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Přímý vstup na náš web:
www.svetbaleni.cz

Tištěný náklad: 5000 výtisků

svetbaleni.cz

Č. 116 – 7–9/2022
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Od počátku
jsme nechtěli
půllitrový
mainstream

Výrobků z kravského,
ovčího nebo kozího
mléka je na trhu obrovské množství. A velice
různorodé a rozmanité
jsou také obaly, které výrobci mléka a mléčných
produktů používají.

FuturePack:
Zaostříme
na budoucnost
S rychlostí, kterou
se svět pohybuje, je
budoucnost obalů
za rohem. Rozšířená
realita, digitální značení,
ekodesign, blockchain,
objednávání online,
klimatická neutralita…
Balení zítřka je tu už
dnes. A kongres Obalko
se na něj zaměří.

125

svetbaleni

Zbytečná
stopka
pro plast
a monomateriálová
řešení
v kurzu

I když se velmi často
píše o značném progresu, který s sebou
nese vývoj digitálního
tisku, při velkých zakázkách ve většině případů
stále vítězí tisk konvenční, případně obě
technologie vedle sebe
koexistují.

O založení pivovaru
v době pandemie,
hledání svého místa
v „moři“ minipivovarů
i pátrání po těch nejvhodnějších obalech
s Michalem Škodou, ředitelem Pivovaru Proud.

12

Konec
konvenčního
tisku se
nekoná

18

34

Obaly pro e-commerce:
Rozbalování musí být zážitek

26

Vytištěno na papír s certifikací

Čtěte na str.

jsme

oběhové hospodářství

použít znovu
opravit
recyklovat

www.epal.eu

6
11
Č.
–
9
7–
/2
02
2

ÚV

DN
O

SLOŽITÉ HLEDÁNÍ JEDNODUCHOSTI

„V jednoduchosti je krása.“ Na konci srpna se mi dostalo té cti, že jsem mohl zasedat v porotě soutěže
Obal roku a výše uvedená věta tam padla několikrát zejména u nejrůznějších více či méně důmyslných
insertů, transportních a zasilatelských obalů pro rozličné obory a odvětví.

ÍK

S jednoduchostí je to však poněkud složitější, než by se na první pohled mohlo
zdát. Blahoslaveni jsou samozřejmě ti, kteří chodí světem a s „krásnou
jednoduchostí“ či „jednoduchou krásou“ se už narodili či velmi
brzy odhalili, jak se k tomu propracovat. Chceme-li tohoto stavu
a výsledku – tedy jednoduchosti, přehlednosti, zřejmosti, přímosti
a kouzla pochopitelného na první dobrou – dosáhnout my, běžní
smrtelníci, stojí za tím většinou komplikovaný vývoj, spousta
tápání, mnoho zkoušek a složitostí. Proč tomu tak je a proč
jsme v tvůrčím procesu tak často týráni, není úplně jasné.
Je-li jednoduchost krásná, pak je to jakýsi ideál, který zřejmě
v duchu „no pain no gain“ není možné odhalit bez složitého
objevování, hledání a přemítání. V jednoduché kráse a krásné
jednoduchosti se vyjevuje základní a snad i univerzálně platný
motiv, potvrzení toho, jak to opravdu je, a nikoliv jak jsme si to
sami – často komplikovaně – vymysleli. Je-li obal jakousi formou,
která nese obsah, pak se ukazuje, že krásné a krásně jednoduché
řešení obalu může být samo o sobě obsahem, podstatou a vzkazem
ostatním (hej kámo, takhle jednoduše se to dělá).

Přijďte se 13. a 14. října podívat do Aquapalace Hotelu Prague na
obalový kongres Obalko. Čeká vás nejen mnoho zajímavých diskusí,
případových studií a prezentací, ale v rámci večerní ceremonie Obalu roku
také přehlídka oceněných exponátů, z nichž některé potvrzují, že v jednoduchosti je
opravdu krása. A jiné zase, že obal může být krásný bez jakýchkoliv přívlastků.

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor
stanislav.bren@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Tištěný náklad:

5000 kusů
Počet čtenářů:

17 000*
* Počet čtenářů = náklad × 3,4
Vzorec výpočtu stanoven podle nezávislé
výzkumné agentury STEM/MARK.

Dvakrát za měsíc vám zašleme
vybrané novinky ze s(S)věta balení.
Registrujte se k odběru na
na www.atozregistrace.cz
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Vytištěno na papír s certifikací

Více informací o společnosti
ATOZ Group najdete na atoz.cz
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Michal Škoda (Pivovar Proud): Půllitrový
pivní mainstream jsme odmítli hned v počátku

OBOROVÉ BALENÍ

Mléčné výrobky: Zbytečná stopka pro plast
a monomateriálová řešení v kurzu

OBALY & DESIGN

Plechovky jsou stále na růstové vlně

TISK A ZNAČENÍ

TECHNOLOGIE

Konec konvenčních tiskových
technologií se nekoná

Nápojové multipacky jsou
správnou volbou nejen v létě

ROZHOVOR

Jozef Kamas (Budiš): Na trhu pribúdajú
obaly, ktoré komunikujú so zákazníkmi

UDRŽITELNOST

Návrat vratných lahví

UDÁLOST

ODPADY

Obal roku získalo 38 nejlepších
obalových řešení

Před zpracovateli odpadů
stojí řada výzev

LOGISTIKA
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Těžké čelní vozíky: v hlavní roli
výkon, ergonomie i vybavení

10
Aquapalace Hotel Prague
13.–14. října 2022

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.

Největší setkání obalových profesionálů na trhu!

Setká
me se
opět v
Aquap
alace
Hotel P
rague?

a

říjn
.
4
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13. října – po celý den
Inspirativní konferenční program
9:00–12:30: Společný dopolední blok
ČTYŘI HROZBY, ČTYŘI EXPERTI, ČTYŘI POHLEDY
Obalový průmysl se ještě pořádně nestačil oklepat z koronavirové krize (a není přitom jasné, zda jsme opravdu na konci),
a okamžitě byl vystaven novým hrozbám: 1) nedostatek
a vysoké ceny materiálů včetně recyklátů; 2) rostoucí ceny
energií; 3) nedostupnost personálu na všech pozicích a související tlak na růst mezd; 4) klesající kupní síla spotřebitelů.
Pro důkladné zorientování v těchto klíčových oblastech
zveme čtyři odborníky, kteří budou sdílet své expertní názory:
O MATERIÁLECH
JAKE WEIGHELL,
SMITHERS

O ENERGII

O LIDSKÝCH ZDROJÍCH
JAROSLAVA
REZLEROVÁ,
MANPOWERGROUP

O INFLACI A KUPNÍ SÍLE
LINDA
STRAKOVÁ,
NIELSENIQ

JOSEF
KOTRBA,
NEZÁVISLÝ
KONZULTANT

PANELOVÁ DISKUZE: SOUČASNÉ HROZBY, BUDOUCÍ PŘÍLEŽITOSTI?
Dopolední panelová diskuze bývá jedním z vrcholů programu kongresu OBALKO. Ani v říjnu tomu nebude jinak. Letošní panel naváže na úvodní blok přednášek
a diskutující se více zaměří na aktuální i budoucí hrozby českého a slovenského obalového trhu. Soustředí se nejen na problémy, ale také na možná východiska
a řešení. A to z pohledu lidských zdrojů, spotřeby energií, nákupu vstupních surovin, konsolidace dodavatelských řetězců i očekávaného vývoje v národní a evropské ekonomice se souvisejícími dopady na koupěschopnost obyvatelstva. V panelu promluví zástupci dodavatelů obalových řešení i představitelé významných
výrobních společností, které balí velké množství zboží, a proto jsou dotčené potenciálními hrozbami pro obalový trh jako celek.
ALESSANDRO
PASQUALE,
MATTONI 1873

IVO BENDA,
GREINER
PACKAGING
SLUŠOVICE

JANA
STRÁNSKÁ,
RYOR

MARTIN HEJL,
THIMM
PACK’N’DISPLAY

12:30–14:00: Polední pauza
BIZPACK – SPEED-DATINGOVÁ SETKÁNÍ
MEZI PARTNERY A ÚČASTNÍKY KONGRESU
Váš současný dodavatel je moc drahý? Nemá pro vás dostupný materiál? Je málo udržitelný?
➔ Pojďte potkat dodavatele nové, úplně nezávazně a na neutrální půdě!
Partneři kongresu se těší na setkání s vámi během polední pauzy.
Přečtěte si o nich a rovnou si s nimi domluvte 10minutové schůzky:

www.obalko.cz/bizpack

MARTIN
KINCL,
ALIMPEX

PETR SLOUP,
ŠKODA
AUTO

Nezmeškejte bohatý
konferenční program!
Odpolední tematické sekce:
14:00–15:40: Design & inovace

14:00–15:40: Technologie & materiály

FUTUREPACK VZNIKÁ UŽ DNES

NÁSTRAHY I PŘÍNOSY AUTOMATIZACE
SKUPINOVÉHO BALENÍ DO KARTONU

JOSEF ŽÁDNÍK,
REFORK

MARTIN MUZIKÁŘ,
THIMM PACK’N’DISPLAY

VÝZVY OBALOVÉHO DESIGNU PRO
ONLINE PRIVÁTNÍ ZNAČKY

PETR CHVOJKA,
ROHLIK GROUP

JIŘÍ VOTRUBA,
COCOON

SBOHEM, VÝPLŇOVÝ MATERIÁLE!
LUCIE
MARTÍNKOVÁ,
PRIM

DAVID MALINA,
SMURFIT KAPPA

JAK VYTVOŘIT OBAL,
KTERÝ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ
SPOTŘEBITELSKÉ VNÍMÁNÍ ZNAČKY

BORIS RAJDL, PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU

PAVEL COUFAL,
HÜGLI FOOD

MICHAEL
ONDRASCHEK,
M.A.S. AUTOMATION

PLECHOVKY – OBALY SOUČASNOSTI
PRO MALÉ I VELKÉ ZÁKAZNÍKY
MICHAL
MATYS,
PIVOVAR
SVIJANY

JITKA
FROYDOVÁ,
VINOHRADSKÝ PIVOVAR

ATTILA
SZABÓ,
CANPACK

OBALOVÉ MATERIÁLY:
TRENDY, PŘÍKLADY A STRATEGIE
LADISLAV HURDÁLEK,
NEZÁVISLÝ OBALOVÝ
KONZULTANT

PANELOVÁ DISKUZE: DOTÝKAT
ZAKÁZÁNO, AUTOMATIZOVAT POVOLENO
Zástupci dvou společností, které dodávají automatizovaná řešení, a dva výrobci
baleného zboží, kteří vsadili na automatizaci, budou diskutovat o tom, zda má
lidská ruka ještě co dělat v balicím procesu.
PANELISTY NAJDETE NA WWW.OBALKO.CZ/PROGRAM

16:00–18:00: Udržitelnost
BUDOUCNOST UDRŽITELNOSTI:
PŘEHLED, REPORTING, VERIFIKACE
A DODRŽOVÁNÍ LEGISLATIVY

VLADIMÍR KOČÍ,
VŠCHT PRAHA

EKODIZAJN NA
OBZORE – AKO MU
ROZUMIEŤ A AKO
SA PRIPRAVIŤ

HANA NOVÁKOVÁ,
ENVI – PAK

GREENWASHING ZAKÁZÁN – 4 PŘÍKLADY
UDRŽITELNÝCH OBALOVÝCH ŘEŠENÍ

JAN KULHÁNEK,
VŠCHT PRAHA

POSTOJE KLIENTŮ K RECYKLOVATELNOSTI OBALŮ
A LITTERINGU

JIŘÍ REMR,
MARKENT

Lenka Nejedlová
z Unileveru bude
prezentovat systém
znovupoužitelné
lahve s pumpičkou ze
100% PCR spolu se
doplňovacím sáčkem
pro značku Dove, který
za poslední rok ušetřil
5,2 tun obalového
materiálu.

Martin Krystián
(Olma) a Ivo
Benda (Greiner
Packaging) budou
prezentovat nový
kelímek pro výrobek
Olma Pierot vyrobený
tvarováním s výraznou úsporou PP
a snížením uhlíkové
stopy CO2.

Jiří Klíma ze
společnosti Avery
Dennison bude prezentovat novou službou AD Circular, která
se zabývá sběrem
a následným využitím
nosných podložek od
samolepících etiket.

Michaela
Bernatová (Nestlé
Česko), Martin
Němec a Jan
Karlík (oba
DS Smith Packaging)
poví o přínosech
cirkulárního designu
displejů nejen pro
přírodu, ale taky pro
podnikání.

Další prezentace a řečníky najdete na www.obalko.cz/program.

Ukončením konferenčního
programu
kongres nekončí!
Následuje:
13. října večer

GALAVEČER
Soutěže Obal roku
Po konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků obalové
soutěže Obal roku. Dozvíte se, která obalová řešení byla vyhodnocena
jako nejlepší, a to v několika soutěžních kategoriích.

13. října večer

Obalový Business Mixer
Příležitost pro networking
Po náročném konferenčním dni je připraven Obalový Business Mixer
s bohatým programem, který nabízí skvělý prostor pro networking.

14. října dopoledne

Balení v akci
Pohled do zákulisí výroby
S partnery kongresu opět plánujeme inspirativní exkurze, například
návštěvu u zákazníka THIMM pack’n’display a do výrobního závodu
Greiner Packaging v Litvínově.

Chcete se zúčastnit?

Registrujte se na www.obalko.cz/registrace
Vstup zdarma pro výrobce a distributory baleného zboží.
Děkujeme partnerům, kteří podporují 10. ročník kongresu
ZLATÍ PARTNEŘI:

STŘÍBRNÝ PARTNER
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

BRONZOVÍ
PARTNEŘI:

PARTNEŘI
WORKSHOPŮ:

SPOLUPRACUJÍCÍ
ORGANIZACE:

PARTNER
E-MAILOVÉ
KOMUNIKACE:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

POD ZÁŠTITOU:

PARTNER TECHNIKY:

PARTNER DESIGNU:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI:

PARTNEŘI NÁPOJŮ:

ORGANIZÁTOR:
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Carlsberg testuje
„pivo v papíru“
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lečnosti Heaven Labs,
výrobce produktů Mana,
má hnědý obal výhody oproti
obalu z bílého papíru, který prochází chemickým procesem bělení.
Mana rovněž přechází na jednobarevný potisk vodovými barvami, který je
z environmentálního pohledu příznivější
než čtyřbarevný ofsetový tisk. Balení je nyní
potištěno pouze černě. V neposlední řadě
firma optimalizovala krabice, v nichž dodává
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Carlsberg podepsal smlouvu o podmíněném odběru se společností Avantium, aby
mohla využívat 100% rostlinný, recyklovatelný
a polymerní PEF (polyetylenfuranát) z FDCA
(kyselina furan-2,5-dikarboxylová). Carlsberg
bude používat PEF pryskyřici pro různé obalové
aplikace, včetně své Fibre Bottle neboli papírové
pivní lahve s bariérou. Carlsberg testuje Fiber
Bottle na 8000 spotřebitelích na osmi pilotních
trzích v západní Evropě.
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Mana sází na
hnědou lepenku
a černý potisk
Značka Mana představila nové obaly,
které charakterizuje hnědá lepenka namísto
bílé, jednodušší potisk nebo efektivněji využitý
prostor v krabicích, které mají zároveň menší

svůj produkt Mana Powder. Dosud putovalo ke
konzumentovi v jedné krabici sedm sáčků s obsahem pěti porcí. Nyní je obal těsnější a podle
firmy bude ušetřeno až 1000 m2 lepenky ročně.
Nové krabice jsou také odolnější, čímž odpadá
nutnost balit výrobek ještě do jednoho ochranného boxu. Za rok se tak podle výrobce ušetří až
sedm tun papíru.
inzerce

Č.
6
11
–
9
7–
/2
02
2

NA WEBU OD 26. 8.

NA INTERNETU OD 25. 8.

Pravou Srirachu
prozradí zelené
víčko

Little Rick CBD
s novou identitou
od Now

Za další dávkou Inspirace ze světa balení
jsme se podívali do Vietnamu, respektive USA.
Uprchlík z Jižního Vietnamu David Tran v 80. letech vytvořil omáčku Sriracha. Název si nenechal patentovat, tak na trhu omáček sriracha
můžete nají nespočet, ale ta pravá má na lahvi
logo kohouta a zelené víčko a vyrábí ji firma Huy
Fong Foods. Pálivá omáčka Sriracha se za více
než 40 let existence rozšířila ze Spojených států
i do evropských restaurací. V současné době její
výrobce dosahuje ročních tržeb kolem 150 milionů dolarů a hodnota společnosti se odhaduje
na více než jednu miliardu dolarů. Původ loga
kohouta je zahalen mlhou. David Tran přiznává,
že podobnou skicu si koupil kdesi u pouličního
umělce na tržnici ve Vietnamu v 70. letech
a později se při tvorbě loga inspiroval. „Neměl
jsem žádné očekávání,“ popsal před časem
začátky svého podnikání. Nejprve se vrhnul na
výrobu omáčky, kterou nazval Pepper Sa-Te,
po krátké době ale zkusil lehce upravit recept
na pálivou omáčku, kterou ochutnal v thajském
městě Si Racha. Využil přitom lokální surovinu –
jalapeño – a vše doplnil česnekem, solí, pepřem
a destilovaným octem.

a
10

Kaufland
a Lidl používají
méně plastu
v „privátkách“
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Řetězce Kaufland a Lidl vloni společně
snížily ve všech zemích, ve kterých působí,
používání plastů v obalech vlastních
značek o 18 %. Tím se přiblížily cíli
tzv. Reset plastové strategie své
domovské skupiny Schwarz, a to
do roku 2025 používat o 20 %
méně plastů. Dalším cílem
maloobchodní skupiny
Schwarz je použí-
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Fox Hat
dává šanci
regionálním
umělcům
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Tiskárna AA Labels se sídlem poblíž
britského Peterborough pomáhá francouzskému řemeslnému pivu oslovit nové publikum
výrobou etiket. Pivovar Fox Hat Craft Brewery
z jihofrancouzského Homps pro své plechovky
zvolil celoplošné potištěné etikety z lesklého bílého polypropylenu s permanentním lepidlem.
Etikety jsou umělecky laděné. „Potřebovali jsme
tiskárnu schopnou produkovat malé objemy
vysoce kvalitních vodě odolných samolepicích
etiket ve formátu na zakázku a v krátkých dodacích lhůtách. Nejenže nám v tom AA Labels byly
nápomocné, ale jejich webová stránka opravdu
racionalizuje konfiguraci a objednávání etiket,“
říká Andrew Blakey z pivovaru Fox Hat.
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Little Rick, londýnská značka CBD nápojů, odhalila novou identitu značky a design
obalů, který byl vyvinut ve spolupráci s kreativní agenturou Now. Úkolem bylo předefinovat značku a vytvořit prémiovější identitu pro
dospělé. Na designu se podílel umělec Keith
Haring, který se inspiroval v grafice surfařské
kultury. Nový design plechovky byl vytvořen
s ohledem na Instagram, přičemž všechny dodatečné informace byly přesunuty na zadní
stranu. Agentura vytvořila nové logo, které obsahuje všechny klíčové podrobnosti o produktu
v jednom emblému. S použitím písmen „L“
a „R“ z názvu Little Rick agentura navrhla
novou značku, která představuje péči
a čas, který je zapotřebí k vytvoření
celého spektra CBD.

vat do roku 2025 v obalech vlastních značek
Kaufland a Lidl v průměru 25 % recyklovaného
plastu. V současné době se ve všech 32 zemích,
kde oba řetězce působí, používá průměrně 14 %
recyklovaného materiálu. Skupina toho dosáhla
zejména přeměnou nevratných PET lahví vyráběných dceřinou společností Schwarz Produktion na 100% rPET (s výjimkou víčka a etikety).

