
Na prahu sezony
Pivní trh vyhlíží obalové 
novinky Čtěte na str. 26

„Nechceme 
jen zlepšovat, 
chceme 
dosáhnout 
maxima“

O zálohování PET a ple-
chovek s  Alessandrem 
Pasqualem, generálním 
ředitelem skupiny 
Mattoni 1873, a Janni-
sem Samarasem, 
předsedou předsta-
venstva a CEO skupiny 
 Kofola ČeskoSlovensko. 
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Původ 
z udržitelných 
lesů garantují 
certifikace 
V České republice exi-
stují dva zásadní a me-
zinárodně uznávané 
certifikační systémy pro 
šetrné lesní hospodář-
ství. Suroviny pro výrobu 
a produkty ze dřeva či 
papíru jsou označovány 
rozšířenější certifikací 
PEFC nebo přísnější 
FSC. 

12 18

Čerstvé 
pečivo: 
Trendem jsou 
obaly na bázi 
papíru

Recyklace 
obalových 
odpadů
nabírá vyšší 
obrátky
Přibližně 400 účastníků 
navštívilo osmý ročník 
konference Obaly, již 
pořádá Eko-kom a která 
je určena pro klienty 
této autorizované 
obalové společnosti. 
Po dvou letech, kdy se 
akce konala pouze elek-
tronicky, se účastníci 
potkali bez zprostřed-
kování skrze počítačové 
obrazovky. 

Pekárenské a cukráren-
ské výrobky zahrnují 
opravdu velmi široké 
spektrum pečiva, slad-
kých či slaných koláčů 
a podobně široké je 
i spektrum obalů na tyto 
výrobky. 
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Vaše brána do Francie
DACHSER European Logistics

Spolehlivý partner pro francouzský trh

DACHSER Czech Republic vás spojí se všemi kouty Francie. Díky
rozsáhlé síti DACHSER a přímým linkám optimalizujeme vaši nákupní
a distribuční logistiku pro francouzský trh. Ať už jde o sběrnou službu,
částečné nebo celovozové přepravy – s odbornými znalostmi společ-
nosti DACHSER se vaše zboží dostane do cíle rychle a bezpečně.

dachser.cz
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Když člověk sleduje vývoj inflace v Česku, nestačí se divit. Nic podobného zdejší 
ekonomika nezažila za poslední čtvrtstoletí. Čtení prognóz České národní banky se 
více než ekonomické predikci podobá detektivce, ve které není do poslední stránky 
jasné, jak to vlastně dopadne. Paradoxně pachatel našeho dramatu – inflace – je znám už 
od začátku a má mnoho spolupachatelů. Během pandemie se z řetězu utrhly vlády mnoha 
zemí světa a  začaly „vyrábět“ peníze nekryté výkonem ekonomiky. Svou roli sehrála 
odložená spotřeba domácností a pozdržené investice firem. 

Další vliv přichází z energetiky. Nad fosilními palivy se smráká, proto se v této 
oblasti celosvětově snížily investice či prostředky na údržbu a investice do 
obnovitelných zdrojů nestačí nahrazovat zvýšenou poptávku. Návratnost 
investic do jaderných elektráren je naprosto ve hvězdách hlavně z  toho 
důvodu, že nevíme, zda bude společnost ochotna dlouhodobě nést 
zvýšené náklady spojené s výstavbou i provozem v podobě dotovaných 
cen. Dále tu máme narušení globálních i relativně lokálních dodavatelských 
řetězců, za kterými je covid, pokračující restrikce vůči této nemoci především 
v  Číně a  pak samozřejmě válka na Ukrajině. Někde v  pozadí sílí klimatická 
změna, která ve světě ovlivňuje mnohé včetně cen, ale v Česku ji zatím 
výrazněji nepociťujeme, a tak ani nevnímáme.  

Když nový guvernér ČNB prohlásí, že ke dvouprocentnímu 
inflačnímu cíli (tedy růstu inflace o 2 %) se dostaneme za 
dva roky, a máme-li nyní inflaci 15 % a příští rok se bude 
snižovat jen postupně, musíme se smířit s tím, že zvýšené 
ceny jsou už setrvalým stavem a novým normálem. Za 
dva roky se při současném vývoji celková cenová 
úroveň zvýší o minimálně 20–30 %. Není to radostný 
obrázek. Jistou útěchu může představovat to, 
že v posledních 10 až 15 letech jsme měli velmi 
stabilní a nízkou inflaci, ještě relativně nedávno 
ČNB intervenovala proti silné koruně a  také 
ještě „včera“ jsme se obávali deflace. Možná 
jsme zkrátka měli období poměrně dlouhého 
klidu a co jsme získali tak trochu neoprávněně, 
vrátíme nyní zase rychle zpět. 

Více informací o společnosti 
ATOZ Group najdete na atoz.cz

INFLAČNÍ INFERNO

* Počet čtenářů = náklad × 3,4
Vzorec výpočtu stanoven podle  nezávislé 
výzkumné agentury STEM/MARK.

5000 kusů
Tištěný náklad:

17 000*
Počet čtenářů:

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz
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Svět balení je
 tištěn na papír s certifikací P

EFC, která 

zaručuje, že dřevo na výrobu papíru pochází z le
sů, kde 

se hospodaří u
držitelně. P

ři li
kvidaci p

atří svazek do 

modrého kontejneru na tříděný odpad.

Jednou za dva týdny vám zašleme 
vybrané novinky ze s(S)věta balení.
Registrujte se k odběru  
na www.atozregistrace.cz
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Vaše brána do Francie
DACHSER European Logistics

Spolehlivý partner pro francouzský trh

DACHSER Czech Republic vás spojí se všemi kouty Francie. Díky
rozsáhlé síti DACHSER a přímým linkám optimalizujeme vaši nákupní
a distribuční logistiku pro francouzský trh. Ať už jde o sběrnou službu,
částečné nebo celovozové přepravy – s odbornými znalostmi společ-
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ODPADY 
Vytříděný plast nabízí široké

 uplatnění, recykluje se ho ale málo

DATA
Dopady zálohování

na obce a jak spotřebitel 
hodnotí obaly

LOGISTIKA
Brzdou automatizace vláčků jsou náklady,

 provozní podmínky i obavy

TECHNOLOGIE
Misky: vizibilita, manipulovatelnost, ochrana

OBSAH

OBOROVÉ BALENÍ
Čerstvé pečivo: Trendem

jsou obaly na bázi papíru

ROZHOVOR
Obal vnímame ako základné médium

 na komunikáciu so spotrebiteľomUDRŽITELNOST
Není papír jako papír. 

Původ z udržitelných 
lesů garantují  certifikace

TISK A ZNAČENÍ 
Bez automatické identifikace 

to nejde

4

UDÁLOST
Eastlog 2022 vzdal hold

 člověku v logistice

OBALY A DESIGN
Lepenka je evergreen 

a zároveň inovátor



areál P3 Prague Horní Počernice, hala D1, 
F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
tel.: +420 212 220 701–2, techno@hsw.cz, www.hsw.cz

Durst Tau RSCi  – inovace pro průmyslovou úroveň produktivity

Durst Tau RSC 
B U D O U C N O S T  D I G I T Á L N Í H O  T I S K U  E T I K E T  A  O B A L Ů
Nejmodernější technologie od lídra průmyslového inkjetu, společnosti Durst

 široká škála potisknutelných materiálů

 nejlepší kvalita na trhu, velikost kapky 2 pl

 šíře role až 510 mm

 rychlost tisku až 100 m/min

 nízké provozní náklady

 model míchání barev CMYK + OVG + W, bílá s mimořádně vysokou opacitou

 možnost doplnění o rotační flexo stanici před i za digitálním tiskem (pro lakování nebo speciální aplikace)

 inkousty s vynikající světlostálostí a mechanickou odolností, certifikované také pro potraviny a farmaceutika

 Durst Tau RSC E – investičně méně náročný model rozšiřitelný na vyšší výkon

 podpora dlouholetého partnera společnosti Durst, společnosti HSW Signall

...víme jak
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FuturePack: Zaostříme 
na budoucnost balení

Technologie postupuje bleskovou rychlostí a obalový průmysl se snaží držet krok. Před 
námi je však ještě hodně dlouhá cesta. Obaly se musí jednoduše třídit a recyklovat, musí 
být efektivnější při prodeji produktů, lepší jako zdroj informací pro spotřebitele a musí 
se dát snáze navrhovat, objednávat a vyrábět. S rychlostí, kterou se svět pohybuje, 
je budoucnost obalů hned za rohem. Rozšířená realita, digitální značení, ekodesign, 
objednávání online, klimatická neutralita… Stručně řečeno, balení zítřka je tu skoro už 
dnes. Připojte se k nám na jubilejním 10. ročníku kongresu OBALKO, největšího setkání 
obalových profesionálů ve střední Evropě, a společně zaostříme na budoucnost balení.

Registrace je již spuštěna, rezervujte si 
místo na obalové akci roku ještě dnes!
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Obaloví profesionálové 
se sejdou v říjnu. 
Nesmíte chybět!

Největší obalová akce na trhu!

STŘÍBRNÝ PARTNER 
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

PARTNER 
NÁPOJŮ:

PARTNER 
TECHNIKY:

PARTNER DESIGNU:

POD ZÁŠTITOU: STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

PARTNER KÁVY: PARTNER 
VÍNA:

SPOLUPRACUJÍCÍ 
ORGANIZACE:

 ZLATÍ PARTNEŘI: BRONZOVÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI WORKSHOPŮ: PARTNER 
PIVA:

Děkujeme partnerům, kteří se připojili k jubilejnímu 10. ročníku jako první:

 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: ORGANIZÁTOR:PARTNER 
E-MAILOVÉ 
KOMUNIKACE:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:

OBAL ROKU + BUSINESS MIXERCELODENNÍ KONFERENCE

RYCHLÉ SCHŮZKY BIZPACK EXKURZE BALENÍ V AKCI

Registrace je již spuštěna, rezervujte si 
místo na obalové akci roku ještě dnes!

www.obalko.cz/registrace
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naší ambicí vytvořit jednotnou identitu, kde 
veškerá komunikace značky bude hrát podle 
stejných not,“ říká Dave Timothy, výkonný ředi-
tel Robot Food.

N A  W E B U  O D  1 2 .  5 .

Complete 
od Palmolive 
má nový design 

Australské kreativní studio Tweak vyvi-
nulo design pro novou řadu detergentů Com-
plete od značky Palmolive. Návleky na lahvičkách 
s Palmolive Complete potiskla společnost Fuji-
Seal ve Vietnamu a  produkt vyrobila společ-
nost Colgate-Palmolive v Austrálii. Architektura 
základního balení má podle firmy budit dojem 
silné a  uznávané značky. Design se vyznačuje 
cyklonální vodní grafikou v celé řadě, vyzdvihuje 
odmašťovací působení produktu a zahrnuje pa-
letu barev a minimalistickou typografii. 

N A  I N T E R N E T U  O D  1 0 .  5 . 

Příroda 
mě žere…

Online supermarket Rohlik.cz začal 
balit čerstvé pečivo do kompostovatel-

ných sáčků. Vyrábí je rakouská spo-
lečnost NaKu z kukuřičného škrobu 

a  v  kompostu nebo bioodpadu 
se podle producenta rozloží 

za čtyři týdny. Hlavní výho-
dou Kuku sáčku je podle 

Rohlik.cz skutečnost, 
že jej lze používat po 

celý jeho životní cyklus. 
To znamená, že potraviny 

jsou v  něm doručeny zákaz-

ZPRÁVY

V Y Š L O  1 7 .  5 .

V Plzni staví 
automatizovaný 
sklad na lahve 
a plechovky
Plzeňský Prazdroj staví ve svém plzeň-

ském areálu plně automatizovaný sklad na 
lahve a plechovky za 780 milionů korun. Zpro-
vozní ho do konce roku 2022. Jeho skladová 
kapacita bude zhruba 18 milionů piv (16  000 
palet) a  bude největší a  nejmodernější z  pěti 
skladů v areálu. Sklad je podle manažera skladu 
Františka Holého stavebně hotový z 80 procent, 
technologicky ze 40 procent, od srpna do října 
se má zprovozňovat. Firmy teď instalují regálový 
systém, podobný má v ČR nově Coca-Cola, pak 
budovu opláští a nainstalují další technologie.

P U B L I K O V Á N O  1 3 .  5 .  

Robot Food 
osvěžuje design 
pivovaru 
Brooklyn
Robot Food vytvořil globální aktualizaci 

designu pro pivovar Brooklyn. Cílem bylo pod-
pořit konzistenci napříč řadou různých balení 
a variant a vytvořit odvážnější a působivější záži-
tek ze značky napříč všemi kontaktními body, od 
designu plechovek a  lahví po krabice, výčepní 

stolice, sklenice a  další. „Produkty značky 
Brooklyn se prodávaly v různých designo-

vých variacích, takže pro spotřebi-
tele bylo obtížné spojit si produkty 

a  okamžitě značku rozpoznat. 
To vytvářelo obrovskou ko-

merční překážku prodeje, 
takže od začátku bylo 

níkovi, ten ho může používat pro uskladnění 
potravin a následně naplnit například slupkami 
od brambor nebo ohryzky a i s náplní vyhodit na 
kompost či do bioodpadu. Sáček je biologicky 
rozložitelný, a to v souladu s evropskou normou 
EN 13432. 

V Y Š L O  1 0 .  5 . 

Česká 
a slovenská 
obalová řešení 
uspěla v soutěži 
WorldStar 2022 
Po dvouleté přestávce způsobené pan-

demií covidu se uskutečnilo slavnostní vyhlášení 
vítězů mezinárodní obalové soutěže WorldStar. 
Z Česka a Slovenska ceny získala obalová řešení 
společností Cardbox Packaging, Colognia press, 
Etiflex, Fiala&Šebek, Chemosvit Folie, Maso 
uzeniny Polička, Mondi Bupak, Smurfit Kappa, 
Thimm the Highpack Group a Unipap. Celkem 
organizátoři soutěže předali přes 100 ocenění, 
která si odneslo více než 300 účastníků gala-
večera. Při předávání ocenění ve speciálních 
kategoriích zabodovali také čeští zástupci. V ka-
tegorii marketingu obdržela hlavní cenu (Golden 
Award) společnost Colognia press za web2print 
řešení pro personalizovaný potisk plechovek 
CoolCan. Bronz v  rámci prestižní Ceny prezi-
denta WPO převzala společnost Smurfit Kappa 
za svůj Píííívo Box.

N A  S E R V E R U  O D  1 0 .  5 .

Košík nabízí 
skleněné dózy 
a papírové sáčky 
na míru nákupům 
V online supermarketu Košík.cz funguje 

projekt Budoucnost bez obalu. Zákazníkům 
umožňuje nakupovat zboží na váhu do papíro-
vých sáčků a omezovat tak produkci obalových 
plastů. Nyní Košík původní bezobalový koncept 
dál inovuje. S nákupem nově přiveze skleněné 
dózy na uskladnění potravin a položky z bezoba-
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Společně tak každoročně vytřídíme 
a předáme k dalšímu zpracování okolo 
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lesňovala skandi-
návský životní styl 
a  tamní lehčí proces 
pražení kávy. Takto vznikl 
design dóz a  sáčků britské 
kávy Norlo. Balení se inspirovalo 
čistým, minimalistickým skandi-
návským stylem. Zlaté žluté barvy 
vytvářejí rozpoznatelný, ale flexibilní 
systém pro označení variant spojených 
s použitím tlumených krémových a modrých 
tónů pro další odlišení. Ilustrace vytvářejí spo-
jení s norským životním stylem.
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naší ambicí vytvořit jednotnou identitu, kde 
veškerá komunikace značky bude hrát podle 
stejných not,“ říká Dave Timothy, výkonný ředi-
tel Robot Food.

N A  W E B U  O D  1 2 .  5 .

Complete 
od Palmolive 
má nový design 

Australské kreativní studio Tweak vyvi-
nulo design pro novou řadu detergentů Com-
plete od značky Palmolive. Návleky na lahvičkách 
s Palmolive Complete potiskla společnost Fuji-
Seal ve Vietnamu a  produkt vyrobila společ-
nost Colgate-Palmolive v Austrálii. Architektura 
základního balení má podle firmy budit dojem 
silné a  uznávané značky. Design se vyznačuje 
cyklonální vodní grafikou v celé řadě, vyzdvihuje 
odmašťovací působení produktu a zahrnuje pa-
letu barev a minimalistickou typografii. 

N A  I N T E R N E T U  O D  1 0 .  5 . 

Příroda 
mě žere…

Online supermarket Rohlik.cz začal 
balit čerstvé pečivo do kompostovatel-

ných sáčků. Vyrábí je rakouská spo-
lečnost NaKu z kukuřičného škrobu 

a  v  kompostu nebo bioodpadu 
se podle producenta rozloží 

za čtyři týdny. Hlavní výho-
dou Kuku sáčku je podle 

Rohlik.cz skutečnost, 
že jej lze používat po 

celý jeho životní cyklus. 
To znamená, že potraviny 

jsou v  něm doručeny zákaz-

ZPRÁVY

V Y Š L O  1 7 .  5 .

V Plzni staví 
automatizovaný 
sklad na lahve 
a plechovky
Plzeňský Prazdroj staví ve svém plzeň-

ském areálu plně automatizovaný sklad na 
lahve a plechovky za 780 milionů korun. Zpro-
vozní ho do konce roku 2022. Jeho skladová 
kapacita bude zhruba 18 milionů piv (16  000 
palet) a  bude největší a  nejmodernější z  pěti 
skladů v areálu. Sklad je podle manažera skladu 
Františka Holého stavebně hotový z 80 procent, 
technologicky ze 40 procent, od srpna do října 
se má zprovozňovat. Firmy teď instalují regálový 
systém, podobný má v ČR nově Coca-Cola, pak 
budovu opláští a nainstalují další technologie.

P U B L I K O V Á N O  1 3 .  5 .  

Robot Food 
osvěžuje design 
pivovaru 
Brooklyn
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stolice, sklenice a  další. „Produkty značky 
Brooklyn se prodávaly v různých designo-

vých variacích, takže pro spotřebi-
tele bylo obtížné spojit si produkty 

a  okamžitě značku rozpoznat. 
To vytvářelo obrovskou ko-

merční překážku prodeje, 
takže od začátku bylo 

níkovi, ten ho může používat pro uskladnění 
potravin a následně naplnit například slupkami 
od brambor nebo ohryzky a i s náplní vyhodit na 
kompost či do bioodpadu. Sáček je biologicky 
rozložitelný, a to v souladu s evropskou normou 
EN 13432. 

V Y Š L O  1 0 .  5 . 

Česká 
a slovenská 
obalová řešení 
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 Z V E Ř E J N Ě N O  6 .  5 .

Semtex na trh uvádí 
funkční vodu 
Street Water
Značka energetických nápojů Semtex, 

jež patří do portfolia skupiny Kofola, vstupuje 
do nové kategorie funkčních vod. Pod názvem 
Semtex Street Water uvádí tři varianty – Immu-

nity mandarinka, Recover mango a  Focus 
grapefruit. Cílí s  nimi především na vy-

znavače sportu a pohybu. V prodeji je 
Semtex Street Water v lahvích o ob-

j e m u 750 ml se sportovním uzávěrem 
s p o r t - cap. Etiketu vytvořilo studio 
LineArt. De- sign má vyjadřovat hlavní 
atributy no- vého produktu: mládí, 
n e s p o u t a n o s t a aktivní životní styl. 

N A  I N T E R N E T U  O D  6 .  5 . 

Jean-Luc 
Guénard 
je novým 
výkonným 
ředitelem LPR 
Společnost LPR – La Palette Rouge jme-

novala výkonným ředitelem Jeana-Luca Gué-
narda. Ve své nové funkci bude odpovědný za 
rozvoj strategie růstu a  další budování pozice 
skupiny v  Evropě. Jako výkonný ředitel spo-
lečnosti CHEP v Polsku a Pobaltí přispěl v roce 
2000 k růstu dceřiné firmy v rámci střední a vý-
chodní Evropy. O čtyři roky později posílil ob-

chodně-zákaznické oddělení v Londýně, kde 
se věnoval programu rozvoje logistických 

služeb. V roce 2006 rozběhl a řídil au-
tomotive divizi CHEP v Číně a v roce 

2 0 1 0 převzal vedení prodeje a marke-
tingu CHEP France. Od roku 

2011 působil jako evropský 
generální ředitel spo-

lečnosti Portakabin, 
specializující se na mo-

dulární konstrukční řešení. 
V roce 2017 převzal vedení In-

ternational Division Operations 
skupiny Loxam.

N A  W E B U  5 .  5 . 

Udržitelný přístup 
ke zdrojům jako 
příležitost 
Fakulta technologie ochrany prostředí 

VŠCHT v Praze pořádá pátý ročník kurzu celoži-
votního vzdělávání s názvem Oběhové hospo-
dářství. Jako partneři se na přípravě a realizaci 
podílejí společnosti Suez Využití zdrojů, Veolia 
Česká republika a  klastr Wasten. Kurz bude 
probíhat od září 2022 do května 2023 a  bude 
sestávat z  11 celodenních výukových bloků 
a  dvoudenní exkurze, odborným garantem je 
profesor Vladimír Kočí. Časopis Svět balení je 
mediálním partnerem kurzu. 

N A  S E R V E R U  O D  4 .  5 . 

Inspirace 
z Lotyšska: 
Vodka Stoli 
s ukrajinskou 
tematikou 
Značka vodky Stoli chce z prodeje limi-

tované edice vodek, jejichž lahve jsou vyvedeny 
v barvách ukrajinské vlajky, podpořit ukrajinské 
uprchlíky. Veškerý výtěžek, tedy milion liber, 
půjde na účet World Central Kitchen – nezis-
kovou organizaci poskytující jídlo pro uprchlíky 
prchající z Ukrajiny a občany vysídlené v rámci 
země – do Dne nezávislosti Ukrajiny 24. srpna. 
Lahve jsou k dispozici ve vybraných specializo-
vaných e-shopech s  lihovinami a  v  prodeji ve 
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25 partnerských barech a klubech po celé Britá-
nii. Mají jako první produkt v rámci rebrandingu 
aktualizovaný název na Stoli. Lotyšská značka 
vodky se rozhodla změnit svůj název ze Stolich-
naya, aby se distancovala od Ruska.

I N F O R M A C E  Z   2 .  5 .

No. 8 s nootropními 
želatinovými 
bonbony

Značka No. 8  představila čtyři druhy 
nootropních želatinových bonbonů, jež by 
podle výrobce měly přispívat zlepšení kognitiv-
ního výkonu a snížení stresu. Značka se zavázala 
k udržitelnosti a navrhla své obaly tak, aby bylo 
možné znovu použít a recyklovat. Každý počá-
teční nákup zahrnuje znovu plnitelnou skleně-
nou nádobu se želatinovými bonbony na 30 dní. 
Následné objednávky se skládají z doplňovacího 
sáčku se zásobou na další měsíc.

N A  I N T E R N E T U  O D  2 8 .  4 . 

Ball postaví továrnu 
za 4,5 miliardy 
korun
Společnost Ball Corporation zahá-

jila výstavbu výrobního závodu v  průmyslové 
zóně Panattoni Pilsen Digital Park. Jedna z nej-
větších investic svého druhu v ČR za poslední 
dobu dosáhne výše 170 milionů eur (v  pře-
počtu 4,5 miliardy korun) a vytvoří až 200 no-
vých pracovních míst. Nový výrobní závod 
bude v  Panattoni Pilsen Digital Parku zaujímat 
plochu přes 100 000 m2 s možností rozšíření. 
Při slavnostním ceremoniálu poklepala Carey 
Causey, prezidentka společnosti Ball Beverage 

inzerce

_collma_240x115.indd   1 01.02.19   14:04

 Packaging pro region EMEA, společně s Pavlem 
Šindelářem, primátorem města Plzeň, na „zá-
kladní kámen“, který byl vytvořen z bloku použi-
tých hliníkových nápojových plechovek tak, aby 
symbolizoval jejich recyklovatelnost. Závod by 
měl fungovat od začátku příštího roku.
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Č. 115 – 4–6/2022 DVOJROZHOVOR

Svět balení:
Proč by byl pro český trh lepší systém ploš-
ného zálohování vybraných obalových od-
padů, příkladně PET nebo plechovek, než je 
současná praxe?

Alessandro Pasquale:
Je potřeba říci, že nevedeme kampaň „jen“ za 
plošné zálohování, ale za plně cirkulární systém 
nakládání s PET lahvemi a plechovkami. A zálohy 
jsou jedním z pilířů, které jsou k  jeho dosažení 
nezbytné. Oběhový systém je lepší z  hlediska 
dopadu na životní prostředí, takzvaného litte-
ringu – už žádné PETky a plechovky pohozené 
v přírodě – i ekonomiky. Umožňuje sběr 90 a více 
procent nápojových obalů. Žádný jiný systém 
sběru tohoto cíle EU nedosahuje. Navíc umož-
ňuje místní recyklaci a místní opětovné využití 
materiálu v uzavřeném cyklu. Je plně transpa-
rentní a spravedlivý vůči všem účastníkům. Vše 
toto potvrdily výsledky mnoha studií, není to jen 
moje přesvědčení. Spíše bych se ptal, jaké jsou 
výhody zachování stávajícího systému. Já žádné 
nevidím. Neexistuje žádná studie nebo vědecký 
důkaz, který by dokazoval, že je lepší zachovat 
stávající stav.

Jannis Samaras:
Pokud jde o vysbírání materiálu z trhu, jeho sku-
tečnou recyklaci a cirkulární využití, je zálohový 

systém jednoznačně lepší a efektivnější než ten 
stávající. Nám, nápojářům, navíc umožní mít 
pod kontrolou kvalitu suroviny na výrobu nápo-
jového obalu. Pokud chceme totiž využívat PET 
materiál a  zpracovávat ho takzvaně bottle to 
bottle, je zálohový systém rozhodně vhodnější 
cestou. Nehrozí u  něj kontaminace materiálu 
jinými odpady.

Současný systém podporuje třídění, ale ne vše, 
co se díky němu vysbírá, se dostane znovu do 
zpracovatelského kolečka a  je znovu vyu-
žito. Aktuální čísla hovoří o tom, že zhruba jen 
42 procent plastových obalů je v Česku znovu 
recyklováno, v  případě plechovek je zhruba 
jen třetina vytříděna a použita pro další zpra-
cování. A to je daleko od cílů, které stanovuje 
pro další roky Evropská unie. Zálohový sys-
tém zajistí až 90procentní návratnost, zaručí, 
že materiál bude využit cirkulárně, bude čistý 
a kvalitní a neskončí zbytečně ve spalovně, což 
se děje teď.

S Eko-komem jsme se snažili dlouhé roky najít 
společnou řeč, ale jejich sběrný systém je pro 
nás neprůhledný a dochází v něm ke cross-sub-
sidiaci – z peněz jednoho materiálu se podpo-
ruje jiný materiál a  někteří výrobci platí téměř 
nulu, a  jiní nesou na svých bedrech neúměrně 
vysoké poplatky za zpracování odpadu.

„Nechceme jen 

zlepšovat, chceme 

dosáhnout maxima“

Svět balení:
Vnímáte problémy, se kterými se systém ro-
zeběhl na Slovensku? Jsou to přechodné po-
tíže, nebo by bylo nutné systém v Česku nějak 
adaptovat?

Jannis Samaras:
Zavedení zálohového systému na Slovensku 
bylo velmi úspěšné. Slovensko dnes má nejmo-
dernější zálohový systém v Evropě, stanovené 
cíle EU jsou překračovány a podpora celé spo-
lečnosti je až neuvěřitelná. Slováci se cítí hrdi, 
že jsou jedni z  prvních, kteří takový 
systém mají, a  že jejich materiál 
správně cirkuluje. Logistické 
problémy jsou krátkodobou 
daní za extrémně limi-
tovaný čas zavedení, 
který byl necelých 
devět měsíců. 
To je na takto 
komplexní 

Zavedení zálohového systému pro PET a plechovky na Slovensku pod-
nítil další debaty o možnostech implementace v České republice. Svět 
balení o tématu hovořil se dvěma významnými zastánci zálohování – Ale-
ssandrem Pasqualem, generálním ředitelem skupiny Mattoni 1873, a Jan nisem 
Samarasem, předsedou představenstva a CEO skupiny Kofola ČeskoSlovensko. 
Oba respondenti odpovídali na stejné otázky, ale nikoliv ve stejném čase.
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Jannis 
Samaras:
Nápoje v  plastu 
jsou poměrně vel-
kou kategorií. Pokud se 
my, výrobci a obchodníci, 
nespojíme v  tom, abychom 
společně postupovali ekologič-
těji v  rámci nakládání s  obaly, pak 
bude celá kategorie regulována shora 

a může dojít i ke snížení spotřeby, což 
obchodníky poškodí stejně jako nás vý-

robce. Pokud se totiž kategorie zredu-
kuje na prodejní ploše, bude těžké ji 

nahradit něčím jiným. Musíme se 
proto společně snažit o zacho-

vání relevance celé katego-
rie. Druhá věc je, že když 

mají lidé doma prázdné 
flašky, tak se s  nimi opět 

brzy do obchodu vrátí…

Co se tradičního trhu týče, zálo-
hovací systém v  Česku musí jedno-

značně nabídnout masivní podporu 
menším prodejnám. Reálně se bavíme 

o vyšší penetraci zálohových automatů i v mís-
tech, kde nyní nemají ekonomickou efektivitu. 
Takové řešení musí podpořit celá společnost, na 
to samotný tradiční trh nestačí. Přispět budou 
muset jak výrobci nápojů, kteří celý systém fi-
nancují, tak bude třeba hledat podporu v rámci 
fondů EU.

Svět balení:
O  kolik je pro vás jako výrobce balených ná-
pojů ekonomicky náročnější kupovat na-
příklad rPET ze zahraničí ve srovnání s  tím, 
kdyby v Česku fungovala uzavřená recyklační 

smyčka?

Jannis Samaras:
V zájmu všech je, aby míra recyklace 

odpadů fungovala stabilně. Aby 
nedocházelo k  tomu, že jsou 

ceny materiálů neúměrně 
vysoké nebo se cenné 

suroviny naopak zby-
tečně pálí, protože 

je nikdo  nechce. 

Svět 
balení:
Proti zálohování 
se staví Asociace 
českého tradičního 
obchodu. Pokud by zá-
lohování pomohlo mj. „pl-
ničům“, jak by z  něj mohli 
benefitovat i obchodníci?

Alessandro Pasquale:
Obchodníci, stejně jako všechny ostatní 
zúčastněné strany, by neměli ze systému be-
nefitovat, protože veškeré takové benefity by 
nakonec zaplatili spotřebitelé. Na druhé straně 
musí systém obchodníkům spravedlivě kom-
penzovat veškeré náklady, které jim přinese. 
Proto ze systému budou dostávat takzvaný 
manipulační poplatek.

Co vím, tak slovenský tradiční obchod není se 
zálohovým systémem nespokojen a  necítí se 
diskriminován. Proto nechápu, proč a  na zá-
kladě čeho si to někteří čeští tradiční pro-
dejci myslí. Mohu říci, že jsme více než 
otevřeni naslouchat jejich konkrét-

ním obavám a  v  případě potřeby 
spolupracovat na nalezení 

vhodného řešení, což 
jim bylo mnoho-

krát vyjád-
řeno.

projekt málo. Nezaznamenali 
jsme ale žádné výrazné stížnosti 
a ani propad spotřeby. Zavedení sys-
tému v Česku bude jistě na podobných 
principech, ale využije zkušenosti nejen ze 
Slovenska, ale i dalších desítek systémů, které 
se nyní ve světě připravují.

Alessandro Pasquale:
Z každé zkušenosti se lze poučit. I když si my-
slím, že slovenský systém je nejlepší v Evropě, 
i  tak se dá vylepšovat. Je to ale solidní základ 
pro začátek. Na Slovensku je zatím systém spo-
třebiteli dobře přijímán, míra návratnosti je lepší, 
než se očekávalo, a  podnikáme zde nezbytné 
kroky k dosažení cirkularity. Věřím, že je to velký 
úspěch.

Existují určité logistické problémy, provozní 
problémy, které jsou běžné v každém novém 

systému. Nejsou to však problémy se sa-
motnou konstrukcí systému nebo jeho 

základními myšlenkami. Nezapomí-
nejme, že slovenský zálohový sys-

tém byl z  politických důvodů 
zřízen za pouhých 10 měsíců, 

tedy v  rekordním čase. 
Právě tato krátká doba 

na zřízení způsobila, 
že nějaké drobné 

problémy byly 
n e v y h n u -

telné.
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rPET je u  nás 
v  tuto chvíli 

v   nedostatečném 
množství. Sběr PETu 

je velmi neefektivní a ma-
teriál je často zpracováván 

do méně náročných aplikací – 
například jednorázově využit 

v  textilním průmyslu. Kdyby fungo-
vala uzavřená recyklační smyčka, byl 

by provoz celého systému stabilní a trh by 
nepodléhal spekulacím a výkyvům podle toho, 

jak moc je nasycený.

Je to po-
dobné jako 

třeba s  cenami 
energií – když byl přetlak, 

energie byly levné. Teď je ne-
dostatek, jsou drahé. V zemích, kde 

stát dokázal zajistit zásoby energií, jsou 
ceny relativně stabilní. A  takovou stabilitu 

může zajistit právě i zálohový systém.

Alessandro Pasquale:
Pokud vyjdu z  předpokladu, že naším cílem je 
cirkularita, není klíčovou otázka ceny, ale způ-
sob, jak tohoto stavu dosáhnout; v rámci sou-
časného systému je to jednoduše nemožné. 
Dnes je cena recyklátu PETu velmi vysoká, ale 
v době, kdy bychom mohli mít zálohový systém 
v Česku, se již určitě normalizuje.

Je chybou se domnívat, že kampaň za zavedení 
záloh vedeme proto, abychom dosáhli lepší 
ceny rPETu kvůli našemu zisku. Naše odvětví je 
vysoce konkurenční a  nesmíme tedy zapomí-
nat, že jakékoli zvýšení nebo snížení cen surovin 
se promítne do ceny pro konečného spotřebi-
tele. Všichni máme zájem na tom, aby byl sys-
tém efektivní, protože jakákoli neefektivita bude 

v  konečném 
důsledku zna-
menat náklady pro 
všechny.

Svět balení:
Část kritiků zálohování po-
ukazuje na to, že máme velmi 
rozvinutý systém třídění. Cílem po-
sunu měřicího bodu recyklace podle 
loňské legislativy je zvýšit podíl  reál né 
materiálové recyklace, kdy se obalový 
odpad opět stává surovinou pro další výrobu. 
Není toto pádným argumentem pro pokračo-
vání současné praxe?
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nakonec zaplatili spotřebitelé. Na druhé straně 
musí systém obchodníkům spravedlivě kom-
penzovat veškeré náklady, které jim přinese. 
Proto ze systému budou dostávat takzvaný 
manipulační poplatek.

Co vím, tak slovenský tradiční obchod není se 
zálohovým systémem nespokojen a  necítí se 
diskriminován. Proto nechápu, proč a  na zá-
kladě čeho si to někteří čeští tradiční pro-
dejci myslí. Mohu říci, že jsme více než 
otevřeni naslouchat jejich konkrét-

ním obavám a  v  případě potřeby 
spolupracovat na nalezení 

vhodného řešení, což 
jim bylo mnoho-

krát vyjád-
řeno.

projekt málo. Nezaznamenali 
jsme ale žádné výrazné stížnosti 
a ani propad spotřeby. Zavedení sys-
tému v Česku bude jistě na podobných 
principech, ale využije zkušenosti nejen ze 
Slovenska, ale i dalších desítek systémů, které 
se nyní ve světě připravují.

Alessandro Pasquale:
Z každé zkušenosti se lze poučit. I když si my-
slím, že slovenský systém je nejlepší v Evropě, 
i  tak se dá vylepšovat. Je to ale solidní základ 
pro začátek. Na Slovensku je zatím systém spo-
třebiteli dobře přijímán, míra návratnosti je lepší, 
než se očekávalo, a  podnikáme zde nezbytné 
kroky k dosažení cirkularity. Věřím, že je to velký 
úspěch.

Existují určité logistické problémy, provozní 
problémy, které jsou běžné v každém novém 

systému. Nejsou to však problémy se sa-
motnou konstrukcí systému nebo jeho 

základními myšlenkami. Nezapomí-
nejme, že slovenský zálohový sys-

tém byl z  politických důvodů 
zřízen za pouhých 10 měsíců, 

tedy v  rekordním čase. 
Právě tato krátká doba 

na zřízení způsobila, 
že nějaké drobné 

problémy byly 
n e v y h n u -

telné.

13.–14. října 2022
AQUAPALACE HOTEL PRAGUE

Celodenní konference
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Alessandro Pasquale:
Naším záměrem je zřídit zálohový systém, 
abychom vytvořili systém oběhový, tedy aby-
chom dosáhli co nejvyšší míry recyklace bez 
snížení kvality materiálu. Proto jakékoli tvrzení, 
že náš projekt sníží podíl recyklace nebo jej 
nezlepší, je nepravdivé a nepřesné. Otázka zní 
jinak – Mattoni vede kampaň za zálohový a obě-
hový systém již téměř pět let a lze se zeptat, co 
bylo za tuto dobu uděláno pro zvýšení podílu 
skutečné recyklace materiálu stávajícím sys-
témem. Nic. Změna měřicího bodu je dobrým 
krokem, který konečně ukazuje, že systém ne-
funguje tak dobře, jak se tvrdí. Sám o sobě tento 
počin však žádné zlepšení nevygeneruje. Mys-
lím, že stávající systém svůj čas a šanci prokázat, 
co v něm je, už měl.

Jannis Samaras:
Náš současný systém sice dobře třídí, ale málo 
recykluje. V porovnání s jinými obdobnými sys-
témy třídění v  Evropě je na vysoké úrovni. Při 
srovnání s  jakýmkoliv systémem zálohování je 
ale nekonkurenceschopný. Až díky němu se 
uzavře systém hospodaření s nápojovými obaly, 

ze kterých se opětovně vyrobí nové. A nejen 
jednou, ale opakovaně v  rámci cirkulární 

smyčky.

Nyní skončí mnoho vysbíraného 
materiálu zbytečně ve spalov-

nách, je downcyklováno  – 
jednorázově využito 

v textilním nebo auto-
mobilovém průmy-

slu – a velká část 
se do oběhu 

ani nikdy 
nevrátí.

Svět balení:
Oponenti také namítají, že systém třídě-
ného sběru může ekonomicky fungovat pouze 
tehdy, pokud ve „sběru“ zůstanou suroviny, po 
kterých je v  současné době velká poptávka, 
třeba PET.  Jen tak se bude moci financovat 
i  separace a  recyklace např. nejrůznějších 
plastových fólií. Neobáváte se při zavedení 
zálohování PET lahví a  plechovek výrazného 
poškození současného systému?