Dago vyrobilo
stojany pro Birell
Radler
Na rychlé uhašení žízně lákají nové POS materiály od společnosti Dago zhotovené ve
spolupráci s nealko pivy Birell Radler, které vyrábí
Plzeňský Prazdroj. Pro
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Živost a radost
pro nākd.
Agentura BrandMe osvěžila vzhled
britské značky občerstvení nākd. Vytvořila
novou strategii a celkově redesignovala balení. Rebranding přináší podle agentury živost,
radost a konzistenci nākd. do nového vzhledu
a dojmu. „Tímto redesignem jsme chtěli komunikovat skvělý vkus nākd. způsobem, který
rezonuje s dnešním globálním spotřebitelem,
který si na první příčky v žebříčku hodnot staví
zdraví,“ říká kreativní ředitel BrandMe, Adam

Wilford. A dodává: „Vytvořili jsme líbivé, na
obalu nápadné ilustrace, abychom vyzdvihli
přírodní ingredience tyčinek a jejich chuťovou
přitažlivost.“
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prezentaci nealko piv vytvořilo Dago deset
shop-in-shopů, jež jsou k vidění v řetězcích
Albert, a 40 jednopaletí, která byla umístěna
v prodejnách Tesco a Albert. Vše včetně 3D
plechovky zdobící tyto POS prvky bylo vyrobeno
z lepenky s certifikací FSC.

NA INTERNETU OD 11. 8.

Velkopopovický
Kozel s novou
stáčecí linkou
Pivovar ve Velkých Popovicích završil
první etapu modernizace stáčecí linky na vratné
skleněné lahve. Kromě toho uvedl do provozu 14
cylindrokonických tanků, ve kterých budou nově
zrát a kvasit ležáky i výčepní piva značky Kozel
a které nahradí původní technologii v pivovarském sklepení. V rámci první etapy modernizace

lahvové linky pivovar renovoval skelet budovy
i podlahu a instaloval například novou myčku
lahví, plnič, pastér a lepičku etiket. Kompletní
inovace této linky bude dokončena v příštím
roce, díky čemuž dosáhne kapacity 50 000 lahví
za hodinu. Souhrnná investice do modernizace
lahvové linky a pořízení tanků přesáhne podle
pivovaru částku 620 milionů korun, 415 milionů
korun připadá jen na stáčecí linku.
inzerce

678 446

Díky spolupráci průmyslu, obcí a měst
mají občané ČR k dispozici více než
678 tisíc barevných kontejnerů
a menších nádob na třídění odpadů.

77 %

Společně tak každoročně vytřídíme
a předáme k dalšímu zpracování okolo
77 % prodaných obalů v ČR.

www.ekokom.cz | www.jaktridit.cz | www.trideni.cz
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ROZHOVOR

Michal Škoda
Pivovar Proud

u
k

Pivovar Proud leží v bývalé elekrárně na soutoku dvou plzeňských řek
a do vod experimentálního vaření piva se naplno pustil před dvěma
lety. Se svým vlastníkem Plzeňským Prazdrojem ho kromě sídla ve
stejném areálu spojují synergie v oblasti provozu nebo logistiky. Z hlediska nabídky piva, marketingu či packagingu si
však silným proudem mini- a craftových pivovarů razí
vlastní cestu.

svetbaleni
svet_baleni

Svět balení:

Nacházíme se v areálu Plzeňského
Prazdroje. Jaká je vazba Pivovaru Proud, který se názvem
inspiruje nejen z faktu,
že sídlí v budově bývalé
elektrárny, ale také skutečnosti, že leží na soutoku Mže
a Radbuzy, právě na skupinu Plzeňský Prazdroj?

Michal Škoda:

Jsme součástí Plzeňského Prazdroje evidovaní pod stejným IČO, ale fungujeme jako oddělená jednotka. Cílem bylo dát nám volnost pro
experimentování, proto máme samostatný tým
od sládků přes sklady až po závozy a obchod.
Chováme se a jednáme jako start-up, i když
v rámci velké firmy. Nicméně všichni zaměstnanci pracují pod hlavičkou Prazdroje, který je
investorem celého projektu. Směrem k zákazníkům se snažíme působit nezávisle, což se odráží
v našich aktivitách. V tomto ohledu Prazdroj nic
neschvaluje, denní provoz zůstává čistě na nás,
s firmou nás však spojuje dlouhodobější strategie podpory a zatraktivnění pivní kategorie jako
takové.

Svět balení:

Proud jsem pil na jednom z letních festivalů,
kdy byl čepován hned vedle Birellu Plzeňského Prazdroje. Nakolik s pivovarem sdílíte
kapacity?

Michal Škoda:

Celkově směřujeme k tomu, abychom vybudovali úspěšně fungující komerční pivovar
bez dotací od Prazdroje. Synergie využíváme
hlavně kvůli efektivitě provozu, prostřednictvím
Prazdroje nakupujeme například suroviny a obalový materiál. Sdílené jsou služby back office –
HR, právní, účetnictví. Platíme za ně stejně jako
za provozní náklady, kupříkladu energie a další.
V tomto ohledu pracujeme jako samostatná
účetní jednotka. Co se ale týká například festivalů, tak máme možnost dostat se tam, kde nabízí své portfolio i Prazdroj.
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Svět balení:

Spoléháte také na logistiku a distribuci Plzeňského Prazdroje?

Michal Škoda:

Částečně využíváme logistiku pro dopravu přes
republiku, a pro maloobchodní řetězce. Do prodejen sítí Albert, Kaufland či Makro míří pivo přímým spojem z centrální logistiky, kam z našeho
pivovaru expedujeme. Všechny kanály on-trade
a částečně e-commerce zavážíme vlastní dopravou prostřednictvím distribučních skladů
v Praze, Plzni a Brně. V regionech totiž potřebujeme zajistit i jiný servis než dopravu, proto
realizujeme svůj rozvoz a zaměstnanci plní
funkci skladníků, řidičů i obchodních zástupců.
Nicméně tím, jak narůstá tým a počet zákazníků
se rozšiřuje, zjišťujeme limity ve vlastní dopravě
a v oblasti distribuce začínáme spolupracovat
i s velkoobchody.

Svět balení:

Jak funguje datová logistika se zákazníky?

Michal Škoda:

Objednávky velkých retailových zákazníků
jdou přes Plzeňský Prazdroj v EDI. Zakázku nachystáme a posíláme na logistiku. S malými zákazníky komunikujeme telefonicky, e-mailem,
prostřednictvím Facebooku nebo objednávají
přes e-shop, který umožňuje vytvořit firemní

profil sledující
historii objednávek. Kombinovaný
model vyhovuje různým požadavkům klientů,
i když časem ho plánujeme
konsolidovat. Jinak všechny výrobky máme označené kódy EAN,
ačkoliv je většina malých zákazníků
nepoužívá.

Svět balení:

Začali jste fungovat v roce 2020, tedy v úvodní
fázi pandemie, navíc jste vstoupili na trh craftových pivovarů, který je docela konkurenční.
Daří se vám naplňovat původní obchodní
představy?

Michal Škoda:

Původní plány se vytvářely
v roce 2018 a od dnešní reality jsou poměrně daleko.
V loňském roce jsme
dosáhli výstavu asi
1 500 hektolitrů,
což bylo výrazně pod
plánem, ale
vzhledem ke
covidovým šesti
měsícům jsme to
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stanislav.bren@atoz.cz
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Stanislav D. Břeň
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Michal Škoda:

Říkáme, že jsme experimentální pivovar, který vychází z původu v Prazdroji. Já
a naše sládková patříme k jeho
odchovancům, možnost experimentovat jsme sice měli, ale do značné míry
byla omezena technologicky i filozoficky. Pivovar nám umožňuje hrát si a ukazovat lidem,
co vše pivní svět obsahuje. Experimentujeme
s tradičními i méně obvyklými surovinami, například s novými odrůdami chmele, kde jsme
zahájili projekty s Chmelařským institutem a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským.
Snažíme se propojovat různé světy, experimentujeme s ovocem, bylinami, kořením nebo kávou, která se právě ve
spojení s pivem ukazuje jako velmi
zajímavá. Samotné pražírny
a kavárny se přiklánějí k podobnému trendu a zkoušejí nové věci. Zároveň
jsme součástí společnosti,
která vždy stavěla na kvalitě,
proto také my dbáme na vysokou
technologickou úroveň. Chceme
i v malém objemu vařit pivo ve špičkové
kvalitě. Formujeme se rovněž na základě
spolupráce s různými firmami – nejen pivovary,
ale také s pražírnami, vinaři, výrobci destilátů,
dodavateli pepře. Hlavními hodnotami, které
jsou pro nás klíčové, je tedy experiment, kvalita
a spolupráce.
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Od začátku máme pět druhů, které jsme vybírali
a prototypovali zhruba rok v mezidobí výstavby
pivovaru. Prototypy jsme vařili v menších dávkách v pokusné varně. Vzniklo pět klíčových piv,
kterým říkáme headliner a jež představují průřez
pivními styly a zároveň stupňovitostí a barvami,
abychom nabídli pestré portfolio. Skládá se
z jedenáctky, klasického českého ležáku, desítky anglického ALE, polotmavé třináctky žitné
IPA, tmavé čtrnáctky stout a nealko piva IPA.
V posledních dvou letech nabídku doplňujeme
o sezonní a limitované edice, z nichž se etablují
nové trvalejší produkty. Standardně držíme na
výběr z osmi až deseti piv. Ze sezonních a limitovaných se nejvíce chytla piva Yuzu Pale Ale
a Pepper Your Saison, což je belgické pivo s červeným Kampotským pepřem. Nejnověji pak
světlá Veer West Coast IPA, kterou do stálého
portfolia přidáme pravděpodobně na podzim.
Nyní tedy máme šest stálých a dvě sezonní
piva, která se hodně opakují. K tomu vaříme dvě
až tři piva pro jarní, letní a podzimní sezonu.
Navíc běží celoroční program Proud Barrel
Aged, tedy piv stařených několik měsíců
v sudech po whiskey, vínu či jiných destilátech. Jsou silná, některá obsahují přes deset procent alkoholu
a dodáváme je ve třetinkových baleních. Jsou spíše
exkluzivním doplňkem
pro fajnšmekry.

o

ob

Vlastně jsme ani nestihli se nad tím moc zamýšlet. Vše se v té době realizovalo ze dne na den,
hned a rychle. Navíc v roce 2020 ještě probíhaly stavební a instalační práce. Bojovali jsme
s dodávkami materiálu nebo výpadky pracovníků a řešili jsme, zda dokážeme pivovar otevřít
v rozumném termínu. S určitým zpožděním
jsme finálně otevřeli na podzim téhož roku. Na
začátku prosince stálo navařené pivo v sudech
a za čtrnáct dní zavřeli na půl roku restaurace.
Stáčeli jsme piva ze sudů do lahví, rozjeli jsme
jednání s e-shopy i náš vlastní, jenž zprvu
nebyl prioritou. Situace také otevřela
cesty k prodejním místům, jež jsme
původně nezvažovali, a teď se ukazují jako důležité – kavárnám
nebo malým bistrům, kde
se obvykle nabízí lahvové
portfolio. Umožňovaly
prodej s sebou a my
jsme měli časový
prostor se na
ně zaměřit.

Michal Škoda:

„V

Michal Škoda:

Kolik piv aktuálně vaříte a v jakém množství?

pr

Rozjížděli jste nový pivovar a do toho vpadla
pandemie. Co vám běželo hlavou a co vše jste
za těchto okolností museli udělat?

Svět balení:
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Svět balení:

V současnosti patří k velmi zajímavým odbytištím. Nyní dodáváme i na zmiňované letní festivaly
nebo sezonní akce a také do co-workingových prostor, tedy netradičních pivních
míst, kde si ale lidé tento nápoj rovněž rádi dají.
:
×)
(3
to
Fo

brali jako úspěch. Očekáváme, že letos bychom
se mohli dostat na zhruba poloviční kapacitu
našeho maximálního ročního výstavu, který činí
přibližně 10 000 hektolitrů. Rozhodně máme
slušně našlápnuto. Původní plány předpokládaly rychlejší růst a prodej v odlišných kanálech,
než přes které probíhá v současnosti. Nepočítalo se s e-commerce jako s nosnou platformou
prodejů. V prvním roce pro nás e-shopy dělaly
obrovskou službu, protože jsme neměli vybudovanou vlastní distribuční síť a svoje zákazníky.
Přes kanály jako Rohlík a další šlo až dvacet procent byznysu.

Svět balení:

Nejvíce se prodává ležák?

Michal Škoda:

Nejprodávanější je ležák, tvoří zhruba třicet
procent výstavu. V závěsu s 28 procenty je
anglický Ale. Překvapením bylo, jak dobře
se chytlo nealko, které je v současnosti
třetí nejprodávanější. Pak následují
piva typu IPA a Ale.

Svět balení:

Která hlavní sdělení
a hodnoty se snažíte
uplatnit v marketingu?

Svět balení:

V rámci programu Volba sládků Plzeňského
Prazdroje toto experimentování nepřipadalo
v úvahu?

Michal Škoda:

Do jisté míry ano. Volba sládků se ale vaří ve
velkých pivovarech, kde existují technologické
limity ve studeném chmelení nebo třeba přidávání dalších ingrediencí v různých fázích výroby. Naše možnosti jsou daleko flexibilnější, na
druhou stranu i Volba sládků dnes spolupracuje
s malými pivovary a různými institucemi.

Svět balení:

Kdo vymýšlel grafickou identitu Proudu?

Michal Škoda:

Na začátku jsme zadali výběrové řízení
přes Czech Design. Hledali jsme, kdo navrhne logo, přičemž byl jasný název
Proud a základní teze. Nechtěli
jsme tradiční pivní grafiku,
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keré vizuální elementy spojené
s naším pivovarem.

Svět balení:

Vyrábíte nepasterizované a nefiltrované
pivo. Vyvolává to zvláštní nároky z pohledu
distribuce?

Michal Škoda:
i proto jsme
vybírali z malých designových
studií, jež přinášejí
čerstvé nápady. Soutěž
vyhrálo studio Artbureau
v čele s Jakubem Wdowkou,
jenž přišel s nápadem na logo ve
formě ambigramu, dá se tedy číst
ve 180stupňovém otočení. Bylo to
hravé, zároveň promyšlené s čistým designem. Připravují veškeré designové návrhy
a práce – obaly, etikety, eventové vybavení, potisky bannerů. Protože se zaměřují na obalový
design, podílejí se rovněž na konstrukčních řešeních. Zároveň s nimi konzultujeme například
i design webových stránek, tedy v podstatě veš-

Všechna piva jsou nepasterizovaná a nefiltrovaná s výjimkou nealka, které pasterizujeme
kvůli jeho náchylnosti k jakékoliv kontaminaci
vzhledem ke zbytkovému cukru. U nealkoholického piva jsou podmínky nejpřísnější, a i přes
pasterizaci zůstává nejméně odolné. Využíváme čtyři chlazené sklady. Jeden přímo tady
v pivovaru, další v Praze, Plzni a v Brně. Snažíme
se, aby bylo co nejdéle – přes devadesát procent skladovacího času – v optimálním, tedy
chlazeném prostředí. I podle tohoto kritéria
vybíráme zákazníky, kteří disponují vhodnými
parametry a jsou ochotní se o pivo dobře
starat. Dále je důležité, aby zákazníci uměli
udržovat výčepní zařízení a dbali na častější
a intenzivnější sanitaci. Naštěstí jsou pivotéky
a ochutnávkové restaurace, se kterými spolupracujeme, na tento způsob ošetřování už
dávno připravené.

Svět balení:

Doporučujete speciální způsob servírování
a čepování?

Michal Škoda:

V podstatě vše doporučujeme čepovat standardně pod Bio-gonem, což je směs dusíku
a oxidu uhličitého, případně jen pod oxidem
uhličitým. Záleží, v jakém prostředí se skladuje,
jaká je délka trubek. Plus doplnit o pravidelné sanitace, proplachování vodou a podobně. U čepování preferujeme běžný způsob na hladinku,
na jeden zátah. Tím, že máme různé pivní styly,
nejsme na rozdíl od Prazdroje vyhranění u výšky
pěny. U anglických může být půlcentimetrová
až centimetrová, u ležáků jsme zvyklí na „polštář“ z pěny. Sklo jsme vybírali univerzální, které
se hodí pro širokou pivní paletu. Servírujeme do
čtyřkového skla na čtyři a tři decilitry, na pěnu
zůstává dostatek místa.

Svět balení:

Zmínil jste udržení chlazeného řetězce u sudového piva. V jakém režimu dodáváte do retailu?

Michal Škoda:

U lahví probíhá stejný řetězec jako u sudového
piva, a to se všemi partnery jako Rohlík, Albert,
inzerce

Etikety vyrobíme
do jednoho týdne

Nový stroj,
nové možnosti
Kombinujte
výhody
obou světů
společně
s námi

Kombinuje výhody flexotisku
a digitálního tisku. Vše v jedné
výrobní operaci. 15
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ho někde potřebují, spolupracujeme
s partnery prostřednictvím Prazdroje. Když se
pak do provozovny poskytuje
výčep, je tam jedno až dvě piva
Prazdroje a zbytek naše. Zatím nemáme ani vlastní technický servis.
Pokud jde o merchandising, nachází se
v dárkové prodejně Prazdroje nebo v našem
e-shopu.

Makro nebo Kaufland. Skladuje se i prodává z lednic, v případě
Rohlíku zůstávají ve speciálně zachlazených skladech.
Lahve o objemu 750 mililitrů jsme
volili jako takový standardní formát
českého craftu, přičemž se začíná prosazovat i balení v plechu. Nedávno jsme
zprovoznili novou linku a stáčíme půllitrové
a třetinkové plechovky. Jako doplněk uvádíme
elegantnější třetinkové lahve, které se uplatňují
v kavárnách a bistrech.

Svět balení:

Využíváte i jednocestné sudy?

Svět balení:

Michal Škoda:

Nakolik je větší než půllitrová lahev snesitelná
pro retail?

Michal Škoda:

Na formát malých pivovarů si řetězce i finální
spotřebitelé už celkem zvykli. V prodeji jsou
další produkty – pivní, cidery – v obdobném objemu. V podstatě jsme si jen na začátku určili, že
nepřistoupíme na PET, ten jsme odmítli. Dále
jsme zvažovali půllitrovou lahev nebo třetinku.
Půllitr působí mainstreamově a je symbolem
klasické pivní kategorie. Dost jsme se zabývali
etiketami, na které používáme speciální papír
s podlepenou plastovou vrstvou. Nechtěli jsme
čistě plastové, aby v ruce působily přirozeněji.
Momentálně se také zabýváme myšlenkou, jak
lahve a plechovky zálohovat, případně dodávat
ve vratném třetinkovém balení.

Svět balení:

Michal Škoda:

m

do

„V

Dotazy dostáváme a o systému vratného skla přemýšlíme, ale je logisticky náročný a v konečném
důsledku poměrně drahý.
Nemáme prostor pro umývání lahví, na velké lince
v Prazdroji zase není možné
použít rozdílný formát. Zatím
pro nás tato varianta není, nicméně
o nějaké inovaci uvažujeme do budoucna. Například sladění lahví s jinými
produkty Prazdroje. Další cestu představují
plechovky. Lidé je vnímají jako lehčí obal pro
transport, na Slovensku již existuje zálohový
systém, u nás zatím nikoliv. Prazdroj spolu s dalšími tuzemskými nápojovými společnostmi loni
založil Iniciativu pro zálohování, která otevřela
dialog o zavedení plošného zálohového systému na plechovky a PET lahve i v Česku. V tom
vidím cestu pro budoucnost plechovek.

Svět balení:

Jak vypadá nová plechovková linka?

Michal Škoda:

Je od italského výrobce GAI, v České republice jej zastupuje Unimarco. Jedná se o stejný
plnič, který používáme pro lahve. Vznikla linka
ve tvaru písmene U, uprostřed je etiketovací
zařízení a pak dva plnicí stroje – jeden na lahve
a jeden na plechovky. Kapacita je osm set až
tisíc plechovek za hodinu. Zatím se nacházíme
v rozjížděcím modu. Finančně se investice po-
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Svět balení:

Co si od nového obalového formátu slibujete,
respektive jaký vidíte objem v blízkém časovém horizontu?

Michal Škoda:

Sami jsme zvědaví. Současný podíl je ze sedmdesáti procent čepované a třiceti procent
lahvové pivo. Předpokládáme, že plechovky
uberou část lahvové produkce. Naopak si slibujeme, že nás přivedou na trhy, kam zatím
vůbec nedovážíme. V dlouhodobém
horizontu vidíme produkci na šedesáti procentech čepované a čtyřiceti procentech balené, podíl
plechovky a lahve očekáváme zhruba půl na půl.
České supermarkety a jejich
zákazníci stále preferují lahve,
to samé dodávky do on-trade,
kde je plechovka hůře představitelná.
Počítáme, že se přesune do oblasti
e-commerce a exportu.
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Pociťujete tlak trhu a vašich spotřebitelů právě
na zapojení vratných skleněných obalů?

hybovala v řádu nízkých jednotek milionů korun.
Impulsem bylo rozšíření portfolia o plechovky
pro e-shop kvůli nerozbitnosti a exportu. V zahraničí plechovky dominují, minimálně u mladších pivovarů.

Svět balení:

Stáčíme do desetilitrových KeyKeg, což jsou
jednocestné plastové sudy. Používáme je pro
speciální výčepní zařízení Barnie vyvinuté
Prazdrojem a určené pro sezonní nabídku kaváren a bister. Jedná se o bezsanitační řešení,
po každém soudku se mění celá pivní hadička
a soudek se předá k recyklaci. Vymýšlíme také
formu upcyclingu, čerstvým projektem je výroba ekosvítidla ze sudu. Pro export pak máme
možnost stáčet i do dvacetilitrového KeyKeg.

Svět balení:

Jak se vám aktuálně daří právě na zahraničních trzích?

Michal Škoda:

Export je zatím minimální, do dvou procent.
S nasazením plechovek a nabídkou čepovaného
piva plánujeme rozvoj v příštím roce. Hodláme
pokrývat blízké trhy, protože exspirační doba
piva je poměrně krátká. Už částečně vozíme na
Slovensko, uvažujeme o Německu, Polsku, Maďarsku. Poptávky přicházejí z Itálie, Španělska,
Skandinávie. Zájem o české pivo z velkých a malých pivovarů je docela vysoký. Spíše si musíme
ujasnit, co z pohledu kvality ještě ustojíme. Španělsko, i vzhledem k tamním letním teplotám,
je už hraniční. Buď zajistíme distributora, který
bude kvalitu garantovat, nebo se některých destinací pro zachování dobrého jména vzdáme.

Svět balení:

U sudového piva stáčíte do klasických kegů
o objemu patnácti a třiceti litrů?

Dá se s již nastaveným marketingem a značkou Proud, třeba i v tom anglickém významu,
pracovat na zahraničních trzích?

Michal Škoda:

Michal Škoda:

Ano, s tím, že třicetilitrové jsou repasované sudy
ve standardním rozměru od slovenského Topvaru a užší patnáctky od Radegastu. „Přeražené“
jsou naším brandem. Používáme na ně ploché
hlavy – žehličky, opět repasované z vyřazených
narážečů dříve používaných Prazdrojem. Tento
typ hlavy je pro nás ideální, protože po odražení
nezůstávají na hlavě zbytky piva, které by mohlo
začít plesnivět, což u nefiltrovaného a nepasterizovaného piva hrozí relativně rychle. Stačí jednoduše otřít nebo ostříknout a naražeč je čistý.

Svět balení:

Název Proud funguje v angličtině docela dobře
a s ohledem na narůstající zahraniční poptávku
připravujeme anglické stránky. Budeme se prezentovat jako malý pivovar ze srdce plzeňského
ležáku. V Česku jsme částí veřejnosti stále vnímáni jako korporátní firma. V zahraničí je situace
jiná, Pilsner Urquell má jméno a není tolik spojován s nějakým gigantem. Paradoxně tam možná
budeme mít lepší výchozí pozici z pohledu vnímání spotřebitelů. V příštím roce se chystáme
navštívit pivní festivaly v cizině a ukázat se distributorům a spotřebitelům na lokálním trhu.

Dodáváte i výčepní zařízení nebo merchandising?

Michal Škoda:

Výčepní zařízení dodáváme minimálně. Restaurace, které zásobujeme, mají vlastní. Pokud

Celý rozhovor najdete
na www.svetbaleni.cz.
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GUIDED CHANGEOVER SOLUTION
Nejnovější zpráva společnosti PMMI
(The Association for Packaging and
Processing Technologies) z března 2022
jasně uvádí, že automatizace výrobních
procesů je jedním z hlavních cílů CPG
(Consumer Packaged Goods) pro zvýšení
OEE a efektivity podnikání.
Guided Changeover Solution (dále jen GCS) od
společnosti Balluff obsahuje software a hardware pro poloautomatickou změnu formátu. Je
navržen tak, aby vedl pracovníka procesem výměny prostřednictvím podrobných pokynů pro
každý krok. Použité snímače s komunikací IO-Link
usnadňují nastavení, poskytují okamžitý přenos
dat a zpětnou vazbu o tom, zda byly správně
nastaveny hodnoty. Pro přizpůsobení různým
velikostem produktu je v softwaru GCS uložena
správná pozice pro každý formát. Použití technologie RFID od společnosti Balluff umožňuje
automatické rozpoznání výměnných dílů, což
zajišťuje použití správného dílu pro daný formát.
Software vám také pomůže se správou nastavení úprav formátu. Všechna nastavení kroků
změny lze uložit do softwaru. Podrobné popisy
v kombinaci s ilustracemi ještě více usnadňují
ovládání. Použití datových nosičů RFID zajišťuje správný výběr a instalaci výměnných dílů.

HLAVNÍ PŘÍNOSY:
 Zkrácení doby přestavby a uvedení stroje do

provozu

 Předchází chybám a minimalizuje výrobu

zmetků

 Intuitivní postupný návod pro uživatele
 Jednoduchá tvorba a správa postupů

(uložených v databázi)

 Přímá zpětná vazba jmenovitých a skutečných

hodnot ze všech snímačů

 Absence papírových příruček, nižší náklady

a jednodušší školení

 Řešení nezávislé na firemní síti nebo řídicím

systému stroje

GCS najde využití i v náročných Washdown prostředích díky využití komponentů s krytím IP69K.
Díky tomuto řešení budete připraveni na rychlou a plynulou změnu typu obalu dle aktuálních trendů
trhu (recyklovatelné obaly, změna a úspora materiálu).

Komponenty vám
poskytnou okamžitou zpětnou vazbu, zda jsou správně nastaveny definované rozměry. Pouze po úspěšném
dokončení aktuálního pracovního kroku, je na
panelu zobrazen další krok. Tím je zajištěno, že
obsluha provádí jednotlivé kroky správně a ve
správném pořadí.
Dokonce i pracovníci s malými zkušenostmi
mohou úspěšně provést změnu formátu, čímž
se zkrátí prostoje až o 65 %. Náš software obdržíte již předinstalovaný na dodaném zařízení.
Díky tomu jste zcela nezávislí na interní podnikové síti nebo řídicím systému stroje. Díky tomu
je snadné implementovat toto řešení pro modernizaci bez zásahu do vaší IT infrastruktury.

 Rychlá konfigurace různých formátů

Kontaktní informace:
Ing. Tomáš Poledník
The Americas/EMEA Project Manager
e-mail: tomas.polednik@balluff.cz
tel.: +420 722 984 435
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OBOROVÉ BALENÍ

MLÉČNÉ VÝROBKY:
ZBYTEČNÁ
STOPKA PRO PLAST
A MONOMATERIÁLOVÁ
ŘEŠENÍ V KURZU
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Foto: Unsplash

Výrobků z kravského, ovčího nebo kozího mléka je na trhu
obrovské množství. A velice různorodé a rozmanité jsou také
obaly, které výrobci mléka a mléčných produktů používají.
Martina Vampulová
martina.vampulova@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni

V plastových obalech se prodává nejen
mléko (PET lahve), ale i jogurty, tvarohové
pomazánky, tvarohy, smetany či sýry.
U některých jogurtů se setkáváme
se skleněnými obaly, stejně jako
u mléka. A výjimkou nejsou ani
kovové konzervy, do nichž
někteří výrobci balí například kondenzovaná
mléka. Jde sice o dražší
typ obalu, který s sebou nicméně přináší další výhody. Kovový obal totiž tvoří stoprocentní
bariéru vůči venkovnímu prostředí
a dokáže tak potravině oproti jiným alternativám dlouhodobě výrazně prodloužit životnost.

V

V obchodě se setkáváme i s hliníkovými obaly
například tavených sýrů, při prodeji nebalených

mléčných výrobků na váhu, jako jsou pomazánky či tvarohy, je prodejci balí do papíru,
který je potažen polyetylenovou vrstvou. A vícevrstvý obal se používá i u másla. Laminát se
skládá z hliníkové fólie slepené voskem se speciálními druhy papírů se zvýšenou odolností
vůči tukům a vodě. Výrobci používají hliníkovou
fólii v tloušťce 7 až 9 µmm a papír v gramáži 30
až 50 g/m2. Pro slepení hliníkové fólie s papírem
slouží laminační vosky. Laminát lze navíc potisknout až šestibarevným hlubotiskem.
NÁPOJOVÉ KARTONY
JAKO VYHLEDÁVANÁ ALTERNATIVA
K prodeji mléka jsou pak hojně využívány nápojové kartony. A u těch se na chvíli zastavme.
Nápojové kartony jsou mezi producenty mléka
velice oblíbené. Krabice a krabičky z nápojového
kartonu mají totiž řadu nesporných výhod: jsou
lehké, pevné, obtížně rozbitné a chrání potra-
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vinu uvnitř před mikroorganismy, světlem i dalšími okolními vlivy. Není proto potřeba do mléka
přidávat konzervanty. Díky svému tvaru a nízké
hmotnosti přinášejí také významné energetické a logistické úspory při distribuci a prodeji
potravin – maximálně efektivně využívají prodejní i skladovací plochu a aseptické obaly navíc
šetří energii, neboť potraviny v nich není nutné
inzerce

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Letos to bude velké!
Rezervujte si místo ve svém kalendáři!

Výstaviště Brno
4.10. - 7.10.2022
Pavilón P
Stánek č. 033
WWW.FANUC.CZ
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Jan Teplý

ředitel obchodu,
marketingu, nákupu,
inovací, jakosti
a vývoje
Madeta

„PREFERUJEME
OVĚŘENÉ OBALY“

S VÍČKEM I BEZ VÍČKA
Tetra Pak nedávno uvedl na
český trh i nápojové kartony
s víčky, která zůstávají připevněná k obalu i po otevření. Česká
republika se stala v pořadí pátou
zemí po Irsku, Pobaltí, Španělsku
a Německu, kde se tato inovativní
víčka zavádějí. Jde o milník v oblasti
recyklace, který otevírá cestu ke splnění směrnice o jednorázových plastech.
Pevně připojená víčka hrají důležitou roli v oblasti prevence odpadů, jelikož víčko zůstane
po celou dobu připevněné k obalu. Toto řešení
může pomoci snížit uhlíkovou stopu nápojového kartonu v případě, když si producent potravin vybere rostlinnou variantu, čímž se zvýší
obsah obnovitelných surovin v obalu. Rostlinná
varianta víčka je vyrobena z polymerů pocházejících z cukrové třtiny. Firma uvádí, že většina
portfolia pevně připojených víček se vyznačuje
sníženým množstvím plastu. V závislosti na variantě uzávěru se podařilo snížit obsah plastu
v rozmezí od 7 do 15 procent.
I když ne přímo nápojový karton s připevněnými víčky, ale výhradně nápojový
karton používá jako obal pro mléko
společnost Madeta. „Po zkušenostech a testech jsme se
rozhodli, že nikdy nebudeme používat obaly
mléka, které jsou transparentní, třeba PET lahve.
Jsme totiž přesvědčeni,
a naše výzkumy to potvrdily, že
UV záření třeba v obchodech degraduje chuťové vlastnosti a některé
nutriční vlastnosti mléka. Používáme proto karton, protože jím světlo neproniká. Zároveň se
u trvanlivého mléka používá jako bariéra hliníková fólie, která lépe zabraňuje průchodu jakýchkoli plynů,“ vysvětluje Jan Teplý, ředitel
obchodu, marketingu, nákupu, inovací
a jakostního vývoje v Madetě. Právě
dostatečná ochrana potraviny
před okolními vlivy je jedním
z důležitých parametrů kvalitního obalu. „Obal má
především podpořit
trvanlivost výrobku
a chránit ho vůči
migraci,“ říká
Libor Miloševský,

ní

V Madetě dáváme přednost zdravému
selskému rozumu a preferujeme obalové řešení, u kterého je ověřené, že je
skutečně prospěšné nebo nejméně zatěžující pro životní prostředí. To zdaleka
ne vždy znamená papír, a ne vždy samorozložitelný obal, protože ten může
způsobovat velké problémy v recyklačním řetězci.

Trendem v oblasti nápojových kartonů je obal
ze zcela obnovitelných materiálů. Takový vyrábí
např. společnost Tetra Pak, a to výhradně z kombinace plastů rostlinného původu a papíru. Jak
nízkohustotní polyetylen (LDPE) používaný k laminaci obalového materiálu a krčku uzávěru,
tak vysokohustotní polyetylen (HDPE)
používaný na výrobu víčka, pocházejí z cukrové třtiny.
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jednatel společnosti Cardbox Packaging
s tím, že obaly pro potravinové výrobky musí
splňovat přísná legislativní i hygienická kritéria.
Na jejich kontrolu se zaměřují nejrůznější auditorské společnosti, protože jde o nejsledovanější produkty obalového průmyslu. „Ochrana
konečného spotřebitele je v tomto případě vždy
na prvním místě,“ dodává Libor Miloševský.
KOMUNIKOVAT, SKLADOVAT,
MANIPULOVAT, PRODÁVAT…
Především z hlediska logistiky je podstatná i možnost dobré manipulace
s obalem a jeho skladovatelnost a stohovatelnost. Ale nejde jen
o fyzikální vlastnosti obalu.
V neposlední řadě je obal také
důležitým komunikačním prostředkem. Zákazníky musí zaujmout, musí
obsahovat obchodní i povinné legislativní
informace. „Při výběru vhodného obalu jde
vždy o kompromis, který nejlépe plní všechny
požadavky, jež na obal máme. Spokojený musí
být zákazník, který výrobek v regále jednoduše
najde, zároveň je třeba, aby se na prodejní místo
výrobek dobře umisťoval, třeba i stohoval. Musí
se s ním také jednoduše manipulovat, a to nejen
z výroby do prodejny, ale i z prodejny ke konečnému zákazníkovi. Dále se musí dobře otvírat
a v neposlední řadě také chránit produkt uvnitř
a splňovat reklamní požadavky. A to znamená
pro různé kategorie výrobků a jejich různé trvanlivosti používat zcela odlišné obalové materiály,“
říká Jan Teplý.
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uchovávat v chladicích boxech. Právě aseptické
obaly (tzv. UHT) se používají pro trvanlivé výrobky, zatímco neaseptické jsou vhodné pro
pasterizované výrobky. Rozdíl mezi oběma
obaly je v počtu vrstev. Ty aseptické jich mají
šest ( jednu vrstvu kartonu, čtyři polyetylenové
a jednu hliníkovou), druhá skupina pak pouze
čtyři ( jednu vrstvu kartonu a tři polyetylenu).
Papír dodává obalu pevnost, polyetylen nepropouští vodu ani mikroorganismy a hliník chrání
obsah obalu před světlem.

VÝROBCI REDUKUJÍ MNOŽSTVÍ
POUŽÍVANÝCH PLASTŮ
Pravděpodobně nejrozšířenějšími obaly pro
mléčné výrobky jsou plastové kelímky z polypropylenu. Využívají se k balení jogurtů, tvarohů či
smetany, ale i celé řady dalších produktů. Český
výrobce jogurtů a jogurtových výrobků, společnost Hollandia Karlovy Vary, se vydal cestou
snižování plastů v obalových materiálech. Své
výrobky balí do plastových polypropylenových
kelímků, nicméně už před více než dvěma lety
odstranil ze svých dvou výrobků překrývající
jednorázová plastová víčka, která se vyráběla z polyethylenu. Tím výrobce redukoval použití plastů o 28 procent.

Jednorázová víčka z plastu, kterými lze kelímek
po stržení hermetické fólie opět uzavřít, odstranil u vybraných mléčných výrobků privátních
značek také Kaufland. Podle svého vyjádření
ušetří 9 tun plastů ročně. Současně ale nabízí
zákazníkům náhradu v podobě opakovaně použitelných víček. „Neustále hledáme alternativní
obalové možnosti a inovativní řešení, abychom
omezili plasty, přitom ale musíme zaručit trvanlivost a zachování produktových vlastností
potravin,“ uvedla Renata Maierl, tisková mluvčí
společnosti Kaufland ČR. Takzvané nEKOnečné
víčko se hodí pro všechny 500gramové jogurty
i jiné objemy s průměrem 9‚5 cm. Je vyrobeno
z materiálu vhodného pro uchovávání potravin,
omyvatelné a vhodné do myčky.

Letos v březnu inovovala obal své značky jogurtů i společnost Danone. Nově se kelímek vyrábí
z potištěného polypropylenu a díky této změně
Danone sníží odpad, který vzniká v souvislosti
se spotřebou jejích produktů, v průměru o 11
tun ročně. „Uvědomujeme si, že dnešní obalový
systém je neudržitelný a způsobuje ekologickou zátěž spojenou se zpracováním odpadu,
který vznikne po spotřebování výrobku. Protože
chceme nabízet potraviny a nápoje v obalech,
které jsou oběhové, opakovaně využitelné a nekončí v přírodě, zaměřili jsme se na změnu obalu
jogurtu Kostíci,“ vysvětlila Adéla Pánková, senior
brand manažerka značky Kostíci.

NÍZKÁ UHLÍKOVÁ STOPA
PLASTOVÝCH KELÍMKŮ
Ač mnoho mediálních výstupů může
navozovat dojem, že plastové obaly nejsou příliš šetrné k životnímu prostředí,
není to úplně pravda. Plastové obaly
mléčných výrobků zatěžují životní prostředí méně než obaly z jiných materiálů,
jako jsou nevratné sklo, nevratný papír, nevytříděný hliník nebo spotřebitelem neoddělitelná kombinace materiálů. Vyplynulo
to z porovnání, které pro Plastikářský klastr
před časem provedl vědecký tým Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze. Využil k tomu metodu posuzování životního cyklu
neboli LCA. Z analýzy vedené tehdy děkanem
Fakulty technologie ochrany prostředí (nyní
profesorem) Vladimírem Kočím vyplynulo, že
uhlíková stopa je u monomateriálových plastových obalů jogurtů více než čtyřikrát nižší než
u jednorázových „skleniček“. Nejnižší uhlíkovou
stopu konkrétně vykázal potištěný polypropylenový kelímek a také obal z papíru. „Na trhu
však momentálně neexistuje funkční obalové
řešení mléčných výrobků výhradně z papíru.
Analyzovaný kelímek má neoddělitelnou polyethylenovou laminaci, LCA analýza však počítá s teoretickou recyklací papíru a polymeru
zvlášť,“ upozornil ředitel Plastikářského klastru
inzerce
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David Hausner. „Na rozdíl od kombinace plastu
a papíru, kterou může
spotřebitel snadno oddělit
a každá část je zvlášť stoprocentně recyklovatelná, papírové kelímky s mikrolaminací
v současném systému mechanické recyklace znovu využitelné
nejsou,“ potvrdil Ivo Benda, jednatel společnosti Greiner Packaging,
jejíž plastové obaly byly analyzovány.

telné vrstvy. Například Madeta používá
v obalech na plátkové sýry monomateriály a zároveň snižuje gramáž plastu,
což umožňuje snadnější recyklaci.
A to je také další směr, který lze
při volbě obalů v posledních letech zaznamenat. Stále více se
prosazuje snižování spotřeby
obalových materiálů, čehož
se většinou dosahuje nižší
gramáží například fólií či
vyšší pevností kartonů
při použití nižšího
množství materiálu.