Jannis Samaras:
Neobáváme. Účelem ekomodulace je, aby se 
méně používalo to, co se hůře recykluje. Za 
takový materiál se má platit více než za ten, 
který má hodnotu a  je snáze recyklovatelný. 
Z  pohledu ekonomických dopadů zavedení zá-
lohového systému na rozpočty měst a obcí byla 
nedávno vypracovaná nová studie (tématu se 
věnujeme v rubrice Data – pozn. red.). Ukázalo 
se, že dopad by byl minimální a  neměl by tak 
být překážkou zavedení plošného zálohového 
systému.

Alessandro Pasquale:
Tříděný sběr fungoval dobře, když byl PET, coby 
materiál, bezcenný. Nechápu tedy, jak by se 
nyní, když má PET vysokou hodnotu, měl tento 
systém bez něj zhroutit. Domnívám se, že spíš 
někdo ve stávajícím systému od toho očekává 
velký zisk a brání se jakékoli změně. Ale opět si 
uvědomme, že tyto neefektivity nakonec zaplatí 
normální lidé, spotřebitelé.

Svět balení:
V  Česku se materiálově recyklují jen dvě pě-
tiny plastových a  zhruba třetina hliníkových 
obalových odpadů. Podle různých anket nebo 
průzkumů plošnému zálohování docela fandí 
spotřebitelé. Domníváte se, že by zálohování 
přispělo ke snadnějšímu plnění cílů, ke kterým 
se Česko zavázalo vůči Evropské unii? Jaké by 
mohly být výsledky v horizontu tří či pěti let?

Alessandro Pasquale:
Výrobci nealka i  pivaři chtějí změnit 

systém a  vybudovat systém cirku-
lární, proto chceme recyklovat 

100 procent toho, co se 
vysbírá. Nechceme 

se jen zlepšo-

vat, chceme 
dosáhnout ma-
xima. A je vidět, že 
spotřebitelé naše am-
bice chápou a podporují.

V  posledních pěti letech, kdy 
usilujeme o  zavedení záloh, ne-
došlo k  žádnému zlepšení stávají-
cího systému. Pět let je hodně času, 
zejména pokud mluvíme o  životním pro-
středí. Plnou funkčnost zálohového systému 
můžeme dosáhnout už rok a půl od politického 
rozhodnutí o zavedení a plné cirkularity pak za tři 
roky. To není slib, to je fakt a je to mnohem více, 
než  požaduje Evropská komise.

Jannis Samaras:
Jednoznačně. Pokud se systém nezmění, cílů 
nedosáhneme. Evropská unie nastavila cíle na 
sběr nápojových obalů opravdu vysoko – do 
roku 2029 musí být 90 procent ze všech PET 
lahví vytříděných pro recyklaci. Dále je tu 
povinnost dosáhnout 25procentního ob-
sahu recyklátu v  PET lahvích do roku 
2025 a 30procentního recyklátu do 
roku 2030. V případě plechovek 
jde o  míru recyklace do roku 
2030 ve výši 60 procent. 
Těchto čísel nejsme 
schopni bez zave-
dení plošného 
z á l o h o v é h o 
systému do-
sáhnout. 

... Váš partner v paletách

www.herus-palety.cz
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A  je dobře, 
že 81 procent 

Čechů by zálo-
hování podle prů-

zkumů přivítalo.

Svět balení:
Využíváte různé obalové 

formáty a  máte pro ně analýzu 
LCA.  Které jsou z  pohledu dopadů 

na životní prostředí nejlepší a jaké zů-
stávají na chvostu?

Jannis Samaras:
Výrazně nejlepší je nerezový sud, ve kterém 
distribuujeme naše čepované nápoje. Za ním 
jsou téměř nastejno recyklovaný plech, rPET 
a vratné sklo. Nejhorší variantou jsou nevratné 
sklo nebo nezrecyklovaná plechovka, ty vychá-
zejí zhruba osmkrát hůře než sud.

Co zajímavého nám ještě ukázaly LCA analýzy, 
že největší dopady na životní prostředí způso-
buje vytěžení a vyrobení materiálu, ze kterého 
obal vzniká. To v rámci celku dělá mnohem více 
než třeba přeprava nebo znovuzpracování ma-

teriálu, jak si mnozí myslí. Výrobou PET 
lahví z recyklátu lze ušetřit až 79 procent 
energie a  díky tomu snížit uhlíkovou stopu 
při výrobě těchto obalů až o  80 procent. Na-
prostou většinu hmotnosti lahve můžeme 
opakovaně využít pro výrobu nových lahví, aniž 
bychom museli využívat nové suroviny. A to platí 
jak pro sklo, PET, tak i plech.

Svět balení:
Vedle PET plníte dlouhodobě do skla. Nedávno 
jste představili vratné lahve pro Mattoni se 
speciálními přepravkami. Můžete tento kon-
cept více představit s  tím, jaké benefity by 
měl přinést v oblasti úspory materiálu, energií, 
respektive emisí?

Alessandro Pasquale:
Navzdory tomu, co často slýcháme, není znovu 
plnitelné sklo z hlediska dopadu na životní pro-
středí lepší než cirkulární PET. Prokázalo to ně-
kolik studií životního cyklu, tedy LCA. V  Česku 
ale zatím nemáme systém pro cirkulární PET, 
a protože není jasné, zda a kdy ho budeme mít, 
rozhodli jsme se vyvinout alternativu v podobě 
znovuplnitelného skla.

Z  transformace 
ve směru udržitel-
nosti nelze uhnout. 
Pokud nedostaneme 
vstřícnou odpověď na naši 
oprávněnou žádost o  na-
plnění našich ambicí v  oblasti 
oběhového hospodářství PET a ple-
chovek, budeme my i spotřebitelé mo-
tivováni k tomu, abychom používali stále 
více znovuplnitelného skla. Důsledkem bude, 
že stávající sběrná a  recyklační infrastruktura 
se stejně bude muset přizpůsobit životu bez 
našich materiálů, čímž mimochodem všechny 
tyto diskuse ztratí smysl.

... Váš partner v paletách

www.herus-palety.cz
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Alessandro Pasquale:
Naším záměrem je zřídit zálohový systém, 
abychom vytvořili systém oběhový, tedy aby-
chom dosáhli co nejvyšší míry recyklace bez 
snížení kvality materiálu. Proto jakékoli tvrzení, 
že náš projekt sníží podíl recyklace nebo jej 
nezlepší, je nepravdivé a nepřesné. Otázka zní 
jinak – Mattoni vede kampaň za zálohový a obě-
hový systém již téměř pět let a lze se zeptat, co 
bylo za tuto dobu uděláno pro zvýšení podílu 
skutečné recyklace materiálu stávajícím sys-
témem. Nic. Změna měřicího bodu je dobrým 
krokem, který konečně ukazuje, že systém ne-
funguje tak dobře, jak se tvrdí. Sám o sobě tento 
počin však žádné zlepšení nevygeneruje. Mys-
lím, že stávající systém svůj čas a šanci prokázat, 
co v něm je, už měl.

Jannis Samaras:
Náš současný systém sice dobře třídí, ale málo 
recykluje. V porovnání s jinými obdobnými sys-
témy třídění v  Evropě je na vysoké úrovni. Při 
srovnání s  jakýmkoliv systémem zálohování je 
ale nekonkurenceschopný. Až díky němu se 
uzavře systém hospodaření s nápojovými obaly, 

ze kterých se opětovně vyrobí nové. A nejen 
jednou, ale opakovaně v  rámci cirkulární 

smyčky.
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materiálu zbytečně ve spalov-

nách, je downcyklováno  – 
jednorázově využito 

v textilním nebo auto-
mobilovém průmy-

slu – a velká část 
se do oběhu 

ani nikdy 
nevrátí.

Svět balení:
Oponenti také namítají, že systém třídě-
ného sběru může ekonomicky fungovat pouze 
tehdy, pokud ve „sběru“ zůstanou suroviny, po 
kterých je v  současné době velká poptávka, 
třeba PET.  Jen tak se bude moci financovat 
i  separace a  recyklace např. nejrůznějších 
plastových fólií. Neobáváte se při zavedení 
zálohování PET lahví a  plechovek výrazného 
poškození současného systému?

Jannis Samaras:
Neobáváme. Účelem ekomodulace je, aby se 
méně používalo to, co se hůře recykluje. Za 
takový materiál se má platit více než za ten, 
který má hodnotu a  je snáze recyklovatelný. 
Z  pohledu ekonomických dopadů zavedení zá-
lohového systému na rozpočty měst a obcí byla 
nedávno vypracovaná nová studie (tématu se 
věnujeme v rubrice Data – pozn. red.). Ukázalo 
se, že dopad by byl minimální a  neměl by tak 
být překážkou zavedení plošného zálohového 
systému.

Alessandro Pasquale:
Tříděný sběr fungoval dobře, když byl PET, coby 
materiál, bezcenný. Nechápu tedy, jak by se 
nyní, když má PET vysokou hodnotu, měl tento 
systém bez něj zhroutit. Domnívám se, že spíš 
někdo ve stávajícím systému od toho očekává 
velký zisk a brání se jakékoli změně. Ale opět si 
uvědomme, že tyto neefektivity nakonec zaplatí 
normální lidé, spotřebitelé.

Svět balení:
V  Česku se materiálově recyklují jen dvě pě-
tiny plastových a  zhruba třetina hliníkových 
obalových odpadů. Podle různých anket nebo 
průzkumů plošnému zálohování docela fandí 
spotřebitelé. Domníváte se, že by zálohování 
přispělo ke snadnějšímu plnění cílů, ke kterým 
se Česko zavázalo vůči Evropské unii? Jaké by 
mohly být výsledky v horizontu tří či pěti let?

Alessandro Pasquale:
Výrobci nealka i  pivaři chtějí změnit 

systém a  vybudovat systém cirku-
lární, proto chceme recyklovat 

100 procent toho, co se 
vysbírá. Nechceme 

se jen zlepšo-

vat, chceme 
dosáhnout ma-
xima. A je vidět, že 
spotřebitelé naše am-
bice chápou a podporují.

V  posledních pěti letech, kdy 
usilujeme o  zavedení záloh, ne-
došlo k  žádnému zlepšení stávají-
cího systému. Pět let je hodně času, 
zejména pokud mluvíme o  životním pro-
středí. Plnou funkčnost zálohového systému 
můžeme dosáhnout už rok a půl od politického 
rozhodnutí o zavedení a plné cirkularity pak za tři 
roky. To není slib, to je fakt a je to mnohem více, 
než  požaduje Evropská komise.

Jannis Samaras:
Jednoznačně. Pokud se systém nezmění, cílů 
nedosáhneme. Evropská unie nastavila cíle na 
sběr nápojových obalů opravdu vysoko – do 
roku 2029 musí být 90 procent ze všech PET 
lahví vytříděných pro recyklaci. Dále je tu 
povinnost dosáhnout 25procentního ob-
sahu recyklátu v  PET lahvích do roku 
2025 a 30procentního recyklátu do 
roku 2030. V případě plechovek 
jde o  míru recyklace do roku 
2030 ve výši 60 procent. 
Těchto čísel nejsme 
schopni bez zave-
dení plošného 
z á l o h o v é h o 
systému do-
sáhnout. 
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ČERSTVÉ PEČIVO: 
TRENDEM 
JSOU OBALY 
NA BÁZI PAPÍRU

18 Foto: Martina Vampulová



Z  plastových pře-
pravek se roh líky nebo 
housky přesypávají do 
speciálních pultů přímo 
v  obchodě. „Čerstvé pečivo 
u  nás nabízíme v uzavřených ná-
sypnících, kde je v maximální možné 

Rohlíky, chléb, koláče, buchty, slané pečivo 
a další sortiment pekařských a cukrářských 

prodejen patří mezi potraviny, a tudíž při 
jejich výrobě i  balení musí být dodr-

žována celá řada přísných legisla-
tivních i  hygienických opatření. 

To platí především v  případě 
přímého kontaktu s potra-

vinou. Některá opatření 
jsou povinná, jiná vý-

robci či distributoři do-
držují dobrovolně. Obecně 

platí, že všechny materiály a za-
řízení, které se v pekárnách a cuk-

rárnách používají a zároveň přicházejí 
do styku s potravinami, musí být hygie-

nické, netoxické, ale i  snadno čistitelné 
a dobře udržovatelné. Při balení pak je možné 

použít jen zdravotně nezávadné obaly a  při 
manipulaci s nimi musí být dodrženy veškeré 
hygienické podmínky, včetně předepsaných 
technologických postupů  při  balení.

PLASTOVÉ PŘEPRAVKY 
PRO ČERSTVÉ ZBOŽÍ
A nejen tam. Hygienické podmínky musí být spl-
něny i při přepravě čerstvých, nebalených roh-

Martina Vampulová
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Foto: Martina Vampulová

Pekárenské a cukrárenské výrobky zahrnují opravdu velmi široké spektrum 
pečiva, sladkých či slaných koláčů a podobně široké je i spektrum obalů 
na tyto výrobky. Ačkoli spotřebitelé vnímají výrobky z pekáren a cukrá-
ren hlavně v nebalené formě, na pultech obchodů je velké množ-
ství trvanlivějších produktů, které jsou balené přímo z výroby. 
Další druhy obalů se potom využívají pro přepravu bale-
ného i nebaleného pečiva z výrobny do obchodu.

líků, housek, 
chleba nebo ko-
láčů z  výrobny do 
obchodů. V  takovém 
případě firmy a  pře-
pravci využívají speciální 
plastové přepravky. Jak po-
travinářské přepravky na pečivo, 
tak i cukrářské přepravky na zákusky 
či dorty musí mít atest pro přepravu 
potravinářských výrobků. Obojí jsou tva-
rovány tak, aby do sebe při stohování zapa-
daly, čímž lze ušetřit poměrně dost místa nejen 
během přepravy, ale i při skladování. Přepravky 
na pečivo mají běžné rozměry 600 × 400 mm, 
liší se pouze výškou. Ta se pohybuje mezi 135 
a  324  mm. Většinou také bývají perforované 
či mají ve stěnách otvory, které umožňují lepší 
cirkulaci vzduchu. Pro snadnější manipulaci 
mají po stranách držadla. Naopak cukrářské 
přepravky jsou obvykle nižší, aby se do sloupce 
vešlo mnoho pater. Jsou čistě bílé a  nemají 
žádné otvory, proto se snadno umývají. K dis-
pozici jsou přepravky s držadlem nebo i druhy 
bez držadla, u  kterých po přiklopení víkem 
nebo jinou přepravkou nemá k  lahůdkám pří-
stup vzduch.

Foto: MP Krásno
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míře chráněné před okolními vlivy. Obal, do 
kterého zákazníci výrobky po výběru vloží, plní 
především transportní funkci,“ říká Martina 
Černá, ředitelka pro udržitelnost v Albertu. Spo-
třebitelé pečivo balí do sáčků, využívají přitom 
papírové, plastové nebo kombinované. Ty jsou 
většinou určené k jednorázovému po-
užití. „I takové obaly musí splňovat 
stoprocentní hygienické stan-
dardy a  je také důležité, aby 
byl zřetelný obsah obalu 
kvůli přehlednosti na 
pokladně. Ideální je 
tedy průhledný obal,“ 
dodává Martina Černá 
s  tím, že ve svých prodej-
nách Albert nově zavedl ce-
lopapírové sáčky s celulózovým 
oknem, které je možné třídit do 
modrých kontejnerů. Mohou se tak 
snadno recyklovat a poté znovu použít.

Podle Jaroslava Koláčka, manažera standardů 
kvality v  Penny jsou současným trendem 

obaly na bázi papíru. „Tyto obaly však 
ne vždy plně vyhovují požadavkům 

na hygienu a  bezpečnost potra-
vin, které naopak plní obaly na 

bázi plastu. Proto dlouho-
době hledáme taková 

řešení, která budou 
maximálně eko-

logická a  záro-
veň budou 

splňovat 

nejpřísnější kritéria na zachování 
kvality, bezpečnosti a  čerstvosti,“ 
říká Jaroslav Koláček.

RŮZNÉ DRUHY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ
Z hlediska konstrukce se papírové sáčky rozdě-
lují podle dna a konstrukčního řešení trupu, které 
je závislé na druhu a hmotnosti baleného pro-
duktu. Nejrozšířenější jsou jednovrstvé sáčky, 

ale v nabídce výrobních firem lze nalézt i dvou 
nebo třívrstvé. K  nejběžnějším variantám 

patří sáčky ploché (s  plochým dnem), 
sáčky ploché s postranním záhybem, 

dále ploché sáčky s křížovým dnem 
neboli křížové sáčky a  sáčky 

s postranním záhybem a ob-
délníkovým dnem. To jsou 

špalíčkové sáčky.

Pečivo si zákazníci 
často vkládají i  do plas-

tových sáčků, vyrobených 
z vysokohustotního polyetylenu 

HDPE.  Sáčky se vyrábějí z  HDPE 
fólie, která je tepelně odolná v  roz-

mezí od −50 °C do +110 °C a byl pro ni 
registrován chráněný obchodní název mikroten. 
„Právě mikrotenové HDPE sáčky jsou nejpou-
žívanějším obalem čerstvého pečiva v  našich 
supermarketech. A pak také již zmiňované pa-
pírové sáčky s polypropylenem nebo celopapí-
rovým oknem,“ upřesňuje Martina Černá.

ALTERNATIVA NA PEČIVO I CHLÉB
Ekologicky smýšlející spotřebitelé stále častěji 
vyměňují jednorázové obaly za ty znovupo-
užitelné. Příkladem mohou být třeba funkční 
bavlněné sáčky na chleba i rohlíky, které vyrábí 
společnost Wrap Up. Takzvané wrapáčky jsou 
dvouvrstvé, bavlněné sáčky s  vnitřní textilní 

membránou, kterou tvoří látka s PUR náno-
sováním. Bavlněný sáček lze navíc uzavřít 

šňůrkou. Dvouvrstvým obalem čás-
tečně prochází vzduch, takže se 

pečivo „nepotí“ a neplesniví. Zá-
roveň vlhkost prochází přes 

vnitřní textilii jen pozvolna, 
díky čemuž chléb ne-

vysychá a  netvrdne 
tak rychle jako při 

uložení pouze 
v   u t ě rc e . 

Atestovaná 
textilie s  poly-
uretanovým zátě-
rem vykazuje podle 
výrobce protiplísňovou 
odolnost a na svém povr-
chu neumožňuje průnik ani 
množení mikroorganismů. Obal 
je vhodnější pro uložení klasicky 
vyráběného pečiva než pro pečivo ze 
zmrazených polotovarů.

„Nejlepší variantou obalů jsou ty, které lze pou-
žívat opakovaně, ať už jsou z jakéhokoli materi-
álu. Našim zákazníkům proto dáváme možnost 
výběru a  zároveň se je snažíme v  prodejních 
edukovat například formou věrnostních pro-
gramů s  nabídkou udržitelných výrobků do 
domácnosti včetně znovupoužitelných sáčků. 
Zároveň jsme rádi, když například v naší pekárně 
využijí jeden obal pro více druhů pečiva. Uzpů-
sobené pro to máme i samoobslužné pokladny,“ 
říká Martina Černá.

BALENÉ PEČIVO JE TRVANLIVĚJŠÍ
Druhou širokou skupinou pekárenských a cuk-
rárenských výrobků jsou balené produkty 
rovnou od výrobce. „Vhodný obal přímo z pe-
kárny nebo cukrárny dokáže výrazně pro-
dloužit trvanlivost výrobku, čímž podpoří jeho 
vzhled a touhu zákazníků právě tento výrobek 
zakoupit,“ myslí si Jaroslav Koláček. Obalové 
materiály trvanlivého pečiva také hrají zásadní 
roli v boji proti plýtvání potravinami. Kromě již 
zmíněného prodloužení čerstvosti zachovávají 
aroma, vzhled či životnost výrobku a významně 
tak snižují uhlíkovou stopu.

Právě proto, aby byla zajištěna delší trvanlivost 
a zároveň zaručena stále vysoká kvalita zabale-
ného pečiva, používají výrobci nejen speciální 
technologie balení, jako jsou různé typy modifi-
kované atmosféry, ale i druhy obalů, které jsou 
označovány jako aktivní. To znamená, že oba-
lové materiály obsahují absorbéry, které upravují 
podmínky vnitřního prostředí v obalu. Nejčastěji 
se používají absorbéry kyslíku, jejichž aplikací 

lze snížit v  obalu koncentraci zbytkového 
kyslíku na méně než 0‚01  % v  porovnání 

s balením bez úpravy atmosféry. Ab-
sorbéry kyslíku se používají pro zvý-

šení účinnosti vakuového balení 
nebo balení v  inertní atmo-

sféře, maximálně omezují 
možné oxidační změny 

a  v  obalu navozují 
takové podmínky, 

k t e r é  b r á n í 
růstu plísní.

Foto: Martina Vampulová

Jeden dodavatel, 
nekonečné možnosti.

FANUC je, díky třem základním skupinám produktů, jedinou společností v tomto sektoru, která interně vyvíjí a vyrábí všechny hlavní 
komponenty. Každý detail hardwaru i softwaru prochází řadou kontrolních a optimalizačních procesů. Výsledkem je vynikající funkční 
spolehlivost a důvěra spokojených zákazníků na celém světě. WWW.FANUC.CZ
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stroje a CNC řídící systémy

Kompletně navrženo 
a vyrobeno v Japonsku

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

„Postupně dochází k odklonu 

od využívání kompozitních 

materiálů a výrobci hledají 

nová monomateriálová řešení.“

Foto: Penny

Foto: Albert
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Balicí stroje 
u m o ž ň u j í 

p e  k á r e n s k é 
výrobky balit do 

ploché fólie, kde je 
sáček vytvořen jedním 

podélným a  dvěma příč-
nými bočními svary (flowpack). 

„A  právě flexibilní flowpack na 
bázi polypropylenu bývá nejpoužíva-

nějším obalem pro trvanlivé produkty. 
Často se setkáváme i  s  jeho modifikací 

s  hliníkovou bariérovou vrstvou,“ připomíná 
Martina Černá. Kromě toho výrobci hojně balí 
pečivo také do stretch fólií. Pro balení pečiva 
určeného k  dopékání jsou oblíbené termofor-
movací stroje. Takové balení tvoří spodní měkká, 
polotvrdá nebo tvrdá fólie, kterou stroj zformuje 

do tvaru misky. Do ní se pak uloží 
pekárenské produkty a k ní je při-

vařena vrchní fólie případně papír se 
svařitelnou vrstvou.

UZAVŘÍT KLIPEM NEBO LACETKOU
Při balení trvanlivého pečiva do sáčků je důležitý 
také způsob uzavírání plastových obalů. V ob-
chodech se spotřebitelé setkají se svařenými 
okraji či s klipováním. Při uzavírání sáčku klipem 
nebo lacetkou je největší výhodou možnost ba-
lení po otevření velice jednoduše znovu uzavřít. 
Některé pekárenské výrobny nejdříve plastový 
obal svaří a ještě jej opatří znovupoužitelným kli-
pem. Takový způsob balení se často používá na-
příklad pro balení krájeného chleba nebo pečiva.

Jednotlivé druhy trvanlivého baleného pečiva 
ve spotřebitelských obalech se následně vloží 
po několika kusech do lepenkových krabic, které 
se přelepí páskami a umísťují na palety. Takto se 
pak přepravují z  pekařství nebo cukrářství do 
obchodů.

PŘIPRAVENÉ PRO PRODEJ
V  regálech pro pekárenské výrobky obchody 
často vystavují zboží ve speciálních stohova-
telných zásobnících. Tyto tzv. traye lze použít 
nejen jako přepravní, ale zároveň i jako prodejní 

obal. Jsou vyrobené z  vlnité lepenky, která je 
vhodná pro přímý styk s  potravinami, a  je vy-
robena ze stoprocentních primárních vláken. 
Díky integrovaným stohovacím výstupkům se 
tyto traye dají bezpečně přepravovat vysklá-
dané na sobě. Nejvýše položený tray je opatřen 

Jaroslav 
Koláček
manažer standardů 
kvality
Penny

„OBALY POMÁHAJÍ 
SNÍŽIT UHLÍKOVOU 
STOPU“
Na důležitosti získává ekologická udr-
žitelnost – minimalizace negativních 
dopadů na životní prostředí, recyklo-
vatelnost a na průběh celého životního 
cyklu obalu. Prostřednictvím obalů je 
možné snížit i uhlíkovou stopu výrobků, 
tím, že se zvýší jejich trvanlivost.
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kterého zákazníci výrobky po výběru vloží, plní 
především transportní funkci,“ říká Martina 
Černá, ředitelka pro udržitelnost v Albertu. Spo-
třebitelé pečivo balí do sáčků, využívají přitom 
papírové, plastové nebo kombinované. Ty jsou 
většinou určené k jednorázovému po-
užití. „I takové obaly musí splňovat 
stoprocentní hygienické stan-
dardy a  je také důležité, aby 
byl zřetelný obsah obalu 
kvůli přehlednosti na 
pokladně. Ideální je 
tedy průhledný obal,“ 
dodává Martina Černá 
s  tím, že ve svých prodej-
nách Albert nově zavedl ce-
lopapírové sáčky s celulózovým 
oknem, které je možné třídit do 
modrých kontejnerů. Mohou se tak 
snadno recyklovat a poté znovu použít.

Podle Jaroslava Koláčka, manažera standardů 
kvality v  Penny jsou současným trendem 

obaly na bázi papíru. „Tyto obaly však 
ne vždy plně vyhovují požadavkům 

na hygienu a  bezpečnost potra-
vin, které naopak plní obaly na 

bázi plastu. Proto dlouho-
době hledáme taková 

řešení, která budou 
maximálně eko-

logická a  záro-
veň budou 

splňovat 

nejpřísnější kritéria na zachování 
kvality, bezpečnosti a  čerstvosti,“ 
říká Jaroslav Koláček.

RŮZNÉ DRUHY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ
Z hlediska konstrukce se papírové sáčky rozdě-
lují podle dna a konstrukčního řešení trupu, které 
je závislé na druhu a hmotnosti baleného pro-
duktu. Nejrozšířenější jsou jednovrstvé sáčky, 

ale v nabídce výrobních firem lze nalézt i dvou 
nebo třívrstvé. K  nejběžnějším variantám 

patří sáčky ploché (s  plochým dnem), 
sáčky ploché s postranním záhybem, 

dále ploché sáčky s křížovým dnem 
neboli křížové sáčky a  sáčky 

s postranním záhybem a ob-
délníkovým dnem. To jsou 

špalíčkové sáčky.

Pečivo si zákazníci 
často vkládají i  do plas-

tových sáčků, vyrobených 
z vysokohustotního polyetylenu 

HDPE.  Sáčky se vyrábějí z  HDPE 
fólie, která je tepelně odolná v  roz-

mezí od −50 °C do +110 °C a byl pro ni 
registrován chráněný obchodní název mikroten. 
„Právě mikrotenové HDPE sáčky jsou nejpou-
žívanějším obalem čerstvého pečiva v  našich 
supermarketech. A pak také již zmiňované pa-
pírové sáčky s polypropylenem nebo celopapí-
rovým oknem,“ upřesňuje Martina Černá.

ALTERNATIVA NA PEČIVO I CHLÉB
Ekologicky smýšlející spotřebitelé stále častěji 
vyměňují jednorázové obaly za ty znovupo-
užitelné. Příkladem mohou být třeba funkční 
bavlněné sáčky na chleba i rohlíky, které vyrábí 
společnost Wrap Up. Takzvané wrapáčky jsou 
dvouvrstvé, bavlněné sáčky s  vnitřní textilní 

membránou, kterou tvoří látka s PUR náno-
sováním. Bavlněný sáček lze navíc uzavřít 

šňůrkou. Dvouvrstvým obalem čás-
tečně prochází vzduch, takže se 

pečivo „nepotí“ a neplesniví. Zá-
roveň vlhkost prochází přes 

vnitřní textilii jen pozvolna, 
díky čemuž chléb ne-

vysychá a  netvrdne 
tak rychle jako při 

uložení pouze 
v   u t ě rc e . 

Atestovaná 
textilie s  poly-
uretanovým zátě-
rem vykazuje podle 
výrobce protiplísňovou 
odolnost a na svém povr-
chu neumožňuje průnik ani 
množení mikroorganismů. Obal 
je vhodnější pro uložení klasicky 
vyráběného pečiva než pro pečivo ze 
zmrazených polotovarů.

„Nejlepší variantou obalů jsou ty, které lze pou-
žívat opakovaně, ať už jsou z jakéhokoli materi-
álu. Našim zákazníkům proto dáváme možnost 
výběru a  zároveň se je snažíme v  prodejních 
edukovat například formou věrnostních pro-
gramů s  nabídkou udržitelných výrobků do 
domácnosti včetně znovupoužitelných sáčků. 
Zároveň jsme rádi, když například v naší pekárně 
využijí jeden obal pro více druhů pečiva. Uzpů-
sobené pro to máme i samoobslužné pokladny,“ 
říká Martina Černá.

BALENÉ PEČIVO JE TRVANLIVĚJŠÍ
Druhou širokou skupinou pekárenských a cuk-
rárenských výrobků jsou balené produkty 
rovnou od výrobce. „Vhodný obal přímo z pe-
kárny nebo cukrárny dokáže výrazně pro-
dloužit trvanlivost výrobku, čímž podpoří jeho 
vzhled a touhu zákazníků právě tento výrobek 
zakoupit,“ myslí si Jaroslav Koláček. Obalové 
materiály trvanlivého pečiva také hrají zásadní 
roli v boji proti plýtvání potravinami. Kromě již 
zmíněného prodloužení čerstvosti zachovávají 
aroma, vzhled či životnost výrobku a významně 
tak snižují uhlíkovou stopu.

Právě proto, aby byla zajištěna delší trvanlivost 
a zároveň zaručena stále vysoká kvalita zabale-
ného pečiva, používají výrobci nejen speciální 
technologie balení, jako jsou různé typy modifi-
kované atmosféry, ale i druhy obalů, které jsou 
označovány jako aktivní. To znamená, že oba-
lové materiály obsahují absorbéry, které upravují 
podmínky vnitřního prostředí v obalu. Nejčastěji 
se používají absorbéry kyslíku, jejichž aplikací 

lze snížit v  obalu koncentraci zbytkového 
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s balením bez úpravy atmosféry. Ab-
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Foto: Penny

Foto: Albert
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víkem, takže chlebové, pekárenské a cukrářské 
výrobky zůstávají i během přepravy v neporuše-
ném stavu.

Neméně populární jsou také obaly pro pekáren-
ské výrobky, které se prodávají ještě teplé a před 
vystavením v regále se rozpékají přímo v prodej-
nách. Obalové řešení nabízí např. společnost 
Thimm, která vyvinula pečící formu z vlnité le-
penky. Ta je vhodná nejen pro přímý styk s po-
travinami, ale zároveň je odolná i vůči vysokým 
teplotám. Z vlnité lepenky vznikla bezespárová 
konstrukce nepropouštějící mastnotu, která je 
vhodná pro čerstvě upečené pochoutky, jako 
jsou koláče nebo chléb. Pečící forma neobsa-
huje silikon a  pro výrobu lepenky se používají 
pouze papíry ze stoprocentních primárních vlá-
ken a škrobové lepidlo. Díky tomu lze formu re-

cyklovat a je tedy 
alternativou k  mis-
kám z  hliníku nebo 
k obalům s vrstvou PE či 
silikonu. Obal sed dodává 
v  plochém stavu nebo už se-
stavený a  může se stohovat. Pe-
čicí formu je možné sestavit pomocí 
čtyř „zacvaknutí“ a při jejím sestavení se 
nic nelepí.

ZAOSTŘENO NA UDRŽITELNOST 
A MONOMATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ
Právě důraz na dobře recyklovatelné obaly jsou 
jedním z  hlavních trendů, na něž se obchody 
soustřeďují při výběru dodavatelů obalových 
materiálů i  pekárenských a  cukrárenských vý-
robků. Moderní obal je podle Jaroslava Koláčka 
definován tak, že je šetrný k  přírodě, při jeho 
výrobě dochází ke snižování uhlíkové stopy, 
není nadrozměrný, naopak je materiálově i kon-
strukčně optimalizovaný, je dobře recyklova-
telný a  zároveň jeho recyklát může být využit 
k další výrobě. I z těchto důvodů dochází k urči-
tému odklonu od využívání řady kompozitních 
materiálů a  výrobci hledají nová monomateri-
álová řešení. Z  technologického hlediska volí 
spíše vícevrstvé monomateriály, protože ty do-
kážou zvyšovat bariérové vlastnosti obalu bez 
přídavku dalších aditiv.

„Faktor udržitelnost je pro nás zcela zásadní. 
Albert se připojil k iniciativě New Plastics Eco-
nomy, která pod vedením Ellen MacArthur Fou-
ndation ve spolupráci s programem pro životní 
prostředí pod hlavičkou OSN nabádá k  cestě 
za cirkulární ekonomikou plastů. Nové obaly se 
proto vždy snažíme posuzovat metodou ana-
lýzy životního cyklu obalu LCA.  Tento nástroj 
nám umožňuje porovnávat ekologickou stopu 
nových obalů v každé fázi, od získávání základ-
ních surovin až po konec jeho životnosti,“ při-
pomíná Martina Černá. Celý proces zahrnuje 
různé kategorie. „Například uhlíkovou stopu, 
využití půdy či vyčerpávání zdrojů, a  několik 
dalších ukazatelů, jako je opětovná použitel-
nost, nebo recyklovaný obsah. Obaly pro využití 
v našich obchodech vždy volíme s respektem 
k jejich environmentálním benefitům, aktuální 
legislativě a  vědeckým poznatkům,“ doplňuje 
Martina Černá.

Podle Ja-
roslava Ko-
láčka nahrává 
současná doba 
nejen environmen-
tálním aktivitám a tedy 
i obalům, ale zároveň zvy-
šuje pozornost veřejnosti na 
bezpečnost potravin. Mladší 
generace, jejíž kupní síla roste, je 
orientována na ekologii a s tím i souvisí 
i její vztah k novým typům obalů. „Roste 
důraz nejen na ekologický design a  udrži-
telná řešení, ale v souvislosti s tím i na automa-
tizaci a větší konkurenceschopnost. Spotřebitelé 
stále silněji vnímají problematiku společenské 
odpovědnosti, takže obal by měl mít i určitý další 
přesah, například v podobě pomoci, jak předchá-
zet plýtvání potravinami,“ dodává Jaroslav Kolá-
ček. S tímto vzrůstajícím trendem souvisí nejen 
výběr vhodných obalů, ale také skutečnost, že 
Penny spolupracuje s celou řadou menších a re-
gionálních pekařů, kteří zaváží ve svém regionu 
denně jen malý počet prodejen, obvykle tři až 
šest. „Vedle podpory menších regionálních do-
davatelů, kteří by nebyli schopni dodávat do celé 
sítě, má tato spolupráce celou řadu přínosů pro 
ekologii i pro zákazníka. Zákazníci dostávají čer-
stvé pečivo od pekařů, které znají ze svého okolí 
a mají jejich výrobky rádi. Nedochází k přepravám 
na dlouhé vzdálenosti, díky čemuž vzniká nižší 
uhlíková stopa při dopravě. Pečivo zavážené od 
dodavatelů přímo na prodejny je navíc umístěno 
v plastových přepravkách, které se po vyprázd-
nění opět vracejí dodavateli a  jsou použitelné 
opakovaně,“ uzavírá Jaroslav Koláček.

13.–14. října 2022
AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
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Martina Černá
ředitelka pro 
udržitelnost
Albert

„PREFERUJEME 
STOPROCENTNĚ 
RECYKLOVATELNÉ 
OBALY“
Obal by měl být funkční z hlediska me-
chanických vlastností a zároveň by mělo 
být jeho úlohou maximálně prodlužovat 
životnost výrobků tak, aby se předchá-
zelo zbytečnému plýtvání s potravinami. 
Pokud není možné obal úplně vynechat 
a výrobek odbalit, nahrazujeme složení 
materiálů za stoprocentně recyklova-
telné a zároveň v rámci hodnocení LCA 
také měníme materiálové obaly.

Foto: Martina Vampulová
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NOVINKY Sponzorovaná sekce

Inovace pro toto vydání tentokrát přicházejí nejen z oblasti obalových materiálů, ale také kategorie obalových 
 materiálů či tiskových technologií. Náměty pro tuto rubriku můžete směřovat na e-mail svetbaleni@atoz.cz.

TRÁVOVÝ PAPÍR PRO 
STYK S POTRAVINAMI

přímý styk s potravinami

udržitelný zdroj suroviny

nižší spotřeba energie

3D TISK S BĚŽNĚ 
DOSTUPNÝMI 
MATERIÁLY

využití s běžně dostupnými 
materiály

řízení teploty na povrchu 
produktu

T I S K O V É  T E C H N O L O G I E Společnost Seiko Epson Corporation vyvinula prů-
myslovou 3D tiskárnu, která využívá běžně dostupné 
materiály třetích stran k výrobě průmyslových dílů 
různých velikostí a funkcí. Na 3D tiskárnách lze vyro-
bit škálu zboží v  malých sériích. Tiskárna staví na 
metodě extrudování materiálu, která využívá ploché 
trysky, jež se používají v přesných vstřikovacích stro-
jích. Tato metoda umožňuje použití tiskárny s běž-
nými materiály jako pryskyřice, kovové pelety, pelety 
z biomasy a materiály PEEK, které jsou odolné proti 
teplu. Množství vstřikovaného mate riálu je řízeno 
regulací tlaku v  hlavě a  regulací působení ventilu 
v součinnosti s rychlostí modelování. 

Více na epson.eu

O B A L O V É  M A T E R I Á LY Papírna Aloisov vyrábí vedle dalšího papírového 
sortimentu také papírové sáčky pro pekárenské 
a cukrárenské zboží. Firma nově pořídila technolo-
gii, která jí umožňuje vyrábět tyto sáčky z trávového 
papíru, který je určen pro přímý styk s potravinami. 
Hnědý nebo bílý papír obsahuje 40 % trávy a 60 % 
recyklované buničiny. Veškerá tráva se získává z hor 
v okolí Šumperka a travní hmota se suší pouze slun-
cem. Firma deklaruje 80% úsporu energie při výrobě 
buničiny a minimální spotřebu vody. Trávový papír 
se snadno biologicky rozkládá a lze jej kompostovat.

Více na papirnaaloisov.cz

Novinky zpracovala redakce Světa balení
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

UTĚRKA 
Z UNIKÁTNÍHO 
SAVÉHO MATERIÁLU

opakovaně použitelná

moderní design

extra savá a pevná

Ú K L I D O V É  P R O S T Ř E D K Y Firma Stepa představila novou multifunkční utěrku, 
která zaujme moderním designem i vlastnostmi uni-
kátního savého materiálu. Její hlavní výhoda spočívá 
v  širokém využití v  domácnosti, dílně, při grilování 
nebo cestování. Nasákne olej i další mastnoty, při-
čemž zůstává stále extra pevná. Moderní design 
jí otevírá dveře do každé stylové domácnosti a  je 
důkazem, že i  utěrka může vypadat skvěle. Přímo 
z výrobního závodu k zákazníkům přináší utěrka se 
110 útržky skutečně zábavný úklid. 

Více na stepa.cz

Trávový papír 
pro styk s potravinami 
nebo extra savá utěrka

víkem, takže chlebové, pekárenské a cukrářské 
výrobky zůstávají i během přepravy v neporuše-
ném stavu.

Neméně populární jsou také obaly pro pekáren-
ské výrobky, které se prodávají ještě teplé a před 
vystavením v regále se rozpékají přímo v prodej-
nách. Obalové řešení nabízí např. společnost 
Thimm, která vyvinula pečící formu z vlnité le-
penky. Ta je vhodná nejen pro přímý styk s po-
travinami, ale zároveň je odolná i vůči vysokým 
teplotám. Z vlnité lepenky vznikla bezespárová 
konstrukce nepropouštějící mastnotu, která je 
vhodná pro čerstvě upečené pochoutky, jako 
jsou koláče nebo chléb. Pečící forma neobsa-
huje silikon a  pro výrobu lepenky se používají 
pouze papíry ze stoprocentních primárních vlá-
ken a škrobové lepidlo. Díky tomu lze formu re-

cyklovat a je tedy 
alternativou k  mis-
kám z  hliníku nebo 
k obalům s vrstvou PE či 
silikonu. Obal sed dodává 
v  plochém stavu nebo už se-
stavený a  může se stohovat. Pe-
čicí formu je možné sestavit pomocí 
čtyř „zacvaknutí“ a při jejím sestavení se 
nic nelepí.

ZAOSTŘENO NA UDRŽITELNOST 
A MONOMATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ
Právě důraz na dobře recyklovatelné obaly jsou 
jedním z  hlavních trendů, na něž se obchody 
soustřeďují při výběru dodavatelů obalových 
materiálů i  pekárenských a  cukrárenských vý-
robků. Moderní obal je podle Jaroslava Koláčka 
definován tak, že je šetrný k  přírodě, při jeho 
výrobě dochází ke snižování uhlíkové stopy, 
není nadrozměrný, naopak je materiálově i kon-
strukčně optimalizovaný, je dobře recyklova-
telný a  zároveň jeho recyklát může být využit 
k další výrobě. I z těchto důvodů dochází k urči-
tému odklonu od využívání řady kompozitních 
materiálů a  výrobci hledají nová monomateri-
álová řešení. Z  technologického hlediska volí 
spíše vícevrstvé monomateriály, protože ty do-
kážou zvyšovat bariérové vlastnosti obalu bez 
přídavku dalších aditiv.

„Faktor udržitelnost je pro nás zcela zásadní. 
Albert se připojil k iniciativě New Plastics Eco-
nomy, která pod vedením Ellen MacArthur Fou-
ndation ve spolupráci s programem pro životní 
prostředí pod hlavičkou OSN nabádá k  cestě 
za cirkulární ekonomikou plastů. Nové obaly se 
proto vždy snažíme posuzovat metodou ana-
lýzy životního cyklu obalu LCA.  Tento nástroj 
nám umožňuje porovnávat ekologickou stopu 
nových obalů v každé fázi, od získávání základ-
ních surovin až po konec jeho životnosti,“ při-
pomíná Martina Černá. Celý proces zahrnuje 
různé kategorie. „Například uhlíkovou stopu, 
využití půdy či vyčerpávání zdrojů, a  několik 
dalších ukazatelů, jako je opětovná použitel-
nost, nebo recyklovaný obsah. Obaly pro využití 
v našich obchodech vždy volíme s respektem 
k jejich environmentálním benefitům, aktuální 
legislativě a  vědeckým poznatkům,“ doplňuje 
Martina Černá.

Podle Ja-
roslava Ko-
láčka nahrává 
současná doba 
nejen environmen-
tálním aktivitám a tedy 
i obalům, ale zároveň zvy-
šuje pozornost veřejnosti na 
bezpečnost potravin. Mladší 
generace, jejíž kupní síla roste, je 
orientována na ekologii a s tím i souvisí 
i její vztah k novým typům obalů. „Roste 
důraz nejen na ekologický design a  udrži-
telná řešení, ale v souvislosti s tím i na automa-
tizaci a větší konkurenceschopnost. Spotřebitelé 
stále silněji vnímají problematiku společenské 
odpovědnosti, takže obal by měl mít i určitý další 
přesah, například v podobě pomoci, jak předchá-
zet plýtvání potravinami,“ dodává Jaroslav Kolá-
ček. S tímto vzrůstajícím trendem souvisí nejen 
výběr vhodných obalů, ale také skutečnost, že 
Penny spolupracuje s celou řadou menších a re-
gionálních pekařů, kteří zaváží ve svém regionu 
denně jen malý počet prodejen, obvykle tři až 
šest. „Vedle podpory menších regionálních do-
davatelů, kteří by nebyli schopni dodávat do celé 
sítě, má tato spolupráce celou řadu přínosů pro 
ekologii i pro zákazníka. Zákazníci dostávají čer-
stvé pečivo od pekařů, které znají ze svého okolí 
a mají jejich výrobky rádi. Nedochází k přepravám 
na dlouhé vzdálenosti, díky čemuž vzniká nižší 
uhlíková stopa při dopravě. Pečivo zavážené od 
dodavatelů přímo na prodejny je navíc umístěno 
v plastových přepravkách, které se po vyprázd-
nění opět vracejí dodavateli a  jsou použitelné 
opakovaně,“ uzavírá Jaroslav Koláček.

13.–14. října 2022
AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
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Martina Černá
ředitelka pro 
udržitelnost
Albert

„PREFERUJEME 
STOPROCENTNĚ 
RECYKLOVATELNÉ 
OBALY“
Obal by měl být funkční z hlediska me-
chanických vlastností a zároveň by mělo 
být jeho úlohou maximálně prodlužovat 
životnost výrobků tak, aby se předchá-
zelo zbytečnému plýtvání s potravinami. 
Pokud není možné obal úplně vynechat 
a výrobek odbalit, nahrazujeme složení 
materiálů za stoprocentně recyklova-
telné a zároveň v rámci hodnocení LCA 
také měníme materiálové obaly.

Foto: Martina Vampulová
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ochranné atmosféry pro prodloužení trvanli-
vosti produktů bývá často využíváno v masném 
průmyslu při balení masa či ryb. Zde je potřeba 
rozlišit používané technologie a samotné misky, 
které řada výrobců technologií využívá, ale sama 
si je nevyrábí.

U těchto technologií se často využívá nejenom 
klasického balení do misek, ale i  dalších typů 
balení ať již do misek či na podložky. Dnes patří 
k  progresivním balení tohoto typu především 
balení označované skin. Tato technologie, dříve 
uplatňována především v průmyslovém a spo-
třebitelském sektoru, proniká v  současnosti 
do balení masa a dalších příbuzných produktů. 
Jedná se o speciální typ vakuového balení, kde 
je výrobek vložen na podložku, do hotové misky, 
nebo do vyformované misky z tvrdé fólie, vakuo-
ván a následně překryt speciální vrchní fólií, která 
obepne vložený výrobek bez deformace spodní 
misky. Výsledné balení má atraktivní vzhled vý-
robku položeného na podkladové misce. Vedle 
estetického vzhledu mají tyto obaly i další be-
nefity. Především snížením množství použitého 
materiálu na obal se zlepšují i možnosti recyk-
lace o optimalizaci logistických nákladů ani ne-
mluvě.

Systém balení tohoto typu, které kombinuje va-
kuum a MAP (balení v modifikované atmosféře), 
představuje Cryovac Darfresh (Sealed Air). 
Obaly z kategorie skin packaging dodávají i další 
producenti technologií, např. Multivac (obaly 
MultiFresh), G.  Mondini (Slimfresh) či Sealpac 
(TraySkin).

STÁLE INOVOVANÉ MISKY
Podívejme se na některé zajímavé novinky z po-
slední doby. Představila je např. firma Sealed 
Air, která není primárně výrobcem ani dodava-
telem misek, ale technologií. V současnosti má 

TECHNOLOGIE

Misky: vizibilita, 
manipulovatelnost, 
ochrana

Jana Žižková
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Misky zabírají v obalovém portfoliu velmi širokou 
zájmovou oblast nejenom z hlediska baleného 

sortimentu, ale i  využití. Vedle čerstvých 
produktů jsou vhodným balicím pro-

středkem i  pro polotovary či hotové 
pokrmy. Nedají se tedy jednoduše 

zevšeobecnit jejich parametry –
konstrukce, materiálové slo-

žení a už vůbec ne tech-
nologie balení.

Sortiment misek na hotová 
jídla zahrnuje jedno-, dvou-, tří- 

i  vícedílné typy konstrukcí. Misky 
nabývají různých objemů a  tvarů 

a  jsou vyrobeny z  materiálů, které vy-
drží balení za tepla, případně šokové za-

chlazení, event. mikrovlnný ohřev. Mohou být 
přiklápěcí s integrovaným víčkem nebo mohou 
být uzavírány zatavením fólie. Výhoda širokého 
sortimentu tohoto typu spočívá v  tom, že se 
hodí i pro menší provozovny a balení probíhá za 
standardních podmínek.

M

Misky na balení masných produktů, ryb, hotových pokrmů či třeba pečiva, ovoce a zeleniny patří k velmi oblíbenému 
sortimentu. Přinášejí řadu výhod – ať již svým průhledem přímo na produkt, dobrou manipulovatelností, tak i tím, že 
splňují veškeré přísné hygienické aspekty. Ve spojení s vhodnou balicí technologií patří k obalovým typům vhodným 
pro produkty s prodlouženou trvanlivostí.
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Nové flowpackové řešení od 

Multivacu může být s miskou i bez ní.

Foto: Multivac

pro zatavovací 
stroje (zatavovací 

baličky hotových jídel).

BALENÍ DO MISEK V OCHRANNÉ 
ATMOSFÉŘE, VAKUU ČI V KOMBINACI

Balení s  přesným ořezem kolem misky 
a s možností balení ve vakuu nebo s přidáním 

Některé typy jsou využívány přímo prodejci 
zboží při balení salátů, lahůdek či cukrárenských 
produktů. K  výrobě těchto misek je nejčastěji 
využíván polystyren a  polypropylen. Nicméně 
jako prakticky u všech typů obalů, tak i u misek 
lze zaznamenat tendence výrobců směřující 
k udržitelnosti. Proto se objevují tzv. bio či eko 
varianty. Tyto misky nabízí např. velkoobchod 
Ecofol. Lze sem zařadit i jedno či vícedílné eko 
či bio misky z  cukrové třtiny. Tento typ gastro 
sortimentu je vyroben z  biomasy (nevyužité 
odpadní zbytky cukrové třtiny po jejím průmy-
slovém zpracování). Tento typ misek bývá bez 
lepidel, aditiv, výplní, nátěru/vrchní fólie – bez 
vyztužení, bez plastu a bez papíru. Při kontaktu 
s  tekutinou a  omastkem v  přiměřené době se 
nerozmočí a  neprosáknou. Obaly jsou schvá-
leny pro přímý styk s potravinami. Hotové jídlo 
lze v bio zatavovací misce (bez bio zatavovací 
fólie) rovněž ohřát na přiměřenou teplotu v ply-
nové či elektrické troubě nebo i  v  mikrovlnce. 

Svými rozměry i strukturou ma-
teriálu jsou navrženy 



na trhu jednu 
specifickou apli-
kaci balení na hori-
zontálních baličkách do 
teplem smrštitelné fólie 
BDF.  Technologie je vhodná 
pro nejrůznější typy misek. U to-
hoto balení je dodávána fólie a s vý-
robcem Ulma firma spolupracuje na dodávkách 
strojního zařízení. Jedná se o systém balení do 
misek v ochranné atmosféře, který je variabilní 
co do velikosti misky a  produktu. Zákazníci 
mohou volit různé misky, které jsou hermeticky 
zabaleny obtaženou smrštěnou fólií, která má 
hermetické svary a  kyslíkovou bariéru. „V  ČR 
testujeme první projekty, produkt na trhu zatím 
není žádný, jen v zahraničí. Fólie je uzpůsobena 
k  recyklaci společně s  polyetylenovými plasty 
a redukuje celkový obsah plastu v balení oproti 
miskám. Misky lze volit papírové nebo různé 
udržitelné alternativy,“ vysvětluje Jan Müller, 
account manager Czech Republic / Slovakia 
společnosti Sealed Air.

Společnost Multivac nedávno představila no-
vinku v  podobě balení Multivac PaperBoard. 
V  tomto případě hraje důležitou roli samotný 
materiál, ze kterého jsou podložky, tray či misky 
vyráběny. Obaly, jak pro klasické MAP balení či 
skin, jsou vyráběny z  recyklovatelných obalo-
vých materiálů na bázi papírových vláken. Vý-
hodou řešení je snadná recyklace, včetně 
třídění do příslušného kontejneru. Po-
užitím různých funkčních vrstev lze 
navíc vyrobit obaly na míru tak, 
aby byly schopné splnit těsnící 
a bariérové nároky. Charak-
teristickými vlastnostmi 
balení jsou i  zvýšená 
vizibilita a možnost 
potisku pod-
ložky.

Jak se ukazuje 
v  podobě nového 

obalu na mleté maso od 
Maso Polička (případová studie v SB 

113/2021), misky mohou mít i další úspěšnou 
alternativu. Inovace, se kterou se spotřebitelé 
mohou setkávat v mnoha nákupních sítích, od 
počátku posbírala ceny jak v  národní soutěži 
(Stříbrná cena předsedkyně poroty Obalu roku), 
tak nejnověji i v mezinárodní WorldStar for Pac-
kaging. Její hlavní výhodou je úspora použi-
tých plastů až o 50% oproti běžné vysoké 
tvrdé misce s fólií. Menší balení (ovšem 
pro stejný obsah) v rámci dodavatel-
ského řetězce znamená až o 34 % 
menší uhlíkovou stopu a  nižší 
náročnost na skladování 
i  počet rozvozových aut 
na českých silnicích. 
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ochranné atmosféry pro prodloužení trvanli-
vosti produktů bývá často využíváno v masném 
průmyslu při balení masa či ryb. Zde je potřeba 
rozlišit používané technologie a samotné misky, 
které řada výrobců technologií využívá, ale sama 
si je nevyrábí.

U těchto technologií se často využívá nejenom 
klasického balení do misek, ale i  dalších typů 
balení ať již do misek či na podložky. Dnes patří 
k  progresivním balení tohoto typu především 
balení označované skin. Tato technologie, dříve 
uplatňována především v průmyslovém a spo-
třebitelském sektoru, proniká v  současnosti 
do balení masa a dalších příbuzných produktů. 
Jedná se o speciální typ vakuového balení, kde 
je výrobek vložen na podložku, do hotové misky, 
nebo do vyformované misky z tvrdé fólie, vakuo-
ván a následně překryt speciální vrchní fólií, která 
obepne vložený výrobek bez deformace spodní 
misky. Výsledné balení má atraktivní vzhled vý-
robku položeného na podkladové misce. Vedle 
estetického vzhledu mají tyto obaly i další be-
nefity. Především snížením množství použitého 
materiálu na obal se zlepšují i možnosti recyk-
lace o optimalizaci logistických nákladů ani ne-
mluvě.

Systém balení tohoto typu, které kombinuje va-
kuum a MAP (balení v modifikované atmosféře), 
představuje Cryovac Darfresh (Sealed Air). 
Obaly z kategorie skin packaging dodávají i další 
producenti technologií, např. Multivac (obaly 
MultiFresh), G.  Mondini (Slimfresh) či Sealpac 
(TraySkin).

STÁLE INOVOVANÉ MISKY
Podívejme se na některé zajímavé novinky z po-
slední doby. Představila je např. firma Sealed 
Air, která není primárně výrobcem ani dodava-
telem misek, ale technologií. V současnosti má 

TECHNOLOGIE

Misky: vizibilita, 
manipulovatelnost, 
ochrana
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Misky zabírají v obalovém portfoliu velmi širokou 
zájmovou oblast nejenom z hlediska baleného 

sortimentu, ale i  využití. Vedle čerstvých 
produktů jsou vhodným balicím pro-

středkem i  pro polotovary či hotové 
pokrmy. Nedají se tedy jednoduše 

zevšeobecnit jejich parametry –
konstrukce, materiálové slo-

žení a už vůbec ne tech-
nologie balení.

Sortiment misek na hotová 
jídla zahrnuje jedno-, dvou-, tří- 

i  vícedílné typy konstrukcí. Misky 
nabývají různých objemů a  tvarů 

a  jsou vyrobeny z  materiálů, které vy-
drží balení za tepla, případně šokové za-

chlazení, event. mikrovlnný ohřev. Mohou být 
přiklápěcí s integrovaným víčkem nebo mohou 
být uzavírány zatavením fólie. Výhoda širokého 
sortimentu tohoto typu spočívá v  tom, že se 
hodí i pro menší provozovny a balení probíhá za 
standardních podmínek.

M

Misky na balení masných produktů, ryb, hotových pokrmů či třeba pečiva, ovoce a zeleniny patří k velmi oblíbenému 
sortimentu. Přinášejí řadu výhod – ať již svým průhledem přímo na produkt, dobrou manipulovatelností, tak i tím, že 
splňují veškeré přísné hygienické aspekty. Ve spojení s vhodnou balicí technologií patří k obalovým typům vhodným 
pro produkty s prodlouženou trvanlivostí.
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a s možností balení ve vakuu nebo s přidáním 

Některé typy jsou využívány přímo prodejci 
zboží při balení salátů, lahůdek či cukrárenských 
produktů. K  výrobě těchto misek je nejčastěji 
využíván polystyren a  polypropylen. Nicméně 
jako prakticky u všech typů obalů, tak i u misek 
lze zaznamenat tendence výrobců směřující 
k udržitelnosti. Proto se objevují tzv. bio či eko 
varianty. Tyto misky nabízí např. velkoobchod 
Ecofol. Lze sem zařadit i jedno či vícedílné eko 
či bio misky z  cukrové třtiny. Tento typ gastro 
sortimentu je vyroben z  biomasy (nevyužité 
odpadní zbytky cukrové třtiny po jejím průmy-
slovém zpracování). Tento typ misek bývá bez 
lepidel, aditiv, výplní, nátěru/vrchní fólie – bez 
vyztužení, bez plastu a bez papíru. Při kontaktu 
s  tekutinou a  omastkem v  přiměřené době se 
nerozmočí a  neprosáknou. Obaly jsou schvá-
leny pro přímý styk s potravinami. Hotové jídlo 
lze v bio zatavovací misce (bez bio zatavovací 
fólie) rovněž ohřát na přiměřenou teplotu v ply-
nové či elektrické troubě nebo i  v  mikrovlnce. 

Svými rozměry i strukturou ma-
teriálu jsou navrženy 
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NA PRAHU SEZONY: 
PIVNÍ TRH VYHLÍŽÍ 
OBALOVÉ NOVINKY

Říká se, že čeští konzumenti piva jsou konzervativní. Ať už toto 
tvrzení odpovídá realitě, či nikoli, segment pivních obalů 
v tuzemsku „starosvětský“ rozhodně není. Naopak, je 
oblastí velmi progresivní a inovativní. Zároveň platí, 
že tato obalová řešení nevzni-
kají proti vůli a požadav-
kům spotřebitelů, ale 
v souladu s nimi.

Foto: Shutterstock
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Nejen velké, ale 
i  menší pivovary 

ve spolupráci 
se specializova-

nými packagin-
govými firmami 

tak své obaly ne-
zřídka inovují, ať už 

z hlediska ekologické še-
trnosti, praktičnosti použití 

nebo nápaditého designu eti-
ket či potisku plechovek. A nejde 

jen o  primární obaly, tedy zejména 
skleněné lahve nebo stále oblíbenější 

plechovky, ale i obaly sekundární, jako jsou 
přepravky na lahve či třeba boxy a držáky na sku-
pinová balení plechovek (multipacky).

SMĚREM K CIRKULÁRNÍMU OBĚHU
Dlouhodobě klíčovým trendem v tomto obalo-
vém segmentu je na českém trhu udržitel-
nost. S tím jde ruku v ruce neustále sílící 
požadavek na cirkularitu, tedy vratné 
nebo znovu použitelné obaly, které 
jsou vůči životnímu prostředí 
podstatně šetrnější než jed-
norázové obaly.

„Je to nejen jedna z našich hlav-
ních priorit, ale vidíme, že to je i něco, 
co čím dál víc chtějí sami spotřebitelé,“ 
říká Martina Vajskebrová, manažerka 
výrobních materiálů a  obalů Plzeňského 
Prazdroje. I  proto společnost v  loňském roce 
spolu s  dalšími tuzemskými nápojářskými fir-
mami, mezi nimiž je i  Heineken Česká repub-
lika (tyto dva výrobce piva doplňují producenti 
nealkoholických nápojů Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko, Kofola ČeskoSlovensko a Mattoni 
1873), založila Iniciativu pro zálohování, jež si 
klade za cíl zavedení plošného zálohového sys-
tému na plechovky a PET lahve v Česku.

Projektem v podobném duchu je iniciativa Zá-
lohujme.cz, k  níž se v  dubnu 2022 připojil Bu-
dějovický Budvar. „Udržitelnou cestu podnikání 
vnímáme jako důležitý pilíř našich řemesel a zá-
leží nám na co nejšetrnějším nakládání s nápojo-
vými obaly. Proto podporujeme zálohy i cirkulární 
recyklaci,“ sděluje Petr Dvořák, generální ředitel 
Budějovického Budvaru. Pivovar letos také zpro-
voznil novou linku na stáčení piva do plechovek, 
která disponuje výkonem 50  000 plechovek 
za hodinu. Z  pohledu udržitelnosti je důležité 

mimo jiné to, 
že nová linka 
eliminuje plasty 
u  skupinových balení 
plechovek, když namísto 
LDPE fólie využívá papírový 
přebal.

Udržitelným a  inovativním bale-
ním více plechovek je i tzv. TopClip od 
společnosti Smurfit Kappa, který využívá 
například Pivovar Svijany nebo Řemeslný pi-
vovar Clock z východočeského Potštejna. Tento 
papírový držák zanechává podle výrobce o 30 % 
nižší uhlíkovou stopu než spotřebitelské balení 

ze smršťovací 
fólie, protože 

neobsahuje žádné 
plasty (ani lepidla) 

a  je plně recyklovatelný 
a biologicky rozložitelný.

PREFEROVANÉ SUDY 
A VRATNÉ SKLO

Vraťme se ale k  primárním obalům 
na pivo, kde prim hrají zálohované sudy 

a  vratné skleněné lahve. „Snažíme se elimi-
novat jednocestné obalové materiály, přibližně 
70 procent naší produkce jsou vratné obaly (zá-
lohované sudy nebo skleněné lahve), materiály 

FOTO: Nachmelená opice

N

Matej Hargaš
manažer inovací
Heineken Slovensko

„ZNIŽUJEME CELKOVÉ MNOŽSTVO PLASTOV VO VÝROBE“
Našu pozornosť sme sústredili na zavedenie a fungovanie zálohového systému, pri ktorom sme stáli ako členo-
via Slovenského združenia výrobcov piva a sladu už od začiatku. Sme radi, že sa na Slovensku podarilo iniciovať 
systém, ktorý má za cieľ zvýšiť množstvo vyzbieraných PET fliaš a plechoviek až na 90 percent, a tým rapídne 
znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu v prírode. V Heineken Slovensko v rámci stratégie trvalej udržateľnosti 
„Načapuj si lepší svet“ systematicky znižujeme celkové množstvo plastov vo výrobe. Ešte v roku 2019 sme ukončili 
výrobu radlerov značky Zlatý Bažant v PET fľašiach. V roku 2020 sme skrátili dĺžku hrdla fľaše, znížili hmotnosť 
uzáveru, ale aj znížili celkové množstvo plastových fólii, čo predstavuje úsporu približne sto ton plastu ročne. 
Súčasne pracujeme na zvyšovaní pomeru recyklátu v PET fľašiach a plechovkách, aktívne napredujeme v procese 
deplastifikácie a každoročne si stanovujeme inšpiratívne ciele.
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na jedno použití tvoří zbývajících 30 procent,“ 
vypočítává Denisa Mylbachrová, tisková mluvčí 
společnosti Pivovary Staropramen.

Obdobná čísla ohledně podílu těchto vratných 
obalů ve svém portfoliu uvádí i Plzeňský Prazdroj. 
„I nadále se chceme soustředit zejména na su-
dové pivo, které je k životnímu prostředí nejše-
trnější variantou. Navíc v  sobě čepované pivo 
spojuje hned několik nej – nejlepší pivní zážitek, 
nejšetrnější obal vůči životnímu prostředí i pod-
poru tuzemské pivní kultury, která ve světě nemá 
obdobu,“ vysvětluje Martina Vajskebrová.

Skleněné vratné lahve jsou v  dlouhodobém 
časovém horizontu nejprodávanějším pivním 
obalem v Česku. Třeba právě Plzeňský Prazdroj 
informuje, že vratné lahve během jejich život-
nosti v průměru naplní až 18krát a v oběhu vydrží 
i šest nebo sedm let. Pak jsou kvůli opotřebení 
vyřazeny, aby se z nich opět vyrobila nová lahev.

STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ PLECH
V  posledních letech se také výrazně zvyšuje 
zájem spotřebitelů o plechovky, jejichž výhodou 
je nízká hmotnost, skladnost a rychlé vychlazení. 
„Rostoucí zájem ještě akcelerovala pandemie 
a s ní související uzavření hospod. V roce 2020 
tvořily plechovky zhruba 22 % ze všech našich 
obalů, loni to už byla čtvrtina,“ konkretizuje Mar-
tina Vajskebrová.

I v případě plechovek zpravidla pivovary usilují 
o  co největší environmentální ohleduplnost, 
proto spolu s výrobci obalů navyšují podíl recy-
klovaného hliníku v plechovkách. Výhoda hliníku 
jako obalového materiálu je, že ho lze recyklovat 
opakovaně prakticky donekonečna a jeho kvalita 
přitom zůstává nezměněná. Plechovky z recy-
klátu mají navíc až o 80 % nižší uhlíkovou stopu 
a na jejich výrobu se spotřebuje až o 95 % méně 
energie, než je tomu u  plechovek vyrobených 
z primární suroviny.

„ČESKÉ OBALY NA PIVO ZABODOVALY V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI“

KOMPLIKOVANÝ PET
Od stáčení piva do PET lahví naproti 
tomu řada pivovarů ustupuje. K uvede-
nému kroku se odhodlal kupříkladu Plzeň-
ský Prazdroj. „Od roku 2020 jsme postupně 
přestávali plnit naše piva do PET lahví, nejprve 
Gambrinus, Radegast a  Klasik, loni v  prosinci 
Kozel a  Primus. Od letošního roku už do PET 
lahví žádnou naši značku nestáčíme. Jednorá-
zové plastové obaly, které nelze znovu využít na 
výrobu PET lahve, nám nedávají smysl, nenapl-
ňují naši strategii cirkularity obalů, to znamená 
ze starého vyrobit nový,“ zdůrazňuje Martina 
Vajskebrová. Zásadním argumentem v daném 

ohledu je, že 
pivní PET lahve 
nelze znovu využít 
na výrobu nových piv-
ních lahví. Hlavní překážku 
představuje vnitřní ochranná 
membrána, která je nezbytná 
pro zachování kvality piva. Mate-
riál z pivních „petek“ tak lze recyklovat 
například pro výrobu koberců, ale nelze 
z nich znovu vyrobit lahve nové.

Zároveň je podle Plzeňského Prazdroje patrné, 
že zájem lidí o  udržitelné obaly v  čase roste. 
„Naše data nám ukazují, že většina spotřebi-
telů našemu kroku rozumí a kvituje ho. Zhruba 
dvě třetiny lidí přešly od ‚petek‘ ke skleněným 
vratným lahvím, asi třetina pak místo nich pre-
feruje plechovky,“ komentuje vývoj Martina Vajs-
kebrová.

Nutno ovšem zmínit, že některé další pivovary 
prozatím stáčení piva do PET lahví neopouš-
tějí. Třeba v době protipandemických opatření 
a  opakovaných lockdownů, majících za násle-
dek uzavření gastronomických provozů, pro 
ně odbyt jejich produkce v těchto obalech hrál 
podstatnou roli. Případně v zájmu udržitelnosti 
zvyšují podíl recyklovaného plastu ve „svých“ 
PET lahvích, činí tak kupříkladu Pivovary Staro-
pramen.
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Obliba českého piva v mnoha zahraničních ze-
mích je známou skutečností. Jak se zdá, svět 
začínají „dobývat“ i  tuzemská obalová řešení 
pro tento vpravdě národní nápoj. Svědčí o tom 
nedávný, a to dokonce dvojí úspěch na renomo-
vané mezinárodní soutěži WorldStar 2022. V ka-
tegorii marketingu si hlavní cenu (Golden Award) 
odnesla společnost Colognia press za web2print 
řešení pro personalizovaný potisk plechovek 
CoolCan. V rámci Ceny prezidenta World Pac-
kaging Organization převzala bronzové ocenění 
firma Smurfit Kappa za svůj Píííívo Box.

Podstatou řešení CoolCan je, že zákazník si 
přímo v  editoru na webovém portálu vytvoří 
vlastní design pro potisk plechovek piva (pří-
padně i energetických drinků), a to již od 24 kusů. 
Jednotlivé designy tiskne Colognia press po-
mocí digitální technologie na shrink sleeve, který 
se následně nasazuje na plechovku a  vlivem 
tepla se na ni smrští. „Podařilo se nám nastavit 
proces výroby smrštitelných rukávových eti-
ket tak, že objednávka projde zcela bez zásahu 
lidské ruky přímo k tiskovému stroji. První, kdo ji 
reálně vidí, je tedy až tiskař. Automatizovaným 
workflow jsme snížili míru chybovosti i celkové 
výrobní náklady,“ informuje Colognia press.

Řešení PíííívoBox vyvinula společnost Smurfit 
Kappa pro Rodinný pivovar Zichovec, který se 
svou produkcí expandoval do Evropy a potřebo-
val prémiový i dostatečně bezpečný sekundární 
obal. „Vyvinuli jsme pro ně PíííívoBox s jednodíl-
ným insertem na tři lahve. Vložka díky deformač-
ním zónám a víku perfektně chrání každou lahev 

zvlášť,“ uvádí Smurfit Kappa. Navíc obal je navr-
žen tak, aby se do něj vešly i plechovky, a celkem 
pojme až 12 lahví nebo 24 plechovek.FOTO: Smurfit Kappa

Martina Vajskebrová
manažerka výrobních materiálů a obalů
Plzeňský Prazdroj

„VYŠŠÍ PODÍL 
RECYKLOVANÉHO 
HLINÍKU U PLECHOVEK“
Naše plechovky Pilsner Urquell obsahují 
od letošního roku největší certifikované 
množství recyklátu na tuzemském trhu. 
Podíl recyklovaného hliníku jsme zvýšili 
na úroveň 75 procenta. Ročně tak uspo-
říme díky plechovkám Pilsner Urquell vy-
robeným ze tří čtvrtin z recyklátu, které 
dodáváme na tuzemský trh i do zahra-
ničí, přes 1500 tun nového hliníku. Začali 
jsme s naší prémiovou značkou Pilsner 
Urquell, navyšování podílu recyklova-
ného hliníku v plechovkách se chceme 
v  budoucnu intenzivně věnovat i  u  na-
šich ostatních značek. U nich se aktuálně 
pohybujeme na zhruba 50procentním 
podílu recyklátu.

FOTO: Colognia press
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SITUACE 
NA SLOVENSKU

Zajímavý je také po-
hled ze sousední země 

na trendy v  rámci seg-
mentu pivních obalů a  jejich 

udržitelnosti. „I  když Slovensko 
je zemí, kde dominuje praktičnost 

a velká většina piva a radlerů se prodá 
v půllitrových plechovkách, na trhu je vidět 

zvyšující se zájem o vratné skleněné lahve,“ 
přibližuje tamní situaci Matej Hargaš, innovation 
manager ve společnosti Heineken Slovensko. 

Uvedený trend byl podle něj dů-
ležitý už v roce 2021 a od letošního 

roku se v souvislosti se zavedením zá-
lohového systému pro nápojové obaly na 

Slovensku ještě zvýraznil.

CENY VSTUPŮ ROSTOU
Současný růst cen základních surovin, energií 
a materiálů se pochopitelně dotkne i obalů na 
pivo. „Bude to pochopitelně reflektováno v ko-
nečné ceně pro spotřebitele, což je přiměje 
k  častějšímu rozhodování o  koupi,“ podotýká 
Klaus Hockl, managing director společnosti 
Cardbox Packaging Holding. Ale stejně jako u ji-
ných obalů platí, že čím je větší objem produkce, 
tím se jednotková cena snižuje. „Obzvláště 
u nás, jakožto u výrobce s ofsetovými stroji, se 
velkoobrátková výroba vyplatí,“ nastiňuje po-
hled výrobce obalů Klaus Hockl.

Přestože je míra inflace vysoká a  zvyšují se 
ceny prakticky všech vstupů, důraz Plzeňského 
Prazdroje na udržitelnost se podle Martiny Vaj-
skebrové nezmenšuje, ale naopak dále zvyšuje. 
„Stejně tak nepozorujeme změnu mezi spotře-

biteli, naopak 
rok od roku je 
vidět větší zájem 
lidí o  to, z  čeho je 
obal vyrobený a  jaký je 
jeho dopad na životní pro-
středí,“ dodává manažerka.

Ve srovnání s Českem je na Sloven-
sku situace poněkud odlišná. „Naše 
čerstvé výzkumy ukazují, že stejně menší 
část spotřebitelů přihlíží k tomu, zda je obal 
ekologický, protože důležitějším rozhodovacím 
faktorem je cena výrobku. Čím prémiovější však 
produkt je, tím důležitější roli samozřejmě obal 
hraje, přestože i zde je zatím mnohem význam-
nější design než ekologičnost,“ podotýká Matej 
Hargaš. A  doplňuje, že dramaticky stoupající 
ceny hliníku na plechovky sice motivují výrobce 
k hledání alternativ, slovenský spotřebitel však 
podle něj nemá rád velké změny. „Na experi-
menty v pivních obalech si proto na slovenském 
trhu pravděpodobně ještě počkáme, očekávám 
spíše růst významu vratných skleněných lahví,“ 
uzavírá Matej  Hargaš.
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na jedno použití tvoří zbývajících 30 procent,“ 
vypočítává Denisa Mylbachrová, tisková mluvčí 
společnosti Pivovary Staropramen.

Obdobná čísla ohledně podílu těchto vratných 
obalů ve svém portfoliu uvádí i Plzeňský Prazdroj. 
„I nadále se chceme soustředit zejména na su-
dové pivo, které je k životnímu prostředí nejše-
trnější variantou. Navíc v  sobě čepované pivo 
spojuje hned několik nej – nejlepší pivní zážitek, 
nejšetrnější obal vůči životnímu prostředí i pod-
poru tuzemské pivní kultury, která ve světě nemá 
obdobu,“ vysvětluje Martina Vajskebrová.

Skleněné vratné lahve jsou v  dlouhodobém 
časovém horizontu nejprodávanějším pivním 
obalem v Česku. Třeba právě Plzeňský Prazdroj 
informuje, že vratné lahve během jejich život-
nosti v průměru naplní až 18krát a v oběhu vydrží 
i šest nebo sedm let. Pak jsou kvůli opotřebení 
vyřazeny, aby se z nich opět vyrobila nová lahev.

STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ PLECH
V  posledních letech se také výrazně zvyšuje 
zájem spotřebitelů o plechovky, jejichž výhodou 
je nízká hmotnost, skladnost a rychlé vychlazení. 
„Rostoucí zájem ještě akcelerovala pandemie 
a s ní související uzavření hospod. V roce 2020 
tvořily plechovky zhruba 22 % ze všech našich 
obalů, loni to už byla čtvrtina,“ konkretizuje Mar-
tina Vajskebrová.

I v případě plechovek zpravidla pivovary usilují 
o  co největší environmentální ohleduplnost, 
proto spolu s výrobci obalů navyšují podíl recy-
klovaného hliníku v plechovkách. Výhoda hliníku 
jako obalového materiálu je, že ho lze recyklovat 
opakovaně prakticky donekonečna a jeho kvalita 
přitom zůstává nezměněná. Plechovky z recy-
klátu mají navíc až o 80 % nižší uhlíkovou stopu 
a na jejich výrobu se spotřebuje až o 95 % méně 
energie, než je tomu u  plechovek vyrobených 
z primární suroviny.

„ČESKÉ OBALY NA PIVO ZABODOVALY V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI“

KOMPLIKOVANÝ PET
Od stáčení piva do PET lahví naproti 
tomu řada pivovarů ustupuje. K uvede-
nému kroku se odhodlal kupříkladu Plzeň-
ský Prazdroj. „Od roku 2020 jsme postupně 
přestávali plnit naše piva do PET lahví, nejprve 
Gambrinus, Radegast a  Klasik, loni v  prosinci 
Kozel a  Primus. Od letošního roku už do PET 
lahví žádnou naši značku nestáčíme. Jednorá-
zové plastové obaly, které nelze znovu využít na 
výrobu PET lahve, nám nedávají smysl, nenapl-
ňují naši strategii cirkularity obalů, to znamená 
ze starého vyrobit nový,“ zdůrazňuje Martina 
Vajskebrová. Zásadním argumentem v daném 

ohledu je, že 
pivní PET lahve 
nelze znovu využít 
na výrobu nových piv-
ních lahví. Hlavní překážku 
představuje vnitřní ochranná 
membrána, která je nezbytná 
pro zachování kvality piva. Mate-
riál z pivních „petek“ tak lze recyklovat 
například pro výrobu koberců, ale nelze 
z nich znovu vyrobit lahve nové.

Zároveň je podle Plzeňského Prazdroje patrné, 
že zájem lidí o  udržitelné obaly v  čase roste. 
„Naše data nám ukazují, že většina spotřebi-
telů našemu kroku rozumí a kvituje ho. Zhruba 
dvě třetiny lidí přešly od ‚petek‘ ke skleněným 
vratným lahvím, asi třetina pak místo nich pre-
feruje plechovky,“ komentuje vývoj Martina Vajs-
kebrová.

Nutno ovšem zmínit, že některé další pivovary 
prozatím stáčení piva do PET lahví neopouš-
tějí. Třeba v době protipandemických opatření 
a  opakovaných lockdownů, majících za násle-
dek uzavření gastronomických provozů, pro 
ně odbyt jejich produkce v těchto obalech hrál 
podstatnou roli. Případně v zájmu udržitelnosti 
zvyšují podíl recyklovaného plastu ve „svých“ 
PET lahvích, činí tak kupříkladu Pivovary Staro-
pramen.
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Obliba českého piva v mnoha zahraničních ze-
mích je známou skutečností. Jak se zdá, svět 
začínají „dobývat“ i  tuzemská obalová řešení 
pro tento vpravdě národní nápoj. Svědčí o tom 
nedávný, a to dokonce dvojí úspěch na renomo-
vané mezinárodní soutěži WorldStar 2022. V ka-
tegorii marketingu si hlavní cenu (Golden Award) 
odnesla společnost Colognia press za web2print 
řešení pro personalizovaný potisk plechovek 
CoolCan. V rámci Ceny prezidenta World Pac-
kaging Organization převzala bronzové ocenění 
firma Smurfit Kappa za svůj Píííívo Box.