Bez plastu se v konečném důsledku
neobešel téměř žádný z porovnávaných
vzorků. Jednoznačně nejnižší množství
CO2 ale vykázaly jednodruhové plastové
obaly, resp. ty kombinující plast a papír v odeta
: Mad
Foto

Libor
Miloševský

jednatel
Cardbox Packaging

„CIRKULÁRNÍ
EKONOMIKU
PODPOŘÍ NEJEN
MONOMATERIÁLY“
Určitě se shodneme, že monomateriálové balení je cesta do udržitelné budoucnosti. Existují ale případy, kde je
ekologičtější kombinace dvou materiálů,
například K3 kelímky na jogurty, kde jsme
ušetřili 17 procent oxidu uhličitého. Jednoznačné informace na obalu by se ale
také měly brát v potaz. Koneční spotřebitelé jsou mnohdy zmatení a zjednodušení značek by cirkulární ekonomiku jistě
také zefektivnilo.

dělitelné podobě. A právě kombinace plastu
a papíru je mezi producenty jogurtů v současné
době také oblíbená. Používají se ztenčené
plastové kelímky, na které je umístěn potištěný
segment vyrobený z kartonu. Nepotištěný kelímek z polypropylenu je snadno recyklovatelný,
stejně jako potištěný obal z kartonu. „To je případ i našich kelímků na jogurty, kdy se snadno
oddělí papírová vrstva od plastového kelímku
a hliníkového víčka. Tímto obalem dokonce splňujeme i snižování gramáže, protože díky papírové vrstvě, která zvyšuje pevnost kelímku, je
použito méně plastu,“ říká Jan Teplý. Ještě dál
šla společnost Olma, která prodává dezerty Míša
v rodinném balení. Výrobcem obalu je společnost Cardbox Packaging. „Hotový nosič pojme
až čtyři tvarohové dezerty a usnadňuje tak manipulaci při nákupu většího množství zboží. Jde
o recyklovatelný výrobek, který je navíc vyrobený z recyklátu. Krátké vzkazy na obale kromě
toho navádějí spotřebitele ke správnému třídění
odpadu,“ uvádí Libor Miloševský.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Jasně patrný je u výrobců mlékárenských produktů silný trend snadnější recyklace. Ale spíše
než vrstvené kompozitní materiály preferují monomateriály anebo již zmíněné snadno odděli-

Někteří producenti
mléčných výrobků hledají k plastům či sklu alternativu. „Zaregistrovali jsme zvyšující
se poptávku po nejrůznějších alternativách
z hladké lepenky k plastovým či skleněným
obalům. Papír se stal spotřebitelsky oblíbenou
a ekonomickou variantou obalových materiálů,“ říká Libor Miloševský, a i on potvrzuje příklon k monomateriálovým obalům.
JAK TO BUDE DÁL?
Jednoznačně predikovat, kam se bude obalový průmysl pro mléčné výrobky vyvíjet do budoucna, lze jen velmi obtížně. Navíc rozhodně
neexistuje pouze jediný směr vývoje. „Jsem
dalek toho, abych říkal, že cesta do budoucna
je pouze jedna. Nicméně monomateriály jsou
zejména díky pokročilým nanotechnologiím
schopné dosahovat akceptovatelných bariérových vlastností jako materiály vrstvené.
Takže pokud to jde, je to dobrá cesta, jak zvýšit
hodnotu použitého plastu, protože to zvyšuje
jeho recyklovatelnost,“ říká Jan Teplý. Další z významných směrů budoucího vývoje může být
podle něj i chemická recyklace. „Ta je, pokud
vím, snad jediná, která řeší skutečnou různorodost plastů a skutečnou recyklovatelnost. A zároveň zabraňuje jakémukoli riziku kontaminace
potravin,“ dodává Jan Teplý.
O tom, která „vývojová větev“, pokud nějaká, se
ve výsledku prosadí, nás přesvědčí budoucnost.
Už nyní však můžeme říci, že procházíme transformací a dodavatelé obalových řešení i uživatelé obalů ji musí reflektovat.

inzerce
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Nedostatek a vysoké ceny
materiálů včetně recyklátů
bude komentovat
JAKE WEIGHELL, SMITHERS

Na rostoucí ceny energií se
zaměří nezávislý konzultant
JOSEF KOTRBA

O zamrzlém trhu práce
bude mluvit
JAROSLAVA REZLEROVÁ,
MANPOWERGROUP

Nejenom o inflaci a klesající
kupní síle spotřebitelů
bude hovořit
LUCIE STRAKOVÁ,
NIELSENIQ

Nezmeškejte jejich inspirativní prezentace!
Registrujte se na www.obalko.cz

ZAJÍMÁ VÁS
MOŽNOST
PLNĚNÍ VAŠEHO
NÁPOJE
DO PLECHOVEK?

CHCETE POUŽÍT
EKOLOGICKY ŠETRNÝ
A RECYKLOVATELNÝ
OBAL?

VEDLE SPOLUPRÁCE
S NEJVĚTŠÍMI A STŘEDNÍMI
PIVOVARY PRÁVĚ
PRACUJEME NA ŘEŠENÍ
I PRO MINIPIVOVARY,
KTERÉ UŽ MAJÍ NEBO
UVAŽUJÍ O SVÉM PIVU
V PLECHOVCE.

JSME CANPACK,
NEJVĚTŠÍ VÝROBCE
PLECHOVEK
PRO ČESKÝ TRH.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SE DOZVÍTE VICE.
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OBALY A DESIGN
Nápojová plechovka patří k současnému životnímu
stylu. Oblíbená je nejenom pro svůj tvar a často i líbivou grafiku, ale i z důvodů udržitelnosti. Hliník lze recyklovat prakticky neomezeně, není proto divu, že si ji v kombinaci
s dalšími vlastnostmi český spotřebitel tak oblíbil.

NÁPOJOVÉ
PLECHOVKY
JSOU STÁLE
NA RŮSTOVÉ VLNĚ
Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni

Do plechovek míří také koktejly.

svet_baleni.cz

Poptávka po výrobě plechovek roste globálně,
tedy nejenom v ČR, což potvrzují jak samotní
výrobci, tak i nápojáři. Počátek tohoto růstu
sahá přibližně do roku 2010 a i nyní dále
pokračuje. To potvrzuje i společnost
Heineken, která v roce 2020 v kanálu off-trade v plechovce prodala na našem trhu každé
čtvrté pivo. Podíl plechovkového piva u Heinekenu je
nyní téměř třetinový. Plechovky
vyhledávají především mladší konzumenti, a „nahrává jim“ i prodej ciderů
a ochucených piv, které v uplynulé dekádě představovaly malou revoluci pro stávající konzervativní trh. Heineken se zajímá také
o udržitelnost balení. „Podíl recyklátu u našich
plechovek se pohybuje kolem 74 procent,“ informuje tisková mluvčí koncernu Dita Vašíčková.

P

Foto: Stock Plzeň-Božkov

PANDEMIE PŘINESLA
NEČEKANÝ IMPULS
Výhodou plechovky je
její nízká váha, skladnost
a rychlé vychlazení. To jsou
důvody, které v posledních
letech přispěly k rostoucímu zájmu spotřebitelů
o tento typ obalu i u našich
produktů. Rostoucí trend
ještě akcelerovala pandemie a s ní související uzavření hospod. „V roce 2020
tvořily plechovky zhruba
22 procent ze všech našich
obalů, loni to byla už čtvrtina,“ říká Pavel Šemík, technický ředitel Plzeňského
Prazdroje. A dodává: „Ple-

Pavel Šemík

technický ředitel, Plzeňský Prazdroj

„INICIATIVA PRO ZÁLOHOVÁNÍ“
V roce 2021 jsme spolu s dalšími nápojovými firmami v Česku založili Iniciativu pro zálohování,
která otevřela dialog o zavedení plošného zálohového systému na PET lahve a plechovky. Inspirací pro nás byl zálohový systém na Slovensku, kde také působíme, a který jsme pomáhali
spustit od letošního ledna.
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chovky jsou po vratných
lahvích a sudech třetím
nejprodávanějším obalem
v rámci našeho portfolia.
I u nich se soustředíme na
udržitelnost a zaměřujeme
se na maximální cirkularitu tohoto obalu. Spolu
s našimi dodavateli zvyšujeme podíl recyklátu v plechovkách. V současnosti
všechny naše plechovky
obsahují v průměru 50 procent recyklovaného hliníku.
U plechovek Pilsner Urquell
se nám podařilo jít ještě dál
a podíl recyklovaného hliníku v obalu jsme zvýšili na
úroveň 75 procent.“
Firma uvádí, že díky recyklátu pro Pilsner Urquell uspoří přes 1500 tun
nového hliníku ročně. Záměrem je pokračovat ve zvyšování podílu recyklovaného hliníku
i u ostatních značek. Plzeňský Prazdroj používá
pro stáčení plechovky různých objemů – 330,
500, 550 a 750 ml. Převážně u ciderů, ale třeba
i Viperu či některých druhů nealkoholických piv
přešli u objemu 330 ml na sleek plechovku, která
je spotřebiteli velmi oblíbená.
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DVĚ
MILIARDY
PLECHOVEK
ROČNĚ
Poptávka po plechovkách raketově roste, v ČR
se dnes blíží hranici dvou miliard plechovek za rok. V souvislosti s tím společnost Ball Beverage
Packaging v minulém roce zdvojnásobila kapacitu stávající výroby v Dýšině
nedaleko Plzně. A rozhodla se investovat do
výstavby nového moderního závodu v lokalitě
Borských teras. Investice ve výši 4‚5 miliardy
korun představuje jednu z největších investičních akcí v celé ČR. Tato investice mimo jiné
znamená vznik dalších 200 pracovních míst.
Ball uvádí, že svitky plechu, z něhož vyrábí, obsahují až 80% podíl recyklovaného materiálu.
Důležitou roli hrají technologie, jak potvrzuje
i ředitel společnosti Ball Beverage Packaging
Radek Mádr: „V případě víček plechovek se
může jednat například o vyražený tvar či symbol
na odtrhávátku víčka, různá barevnost či potisky
na odtrhávátku i samotném víčku. Další možnosti pak nabízí potisk samotné plechovky. Zde
můžeme zmínit například aplikaci tiskové barvy,
která změnou odstínu reaguje na změnu teplot

či kontakt s denním světlem.“ Zajímavá je
podle něj i aplikace barev, které reagují na UV
záření, což ocení spotřebitelé např. v klubech
či barech. Tisková barva však může po změně
teplot také odhalit skrytou grafiku či jiné sdělení. „V neposlední řadě můžeme zmínit aplikaci
matného laku,“ dodává Radek Mádr.

Dita Vašíčková
mluvčí
Heineken

„PODÍL PLECHOVEK
DOSÁHL 30 PROCENT“
Celkový podíl plechovek u našich značek činí přibližně 30 procent. Plníme do
nich značky všech našich tří pivovarů
– tedy Starobrno, Krušovice a Březňák.
Ohledně designu bychom chtěli upozornit na design plechovky naší loňské
novinky, Královsky hořkého nealka z produkce pivovaru Krušovice, kdy modrou
barvu, typickou pro nealkoholická piva,
vystřídala bílá.

RECYKLACE
PRAKTICKY
BEZ OMEZENÍ
Dlouhodobý růst poptávky registruje i Canpack. Minulý rok zde vyrobili
asi miliardu plechovek. Tento
rok společnost rozšířila své kapacity o 30 % a další navýšení plánuje
i na rok příští. Tato nadnárodní firma
uvádí, že dokáže technologicky zpracovávat prakticky jakékoli designové zadání. V případě, že požadovanou technologií nedisponuje
český závod, je možné zakázku zadat v další
dceřiné společnosti skupiny.
„Český trh je specifický především v sortimentu
piva, patří svými objemy na hlavu k největším
na světě. Vedle světově známých českých značek je zde stále více středních a menších hráčů
s mnoha originálními produkty. A to vše vyžaduje pochopitelně více druhů plechovek ve spojení s flexibilními menšími zakázkami,“ říká Attila
Szabó, general manager společnosti Canpack.
A doplňuje: „Hliník lze recyklovat prakticky bez
omezení. To se snažíme komunikovat i směrem
ke spotřebitelům. Ve Stříbře, kde náš závod sídlí,
jsme zavedli sběr a třídění plechovek. Tento rok
organizujeme sběr plechovek ve školách a výtěžek chceme věnovat k vybudování venkovní
posilovny ve městě. Samozřejmě materiál, který
použijeme, bude hliník,“ dodává Attila Szabó.

inzerce

LEAD THE

EVOLUTION
p a r i s n otred
villepin
Francie

21.-24.
LISTOPADU
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ROČNÍK 2022 NABÍDNE JEDINEČNOU
PŘÍLEŽITOST PRO PODNIKÁNÍ A
PROFESNÍ SETKÁNÍ
● 1 300 vystavovatelů obalové techniky a příslušenství
● Inovativní a udržitelná řešení pro obaly a intralogistiku
● Konkrétní odpovědi na nová regulační omezení
● 3 výjimečné zóny:

ALL4PACK Inovace, ALL4PACK Konference a Cíl nulového
dopadu na životní prostředí

Staňte se aktérem změny!

REGISTRACE VSTUPENKY ZDARMA
na www.all4pack.com

REGISTRAČNÍ KÓD: REPPARPRI
KONTAKT: Zastoupení francouzských veletrhů pro ČR a SR
info@francouzskeveletrhy.cz
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OBOROVÉ BALENÍ

BALENÍ V E-COMMERCE:
ROZBALOVÁNÍ MUSÍ
BÝT ZÁŽITEK

26

Foto: Shutterstock

E-commerce dostala silný růstový impuls s pandemií, přibližně od loňských
Vánoc ale nejsou výkony tohoto maloobchodního segmentu až tak oslnivé.
Přes tyto turbulence musí e-shopy stále sledovat trendy a inovace, protože
zákazníci jim málokdy odpustí přešlap. A platí to i o balení.

david.capek@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

D

PR manažerka
Mall Group

„ÚSPORA OBALOVÉHO
MATERIÁLU“

David Čapek

Důraz na udržitelnost, jednoduchost, funkčnost
obalu a samozřejmě rychlost zpracování objednávky – včetně balení zásilky – plus
následného doručení koncovým zákazníkům. V některých případech, zejména u prémiových produktů, ale
rovněž zaměření na originalitu
a atraktivní design obalu,
jenž zákazníka „ohromí“.
Takové svým způsobem
protichůdné trendy hýbou
segmentem obalových řešení
pro e-commerce. Stále větší
důraz je kladen i na automatizaci,
a to nezřídka prostřednictvím pokro-

Pavla Hobíková

čilých balicích strojů. Ty urychlují i zefektivňují
proces balení a zvyšují produktivitu práce, což
jsou v případě e-shopů klíčové ukazatele.
RECYKLOVANÉ MATERIÁLY
I OPAKOVANÉ VYUŽITÍ OBALU
Dodavatelé obalů pro e-commerce zaznamenávají mimo jiné výrazný zájem o produkty
z recyklovaného materiálu či alespoň s určitým
(a stále vyšším) podílem recyklátu. „Zájem je
také o krabice s ‚automatickým‘ dnem nebo
s nastavitelnými drážkami pro rychlejší složení,
případně s lepicí páskou pro rychlé uzavření
a ideálně s možností zpětného vrácení obalu,“
vyjmenovává Gabriela Fabianová, country ma-

Část zákazníků si nechává zásilky posílat
na výdejní místa. Zboží, které si zákazník
vyzvedává v našich Mall Shopech, nijak
nebalíme. Šetříme tak obalový materiál
a zákazník si zboží při převzetí může
prohlédnout a zkontrolovat. Pokud zboží
doručujeme na naše partnerské výdejny,
do samoobslužných boxů nebo zákazníkům na adresu, snažíme se zabalit vždy
do jednoho balíčku a přepravíme ho v lepenkové krabici.

nager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Raja. Ta eviduje rovněž poptávku po
personalizovaných produktech s atraktivním
vzhledem a logem firmy, zájem je i o potištěnou
lepicí pásku.
inzerce

KEY THEME 2O22

LOOK FORWARD TO THESE
PROGRAMME HIGHLIGHTS:
FORUM PACKBOX
FORUM TECHBOX
FORUM INNOVATIONBOX
AND MANY MORE.

WORKING TOGETHER ON TOMORROW’S
PACKAGING CONCEPTS
27–29.9.2O22
EUROPEAN TRADE FAIR
FOR PACKAGING, TECHNOLOGY AND PROCESSING

Stay tuned:
FACHPACK.DE/EN
FACHPACK.
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Čím dál
populárnější je např.
personalizace
balíčků, tedy určitá forma podpory
brandu e-commerce
firem prostřednictvím využívání personalizovaných materiálů, děkovných kartiček,
osobních vzkazů a podobně.
„S tím souvisí také volba
obalových materiálů, kde narážíme prakticky na dva případy – klienty, kteří volí levné
obalové materiály, a naopak klienty, kteří volí ty
drahé jako součást obrazu vlastní značky,“ poznamenává Patrik Babinec, CMO
a spoluzakladatel společnosti
Skladon. Co se týče samotného postupu balení, spíše než na automatizaci
je podle něj patrný tlak na rychlost a správnost celého procesu. „Objednávky je potřeba
balit rychle a podle dohodnutých postupů,
abychom udrželi maximální konzistentnost
a zredukovali riziko poškození při převozu,“
doplňuje Patrik Babinec.
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ZAMĚŘENÍ NEJEN NA ÚSPORY
Podobně jako dodavatelé obalových řešení,
např. výše zmíněné společnosti Raja nebo DS
Smith Packaging, vidí hlavní trendy v oblasti
balení pro e-commerce také poskytovatelé
fulfillmentu, tedy logistických a balicích služeb
pro e-shopy. Jedním z prvků, který se dnes čím
dál častěji využívá, je přechod na levnější, udržitelnější obaly – kupříkladu nahrazení krabic
různými druhy obalů (například pytlů), jež
jsou vyrobeny z recyklátu. „E-commerce
vedle využívání udržitelných materiálů
samozřejmě také významně cílí na
používání sofistikovaných automatických balicích linek s cílem
zrychlit proces balení a využít co nejmenší množství
obalového materiálu
díky nařezání obalů
přesně dle velikosti expedovaných produktů,“
vysvětluje Daniel Vladyka,
COO ve společnosti Mailstep.

OPTIMALIZACE
JAKO PERMANENTNÍ ÚKOL
A jaký je pohled vlastních aktérů, tedy
e-shopů, na danou oblast? Projevují se
v balení zásilek nějakým výraznějším způsobem problémy, jimž řada e-commerce
hráčů v současné době čelí, ať už jde o narušené dodavatelské řetězce nebo pokles
objemu online objednávek od koncových
zákazníků?
Například skupina Mall uvádí, že na optimalizaci obalového materiálu pracuje neustále. „Důvody jsou dva. Dlouhodobý růst
nákladů celého obalového sortimentu, od
palet přes bublinkové a strečové fólie až
po lepenky, spolu s naším závazkem provozovat byznys udržitelně a s ohledem na
životní prostředí. Pro balení používáme
převážně perforované lepenkové krabice,“ reaguje na dotazy redakce Světa
balení Pavla Hobíková, PR manažerka a tisková mluvčí Mall Group. Perforace podle ní
výrazně přispívá k redukci množství výplně
potřebné pro fixaci zboží v přepravním
obalu. Na základě datové analýzy expedovaných objednávek e-shop průběžně
upravuje skladbu používaného obalového
materiálu a rozměry krabic.
Ve srovnání s běžnou kamennou prodejnou je se zbožím expedovaným z centrál-
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Obvyklým požadavkem
v e-commerce je i to, aby
bylo obal možné použít opakovaně, např. v případě vrácení zboží.
„Vyžaduje se zde často speciální konstrukce obalu, jakož i potřeba speciálních
dvoustranných lepicích pásek. V krátkosti
řečeno je třeba zajistit možnost oboustranného využití obalů,“ upozorňuje Martin Němec,
generální ředitel společnosti DS Smith Packaging pro region střední a východní Evropy.

ních e-commerce
skladů mnohem častěji manipulováno, než
se dostane ke koncovému
zákazníkovi. „Proto jsme při
řešení kromě udržitelnosti zohledňovali také odolnost materiálu a rychlost jeho složení na balicích
stanicích,“ sděluje dále Pavla Hobíková.
Krabice z vlnité lepenky jsou dostatečně
bytelné a mají zesílené deformační zóny. Zboží
je v nich stabilní a chráněné před poškozením.
Pokud se zákazník z nějakého důvodu rozhodne
zboží vrátit, může bez problému použít obal, ve
kterém mu byl produkt zaslán.