Podstatou řešení CoolCan je, že zákazník si 
přímo v  editoru na webovém portálu vytvoří 
vlastní design pro potisk plechovek piva (pří-
padně i energetických drinků), a to již od 24 kusů. 
Jednotlivé designy tiskne Colognia press po-
mocí digitální technologie na shrink sleeve, který 
se následně nasazuje na plechovku a  vlivem 
tepla se na ni smrští. „Podařilo se nám nastavit 
proces výroby smrštitelných rukávových eti-
ket tak, že objednávka projde zcela bez zásahu 
lidské ruky přímo k tiskovému stroji. První, kdo ji 
reálně vidí, je tedy až tiskař. Automatizovaným 
workflow jsme snížili míru chybovosti i celkové 
výrobní náklady,“ informuje Colognia press.

Řešení PíííívoBox vyvinula společnost Smurfit 
Kappa pro Rodinný pivovar Zichovec, který se 
svou produkcí expandoval do Evropy a potřebo-
val prémiový i dostatečně bezpečný sekundární 
obal. „Vyvinuli jsme pro ně PíííívoBox s jednodíl-
ným insertem na tři lahve. Vložka díky deformač-
ním zónám a víku perfektně chrání každou lahev 

zvlášť,“ uvádí Smurfit Kappa. Navíc obal je navr-
žen tak, aby se do něj vešly i plechovky, a celkem 
pojme až 12 lahví nebo 24 plechovek.FOTO: Smurfit Kappa

Martina Vajskebrová
manažerka výrobních materiálů a obalů
Plzeňský Prazdroj

„VYŠŠÍ PODÍL 
RECYKLOVANÉHO 
HLINÍKU U PLECHOVEK“
Naše plechovky Pilsner Urquell obsahují 
od letošního roku největší certifikované 
množství recyklátu na tuzemském trhu. 
Podíl recyklovaného hliníku jsme zvýšili 
na úroveň 75 procenta. Ročně tak uspo-
říme díky plechovkám Pilsner Urquell vy-
robeným ze tří čtvrtin z recyklátu, které 
dodáváme na tuzemský trh i do zahra-
ničí, přes 1500 tun nového hliníku. Začali 
jsme s naší prémiovou značkou Pilsner 
Urquell, navyšování podílu recyklova-
ného hliníku v plechovkách se chceme 
v  budoucnu intenzivně věnovat i  u  na-
šich ostatních značek. U nich se aktuálně 
pohybujeme na zhruba 50procentním 
podílu recyklátu.

FOTO: Colognia press
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Konferenci s  názvem „No time to waste“ uspořádala ve 
čtvrtek a v pátek 12.–13. května 2022 v Brně společnost 
Smurfit Kappa. Účastníky akce zaujaly nejen inspira-
tivní přednášky tří hlavních řečníků, ale i vystavené 
exponáty a v neposlední řadě také exkurze do 
výrobního závodu Smurfit Kappa.

UDÁLOST

Z

Konference 
No time 
to waste 
představila vize 
i konkrétní 
obalové inovace

Zmíněnými „klíčovými“ řečníky byli Martin 
 Piškanin (co-chairman společnosti Hopi 

Holding), dále Jiří Ježek (šestinásobný 
paralympijský vítěz a  rovněž šesti-

násobný mistr světa v  cyklistice) 
a  konečně Arco Berkenbosch 

(vicepresident Innovation 
and Development Smurfit 

Kappa Europe). Kromě toho 
byly před hlavním sálem insta-

lovány expertní koutky s ukázkami 
obalových řešení a hlavně i s odbor-

níky ze Smurfit Kappa, kteří se neváhali 
podělit o své know-how.

Nejzajímavější řešení byla rozdělena do sku-
pin a  všichni zúčastnění mohli v  průběhu 
konference, kterou moderoval Jan Pokorný, 
dlouholetý ředitel zpravodajství Českého 
rozhlasu, hlasovat o  vítězných exponátech 
v každé  kategorii. 

Po skončení čtvrtečního konferenčního pro-
gramu čekal na účastníky galavečer s atraktiv-
ním programem. A  následující den završila již 
zmíněná návštěva výrobního závodu společ-
nosti v  Brně. Celá dvoudenní akce potvrdila, 
že vizí a  inovací (nejen) v  obalovém průmyslu 
není nikdy dost a  že pořadatelská firma může 
být v obou těchto „disciplínách“ příkladem pro 
ostatní.

Foto (3×): Smurfit Kappa
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Inzertorial
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odpověď na tuto otázku vypadá asi takto: „Tak 
se podívejte na naše finanční výsledky, čeho 
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V  HOPI se na to díváme jinak. Zapojením di-
gitalizace do procesů práce s  daty jsme jen 
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na provoz, které nám digitalizace přinesla, ne-
viděli bychom ale skutečný průběh inovace, 
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autonomie, naší důvěry v  jejich profesionalitu 
a  kreativitu a  formu jejich fungování, která je 
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Konferenci s  názvem „No time to waste“ uspořádala ve 
čtvrtek a v pátek 12.–13. května 2022 v Brně společnost 
Smurfit Kappa. Účastníky akce zaujaly nejen inspira-
tivní přednášky tří hlavních řečníků, ale i vystavené 
exponáty a v neposlední řadě také exkurze do 
výrobního závodu Smurfit Kappa.

UDÁLOST

Z

Konference 
No time 
to waste 
představila vize 
i konkrétní 
obalové inovace
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Holding), dále Jiří Ježek (šestinásobný 
paralympijský vítěz a  rovněž šesti-

násobný mistr světa v  cyklistice) 
a  konečně Arco Berkenbosch 

(vicepresident Innovation 
and Development Smurfit 

Kappa Europe). Kromě toho 
byly před hlavním sálem insta-

lovány expertní koutky s ukázkami 
obalových řešení a hlavně i s odbor-

níky ze Smurfit Kappa, kteří se neváhali 
podělit o své know-how.
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v každé  kategorii. 

Po skončení čtvrtečního konferenčního pro-
gramu čekal na účastníky galavečer s atraktiv-
ním programem. A  následující den završila již 
zmíněná návštěva výrobního závodu společ-
nosti v  Brně. Celá dvoudenní akce potvrdila, 
že vizí a  inovací (nejen) v  obalovém průmyslu 
není nikdy dost a  že pořadatelská firma může 
být v obou těchto „disciplínách“ příkladem pro 
ostatní.
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Výrobci produkují různé typy zboží a  využí-
vají k  němu i  různé typy obalů. A  protože 

i nabídka balicích či plnicích technologií 
je velmi různorodá, nelze v  případě 

značení tiskem úplně přesně de-
finovat, která z  nich je nejlepší. 

Ostatně samotnému výběru 
a následné instalaci zaří-

zení (samostatného 
typu nebo instalo-

vaného do vý-
robní či balicí V

TISK A ZNAČENÍ

Foto: P
lzeňský Pra

zdroj

linky) předchází nezbytná konzultace s  růz-
nými dodavateli, jejímž výsledkem je optimální 
výběr zařízení.

KVALITA I RYCHLOST
Současnými moderními inkjetovými tiskárnami 
dosahujeme vysoké kvality tisku i při poměrně 
vysokých rychlostech na různé druhy a povrchy 
materiálů, např. papír, sklo, kov či plasty. Další 
výhodou je, že technologie umožňuje používat 
širokou škálou inkoustů různé barevnosti a che-
mického složení, a  to vše bez porušení povr-
chu označovaného předmětu. Laserový tisk je 
ve většině případů spojen s  vysokými výkony 
a  rychlostmi. Na druhou stranu však obvykle 
představuje vyšší počáteční investici. Vyšší 
cena ve spojení například s vysokokapacitními 
linkami poskytuje poměrně rychlou návratnost 

a samozřejmostí jsou i další benefity (i u drob-
ných textů či kódů vysoká čitelnost, kon-

trast, trvanlivost atd.).

Inkjet i  laser využívá na nápojo-
vých linkách např. Plzeňský 

Prazdroj. „V  Plzeňském 
Prazdroji značíme lahve, 

plechovky i  krabice. 
Technologie máme 

od spolehlivých 
dodavatelů  – Vi-

deojet, Domino –, 
takže žádné potíže s tis-

kem nezaznamenáváme,“ 
říká Martina Vajskebrová, 

manažerka výrobních materiálů 
a obalů Plzeňského Prazdroje. A do-

plňuje: „Oba typy tisků používáme na 
našich linkách především k  základnímu 

značení, tedy nejčastěji na naše produkty 

Bez automatické 
identifikace
to nejde
Průmyslové značení patří z  hlediska celkového designového vizuálu k  velmi nenápadnému prvku. Jeho hlavní 
úlohou je maximálně zjednodušit identifikaci, případně vysledovatelnost produktu. I když se dnes diskutuje v oblasti 
průmyslového značení především o výhodách a nevýhodách laserového a inkoustového tisku, mezi uživateli je hojně 
využíván i tisk termotransferový.

Jana Žižková
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

reprodukujeme značícím tiskem doporučené 
datum spotřeby.“

SPOLEHLIVOST 
A NENÁROČNOST
Další možnost představuje termotransfer. Ter-
motransferový tisk vzdáleně připomíná ražbu, 
ostatně když byl v 80. letech vyvinut, tak ji právě 
v průmyslovém značení nahradil. Místo štočku 
a  razicí fólie využívá k  přenosu barvicí pásku. 
Termotransferový tisk vyžaduje zahřátí inkoustu 
na barvicí pásce tak, aby se při průchodu tiskár-
nou přenesl na podklad. Hlavními benefity jsou 
spolehlivost, nenáročnost údržby a  možnost 
tisku na širokou škálu materiálů. Navíc v součas-
nosti existuje hned několik různých konstrukcí, 
které jsou všechny šetrné k životnímu prostředí.

Martina 
Vajskebrová
manažerka 
výrobních materiálů 
a obalů
Plzeňský Prazdroj

„SPOLÉHÁME NA INKJET 
I LASER“
Na zadní etiketu lahve používáme laser, 
v případě lahve bez zadní etikety (Klasik, 
Primus) používáme inkjet. Stejná me-
toda se používá i  u  plechovek a  lepen-
kových krabic. Dodavatelem inkjetové 
značící technologie je společnost Video-
jet, laser máme od značky Domino.



Foto: Bottling Printing

Tím, že se barva 
přenáší kontaktně na 
značený povrch teplem 
přes TTR pásku, se oproti 
klasickému termotisku (vyu-
žívaný hlavně při tisku účtenek) 
dosáhne vyšší odolnosti a trvanlivosti 
kódu. Termotransfer pracuje v rozlišení 
300 dpi, a proto je vhodný i pro tisk velmi 
malých znaků. Značení oproti termotisku do-
sahuje i  vyšší odolnosti – potisk není citlivý na 
světlo, teplo nebo mechanické poškození. Na 
druhou stranu je však nutné připustit, že má i své 
limity. Tím, že materiál musí projít tiskárnou, je 
vhodný jen pro potisk prázdných obalů a v nepo-
slední řadě je potřeba i počítat s dalšími náklady 
na spotřební materiál, tedy především pásku.

ŠIROKÁ ŠKÁLA ŘEŠENÍ
Jak ukazuje následující příklad, pro výběr vhod-
ného tiskového řešení není na překážku ani zá-
těžové (prašné) prostředí. Tisk etiket ve firmě 
Profix CZ probíhal na stolní termotransferové 
tiskárně, do které operátor zadával ručně data 
a  následně aplikoval etiketu. Společnost však 
chtěla tisk automatizovat a  úkol pro specia-
listy, konkrétně ze společnosti Bottling Printing, 
bylo navrhnout aplikátor etiket s prachotěsnou 
ochranou. Aplikátor etiket LA 4050 E s  inte-
grovanou tiskárnou Zebra ZE 543 disponuje 
i  napojením na informační systém zákazníka. 
Prachotěsná bedna je připevněna na sto-
janu s  přetlakem uvnitř krytování přivedeným 
 stlačeným vzduchem. Vedle urychlení procesu 
a snížení chybovosti zároveň v Profix ušetřili po 
instalaci automatického aplikátoru etiket jednu 
pracovní sílu, která dříve aplikovala etikety ručně.

Pokud zmiňujeme konkrétní řešení, je třeba 
také uvést termotransferové tiskárny ITW Allen 
Coding a Novexx, které jsou vhodné pro tisk va-
riabilních informací přímo na obalový materiál 
nebo etikety. Jejich dodavatelem je Leonardo 
Technology. Mezi novinky ve stolních termo-
transferových tiskárnách lze od tohoto do-
davatele zařadit XLP 514, která je vhodná pro 
průmyslové nasazení (např. ve výrobních pod-
nicích, dopravě, výrobě a zpracování potravin, 
farmacii). Technologie, kterou lze dálkově ovlá-
dat přes webové rozhraní, disponuje tiskovou 
hlavou flat-head pro kvalitu tisku až 600 DPI.

Již zmiňovaná 
společnost Video-

jet má v  nabídce vedle 
laserových a  inkjetových 

řešení i  termotransferové tis-
kárny. Například pro provozy, ve 

kterých je oplachování nezbytnou 
součástí každodenního provozního pro-

cesu, je zajímavým řešením termotransfe-
rová tiskárna Videojet IP DataFlex Plus s krytím 

IP65 (stupeň krytí umožňuje i vysokotlaké čiš-
tění). Tiskárna pracuje s  maximální rychlostí 
400 obalů/min.

Termotransferové tiskárny Printronix má v na-
bídce společnost Profiprint. Vlajkovou lodí je 
typová řada T8000. Společnost v termotrans-

together towards a sustainable future

welcome to
smart logistics

Paletový pooling – systém pronájmu palet šetří náklady a čas. Pro nezávaznou 
kalkulaci nás kontaktujte na info.cz@lpr.eu nebo navštivte www.lpr.eu

inzerce

ferových technolo-
gií obchoduje i  další 
značky, mezi nimi např. 
 LogiJet (Microplex), který je 
vhodný pro potisk skládaného 
papíru nebo etiket s vodicí perfo-
rací na okraji.
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Termotransferový tisk vyžaduje zahřátí inkoustu 
na barvicí pásce tak, aby se při průchodu tiskár-
nou přenesl na podklad. Hlavními benefity jsou 
spolehlivost, nenáročnost údržby a  možnost 
tisku na širokou škálu materiálů. Navíc v součas-
nosti existuje hned několik různých konstrukcí, 
které jsou všechny šetrné k životnímu prostředí.

Martina 
Vajskebrová
manažerka 
výrobních materiálů 
a obalů
Plzeňský Prazdroj

„SPOLÉHÁME NA INKJET 
I LASER“
Na zadní etiketu lahve používáme laser, 
v případě lahve bez zadní etikety (Klasik, 
Primus) používáme inkjet. Stejná me-
toda se používá i  u  plechovek a  lepen-
kových krabic. Dodavatelem inkjetové 
značící technologie je společnost Video-
jet, laser máme od značky Domino.
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Aktuální situace na trhu vstupních substrátů pro 
etikety je velmi složitá. „Jako trend vnímáme tisk 

na materiály, které jsou dostupné a dodava-
telé jsou schopni je dodat. Právě kvůli 

těmto nedostatkům se daří tisknout 
více i na materiály, které jsou na trhu 

méně obvyklé, nicméně funkční,“ 
shrnuje jeden ze současných 

problémů na trhu etiket Jiří 
Havránek, produktový mana-

žer společnosti Colognia press. 
Díky technologickému zázemí v po-

době flexotisku a digitálního tisku spo-
lečnost zpracovává jak dlouhé, tak i krátké 

zakázky. V  současnosti v  tiskárně vnímají 
větší pestrost druhů na úkor délky zakázky pře-
devším v segmentu samolepicích etiket.

SOFISTIKOVANÉ TECHNOLOGIE 
V SOULADU S EKODESIGNEM
I když je zatím v západních zemích větší tlak na 
ekologii než u nás, ekologické tendence mají již 
i v ČR vzestupnou tendenci a je to pociťováno 
i v produkci etiket, kdy tyto substráty začínají být 
využívány plnohodnotně a mají srovnatelné vý-
sledky jako u standardních materiálů. Navíc jsou 
ekologická řešení vnímána komplexně, nejen 
z  pohledu materiálu, ale celkově z  pohledu 
ekodesignu, což je krok správným směrem. A na 
co v současnosti při výrobě etiket klade zákazník 
největší akcent? „Určitě na klasickou trojici: ter-
mín dodání, kvalitu a cenu. Nicméně i profesio-
nální přístup a vstřícná komunikace jsou velmi 

A

TISK A ZNAČENÍ

Výrobci 
etiket pociťují 
nedostatek 
materiálu
Etiketa je výrazný pomocný obalový prostředek, který přispívá 
významným způsobem k  prodejně estetickému působení obalu. 
Výrobci etiket patří zároveň i  k  těm obalovým producentům, kteří se 
nebojí využívat i ty nejmodernější formy technologií a jsou ochotni, kvůli svým 
zákazníkům, do nich investovat i nemalé finanční prostředky.

Jana Žižková
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

důležitým aspektem,“ doplňuje Jiří 
Havránek.

S tvrzením, že současným trendem je umění 
zajistit dostatek materiálu a kontinuitu výroby, 
souhlasí i společnost S&K Label. V oblasti výroby 
etiket je i  tady primární technologií flexotisk. 
U něho je hlavním trendem stále větší automa-
tizace celého procesu. Ať už je to řízení registru 
barev, zlepšující se kvalita tiskových forem nebo 
třeba in-line inspekční zařízení. „Hranice mož-
ného se u  flexotisku posouvají a  cílem všech 
inovací jsou především úspory – materiálu, 
energií, odpadu a času potřebného na výrobu 
zakázky. Nicméně ani provoz bez digitálních 
technologií si dnes už neumíme představit. 
Jeho hlavními přednostmi jsou oproti flexotisku 
větší pružnost, rychlost a nižší náklady. Výhodou 
je i rychlá reakce na zvyšující se poptávku po li-
mitovaných sériích,“ říká Miroslav Vrba, výkonný 
ředitel S&K Label.

Grafický design etiket jde ruku v ruce s obchod-
ními a marketingovými strategiemi společností. 
Hlavními trendy dnešní doby jsou tudíž atrakti-
vita, prémiovost, nejvíce je to vidět v segmentu 
vín, destilátů a  craft piv. V  designu se více vy-
užívá regionální originalita, na pohled přírodní 
vzhled materiálů, nápadité výseky a  průhledy 
lahví, zušlechtění ražbou nebo třeba vodozna-
kem. Vyhrát se dá pěkně i s efektními laky, např. 
3D nebo soft touch doplní vizuální dojem i o ten 
haptický. „Zákazníci se však čím dál více při 

Lucia Giacková
marketingový 
manager
Karloff

„VYUŽÍVANIE 
RECYKLOVANÝCH 
OBALOV RASTIE“
Hlavné kritérium je určite samotné pre-
vedenie a kvalita. Horšia kvalita za nižšiu 
cenu je pre nás nepriechodná. Pri do-
dávateľoch sú pre nás dôležité v prvom 
kroku referencie. Podla toho si ich vybe-
ráme. No a v druhom kroku, ak už niečo 
realizujeme, sú to zodpovednosť a pro-
fesionalita. Čo sa týka obecne trendov 
v  dizajne, tak je to vždy individuálne 
a záleží aj od odvetvia, avšak zazname-
nali sme trend využívania recyklovaných 
obalov, papierových obalov, komposto-
vateľných či dokonca vyrobených zo 
zvyškov zeleniny.
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je dokážou dodat.“

vývoji produktu věnují i ekodesignu. Sou-
středí se na udržitelné materiály, konzultují 

vhodnou technologii, analyzují dopad na životní 
prostředí v průběhu celé výroby až po možnosti 
konečné recyklace,“ doplňuje Miroslav Vrba.

NEPODCENIT VÝBĚR DODAVATELE
Designy etiket v posledních letech výrazně do-
minují v řadě soutěží. K nejzdařilejším etiketám 
na posledním ročníku Obalu roku patřily „živé 
etikety“ od společnosti Etiflex. Ty vzápětí oslo-
vily i  porotu mezinárodní a  Etiflex získal letos 
i ocenění     WorldStar for Packaging, které pořádá 
celosvětově WPO. U etikety pro Mendelovu uni-
verzitu v Brně nejenom kraftový papír kontras-
tuje s čistou geometrií loga Mendelu a detailní 
grafikou v rudé horké ražbě, ale díky využití roz-
šířené reality má i další přesah. Poselství etikety 
totiž může získat díky mobilní aplikaci Živá eti-

keta i  multime diální rozměr. 
Stačí vzít lahev do ruky a nechat 

etiketu „ožít“.

Tatranský čaj neboli Tatratea je lihovina 
čajového typu vyráběná společností Kar-

loff. Prodává se v několika variantách, které se 
liší obsahem alkoholu, a  vyznačuje se čistým 
designem a realizací etiket. Obal získal několik 
ocenění, z  nichž k  nejprestižnějším patří Red 
Dot Design Award (design navrhovala společ-
nost Pergamen z Trnavy). U designů, se kterými 
se počítá delší dobu, se nevyplatí podcenit ani 
výběr samotného realizátora, tedy výrobce 
etiket, a to platí v případě všech etiket obecně. 
A v případě výrazných typů je potřeba hojně za-
pojovat i moderní technologie.

„Papierové, lepené etikety využívame len na 
našich miniatúrach. Sú to balenia, ktoré slúžia 
ako vzorky, ktoré majú 0‚04 litra. Na všetky naše 
ostatné produkty sa snažíme branding potláčať 
priamo na sklo fľaše, laserovať do nej alebo vy-
užívať rôzne iné techniky celoformátového 
brandingu,“ vysvětluje Lucia Giacková, marke-
tingový manager společnosti Karloff. A doplňuje: 
„Na etiketách a obaloch používame rôzne formy 
tlače. Sieťotlač, hotstamping, UV laky, embosy, 
radi využívame všetky možné formy, ktoré 
vedia zušľachtiť obal, samozrejme to musí byť 
v súlade s dizajnom.“ V současnosti společnost 
spolupracuje s designérem Brianem Malesem, 
který navrhuje celé portfolio a bude navrhovat 
i další nové značky.

inzerce
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Aktuální situace na trhu vstupních substrátů pro 
etikety je velmi složitá. „Jako trend vnímáme tisk 

na materiály, které jsou dostupné a dodava-
telé jsou schopni je dodat. Právě kvůli 

těmto nedostatkům se daří tisknout 
více i na materiály, které jsou na trhu 

méně obvyklé, nicméně funkční,“ 
shrnuje jeden ze současných 

problémů na trhu etiket Jiří 
Havránek, produktový mana-

žer společnosti Colognia press. 
Díky technologickému zázemí v po-

době flexotisku a digitálního tisku spo-
lečnost zpracovává jak dlouhé, tak i krátké 

zakázky. V  současnosti v  tiskárně vnímají 
větší pestrost druhů na úkor délky zakázky pře-
devším v segmentu samolepicích etiket.

SOFISTIKOVANÉ TECHNOLOGIE 
V SOULADU S EKODESIGNEM
I když je zatím v západních zemích větší tlak na 
ekologii než u nás, ekologické tendence mají již 
i v ČR vzestupnou tendenci a je to pociťováno 
i v produkci etiket, kdy tyto substráty začínají být 
využívány plnohodnotně a mají srovnatelné vý-
sledky jako u standardních materiálů. Navíc jsou 
ekologická řešení vnímána komplexně, nejen 
z  pohledu materiálu, ale celkově z  pohledu 
ekodesignu, což je krok správným směrem. A na 
co v současnosti při výrobě etiket klade zákazník 
největší akcent? „Určitě na klasickou trojici: ter-
mín dodání, kvalitu a cenu. Nicméně i profesio-
nální přístup a vstřícná komunikace jsou velmi 

A

TISK A ZNAČENÍ

Výrobci 
etiket pociťují 
nedostatek 
materiálu
Etiketa je výrazný pomocný obalový prostředek, který přispívá 
významným způsobem k  prodejně estetickému působení obalu. 
Výrobci etiket patří zároveň i  k  těm obalovým producentům, kteří se 
nebojí využívat i ty nejmodernější formy technologií a jsou ochotni, kvůli svým 
zákazníkům, do nich investovat i nemalé finanční prostředky.

Jana Žižková
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důležitým aspektem,“ doplňuje Jiří 
Havránek.

S tvrzením, že současným trendem je umění 
zajistit dostatek materiálu a kontinuitu výroby, 
souhlasí i společnost S&K Label. V oblasti výroby 
etiket je i  tady primární technologií flexotisk. 
U něho je hlavním trendem stále větší automa-
tizace celého procesu. Ať už je to řízení registru 
barev, zlepšující se kvalita tiskových forem nebo 
třeba in-line inspekční zařízení. „Hranice mož-
ného se u  flexotisku posouvají a  cílem všech 
inovací jsou především úspory – materiálu, 
energií, odpadu a času potřebného na výrobu 
zakázky. Nicméně ani provoz bez digitálních 
technologií si dnes už neumíme představit. 
Jeho hlavními přednostmi jsou oproti flexotisku 
větší pružnost, rychlost a nižší náklady. Výhodou 
je i rychlá reakce na zvyšující se poptávku po li-
mitovaných sériích,“ říká Miroslav Vrba, výkonný 
ředitel S&K Label.

Grafický design etiket jde ruku v ruce s obchod-
ními a marketingovými strategiemi společností. 
Hlavními trendy dnešní doby jsou tudíž atrakti-
vita, prémiovost, nejvíce je to vidět v segmentu 
vín, destilátů a  craft piv. V  designu se více vy-
užívá regionální originalita, na pohled přírodní 
vzhled materiálů, nápadité výseky a  průhledy 
lahví, zušlechtění ražbou nebo třeba vodozna-
kem. Vyhrát se dá pěkně i s efektními laky, např. 
3D nebo soft touch doplní vizuální dojem i o ten 
haptický. „Zákazníci se však čím dál více při 

Lucia Giacková
marketingový 
manager
Karloff

„VYUŽÍVANIE 
RECYKLOVANÝCH 
OBALOV RASTIE“
Hlavné kritérium je určite samotné pre-
vedenie a kvalita. Horšia kvalita za nižšiu 
cenu je pre nás nepriechodná. Pri do-
dávateľoch sú pre nás dôležité v prvom 
kroku referencie. Podla toho si ich vybe-
ráme. No a v druhom kroku, ak už niečo 
realizujeme, sú to zodpovednosť a pro-
fesionalita. Čo sa týka obecne trendov 
v  dizajne, tak je to vždy individuálne 
a záleží aj od odvetvia, avšak zazname-
nali sme trend využívania recyklovaných 
obalov, papierových obalov, komposto-
vateľných či dokonca vyrobených zo 
zvyškov zeleniny.
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Nejprve je třeba připomenout, že nejsnáze se 
zpravidla recykluje jednodruhový plast, tedy 

plast bez dalších příměsí a  plast očištěný 
o  různé fólie (např. hliníkové). Obecně 

platí, že čím více má plast aditiv 
(včetně probarvení), tím hůře je 

recyklovatelný. V  této souvis-
losti je třeba zmínit i  tzv. 

bioplast, který se svými 
vlastnostmi od běžného 

plastu téměř neliší. Zcela 
rozdílný je však způsob jeho 

výroby. Bioplast se vyrábí z ob-
novitelných přírodních surovin, 

nikoliv tedy z ropy či jiných neobnovi-
telných zdrojů jako plast. Surovinou pro 

výrobu může být řada rostlinných i živočiš-
ných produktů, mezi ty nejrozšířenější ovšem 

patří kukuřičný škrob nebo řepný cukr. Na rozdíl 

V 19. století se plast stal revolučním vynálezem, ve 20. století pak doslova hitem mnoha oborů. Dnes plastové obaly 
způsobují značné problémy, i když je třeba přiznat, že plast je velmi efektivní a lehce využitelný obalový materiál. 
Na likvidaci plastů nebo jejich recyklaci vydávají země značné finanční prostředky, a cirkulární ekonomika, která by 
zajistila opakované použití plastů, je stále častěji skloňovaným pojmem. Jakou část plastových obalů se dnes daří 
recyklovat a použít k výrobě dalších produktů?

VYTŘÍDĚNÝ PLAST 
NABÍZÍ ŠIROKÉ 
UPLATNĚNÍ, 
RECYKLUJE SE HO 
ALE MÁLO

N

Martina Vampulová
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz
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ODPADY

od běžných plastů se ale ty s přídomkem „bio“ 
dají velmi obtížně recyklovat a mohou tak zne-
hodnotit už vytříděný odpad.

V České republice se k přepracování plastového 
odpadu na novou vstupní surovinu (materiálová 
recyklace) dostane něco málo přes dvě pětiny 
vytříděného plastu. Zbytek končí na skládkách 
či ve spalovnách (energetické využití odpadu). 
Po prvotním vytřídění odpadů do sběrných 
kontejnerů by měl odpad putovat na třídicí linky, 
kde se vybírá nejhodnotnější plastový odpad 
(v současnosti zejména PET) a dále lehce recy-
klovatelný jednodruhový plast. Zbytek se dále 
využívá jen v  omezeném objemu. „Je to dáno 
také tím, že o hůře recyklovatelný odpad není na 
trhu zájem, protože pro jeho další zpracování je 
potřeba jej dotřídit a aglomerovat, tedy  převést 

Patrik 
Luxemburk
jednatel
Stabilplastik

„SPALOVÁNÍ 
A SKLÁDKOVÁNÍ AŽ 
NA POSLEDNÍM MÍSTĚ“
Češi třídí dobře, a  přesto většina plas-
tového vytříděného odpadu končí na 
skládkách a ve spalovnách. Ano, spále-
ním odpadu sice vzniká energie, hlavně 
teplo a elektřina, ale ta nedosahuje ani 
20 až 30 procent energie potřebné 
k  vytvoření takového množství primár-
ních surovin. Z  cirkulárního pohledu je 
tedy takový postup značně neefektivní 
a  neekologický a  mělo by se k  němu 
přistupovat pouze u takového odpadu, 
který již dále skutečně nelze materiálově 
recyklovat.
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do podoby kuliček či malých válečků. Jen v této 
podobě s  ním mohou materiáloví recyklátoři 
směsných plastů dále nakládat,“ vysvětluje 
Patrik Luxemburk, jednatel společnosti Sta-
bilplastik, která vyrábí produkty z recyklovaného 
směsného plastu. „Proces od sběru až po finální 
aglomeraci je poměrně finančně náročný a fi-
nance na podporu recyklace tak vystačí sotva 
k  prvotnímu roztřídění plastového odpadu 
na třídicí lince. Konečné řešení v  České 
republice zatím bohužel nikoho příliš 
nezajímá a  podpora dalšího zpra-
cování, pokud vůbec o  nějaké 
můžeme hovořit, nedostačuje 
k  tomu, aby výrobky z  ta-
kového materiálu byly 
na trhu především 
cenově konkurence-
schopné,“ dodává.

SJEDNOCENÍM BAREV 
KE SNAZŠÍ RECYKLACI
Výhodou recyklovaného plastu je 
skutečnost, že si zachovává řadu kva-
litativních užitných vlastností stejných 
nebo podobných jako původní plast. Relativně 
běžně se v  současné době například využívá 
tzv. rPET, kdy je recyklovaný plast přidáván 
do výroby z PET. Použité PET lahve se třídí na 
třídicích linkách podle barev a  odděleně se 

odesílají k  dalšímu 
zpracování. Nejhojněji 
zastoupené barvy PET 
lahví, které jsou i  nejčastěji 
recyklované, jsou čirá, modrá 

a  zelená. Z  pohledu recy-
klace je proto žádoucí, aby 

výrobci nápojů používali 
některou z  nich. Například 

Mattoni 1873 začala sjed-
nocovat barvy používa-

ných PET lahví v  roce 
2019.

Původní rozmanitá pa-
leta barev se postupně 

mění a  převládají právě zmi-
ňované odstíny. „Zásadním 

cílem pro nás je uzavření cirkulární 
smyčky PETu v Česku, tedy recyklace 

‚z lahve do lahve’, abychom mohli co nej-
více a  opakovaně využívat lokálně dostup-

nou surovinu. K tomu je potřeba efektivní sběr 
použitých lahví – tedy plošný zálohový systém – 
a také plně recyklovatelné lahve – to znamená 
lahve v  omezené škále barev. Věříme, že spo-
třebitelé přijmou změnu barev lahví s  pocho-
pením, coby vstřícný krok k lepšímu životnímu 
prostředí,“ říká Andrea Brožová, tisková mluvčí 
Mattoni 1873.

ŠIROKÉ VYUŽITÍ 
V ŘADĚ ODVĚTVÍ
Ať už recyklovaný jedno-
druhový plast či tzv. směsný 
plastový odpad, který obsahuje 
často ve velmi malém objemu adi-
tiva a je tedy hůře recyklovatelný, obě 
formy najdou své uplatnění ve výrobě 
celé řady produktů. Od přepravních palet, 
odvodňovacích žlabů a svodidel, přes silniční 
retardéry, terasové desky a dlažby až po lavičky, 
plotovky či různé zahradní hrazení. I  směsný 

„České prů
myslové podniky 

jsou z 80 pro
cent n

uceny 

suro
viny pro

 svoji v
ýro

bu 

dovážet z
e zahraničí.“
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Nejprve je třeba připomenout, že nejsnáze se 
zpravidla recykluje jednodruhový plast, tedy 

plast bez dalších příměsí a  plast očištěný 
o  různé fólie (např. hliníkové). Obecně 

platí, že čím více má plast aditiv 
(včetně probarvení), tím hůře je 

recyklovatelný. V  této souvis-
losti je třeba zmínit i  tzv. 

bioplast, který se svými 
vlastnostmi od běžného 

plastu téměř neliší. Zcela 
rozdílný je však způsob jeho 

výroby. Bioplast se vyrábí z ob-
novitelných přírodních surovin, 

nikoliv tedy z ropy či jiných neobnovi-
telných zdrojů jako plast. Surovinou pro 

výrobu může být řada rostlinných i živočiš-
ných produktů, mezi ty nejrozšířenější ovšem 

patří kukuřičný škrob nebo řepný cukr. Na rozdíl 

V 19. století se plast stal revolučním vynálezem, ve 20. století pak doslova hitem mnoha oborů. Dnes plastové obaly 
způsobují značné problémy, i když je třeba přiznat, že plast je velmi efektivní a lehce využitelný obalový materiál. 
Na likvidaci plastů nebo jejich recyklaci vydávají země značné finanční prostředky, a cirkulární ekonomika, která by 
zajistila opakované použití plastů, je stále častěji skloňovaným pojmem. Jakou část plastových obalů se dnes daří 
recyklovat a použít k výrobě dalších produktů?

VYTŘÍDĚNÝ PLAST 
NABÍZÍ ŠIROKÉ 
UPLATNĚNÍ, 
RECYKLUJE SE HO 
ALE MÁLO

N

Martina Vampulová
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

ODPADY

od běžných plastů se ale ty s přídomkem „bio“ 
dají velmi obtížně recyklovat a mohou tak zne-
hodnotit už vytříděný odpad.

V České republice se k přepracování plastového 
odpadu na novou vstupní surovinu (materiálová 
recyklace) dostane něco málo přes dvě pětiny 
vytříděného plastu. Zbytek končí na skládkách 
či ve spalovnách (energetické využití odpadu). 
Po prvotním vytřídění odpadů do sběrných 
kontejnerů by měl odpad putovat na třídicí linky, 
kde se vybírá nejhodnotnější plastový odpad 
(v současnosti zejména PET) a dále lehce recy-
klovatelný jednodruhový plast. Zbytek se dále 
využívá jen v  omezeném objemu. „Je to dáno 
také tím, že o hůře recyklovatelný odpad není na 
trhu zájem, protože pro jeho další zpracování je 
potřeba jej dotřídit a aglomerovat, tedy  převést 

Patrik 
Luxemburk
jednatel
Stabilplastik

„SPALOVÁNÍ 
A SKLÁDKOVÁNÍ AŽ 
NA POSLEDNÍM MÍSTĚ“
Češi třídí dobře, a  přesto většina plas-
tového vytříděného odpadu končí na 
skládkách a ve spalovnách. Ano, spále-
ním odpadu sice vzniká energie, hlavně 
teplo a elektřina, ale ta nedosahuje ani 
20 až 30 procent energie potřebné 
k  vytvoření takového množství primár-
ních surovin. Z  cirkulárního pohledu je 
tedy takový postup značně neefektivní 
a  neekologický a  mělo by se k  němu 
přistupovat pouze u takového odpadu, 
který již dále skutečně nelze materiálově 
recyklovat.
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recyklovaný plast si zachovává řadu výhod: 
je omyvatelný, odolný povětrnostním vlivům, 
pevný, trvanlivý, odolný proti hmyzu i  většině 
běžných chemikálií.

„Při výrobě se aglomerovaný plast v podobě kuli-
ček nebo malých válečků uskladní v zásobních 
silech. Následně se smíchá do směsi v určitém, 
přesně daném poměru, a směs se zahřeje. Tím 
vznikne jednolitá hmota, která se pod tlakem 
lisuje do forem. Po zchladnutí plastové hmoty 
a vyndání výrobku z formy může nový produkt 
putovat k zákazníkovi,“ popisuje Jana Zemková 
ze společnosti Transform výrobní proces a do-
dává, že jedinou přísadou je barevný pigment, 
který udává výslednou barvu produktu. U  še-
dých výrobků se ale nepoužívá ani ten.

POTENCIÁL PRO ZLEPŠENÍ EXISTUJE
Podle Patrika Luxemburka je možností využití 
recyklovaného plastu celá řada. Ovšem bez vý-
znamnějšího transferu finančních prostředků 
směřujících k  podpoře materiálové recyklace 
nebudou recyklační kapacity vznikat. „Inves-
toři se začnou recyklací více zabývat teprve 
až v  okamžiku nastavení jasné strategie státu 
v odpadovém hospodaření a po nastavení sta-
bilního investičního prostředí. Zatím v  České 
republice zůstává jen u  oné obecné strategie, 
ovšem s chybějícími nástroji na její dosahování 
zůstane tato strategie jen ideou, která nebude 
moci dojít naplnění,“ myslí si Patrik 
Luxemburk.

Takzvané recyklační kvóty na jednotlivé obalové 
materiály jsou přitom jedním z pilířů balíčku obě-
hového hospodářství, který schválil Evropský 
parlament v dubnu 2018. Všechny členské státy 
měly dva roky na to, aby legislativu zapracovaly 
do svých národních směrnic. Česká re-
publika i ostatní člen-

ské země EU se přijetím balíčku oběhového 
hospodářství zavázaly, že v roce 2025 bude pro 
plastové obaly vykazovat míru recyklace 50 pro-
cent a v roce 2030 dokonce 55 procent. Zatím 
musí Česko (a  nejen ono) platit do unijního 
rozpočtu daň za nerecyklované plasty ve výši 
800 euro za každou tunu, tedy zhruba 20 korun 
za každý kilogram nerecyklovaných plastů. 
„Podpora potřebná k nastartování materiálové 
recyklace plastů se přitom nyní v České repub-
lice pohybuje ve výši šest až sedm korun za kilo-
gram,“ doplňuje Patrik Luxemburk.

Lepší materiálová recyklace v České republice 
by kromě snížení množství odpadu, který se do-
stává na skládky a do spaloven, přineslo přede-
vším zvýšení surovinové soběstačnosti země, 
nárůst zaměstnanosti v recyklačním průmyslu, 
navýšení investic v  oblasti výzkumu a  vývoje 
v oblasti materiálové recyklace plastů a zároveň 
snížení těžby primárních surovin, které by byly 
do značné míry nahrazeny recykláty. „Ročně do-
kážeme zpracovat kolem čtyř milionů kilogramů 
plastového odpadu, ale až 80 procent surovin 
pro naši výrobu musíme dovážet ze zahraničí. 
Veškerý odpad je přeměněn 1 : 1 do nových vý-
robků, které mohou sloužit řadu let a po ukon-
čení jejich životnosti jsme schopni je opakovaně 
zcela přeměnit v nové výrobky,“ uzavírá Patrik 
Luxemburk.

Andrea 
Brožová
tisková mluvčí
Mattoni 1873

„Z LAHVE DO LAHVE“
Zásadním cílem pro nás je uzavření cir-
kulární smyčky PETu v Česku, tedy recy-
klace ‚z lahve do lahve’, abychom mohli 
co nejvíce a opakovaně využívat lokálně 
dostupnou surovinu.

38

Foto: Stabilplastik

13.–14. října 2022
AQUAPALACE HOTEL PRAGUE

Ceremonie Obal roku
 + Obalový Business Mixer

10

Využijte možnost networkingu dlouho do noci!
Registrujte se na www.obalko.cz

0299-22_OBALKO_INZ_podval_PROG_do_SB_4x240x85.indd   30299-22_OBALKO_INZ_podval_PROG_do_SB_4x240x85.indd   3 25.05.2022   15:2425.05.2022   15:24

inzerce



UDRŽITELNOST

Se stále se zvyšujícím povědomím o udržitel-
nosti a  příklonem výrobců k  šetrnější pro-

dukci, přichází na řadu otázka, jak tuto 
snahu garantovat vůči zákazníkům. Pro 

certifikaci zdrojů z  lesního hospo-
dářství byla kritéria udržitelného 

nakládání stanovena na mezi-
národním poli již v roce 1993. 

Iniciativou ekologických orga-
nizací, velko- i maloobchodníků 

se dřevem, lesníků, dřevozpracují-
cího průmyslu, sdružení domorodých 

obyvatel, odborů a certifikačních organi-
zací z celého světa vznikl systém Forest Ste-

wardship Council (FSC). V Ženevě byl pak v roce 
1999 založen v současnosti nejrozšířenější sys-
tém PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification Schemes – Program pro 
vzájemné uznávání certifikačních systémů).

DVA SYSTÉMY, JEDEN ZÁMĚR
V České republice fungují oba zmiňované cer-
tifikační systémy lesního hospodářství, pokrý-
vají dvě třetiny lesů. Národní kancelář FSC ČR 
je součástí mezinárodní organizace, která sdru-
žuje pobočky FSC po celém světě. Tuto známku 
má např. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 
spravovaný brněnskou Mendelovou univerzitou, 
Správa Krkonošského národního parku či Lesy 
hl. m. Prahy.

Stejně tak působí pod globálním systé-
mem certifikace lesů i česká odnož 
PEFC, mezi jejíž členy v ČR patří 
na straně vlastníků lesů např. 
Lesy České republiky a Vo-
jenské lesy a statky, za zpra-
covatele Asociace lesnických 
a  dřevozpracujících podniků 
a další společnosti a zájmové skupiny.

Globálně nejrozšířenějším typem certifi-
kace PEFC bylo v roce 2020 v České republice 
označeno 70 % celkové rozlohy lesů o vý-
měře 1‚8 milionu hektarů. Pod značkou 
FSC, pro kterou je nutné splnit přís-
nější sociální a  ekologické poža-
davky, bylo spravováno 125 000 
hektarů, tedy 5  % českých 
lesů. Některé subjekty 
jako např. KRNAP jsou 
certifikovány v obou 
systémech.

V České republice existují dva zásadní a mezinárodně uznávané certifikační systémy pro šetrné lesní hospodářství. 
Suroviny pro výrobu a produkty ze dřeva či papíru jsou označovány rozšířenější certifikací PEFC nebo přísnější FSC.

NENÍ PAPÍR JAKO 
PAPÍR. PŮVOD 
Z UDRŽITELNÝCH 
LESŮ GARANTUJÍ 
CERTIFIKACE
Stanislav D. Břeň

svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
Papírové obaly jsou v kurzu.

Foto: N
atava
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recyklovaný plast si zachovává řadu výhod: 
je omyvatelný, odolný povětrnostním vlivům, 
pevný, trvanlivý, odolný proti hmyzu i  většině 
běžných chemikálií.

„Při výrobě se aglomerovaný plast v podobě kuli-
ček nebo malých válečků uskladní v zásobních 
silech. Následně se smíchá do směsi v určitém, 
přesně daném poměru, a směs se zahřeje. Tím 
vznikne jednolitá hmota, která se pod tlakem 
lisuje do forem. Po zchladnutí plastové hmoty 
a vyndání výrobku z formy může nový produkt 
putovat k zákazníkovi,“ popisuje Jana Zemková 
ze společnosti Transform výrobní proces a do-
dává, že jedinou přísadou je barevný pigment, 
který udává výslednou barvu produktu. U  še-
dých výrobků se ale nepoužívá ani ten.

POTENCIÁL PRO ZLEPŠENÍ EXISTUJE
Podle Patrika Luxemburka je možností využití 
recyklovaného plastu celá řada. Ovšem bez vý-
znamnějšího transferu finančních prostředků 
směřujících k  podpoře materiálové recyklace 
nebudou recyklační kapacity vznikat. „Inves-
toři se začnou recyklací více zabývat teprve 
až v  okamžiku nastavení jasné strategie státu 
v odpadovém hospodaření a po nastavení sta-
bilního investičního prostředí. Zatím v  České 
republice zůstává jen u  oné obecné strategie, 
ovšem s chybějícími nástroji na její dosahování 
zůstane tato strategie jen ideou, která nebude 
moci dojít naplnění,“ myslí si Patrik 
Luxemburk.

Takzvané recyklační kvóty na jednotlivé obalové 
materiály jsou přitom jedním z pilířů balíčku obě-
hového hospodářství, který schválil Evropský 
parlament v dubnu 2018. Všechny členské státy 
měly dva roky na to, aby legislativu zapracovaly 
do svých národních směrnic. Česká re-
publika i ostatní člen-

ské země EU se přijetím balíčku oběhového 
hospodářství zavázaly, že v roce 2025 bude pro 
plastové obaly vykazovat míru recyklace 50 pro-
cent a v roce 2030 dokonce 55 procent. Zatím 
musí Česko (a  nejen ono) platit do unijního 
rozpočtu daň za nerecyklované plasty ve výši 
800 euro za každou tunu, tedy zhruba 20 korun 
za každý kilogram nerecyklovaných plastů. 
„Podpora potřebná k nastartování materiálové 
recyklace plastů se přitom nyní v České repub-
lice pohybuje ve výši šest až sedm korun za kilo-
gram,“ doplňuje Patrik Luxemburk.

Lepší materiálová recyklace v České republice 
by kromě snížení množství odpadu, který se do-
stává na skládky a do spaloven, přineslo přede-
vším zvýšení surovinové soběstačnosti země, 
nárůst zaměstnanosti v recyklačním průmyslu, 
navýšení investic v  oblasti výzkumu a  vývoje 
v oblasti materiálové recyklace plastů a zároveň 
snížení těžby primárních surovin, které by byly 
do značné míry nahrazeny recykláty. „Ročně do-
kážeme zpracovat kolem čtyř milionů kilogramů 
plastového odpadu, ale až 80 procent surovin 
pro naši výrobu musíme dovážet ze zahraničí. 
Veškerý odpad je přeměněn 1 : 1 do nových vý-
robků, které mohou sloužit řadu let a po ukon-
čení jejich životnosti jsme schopni je opakovaně 
zcela přeměnit v nové výrobky,“ uzavírá Patrik 
Luxemburk.

Andrea 
Brožová
tisková mluvčí
Mattoni 1873

„Z LAHVE DO LAHVE“
Zásadním cílem pro nás je uzavření cir-
kulární smyčky PETu v Česku, tedy recy-
klace ‚z lahve do lahve’, abychom mohli 
co nejvíce a opakovaně využívat lokálně 
dostupnou surovinu.
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ČISTÝ, MIXOVANÝ A RECYKLOVANÝ
„Můžeme potvrdit, že spolu s rostoucím zájmem 
široké veřejnosti o  otázky udržitelnosti roste 
i zájem o ekoznačky, které dokládají skutečnost, 
že materiál použitý k výrobě obalu je skutečně 
ekologický,“ uvádí Martin Hejl, jednatel společ-
nosti Thimm pack’n’display. Vhodně zvolená 
ekoznačka je podle něj pro konečného spotře-
bitele jasným signálem, že zakoupený výrobek je 
zabalen v obalu z udržitelného materiálu, který 
nepředstavuje příliš velkou zátěž pro životní pro-
středí. „Mezi tradiční ekoznačky patří i certifikace 
FSC. V Thimm pack’n’display používáme pro vý-
robu vlnité lepenky více než 99 procent takto 
certifikovaných papírů,“ doplňuje Martin Hejl.

S labelem FSC se spotřebitelé běžně setkávají 
např. na nákupních taškách supermarketů, ná-
pojových kartonech nebo hygienických potře-
bách. Garantuje původ dřeva použitého pro 
výrobu – nebylo vytěženo nelegálně a pochází 
z lesů, ve kterých se hospodaří přírodě blízkým 
způsobem a dodržují se environmentální i so-
ciální požadavky.

Na výrobcích se logo FSC objevuje ve třech pro-
vedeních. FSC 100 % mají produkty, které byly 
vyrobeny jen ze dřeva a papíru s původem z lesů 
obhospodařovaných podle stanovených pravi-
del. Štítek FSC Mix na produktu značí mix surovin 
z FSC certifikovaných lesů, příp. recyklovaných 
surovin či odpovědných zdrojů – z tzv. kontro-
lovaného dřeva, který zaručuje legální těžbu, 
zachování občanských práv domorodých oby-
vatel a původ v lesích bez geneticky modifiko-
vaných stromů, nepřeměněných na plantáže 
a v nichž nejsou ohroženy vysoké ochranářské 
hodnoty. Výrobky pocházející výhradně z recy-
klovaného dřeva nebo papíru jsou značeny jako 
FSC Recycled.

Zájem klientů o  trvalou udržitelnost a  nasta-
vování cílů vedoucích ke snižování negativního 
vlivu na životní prostředí vnímají také ve spo-
lečnosti Smurfit Kappa. „Obalové 
materiály certifikované FSC 
jsou jedním z  takových 
cílů. Ale nejen naši zákaz-
níci, tedy výrobci, ale také 
koncoví uživatelé a spotře-
bitelé jsou si více vědomi 
toho, že FSC je zárukou, že 
surovina na výrobu obalu po-
chází z dobře vedených lesů 
a  její zdroj vláken je transpa-
rentní,“ říká Jan Kaprhál, inno-
vation & marketing manager 
ve firmě Smurfit Kappa. Svůj 
názor přidává také Miroslav 
Kovácsik, sales manager – 
FMCG společnosti DS Smith: 
„Naši zákazníci využívají certi-
fikace především jako marke-
tingový nástroj komunikace 
svých hodnot, postojů k udr-
žitelnosti a původu zdrojů vy-
užívaných ve svých obalech. 
Nedovolím si tvrdit, jak moc 
dokážou rozlišovat mezi jed-
notlivými systémy, to je spíš 
dotaz na konkrétní firmy. Kaž-
dopádně je hnací sílou pro tento 
trend koncový zákazník, který vyža-
duje ekologický a ‚morálně nekompromitovaný‘ 
původ zboží. Tomu se přizpůsobuje celý doda-
vatelský řetězec včetně výrobců obalů a jejich 
dodavatelů.“

CERTIFIKOVANÉ OBALY V PRAXI
S náhradou plastového obalu za lepenku certifi-
kovanou FSC přišla nedávno společnost Coca-
-Cola HBC Česko a Slovensko. U multipacků čtyř 
a šesti nápojových plechovek postupně vymění 
plastovou smršťovací fólii za držák z  lepenky, 
tzv. KeelClip. Ten funguje na principu skládacího 

mechanismu s uchycením pro čtyři až osm ple-
chovek najednou. Na českém a slovenském trhu 
tak společnost hodlá ušetřit až 35 tun plastů 
ročně.

Obdobný systém, ovšem s  obchodním ozna-
čením TopClip, využívají od začátku roku v  Pi-
vovarech Svijany. „Snažíme se co nejméně 
zatěžovat životní prostředí, v  minulosti jsme 
ignorovali i boom PET lahví a vyvinuli jsme dvou-
litrovou plechovku. Teď vidíme trend v zahraničí 
skupinových balení, ale nechce se nám investo-
vat do fólií, takže jsme se rozhlíželi po světě a našli 
jsme toto poměrně čerstvě patentované balení 
do papírového  TopClipu,“ vysvětluje sládek svi-
janského pivovaru Petr Menšík. Jeho výhodou ve 
srovnání s plastovým obalem je podle něj to, že 
z šestipacku lze jednoduše odebírat plechovky, 
zatímco ostatní zůstávají fixované v papírovém 
držáku. Použitý papír je rovněž certifikovaný FSC.

Na udržitelnější balení od společnosti Raja s vyš-
ším zastoupením papíru nebo recyklátu přistou-
pila firma Goodie, jejíž sortiment se zaměřuje 
na potraviny, doplňky stravy a přírodní kosme-
tiku bez chemických aditiv. Využívá např.  fólii, 

kterou tvoří ze 45 g/m2 kraftový papír s certifi-
kací PEFC.  Fólie má samolepicí vnitřní stranu 
a podle výrobce dosahuje její roztažitelnost až 
30 %. (Podrobnosti naleznete v případové studii 
v SB 114/2022.)

Po dvouleté snaze a  ve spolupráci s  českými 
a  německými institucemi se Papírně Aloisov 
podařilo vyvinout technologii, která umožňuje 
vyrábět papír z travní hmoty. Kromě certifikace 
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Miloševský
jednatel
Cardbox Packaging

„POPTÁVKA PO 
CERTIFIKOVANÝCH 
MATERIÁLECH SE 
ZVYŠUJE“
Z  výše uvedených je naše společnost 
certifikována systémem FSC, a  takto 
směřujeme i naše zákazníky. Je možné 
být certifikován na oba systémy – po-
žadavky obou systémů jsou si velmi po-
dobné. To následně podléhá povinnosti 
nakupovat, evidovat a  vydávat prohlá-
šení odděleně pro každý druh certifi-
kátu. Obecně pracujeme již s faktem, že 
zákazník certifikovaný materiál pro obal 
požaduje, a  podle našich údajů se po-
ptávka po certifikovaných materiálech 
rok od roku zvyšuje.

Jan Kaprhál
innovation & 
marketing manager 
CZ/SK
Smurfit Kappa

„VELKÉ NADNÁRODNÍ 
SPOLEČNOSTI VYŽADUJÍ 
CERTIFIKACI FSC“
To, zda jsou uživatelé obalových pro-
duktů a  služeb schopni rozlišit poža-
davky vycházející z obou systémů, záleží 
na míře, v  jaké se trvalé udržitelnosti 
opravdu věnují. FSC certifikace je vyža-
dována především u  velkých a  nadná-
rodních společností, které rozdíly znají, 
včetně certifikace SFI – ekvivalentu 
PEFC v  Severní Americe. Menší firmy 
vyžadují především FSC jako propago-
vanější, podporované nevládními orga-
nizacemi a více kredibilní.

lečnosti Smurfit Kappa. „Obalové 

dopádně je hnací sílou pro tento 
trend koncový zákazník, který vyža-

www.stepa.cz

Držáky, které začínají pro multipacky nápojů 
v plechovkách používat společnosti Coca-Cola 

HBC i Pivovary Svijany, mají certifikaci FSC.
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FSC mají výsledné papíry také značku EU-Eco-
label a jsou z 60 % tvořeny sběrovým papírem 
a  ze 40  % sluncem sušenou luční trávou. Sa-
motná papírna z něj produkuje papírové tašky, 
voštiny nebo voštinové desky. Zákazníkům dále 
slouží jako výchozí materiál pro krabičky, eko-
logické talíře a  tácky, kelímky, obálky a  vlnitou 
lepenku.

STOPKA PRO RUSKÉ DŘEVO
Do ekonomiky i v oblasti certifikací se promítá 
válečná situace na Ukrajině. K reakci přiměla or-

ganizaci FSC, která v březnu vydala prohlášení, 
že nelze obchodovat s certifikovaným dřevem 
z Ruska a Běloruska do té doby, než skončí ruská 
invaze na Ukrajinu. Ruské a  běloruské dřevo 
a výrobky z něj tedy nemohou být nadále pou-
žívány na výrobu FSC certifikovaných produktů 
nebo prodávány jako FSC certifikované nikde 
na světě.

„Musíme se postavit proti agresi. Zároveň je 
naším úkolem pokračovat v tom, co dělá FSC už 
roky. A to je ochrana lesů. Věříme tomu, že blo-

kace veškerého obchodování s FSC materiálem 
s  ponecháním možnosti hospodaření podle 
standardů FSC je krok, který splňuje oba tyto 
požadavky,“ vysvětlil generální ředitel FSC Kim 
Carstensen. Majitelům ruských lesů tak organi-
zace dovoluje udržet si FSC certifikát pro lesní 
hospodaření, avšak bez možnosti prodávat vy-
produkované dřevo jako FSC certifikované.

Martin Hejl
jednatel
Thimm 
pack’n’display

„VYVRACÍME MÝTY 
A NEPRAVDY“
Při různých diskuzích slýcháme o certi-
fikovaných papírech občas i mýty nebo 
nepravdy, a proto našim zákazníkům na-
bízíme edukativní workshopy, kde jim vše 
o papíru a vlnité lepence osvětlujeme.

www.stepa.cz

inzerce

Přehled certifikovaných lesů v ČR

Druh vlastnictví PEFC FSC

Státní lesy 1 362 379

Fyzické osoby 86 858

Právnické osoby 164 528

Obecní lesy 181 936

Celkem 1 795 701 124 566

% 70 % 5 %

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
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ČISTÝ, MIXOVANÝ A RECYKLOVANÝ
„Můžeme potvrdit, že spolu s rostoucím zájmem 
široké veřejnosti o  otázky udržitelnosti roste 
i zájem o ekoznačky, které dokládají skutečnost, 
že materiál použitý k výrobě obalu je skutečně 
ekologický,“ uvádí Martin Hejl, jednatel společ-
nosti Thimm pack’n’display. Vhodně zvolená 
ekoznačka je podle něj pro konečného spotře-
bitele jasným signálem, že zakoupený výrobek je 
zabalen v obalu z udržitelného materiálu, který 
nepředstavuje příliš velkou zátěž pro životní pro-
středí. „Mezi tradiční ekoznačky patří i certifikace 
FSC. V Thimm pack’n’display používáme pro vý-
robu vlnité lepenky více než 99 procent takto 
certifikovaných papírů,“ doplňuje Martin Hejl.

S labelem FSC se spotřebitelé běžně setkávají 
např. na nákupních taškách supermarketů, ná-
pojových kartonech nebo hygienických potře-
bách. Garantuje původ dřeva použitého pro 
výrobu – nebylo vytěženo nelegálně a pochází 
z lesů, ve kterých se hospodaří přírodě blízkým 
způsobem a dodržují se environmentální i so-
ciální požadavky.

Na výrobcích se logo FSC objevuje ve třech pro-
vedeních. FSC 100 % mají produkty, které byly 
vyrobeny jen ze dřeva a papíru s původem z lesů 
obhospodařovaných podle stanovených pravi-
del. Štítek FSC Mix na produktu značí mix surovin 
z FSC certifikovaných lesů, příp. recyklovaných 
surovin či odpovědných zdrojů – z tzv. kontro-
lovaného dřeva, který zaručuje legální těžbu, 
zachování občanských práv domorodých oby-
vatel a původ v lesích bez geneticky modifiko-
vaných stromů, nepřeměněných na plantáže 
a v nichž nejsou ohroženy vysoké ochranářské 
hodnoty. Výrobky pocházející výhradně z recy-
klovaného dřeva nebo papíru jsou značeny jako 
FSC Recycled.

Zájem klientů o  trvalou udržitelnost a  nasta-
vování cílů vedoucích ke snižování negativního 
vlivu na životní prostředí vnímají také ve spo-
lečnosti Smurfit Kappa. „Obalové 
materiály certifikované FSC 
jsou jedním z  takových 
cílů. Ale nejen naši zákaz-
níci, tedy výrobci, ale také 
koncoví uživatelé a spotře-
bitelé jsou si více vědomi 
toho, že FSC je zárukou, že 
surovina na výrobu obalu po-
chází z dobře vedených lesů 
a  její zdroj vláken je transpa-
rentní,“ říká Jan Kaprhál, inno-
vation & marketing manager 
ve firmě Smurfit Kappa. Svůj 
názor přidává také Miroslav 
Kovácsik, sales manager – 
FMCG společnosti DS Smith: 
„Naši zákazníci využívají certi-
fikace především jako marke-
tingový nástroj komunikace 
svých hodnot, postojů k udr-
žitelnosti a původu zdrojů vy-
užívaných ve svých obalech. 
Nedovolím si tvrdit, jak moc 
dokážou rozlišovat mezi jed-
notlivými systémy, to je spíš 
dotaz na konkrétní firmy. Kaž-
dopádně je hnací sílou pro tento 
trend koncový zákazník, který vyža-
duje ekologický a ‚morálně nekompromitovaný‘ 
původ zboží. Tomu se přizpůsobuje celý doda-
vatelský řetězec včetně výrobců obalů a jejich 
dodavatelů.“

CERTIFIKOVANÉ OBALY V PRAXI
S náhradou plastového obalu za lepenku certifi-
kovanou FSC přišla nedávno společnost Coca-
-Cola HBC Česko a Slovensko. U multipacků čtyř 
a šesti nápojových plechovek postupně vymění 
plastovou smršťovací fólii za držák z  lepenky, 
tzv. KeelClip. Ten funguje na principu skládacího 

mechanismu s uchycením pro čtyři až osm ple-
chovek najednou. Na českém a slovenském trhu 
tak společnost hodlá ušetřit až 35 tun plastů 
ročně.

Obdobný systém, ovšem s  obchodním ozna-
čením TopClip, využívají od začátku roku v  Pi-
vovarech Svijany. „Snažíme se co nejméně 
zatěžovat životní prostředí, v  minulosti jsme 
ignorovali i boom PET lahví a vyvinuli jsme dvou-
litrovou plechovku. Teď vidíme trend v zahraničí 
skupinových balení, ale nechce se nám investo-
vat do fólií, takže jsme se rozhlíželi po světě a našli 
jsme toto poměrně čerstvě patentované balení 
do papírového  TopClipu,“ vysvětluje sládek svi-
janského pivovaru Petr Menšík. Jeho výhodou ve 
srovnání s plastovým obalem je podle něj to, že 
z šestipacku lze jednoduše odebírat plechovky, 
zatímco ostatní zůstávají fixované v papírovém 
držáku. Použitý papír je rovněž certifikovaný FSC.

Na udržitelnější balení od společnosti Raja s vyš-
ším zastoupením papíru nebo recyklátu přistou-
pila firma Goodie, jejíž sortiment se zaměřuje 
na potraviny, doplňky stravy a přírodní kosme-
tiku bez chemických aditiv. Využívá např.  fólii, 

kterou tvoří ze 45 g/m2 kraftový papír s certifi-
kací PEFC.  Fólie má samolepicí vnitřní stranu 
a podle výrobce dosahuje její roztažitelnost až 
30 %. (Podrobnosti naleznete v případové studii 
v SB 114/2022.)

Po dvouleté snaze a  ve spolupráci s  českými 
a  německými institucemi se Papírně Aloisov 
podařilo vyvinout technologii, která umožňuje 
vyrábět papír z travní hmoty. Kromě certifikace 
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nakupovat, evidovat a  vydávat prohlá-
šení odděleně pro každý druh certifi-
kátu. Obecně pracujeme již s faktem, že 
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požaduje, a  podle našich údajů se po-
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duktů a  služeb schopni rozlišit poža-
davky vycházející z obou systémů, záleží 
na míře, v  jaké se trvalé udržitelnosti 
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dována především u  velkých a  nadná-
rodních společností, které rozdíly znají, 
včetně certifikace SFI – ekvivalentu 
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vyžadují především FSC jako propago-
vanější, podporované nevládními orga-
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Potenciál 
technologie 
RFID je zřejmý, 
dosud ale 
nepříliš využitý

SMART PACKAGING

RFID oddělení ve společnosti Gaben. V  dlou-
hodobém časovém horizontu sice dochází 
k  postupnému snižování cen RFID tagů i  čte-
ček, přesto aktuální situace na trhu není z více 
důvodů jednoduchá. „Napříč všemi odvětvími 
dochází k navyšování cen, ať již na poli spotřeb-
ního materiálu, tak i na poli hardwaru. Stejně tak 
dostupnost těchto komponent není nejlepší 
a dodací lhůty jsou i v řadách několika měsíců,“ 
pokračuje Pavel Staša.

VE SPRÁVNÝ ČAS NA SPRÁVNÉ MÍSTO
Příklady reálného využití nicméně existují. V ne-
dávné době společnost Gaben řešila několik 
aplikací, kdy RFID technologie pomáhá při ex-
pedici výrobků. „Dochází k porovnání skutečně 
naloženého materiálu s tím, co je očekáváno dle 
nakládkového listu bez toho, abychom přidávali 
práci skladníkům provádějícím nakládku,“ popi-
suje Pavel Staša. Vše je napojeno na ERP systém 
a po provedené nakládce dochází k okamžitému 
odeslání do informačního systému firmy.

Dále například společnost Geis, která poskytuje 
svým zákazníkům komplexní služby v  oblasti 
logistiky a  balení, zavedla technologii RFID ve 
spolupráci s výrobním závodem firmy Siemens 

Optimalizace procesů i časová úspora při iden-
tifikaci produktů označených RFID čipy ne-

boli tagy. To jsou patrně klíčové benefity 
této technologie, existuje ovšem i řada 

dalších. RFID se využívá v obalových 
řešeních za účelem sledování 

různých parametrů jak zboží 
samotného, tak podmínek, 
v  nichž se po dobu svého 

životního cyklu nacházejí.

„Nejčastěji jde o  trvalé označení 
vratných logistických jednotek, jako 

jsou plastové přepravky, sudy nebo 
palety. Dochází k  výraznému rozšiřování 

například v  oblasti automotive,“ vysvětluje 
Luboš Doležal, obchodní ředitel společnosti 
Kodys. Výrobci automobilů v poslední době ne-
zřídka požadují označení komponent pomocí 
RFID tagů od svých dodavatelů s cílem, aby se 
z tohoto způsobu značení stal běžný standard.

KOMPLIKOVANÁ SITUACE NA TRHU
„Technologie RFID si našla své místo v průmyslu, 
ale stále není ten potenciál využit zcela. Mnoho 
firem zatím stále využívá identifikace pomocí 1D 
či 2D kódů,“ poznamenává Pavel Staša, vedoucí 

V  segmentu takzvaných chytrých obalů hraje důležitou roli i  technologie radiofrekvenční identifikace, známá 
pod zkratkou RFID. Možnosti jejího uplatnění v logistice a packagingu jsou značné, míra využití v reálné praxi však 
prozatím pokulhává.

O

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Pavel Staša
vedoucí RFID 
oddělení
Gaben

„ROZSÁHLÉ MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ“
Systémy s  využitím RFID technologie 
jsou vhodné nejen pro přepravu a skla-
dování, ale také pro sledování, kontrolu 
a řízení procesu výroby. S jejich pomocí 
lze automaticky monitorovat výrobní 
procesy od vyskladňování materiálu 
přes samotnou výrobu až po uskladnění 
a následnou expedici vzniklých finálních 
výrobků. Jsem přesvědčen o tom, že do 
budoucna implementace RFID techno-
logií jistě poroste.
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v Mohelnici pro zajištění 
automatické nakládky 
elektromotorů do kamionů. 
RFID tagy přenášejí veškeré po-
třebné informace o  každém jed-
notlivém motoru i o místě jeho určení 
ve formě magnetické pásky. Ve chvíli, kdy 
zaměstnanec závodu Siemens zadá 
přepravu do systému, zaměstnanci 
společnosti Geis požadavek po-
tvrdí a ze speciální tiskárny vyjede ke 
konkrétnímu motoru tag, který se na 
něj nalepí. Jakmile se objeví paleta 
s RFID tagem, tak je automaticky 
naskenována a přenesena do 
systému SAP – motor se 
odečítá ze skladu a pře-
pisuje se v rámci sys-
tému do cílové 
destinace.

FOTO: Georg Utz

FOTO: Kodys

Technologie umožňuje 
načíst najednou 200 až 
1000 tagů za sekundu při 
nulové chybovosti – příslušný 
výrobek vždy putuje ve správný 

čas na správné místo. Tagy jsou 
navíc odolné proti teplotě, vodě 

i  nepříznivým povětrnostním 
podmínkám. Pracovníci mají díky 

webové aplikaci a  vizualizacím 
lepší přehled o toku materiálu, 

mohou snadněji dohledávat 
chybějící kusy a celý pro-

ces nakládky zboží se 
podstatně zrychluje. 

Aplikace, jež jsou pro-
pojené se systémem SAP, 

zobrazují, přijímají a  přímo 
zapisují data a kompletují doku-

mentaci.

VSTŘÍC KONKURENČNÍ VÝHODĚ
Při pohledu do zahraničí patří k  průkopní-

kům rozsáhlejšího využití této technologie 
společnost Georg Utz, výrobce plastových pře-
pravních boxů a palet, které v zájmu efektivnější 
identifikace označuje prostřednictvím RFID 
tagů. Ve spolupráci s  několika dalšími firmami 
realizuje inovativní projekt chytrého užitko-
vého vozu SmartVan IoT, který v rámci městské 
e-commerce logistiky umožňuje optimalizaci 
nákladního prostoru vozidla, identifikaci ob-

jednávek v reálném čase, přizpůsobení trasy 
jízdy a zkrácení doby dodání výrobků kon-

covému zákazníkovi. Firma Georg Utz je 
v  tomto projektu dodavatelem pře-

pravních boxů Eurotec vybave-
ných RFID tagy. Projekt přináší 

možnost dynamické aktuali-
zace dat a  instrukcí týkajících 

se všech plánovaných dodávek 
zboží, podmínek jejich provedení 

a  realizace vratek a  reklamací, což na 
dnešním dynamicky se rozvíjejícím trhu 

e-commerce umožňuje dosáhnout význam-
nou konkurenční výhodu.
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Potenciál 
technologie 
RFID je zřejmý, 
dosud ale 
nepříliš využitý

SMART PACKAGING

RFID oddělení ve společnosti Gaben. V  dlou-
hodobém časovém horizontu sice dochází 
k  postupnému snižování cen RFID tagů i  čte-
ček, přesto aktuální situace na trhu není z více 
důvodů jednoduchá. „Napříč všemi odvětvími 
dochází k navyšování cen, ať již na poli spotřeb-
ního materiálu, tak i na poli hardwaru. Stejně tak 
dostupnost těchto komponent není nejlepší 
a dodací lhůty jsou i v řadách několika měsíců,“ 
pokračuje Pavel Staša.

VE SPRÁVNÝ ČAS NA SPRÁVNÉ MÍSTO
Příklady reálného využití nicméně existují. V ne-
dávné době společnost Gaben řešila několik 
aplikací, kdy RFID technologie pomáhá při ex-
pedici výrobků. „Dochází k porovnání skutečně 
naloženého materiálu s tím, co je očekáváno dle 
nakládkového listu bez toho, abychom přidávali 
práci skladníkům provádějícím nakládku,“ popi-
suje Pavel Staša. Vše je napojeno na ERP systém 
a po provedené nakládce dochází k okamžitému 
odeslání do informačního systému firmy.

Dále například společnost Geis, která poskytuje 
svým zákazníkům komplexní služby v  oblasti 
logistiky a  balení, zavedla technologii RFID ve 
spolupráci s výrobním závodem firmy Siemens 

Optimalizace procesů i časová úspora při iden-
tifikaci produktů označených RFID čipy ne-

boli tagy. To jsou patrně klíčové benefity 
této technologie, existuje ovšem i řada 

dalších. RFID se využívá v obalových 
řešeních za účelem sledování 

různých parametrů jak zboží 
samotného, tak podmínek, 
v  nichž se po dobu svého 

životního cyklu nacházejí.

„Nejčastěji jde o  trvalé označení 
vratných logistických jednotek, jako 

jsou plastové přepravky, sudy nebo 
palety. Dochází k  výraznému rozšiřování 

například v  oblasti automotive,“ vysvětluje 
Luboš Doležal, obchodní ředitel společnosti 
Kodys. Výrobci automobilů v poslední době ne-
zřídka požadují označení komponent pomocí 
RFID tagů od svých dodavatelů s cílem, aby se 
z tohoto způsobu značení stal běžný standard.

KOMPLIKOVANÁ SITUACE NA TRHU
„Technologie RFID si našla své místo v průmyslu, 
ale stále není ten potenciál využit zcela. Mnoho 
firem zatím stále využívá identifikace pomocí 1D 
či 2D kódů,“ poznamenává Pavel Staša, vedoucí 

V  segmentu takzvaných chytrých obalů hraje důležitou roli i  technologie radiofrekvenční identifikace, známá 
pod zkratkou RFID. Možnosti jejího uplatnění v logistice a packagingu jsou značné, míra využití v reálné praxi však 
prozatím pokulhává.

O

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Pavel Staša
vedoucí RFID 
oddělení
Gaben

„ROZSÁHLÉ MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ“
Systémy s  využitím RFID technologie 
jsou vhodné nejen pro přepravu a skla-
dování, ale také pro sledování, kontrolu 
a řízení procesu výroby. S jejich pomocí 
lze automaticky monitorovat výrobní 
procesy od vyskladňování materiálu 
přes samotnou výrobu až po uskladnění 
a následnou expedici vzniklých finálních 
výrobků. Jsem přesvědčen o tom, že do 
budoucna implementace RFID techno-
logií jistě poroste.
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Svět balení:
Čo je najdôležitejšie pri balení v rámci potravi-
nárstva z vášho uhľa pohľadu?

 Radomila Mikešová:
Portfólio Danone zahŕňa veľa rôznych kategó-
rií, ktoré cielia na veľmi rozdielnych koncových 
užívateľov. A to vrátane špeciálnej výživy, ktorá 
sa predáva v lekárňach na predpis. Základným 
predpokladom obalu potravinárskeho výrobku 
je zachovanie hygienických a kvalitatívnych pa-
rametrov výrobku, ako aj jeho zdravotná nezá-
vadnosť.

 Obal vo všeobecnosti vnímame aj ako základné 
médium na komunikáciu so spotrebiteľom 
a efektívny dizajn našich obalov považujeme za 
kľúčový prostriedok pre trvalo udržateľný rast 
spoločnosti. Pre nás je dôležitý obal, ktorý je 
unikátny a jasne rozpoznateľný v regáli, ktorý je 
funkčný a spotrebiteľovi umožní dokonalý záži-
tok z konzumácie našich produktov od nákupu 
až po vyhodenie obalu. Stále dôležitejšie je pre 
nás aj to, aby bol obal recyklovateľný, komposto-
vateľný alebo opäť použiteľný.

Svět balení:
Priblížili by ste vaše ciele čo sa týka ochrany 
životného prostredia?

Radomila Mikešová:
Do roku 2025 chceme jednoznačne dosia-
hnuť plnú cirkularitu obalov, na čom aktívne 
pracujeme. Systematicky zjednodušujeme 
naše obaly tak, aby boli zachované ich bezpeč-
nostné funkcie a pritom sme napríklad použí-
vali menej druhov plastov a ďalších materiálov. 
Namiesto sleevu používame potlač a snažíme 
sa nahrádzať pôvodné materiály lepšie recyklo-
vateľnými.

Svět balení:
Ako vplývajú rôzne teplotné úrovne v skladoch 
na typ balení?

Radomila Mikešová:
Skladovanie, ale aj doprava mliečnych výrob-
kov a  obzvlášť výrobkov Danone podliehajú 
mnohým pravidlám, interným, ale aj externým 
požiadavkám kvality a  bezpečnosti, ktoré sú 
definované auditmi a  certifikátmi. Základným 
špecifikom je dodržiavanie nepretržitého tep-
lotného reťazca v celom našom dodávateľskom 
reťazci od výroby až po dodanie konečnému 
zákazníkovi, a  to 4–6 stupňov Celzia. Vlhkosť 
vzduchu v skladoch musí byť v rozmedzí 50–60 
percent. Čistota všetkých skladovacích plôch 
a vozidiel je pre nás absolútna nutnosť.

Svět balení:
Opísali by ste techniku, ktorú najčastejšie vy-
užívate vo svojich skladoch pri balení a fólio-
vaní?

Radomila Mikešová:
Uplatňujeme veľmi prísne požiadavky čo sa týka 
produktov, ktoré môžu byť s tými našimi sklado-
vané a prepravované, aby bol eliminovaný aký-
koľvek potenciálne negatívny vplyv na kvalitu 
Danone produktov. Rovnako tak sú v platnosti 
prísne požiadavky na to, aby sa naše produkty 
dostali k  zákazníkovi v  správnom „životnom“ 
cykle, to znamená vždy po dozretí a v najvyššej 
kvalite, teda až po teste kvality, ktorú realizuje 
priamo továreň.

Radomila Mikešová,
Danone

Jedným z  obalových trendov je prikláňanie sa k  mono-
materiálovým riešeniam, ktoré zjednodušia triedenie 
a recykláciu. „Kľúčové však je identifikovať inová-
cie, ktoré budú naozaj cirkulárne a  zároveň ju 
bude aj väčšia časť spoločnosti schopná 
a  ochotná zaradiť do svojho života,“ 
podotýka     Radomila Mikešová, logis-
tic manager v Danone pre Českú 
a Slovenskú republiku.

„Obal vním
ame ako 

základné m
édium 

na komunikáciu 

so spotre
bite

ľom“

„Dnešný systém balenia je
 

neudržateľný a spôsobuje 

enviro
nmentá

lnu záťa
ž spojenú so 

spra
covaním

 odpadu po spotre
be.“

Tomáš Szmrecsányi
tomas.szmrecsanyi@atoz.cz

svetbaleni.cz
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svet_baleni.cz

Svět balení:
Aké paletové riešenia vy-
užívate?

Radomila Mikešová:
V  spolupráci so spoločnosťou CHEP 
využívame na sortiment detskej a klinic-
kej výživy ekologicky prospešné paletové 
riešenie. Prenajímame si modré palety, ktoré 
nie len zefektívňujú proces a  vďaka nim pro-
mptne reagujeme na výzvy v logistike, ale taktiež 
materiálne prispievajú k  udržateľnosti celého 
dodávateľského systému.
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Svět balení:
Aké paletové riešenia vy-
užívate?