Martin Němec

generálny
riaditeľ CEE
DS Smith Packaging

„HĽADANIE NOVÝCH
OBALOVÝCH
MATERIÁLOV“
Spotrebitelia kupujú produkty, služby
a požadujú stále viac. Zároveň sa očakáva, že organizácie každého druhu
musia radikálne znížiť svoj vplyv na životné prostredie a taktiež mať pozitívny
vplyv na ľudí a planétu. Práve preto sa dostala otázka udržateľnosti do popredia
a stále naberá na dôležitosti. Nie je to inak
ani v prípade obalov pre e-commerce.
Spotrebitelia sú náročnejší a očakávajú, aby bol objednaný tovar zabalený
efektívne. Najnovšie trendy poukazujú
na nárast dopytu po plne recyklovateľných a udržateľnejších formách balenia.
S udržateľnosťou je úzko späté aj hľadanie nových obalových materiálov. Zaujímavým riešením je biodegradovateľná
trhacia páska na obaly určené pre elektronický obchod. V tejto oblasti sa stáva aj
obojstranná potlač požiadavkou, ktorá je
zásadná aj z hľadiska marketingu. Posolstvo značky sa dostane k spotrebiteľom
v momente rozbalenia, hlavným cieľom
je dosiahnuť „wow efekt“.
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Firma také ve svých centrálních
skladech „likviduje“ obaly z příjmu
zboží v kontinuálních lisech a vrací je zpět
do oběhu jako druhotnou surovinu. „Nicméně
část je strojově rozřezána a použita jako výplň
atypických balíků místo plastových nafukovacích polštářků,“ dodává Pavla Hobíková.

t

ZPŮSOB BALENÍ ZÁVISÍ I NA PŘEPRAVĚ
Balení musí podle Markéty Svatošové, manažerky multimodální přepravy společnosti Alza.
cz, odpovídat především typu dopravy. „Pro
balíkové dopravce se držíme přepravních standardů a balíme tak, aby obsah balíčku vydržel
celou cestu včetně překládek a manipulací.
Používáme tedy lepenkové krabice s výplněmi
podle choulostivosti obsahu balíčku nebo bublinkové obálky,“ popisuje. Větší produkty, jako
jsou vysavače, monitory a podobně, které jsou
samy o sobě balené v přepravních obalech,
tento e-shop většinou nebalí, jen polepuje přepravním štítkem.
„U přepravy na naše prodejny a odběrná místa
produkty nebalíme, pouze označujeme štítky.
Mezi našimi sklady a výdejnami jezdí v pevných,
stohovatelných bedýnkách, kde nehrozí vysoké
riziko poškození nebo zašpinění,“ pokračuje

Markéta Svatošová.
Index poškození zboží,
který společnost měří,
podle ní ukazuje, že přeprava
v takových jednotkách je jedním z klíčů k možné bezobalové
logistice.
Ve snaze o snižování objemu obalových
materiálů, jak s ohledem na jejich cenu, tak
i udržitelnost, Alza přistoupila mimo jiné k vícenásobnému použití lepenkových boxů v rámci
svých skladů, kde recykluje například obaly od
dodavatelů. „Ekologicky přistupujeme také
k balení našich privátních značek AlzaEco a AlzaPower. Drogerii AlzaEco balíme, co nejvíce
je to možné, do bag-in-boxů, díky čemuž jsme

snížili použití plastů až
o 89 procent,“ vypočítává Markéta Svatošová.
VÝRAZNÉ ZRYCHLENÍ
PROCESU BALENÍ
Pro Datart je hlavní zásadou při balení zásilek rychlost doručení zásilky k zákazníkům,
jak říká Olga Dolínková, tisková mluvčí společnosti HP Tronic Zlín ( její součástí je právě
i Datart). „Díky zavádění nových technologií,
automatizaci a robotizaci jsme tento proces

inzerce

Opravdu ekologické a kompostovatelné obaly
- z trávového a recyklovaného papíru vlastní výroby
- rychle se rozkládající a kompostovatelný papír
- certifikace FSC a EcoLabel, 100 % český výrobek
- Ministerstvo životního prostředí udělilo našim
výrobkům název „Ekologicky šetrný výrobek“

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

s nízkou CO2 stopou
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téměř dvacetkrát zrychlili. Další zásadou je
odpovědný přístup k obalům, jejich množství
a ekologické likvidaci,“ doplňuje Olga Dolínková.
Pomocí pokročilé technologie balicího stroje
Opera, kterou Datart využívá ve svém distribučním centru v Jirnech, se obal vysekává z lepenky,
lepí a skládá (více v SB 114/2022) podle velikosti
zboží. Prodejce elektroniky a spotřebičů do domácnosti, jenž kromě sítě kamenných prodejen
provozuje i e-shop, tak eliminuje množství obalového materiálu a ze zbytků vytváří výplňový
materiál pro přepravu křehkého zboží.
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ONLINE SUPERMARKETY ŘEŠÍ
I NÁKUPNÍ TAŠKY
Svého druhu specifickým typem e-shopů jsou
internetoví prodejci potravin. I ti ovšem kladou
na obalová řešení v souladu s rostoucími nároky
spotřebitelů značný důraz, zejména z hlediska
udržitelnosti a také zachování čerstvosti v rámci
rychloobrátkového sortimentu.
S ohledem na posílení udržitelnosti například online supermarket Košík.cz ve
spolupráci se skupinou Mattoni 1873
spustil projekt cirkulárních zálohovaných lahví a plechovek,
z nichž recyklací vznikají
opět obaly pro minerální
vody i další nápoje
z portfolia Mattoni.
„S udržitelností
se pojí i větší
množství
papíro-

Olga Dolínková
tisková mluvčí
Datart

„KROKY SMĚREM
K AUTOMATIZACI
BALENÍ“
Na konci loňského roku jsme uvedli do
provozu automatizovaný stroj Opera,
který je prvním podobným zařízením
v Česku. Díky této technologii jsme
schopni vyexpedovat až 900 zásilek za
hodinu. Opera provádí detekci rozměru
zboží, vyseknutí lepenkového obalu
na míru zboží, vložení zboží do obalu
a lepení do tvaru přepravní krabice. Automaticky vloží prodejní dokumenty
a nalepí přepravní štítky. Tímto způsobem zabalíme 90 % veškerých zásilek.
Dalším krokem automatizace je zahájení provozu autonomních paletových
vozíků v logistických centrech Datart.

vých tašek, které online nákupy produkují a na
které nás naši zákazníci upozorňují. Ty odebíráme při dalším nákupu od zákazníků zpátky
a ve spolupráci s finskou společností Huhtamaki, která používá v Česku unikátní technologii
šetrného rozvláknění na papírová vlákna, jim dáváme nový život a vznikají tak obaly pro vajíčka
z volných chovů naší privátní značky Authentic,“
komentuje některé z realizovaných projektů
František Brož, tiskový mluvčí Košík.cz.
Šetrné nakládání s obaly je v centru zájmu
i online supermarketu Rohlik.cz. Zákazníkům nabízí třeba možnost vybrat
si, zda chtějí nákup doručit v běžných papírových taškách, nebo
v odolnějších vratných taškách z plastového recyklátu, které je možné
opakovaně prát a použít k nákupům až
25krát. Udržitelný přístup
uplatňuje

30

e-shop také u obalů svých privátních značek.
Jde třeba o řadu mléčných produktů Miil, kde
kompenzuje uhlíkovou stopu, papírové hygienické potřeby Moddia či vlastní značku kávy
Ubomi, jež nabízí mimo jiné zcela kompostovatelné kapsle. „Inovací však je, že naše kapsle se
rozloží i v domácích podmínkách, na rozdíl od
takzvaných industriálních kapslí, které mohou
být likvidovány pouze v prostorách speciálně
k tomu určených,“ vysvětluje Lutfia Volfová,
tisková mluvčí Rohlik.cz. Kapsle jsou vyrobeny
z přírodního materiálu získaného ze 100% přírodní celulózy a rostlinných olejů. Možnost jejich
kompostování přímo doma potvrzuje příslušná
certifikace TÜV.
Kromě toho Rohlik.cz realizuje projekt s názvem Otoč obal, který se zaměřuje na obalovou
cirkularitu. „V naší nabídce máme zhruba 120
položek napříč celým sortimentem, které jsou
právě ve znovupoužitelném obalu. Zákazník si
tedy může objednat svou oblíbenou potravinu,
jejíž obal vrátí kurýrovi, jakmile bude chtít. My ho
poté odešleme dodavateli, který obal chemicky
vyčistí a znovu naplní,“ přibližuje zmíněný projekt Lutfia Volfová.

Markéta
Svatošová
manažerka
multimodální
přepravy
Alza.cz

„DORUČOVÁNÍ
DO VÝDEJNÍCH BOXŮ
I BEZ BALENÍ“
Nedávno jsme spustili projekt „nebalení
do AlzaBoxů“. Aktuálně jednopoložkové
zakázky, které zaváží do AlzaBoxů naše
doprava AlzaExpres a vybraní dopravci,
zákazníkům do boxů doručujeme nezabalené. V posledních dnech jsme se
rozhodli v rámci testovacího režimu na
omezeném množství tras takto nebalit
až čtyřpoložkové zakázky. Ač to vypadá
jednoduše, jde o rozsáhlou koncepci. Od
robustní úpravy interní logistiky, přes proces třídění, který je při narůstajícím počtu
AlzaBoxů velkou výzvou, až po systém
cirkulace přepravních pevných bedýnek
mezi námi a všemi dopravci, kteří AlzaBoxy zaváží. Průběžně budeme u tohoto
projektu vyhodnocovat zákaznickou
spokojenost a podle toho případně upravovat produkty vhodné k bezobalové
přepravě. Zároveň implementujeme
i software, který umí navrhnout typ přepravních krabic a jejich počet na každou
objednávku. Bude fungovat i jako nápověda, jak produkty do krabic skládat co
nejlépe, a nevozili jsme „vzduch“.

Uzavření cyklu
díky lepšímu
designu
V DS Smith Vám dokážeme poradit,
navrhnout a vyrobit komplexní udržitelné
obalové řešení v souladu s trendy
cirkulárního designu.

Pomáháme
svým
zákazníkům
dosáhnout

Vyššího prodeje

Nižších nákladů

Společnost DS Smith pružně reaguje na
všechny náročné požadavky současného
trhu. Naše výrobní portfolio zahrnuje
pestré množství produktů, jako například
dárkové obaly, transportní obaly,
spotřebitelské obaly, displeje
a propagační obaly, uzpůsobené

Nízkých rizik

ochranné obaly a průmyslové obaly.
Díky našim unikátním
Metrikám cirkulárního designu
jsme schopni poskytnout detailní rozbor vašeho
současného obalového řešení
a navrhnout zlepšení v těchto

Každý zákazník je pro nás důležitý

kategoriích:

a poskytneme mu individuální přístup,
abychom plně pokryli všechny požadavky na
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uspořádat workshopy, na kterých navrhneme
a současně otestujeme hned několik variant
obalových řešení.
Jako členové nadace Elen McArthur, jsme
aktivně zapojení v aktivitách spojených
s cirkulární ekonomikou a ve snaze o redukci
problematických plastů v obalových řešení
navrhneme našim zákazníkům zcela
udržitelné obalové řešení včetně vypočtu
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dopadu na životní prostředí a uhlíkové stopy.
Navštivte náš blog a zjistěte více o našich
službách na www.dssmith.com/cs
Neváhejte kontaktovat naše obchodní
zástupce a pomozte nám udělat svět
udržitelnější.

Cirkulárních
řešení

Č.
6
11
–
9
7–
/2
02
2

TECHNOLOGIE

Nápojové
multipacky jsou
správnou volbou
nejen v létě
Spotřeba nápojů stoupá zejména v letních měsících a většina z nás se nezdržuje jejich nakupováním po
jednotlivých kusech, ale naopak dává přednost praktickým multipackům. S těmi se setkáváme jak v lepenkové, tak
i plastové flexibilní podobě. Spotřebitel však stále častěji volí z důvodu udržitelnosti skupinový obal na bázi papíru.
Jana Žižková
svetbaleni@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Multipacky nám spotřebitelům přinášejí mnoho
výhod, tou hlavní však zůstává snadná manipulovatelnost. Na rozdíl od vratných
pevných plastových přepravek jsou
multipacky i mnohem lehčí. A marketéři i designéři u těchto typů
obalů ocení i velké plochy, které
lze použít ke komunikaci, informačním sdělením či
inzerci. A to se netýká
jen pevných multipacků
z kašírovaných vlnitých lepenek. I smrštitelné fólie u skupin
plastových lahví lze, díky výborné
potiskovatelnosti, s úspěchem využít
pro naplnění jejich propagační a estetické funkce. Pochopitelně i u těchto typů
obalů je jedním z hlavních témat udržitelnost,
a především u plastů dochází ke snižování jejich
tloušťky. To však nesmí,
nebo alespoň by nemělo být na úkor jejich
pevnosti.

M

I když se především
u nealko limonád a vod
v PET lahvi stále zatím
setkáváme hlavně
s potištěnými či nepotištěnými fóliemi,
v jiném sortimentu je
jasnou volbou lepenka
či papír. V současnosti
dochází k další proměně
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Foto: Budějovický Budvar

Dita Vašíčková

corporate affairs manager
Heineken

„ZLATÉMU BAŽANTU SE
V MULTIPACKU DAŘÍ“
Meziročně se prodejům multipacků daří.
Velkou zásluhu na tom má značka Zlatý
bažant, jehož prodeje meziročně rostly
v tříciferných číslech. Multipacky jsou
rovněž velmi oblíbené během vánočního
období. Pro tyto příležitosti máme připravený design se speciálním motivem.

i samotného nazírání na lepenkové multipacky. Tím,
že je spotřebitel vnímá udržitelně, pronikají mnohdy
do oblastí, kde ještě před
nedávnem kralovala plastová fólie. Vedle klasických multipacků z vlnité
či hladké lepenky (obvykle na menší objemy,
většinou vybavené vnitřní
přepážkovou/mřížkovou
fixací) krabicového typu,
se stále častěji setkáváme,
především v oblasti skupin
nápojových plechovek,

Foto: Bud
ějovický B
udvar

s formou klipů či držáků z lepenky. Důmyslné,
často nelepené konstrukce jsou nejenom
schopny udržet příslušný počet produktů, ale
zároveň i značně šetří materiál.
MULTIPACK PRO SKLO I PLECH
Další trend souvisí s oblastí e-commerce, která
je stále na vzestupu, a při svém vítězném tažení světem online obchodování nevynechává
ani nápoje. Zde jsou kladeny opět na obal především ochranně-manipulační požadavky, ale
navíc zde přistupuje i tlak od uživatelů obalu na
jeho variabilitu, tedy snaha o to, aby se jeden
obal dal použít na různé typy produktů.
Příkladem dotažení do konce tohoto tržního
požadavku je vidět na multipacku PííívoBox,
který se stal jedním z vítězů soutěže Obal roku.
E-commerce obal je určen pro rodinný pivovar
Zichovec a už pod počátku byl koncipován tak,
aby se do něj vešly jak lahve, tak i plechovky. Plný
obal pojme 12 lahví nebo 24 plechovek. Každá
vložka, která uvnitř nápojové obaly fixuje, je buď
na tři lahve, nebo šest plechovek. Na první po-
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hled se zdá, že nad lahví je zbytečně volné místo,
ale to je naopak cílem, protože místo lahve se
tam vejdou i dvě plechovky nad sebou. Náklady
na balení a přepravu klesly podle dodavatele
obalu, firmě Smurfit Kappa, o 40 %. Zlepšila se
i zákaznická zkušenost při rozbalování. Využívá
se jak pro standardní objednávky, tak pro degustační sady, nebo pro předplatné/subscriptions
(zasílání produktu pravidelně každý měsíc).
Zajímavou novinkou je Grip Bundle, tedy multipack, který je pro změnu určen na přípravky na
nádobí. Typ double pack představuje úsporu až
několik tun plastu za rok. U každého z nich činí
úspora na manipulaci v porovnání s plastovým
způsobem balení až 16 %. Obal lze použít pro
různé formáty lahví a čárový kód dvojbalení je
umístěn přímo na bundlu.

Foto: H
eineken

PIVOVARY MAJÍ V ÚSPĚŠNOSTI
MULTIPACKŮ JASNO
Většina piva se prodává ve vratných skleněných
lahvích, tedy v přepravkách. Některé lahve se ale
také balí do multipacků z papírového kartonu.
Dita Vašíčková, mluvčí Heineken, vnímá odlišnost českého a evropského trhu: „Spotřebitelé
na českém trhu preferují multipacky v menším balení (standardně po deseti kusech lahví
0‚5 litru). Naopak na evropském trhu zákazníci
požadují multipacky s 20, popřípadě 24 lahvemi,
a to o objemu 0‚33 litru, 0‚4 litru či 0‚5 litru.“
Plzeňský Prazdroj používá multipacky z vlnité
lepenky pro typy balení 8pack‚10pack, 12pack,
15pack, 20pack a 24pack pro 330ml lahve. Do
multipacků jsou pak často přibalovány
různé dárky – převážně sklenice
a půllitry. „Trend prodejů těchto
balení je dlouhodobě stabilní,“ potvrzuje Pavel Šemík,
technický ředitel Plzeňského Prazdroje. I on vnímá
odlišnosti trhu. „8packy jsou
určeny pouze pro domácí
trh, tento typ balení, oproti
jiným velikostem, pro export
nepoužíváme,“ dodává.
WRAP-AROUD
PRO BIRGO
Letos v dubnu spojily síly
Mattoni a Budějovický Budvar
a uvedly na trhu ochucené nealkoholické pivo. Novinka s názvem Birgo ve třech chuťových
variantách je již v obchodech.
Spolupráce na novém výrobku
má přesah i do oblasti udržitelného podnikání. Birgo se vyrábí

Pavel Šemík

technický ředitel
Plzeňský Prazdroj

„PRACUJEME
NA RYCHLOSTI LINEK“
Ke změně materiálu či konstrukce
u multipacku v současnosti moc nedochází. Průběžně někdy dochází ke
změně designu obalů podle vizuální
identity konkrétní značky. Co se týká
úprav v technologii přímo na lince, snažíme se ji průběžně inovovat, což vede
ke zvýšení rychlosti linky a navýšení její
kapacity.

v Budějovickém Budvaru na nové lince s hodinovou kapacitou až 50 000 plechovek, jejíž
provoz pivovar oficiálně zahájil na konci března.
Birgo je baleno do papírových multipacků,
jež neobsahují lepidlo. Jedná se o technologii
tzv. wrap-around s obsahem recyklovaného papíru, jejíž použití podle výrobce snižuje o 16 %
uhlíkovou stopu v porovnání s klasickými plastovými fóliemi. Samotné plechovky obsahují 74 %
recyklovaného hliníku.
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TISK A ZNAČENÍ

Konec konvenčních
tiskových
technologií se
nekoná
I když se velmi často píše o velkém progresu, který s sebou
nese vývoj digitálního tisku, při velkých zakázkách ve
většině případů stále vítězí tisk konvenční, případně obě
technologie vedle sebe koexistují. Kvalita ve spojení s vysokými
výkony a přesnými kontrolními systémy je v současnosti u některých
technik téměř nesrovnatelná s tím, jak byly schopny reprodukovat
grafiku před několika lety.
Jana Žižková
g
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svetbaleni@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

I když existuje celá řada konvenčních tiskových
technik, k objemově nejvyužívanějším ve
světě obalů a etiket patří, alespoň u nás,
především flexotisk a ofset. Ve velkých
sériích má pochopitelně své místo
i hlubotisk (především doména
flexibilních obalů, některých
skládaček a etiket), ale v ČR
je jen velmi omezený počet
uživatelů této, v jiných částech
světa velmi rozšířené technologie.