Radomila Mikešová:
V  spolupráci so spoločnosťou CHEP 
využívame na sortiment detskej a klinic-
kej výživy ekologicky prospešné paletové 
riešenie. Prenajímame si modré palety, ktoré 
nie len zefektívňujú proces a  vďaka nim pro-
mptne reagujeme na výzvy v logistike, ale taktiež 
materiálne prispievajú k  udržateľnosti celého 
dodávateľského systému.
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Radomila
Mikešová:
 Vo výrobe využívame au-
tomatizované systémy, ktoré 
dokážu jednoducho zvládať na-
máhavú a opakujúcu sa manuálnu 
prácu, ako je obaľovanie, označova-
nie, balenie či paletizácia, a zabezpečia 
optimalizované výsledky s nižšími nákladmi.

Svět balení:
Čo prinesie budúcnosť čo sa týka balenia 

a fóliovania celkovo v potravinárstve?

Radomila Mikešová:
Plast je pre trh s mliečnymi pro-

duktmi v  súčasnosti veľmi 
ťažko nahraditeľný. Zá-

roveň sa proti nemu 
zvýšil silný odpor 

zo strany časti 
spotrebiteľov. 

    Preto sa snažíme 
naše produkty po-

stupne transformovať 
do cirkulárnych obalov, ako 

je napríklad PET, respektíve 
rPET.  Testujeme aj rôzne iné 

alternatívy, ako sú sklenené alebo 
pa pierové obaly, a taktiež experimen-

tujeme s predajom do vlastného obalu.

Svět balení:
Dá sa úplne eliminovať plasty?

Radomila Mikešová:
Väčšina nášho portfólia naďalej zostane 
v plaste, preto sa spotrebiteľov snažíme vzde-
lávať a  zároveň pracovať s  lokálnym ekosys-
témom recyklátorov, EPR organizáciami (na 
Slovensku Envipak) a potenciálnych up-cykle-
rov, teda firiem, ktoré dokážu už použiteľné 
obaly využiť opäť, aby sme aktívne prispeli 

k zvýšeniu miery recyklácie a znovu využitia 
obalových materiálov. A  to isté platí pri 

balení jednotlivých paliet v  skladoch, 
pri preprave a podobne.

 Svět balení:
Aké ďalšie trendy vnímate 

vo svete balenia?

Radomila Mikešová:
Už viac ako 100 rokov sa snažíme 
priniesť zdravie čo najväčšiemu 
počtu ľudí prostredníctvom potravín. 
Preto vnímame modernizáciu a  automa-
tizáciu celkovo v rámci výroby za 
veľmi dôležitú. Musíme držať 
krok so súčasnými trendmi.

Svět balení:
Ako to u vás vyzerá 
vo výrobe?

Aj procesy skladovania a  prepravy podliehajú 
prísnym pravidlám a  požiadavkám. Keďže 

súčasťou nášho portfólia je aj bio rada pro-
duktov, náš sklad aj spoločnosť celkovo 

podlieha každoročnej bio certifikácii.

Svět balení:
Do akej miery je pre vašu 

spoločnosť dôležitá mo-
dernizácia a automa-

tizácia aj v  rámci 
 balenia?
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 Radomila 
Mikešová:

Jedným z  obalových 
trendov je prikláňanie sa 

k  monomateriálovým rieše-
niam, ktoré zjednodušia trie-

denie a  recykláciu. Kľúčové však 
je identifikovať inovácie, ktoré budú 

naozaj cirkulárne a  zároveň ju bude aj 
väčšia časť spoločnosti schopná a ochotná 

zaradiť do svojho života.

Svět balení:
Čo ste najnovšie priniesli na trh čo sa týka 
 obalov?

Radomila Mikešová:
Spoločnosť Danone v  súlade so 
svojou víziou „Jedna planéta. Jedno 
zdravie“ inovuje obal svojej značky jo-
gurtov Kostíci. Nový téglik bude z  potlače-
ného polypropylénu (PP) a  tým pádom bude 
100 percentne recyklovateľný. Vďaka tejto 
zmene spoločnosť Danone zníži odpad, ktorý 
vzniká v súvislosti so spotrebou jej produktov, 
v priemere o 11 ton ročne.

Dnešný systém balenia je neudržateľný a spô-
sobuje environmentálnu záťaž spojenú so spra-
covaním odpadu po spotrebe. Keďže chceme 
ponúkať výživné a  kvalitné potraviny a  nápoje 
v obaloch, ktoré sú recyklovateľné, opakovane 
použiteľné a nezaťažujú životné prostredie, za-
merali sme sa na zmenu obalu jogurtu Kostíci, 
ktorý patrí medzi najobľúbenejšie.

Foto (3×): Danone
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Radomila
Mikešová:
 Vo výrobe využívame au-
tomatizované systémy, ktoré 
dokážu jednoducho zvládať na-
máhavú a opakujúcu sa manuálnu 
prácu, ako je obaľovanie, označova-
nie, balenie či paletizácia, a zabezpečia 
optimalizované výsledky s nižšími nákladmi.

Svět balení:
Čo prinesie budúcnosť čo sa týka balenia 

a fóliovania celkovo v potravinárstve?

Radomila Mikešová:
Plast je pre trh s mliečnymi pro-

duktmi v  súčasnosti veľmi 
ťažko nahraditeľný. Zá-

roveň sa proti nemu 
zvýšil silný odpor 

zo strany časti 
spotrebiteľov. 

    Preto sa snažíme 
naše produkty po-

stupne transformovať 
do cirkulárnych obalov, ako 

je napríklad PET, respektíve 
rPET.  Testujeme aj rôzne iné 

alternatívy, ako sú sklenené alebo 
pa pierové obaly, a taktiež experimen-

tujeme s predajom do vlastného obalu.

Svět balení:
Dá sa úplne eliminovať plasty?

Radomila Mikešová:
Väčšina nášho portfólia naďalej zostane 
v plaste, preto sa spotrebiteľov snažíme vzde-
lávať a  zároveň pracovať s  lokálnym ekosys-
témom recyklátorov, EPR organizáciami (na 
Slovensku Envipak) a potenciálnych up-cykle-
rov, teda firiem, ktoré dokážu už použiteľné 
obaly využiť opäť, aby sme aktívne prispeli 

k zvýšeniu miery recyklácie a znovu využitia 
obalových materiálov. A  to isté platí pri 

balení jednotlivých paliet v  skladoch, 
pri preprave a podobne.

 Svět balení:
Aké ďalšie trendy vnímate 

vo svete balenia?

Radomila Mikešová:
Už viac ako 100 rokov sa snažíme 
priniesť zdravie čo najväčšiemu 
počtu ľudí prostredníctvom potravín. 
Preto vnímame modernizáciu a  automa-
tizáciu celkovo v rámci výroby za 
veľmi dôležitú. Musíme držať 
krok so súčasnými trendmi.

Svět balení:
Ako to u vás vyzerá 
vo výrobe?

Aj procesy skladovania a  prepravy podliehajú 
prísnym pravidlám a  požiadavkám. Keďže 

súčasťou nášho portfólia je aj bio rada pro-
duktov, náš sklad aj spoločnosť celkovo 

podlieha každoročnej bio certifikácii.

Svět balení:
Do akej miery je pre vašu 

spoločnosť dôležitá mo-
dernizácia a automa-

tizácia aj v  rámci 
 balenia?

černobílá verze na tmavém podkladu

Papírna Aloisov a.s. - vše od papírů po tašky

www.papirnaaloisov.cz
e-shop: www.papirprovsechny.cz

Ekologické papírové tašky

Materiály: - 100% recyklovaný papír

   - trávový papír

   - 100% celulózový papír

Ucho kroucené nebo ploché

Možnost až šestibarevného potisku 

Ceny přímo od výrobce

Papírové sáčk
y

S okénkem i b
ez okénka

Možnost až čt
yřbarevného p

otisku 

„Snažím
e sa naše pro

dukty postu
pne 

tra
nsform

ovať d
o cirk

ulárnych obalov, 

ako je
 naprík

lad PET, re
spektív

e rP
ET.“

46



Č. 115 – 4–6/2022

Oproti loňskému ročníku navštívilo letošní roč-
ník logistického kongresu Eastlog o více než 

sto nových účastníků. Konečný počet 
návštěvníků se tedy ustálil na hod-

notě 556. „Návštěvnost je pro nás 
jedním z  důležitých měřítek 

úspěchu. Současně nejde 
pouze o kvantitu, ale takří-

kajíc o kvalitu. Naším cílem je, 
aby kongres navštěvovali přede-

vším logističtí profesionálové přímo 
z  praxe. Mohou se nejen seznámit 

s trendy a novinkami prostřednictvím od-
borného programu, ale také si předá-

vat zkušenosti v rámci networkingu. 
A  v  neposlední řadě velmi dobře 

funguje propojení s  partnery, 
kteří konferenci podporují,“ 

říká Jeffrey Osterroth, 
generální ředitel po-

řádající společnosti 
Atoz Group.

Kongres, který se letos konal ve dnech 
12. a 13. května v moderním kongresovém centru 
O2 universum v Praze, sestává ze společného 
programu, několika vložených workshopů spe-
cializovaných na dané téma, speed-datingové 
platformy Bizlog, večerního Logistického Busi-
ness Mixeru a druhý den pak účastníci navště-
vují logistické provozy.

HOMO LOGISTICUS – ČLOVĚK LOGISTICKÝ
Dopolední program začal debatou dvou výraz-
ných osobností – Josefa Středuly, předsedy 
Českomoravské konfederace odborových 
svazů, a Radka Špicara, viceprezidenta pro hos-
podářskou politiku a  export Svazu průmyslu 
a  dopravy ČR.  Prezentovali své názory na trh 
práce, uprchlickou krizi, vysokou inflaci nebo 
deglobalizaci. Michal Šmíd (Amazon) a Pavel So-
vička (Panattoni) pojali svou prezentaci opravdu 
interaktivně. Nejdříve přijeli s vozíky z Amazonu 
plnými beden, následovala přednáška o  spo-
lečné spolupráci Panattoni a Amazonu ve světě 
i v Česku. V závěru se pak ke stropu vznesl dron 
a Michal Šmíd a Pavel Sovička si pořídili s celým 
publikem jedno velké selfíčko.

Po kávové přestávce, kterou uvedl mistr ba-
rista Jiří Čad (Nestlé Professional), následovala 
velká panelová diskuse k  ústřednímu tématu 

letošního ročníku – Homo logisticus neboli 
Člověk logistický. Moderovala ji Jaroslava 

Rezlerová (ManpowerGroup) a  mezi 
panelisty byli zástupci mnoha ob-

lastí – Barbora Habětínková 
(ShipMonk), Michal Harásek 

(Tymbe), Roman Kmec 
(Lidl Česká republika), 

Jiří Kristek (Cushman 
& Wakefield) a Jan 

Polter (Dachser 

Czech Republic). Účastníci odpověděli napří-
klad na otázky, jaké typy logistických provozů 
lze plně automatizovat nebo robotizovat či zda 
pandemie změnila způsob, jak člověk vykonává 
práci v logistice.

Polední pauza byla dostatečně dlouhá na to, aby 
se účastníci nejen občerstvili před bohatým od-
poledním programem, ale aby také zvládli stovky 
krátkých obchodních schůzek. Takzvaný speed-
-dating v rámci sekce Bizlog představuje ideální 
příležitost pro navázání úvodního kontaktu a zá-
kladní seznámení s výrobky a službami.

SÉRIE PŘÍPADOVEK
Odpoledne se „rozpadlo“ do několika programo-
vých linií. Pandemie urychlila implementaci au-
tomatizovaných a robotizovaných logistických 
procesů. Týká se to řady různých technologií – 
AGV, AMR, miniloadů nebo shuttle systémů. To-
muto tématu se věnoval workshop Digilog. Téma 
otevřel Tomáš Kubica (Škoda Auto), který se za-
měřil na zajímavé projekty automatizace a digi-
talizace v logistice největší české automobilky. 

Následovala série případových studií. O zvýšení 
efektivity a  úspoře díky autonomním vozíkům 
Agilox hovořili Stanislav Čakovský (Greiner Pac-
kaging) a Dušan Šutka (4IGV). Program pokra-
čoval „případovkou“ zaměřenou na propojení 
systému Radioshuttle a automatických retraků 
ve společnosti Linea Nivnice, svého času se jed-
nalo o první instalaci v Evropě. Přednášeli Jaro-
mír Oliva (Linea Nivnice) a Aleš Hušek (Toyota 
Material Handling CZ).

Název další případové studie zněl „Digitalizace: 
Výhra v odběratelsko-dodavatelských vztazích.“ 
Inspirativní příklad nastavení firemních procesů 
přinesly Michal Pavlorek (eD‘ systém) a Lubomír 
Veselý (Grit). Digitalizaci logistických procesů ve 
společnosti Dexis Slovakia se věnovali Marcel Mi-
tošinka (Dexis Slovakia) a Pavel Motan (K2 atmi-
tec). Závěrečná případová studie tohoto bloku 
patřila společnost Kiekert-CS a  Still ČR.  Petr 
Kuchyňa na straně uživatele logistických služeb 
a Filip Šustek jako zástupce poskytovatele před-

UDÁLOST

O

Jubilejní 25. ročník největšího logistického kongresu v České republice letos nesl podtitul Homo logisticus 
a symbolicky tak vzdal hold všem lidem, kteří pracují v logistice a kteří zejména během pandemie ukázali, 
že logistika je spolehlivou součástí kritické infrastruktury země. Tematicky se však kongres věnoval také dalším 
oblastem – vedle lidských zdrojů to byly automatizace a robotizace, vzestup e-commerce či environmentálně 
ohleduplnější logistika a doprava.

Eastlog 2022 vzdal 
hold člověku v logistice

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Více 
o kongresu 

najdete na webu 
eastlog.cz, kde bude 

také publikována příloha 
reflektující průběh letošního 

Eastlogu.48



49

testování, video porady… 
Workshop byl koncipován 

jako kulatý stůl, ke kterému 
byli přizváni HR manažeři a ma-

nažerky logistických společností, 
zástupci agentur nebo inovátoři v ob-

lasti HR. „Personální“ dvouhodinovkou 
provázel moderátor Roman Molek (Tran-

search International).

DOKÁŽE BÝT LOGISTIKA ZELENĚJŠÍ?
Společný odpolední a podvečerní program pat-
řil tématu, které hýbe nejen moderní logistikou, 
totiž udržitelnosti. Sekci Greenlog zahájil Alan 
McKinnon (Kühne Logistics University) s  daty 
„vyfutrovanou“ přednáškou pojmenovanou 
Net-Zero Logistics: Co to znamená a jak tohoto 
stavu docílit? V  úvodu načrtl, jak vypadají ak-
tuální klimatické cíle a  zmínil některé metody, 
jež mohou přispět k jejich splnění včetně např. 
zachytávání oxidu uhličitého z atmosféry. Dále 
vyjmenoval jednotlivé typy přeprav i s jejich kli-
matickými dopady (zdroj: DBEIS/DEFRA 2020). 
Nejvíce CO2 na tunokilometr produkuje letecká 
doprava na krátké vzdálenosti (2198 gCO2/tu-
nokilometr), následuje letecká na dlouhé vzdá-
lenosti (1128), poté dodávka (612), nákladní vůz 
(210), kamion s návěsem (78), trajekt (51), ná-
kladní vlak (25), kontejnerová loď (16) a  loď na 
přepravu volného nákladu (4).

Poté vystoupil prof. Vladimír Kočí (VŠCHT 
Praha), který měl na počátku stručné pojednání 
o hodnocení LCA. Protože ekologická řešení by 
měla být opravdu udržitelná, nikoliv pouze „ze-
lená“, líbivá či marketingově zajímavá, zaměřil 
se pak Vladimír Kočí na tři příklady, kdy hodnotil 
„zelenou“ inovativnost jednotlivých projektů. Na 
testu LNG vozidel spolupracovaly společnosti 
Budějovický Budvar a  Iveco, příklad prezen-
tovali Vojtěch Lechner (Budějovický Budvar) 
a  Miroslav Hnát (Iveco). Následovala inovace 
v podobě elektrifikace depa Pharos společnosti 
Direct Parcel Distribution SK, na které spolupra-
covala s  firmou ChargeUp. Prezentovali Milan 
Jurík (Direct Parcel Distribution SK) a  Ondřej 
Synek (ChargeUp Engineering). Představeným 

projektem byla také 
fotovoltaická elektrárna 

na střeše skladu Amazonu 
v  Kojetíně, který uvedl Jiří Zita 

(Panattoni) jménem developera 
a klienta Amazon.

„Jdeme po zelené“ byl název další velké 
panelové diskuse letošního ročníku Eastlogu. 

Jsou nově stavěné sklady opravdu „zelené“? 
Jak se firmy vypořádávají s  požadavky na do-
pravu ohleduplnější k životnímu prostředí? Kde 
jsou největší rezervy při hledání úspor energií? 
To byly jen některé z  otázek, které moderátor 
Tomáš Martoch (GS1 Czech Republic, Česko-
-slovenská iniciativa ECR) položil svým hos-
tům. Vystoupili Gaël Gonzalez (LPR – La Palette 
Rouge), Jan Hyťha (Hopi Holding), Pavel Pánek 
(Budějovický Budvar), Kateřina Rázlová (DHL 
Supply Chain) a Michal Vrba (Prologis).

RIO EASTLOG
Téměř dva roky „se nesmělo zpívat a nesmělo 
se hrát“. A  tak pořadatelé pro letošek zařadili 
večerní program, který rozproudil krev v žilách. 
Ihned po ukončení hlavního programu se na pó-
dium vrhl taneční soubor Tradición a rozpoutal 
karnevalové „šílenství“.

Pět pestrobarevně oděných tanečníků a taneč-
nic předvedlo salsu, sambu nebo karnevalové 
zvyky. Účastníci si mohli poté sami zatančit s hu-
dební skupinou Carisma, ochutnat Caipirinhu, 
vyzkoušet brazilské speciality nebo si udělat fo-
tografickou vzpomínku díky Smileboxu. Zkrátka 
Rio Eastlog.

PESTRÝ VÝBĚR LOGISTICKÝCH PROVOZŮ
Seelog je tradiční programová sekce Eastlogu, 
která nabízí exkurze do zajímavých logistických 
provozů. Již v  předvečer kongresu, 11.  května, 
vyrazili účastníci do nového hubu společnosti 
Wedo, který stojí v Ostředku.

V  pátek 13.  května se konaly hned tři exkurze. 
Část účastníků se vydala do distribučního 
centra řetězce Datart (společnost HP Tronic) 
v  Jirnech. V  současnosti sklad využívá několik 
technologií: například OSR shuttle (Knapp) pro 
vysokohustotní skladování drobného zboží, 
propojený s pick-it-easy stanicemi doplněnými 
pick-by-light technologií pro jeho efektivní vy-
chystávání, čtyřpatrovou galerii pick-to-belt, 
3‚5 km dopravníků či VNA vozíky.

Další skupina zavítala do Přelouče do společ-
nosti Kiekert-CS, která zde vyrábí automobilové 
zámky, a to 200 000 denně. Srdce skladu tvoří 
už jednou rozšířený vysokokapacitní miniload. 
Konečně poslední skupina se vydala do distri-
bučního centra v Postřižíně, odkud je zaváženo 
všech 185 prodejen značky Tesco. 

Příští kongres Eastlog je naplánován 
na 25. a 26. května 2023.

Foto
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stavili projekt auto-
matizace dopravy ze 
skladu do výroby za po-
užití autonomních tažných 
souprav. Moderátorské „otěže“ 
třímal David Čapek (Systémy Lo-
gistiky).

LOGISTIKA RETAILU 
POD TLAKEM ZMĚN
Plzeňský Prazdroj nedávno realizoval několik 
zajímavých projektů automatizace v  doda-
vatelském řetězci. A  v  současnosti připravuje 
plně automatický sklad ve svém výrobním zá-
vodu v Plzni. Podrobnosti představili David Udal 
a Tomáš Sedláček (oba Plzeňský Prazdroj). Ná-
sledovala prezentace, která směřovala k proble-
matice plýtvání s potravinami, resp. k metodám, 
jak mu zamezit. Prezentaci, která se týkala udr-
žitelného jednání a spolupráci s Českou fede-
rací potravinových bank, měl Jaroslav Koláček 
(Penny Market).

Klíčová role zdravotnictví a jeho zásobování se 
ukázala v průběhu pandemie. Jednou z priorit 
bylo mít potřebný zdravotnický materiál v blíz-
kosti odběratelů. Důležité je to i pro společnost 
Mapo, která se zabývá prodejem a  distribucí 
spotřebního materiálu pro zdravotnictví či lá-
zeňství. Její představitelé Pavel Brauner a Josef 
Krajčí se společně s Michalem Bujárkem (CTP) 
zaměřili na hledání nových skladových prostor.

Závěr workshopu patřil panelové diskusi 
s  pracovním názvem Proklatě dynamická 
e-commerce. O doručení na poslední míli, full-
filmentu, automatizaci a robotizaci logistických 
procesů v  e-commerci hovořili Tomáš Anděl 
(Alza.cz), Jakub Holec (108 Agency), Aleš Malu-
cha (Rohlik.cz), Daniel Mareš (Wedo), Jan Palek 
(GLP) a Pavel Včela (GLS CZ). Moderoval Petr 
Hříbal (Zboží&Prodej).

KDE BRÁT LIDI
HRlog vycházel ze situace v  pandemii, která 
přinesla jasný dopad na firmy i  jejich zaměst-
nance. Home office, karanténa, ošetřovačka, 
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plnými beden, následovala přednáška o  spo-
lečné spolupráci Panattoni a Amazonu ve světě 
i v Česku. V závěru se pak ke stropu vznesl dron 
a Michal Šmíd a Pavel Sovička si pořídili s celým 
publikem jedno velké selfíčko.

Po kávové přestávce, kterou uvedl mistr ba-
rista Jiří Čad (Nestlé Professional), následovala 
velká panelová diskuse k  ústřednímu tématu 

letošního ročníku – Homo logisticus neboli 
Člověk logistický. Moderovala ji Jaroslava 

Rezlerová (ManpowerGroup) a  mezi 
panelisty byli zástupci mnoha ob-

lastí – Barbora Habětínková 
(ShipMonk), Michal Harásek 

(Tymbe), Roman Kmec 
(Lidl Česká republika), 

Jiří Kristek (Cushman 
& Wakefield) a Jan 

Polter (Dachser 

Czech Republic). Účastníci odpověděli napří-
klad na otázky, jaké typy logistických provozů 
lze plně automatizovat nebo robotizovat či zda 
pandemie změnila způsob, jak člověk vykonává 
práci v logistice.

Polední pauza byla dostatečně dlouhá na to, aby 
se účastníci nejen občerstvili před bohatým od-
poledním programem, ale aby také zvládli stovky 
krátkých obchodních schůzek. Takzvaný speed-
-dating v rámci sekce Bizlog představuje ideální 
příležitost pro navázání úvodního kontaktu a zá-
kladní seznámení s výrobky a službami.

SÉRIE PŘÍPADOVEK
Odpoledne se „rozpadlo“ do několika programo-
vých linií. Pandemie urychlila implementaci au-
tomatizovaných a robotizovaných logistických 
procesů. Týká se to řady různých technologií – 
AGV, AMR, miniloadů nebo shuttle systémů. To-
muto tématu se věnoval workshop Digilog. Téma 
otevřel Tomáš Kubica (Škoda Auto), který se za-
měřil na zajímavé projekty automatizace a digi-
talizace v logistice největší české automobilky. 

Následovala série případových studií. O zvýšení 
efektivity a  úspoře díky autonomním vozíkům 
Agilox hovořili Stanislav Čakovský (Greiner Pac-
kaging) a Dušan Šutka (4IGV). Program pokra-
čoval „případovkou“ zaměřenou na propojení 
systému Radioshuttle a automatických retraků 
ve společnosti Linea Nivnice, svého času se jed-
nalo o první instalaci v Evropě. Přednášeli Jaro-
mír Oliva (Linea Nivnice) a Aleš Hušek (Toyota 
Material Handling CZ).

Název další případové studie zněl „Digitalizace: 
Výhra v odběratelsko-dodavatelských vztazích.“ 
Inspirativní příklad nastavení firemních procesů 
přinesly Michal Pavlorek (eD‘ systém) a Lubomír 
Veselý (Grit). Digitalizaci logistických procesů ve 
společnosti Dexis Slovakia se věnovali Marcel Mi-
tošinka (Dexis Slovakia) a Pavel Motan (K2 atmi-
tec). Závěrečná případová studie tohoto bloku 
patřila společnost Kiekert-CS a  Still ČR.  Petr 
Kuchyňa na straně uživatele logistických služeb 
a Filip Šustek jako zástupce poskytovatele před-
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Jubilejní 25. ročník největšího logistického kongresu v České republice letos nesl podtitul Homo logisticus 
a symbolicky tak vzdal hold všem lidem, kteří pracují v logistice a kteří zejména během pandemie ukázali, 
že logistika je spolehlivou součástí kritické infrastruktury země. Tematicky se však kongres věnoval také dalším 
oblastem – vedle lidských zdrojů to byly automatizace a robotizace, vzestup e-commerce či environmentálně 
ohleduplnější logistika a doprava.

Eastlog 2022 vzdal 
hold člověku v logistice

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz
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Více 
o kongresu 

najdete na webu 
eastlog.cz, kde bude 

také publikována příloha 
reflektující průběh letošního 

Eastlogu.48
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Jarný kongres Slovlog sa niesol v  znamení 
motta Čas (na) zmeny. Prečo práve takto? 

Nielen pandémia covid−19 priviala ďalšiu 
príležitosť uvedomiť si relatívnosť vní-

mania času aj v logistike, ale aj ňou 
vyvolané výrazné zmeny vrá-

tane posilnenia e-commerce, 
nárastu cien energií, po-

honných hmôt, stavebných 
materiálov či nedostatok súčias-

tok pre automotive.

Ďalšie zmeny ešte len vyvolá aktuálny voj-
nový konflikt na Ukrajine, ktorého následky 

boli témou aj debát na kongrese. Druhý extrém 
predstavujú kontajnery z Ázie. Kým pred „krízou“ 
dorazili za tri týždne, dnes môže rovnakú dobu 
trvať iba nalodenie. Ak sa zmenilo vnímanie času 
pre nás, platí to isté aj pre našich odberateľov či 
dodávateľov. A ako je vlastne pripravená sloven-
ská logistika na tieto výrazné zmeny?

Logistickú akciu roka odštartovali pred plnou 
sálou Jeffrey Osterroth a  Tatiana Koššova zo 
spoločnosti Atoz Group, ktorá celú akciu zorga-
nizovala. Okrem nich vystúpil s úvodnou rečou 
aj Jakub Velko zo 108 Agency, Péter Vörös z Hopi 
SK a Martin Urban z Jungheinrich Slovensko.

KOMUNIKÁCIA MÁ BYŤ PRIORITOU
Naplnená kongresová sála tichým úžasom sle-
dovala a počúvala úvodnú prezentáciu maj stra 
etikety Ladislava Špačeka, ktorý je pôvodným 
povolaním pedagóg, vyučoval na Filozofickej 
fakulte Univerzity Karlovej. Od roku 1992 pôsobil 
takmer jedenásť rokov ako hovorca prezidenta 
Václava Havla. Ako zdôraznil, treba sa čím skôr 
vrátiť k  normálnemu životu, ktorý nám vzala 
pandémia. A  to platí najmä pre  logistiku, pre 
ktorú, ako upozornil, je veľmi dôležitá osobná 
komunikácia.

A  práve na komunikáciu boli zamerané jeho 
slová. Ako úspešne komunikovať so zákaz-
níkmi, aby sme ich nestratili, ale naopak, získali 
ich dôveru a  tým pádom aj ďalších možných 
partnerov? Veľký dôraz kládol rovnako na ko-

munikáciu s  kolegami, ktorá dokáže posilniť 
celú vašu firmu. Rovnako upozornil na dôleži-
tosť značky, ktorú treba chrániť, a to sa dá aj 
prostredníctvom správnej komunikácie. 
Rečník zároveň prezradil, ako so šar-
mom a  efektívne zvládnuť aj roko-
vania s na prvý pohľad nie dobre 
naladeným zákazníkom. Jed-
noducho povedané, treba 
so zákazníkmi komuni-
kovať tak, aby sa cítili 
ako páni.

ZMENY V LOGISTIKE
Nasledovná panelová 
diskusia sa venovala hlavne 
aktuálnym zmenám v  logistike. 
Tá veľmi dlho bola oblasťou, kde sa 
úzkostlivo sledovali náklady. Potom 
prišla pandémia. Čo všetko spôsobila 
pandémia a ňou vyvolaná kríza v  logistike? 
Ako inflácia a rast cien energií  vplývajú na logi-
stické a výrobné spoločnosti? Prichádza nová 
éra ekonomického normálu? Čo to bude zna-
menať nielen pre kvalitu, ale aj cenu logistických 
služieb? Ako reagovali firmy na zmenu potrieb 
zákazníkov? Aj o tom sa hovorilo v rámci pane-
lovej diskusie na kongrese Slovlog.

Ako zdôraznil Martin Urban z  Jungheinrich 
Slovensko, pripravenosť jeho spoločnosti 
pomohla zvládnuť náročné obdobie. 
Podľa diskutujúcich víťazom krízy 
boli e-commerce, development 
a  kuriérske služby. V  diskusii 
svoje skúsenosti predsta-
vili aj Katarína Dobišová 
zo spoločnosti Ne-
stlé, Martin Hube-
ňák z  Port of 
Antwerp, Jakub 
Pelikán z  Mount-
park, Jakub Velko 
zo 108 Agency a  Péter 
Vörös z  Hopi SK.  Panel 
moderoval Peter Nemečkay 
z KPMG Slovakia.
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Po sedemnásobnom odklade a koronavírusom vynútenom dvojročnom online exile sa opäť mohli logistickí profe-
sionáli tešiť z osobných stretnutí. Stalo sa tak na pôde 14. ročníka logistického kongresu Slovlog, ktorý sa konal 
v dňoch 7.–8. apríla 2022 v priestoroch DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava. Pred plnou sálou vystúpili svo-
jimi inšpiratívnymi prezentáciami a prednáškami mnohé osobnosti slovenskej logistiky. Hostia sa zozná-
mili  nielen s novinkami, ale aj so zaujímavými prípadovými štúdiami.

Slovlog rozprúdil krv v žilách 
slovenskej logistiky
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Tomáš Szmrecsányi
tomas.szmrecsanyi@atoz.cz
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MOŽNOSTI NA 
NOVÉ KONTAKTY

Po skončení kongresového programu čakal 
na hostí Logistický Business Mixer, obľúbený 

vrchol kongresového dňa. Je to nielenže optimálne 
miesto na relaxáciu, ale aj na nadviazanie nových obchod-

ných kontaktov či posilnenie existujúcich.

Účastníci kongresu Slovlog sa mohli tešiť nielen na pivnú de-
gustáciu od Plzenského Prazdroja, ale aj na miešané 

drinky od spoločnosti Karloff, či živú hudbu od 
dvojice Jerguš Oravec a Tammy Nižňan-

ská. Rovnako zaujímavé drinky pri-
pravila pre hostí aj spoločnosť 

Nestlé Professional.



51

VEĽKÝ ZÁUJEM O BIZLOG A RETAILOG
Počas obeda čakali na účastníkov logistického 
kongresu desaťminútové speed-datingové 
stretnutia Bizlog. Tie sú ideálnym spôsobom 
stretnutia zákazníkov a  dodávateľov na ne-
utrálnej pôde, kde obe strany rýchlo zistia, či 
má zmysel rozvinúť rokovania do konkrétnejšej 
podoby. O akciu bol skutočne veľký záujem rov-
nako ako o ďalšie pokračovanie – Retailog.

Flexibilita je v dnešných časoch veľmi dôležitá. 
Firmy, ktoré sa nedokázali prispôsobiť novým 

podmienkam a včas nepristúpili k moder-
nizácii a automatizácii, strácajú konku-

rencieschopnosť. Aj na to upozornil 
na bratislavskom kongrese Slo-

vlog vo svojej prednáške Jim 
Whitehead, stredoeuróp-

sky distribučný riaditeľ 
spoločnosti Tesco 

Stores SR.

Ako upozornil, je zásadné, aby bol človek flexi-
bilný a schopný sa rýchlo a plynulo prispôsobiť 
meniacim sa trhovým podmienkam. Ako príklad, 
že sa to dá, uviedol svoju spoločnosť. Tej sa da-
rilo aktívne rozvíjať distribučnú sieť a obchodný 
plán tak, aby bol prispôsobivý a  flexibilný pre 
obchodné a trhové zmeny, globálne problémy 
a životné prostredie. Zároveň hovoril o tom, čo 
všetko podnikla spoločnosť Tesco na riešenie 
dvoch výziev dnešného maloobchodu: plytva-
nie potravinami a vplyv logistiky a dopravy spo-
ločnosti na klimatické zmeny.

INŠPIRATÍVNE PRÍPADOVÉ ŠTÚDIU
Popoludňajšie prípadové štúdie odštartovali 
Roman Hatadám z GG Tabak a Erik Ivaničko 
z  Panattoni Slovakia. Keďže GG Tabak si 
je vedomá ekonomických dopadov 
Green Dealu, preto do svojho pod-
nikania implementuje už dlhšie 
obdobie aj koncept udržateľ-
nosti. Z  toho dôvodu ako 
svoje ďalšie distribučné 
c e nt r u m  v y b r a l a 
práve Panattoni Park 
Košice Airport, ktoré 
disponuje certifikáciou 
BREEAM.

Rovnako myslí na budúcnosť aj 
Dr.Max Slovensko, výrobca a pre-

dajca farmaceutických produk-
tov na Slovensku. A rozhodol sa 

zareagovať na rast e-commerce. 
Prevádzku svojho e-shopu 

preto presunul podľa Sína 
Niku do novej budovy na 

mieru v  Prologis Park 
Bratislava. Ako po-

dotkol Martin Baláž, 
jeho spoločnosť Prolo-

gis vybavila budovu okrem 
iného špeciálnymi chladia-

cimi technológiami či energe-
ticky efektívnym LED osvetlením.

POSILNENIE ONLINE NAKUPOVANIA
Prečo sa online nakupovanie v čase pandé-
mie výrazne posilnilo? Čo to spôsobilo pre 

firmy a  ich skladové kapacity? Aj o  tom 
bola poobedňajšia panelová diskusia 

na kongrese Slovlog. O súčasnosti 
a budúcnosti e-commerce ho-

vorili Lukáš Baudyš z  firmy 
Vermont, Ewa Klos z DCT 

Gdansk, Marian Gono 
zo SSI Schäfer Sys-

tems Internatio-
nal, Veronika 

B e z á k o v á 
z Alza.sk, 

Miroslav Klena z dm drogerie markt Slovensko 
a Ivan Pastier z CTP.

Diskutujúci uznali, že nárast online nakupovania 
priniesol pre logistické procesy v e-commerce 
vyššiu záťaž. Viac nakupovania znamená viac 
tovaru, ktorý treba objednať, uskladniť, vychys-
tať a dopraviť. Ako upozornili, dôležité je aj umie-
stnenie logistických centier a automatizácia. Aj 
preto nápor lepšie zvládli tie firmy, ktoré už mali 
logistické procesy automatizované. Panelovú 
diskusiu moderovala Tatiana Kapitánová, šéfre-
daktorka časopisu Tovar&Predaj.

DIGITALIZÁCIE A AUTOMATIZÁCIE 
V INTERNEJ LOGISTIKE

Digilog sa venoval intralogistickým tren-
dom a inováciám. Možnosti digitalizácie 

a  automatizácie v  internej logistike 
predstavili Pavol Weisenpacher 

a  Miroslav Vajda zo spoloč-
nosti Jungheinrich Sloven-

sko. Podľa nich držať krok 
s trendom znamená pre-

kračovať svoj tieň a  od-
vážne investovať do nových 

technológii, meniť dlhoročné 
zaužívané procesy a  neustále 

zdravo riskovať a skúšať nové veci.

Marián Kristek z EF Parts & Logistic Service 
a  Michal Fišer z  Kodys Slovensko predsta-

vili proces zavedenia riešenia, získavania dát 
a spôsoby digitalizácie. Prípadová štúdia v  ich 
podaní ukázala aj samotný výsledok optimali-
zácie procesov. Na možnosti automatizácie lo-
gistických procesov sa zamerali následne Lubor 
Bačík z firmy Peri a David Pulkert z M2C. Publiku 
ukázali možnosti, ako zjednodušiť aj zjednotiť 
interné procesy.

O čom hovorili v rámci prípadovej štúdie Ľuboš 
Baran z Pilulka.sk a Lubomír Veselý zo spoloč-
nosti Grit? S  rastúcim počtom dodávateľov 
rastie aj administratíva, ktorú nevyrieši nábor 
nových zamestnancov. Preto sa Pilulka.sk roz-
hodla nadviazať partnerstvo so spoločnosťou 
Grit, ktorá jej pomohla výrazne a efektívne zjed-
nodušiť a zjednotiť interné procesy.

Pred hostí na záver predstúpili s  prednáškou 
k  téme zálohovania nápojových obalov Juraj 
Otta z  Tomra Collection Slovakia a  Martin 
Osuský z DHL Supply Chain Slovakia. Výrobca 
strojov pre zálohovanie, spoločnosť Tomra, sa 
spojila s logistickou spoločnosťou DHL Supply 
Chain, aby „urobil Slovensko zelenším“.

LOGISTIKA V PRAXI
Na druhý kongresový deň sa uskutočnila exkur-
zia v  rámci programu Seelog, ktorého cieľom 
bolo predstaviť profesionálom „logistiku v praxi“ 
a  sprostredkovať informácie o  zaujímavých 
projektoch na Slovensku. Tentokrát sa išlo do 
mrazeného skladu Hopi SK v Maduniciach a do 

distribučného centra Tesco v Galante.

Kongres aj v  tomto roku sa stretol 
s  veľkým záujmom zo strany desia-

tok partnerov, ako aj účastníkov. 
Ako každoročne, aj tentoraz 

bol vstup na celý kongres 
pre užívateľov logistických 

služieb zdarma.

„Kongres sa stre
to

l 

s veľkým záujm
om 

zo stra
ny desiato

k 

partn
ero

v, a
ko 

aj ú
častn

íkov.“
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Jarný kongres Slovlog sa niesol v  znamení 
motta Čas (na) zmeny. Prečo práve takto? 

Nielen pandémia covid−19 priviala ďalšiu 
príležitosť uvedomiť si relatívnosť vní-

mania času aj v logistike, ale aj ňou 
vyvolané výrazné zmeny vrá-

tane posilnenia e-commerce, 
nárastu cien energií, po-

honných hmôt, stavebných 
materiálov či nedostatok súčias-

tok pre automotive.