I

Především producenti ze segmentu flexible & label si vybírají své dodavatele v profi
tiskárnách, obvykle s multifunkčním, kvalitním
a moderním technologickým zázemím, jak zde
v ČR, tak i v zahraničí. Výběr tiskárny se různí
závod od závodu podle produkce, jak ostatně
potvrzuje i František Vejsada, ředitel závodu
Dobrá voda v rámci skupiny Mattoni 1873: „Tisk
pro nás realizují jak čeští, tak i zahraniční dodavatelé. Například v závodě Dobrá voda v Byňově
máme 90 procent etiket od českých dodavatelů. Zásadní změny ohledně potisku nevnímáme, nicméně vývoj v oblasti tiskových strojů,
nové technologie i nové tiskové stroje umí najít
ten správný balanc mezi kvalitou a cenou. Trendem posledních let je zmenšování zakázek jako
důsledek častých změn designů a nárůstu počtu
variant výrobků. V současnosti jsou všechny
naše nápojové obaly, včetně potištěných, plně
recyklovatelné.“
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JAK NA ZVÝŠENÍ BAREVNÉHO GAMUTU
„Preferovaným výrobním procesem pro potisk
obalů, zejména z vlnité lepenky, je stále flexotisk.
Je to technologie, která umožňuje nastavení širokého rozsahu kvality tisku podle požadavků
zákazníka. Standardní tiskové barvy CMYK dnes
dokáží pokrýt 65 procent gamutu v daném
prostoru barevnosti,“ říká Libor Panuš, regional
business director CEE, Russia & CIS, Bobst. Při
použití Bobst OneECG (CMYK + Orange + green
+ violet) lze podle něj toto pokrytí barevnosti
zvýšit na 90 % gamutu. OneECG je využíván pro
všechny tiskové technologie Bobst, tj. digitální
tisk, flexotisk i hlubotisk. „Výhodou je zvýšení
gamutu na 90 procent, to znamená snížení
skladových zásob barev, snížení přípravy stroje,

možnosti tisku více zakázek na jednu roli materiálu,“
vysvětluje Libor Panuš. Za současný trend považuje používání
barev, které jsou ředitelné vodou,
nebo kde se nepoužívají ředidla pro
snížení ekologické zátěže. V současnosti
Bobst nabízí flexo/digitální tiskový stroj Digital
Master 340/510 pro tisk etiket. Jedná se o řešení
all-in-one. V plné výbavě je stroj schopen flexotisku a digitálního tisku, výseku, studené ražby,
kontroly kvality i relaminace/delaminace.
JASNÝM TRENDEM JE AUTOMATIZACE
Koexistenci digitálu a konvenčního tisku, v tomto
případě ofsetu, potvrzuje i Jaroslav Švejda,

„TISK ZVÝRAZNÍ OBAL,
PRIMÁRNÍ JE ALE PŘEPRAVNÍ
FUNKCE“

František Vejsada

ředitel závodu Dobrá voda
Mattoni 1873

Vedle etiket využívá Mattoni 1873 potisk i u flexibilních multipacků, kde je především flexotisk poměrně dobrým nástrojem
pro zviditelnění našich produktů v očích našich spotřebitelů.
Důležité je však nezapomenout, že hlavní funkcí tohoto obalu
je funkce přepravní. Přesto, že jsou současným udržitelným
trendem úspory materiálu, tzn. především ztenčování HDP
(LDP/LEDP) fólie, musí být tyto tendence bez většího vlivu na
praktické spotřebitelské požadavky (pevnost, neodtrhávání
nosné pásky, stabilita při zahřátí).
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tisk obalů pozitivní a balí se
více věcí než předtím. V současnosti k nejprodávanějším technologiím firmy patří tiskové stroje XL106
a CX104. Tyto stroje jsou oblíbené díky
automatizaci, vzdálenému servisu, softwarovému vybavení, přípravným časům, spektrálnímu měření i možnostem uplatnění.

Pavel Komůrka

packaging innovation
sustainability
coordinator
Orkla

VYUŽITÍ POTENCIÁLU MODERNÍCH
TECHNOLOGIÍ
Ke splnění požadavků svých klientů používají
výrobci strojů aktuálně nejmodernější automatizační a robotizační prvky. V akcidenčním
tisku již reálně funguje tzv. autonomní tisk, kdy
si tiskový stroj sám načítá zakázky z tiskové
fronty, provádí zabarvení, pasování i kontrolu kvality a po dosažení požadovaných parametrů spustí tisk čistého
nákladu. Po vytištění jedné úlohy
provede přestavení na další
a pokračuje v produkci,
dokud mu nedojde některý ze vstupů (zakázky,
desky, barva či papír).

prokurista
Heidelberg.
„Podíváme-li
se na statistiky,
digitální tisk nehraje
až tak zásadní roli v objemech tisku, navíc nezvládá tolik možností jako
ofset. Jasným současným trendem v ofsetu je automatizace – jak
v předtiskové přípravě, výrobě desek
a samotném tisku, tak i dalším zpracování.
Ofset je technologie se širokým záběrem
z hlediska substrátů, barevnosti, povrchových
úprav a ekologie.“ Podle něj byla pandemie pro

Využití potenciálu maximální automatizace a vysoké produktivity
současných technologií vyžaduje od
tiskárny perfektně zvládnutou organizaci
práce. „Významným prvkem současných investic je proto specializovaný workflow, který zajistí efektivní řazení zakázek, nákup spotřebních
materiálů či optimalizuje správu skladových
zásob,“ vysvětluje Stanislav Vaníček, marketing
manager společnosti Koenig & Bauer. Ve spolupráci s příslušným softwarem na řízení výroby
umožní workflow nejen načítání dat o zakázkách
do jednotlivých strojů a zařízení, ale především

„VLIV TISKOVÝCH BAREV
NA RECYKLACI OBALŮ“
Pohled udržitelnosti obalů v Orkle na tisk
zřejmě není až tak vázán na volbu tiskové
technologie. Mnohem zajímavější se
pro nás jeví problematika používaných
tiskových barev a jejich vliv na recyklaci jednotlivých typů obalů. Především
z tohoto důvodu bychom určitě chtěli
být u testování některých zkoumaných
řešení, například přechodu z tiskových
barev na bázi nitrocelulózy k polyuretanovým tiskovým barvám.

sběr provozních dat zpět do systému a jejich vyhodnocení v reálném čase. Důležitou roli hraje
u tiskových strojů servis. „Dálková údržba přes
zabezpečené internetové připojení je už standardem. Ke slovu se dostává prediktivní údržba,
která se s použitím prvků umělé inteligence
snaží z dostupných strojních dat odhalit možné
zdroje závad a předcházet jim,“ dodává Stanislav Vaníček. Současnou vlajkovou lodí v archovém ofsetu Koenig & Bauer je stroj Rapida
106X. Významný objem prodejů však zajišťují
také velkoformátové stroje Rapida 145/164.

Foto: Koenig & Bauer
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UDRŽITELNOST
Odklon od současného lineárního modelu „vytěžit – vyrobit – použít – vyhodit“ je pro
průmysl zásadní, a opakovaně použitelné obaly jsou nezbytnou součástí řešení. V posledních letech maloobchodníci a značky zkoušejí na poli znovupoužitelných obalů zavádět
novinky. Budou nové technologie a měnící se chování spotřebitelů klíčem k tomu, aby
se opakovaně použitelné obaly staly mainstreamem?

NÁVRAT
VRATNÝCH
LAHVÍ
Kateřina T. Osterroth
katerina.osterroth@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni.cz

Opakovaně použitelné obaly představují skvělou příležitost, jak snížit množství použitého
materiálu, zmenšit objem generovaného
obalového odpadu a tím omezit dopady obalů na životní prostředí.
Vratné obaly nejsou žádnou
novinkou. Znovupoužitelná
balení byla historicky využívána v mnoha aplikacích
a stále jsou, a to jak v B2B (manipulační nebo přepravní obaly, např.
přepravky, palety), tak v B2C (spotřebitelské obaly, např. pivní lahve). V posledních desetiletích však převládl trend
odklonu od opakovaně použitelných obalů
směrem k jednorázovým obalům, které výrazně
zjednodušují logistiku pro výrobce,
maloobchodníky, ale i pro spotřebitele. Strategie snížení
spotřeby primárních zdrojů
a environmentálního dopadu
obalů se zaměřila především
na odlehčování a recyklaci.

O

Systémy opakovaně použitelných obalů jsou součástí právních předpisů
EU o obalech od roku
1994, kdy Evropská unie
stanovila, že obaly by
měly být recyklovatelné,
opakovaně použitelné,

Značka Mattoni je nově dostupná
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ve vratném sklu a přepravkách.
Foto: Mattoni 1873

„KUPTE JEDNOU,
DOPLŇUJTE PO CELÝ ŽIVOT“

Lenka Nejedlová
environment & EMS
consultant
Unilever ČR

Refill neboli opakovatelně použitelné obaly jednoznačně přispívají k snižování environmentálního dopadu. Opakovaně
plnitelné nádoby viditelně snižují objem materiálů, spotřebovaných pro výrobu obalů, a navíc jsou většinou cenově
dostupnější. Takže přístup „kupte jednou, doplňujte po celý
život” může přispět k revoluci spotřebitelských zvyků a odklonu od kultury vyhazování. Potřebujeme odvážné inovace,
které jsou výzvou pro stávající design, materiály a obchodní
modely. Prioritou je zásadně přehodnotit přístup a připravit
cestu pro nová řešení, jako jsou opakovaně použitelné a znovu
plnitelné formáty.
Lenka Nejedlová vystoupí s prezentací o opětovně
plnitelných obalových systémech na kongresu Obalko.

nebo využitelné. Na rozdíl od recyklace však EU
nestanovila žádné kvóty, které by členské státy
musely dodržovat, ani žádné legislativní podněty na úrovni EU. Nicméně zájem o modely
opětovného použití se zvyšuje a řada značek
se přihlásila k dobrovolným programům, jako
je New Plastics Economy Global Commitment.
Více než 100 signatářů se zavázalo, že do roku
2025, ve vhodných aplikacích, přejde z jednorázových na opakovaně použitelné obaly.
FORMÁTY OPĚTOVNÉHO POUŽITÍ
Opakovaně použitelné obalové systémy lze
obecně rozdělit do dvou hlavních kategorií – doplňovací, kdy je obal po prvním nákupu ve vlastnictví spotřebitele a poté je opakovaně naplněn
pomocnými produkty („at home“), nebo dopl-
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něn v plnicí stanici („on the go“) a vratné, kdy je
obal vlastněn a čištěn výrobcem.
Doplňování doma
Doplňovací systémy získaly na popularitě zejména od příchodu trendu bezobalového nakupování (životního stylu „zero waste“), a pro
některé produkty by mohly být vhodnější a snadněji implementovatelné než vratné systémy.
Doplňování doma je pro výrobce nejjednodušší
způsob, jak začlenit opakovaně použitelné obaly
do svého portfolia. „Zjistili jsme, že neexistuje
žádné univerzální řešení. Využíváme velmi úzce
inovace a technologie, prostřednictvím specializovaných interních týmů a projektů budujeme odborné znalosti, testujeme a zdokonalujeme různé
přístupy pro různé typy výrobků od vhodných

třebitelů,“ říká
Lenka Nejedlová,
environment & EMS
consultant společnosti
Unilever ČR. Příkladem tzv.
refillů z poslední doby na českém trhu může být sprchový gel
Dove v 720ml znovupoužitelné lahvi s
pumpičkou ze 100% PCR spolu se 720ml
doplňovacím sáčkem od společnosti Unilever, nebo 430ml opakovaně použitelná hliníková lahev a 480ml doplňovací sáček šampónů
Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences
a Aussie od společnosti Procter & Gamble.
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obalových materiálů, přes koncentrované výrobky,
po možnosti refillů či
doplňovacích stanic. Důležitá je ale spolupráce a sdílení zkušeností, které jsme se na
této cestě naučili, s cílem zapojit
klíčové zainteresované strany – včetně
legislativní správy, maloobchodníků,
výrobců, doručovacích služeb, organizací
občanské společnosti a samozřejmě spo-

Jednorázové obaly používané k opětovnému
naplnění původního obalu sice stále generují
odpad, ale celkově snižují spotřebu plastů a není
zapotřebí zpětná logistika. Nevýhodou tohoto
systému je, že doplňovací sáčky často tvoří vícevrstvá fólie, kterou nelze v současné době
recyklovat.
Doplňování na cestách
Doplňování „on the go“ je prodejní místo, kam
spotřebitel odnese buď původní obal, nebo
vlastní nádobu a sám si produkt doplní. Síť plnicích stanic, ve kterých si mohou zákazníci
natočit tekutý prací prostředek a prostředky
inzerce

Balení a doplňky pro profesionály

800 500 515*

* ZDARMA

rajapack.cz

info@rajapack.cz
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Takzvaný bezobalový prodej s novým technologickým řešením od společnosti Miwa nedávno představil obchodní řetězec Albert.
Po hypermarketu na pražském Chodově, kde
vznikla bezobalová stěna loni v říjnu, si mohou
zákazníci nově nakoupit do znovupoužitelných
nádob i v ostravském Albertu v Nové Karolině.
U potravinového zboží si mohou spotřebitelé
zvolit, zda využijí uzavíratelných nádob, které
jsou znovupoužitelné, nebo přijdou s vlastní nádobou. Nabízené chytré nádoby u potravin jsou
zálohované a je možné je vrátit. „V průběhu několika měsíců fungování systému v chodovském
hypermarketu, a také na základě průzkumu vidíme velmi pozitivní reakce zákazníků. Oceňují
provedení i rozmanitost sortimentu,“ vysvětluje
Barbara Hajasová, manažerka sortimentu z obchodů Albert. Jediným nedostatkem plnicích
stanic z pohledu udržitelnosti je problém obalového odpadu na úrovni prodejen (např. těžko
recyklovatelné vnitřní sáčky bag-in-boxů).
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Vratné modely
V systému vratných obalů si spotřebitel obal
pouze pronajímá a poté ho vrací. Výzkum
dopadu vratných obalů na životní prostředí v průběhu celého životního
cyklu identifikoval řadu faktorů,
které ovlivňují environmentální
životaschopnost vratného
modelu. Jedná se o samotnou výrobní zátěž
obalu, počet cyklů,
které obal dokončí během
své životnosti,

přepravní
vzdálenost,
počet obalů
v oběhu, využití
přepravního vozidla
a recyklovaný obsah/
recyklace po spotřebiteli.
Studie LCA odhalily, že nejúčinnější model vratných obalů
bude využívat obaly, které obsahují recyklovaný materiál, jsou samy
o sobě recyklovatelné a jsou dostatečně
odolné, aby měly dlouhou životnost. Obaly
mohou být také sdíleny mezi více výrobci různých produktů (kolektivní vratný systém). Tento
systém již dlouhodobě funguje v řadě evropských zemích, kde se používají normované lahve
a přepravky.
Vracení na cestách
V distribuci piva a v segmentu HoReCa jsou
vratné skleněné lahve dlouhá léta normou. Distribuce nealkoholických nápojů a vody se však
v posledních dekádách postupně přesunula do
obalů na jedno použití. Nicméně společnosti
Mattoni 1873 a Kofola loni navázaly na to, co bylo
v Česku dříve běžné – kupovat vody a limonády
v zálohovaných skleněných lahvích. Mattoni
začala stáčet své vody do vratných skleněných
lahví o objemu 1 litr se zálohou pět korun. „Vratná
skleněná lahev pro retail se vyvíjí podle našich
představ. Jsme ale stále na začátku, jedná se
o v retailu úplně novou kategorii. První data
nám ale potvrzují, že si nová lahev spotřebitele
najde,“ doplňuje tisková mluvčí Mattoni 1873 Andrea Brožová. A dodává: „Sklo i plast mají své výhody a nevýhody. Nemyslíme si, že by skleněné
lahve mohly nahradit PET. Spíše to vypadá, že si
nový výrobek najde spotřebitele, kteří budou kupovat obojí pro různé příležitosti – PET na cesty
a sklo domů – případně si skleněná lahev získá
spotřebitele nové, kteří dosud balenou vodu
nekupovali.“
Společnost Kofola přišla s podobným projektem
Cirkulka, díky němuž rozšířila do obchodů i velkých řetězců své portfolio nápojů ve vratných
skleněných lahvích. Jedná se o sycené nápoje
Kofola a Vinea a pramenitou vodu Rajec. Záloha
za lahev činí osm korun. Z LCA analýzy, kterou
si Kofola nechala zpracovat odborníky z Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze, vyplynulo, že vratná lahev Cirkulka vykazuje ve srovnání s PET lahví i s PET lahví s 25% recyklovaným
podílem nižší náročnost na spotřebu neobnovitelných zdrojů. Cirkulce zároveň stačí osm cyklů,
aby se její uhlíková stopa při jednotné teoretické vzdálenosti vyrovnala dopadu jednorázových PET lahví. Běžná životnost
skleněných vratných lahví je přitom
mnohonásobně vyšší. A s každou
další rotací se uhlíková stopa
vratného skla snižuje. Hrozbou pro tento systém momentálně je, že se obalové sklo ze dne
na den stalo nedostatkovým zbožím.
Na trhu nyní panuje velká poptávka po
lahvích (důvodem nedostatku je i zničení
velké ukrajinské výrobny lahví), což tlačí jejich
cenu nahoru. Nárůstu cen lahví také napomáhá
významné zdražení energií, surovin i mezd.
Vrácení z domova
Model vrácení z domova je vhodný zejména pro
e-commerce, protože vyzvednutí prázdných
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na úklid domácnosti, nabízí např. dm drogerie.
„V současné době nabízí společnost dm 21 prodejen vybavených plnicími stanicemi. Jednadvacátá prodejna se otevřela 1. září v OC Nový
Smíchov v Praze,“ uvádí Jiří Peroutka, manažer
komunikace dm drogerie. V roce 2021 bylo
podle něj v prodejnách dm prodáno více než
15 000 litrů stáčené ekodrogerie (od začátku
roku 2022 si zákazníci stočili již více než 9000
litrů těchto prostředků). „Od zavedení plnicích
stanic v dubnu 2019 se tedy stočilo více než
42 000 litrů a díky opakovaně použitelným lahvím se ušetřila více než tuna plastového odpadu,“ doplňuje Jiří Peroutka.

obalů lze spojit s doručením nových výrobků.
Je obzvláště výhodný pro
městské oblasti se zkrácenými
dojezdovými vzdálenostmi mezi
jednotlivými dodávkami. Klíčovým
bodem pro úspěch je správně vytvořit
systém záloh a odměn, který musí zákazníky motivovat k vracení obalů, aniž by je odradil vysokou počáteční investicí. Příkladem
takového projektu je Otoč obal online obchodu
s potravinami Rohlik.cz. V Rohlíku lze v zálohovaných obalech objednat mléčné výrobky (záloha
pět korun), trvanlivé potraviny (záloha 10 Kč)
a drogerii z ekologické produkce (záloha 10 Kč).
„Tohle je budoucnost ekologického nakupování,
které nám dává smysl,“ prohlásil při rozjezdu
projektu Tomáš Čupr, zakladatel a většinový
majitel Rohlik.cz. A dodal: „Zákazníci nás dlouhodobě žádali o bezobalové řešení, zvolili jsme
způsob, který je opravdu bez odpadu a zároveň
nejvíce hygienický. Dodavatelé nám skleněné
nádoby naplněné potravinami přivezou, použité pak z našeho skladu odvezou, důkladně
vymyjí, znovu naplní a přivezou. Myslím, že se
jedná o důrazný čin v rámci šetrného přístupu

Vladimír Kočí
vedoucí Ústavu
udržitelnosti
a produktové
ekologie
VŠCHT Praha

„OD DVANÁCTI CYKLŮ
NAHORU“
Hlavním problémem jednorázových
obalů je jejich stále narůstající množství
v komunálním odpadu. Účinnost smysluplné recyklace těchto materiálů je nízká
a nelze očekávat nárůst její efektivity.
Přírodní zákony jsou neúprosné a recyklovat v podstatě vždy znamená spotřebovávat další energii a materiály. Naproti
tomu opakovaně používané obaly, reuse/
refill systémy vykazují z pohledu LCA
lepší environmentální parametry. Zvýšené vstupy související s dopravou a vymýváním opakovaně plněných obalů
mají výrazně nižší environmentální dopady než výroba a odstranění materiálů
potřebných pro jednorázové použití.
Základním parametrem je ovšem počet
opakovaných použití daných obalů. Nahrubo se dá říci, že opakovaně plněné
obaly začínají být výhodnější od 12 cyklů.
Profesor Kočí bude mluvit
podrobněji o udržitelnosti
na kongresu Obalko.
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„VÍCE INTELIGENCE
PRO VRATNÉ OBALY“

k životnímu prostředí.“ Na vrcholu pandemie
v roce 2020 musel Rohlík dočasně ve snaze zabránit šíření koronaviru pozastavit zpětný odběr
vratných obalů, což odhalilo jednu slabinu takových systémů: hygiena. Nicméně po odeznění
této vlny se projekt opětovně spustil.
FLEXIBILITA, JEDNODUCHOST
A CENOVÁ DOSTUPNOST
Úspěch či neúspěch různých systémů opakovaně použitelných obalů mají samozřejmě
v ruce spotřebitelé. Co si myslí o těchto možnostech nakupování? Jelikož nebyl zveřejněn
žádný nezávislý průzkum českých a slovenských spotřebitelů, podíváme se do zahraničí.
Nový průzkum britské agentury IGD (The Institute of Grocery Distribution), kterého se zúčastnilo více než 2000 spotřebitelů ve Velké Británii,
odhaluje, že 83 % spotřebitelů je otevřeno změnám a přibližně čtyři z 10 (41 %) již použili opakovaně použitelné obaly. Spotřebitelé byli nejvíce
ochotni doplňovat doma (refill at home), používat vratné automaty (return on the go) a vratné
obaly, které kurýr vyzvedne doma (return from
home). Jako hlavní překážky, které brání v používání opakovaně použitelných obalů, spotřebitelé označili cenu, otázku hygieny, zvýšené
úsilí, které musí vynaložit, časové možnosti,
úložný prostor v domácnosti a kvalitu produktů.
Překvapivě věrnostní body byly pro spotřebitele větší motivací než zálohy. Spotřebitelé,

Jake Weighell
analytik
Smithers

Globální trh opakovaně použitelných obalů by měl dosáhnout
v letošním roce tržeb ve výši 42 miliard dolarů, to je čtyř procent celosvětového trhu s obaly. V letech 2022–27 se očekává
pětiprocentní roční růst až na 53‚5 miliardy dolarů. Současný
technologický vývoj v oblasti opakovaně použitelných obalů
zahrnuje lepší čisticí a plnicí stroje, vylepšený design a odolnost opakovaně plnitelných obalů a postupné zavádění
aplikací pro chytré telefony, které spotřebitelům usnadní
používání opakovaně použitelných obalů. Do budoucna se
v oblasti opakovaně použitelných obalů pravděpodobně více
prosadí používání inteligentních obalů, aplikací pro chytré telefony a technologie track and trace.
Nezmeškejte prezentaci
Jakea Wieghella na kongresu Obalko.

kteří nakupují online, v průzkumu připouštějí,
že vracení obalů kurýrům se snadno může stát
součástí jejich týdenní nákupní rutiny. Z šetření
vyplývá, že pokud chceme zvýšit používání opakovaně použitelných obalů, musí být tato řešení
flexibilní, jednoduchá a cenově dostupná.
PŘÍLEŽITOST A NEJASNÁ BUDOUCNOST
Teoreticky lze téměř všechny obaly na jedno
použití nahradit opakovaně použitelnými obaly.
Tento krok by však měl obrovský dopad na náš
každodenní život, na sektor rychloobrátkového
spotřebního zboží, na maloobchod, logistiku
i ekonomiku. Navíc pokud se systémy opakovaně použitelných obalů nastaví špatně, jasně
převáží jejich nevýhody. Přínosu v oblasti udržitelnosti lze docílit pouze v případě, pokud jsou
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splněny tyto podmínky: je třeba dosáhnout
dostatečného množství cyklů, což znamená,
že spotřebitelé musí vracet/doplňovat prázdné
obaly (návratnost lze pozitivně ovlivnit například výší záloh za vratný obal), obaly musí být
efektivně čištěny a přepravní vzdálenosti mezi
výrobcem a spotřebitelem musí být nižší než
150–200 km, což znamená, že podniky by musely přejít na decentralizovanou výrobu. V současné době neexistuje žádný orgán, který by
plánoval a organizoval návrh a realizaci systémů
opakovaně použitelných obalů, které by měly
smysl z ekonomického, ekologického i společenského hlediska. Proto je budoucnost opakovaně použitelných obalů v Evropě nejasná
a bude záviset na politických rozhodnutích vlád
a výrobních společností.
inzerce
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„V duchu spoločenskej zodpovednosti vytvárame tlak a dopyt
na obaly recyklovateľné, označovať výrobky a tým zvyšovať
aj povedomie u zákazníkov. Je pre nás dôležité, aby tieto
skutočnosti vnímali na obaloch výrobkov a následne
si sami vytvárali kladný postoj a vyhľadávali výrobky s týmto označením,“ zdôrazňuje Jozef
Kamas, riaditeľ výrobných závodov Budiš.

Svět balení:

Do akej miery a v čom je užívateľom obalov či
fólie vaša spoločnosť?

Jozef Kamas:

Segment nápojov vyžaduje vo veľkej miere balenie do obalov – sklo, PET a kvôli manipulácii
a ochrane aj do zmršťovacej a stretch fólie.

Svět balení:

Aké typy obalov a fólií používate? Vymenovali
by ste zopár príkladov?

Jozef Kamas:

Okrem iného sklo RGL, PET – obal nápojov,
HDPE – uzávery, ALU – uzávery na sklo, PP – etikety, LDPE – zmršťovacia fólia rôznej hrúbky či
PE – strojná stretch fólia.

Svět balení:

Priblížili by ste vaše hlavné kritériá a priority pri
výbere obalov? Okrem financií, samozrejme…

Jozef Kamas:

Vzhľadom na veľké odbery v rámci našej skupiny
podnikov kladieme dôraz na kvalitu materiálu.
Tiež realizujeme vopred aj skúšky materiálu
v rámci takzvaného testovacieho protokolu,
kedy sa materiál použije priamo do linky a skúša
sa, ako reaguje pri daných parametroch nastavenia linky.

Svět balení:

Čo je pre vás ešte dôležité?

Jozef Kamas:

Dôležitým kritériom je aj spoľahlivosť dodávateľov a včasnosť dodávok. Záleží nám aj na tom,
aby boli obaly dodávané v zmysle obdržanej
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špecifikácie, recyklovateľnosti, aj vzhľadom na
systém manažérstva kvality IFS a štandardy kvality u výrobcu. Ceníme si u dodávateľov aj ústretovú komunikáciu pri vyžiadavaní dokumentácie
a riešení prípadných reklamácií. V rámci packagingu hľadáme riešenia, ktoré sú na jednej strane
zaujímavé pre spotrebiteľa a na strane druhej sú
ekologické a funkčné.

Svět balení:

Akým spôsobom obaly vyvíjate?

Jozef Kamas:

Návrhy dizajnujeme spoločne s dizajnérskymi
štúdiami a snažíme sa sledovať trendy, aby obal
zaujal a priniesol dostatočné informácie spotrebiteľom. Snažíme sa sledovať trendy a aplikovať
ich do praxe. Momentálne prevažujú zelené
cesty, teda aj obaly a fólie sú také, ktoré prispievajú k znižovaniu gramáže fliaš. V segmente
vôd máme niektoré potlačené fólie na naše
značky – Budiš, Gemerka. Napríklad fľaša Fatra
dostala ocenenie Grand Czech Design 2018
v Českej republike, nakoľko dostala moderné
prevedenie v sklenej fľaši so siluetou kryštálov
od českého dizajnéra Jana Čapka. Ten spolupracoval aj pri dizajne PET fliaš.

Svět balení:

Opísali by ste proces spolupráce, ako aj hodnotenie spolupráce so svojimi dodávateľmi?

Jozef
Kamas:
Spoluprácu s dodávateľmi pravidelne vyhodnocujeme. Súčasťou IFS je
hodnotenie dodávateľov dvakrát ročne, taktiež u nových dodávateľov hodnotíme prvé tri dodávky.
V rámci našej spoločnosti máme oddelenie centrálneho nákupu, ktoré rieši väčšie
alebo pravidelne sa opakujúce problémy s dodávateľmi.
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Tomáš Szmrecsányi
tomas.szmrecsanyi@atoz.cz
svetbaleni
svetbaleni.cz
svet_baleni.cz
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Svět balení:

Máte problémy pri plnení a využívaní obalov?

Jozef Kamas:

Obaly pred používaním testujeme, na základe
úspešného testovania oddelenie centrálneho
nákupu dohodne podmienky kontraktov. Problém nastáva, ak dodávateľ reálne nedodáva
taký materiál, ktorý bol testovaný. Vo výnimočných prípadoch môže byť technický problém aj
na našej strane, ale dodávatelia našich technológií reagujú vždy flexibilne a prípadné technické
problémy obratom odstránia.

Svět balení:

Na akých technológiách plníte obaly?

Jozef Kamas:

Využívame plniace linky s kvalifikovanou a skúsenou obsluhou. Neustále sa snažíme modernizovať naše zariadenia a typy fliaš pre
bezproblémové plnenie. Spolupracujeme s viacerými renomovanými výrobcami ako napríklad
Krones, KHS. Zaujímame sa o novinky a snažíme
sa ich pravidelne aplikovať v rámci modernizácie a investícií.

Svět balení:

Aké benefity ponúkajú jednotlivé obaly, spôsoby balenia, ktoré využívate?

Jozef Kamas:

Obal, fľaša, sa vyfukuje až priamo pred
plnením, tým pádom je skladný. Rovnako aj kvalitné obaly a používané
moderné technológie oproti
starším linkám umožňujú
úsporu materiálu, lepšie
sa s nimi manipuluje
v sklade, ako aj počas
prepravy, palety
sa nerozpadávajú, a v re-

gáli u zákazníka – sixpacky. Výhodou
kvalitných obalov je aj to, že fľaša po otvorení drží svoj tvar.

Svět balení:

Ako vidíte súčasnosť a budúcnosť
balenia?

Jozef Kamas:

Budúcnosť vidíme v neustálom vylepšovaní používaných
technológií, ako aj recyklovateľných obalov. Ako
príklad môžeme spomenúť výrobu PET
fliaš, ktorá je pre
nás kľúčová. Z použitých PET fliaš
sa vyrobia drvením
a umývaním PET vločky (recyklát), ktoré sa po dôkladnej dekontaminácii pridávajú k takzvanému primárnemu
materiálu. Z tejto hmoty sa vyrobí predlisok pripomínajúci tvar skúmavky. Z neho sa následne
vyfúkne fľaša požadovaného tvaru. Týmto spôsobom sa dajú PET fľaše recyklovať prakticky
donekonečna. Pomer týchto dvoch zložiek sa
čím ďalej, tým viac prispôsobuje prísnejším európskym normám v prospech recyklátu. Aj to
jeden z dôvodov prečo je recyklácia použitých
PET fliaš pre nás taká dôležitá. Stále sa zlepšuje
aj nápaditosť balenia, na trhu pribúdajú obaly,
ktoré komunikujú so zákazníkmi a vyzdvihujú
benefity produktu, ale aj použitého obalu oproti
konkurencii.
Všetky trendy smerujú k ekológii, čo je logické.
Významne sa využíva recyklácia používaných
obalov, preferuje sa používanie čírych a svetlejších PET fliaš. Používa sa menej potlačených
fólií a znižujú sa gramáže fliaš.

Svět balení:

Sedí vám národná i európska legislatíva z oblasti obalov a balenia, ktoré taktiež ovplyvňujú
vaše fungovanie?

Jozef Kamas:

Vzhľadom na zavedený IFS štandard sledujeme národnú aj európsku legislatívu
a snažíme sa nasledovať a dodržiavať požiadavky a trendy
v tejto oblasti. Naše
výrobky sú
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označené v zmysle
platnej legislatívy, nezrovnalosti vopred konzultujeme s príslušnými
inštitúciami.

Svět balení:

Do akej miery sa vám darí zavádzať recyklované a recyklovateľné obaly?

Jozef Kamas:

Na zavádzaní recyklovaných a recyklovateľných obalov dlhodobo pracujeme. Všetky
obaly z nápojov nášho
portfólia sú recyklovateľné, taktiež zvyšujeme rozsah
používaných
recyklátov.

Jozef Kamas:

Ten sa čoskoro zvýši
ešte viac, nakoľko bolo
zavedené zálohovanie
PET fliaš, čím sa zvýši
objem vyzbieraných fliaš.

Svět balení:

Ste taktiež zástancom zálohovania PET fliaš?

Z pohľadu našej spoločnosti je projekt zálohovanie PET fliaš a plechoviek
veľkým projektom a výzvou
pre každého zamestnanca,
ktorý sa na zavádzaní podieľal. Systém sa len nedávno
rozbehol a nie sú ešte úplne
jasné všetky benefity a nedostatky. Ako nedostatky sme
však vnímali v počiatku nepripravenosť niektorých odberateľov,
najmä malí odberatelia môžu mať
problém s výberom použitých
obalov. Nesporným benefitom je
návrat PET fliaš a plechoviek späť
do kolobehu použitia. Naša spoločnosť sa
snaží uľahčiť proces odnášania použitých PET
fliaš a plechoviek aj samotným spotrebiteľom.

Svět balení:

Môžete o tom povedať niečo viac?

Jozef Kamas:

Koncom minulého roka práve pri spúšťaní zálohovacieho systému sme spoločne so spoloč-

nosťou Slovnaft predstavili dizajnové odnosky
a tašky na pohodlné odnášanie fliaš a plechoviek do obchodu. Aktuálne už sú vo vybraných
sieťach potravín, ako aj na čerpacích staniciach Slovnaft k dispozícií odnosky a tašky na
6–9 kusov použitých PET fliaš. Tieto produkty
dostane zdarma každý zákazník, ktorý si kúpi
niektorú z vôd z nášho portfólia. Zaujímavosťou
celej spolupráce je fakt, že tašky i odnosky nadizajnoval známy slovenský módny návrhár Fero
Mikloško. Čiže produkty sú nielen praktické, ale
aj vizuálne atraktívne a chic.

Svět balení:

Ako vnímate budúce požiadavky na vývoj obalových technológií?

Jozef Kamas:

Recykláciou sa budú meniť aj vlastnosti recyklovaného materiálu, čo bude vytvárať tlak aj
na výrobcov obalových technológií – z pohľadu
inovácií.

Svět balení:

Prejavuje sa aj u vás zvyšovanie cien surovín,
obalov, prípadne evidujete aj výpadky u niektorých materiálov alebo typov obalov?

inzerce

... Váš partner v paletách

Výkup, výroba a prodej palet
Licencované opravy palet
Třídění palet
Recyklace palet

www.herus-palety.cz
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Jozef Kamas:

Dôležitá je strojná stretch fólia,
aby sa palety cestou neuvoľnili
a nedošlo k poškodeniu a deformácii výrobkov, obaly musia
byť pevné. Následne v logistických centrách opäť s paletami a balíkmi manipulujú, čiže
pevné balenie je podmienkou.

Všetky tieto negatívne trendy
v konečnom dôsledku budú
vplývať na konečnú cenu výrobku – zvýšené ceny a výpadky
spôsobujú nutné naskladňovanie, s tým súvisia požiadavky na
miesto v sklade, držanie kapitálu
v zásobách, zníženie ziskovosti
a nesplnenie všetkých požiadaviek zákazníkov – v prípade
výpadkov dodávok, menšie
investície a tlak na úsporu
nákladov.

Svět balení:

Ktorý typ dopravy vám najviac vyhovuje?

Jozef Kamas:

Celopaletové a celokamiónové prevozy, využívanie skladovej manipulačnej techniky, teda paletových vozíkov.

Svět balení:
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Akým spôsobom vlastne ovplyvňuje balenie a samotné
obaly logistické procesy u vás vo
firme?

Jozef Kamas:

Segment vôd je
plne závislý na dodávkach obalov a obalových materiálov v našej
spoločnosti. Kvalita obalov
a obalových materiálov je základom na udržanie kvality výrobku
počas lehoty minimálnej trvanlivosti,
ako aj pre lepšiu manipuláciu v sklade,
stabilitu paliet pri skladovaní, nakladaní
a preprave.

Svět balení:

Do akej miery je dôležitý obal a spôsob balenia vzhľadom na prepravu
tovaru a jeho cesty dopravou
do obchodov?

Jozef Kamas:

Kamiónová preprava
kladie dôraz na
pevné balenie
paliet výr o b k o v.

Svět balení:

Akým spôsobom sa snažíte vzdelávať v oblasti, ktorej sa venujete a ktorú máte na starosti?

Jozef Kamas:

Snažíme sa našich zamestnancov podporovať
v ďalšom vzdelávaní a rozvoji. Pravidelne im zabezpečujeme účasť na odborných výstavách,
seminároch, workshopoch a školeniach. Každé
rozšírenie si obzoru v danej oblasti prispieva
k zvýšeniu erudovanosti našich zamestnancov,
čo veľmi vítame.

Svět balení:

Ako ste sa dostali na vašu súčasnú pracovnú
pozíciu?

Jozef Kamas:

Absolvoval som štúdium na STU Bratislava,
Chemicko-technologická fakulta. Od ukončenia školy som pracoval v podnikoch potravinárskeho zamerania, na rôznych pozíciách, a to od
technológa po riaditeľa. Práca v tomto odvetví
je to, čo som vždy chcel a plne ma to napĺňa. Aj
preto som prijal novú výzvu a ponuku byť riaditeľom výrobných závodov spoločnosti Budiš,
kde som nastúpil v tomto roku. Spojenie mojich
skúseností a výroby práve v segmente vôd je
o to krajšie, že voda a pramene sú najväčším
pokladom, ktorý na Slovensku máme. Voda
je základ života.

inzerce
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ODPADY

PŘED
ZPRACOVATELI
ODPADŮ STOJÍ
ŘADA VÝZEV
Jaké složité úkoly stojí před zpracovateli a úpravci odpadů v následujících
letech? Jak náročné bude splnit ambiciózní cíle Evropské unie v oblasti recyklace
komunálních odpadů? A co dnes nejvíce komplikuje činnost v oblasti odpadového
hospodářství? Na tyto i další otázky jsme hledali odpověď v následujícím textu.
Na úvod několik statistických údajů. Podle údajů
Ministerstva životního prostředí bylo v roce
2020 v České republice vyprodukováno
38‚5 milionu tun všech odpadů. Z toho
nebezpečné odpady tvořily 1‚8 milionu tun a 36‚7 milionu tun byly
ostatní odpady. Významnou
skupinu (14‚9 procenta)
z celkového množství
odpadu tvořily komunální odpady. Obyvatelé
České republiky jich v roce
2020 vyprodukovali 5‚7 milionu tun, na jednoho Čecha tedy
vychází 536 kg odpadu. K dalšímu
zpracování bylo využito 51 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho
39 % materiálově a 12 % energeticky. Na
skládkách skončilo 48 % komunálních odpadů.

N

Přitom podle závazných evropských cílů balíčku
směrnic oběhového hospodářství, které mají
jako prioritu recyklaci komunálních odpadů,
tedy i obalů, mají být odpady vnímány především jako zdroje surovin pro další výrobu. A do
roku 2025 má být minimálně 55 procent všech
komunálních odpadů znovu recyklováno. Pro
rok 2030 je stanoven cíl na 60 procent a o pět let
později ještě o dalších pět procent víc. Zásadním úkolem nejen pro zpracovatele odpadů, ale
i firmy a občany je co největší intenzifikace třídění využitelných složek komunálních odpadů.

Martina Vampulová
svetbaleni@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni
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POPAI DAY 2022
Nová éra retailu - kamenný obchod se vrací na výsluní

14. ročník prestižní události pro profesionály z retailu

24. 11. 2022

Kongresové centrum

O2 universum

Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň
POPAI FÓRUM 2022

Konference o probíhajících trendech, perspektivách
a změnách v marketingové komunikaci v retailu.