Ďalšie zmeny ešte len vyvolá aktuálny voj-
nový konflikt na Ukrajine, ktorého následky 

boli témou aj debát na kongrese. Druhý extrém 
predstavujú kontajnery z Ázie. Kým pred „krízou“ 
dorazili za tri týždne, dnes môže rovnakú dobu 
trvať iba nalodenie. Ak sa zmenilo vnímanie času 
pre nás, platí to isté aj pre našich odberateľov či 
dodávateľov. A ako je vlastne pripravená sloven-
ská logistika na tieto výrazné zmeny?

Logistickú akciu roka odštartovali pred plnou 
sálou Jeffrey Osterroth a  Tatiana Koššova zo 
spoločnosti Atoz Group, ktorá celú akciu zorga-
nizovala. Okrem nich vystúpil s úvodnou rečou 
aj Jakub Velko zo 108 Agency, Péter Vörös z Hopi 
SK a Martin Urban z Jungheinrich Slovensko.

KOMUNIKÁCIA MÁ BYŤ PRIORITOU
Naplnená kongresová sála tichým úžasom sle-
dovala a počúvala úvodnú prezentáciu maj stra 
etikety Ladislava Špačeka, ktorý je pôvodným 
povolaním pedagóg, vyučoval na Filozofickej 
fakulte Univerzity Karlovej. Od roku 1992 pôsobil 
takmer jedenásť rokov ako hovorca prezidenta 
Václava Havla. Ako zdôraznil, treba sa čím skôr 
vrátiť k  normálnemu životu, ktorý nám vzala 
pandémia. A  to platí najmä pre  logistiku, pre 
ktorú, ako upozornil, je veľmi dôležitá osobná 
komunikácia.

A  práve na komunikáciu boli zamerané jeho 
slová. Ako úspešne komunikovať so zákaz-
níkmi, aby sme ich nestratili, ale naopak, získali 
ich dôveru a  tým pádom aj ďalších možných 
partnerov? Veľký dôraz kládol rovnako na ko-

munikáciu s  kolegami, ktorá dokáže posilniť 
celú vašu firmu. Rovnako upozornil na dôleži-
tosť značky, ktorú treba chrániť, a to sa dá aj 
prostredníctvom správnej komunikácie. 
Rečník zároveň prezradil, ako so šar-
mom a  efektívne zvládnuť aj roko-
vania s na prvý pohľad nie dobre 
naladeným zákazníkom. Jed-
noducho povedané, treba 
so zákazníkmi komuni-
kovať tak, aby sa cítili 
ako páni.

ZMENY V LOGISTIKE
Nasledovná panelová 
diskusia sa venovala hlavne 
aktuálnym zmenám v  logistike. 
Tá veľmi dlho bola oblasťou, kde sa 
úzkostlivo sledovali náklady. Potom 
prišla pandémia. Čo všetko spôsobila 
pandémia a ňou vyvolaná kríza v  logistike? 
Ako inflácia a rast cien energií  vplývajú na logi-
stické a výrobné spoločnosti? Prichádza nová 
éra ekonomického normálu? Čo to bude zna-
menať nielen pre kvalitu, ale aj cenu logistických 
služieb? Ako reagovali firmy na zmenu potrieb 
zákazníkov? Aj o tom sa hovorilo v rámci pane-
lovej diskusie na kongrese Slovlog.

Ako zdôraznil Martin Urban z  Jungheinrich 
Slovensko, pripravenosť jeho spoločnosti 
pomohla zvládnuť náročné obdobie. 
Podľa diskutujúcich víťazom krízy 
boli e-commerce, development 
a  kuriérske služby. V  diskusii 
svoje skúsenosti predsta-
vili aj Katarína Dobišová 
zo spoločnosti Ne-
stlé, Martin Hube-
ňák z  Port of 
Antwerp, Jakub 
Pelikán z  Mount-
park, Jakub Velko 
zo 108 Agency a  Péter 
Vörös z  Hopi SK.  Panel 
moderoval Peter Nemečkay 
z KPMG Slovakia.
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Po sedemnásobnom odklade a koronavírusom vynútenom dvojročnom online exile sa opäť mohli logistickí profe-
sionáli tešiť z osobných stretnutí. Stalo sa tak na pôde 14. ročníka logistického kongresu Slovlog, ktorý sa konal 
v dňoch 7.–8. apríla 2022 v priestoroch DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava. Pred plnou sálou vystúpili svo-
jimi inšpiratívnymi prezentáciami a prednáškami mnohé osobnosti slovenskej logistiky. Hostia sa zozná-
mili  nielen s novinkami, ale aj so zaujímavými prípadovými štúdiami.

Slovlog rozprúdil krv v žilách 
slovenskej logistiky
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MOŽNOSTI NA 
NOVÉ KONTAKTY

Po skončení kongresového programu čakal 
na hostí Logistický Business Mixer, obľúbený 

vrchol kongresového dňa. Je to nielenže optimálne 
miesto na relaxáciu, ale aj na nadviazanie nových obchod-

ných kontaktov či posilnenie existujúcich.

Účastníci kongresu Slovlog sa mohli tešiť nielen na pivnú de-
gustáciu od Plzenského Prazdroja, ale aj na miešané 

drinky od spoločnosti Karloff, či živú hudbu od 
dvojice Jerguš Oravec a Tammy Nižňan-

ská. Rovnako zaujímavé drinky pri-
pravila pre hostí aj spoločnosť 

Nestlé Professional.
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Hlavním tématem posledních měsíců, a  tedy 
i konference Obaly 2022, byly cíle, které vy-

cházejí z nové legislativy, jež ovlivňuje celý 
obalový řetězec. V úvodním příspěvku 

ředitel Eko-komu Zbyněk Kozel 
připomněl čtvrtstoletí této spo-

lečnosti a návazné legislativy. 
Zavzpomínal na časy z roku 

1997, kdy se v  rámci pro-
fesionálního zájmu začal 

poprvé „hrabat na skládkách“. 
V roce 1999, kdy Eko-kom uzavřel 

tzv. Dobrovolnou dohodu s  MŽP, 
bylo do systému Eko-kom zapojeno 

41 subjektů, a  to na bázi dobrovolnosti, 
nyní je to 20 000 subjektů. Výraznou změnu 

způsobil zákon o obalech z roku 2002, který při-
nesl povinnost pro mnoho aktérů vstoupit do 
systému Eko-kom. „V  prvním roce, kdy zákon 
o obalech už platil, jej však ignorovala ještě při-
bližně čtvrtina firem na českém trhu,“ podotkl 
Zbyněk Kozel.

V současnosti je podle něj v zemi přes 640 000 
nádob na třídění, třídit může 99  % Čechů, 
kteří mají k  nejbližšímu kontejneru průměrně 
90 metrů. Podle dat z roku 2020 pravidelně své 
odpady třídí téměř tři čtvrtiny obyvatel Česka. 
Celková recyklace obalů dnes dosahuje 75  %. 
Za dvacet pět let fungování AOS se vytřídilo 
tolik odpadu, který objemově odpovídá téměř 
dvojnásobku hory Říp. Náklady na vytříděnou 
tunu odpadu činily vloni přibližně 400 korun. 
Podle Zbyňka Kozla je Česká republika nadále 
velmi dobrá v třídění a má jedno z největších za-
pojení firem v Evropě. „Systém je stabilizovaný 
a dlouhodobě je pokryto 99 procent obyvatel,“ 
dodává ředitel Eko-komu.

OD NERUŠENÉ PRODUKCE 
K MINIMALIZACI NÁKLADŮ
Přednášející také pohovořil o tom, jak se vyvíjejí 
pohledy klientů Eko-komu. „V první dekádě byl 
hlavní zájem nerušeně produkovat obaly a mi-
nimalizovat náklady na sběr a  recyklaci. Dnes 
se přesunuje k  maximalizaci recyklace vlast-
ních obalů,“ říká Zbyněk Kozel. Projevuje se také 

zájem velkých firem o design pro recyklaci a jako 
nový element se objevuje snaha o použití recy-
klátu ve vlastních obalech, čemuž však zatím vý-
razně brání hygienické a legislativní nároky.

Ředitel Eko-komu se vyjádřil také ke směrnici 
o  jednorázových plastech coby transpozice 
evropského práva, která už delší dobu dlí v čes-
kém parlamentu. „Neviděl jsem směrnici, která 
by byla ušita více horkou jehlou než tato,“ uvádí 
Zbyněk Kozel s tím, že údajně ani bruselští úřed-
níci nedokážou přesně ozřejmit všechny detaily 
této směrnice. Dalším velkým tématem je před-
pokládaná revize obalové směrnice, čtyři roky 
po jejím vzniku a  přibližně rok po implemen-
taci jednotlivými státy (v Česku v účinnosti od 
1. ledna 2021). V tomto kontextu lze do (pravdě-
podobně v blízké) budoucnosti očekávat snahu 
o  maximalizaci sběru, zavedení povinného re-
cyklovaného obsahu, zákaz prakticky nerecy-
klovatelných obalů či stanovení povinné kvóty 
na opakované použití obalů. Systémy rozšířené 
odpovědnosti výrobců (EPR) se budou muset 
zřejmě zabývat také litteringem – na toto téma 
se zaměřil samostatný konferenční příspěvek.

Zajímavá byla úvaha o vztahu ochrany klimatu 
a  cirkularity. „Ochrana klimatu se v  některých 

prvcích začíná dostávat do konfliktu s  cirku-
laritou,“ podotýká Zbyněk Kozel. Rozpor s  cíli 
recyklace lze spatřovat ve snaze více využívat 
odpad jako náhradu fosilních paliv. Podle něj 
povinný recyklovaný obsah také směřuje k che-
mické recyklaci ve velkém objemu, což přinese 
změnu nároků na třídění. Dále se domnívá, že 
nové trendy přinesou mnoho technologických 
změn v odpadovém hospodářství: „Ať už budou 
jakékoliv technologie, když budete mít odpad 
vysbíraný a vytříděný, můžete pružně reagovat. 
Lze pak vybrat technologii, jak odpad recyklovat. 
Je třeba poděkovat firmám, starostům v obcích, 
občanům a  spotřebitelům a  relativně stabilní 
 legislativě.“

VÝVOJ TLAČENÝ LEGISLATIVOU
Další přednáškou navázal Jan Maršák, ředitel od-
boru odpadů ministerstva životního prostředí. 
V úvodu připomněl základní legislativní rámec, 
tedy zákony o odpadech, výrobcích s ukonče-
nou životností, zákon o obalech (novelu z roku 
2020) či změnový zákon, které vstoupily v účin-
nost na začátku loňského roku. Také připomněl 
chystanou transpozici směrnice o  jednorázo-
vých plastech (2019/904) do české legislativy. 
V tomto případě se tak bude dít prostřednictvím 
zákona o  omezení dopadu vybraných plasto-
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Přibližně 400 účastníků navštívilo osmý ročník konference Obaly, již pořádá Eko-kom a která je určená pro 
 klienty této autorizované obalové společnosti. Po dvou letech, kdy se akce konala pouze elektronicky, se účastníci 
potkali bez zprostředkování skrze počítačové obrazovky.

Recyklace obalových 
odpadů nabírá vyšší 
obrátky

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz
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Vývoj cílů recyklace

Zdroj: Eko-komPapír Sklo Plast Železo Hliník Dřevo Celkem
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telem. „Měřicím bodem je výstup z technologie 
zpracování a vstup do nového procesu výroby,“ 
vysvětluje Martin Fojtík s tím, že touto změnou 
významně narostly poplatky firem do systému. 
Náklady se navýšily mj. v  důsledku omezení 
skládkování výmětu z procesu dotřídění a nut-
nosti financovat energetické využití obalového 
výmětu.

Od 1. ledna 2022 musí Eko-kom vytvářet zákon-
nou rezervu. „AOS je povinna vytvořit rezervu 
určenou na krytí budoucích nákladů na sdru-
žené plnění povinností osob uvádějících obaly 
na trh nebo do oběhu,“ citoval přednášející 
ustanovení § 21a zákona o obalech. Zákonná re-
zerva činí 50 % celkových nákladů autorizované 
společnosti a její tvorba se postupně promítá do 
výše poplatků.

Martin Fojtík dále připomněl historii poplatků 
v  poslední dekádě. V  období 2009 až 2021 
vzrostly zákonné cíle recyklace z 52 % na 70 % 
a  poplatky stouply o  35  % (samotná inflace 
o 27 %). Poplatky se zvyšovaly v letech 2017 (zvý-
šení nákladů AOS, navýšení podílu zákonné míry 
recyklace) či 2019 (zvýšení nákladů AOS, pokles 
poptávky po plastech). Nejvíce vlivů na růst výše 
poplatku se projevilo v  loňském roce  – pokles 
cen druhotných surovin, reakce na pandemii, 
zdražování cen odpadových služeb, navýšení 
úhrad obcím či rostoucí inflace. Dále lze zmínit 
důsledky implementace CEP a  SUP, nové cíle 
recyklace podle nového měřicího bodu či zave-
dení ekomodulace. V letošním roce se v navý-
šení poplatku promítla už zmiňovaná potřeba 
tvorby zákonné rezervy a pokračující ekomodu-
lace (zejména u polystyrenu).

Z návrhu novely zákona o obalech (na základě 
SUPD) vyplývají pro AOS povinnosti v  oblasti 
pohozeného odpadu. Eko-kom vypracovává 
metodiku výpočtu nákladů na úklid odpadu 
z následujících obalů: sáčky a balení z pružného 
materiálu, nádoby na nápoje do objemu 3 l, plas-
tové odnosné tašky, nápojové kelímky a nádoby 
na potraviny. To předpokládá upravený výkaz 
a rozšíření evidence obalových odpadů.

ZAMEZIT SKLÁDKOVÁNÍ 
RECYKLOVATELNÉHO
Petr Pichler (Eko-kom, oddělení úpravy a využití 
odpadů) se dále zaměřil na recyklaci a  využití 
obalového odpadu a  na problematiku skládko-
vání. Zpočátku rozebral nároky, které vycházejí 
z aktuálně platné legislativy. Součást nové legisla-
tivy tvoří také nové skládkovací poplatky. Zatímco 
v případě využitelných odpadů předpokládá le-
gislativa minimální poplatek 800 korun, od roku 
2030 to bude nejméně 1850 korun (u zbytkových 
odpadů je relace 500, resp. 800 korun). Vše-
obecná tendence vyvolaná novou legislativou 
směřuje k tomu, aby se neskládkovaly odpady, jež 
mohou být materiálově recyklovány nebo ener-
geticky využity. „Provozovatel skládky nesmí od 
1. ledna 2030 na skládku ukládat odpady, jejichž 
výhřevnost v sušině je vyšší než 6‚5 megajoulu na 
kilogram,“ říká Petr Pichler. Problémy se už nyní 
objevují u některých typů materiálů, např. PVC. 
„Když se do výmětu dostane PVC, řada subjektů 
má problém tuto složku nějak využít. Do alterna-
tivních paliv ani na skládku jít nesmí. Je to začaro-
vaný kruh,“ podotýká Petr Pichler.

Platná odpadová legislativa podle něj vyžaduje 
jiný pohled na ekonomiku provozu. Některé 

vých výrobků na 
životní prostředí 
a  zákona, kterým se 
mění některé zákony 
v  souvislosti s  přijetím zá-
kona o  omezení dopadu vy-
braných plastových výrobků na 
životní prostředí. Účinnost je navr-
žena již od 1. července 2022.

Následně pohovořil o  novém strategickém 
rámci odpadového a oběhového hospodářství. 
V tomto případě je řeč o aktualizaci národního 
Plánu odpadového hospodářství (POH), který 
představuje základní strategický dokument 
a vizi pro odpadové hospodářství do roku 2035. 
„Vize zní: Česká republika maximálně předchází 
vzniku odpadů a efektivně zhodnocuje poten-
ciál produkovaných odpadů,“ říká Jan Maršák. 
Aktualizace POH by měla být schválena vládou 
v květnu 2022. Letos se připravuje Akční plán na 
roky 2022–2027 v  rámci Strategického rámce 
cirkulární ekonomiky Cirkulární Česko 2040. 
V kontextu širokého pojetí cirkulární ekonomiky 
se mimo jiné řeší ekodesign výrobků, předchá-
zení vzniku odpadů, inovace digitalizace v celém 
výrobním řetězci a v nakládání s odpady. Budou 
podporovány ekonomické nástroje preferující 
předcházení vzniku odpadu a recyklaci.

Na evropské úrovni se chystá už zmiňovaná 
revize obalové směrnice. V  březnu Evropská 
komise zveřejnila iniciativu pro udržitelné pro-
dukty, návrh nařízení o  ekodesignu či doporu-
čení pro omezení greenwashingu. V  letošním 
roce se ještě mimo jiné plánuje rámec pro bio-
plasty a legislativní návrh k mikroplastům.

ROSTOUCÍ POPLATKY KOPÍRUJÍ 
NÁKLADY NEBO INFLACI
Následující příspěvek přednesl Martin Fojtík, 
ředitel klientského oddělení Eko-kom. Zamě-
řil se na plnění cílů nových předpisů. V  úvodu 
připomněl, že od 1. ledna 2021 došlo ke změně 
měřicího bodu recyklace, který byl dříve v  zá-
sadě mezi spotřebitelem a  třídicí linkou, nyní 
se nachází na spojnici mezi linkou a zpracova-

264 453 tun
obalových odpadů z plastu vzniklo v roce 2020, 
materiálově recyklováno bylo 41‚8 %. Ze vzniklých 
18 623 tun obalových odpadů z hliníku bylo 
materiálově recyklováno 32‚5 %. Nejvyšší míru 
recyklace vykazují papír a lepenka (87‚5 %).

Zdroj: MŽP

Foto (2×): Eko-kom
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nost na začátku loňského roku. Také připomněl 
chystanou transpozici směrnice o  jednorázo-
vých plastech (2019/904) do české legislativy. 
V tomto případě se tak bude dít prostřednictvím 
zákona o  omezení dopadu vybraných plasto-

UDÁLOST

H

Přibližně 400 účastníků navštívilo osmý ročník konference Obaly, již pořádá Eko-kom a která je určená pro 
 klienty této autorizované obalové společnosti. Po dvou letech, kdy se akce konala pouze elektronicky, se účastníci 
potkali bez zprostředkování skrze počítačové obrazovky.

Recyklace obalových 
odpadů nabírá vyšší 
obrátky

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Vývoj cílů recyklace

Zdroj: Eko-komPapír Sklo Plast Železo Hliník Dřevo Celkem
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menší třídicí linky v minulosti za-
fixovaly své provozní standardy na 
tom, že materiálové využití sledovaly 
jen podle ceny druhotných surovin na 
trhu. „Přitom si neuvědomovaly, že Eko-
-kom přispívá na některé vybrané suroviny 
podstatně více, než jaká je výkupní cena na 
trhu,“ upozorňuje Petr Pichler.

LESK A BÍDA KOVOŠROTŮ
Další časové okno patřilo Martinu Lochovskému 
(Eko-kom), který se zaměřil na recyklovatelnost 
kovových odpadů. V  detailu přiblížil praktické 
fungování sběru kovů (včetně zcela zásadních 
výkupen), provoz kovošrotů a  specifika sběru 
jednotlivých kovových odpadů. V  souvislosti 
se zpracováním kovových odpadů zmínil, že se 
experimentuje s použitím odpadkových košů na 
kovy na veřejných prostranstvích, stejně tak se 
zavádějí nová opatření související se samostat-
nými cíli na recyklaci hliníku, která v současnosti 
dosahuje pouze třetiny. V  roce 2020 sbíralo 
kovy 4500 obcí, v  mnoha z  nich jsou k  dispo-
zici kontejnery pro kombinovaný sběr plastu 
a kovů. „Do veřejné sběrné sítě se vloni uložila 
tři procenta všech kovů, což představuje čtvr-
tinu všech kovových obalů. Tento podíl neustále 
roste,“ dodává Martin Lochovský.

Zpracování kovových obalů z  hliníku nebývá 
jednoduché, protože zpravidla obsahuje vy-
soký podíl kontaminantů (plasty, barvy). Vzhle-
dem k  tenkostěnnosti materiálu hrozí vysoké 
riziko „propalu“. Mezi nutné úpravy těchto 
obalů patří přetavení nebo rafinace. „Přetavení 
vyžaduje speciální pec, komprimaci do hmot-
ných balíků, případně zpracování s primárním 
hliníkem. Výstupem jsou ingoty, respektive 
housky, které se mohou dále tvářet například 
do podoby plechu,“ vysvětluje Martin Lochov-
ský. Při rafinaci probíhá žíhání a drcení, výstup 
pak představují granule, drtě či prášky vhodné 
pro výrobu deoxidačních činidel, barev, oh-
ňostrojů či svařovacích činidel.

LITTERING 
JE VĚDA
David Lukáč (od-
dělení rozvoje sys-
tému, Eko-kom) se 
zaměřil na littering, tedy 
pohozené odpadky. V úvodu 
připomněl, že definice litteringu 
není zcela jasná, protože ta, se 
kterou pracuje směrnice SUP, měla 
primárně za cíl ochranu moří a pláží. Nic-
méně studie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem zpracovaná v  letech 2019–2021 
právě pro Eko-kom jistou charakteristiku při-
náší: „Úmyslně nebo neúmyslně pohozený, 
ponechaný nebo vlivem přírodních procesů 
zanesený odpad v urbanizovaném nebo přírod-
ním prostředí a také v blízkosti dopravní infra-
struktury mimo místa určená pro sběr odpadů, 
u  něhož původce nejeví aktivní snahu o  sběr, 
a  který má negativní vliv na životní prostředí.“ 
David Lukáč připomněl, že z  této definice vy-
plývá, že součástí litteringu není odpad, který je 
výsledkem nelegálního chování (např. odpad na 
černých skládkách).

V rámci terénního šetření (celkem 164 odběrů) 
má Eko-kom jasnou představu, jaká je materi-
álová skladba a  velikost pohozeného odpadu 
a kde se nejčastěji vyskytuje. Velký podíl (hmot-
nostně) v obchodních ulicích tvoří kovy – téměř 
polovina, dále pak cigarety – skoro třetina. Na 
zastávkách a  nádražích zůstává podíl cigaret 

téměř shodný, objem 
kovů je však nižší (16 %), 

roste zastoupení plastu 
(23 %) či skla (18 %).

Z  dotazníkového šetření podle 
Davida Lukáče vyplývá, že lidé za nej-

účinnější nástroj pro redukci litteringu 
považují zlepšování odpadové infastruktury 

a v komunikaci zaměření na skupinu tzv. igno-
rantů s nízkým respektem k okolí a vysokou míru 
„lenosti“. Pokud jde o design obalů předcházející 
litteringu, David Lukáč doporučuje ponechání 
obalu v  jednom celku (např. víčka připojená 
k lahvi), redukci fóliových přebalů, čistotu obalu 
(dokonalé vyprázdnění obsahu) a dostatečnou 
velikost (zde je možný konflikt s nárokem na při-
měřenost obalu ve vztahu k objemu baleného 
zboží – např. obaly na žvýkačky).

„ALTERNATIVNÍ OBALY“ NEMUSÍ BÝT 
VHODNOU ALTERNATIVOU
Zdravotní nezávadnosti obalů potravin při použití 
recyklovaných a jiných alternativních materiálů 
se věnovala Jitka Sosnovcová (Státní zdravotní 
ústav). V úvodu připomněla, že velké množství 
potravinářských obalů s sebou přináší narůstající 
snahu o navrhování udržitelných obalů. Lze na-
hradit tradiční plasty vyráběné z látek získaných 
z ropy nebo fosilních paliv (bioplasty), využít re-
cyklovatelné materiály, použít biodegradabilní 
nebo kompostovatelné materiály či přírodní ma-
teriály (dřevo, bambus, traviny atd.).
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Cíle pro obalové odpady

Pozn.: na základě zákona o obalech; A – recyklace, B – celkové využití

Odpady 
z obalů

od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2024

od 1. 1. 2025 
do 31. 12. 2029

od 1. 1. 2030 
do 31. 12. 2034 od 1. 1. 2035

A B A B A B A B

% % % % % % % %

Papírových 
a lepenkových 75 75 85 85

Skleněných 75 75 75 75

Plastových 50 50 55 55

Železných 55 70 80 80

Hliníkových - 35 50 60

Dřevěných 15 25 30 30

Prodejních 
určených 
spotřebitelovi

50 55 50 55 50 55 50 55

Celkem 70 75 75 80 75 80 75 80
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V  přednášce se dále věnovala možným rizi-
kům některých obalových materiálů. „Příprava 
bioplastů přímo z  biomasy, škrobů či tuků 
zpravidla nevede k  plnohodnotným polyme-
rům, popřípadě jejich výrobní a zpracovatelské 
technologie neumožňují využití současných 
postupů při zpracování a tváření plastů,“ uvádí 
Jitka Sosnovcová.

Dále na konkrétních příkladech tzv. alternativ-
ních obalů, jež byly testovány, zmiňuje rizika 
spojená se zdravím uživatelů. V  některých se 
vyskytovaly ve zvýšeném objemu melanin a for-
maldehyd, jiné obsahovaly pesticidy či rezidua 
z  adheziv a  pryskyřic, další obsahovaly zbytky 
veterinárních léčiv či biocidů. Za jistou alterna-
tivu k jednorázově používaným obalům (např. ve 
fast foodu) označila oběh vratných obalů s pro-
fesionální dezinfekcí.

OD KOLÉBKY PO HROB
Další příspěvek Marie Tiché (MT Consult) a Petra 
Balnera (konzultant) se zaměřil na LCA, tedy 
analýzu posuzování environmentálních dopadů. 
„Metoda posuzování životního cyklu LCA je sys-
tematický proces vyhodnocování potenciálních 
dopadů produktů na životní prostředí za použití 
přístupu ‚od kolébky po hrob‘, při kterém jsou 

brána v  úvahu všechna stádia životního cyklu 
od získávání surovin až po konečné odložení od-
padu do země,“ připomíná Marie Tichá. Stádia 
životního cyklu zahrnují: získávání surovin a ma-
teriálu, dopravu, výrobu, užití a údržbu a odpad, 
resp. recyklaci či opětovné užití.

Dále se věnovala jednotlivým fázím LCA. V první 
jde o definici cíle a rozsahu (stanovení funkční 
jednotky, definici referenčního toku nebo stano-
vení hranice systému – od kolébky po hrob, od 
kolébky po bránu, od brány k bráně atd. Druhá 
fáze je inventarizační analýzou, tedy procesem 
sběru a  zpracování údajů za účelem kvantifi-
kace spotřeby energie a  materiálů, produkce 
znečišťujících látek, pevného odpadu a dalších 
výstupů po dobu životního cyklu. Ve třetí fázi 
dochází k posuzování dopadů – tedy přepočtu 
vstupů a výstupů inventarizační analýzy na vý-
sledky indikátorů kategorií dopadu.

BEZ ZELENÉHO VYMÝVÁNÍ MOZKŮ
Předposlední přednáška byla zaměřena na 
hodnocení vybraných charakteristik obalů spo-
třebiteli. Výsledkům, které prezentoval Jiří Remr 
(Markent), se obsáhleji věnujeme ve Světu ba-
lení 115/2022 (rubrika Průzkum). Téma závě-
rečné prezentace Petry Koudelkové (Fakulta 

sociálních věd UK) bylo zaměřeno na zelený 
marketing a  greenwashing. Nejdříve vymezila 
oba pojmy. Zelený marketing lze charakteri-
zovat takto: „Implementace marketingového 
programu zaměřená na environmentálně uvě-
domělý segment trhu.“ (AMA, 1975) S pojmem 
greenwashing přišel zřejmě aktivista Jay Wes-
terveld v roce 1986, když se pozastavoval nad 
tím, zda lze dobře známé hlášky z  hotelových 
pokojů o ručnících považovat v kontextu celého 
hotelového provozu za ekologicky, či marketin-
gově orientované sdělení. Tehdy dospěl k  zá-
věru, že v případě konkrétního hotelu, kde bydlel, 
jde o „zelené vymývání mozku“.

Pokud se firma snaží vyhnout greenwashingu 
aplikovanému na spotřebiteli, neměla by podle 
Petry Koudelkové o  svých produktech tvrdit, 
že jsou šetrné k přírodě nebo že fungování celé 
firmy má minimální negativní dopad na životní 
prostředí, aniž by to dokázala doložit fakty. 
V  přednášce předestřela „sedmero hříchů 
greenwashingu“: 1. Skrytý kompromis (zata-
jený háček); 2. Chybějící důkazy (nepodložené 
tvrzení); 3. Irelevantnost; 4. Vágnost; 5. Lež; 6. 
Menší zlo; 7. Uctívání falešných autorit/zna-
ček. V závěru upozornila také na chystaný eco 
scoring výrobků.
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inzerce

Množství obalových odpadů, které v roce 2020 vznikly v ČR 
a byly materiálově využity nebo spáleny ve spalovnách odpadů s energetickým využitím

Materiál

Vzniklé 
 obalové 
 odpady 

(t)

Obalové odpady využité nebo spálené ve spalovnách s energetickým využitím formou:

Recyklace (%)

Celkové využití 
a spalování ve 
spal. odpadů 

s energetickým 
využitím (%)

Materiálová 
recyklace 

(t)

Jiné formy 
recyklace 

(t)

Recyklace 
celkem 

(t)

Energetické 
využití 

(t)

Jiné formy 
využití 

(t)

Spalování ve 
spalovnách 

odpadů 
s energetickým 

využitím 
(t)

Celkové využití 
a spal. ve 

spal. odpadů 
s energetickým 

využitím 
(t)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

SKLO 222 576 186 108 0 186 108 0 0 0 186 108 83,6 83,6

PLASTY 264 453 110 545 0 110 545 47 808 0 42 778 201 131 41,8 76,1

PAPÍR/LEPENKA 549 689 480 879 0 480 879 1349 0 23 430 505 659 87,5 90,2

KOVY

Hlinik 18 623 6 051 0 6 051 0 0 0 6 051 32,5 32,5

Ocel 62 081 52 987 0 52 987 0 0 0 52 987 85,4 85,4

Celkem 80 704 59 038 0 59 038 0 0 0 59 038 73,2 73,2

DŘEVO 177 040 61 588 0 61 588 5 656 0 1 469 68 172 34,8 38,8

JINÉ 34 268 4 212 0 4 212 1 861 0 1 003 7 076 12,3 20,6

CELKEM 1 328 731 902 370 0 902 380 56 675 0 68 702 1 027 747 67,9 77,3

Zdroj: MŽP; Od roku 2020 využití nové metodiky výpočtu. 
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podstatně více, než jaká je výkupní cena na 
trhu,“ upozorňuje Petr Pichler.
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vyžaduje speciální pec, komprimaci do hmot-
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hliníkem. Výstupem jsou ingoty, respektive 
housky, které se mohou dále tvářet například 
do podoby plechu,“ vysvětluje Martin Lochov-
ský. Při rafinaci probíhá žíhání a drcení, výstup 
pak představují granule, drtě či prášky vhodné 
pro výrobu deoxidačních činidel, barev, oh-
ňostrojů či svařovacích činidel.

LITTERING 
JE VĚDA
David Lukáč (od-
dělení rozvoje sys-
tému, Eko-kom) se 
zaměřil na littering, tedy 
pohozené odpadky. V úvodu 
připomněl, že definice litteringu 
není zcela jasná, protože ta, se 
kterou pracuje směrnice SUP, měla 
primárně za cíl ochranu moří a pláží. Nic-
méně studie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem zpracovaná v  letech 2019–2021 
právě pro Eko-kom jistou charakteristiku při-
náší: „Úmyslně nebo neúmyslně pohozený, 
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u  něhož původce nejeví aktivní snahu o  sběr, 
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David Lukáč připomněl, že z  této definice vy-
plývá, že součástí litteringu není odpad, který je 
výsledkem nelegálního chování (např. odpad na 
černých skládkách).

V rámci terénního šetření (celkem 164 odběrů) 
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a kde se nejčastěji vyskytuje. Velký podíl (hmot-
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polovina, dále pak cigarety – skoro třetina. Na 
zastávkách a  nádražích zůstává podíl cigaret 

téměř shodný, objem 
kovů je však nižší (16 %), 

roste zastoupení plastu 
(23 %) či skla (18 %).

Z  dotazníkového šetření podle 
Davida Lukáče vyplývá, že lidé za nej-

účinnější nástroj pro redukci litteringu 
považují zlepšování odpadové infastruktury 

a v komunikaci zaměření na skupinu tzv. igno-
rantů s nízkým respektem k okolí a vysokou míru 
„lenosti“. Pokud jde o design obalů předcházející 
litteringu, David Lukáč doporučuje ponechání 
obalu v  jednom celku (např. víčka připojená 
k lahvi), redukci fóliových přebalů, čistotu obalu 
(dokonalé vyprázdnění obsahu) a dostatečnou 
velikost (zde je možný konflikt s nárokem na při-
měřenost obalu ve vztahu k objemu baleného 
zboží – např. obaly na žvýkačky).
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VHODNOU ALTERNATIVOU
Zdravotní nezávadnosti obalů potravin při použití 
recyklovaných a jiných alternativních materiálů 
se věnovala Jitka Sosnovcová (Státní zdravotní 
ústav). V úvodu připomněla, že velké množství 
potravinářských obalů s sebou přináší narůstající 
snahu o navrhování udržitelných obalů. Lze na-
hradit tradiční plasty vyráběné z látek získaných 
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Cíle pro obalové odpady

Pozn.: na základě zákona o obalech; A – recyklace, B – celkové využití

Odpady 
z obalů

od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2024

od 1. 1. 2025 
do 31. 12. 2029

od 1. 1. 2030 
do 31. 12. 2034 od 1. 1. 2035

A B A B A B A B

% % % % % % % %

Papírových 
a lepenkových 75 75 85 85

Skleněných 75 75 75 75

Plastových 50 50 55 55

Železných 55 70 80 80

Hliníkových - 35 50 60

Dřevěných 15 25 30 30

Prodejních 
určených 
spotřebitelovi

50 55 50 55 50 55 50 55

Celkem 70 75 75 80 75 80 75 80



Č. 115 – 4–6/2022

56

Druhým vývojovým trendem je pak vývoj mate-
riálu přesně na míru, dnes často i se zahrnutím 
prvků personalizace, ať již digitálním tiskem či 
laserovým výsekem.

OBALY A DESIGN

V
Vedle dlouhodobé obliby standardních druhů 

vlnité lepenky dochází u  tohoto substrátu 
i k dalšímu vývoji. Již několik let se na trhu 

objevují nové typy vln, které v sobě sdru-
žují dostatečnou pevnost s  mož-

ností kvalitního potisku. Tyto vlny 
(např. T, S, R), velikostně mezi 

vlnou B a E, se hojně využí-
vají především v  obalovém 

sortimentu SRP (Shelf Ready 
Packaging). Dalším materiálovým 

trendem je využívání vlast-
ností dvou stejných vln, 

kdy takto uspořádaná 
pětivrstvá lepenka má 
stejnou či velmi po-
dobnou tloušťku jako 
třívrstvá lepenka, kde 

je vlna hrubšího 
typu. Tento trend 
není využíván jen 

u obalů, ale i v pro-
dukci POS, přede-
vším displejů.

LEPENKA JE 
EVERGREEN 
A ZÁROVEŇ 
INOVÁTOR

Touto cestou jde např. společnost Eclipse Print, 
která letos v dubnu vydala prohlášení, že začala 
využívat pětivrstvou lepenku typu E/E jako nový 
standard při výrobě displejů. Tato varianta do-
káže nahradit o něco silnější EB, ev. BC vlny. Za-
tímco u krabic jsou tyto vlny výhodou a poskytují 
lepší ochranu produktu, u displejů přinášejí tyto 
materiály kvůli horší potiskovatelnosti vyšší vlny 
řadu problémů. Konstruktéři jsou často nuceni 
zvolit méně elegantní řešení, aby se na viditelné 
straně neobjevila hrubě působící B vlna. Nový 
standardní materiál kromě hladkého a symet-
rického vzhledu šetří na dopravě a skladování, 
protože tloušťka desky EE-vlny je o 40 % nižší 
než EB-vlna, a to při srovnatelné hranové pev-
nosti (ECT).

UNIVERZÁLNĚ I NA MÍRU
Z hlediska konstrukčních trendů lze u krabic z vl-
nité lepenky zaznamenat dva hlavní proudy. Tím 
prvním je vývoj univerzálních obalů ze standard-
ních konstrukcí. K  oblíbeným obalům tohoto 
typu patří modifikované klopové krabice (např. 
FEFCO 0201) opatřené horizontálním rylem 
nebo dalšími ryly navíc. Pokud balené zboží ne-
vyplňuje celý vnitřní prostor boxu, lze takto jed-
noduše snížit výšku. Krabice se v rozích nařízne 

a horizontální ryl zajistí snadný ohyb horních 
klop v požadované výšce.

Jana Žižková
 svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Michal Kučera
brand manager
Palírna U Zeleného 
stromu

„NENÍ PÁLENÍ 
JAKO PÁLENÍ“
Společně jsme to vypálili. Obal pro naši 
degustační sadu nových variant rumu 
nám laserovým výsekem doslova vy-
pálili. Díky rychlému návrhu i  výrobě 
vznikla atraktivní sada tří rumů Heffron, 
jež spotřebitelům umožní si je vychut-
nat a  porovnat rozdíly ve vůni a  chuti, 
kterou získávají zráním v  různých ty-
pech sudů.

Papír, potažmo lepenka patří k  nejoblíbenějším obalovým materiálům. 
Vedle excelentních vlastností této oblibě nahrává i současný trend udrži-
telnosti a růst e-commerce. Na druhé straně se však dnešní výrobci potýkají 
nejenom s růstem cen papíru, ale i přímo s jeho nedostatkem.

Papírové lepicí pásky jsou v kurzu.

Foto: Raja
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Vedle poptávky po udržitelnějších řešeních se 
projevují i  další tendence. „Mezi těmi, se kte-
rými se setkáváme a silně rezonují trhem, jsou 
požadavky na atypické konstrukce na míru, 
ideálně spojené s  personalizací produktů. Zá-
kazníci se tak snaží odlišit od konkurence a za-
ujmout již obalem svého výrobku,“ říká Gabriela 
Fabianová, generální ředitelka společnosti Raja 
ČR a SR. A pokračuje ve jmenování trendů: „Ve 
světle posledních událostí ve světě, a  na to 
navázaného nedostatku vybraných materiálů 
a  cenové nestability, je tu také velká snaha se 
předzásobit.“

LASEROVÝ VÝSEK DÁVÁ OBALU 
NOVÝ ROZMĚR
Vývoj se nedotýká pouze materiálu či jeho kon-
strukce. I  na českém trhu se objevují techno-
logie, které umožňují personalizované řešení 
výseků lepenky, a  to za použití digitálních 
technologií. Pomocí laserového výseku 
připravovala nedávno společnost 
Thimm pack’n’display obaly pro Pa-
lírnu U Zeleného stromu. Šlo o limitované 
degustační sady pro čtyři nové příchutě 
rumu. Obal nechává vyniknout samotné pro-
dukty, které jsou velmi dobře viditelné. Udržitel-
nému a ekologickému obalu dominuje laserem 
vyříznuté logo společnosti Palírna U Zeleného 
stromu a balení degustační sady tak funguje jako 
účinný a aktivní propagátor značky.

Zásahem laseru je „poznamenán“ také povrch 
vlnité lepenky dárkového balení pro obchodní 
partnery, které si nechala vyrobit společnost 
T-Mobile. Balení je kompletně vyro-
beno z  hnědé vlnité lepenky, 
díky které působí 

čistým a přírodním dojmem. Uvnitř obalu je vlo-
žena karta v barvě magenta, která je charakte-
ristická pro tuto telekomunikační společnost. 
Ústředním prvkem celého obalu je laserem 
vyříznutý motiv vánočního stromečku, kterým 
prosvítá barevný podklad a vše tak vytváří půso-

bivý efekt. Kromě vývoje a výroby 
obalu zajistila společnost 

Thimm pack’n’display také 
copacking, tedy sa-

motnou kompletaci 
a naplnění obalu 

produkty. 

Kristýna 
Durasová, 
Stanislav Šareš
spoluzakladatelé
Goodie

„ZDRAVÉ PRODUKTY DO 
UDRŽITELNÝCH OBALŮ“
V naší společnosti si zakládáme na udr-
žitelnosti a všechny naše produkty vyrá-
bíme v souladu s přírodou. Udržitelnost 
se celkově promítá v  našem přístupu 
a  ve filozofii celé naší firmy. Tomu se 
maximálně snažíme přizpůsobit také 
obaly, které musí jít s  trendem ekolo-
gie – děláme vše pro to, aby obaly byly 
rozložitelné, recyklovatelné nebo vyro-
bené z už použitých materiálů. (Případo-
vou studii ve firmě Goodie najdete v SB 
114/2022, pozn. red.)

Papírový obal d
egustační sady

rumů „opracoval“ laser.

Foto: P
alírn
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„K oblíbeným
 obalům

 patří 

m
odifikované klopové krabice 

opatřené horizontálním
 rylem

 

nebo dalším
i ryly navíc.“

Foto: Raja
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Druhým vývojovým trendem je pak vývoj mate-
riálu přesně na míru, dnes často i se zahrnutím 
prvků personalizace, ať již digitálním tiskem či 
laserovým výsekem.

OBALY A DESIGN

V
Vedle dlouhodobé obliby standardních druhů 

vlnité lepenky dochází u  tohoto substrátu 
i k dalšímu vývoji. Již několik let se na trhu 

objevují nové typy vln, které v sobě sdru-
žují dostatečnou pevnost s  mož-

ností kvalitního potisku. Tyto vlny 
(např. T, S, R), velikostně mezi 

vlnou B a E, se hojně využí-
vají především v  obalovém 

sortimentu SRP (Shelf Ready 
Packaging). Dalším materiálovým 

trendem je využívání vlast-
ností dvou stejných vln, 

kdy takto uspořádaná 
pětivrstvá lepenka má 
stejnou či velmi po-
dobnou tloušťku jako 
třívrstvá lepenka, kde 

je vlna hrubšího 
typu. Tento trend 
není využíván jen 

u obalů, ale i v pro-
dukci POS, přede-
vším displejů.

LEPENKA JE 
EVERGREEN 
A ZÁROVEŇ 
INOVÁTOR

Touto cestou jde např. společnost Eclipse Print, 
která letos v dubnu vydala prohlášení, že začala 
využívat pětivrstvou lepenku typu E/E jako nový 
standard při výrobě displejů. Tato varianta do-
káže nahradit o něco silnější EB, ev. BC vlny. Za-
tímco u krabic jsou tyto vlny výhodou a poskytují 
lepší ochranu produktu, u displejů přinášejí tyto 
materiály kvůli horší potiskovatelnosti vyšší vlny 
řadu problémů. Konstruktéři jsou často nuceni 
zvolit méně elegantní řešení, aby se na viditelné 
straně neobjevila hrubě působící B vlna. Nový 
standardní materiál kromě hladkého a symet-
rického vzhledu šetří na dopravě a skladování, 
protože tloušťka desky EE-vlny je o 40 % nižší 
než EB-vlna, a to při srovnatelné hranové pev-
nosti (ECT).

UNIVERZÁLNĚ I NA MÍRU
Z hlediska konstrukčních trendů lze u krabic z vl-
nité lepenky zaznamenat dva hlavní proudy. Tím 
prvním je vývoj univerzálních obalů ze standard-
ních konstrukcí. K  oblíbeným obalům tohoto 
typu patří modifikované klopové krabice (např. 
FEFCO 0201) opatřené horizontálním rylem 
nebo dalšími ryly navíc. Pokud balené zboží ne-
vyplňuje celý vnitřní prostor boxu, lze takto jed-
noduše snížit výšku. Krabice se v rozích nařízne 

a horizontální ryl zajistí snadný ohyb horních 
klop v požadované výšce.

Jana Žižková
 svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Michal Kučera
brand manager
Palírna U Zeleného 
stromu

„NENÍ PÁLENÍ 
JAKO PÁLENÍ“
Společně jsme to vypálili. Obal pro naši 
degustační sadu nových variant rumu 
nám laserovým výsekem doslova vy-
pálili. Díky rychlému návrhu i  výrobě 
vznikla atraktivní sada tří rumů Heffron, 
jež spotřebitelům umožní si je vychut-
nat a  porovnat rozdíly ve vůni a  chuti, 
kterou získávají zráním v  různých ty-
pech sudů.

Papír, potažmo lepenka patří k  nejoblíbenějším obalovým materiálům. 
Vedle excelentních vlastností této oblibě nahrává i současný trend udrži-
telnosti a růst e-commerce. Na druhé straně se však dnešní výrobci potýkají 
nejenom s růstem cen papíru, ale i přímo s jeho nedostatkem.

Papírové lepicí pásky jsou v kurzu.

Foto: Raja
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Stále více se mluví o zálohování PET lahví a plechovek, 
k tomuto tématu nedávno vyšly dvě studie. Zajímavé 
jsou také výsledky kontrol ČOI ve vazbě na 
zákon o  obalech. Podnětné výsledky přináší 
i  sociologické šetření agentury Markent, 
které se zaměřovalo na hodnocení 
obalů spotřebiteli.

DOPADY ZÁLOHOVÁNÍ 

NA OBCE  A JAK SPOTŘEBITEL 

HODNOTÍ O
BALY

DATA

Stanislav D. Břeň
 stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Podle 
s t u d i e 
v  součas-
ném systému 
třídění Česká 
republika požado-
vané cíle Evropské 
unie nesplní, ani kdyby 
došlo ke zvýšení efektivnosti 
třídicích linek. „Oficiální statis-
tiky nyní uvádějí sběr PET lahví 
v ČR na úrovni 81 % na vstupu do do-
třiďovací linky. To při maximální možné 
míře účinnosti třídění znamená reálný sběr 
podle nové metodiky EU lehce nad 70  pro-
cent. Dosažení 77procentního cíle pro rok 2025 
by teoreticky vyžadovalo sběr 87‚5 procent lahví 
uvedených na trh, k tomu ale nejsou spotřebi-
telé nijak motivováni a nestane se tak automa-
ticky samo o  sobě,“ říká Stefan Pichler, senior 
consultant & circular economy service lead 
společnosti Denkstatt.

Podle Svazu výrobců nealkoholických nápojů by 
pro splnění závazků Evropské unie nestačilo ani 
dokonalé vysbírání všech PET lahví uvedených 
na trh, systém by s ohledem na ztráty v procesu 
třídění musel vysbírat až 102  % lahví. „Vysbí-
rat více lahví, než je uvedeno na trh, udržitelně 
nelze. Česká republika tak ve stávajícím sys-
tému nemá šanci splnit závazky Evropské unie 
pro zpětný odběr PET lahví k  recyklaci,“ uvádí 
Jiří Pražan, prezident Svazu výrobců nealkoho-
lických nápojů.

NEJVĚTŠÍM PROHŘEŠKEM 
ODNOSNÉ TAŠKY
Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly, 
které byly zaměřeny na zákon o obalech. V roce 
2021 provedla celkem 3323 kontrol a porušení 
tohoto zákona zjistila ve 110 případech. Za jeho 
nedodržení pak uložila 71 pokut ve výši 394 000 
korun. V 96 případech byl porušen § 3 zákona 

Důležitou roli PET lahví vůči ostatním 
typům plastových obalů v  systému 

financování sběru a  třídění odpadu 
potvrdila dopadová studie, kterou 

s podporou Iniciativy pro zálohování 
zpracovalo Centrum ekono-

mických a tržních analýz 
(CETA). Primárním 

cílem studie bylo 
získat data o  dopa-

dech plošného zálohového 
systému PET lahví a plechovek 

na rozpočty municipalit. Autoři 
studie tvrdí, že zálohování nebude 

mít takřka žádný dopad na rozpočty 
měst a obcí. „V delším horizontu lze oče-

kávat navýšení celkových nákladů obcí a měst 
v souvislosti se zavedením zálohového systému 
na PET lahve a  plechovky pouze o  0‚053 pro-
cent, což znamená nárůst nákladů v  průměru 
o  17 korun na občana a  rok z  rozpočtů obcí 
a měst. Tento potenciální scénář předpokládá 
přenesení nákladů spojených s  absencí PET 
lahví a plechovek v současném systému sběru 
a třídění na města a obce,“ vysvětluje Aleš Rod, 
ředitel CETA. „Současný systém je potřeba na-
rovnat. PET lahve nyní každý rok více než čtvrt 
miliardou korun dotují sběr a třídění jiných typů 
plastů. Systém tak nemotivuje výrobce, kteří 
uvádějí na trh jiné typy obalů, aby hledali lépe 
recyklovatelné alternativy. Nemotivuje ani pro-
vozovatele třídících linek, aby třídili a  hledali 
další využití i pro jiné typy plastů než PET lahve,“ 
říká Kristýna Havligerová, manažerka vnějších 
vztahů Iniciativy pro zálohování.

ZÁVAZKY V OHROŽENÍ?
Studie poradenské firmy Denkstatt potvrzuje, 
že při současném systému třídění nemá Česká 
republika šanci splnit své závazky vůči Evropské 
unii zadané směrnicí o jednorázových plastech. 
Ani při dosažení maximální možné efektivity tří-
dicích linek podle studie současný systém třídění 
nezajistí 77% míru sběru PET lahví k  recyklaci 
v roce 2025 a nezabezpečí ani 90% míru zpět-
ného odběru PET lahví k recyklaci závaznou pro 
rok 2029. „Zveřejněná čísla o aktuální míře sběru 
v České republice vycházejí z množství PET lahví 
umístěných do sběrných kontejnerů spotřebiteli. 
Tato čísla ovšem nereflektují faktory, které reálně 
snižují efektivitu takového sběru – účinnost třídi-
cích linek, jež dosahuje pouze 88 procent, vlhkost 
PET lahví, nečistoty a  zbytky materiálů na PET 
lahvích. To vše oficiálně uváděnou míru sběru 
značně snižuje,“ vysvětluje Monika Budiaková, 
konzultantka společnosti Denkstatt.

D

51 %
českých respondentů se vyhýbá 
nákupu výrobků na jedno použití.

78 %
dotázaných souhlasí s tvrzením „Na oba-
lech by mělo být uvedeno, do jakého konte-
jneru na tříděný odpad patří“.

50 %
spotřebitelů upřednostňuje balené 
potraviny před těmi u pultu.

o  oba-
lech, kdy 
p l a s t o v á 
odnosná taška 
smí být v  místě 
prodeje výrobků 
poskytnuta spotřebi-
teli minimálně za náhradu 
nákladů, které odpovídají ná-
kladům na její pořízení.

CO SI MYSLÍ SPOTŘEBITEL 
O OBALECH
V  rámci konference Obaly 2022 v  dubnu to-
hoto roku byly prezentovány výsledky výzkumu 
Hodnocení vybraných charakteristik obalů 
zákazníky, který v  posledním kvartálu 2021 
zpracovala společnost Markent. Celkem 78  % 
respondentů je přesvědčeno o důležitosti po-
užívání recyklovatelných obalů. Celých 59  % 
dotázaných při nákupu nebalených výrobků za-
pomíná svůj obal a musí si jej kupovat. Přibližně 
43  % účastníků výzkumu uvedlo, že se při ná-
kupu zajímá o recyklovatelnost obalu. 

Obaly v číslech

Zdroj: Markent

Foto: B
ASF
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Stále více se mluví o zálohování PET lahví a plechovek, 
k tomuto tématu nedávno vyšly dvě studie. Zajímavé 
jsou také výsledky kontrol ČOI ve vazbě na 
zákon o  obalech. Podnětné výsledky přináší 
i  sociologické šetření agentury Markent, 
které se zaměřovalo na hodnocení 
obalů spotřebiteli.
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Kromě již zmíněných předností je výrazným 
plusem i fakt, že tyto palety s garantovanou 

kvalitou splňují nároky na automatizova-
nou výrobu, skladování či balení. „Prin-

cip pronájmu palet se perfektně hodí 
pro společnosti v  rámci FMCG 

a  maloobchodního sektoru, 
případně kdekoli jinde, kde 
se setkáme s pravidelnými 

většími objemy protočených 
palet, jako je farmaceutické 

odvětví nebo automotive, a  to lo-
kálně i globálně,“ říká Slavomír Sýkora, 

commercial & asset manager CZ/SK/HU 
ve společnosti LPR – La Palette Rouge.

Existuje ovšem i  typ produktů, pro něž se pa-
letový pooling přece jen nehodí. „Jde o  zboží 
nebezpečné (hořlaviny, jedy, žíraviny, radioak-
tivní materiály a podobně) a jiné technické sub-
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Přenechání správy paletového konta třetí straně, tedy specializované 
společnosti, je podstatou tzv. paletového poolingu. K  nejčastěji uváděným 
benefitům pronájmu palet pro firmy, které se rozhodnou tuto službu využívat, patří 
uvolnění vlastních zdrojů, lidských i kapitálových, pro hlavní předmět podnikání, dále 
optimalizace nákladů, zefektivnění skladových operací nebo uvolnění přepravních kapacit. 
Stále podstatnější roli hraje také argument, že paletový pooling přispívá ke zvyšování plynulosti 
a udržitelnosti dodavatelských řetězců.

Palety v jednom 
(cirkulárním) kole

stance, které mohou paletu kontaminovat či 
jinak nevratně poškodit,“ upozorňuje Slavomír 
Sýkora. To může vést nejen k materiálním 
ztrátám, ale zejména ohrožení bezpeč-
nosti lidí při následné manipulaci.

V NEUSTÁLÉM OBĚHU
V  obecnějším smyslu při-
spívá paletový pooling ke 
snižování uhlíkové stopy 
a  napomáhá rozvoji cirkulární 
ekonomiky. „Jedná se z  podstaty 
o  udržitelné řešení – platformy jsou 
určené pro opětovné používání, kterým 
je docilováno šetření zdrojů i  objemů od-
padu,“ přibližuje další výhody Frederic Rotrou, 
country lead společnosti CHEP v České repub-
lice. V tu zem sku je podle něj ročně v oběhu na 
13  milionů charakteristických modrých palet 
CHEP různých formátů.

V paletovém 
poolingu se 
objevuje široké 
spektrum palet, což 
umožňuje najít pro zá-
kazníka vhodné řešení, 
které odpovídá jeho potře-
bám. Například když pro distri-
buci svého zboží nemusí využívat 
zrovna ty nejnovější platformy. „Vše 
však začíná u nové ošetřené palety, která 
od výrobců vychází dle jasně stanovených 
norem nejen na použitý materiál, ale i  celko-
vou konstrukci. Každá použitá paleta prochází 
inspekcí, případně opravou, abychom dokázali 
garantovat opětovné použití v  řádné kvalitě,“ 
vysvětluje Slavomír Sýkora. LPR operuje v rámci 

„NULOVÝ ODPAD 
A NIŽŠÍ EMISE 
I SPOTŘEBA DŘEVA“
V  souladu s  principy trvalé udržitelnosti preferuje společ-
nost dm paletový pooling již sedmnáctým rokem. Z  celko-
vého množství přijatých palet proudí na paletách firmy CHEP 
47 % zboží. Pronájem palet šetří kapitálové investice do palet 
a náklady spojené s jejich přepravou, skladováním, údržbou 
a  recyklací. Udržitelný poolingový systém palet CHEP totiž 
generuje nulový odpad a  snižuje CO2 i  množství dřeva po-
třebného na výrobu nových palet. Společnost CHEP jsme 
vybrali na základě doporučení našich obchodních partnerů. 
Dalším důvodem byla skutečnost, že pooling CHEP využívají 
naši dodavatelé.

Petr Vaněček
prokurista odpovědný 
za resort logistiky
dm drogerie markt
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Evropy ve více 
než 130 depech, 

což pomáhá k  do-
stupnosti palet (v  pří-

padě této společnosti 
jde o typicky červené palety) 

a  optimalizaci svozů a  závozů 
podle požadavků klientů. Přidanou 

hodnotou jsou online aplikace, které 
zjednodušují celý dohled nad objednáv-

kami, pohyby i fakturací. Zároveň umožňují 
i interaktivní náhled na situaci paletových toků 

a jejich řešení.

NARUŠENÉ 
MATERIÁLOVÉ TOKY

Globální dodavatelské řetězce prošly 
od vypuknutí koronavirové pande-

mie řadou nepředvídatelných 
a  zásadních změn, které 

ještě umocňuje sou-
časná geopolitická si-

tuace. „V  důsledku 
dění čelí hlavní 

trhy výzvám, 

Tomáš Němec
šéf výroby pro 
Českou republiku
Vafo Praha

„VE FÁZI ÚVAH“
Vzhledem k aktuální situaci na trhu s pa-
letami začínáme o paletovém poolingu 
uvažovat. Nicméně překážkou pro nás 
zatím zůstává široký záběr exportních 
lokalit, to znamená zajištění komplet-
ního propojení tak, abychom dosáhli 
požadované efektivity tohoto řešení.

FOTO: LPR – La Palette
 Rouge

k  nimž patří například problémy s  dopravou, 
ceny pohonných hmot nebo omezená dostup-
nost dřeva. Všechny tyto oblasti mají vliv i  na 
hráče v oblasti dodavatelských řetězců, samo-
zřejmě včetně výrobců a poskytovatelů palet,“ 
podotýká Frederic Rotrou. Právě proto CHEP 
zintenzivňuje spolupráci s maloobchodníky na 
dosažení rychlého navracení prázdných palet 
CHEP do servisních center společnosti, kde 
dochází k jejich třídění, opravám a opětovnému 
zaslání k využití výrobcům.

„Paleta, zejména pak dřevěná, se stává komodi-
tou, jelikož důležití hráči na dřevařském a oce-
lářském trhu zasadili ránu toku materiálů, což 
zároveň s  nárůstem ceny ropy a  odlivem pra-

covní síly značně dopadlo na cenu nové pa-
lety,“ komentuje aktuální situaci Slavomír 

Sýkora. Nicméně palety na trhu podle 
něj jsou a právě v rámci paletového 

poolingu je možné značnému 
procentu z  nich vdechnout 

nový život. Tedy vypravit je 
na další cestu, kdy do-

stupnost materiálu 
nehraje tak zásadní 

roli jako u  ná-
kupu palet 

nových.

FOTO: C
HEP CZ
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Rychlá řešení a lehce recyklovatelné obaly. To jsou aktuální 
trendy v oblasti copackingu (contract packaging), který 
výrobci využívají stále ve větší míře. Ať už výrobky 
kompletují, balí či etiketují producenti s vlastními 
kapacitami, nebo k tomu využívají externí do-
davatele, stojí rychlost a  používání lehce 
recyklovatelných obalů na prvním 
místě. Navíc firmy, které se copac-
kingem zabývají, hledají další 
cesty, jak tuto činnost urych-
lit a zjednodušit.

BENCHMARKING

Foto: re
d

Foto: Hoonga
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sluhovat a regulovat každý zaměstnanec firmy. 
Vzhledem k  ekonomice provozu se zaměřují 
hlavně na takové technologie a řešení, které po 
zprovoznění nebudou vyžadovat vznik odbor-
ných pozic, jako je údržbář, programátor nebo 
IT specialista. „Při návrhu zařízení integrujeme 
moduly ke vzdálené správě, takže je pro provoz, 
či dodavatele snadné ze zařízení číst informace, 
nebo je vzdáleně spravovat,“ říká Michal Vosyka, 
continous improvement manager copacking 
v Hopi Holdingu. Se stejnou vizí, aby kolabora-
tivní robotiku mohl obsluhovat kdokoliv a kde-
koliv, ji postupně zavádějí i  v  rámci snižování 
náročnosti přímé práce do procesů manipulace 
s  výrobky. Kromě toho se důležitým tématem 
v poslední době stává také cena nepřímé práce 
na produktu. O co jde konkrétně? „V podstatě 
jakákoliv administrativní činnost spojená s evi-
dencí, přípravou, cenotvorbou, plánováním či 
vyskladňováním produktu samotného na sebe 
váže poměrnou část nákladů. Proto se zaměřu-
jeme hlavně na inovaci systémů a databází na 
takové úrovni automatizace, kdy se jednotlivé 
kroky práce s daty přenechávají automatickým 
procesům, jaké umožňuje například Microsoft 
Power Automate. Ze tří hodin lidské práce se 
díky tomu pro automatický proces stává činnost 
na 30 sekund,“ upřesňuje Michal Vosyka. Kromě 
toho se hledají a zavádějí i další možnosti práce 
s daty, které usnadní diagnostiku dat a automa-
tickou evidenci pohybu zakázky výrobou.

ORIENTACE 
I NA SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
Ale nejde jen o automatizaci, která může pro-
ces copackingových služeb zrychlit. Vzhledem 
k  tomu, že právě rychlost a  ekonomická vý-
hodnost služby jsou pro zákazníky rozhodující, 
protože ji často využívají nejen výrobci, ale pře-
devším firmy z  oblasti retailu či e-commerce, 
snaží se poskytovatelé copackingu hledat i další 
cesty, jak na trhu uspět. Řada z  nich se v  po-
sledních letech proto zabývá dalšími souvise-

jícími činnostmi. Například FM Logistic Česká 
republika má k dispozici specialisty, kteří se 

věnují úpravám obalů. Na začátku spolu-
práce stojí pečlivá analýza požadavků 

klienta, na jejím konci pak snaha 
zkrátit čas doručení zboží na 

trh a  zajistit obalovou opti-
malizaci v  rámci dodava-

telského či výrobního 
řetězce. Také jedna 

ze dvou divizí 
skupiny Mar-

vinpac CZ 

nabízí komplexní služby v  oblasti copackingu 
hlavně pro potraviny, jako jsou káva a čaj, druhá 
divize pak vyvíjí a vyrábí kosmetické výrobky ve 
Francii a Švýcarsku. V České republice probíhá 
plnění do primárních obalů a následné prodejní 
balení. Namísto konce v dodavatelském řetězci, 
jak tomu bývá v tradičním modelu poskytování 
logistických služeb a služeb s přidanou hodno-
tou, se tak firmy v oblasti copackingu zaměřují 
mnohem intenzivněji i  na poptávkový řetězec 
klientů. „V  Hopi se již delší dobu podílíme na 
vývoji produktů našich klientů a  ve spolupráci 
s jejich vývojovým týmem snižujeme celkovou 
složitost copackingových operací a  materiálů 
použitých na výrobcích,“ říká Michal Vosyka.

JAK NAHRADIT FÓLII
Z hlediska používaných obalů i v rámci copac-
kingu řada firem vykročila na cestu udržitelnosti. 
Stále sice platí, že polyolefinové smršťovací fólie 
a lepenka jsou nejčastěji používanými materiály, 
ale hledisko snadno recyklovatelných obalů se 
dostává do popředí zájmu producentů. Se zají-
mavým řešením přišel nedávno pivovar Svijany. 
Pro balení plechovek piva začal používat místo 
plastové fólie papírový sixpack TopClip. Ten 
v roce 2019 vyvinula společnost Smurfit Kappa 
jako náhradu spojování plechovek do skupino-
vého balení pomocí smršťovací fólie. Z  údajů 
výrobce vyplývá, že nový obal má také o 30 pro-

cent menší uhlíkovou stopu než balení do fólie. 
Podle ředitele pivovaru Svijany Romana 

Havlíka je nový obal nejen jednoduchý 
a  elegantní, ale také daleko praktič-

tější. Z  šestipacku může spotře-
bitel odebírat jednu nebo více 

plechovek, zatímco ostatní 
zůstávají nadále zafixo-

vány v  papírovém 
 držáku.

Michal Vosyka
continous impro-
vement manager 
copacking
Hopi Holding

„JEDNODUCHÉ 
OVLÁDÁNÍ A MAXIMÁLNÍ 
AUTOMATIZACE“
Při vývoji technologií a strojů pro copac-
king se nejvíce zaměřujeme na jedno-
duchost ovládání a  co nejvyšší stupeň 
automatizace. Z hlediska složitosti zaří-
zení navrhujeme technologie spíše jako 
„domácí spotřebič“, tedy tak, aby zaří-
zení mohl sestavit, zprovoznit, obsluho-
vat a regulovat každý zaměstnanec firmy.

Ještě nedávno copacking představoval přede-
vším přebalování zboží a jeho zatavování do 

smrštitelných fólií, dnes zahrnuje celou 
škálu činností jako páskování, opatřo-

vání produktů promočními přelepy, 
celofánem nebo blistrováním, 

legislativní štítkování, kam 
patří i  kolkování alkoholu 

či tabákových výrobků, ale 
také kompletace dárkových 

balíčků nebo konstrukce, mon-
táž a plnění prodejních POS stojanů. 

A to není vše. Nelze zapomenout ani na 
etiketování, příbaly reklamních předmětů 

nebo balení do multipacků. Některé firmy pak 
nabízejí komplexní řešení od návrhu obalu, přes 
zajištění technologie, nákup materiálu i  finální 
logistické služby. To, aby se od svých konku-
rentů odlišily a zákazníkům nabízely komplexní 
systém činností. Z výčtu vyplývá, že firmy, zabý-
vající se contract packagingem, musí mít k dis-
pozici nejen šikovné pracovníky, ale především 
technologie, které jim usnadní a urychlí realizaci 
celého procesu a  maximálně ho zjednoduší. 
Stroje, které se při copackingu využívají, by 
proto měly disponovat jednoduchým ovládá-
ním a nabízet co nejvyšší stupeň automatizace.

I V COPACKINGU 
NASTUPUJE 

AUTOMATIZACE
Z  hlediska složitosti řízení 

navrhují například v  Hopi 
Holdingu technologie 

pro co packing tak, 
aby zařízení mohl 

sestavit, zpro-
voznit, ob-

J
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Intralogistika postupně přechází ke kom-
plexnímu řešení logistických toků, což 

se týká také tažných souprav. „V lo-
gistice čistě skladové se jako ma-

nipulované jednotky nasazují 
spíše paletové celky. Využí-

vání různých logistických 
vláčků a  tažných souprav 

je zde málo rozšířené. V  logi-
stice zaměřené na výrobu nebo 

kompletaci menších přepravních 
celků je nasazení různých typů logistic-

kých vláčků podstatně větší,“ říká Martin 
Řehák, manažer tréninku a produktové pod-

pory z Linde Material Handling Česká republika. 
Jan Kohák, produktový manažer společnosti 
Toyota Material Handling CZ, navazuje: „V pod-
statě jde o  štíhlé řešení, které zajišťuje konti-
nuální zásobování výroby potřebným počtem 
dílů nebo obalů podle nastavených harmono-
gramů a bez vytváření velkých zásob kolem vý-
robních pracovišť. A samozřejmě se takto řeší 
i  opačný směr, tedy odvoz hotových výrobků 
nebo polotovarů.“

VÍCE NÁKLADU 
NA DELŠÍ VZDÁLENOSTI
Tažné soupravy jsou specifické, a jejich nasazení 
proto musí vycházet z  logiky procesů v  dané 
firmě. „Výroba na montážních linkách vyžaduje 
průběžné zásobování díly a  pro tuto činnost 
nemá využití tahačů a vláčků moc konkurenci. 
Naopak jejich nasazení v  jiných činnostech je 
poměrně okrajové. Přesto se čas od času po-
daří zefektivnit vnitropodnikovou přepravu 
díky nasazení tahače. Jde hlavně o situace, kdy 
se na delší vzdálenosti přemísťuje více palet 
a díky tahači s přívěsy je možné jedním vozíkem 
a pracovníkem zvládnout naráz více palet,“ říká 
Pavel Králík, produktový manažer společnosti 
 Jungheinrich ČR.

Tahače se často nasazují také v místech, které 
vyžadují přepravy těžšího nákladu na delší 
vzdálenosti. „Hodí se pro přístaviště, výrobce 
automobilů, mezinárodní letiště, nádraží, logis-
tické společnosti a spedice. Při rozvozu mate-
riálů ve výrobě mohou být vhodně propojeny 
i s automatizací, což snižuje finanční nároky na 

NOVINKY Z LOGISTIKY

Tažné soupravy představují štíhlé řešení záso-
bování výrobních linek. Stále více aplikací 
spoléhá také na různé stupně automati-
zace vláčků – od manuálního odesílání 
souprav z bodu A do bodu B až po 
plně automatizované systémy, 
které obsluhují jednotlivé za-
stávky u linek, komunikují 
s WMS nebo si předá-
vají úkoly s dalšími 
soupravami.

I

BRZDOU AUTOMATIZACE 
VLÁČKŮ JSOU NÁKLADY, 
PROVOZNÍ PODMÍNKY 
I OBAVY

Stanislav D. Břeň
  stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz

Pavel Jelínek
vedoucí 
projektového týmu 
fyzické logistiky
Bosch Diesel

„BEZPEČNOST TAHAČE 
I ZAPOJENÝCH VOZÍKŮ“
Implementace automatických nebo 
poloautomatických tažných souprav 
má svá úskalí, protože je nutné v co nej-
větší možné míře zajistit bezpečnost 
nejen automatického tahače, ale i  za-
pojených vozíků v soupravě. V případě 
zavádění do již funkčních procesů je 
další výzvou také optimalizace souprav, 
aby byly maximálně efektivní. V Bosch 
Diesel Jihlava úspěšně provozujeme 
takové soupravy od roku 2017.
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obsluhu vozíku 
a  efektivně podpo-

ruje zásobování linek,“ 
popisuje další rozměr vy-

užití tahačů Jaroslav Leun, 
vedoucí oddělení pro intralo-

gistická řešení společnosti Still. 
Příklad nasazení vláčků najdeme ve 

firmě Bosch Diesel v Jihlavě. „Tažné sou-
pravy využíváme pro transport materiálu do 

výrob a svoz hotových výrobků zpět do skladu. 
Výhodou souprav je vyšší počet transportova-
ných jednotek v  rámci jedné trasy,“ popisuje 
vedoucí projektového týmu fyzické logistiky 
Pavel Jelínek.

POPTÁVKA
BEZ VÝRAZNÝCH VÝKYVŮ
Poptávka po tažných soupravách je dlouhodobě 
konstantní. „Staly se standardní a nedílnou sou-
částí nabídky manipulační techniky bez nějakých 
výkyvů směrem nahoru či dolů. Jako u  jiných 
řešení záleží na konkrétních podmínkách v ka-
ždém provozu, vzdálenostech mezi skladem 
a  výrobou, šířkách uliček, ale třeba i  určitých 
preferencích a zkušenostech osob, které tech-
niku vybírají,“ vysvětluje Jan Kohák a pokračuje 
s  výčtem charakteristik, pro které jsou tahače 
poptávány: „Tažné vozíky dokážou nahradit více 
tradičních vidlicových vozíků, jsou menší, lehčí, 
levnější, bezpečnější a  jednodušší na ovládání. 
Když narazí, škody jsou nižší. Nemají vidlice. 
Razantně se snižuje pohyb vozíků ve výrobních 
prostorách. Jedna jízda tahače s  vláčkem na-
hradí několik jízd vidlicových vozíků – s několika 
řidiči – s paletou nebo přepravkou.“

Výhoda vláčků 
spočívá v kombi-

naci univerzálnosti, 
rychlosti a  snadné 

manipulace s  menšími 
celky. „Ke každému nasazení 

vláčku nebo tažné soupravy 
musí ale předcházet celkové hod-

nocení. Posuzuje se dopravní situace, 
přejezdy nebo kvality podlah,“ upozor-

ňuje Martin Řehák. Je také nutné zmínit, že 
tahač nezvládne žádné jiné skladové operace, 

pro které jsou vhodné např. zakladače nebo 
čelní vozíky.

FINANČNÍ NÁROČNOST 
A NEPŘESNÁ DATA
Co představuje hlavní překážky pro nasazení au-
tomatických nebo poloautomatických tažných 
souprav v  intralogistice? „Přestože jde jedno-
značně o  jeden z  nejefektivnějších způsobů 
fungování intralogistiky, domnívám se, že hlavní 
překážkou pro implementaci je vstupní investice 
nebo případně vysoká finanční nákladnost při 
variantě leasingu,“ vysvětluje Martin Filip, opera-
tions manager společnosti BWI Czech Republic. 
A pokračuje: „Častou překážkou v praxi jsou i ne-
přesná či nekompletní data, která subjekt sbírá, 
a  na jejichž základě, respektive po nesprávné 
interpretaci, je situace vyhodnocena tak, že im-
plementace tažných vozíků není třeba.“ Hlavní 
překážky přidává také Jan Kohák: „Neochota jít 
do toho, personál neschopný interně prosadit, 
obhájit a procesovat přechod na AGV, nestabilní 
výrobní nebo logistické procesy s častými změ-
nami, dlouhá návratnost investice.“

Podle Pavla Králíka mohou potíže nastat na 
straně pracovních procesů: „Při zavážení vý-
robních linek tahačem s  řidičem je následná 
výměna zásob u každého pracoviště zajištěna 
právě tímto řidičem vozíku. Pracovník na výrobní 
lince se tak o nic nestará. V případě automatic-
kého tahače je ale nutné, aby si každý pracovník 
odebral své díly z vláčku a odeslal tahač na další 
pozici.“ Další z výzev při nasazení automatizace 
může být vzdálenost míst, mezi nimiž má vozík 
za úkol převážet materiál. „Čím je vzdálenost 
vyšší, tím rostou i náklady na zavedení techno-
logií pro využití automatizace – například mapo-
vání tras vozíků. Pro některé provozy tak může 
být výhodnější, když vozík ovládají lidé. I vozíky 
s lidskou obsluhou ale mohou využít zabudování 
chytrých asistenčních systémů, které zvyšují 
bezpečnost provozu,“ podotýká Jaroslav Leun.

BRZDOU AUTOMATIZACE 
VLÁČKŮ JSOU NÁKLADY, 
PROVOZNÍ PODMÍNKY 
I OBAVY

Foto: Linde Material Handling Česká republika

Ve spolupráci s

   Každé dva měsíce vše o logistice 
v tištěném časopise.
Více na systemylogistiky.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

(NE)OPODSTATNĚNÉ OBAVY
Podle Martina Řeháka bývá největším blokem 
při nasazení automatizované nebo poloauto-
matizované techniky obava společností před 
vstupem do nové dimenze v  manipulaci. Dále 
vysvětluje: „Komplikované je i podrobné popi-
sování logistických procesů ve firmě. Před roz-
hodnutím je nutné vypracovat logistickou studii, 
která analyzuje manipulaci jako celek a zohlední 
i výhledové řešení – vzhledem k vyšší finanční 
náročnosti těchto systémů je vhodné nezabý-
vat se pouze lokálním a momentálním stavem. 
Automatizované soupravy mohou být ideálním 
prvním krokem automatizace, protože se jedná 
o poměrně snadné, a ne příliš náročné řešení.“

V některých firmách se mezi zaměstnanci může 
projevovat strach z  nastupující automatizace 
v tom směru, že stroje připraví o práci dosavadní 
řidiče a operátory. „Praxe ukazuje, že tomu tak 
není a  uvolnění zaměstnanci jsou s  výhodou 
svých znalostí nasazováni na práci s vyšší přida-
nou hodnotou a vyšší odpovědností,“ rozptyluje 
obavy Martin Řehák.

Martin Filip
operations manager 
BWI Czech Republic

 „ROZHODLA LOGISTICKÁ 
ANALÝZA“
Tažné soupravy v  našem podniku 
používáme z  důvodu násobně vyšší 
efektivity oproti jiným logistickým kon-
ceptům. Tato varianta nám vyšla jako 
preferovaná z  velké logistické analýzy 
provedené před začátkem činnosti 
podniku. Tažné soupravy jsou u  nás 
zodpovědné za distribuci komponent 
z  hlavního skladu přímo do prostoru 
výrobních linek, a  také za sběr hotové 
výroby na cestě zpět do skladu. Jsou 
využívány také pro distribuci zákaznic-
kých obalů.
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vzdálenosti. „Hodí se pro přístaviště, výrobce 
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riálů ve výrobě mohou být vhodně propojeny 
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nejen automatického tahače, ale i  za-
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zavádění do již funkčních procesů je 
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Papír žije dál!

Tištěný Svět balení vychází 22 let, 
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informujte!
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SVĚT BALENÍ

je časopis pro české a slovenské 

profesionály z oblasti balení.

 Tištěný a distribuovaný 

náklad ověřuje ABC ČR, 

člen IF ABC.

 Časopis (kromě obálky) 

je vytištěn na papír 

s certifikací PEFC.

TECHNOLOGIE
Balení multipacků

E-SHOPY
Hlavní obalové trendy e-commerce

TISK A ZNAČENÍ
Offset, flexotisk, hlubotisk – výhody, 
nevýhody, trendy

ODPADY
Současné a budoucí 

výzvy pro úpravce 
a zpracovatele odpadů

TRANSPORTNÍ 
BALENÍ
Antikorozní 
ochrana

UDRŽITELNOST
Vratné obaly

Jste v závěru. Neminuli jste něco inspirativního? 

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárenské a cukrárenské 

výrobky zahrnují široké spektrum 

pečiva, sladkých či slaných 

koláčů a široké je i spektrum 

obalů na tyto výrobky. 

BEZ AUTOMATICKÉ 

IDENTIFIKACE TO NEJDE

I když se diskutuje o výhodách 

a nevýhodách laserového 

a inkoustového tisku, mezi uživateli 

je využíván i tisk termotransferový.

LEPENKA JE EVERGREEN 

A ZÁROVEŇ INOVÁTOR

Papír, potažmo lepenka patří 

k nejoblíbenějším obalovým 

materiálům. 

STROJE PRO COPACKING 

BY MĚLY NABÍDNOUT 

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Rychlá řešení a lehce recyklovatelné 

obaly – to jsou aktuální trendy 

v oblasti copackingu.

obalko.cz

FuturePack: Zaostříme na budoucnost balení

Registrace:

www.obalko.cz
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Skladová 
logistika

Díky strategickému umístění našich skladů na dopravních 
tepnách s širokým týmem kmenových zaměstnanců 
a vlastním IT řešením jsme schopni klientovi zajistit 
spolehlivou a cenově efektivní službu v oblasti skladování 
a value added services. Zajistíme návrh řešení, investice 
a kompletní realizaci. Zákazníkovi účtujeme jen předem 
danou cenu za variabilní položky.

Spolehněte se na logistického partnera 
s nejlepším řešením.

Strategická poloha skladů

Predikovatelné náklady

Konzultace a poradenství

Skladová 
logistika

www.geis.cz