POPAI AWARDS 2022

Soutěž o nejlepší realizace
a projekty komunikace v retailu.

Hvězda 3D reklamy 2022
Soutěž o nejlepší reklamní
a dárkové předměty.

POPAI STUDENT AWARD 2022
Soutěž o nejlepší studentské návrhy
projektů in-store komunikace.
AKCE PROBÍHÁ
VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU
UP BRAND ACTIVATION
GENERÁLNÍ PARTNER

AKCE PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU
SVAZU OBCHODU
A CESTOVNÍHO RUCHU ČR
HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

SPONZOŘI

ODBORNÝ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER
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„Mezi aktuální trendy na straně odpadových
firem tedy stojí viditelné navyšování výsledků
třídění jak v obcích a městech, například systémy door to door, tak intenzifikace třídicích
procesů na třídicích linkách. Pro další pozitivní
vývoj v tomto směru je však klíčové zejména
navýšení poptávky po druhotných surovinách,
resp. po produktech recyklace. Třídicí linky
umí vytřídit prakticky cokoli, ale musí po tom
být poptávka. Nikdo nebude třídit takzvaně
na sklad. Zde je míč převážně na straně výrobců,“ říká výkonný ředitel České asociace
odpadového hospodářství Petr Havelka s tím,
že pokud bude poptávka, zpracovatelský průmysl má technologie na to, aby z druhotných
surovin vyrobil kvalitní výrobky. Dobrá zpráva
je, že výrobci jdou těmto snahám vstříc a řada
z nich mění obaly s cílem jejich lepší recyklovatelnosti. Výrobci se také více zaměřují na to,
aby alespoň část jejich obalů byla z recyklovaných druhotných surovin.
A právě splnění definovaných recyklačních cílů
a změna nastavení společnosti do „oběhového
hospodářství“, tedy hospodářství, kde surovina
je cenná a využitelná i po životním cyklu výrobku
a dostává znovu život, je nejdůležitější aktuální
výzvou, která stojí jak před firmami na zpracování odpadu, tak před výrobci a v konečném důsledku i před jednotlivými členskými zeměmi
Evropské unie. „Pro to, aby byly splněny
ambiciózní cíle balíčku směrnic oběhového hospodářství Evropské unie
týkající se recyklace komunálního
odpadu, se firmy snaží navýšit své
zpracovatelské kapacity. Zároveň, podobně jako zbytek průmyslového odvětví,
mají jako jednu z důležitých priorit i snížení
celkových nákladů, aby byly jejich výrobky na

Petr Havelka
výkonný ředitel
Česká asociace
odpadového
hospodářství

„MÁME JASNĚ DANÝ
RÁMEC, CÍLE I VÝZVY“
Osobně moc nevěřím tomu, že pokud
by nebyly stanoveny závazné cíle pro
recyklaci, že by státy, či výrobci, anebo
zpracovatelské a odpadové firmy, šly
v potřebném rozsahu onou ne zcela
snadnou cestou recyklace. Vnímám
pozitivně, že členské státy Evropské
unie aktivně podpořily balíček oběhového hospodářství. Ten nám dává jasný
rámec, cíle a výzvy.
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trhu co nejvíce konkurenceschopné,“
říká tisková mluvčí
společnosti Eko-kom
Lucie Müllerová.
ZEFEKTIVNĚNÍ
RECYKLAČNÍCH PROCESŮ
Před výrobci zboží, výrobci obalů, ale
i před zpracovateli odpadů stojí řada
důležitých technologických cílů. Patří
mezi ně určitě větší unifikace používaných materiálů s cílem zjednodušit recyklaci, omezení
materiálů obtížnějších
pro recyklaci jako například PVC, ale i barevného spektra
dalších vybraných materiálů.

Dále je
to zvýšení
kvality třídění
a čistoty produkovaných druhotných surovin pro lepší
využitelnost v recyklaci,
nalezení rovnováhy mezi
potřebami obalu z hlediska
jeho základní role a mezi jeho
konstrukcí a složením, a to ve vztahu
k možnostem dalšího využití konstrukčního materiálu v recyklačních procesech.
„Mezi klíčové výzvy patří také další zefektivnění recyklačních procesů, a to jak u technologií mechanické recyklace, tak u technologií
chemické recyklace. Ta pravděpodobně citelně
rozvine své kapacity, což je dalším technologickým krokem k oběhovému hospodářství. Bude
zde velký tlak na cenu procesů a na spotřebu
energií,“ myslí si Petr Havelka.
Nesnadný cíl, který úzce souvisí se snahou Evropské unie snížit množství vznikajících směsných odpadů dokonce na polovinu oproti
současnosti, se pak promítá i do oblasti energetického využití odpadů. Energetická zařízení by
se podle Petra Havelky měla proto orientovat

méně na
netříděné
směsné odpady a mnohem
více na nerecyklovatelné zbytky po procesech technologického
třídění. Takových odpadů
bude totiž přibývat a je dobré
je efektivně energeticky využít.
Přitom pro klasické spalovny směsných odpadů nejsou kvůli vysoké výhřevnosti vhodným palivem, zatímco pro
moderní energetické zdroje na více-výhřevná
paliva ano.
EFEKTIVITA NA PRVNÍM MÍSTĚ
Sami zpracovatelé odpadu pak kladou stále
větší důraz na efektivitu. Rozvíjejí systémy digitalizace, zavádějí automatizaci, lépe plánují logistiku svozu i využití svozové techniky, zaměřují
se i na jednotlivé segmenty technologií třídicích
linek. Stále více využívají optické senzory, separátory kovů, separátory různých typů plastových
materiálů a podobně. U mnohých druhotných
surovin dokáží díky novým technologiím dosahovat vyšší čistoty pro recyklační procesy, ať už
je to odpadní sklo, plasty, bioodpady či odpadní
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SNAHA O ENERGETICKOU
SOBĚSTAČNOST
Stejně jako pro celé průmyslové
odvětví bude v následujících
měsících i pro zpracovatele odpadu náročným
úkolem zajistit fungování
v době s obrovskou volatilitou na
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papír a další
recyklovatelné
komodity. „V posledních letech je
kladen větší důraz na
modernizaci a automatizaci, ať už dílčích zařízení,
technologií nebo jednotlivých
procesů zpracování odpadů,“ potvrzuje Lucie Müllerová.

trhu s energie mi a chybějícími lidskými
zdroji. „Na elektřině
a plynu je přímo závislá většina provozů
zpracovávající odpady,“
připomíná Lucie Müllerová.
Proto se řada zpracovatelských
firem snaží být v oblasti energetiky
soběstačná. Ve svých areálech budují
fotovoltaické elektrárny, provozují kogenerační jednotky, kde z plynu využívají jak
elektrickou energii, tak teplo. „Naše členské
firmy staví bioplynové stanice, abychom efektivně využívali biologicky rozložitelné odpady.
Z nerecyklovatelných zbytků po intenzivním
technologickém třídění vyrábíme certifikovaná
paliva z odpadů jako náhradu za fosilní paliva,
uhlí a zemní plyn, tam, kde je to v našich provozovnách vhodné, instalujeme fotovoltaické
elektrárny,“ říká Petr Havelka a dodává, že nemalý potenciál vidí v budoucím rozvoji technologií chemické recyklace, díky které lze
z jinak materiálově nevyužitelných
odpadů získávat opět materiály
s kvalitou primárních surovin,
či doplňkově také energii.
Podle Lucie Müllerové
je další velkou výzvou
i zpracování nápojových
plastových obalů na recyklát
splňující veškeré parametry pro
kontakt s potravinami. „Odpověď
na otázku, jak se bude vyvíjet zpracovatelský a recyklační sektor obalových

Lucie
Müllerová

tisková mluvčí
Eko-kom

„BÝT V OBRAZE“
Sledujeme a analyzujeme trendy, a to
jak obalového průmyslu, tak i úpravárenských a zpracovatelských technologií.
Rovněž provádíme ve spolupráci s konečnými zpracovateli analýzy recyklovatelnosti jednotlivých obalů či odpadů
z obalů, a to včetně minoritních komodit.

odpadů v budoucnu, připomíná trošku věštění
z křišťálové koule. A to zejména v době, kdy
náklady na energetické vstupy vystřelily strmě
vzhůru. Nicméně přesto musí být i v budoucnu
společným cílem obalového a odpadového
sektoru dlouhodobé zajištění maximálního využití a recyklace obalových odpadů,“ podotýká
Lucie Müllerová.

inzerce
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Technologie
3D tisku
v packagingu?
Specifické
využití
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SMART PACKAGING

3D tisk se uplatňuje v řadě oborů, jako příklad může sloužit vytváření atypických součástek ve strojírenství nebo
třeba implantátů a protéz v medicíně. Využití této pokročilé technologie dává zřetelný smysl i v obalovém průmyslu.
Potenciál je značný, nicméně reálné rozšíření prozatím není nijak ohromující.
David Čapek
david.capek@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Technologie 3D tisku nachází uplatnění zejména v rámci specifických aplikací. „3D tisk
nabízí své možnosti při výrobě obalů pro
dražší komodity, které potřebují speciální obal,“ říká Dagmar Smrčinová,
ředitelka pro firemní strategii ve
společnosti FIT Eurazio, s tím,
že jde především o testování a prototypování před
návrhem finálního obalu.

T

RYCHLE A VLASTNÍMI SILAMI
Skutečnost, že 3D tisk je vhodný ke
zhotovení prototypu výrobku pro ověření rozměrů a funkčnosti obalu, navíc
v krátkém časovém horizontu, potvrzuje
Tomáš Vít, managing konzultant společnosti
3Dwiser. Jedná se zvláště o projekty, kde příprava obalů musí kvůli napjatým termínům probíhat souběžně s vývojem produktu.
„O krok dál jde 3D tisk modelů forem pro výrobu
obalů. Je například mnohem levnější ověřit tvar
a další potřebné charakteristiky na 3D tištěné
předloze, než znovu frézovat formu kovovou,
najdete-li chybu,“ přibližuje jednu z výhod
Tomáš Vít. Konstruktéři si podle něj navíc po-
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chvalují rychlejší, postupné inovace ve více krocích. Kdykoli potřebují, zhotoví si vlastními silami
ověřovací výtisky.
Na oblibě získává i výroba předloh pro vakuové
formování blistrů na spotřební výrobky. „Kromě
univerzálních termoplastů zde sbírá kladné
body také stereolitografický 3D tisk z pryskyřic –
přináší mimo jiné hladší výtisky s ostřeji prokreslenými detaily. Změnit tvar vyráběných blistrů
lze vlastními silami doslova z hodiny na hodinu,“
popisuje dále Tomáš Vít.
OCHRANA VÝROBKŮ PŘI MANIPULACI
Své výhody prokazují rovněž 3D tištěné moduly
do standardizovaných kontejnerů a přepravek.
„Tyto organizéry následně umožňují ukládat
sériové výrobky, aniž by hrozil jejich nežádoucí
pohyb a poškození během pohybu mezi výrobními fázemi, skladování i transportu mezi provozy,“ vysvětluje Tomáš Vít.
Další oblast pak představuje 3D tisk obalů na
míru pro složitější sestavy. Jestliže firma potřebuje poslat do vzdáleného zahraničí například
speciální optickou hlavu, tedy produkt s vysokou
mírou citlivosti na případné poškození, může

Dagmar
Smrčinová

ředitelka pro firemní
strategii
FIT Eurazio

„HLAVNĚ PROTOTYPY
A MALÉ SÉRIE“
Neumíme si představit, že by 3D tisk ve
světě obalů mohl porazit jiné oblasti.
V prototypování a malých sériích ano,
ale jinak materiál, čas a náklady energií
na výrobu jsou vysoké.

využít existující 3D model výrobku a z prostorového odečtu objemu v CAD aplikaci bez problémů a rychle získat potřebný tvar pěnových
výstelek. Ty je možné podle Tomáše Víta vytisknout třeba s vnitřní voštinou nebo z pružných
materiálů jako TPU/TPE pro zajištění nárazuvzdornosti během přepravy.
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TRANSPORTNÍ BALENÍ

Při správné
antikorozní
ochraně nemusí
být vlhkost
strašákem
Přepravovanou elektroniku, různé kovové součástky, ale i další zboží ohrožuje poškození
vlivem vlhkosti, která se k produktu může dostat zvenčí nebo také zkondenzovat uvnitř balení.
Ochranu proti korozi zajišťují vhodná obalová řešení, k nimž patří například antikorozní fólie
a vysoušedla.
David Čapek
david.capek@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Balení do antikorozních fólií je výhodné třeba
tam, kde je vyžadována elastičnost a přizpůsobivost obalu danému výrobku či
vnějšímu obalu. Pro správnou funkci
těchto fólií je zapotřebí dodržet
některá základní pravidla, například balit pouze čisté
a suché kovové výrobky,
zajistit dostatečné množství inhibitorů koroze uvnitř
balení nebo zamezit volnému
přístupu vzduchu do balení.

B

Významnou roli sehrávají antikorozní fólie
nejen v rámci přepravy, ale i skladování produktů. Chránit zboží před korozí dokážou v případě potřeby i několik let.
SOUČÁST PLÁNOVÁNÍ PŘEPRAV
Antikorozní fólie se uplatňují mimo jiné v námořních přepravách, kde je kontejner se zbožím na
moři po relativně dlouhou dobu vystavován
vysoké vlhkosti vzduchu, slané vodě a změnám teplot. „V posledních dvou letech jsme
se přesvědčili, že u námořních přeprav nikdy
nelze s jistotou garantovat, že se zásilka někde
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Gabriela
Fabianová

country manager
pro ČR a Slovensko
Raja

„ABSORPCE
NADBYTEČNÉ
VLHKOSTI“
Antikorozní obaly a vysoušecí sáčky
pomáhají odvádět a absorbovat nadbytečnou vlhkost. Vysoušecí sáčky se
zpravidla jednoduše vhazují do obalů,
ve kterých je zboží skladováno nebo
přepravováno. Antikorozní obaly (například antikorozní papír) jsou důležité i v případě přepravy zboží na delší
vzdálenosti.

nezdrží, a proto mají antikorozní fólie své pevné
místo při plánování (nejen námořních) přeprav,“
vysvětluje Pavel Trnka, manažer nadrozměrných
přeprav ve společnosti DB Schenker.

Běžné antikorozní fólie jsou v zásadě plastové
obaly opatřené inhibitorem koroze. Celospolečenský tlak na zelená řešení a udržitelnost se
nevyhnul ani obalovým technologiím a čím dál
víc firem proto nabízí fólie z udržitelných kompostovatelných plastů, které jsou opatřeny netoxickou antikorozní látkou, což umožňuje jejich
pohodlnou recyklaci. Lze proto předpokládat,
že zájem o podobně udržitelná řešení bude do
budoucna dále růst.
CO, KDE, V JAKÝCH PODMÍNKÁCH
A JAK DLOUHO
Na základě jakých kritérií mají firmy zvolit
vhodné antikorozní řešení? „Je důležité znát, co,
kde, v jakých podmínkách a jak dlouho potřebuji
ochránit,“ zdůrazňuje Michal Kment, jednatel
společnosti Kment, s tím, že citlivé jsou v tomto
směru zejména všechny kovové povrchy bez
povrchové úpravy. A nezáleží na tom, zda se
jedná o materiály na bázi železa či barevné kovy.
Díky široké škále dostupných antikorozních obalových materiálů je pak možné účinně zacílit na
riziková místa. Například využití VCI materiálů
dokáže pro kovový díl v kombinaci mosaz/ocel
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zajistit krátkodobou intenzivní
ochranu, případně
pomocí bariérové fólie
a vysoušedla zajistit dlouhodobou ochranu a uskladnění až na pět let. „Vzhledem
ke složité situaci na trhu se zásobováním a přepravou doporučujeme
našim zákazníků větší míru předvídatelnosti a dimenzovat balení na případnou
delší dobu přepravy a skladování,“ podotýká
Michal Kment.
LEVNÉ VERSUS KVALITNÍ
Nynější komplikovaná ekonomická situace
a dramatický růst nákladů v řadě oblastí může
některé firmy „svádět“ ke snaze hledat co nejlevnější (obalová) řešení, a to právě třeba i z pohledu antikorozní ochrany. Před tím ovšem
Michal Kment varuje. „Případné selhání balení
má v dnešní době mnohonásobně větší dopady,

než tomu
bylo v minulosti. Kromě narušení obchodních
vztahů, finanční škody
a podobně je v současné
složité situaci s dodávkami materiálů a dílů obecně
mnohdy téměř neřešitelné, jak
včas poškozený výrobek nahradit,“
upozorňuje.
Velmi levné fólie či další produkty, které jsou
na trhu k dispozici, nemusí funkci antikorozní
ochrany dostatečně plnit. To daná firma pozná
leckdy až po delším čase, kdy už je „pozdě“,
například při řešení reklamace zkorodovaných
výrobků. Proto se v případě antikorozní ochrany
rozhodně vyplatí volit osvědčené a spolehlivé
dodavatele s certifikovanými materiály.

Michal Kment
jednatel
Kment

„KONTROLA VLHKOSTI
PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ“
Pro jednoho z našich zákazníků řešíme
v několika etapách dodávku citlivého
zařízení pro jadernou energetiku do
Jižní Ameriky. Zde se řeší vysoce bezpečný vnější obal/bedna s minimalizací
přenosu vibrací pomocí tzv. SkidMate
umístěných v konstrukci dna bedny.
Současně je požadavek na průběžnou
kontrolu vlhkosti uvnitř vnitřního bariérového obalu pomocí průzorů s indikátorem relativní vlhkosti.
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UDÁLOST

Obal roku
získalo 38 nejlepších
obalových řešení
Nahá okurka dekorovaná pouze laserově gravírovaným logem, univerzální krabice se třemi inserty,
která pojme 37 různých setů elektroinstalačního materiálu, oboustranně potištěný zásilkový obal pro
svérázný e-shop Angry Beards, prodejní displej Carnilove Meat Jerky Sustainable, který láká k nakousnutí
každého psa v okolí, pestrobarevně snová hravost nových etiket Vinařství Filip Mlýnek. To je pouze malý vzorek
oceněných obalových exponátů, které byly přihlášeny do letošního ročníku soutěže Obal roku. Tu organizuje obalový institut Syba a Svět balení je hlavním mediálním partnerem.
Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Zásadně se odlišit v celé produktové kategorii, přinést kreativnější, a zároveň užitečnější obalové řešení, odbourat zbytečné
komponenty obalu při zachování jeho
dalších funkcí, redukovat kompozitní a obtížně, nebo nákladně
recyklovatelné materiály,
maximálně využít obal z hlediska marketingu a komunikace, přinést vyšší univerzálnost
u zasilatelských obalů, maximálně
uplatnit zajímavé grafické a tiskové „vychytávky“ u dárkových a prezentačních
obalů… To jsou jen některé z motivací, které
byly patrné při pozorování přihlášených obalů
do soutěže Obal roku 2022.

Z

SEDM „ZÁŘEZŮ“ PRO SMURFIT
Obal roku je certifikovaná obalová soutěž určená pro české i zahraniční firmy, které podporují inovace v obalovém průmyslu. Cílem je
upozornit na nejlepší obalové nápady a výhercům otevřít dveře do světové soutěže WorldStar Award. Nejlepší obaly roku jsou vyhlášeny
na základě hodnocení poroty, která letos zasedala ve dnech 23. až 25. srpna. Tři dny se
porotci seznamovali s jednotlivými obalovými
exponáty, sledovali podklady, naslouchali
prezentacím zástupců společností a sdíleli
pohledy na jednotlivé obaly i obalovou branži
jako celek. Po vyhodnocení elektronického hlasování a sečtení všech bodů nakonec institut
Syba, který soutěž pořádá, vyhlásil 38 obalo-

vých vítězů v téměř dvou desítkách kategorií.
Nejvíce ocenění si odnesly společnosti Smurfit
Kappa, Logik a Etiflex.
„Oproti loňskému ročníku se letos do soutěže
přihlásilo téměř o polovinu více obalových exponátů, což nás samozřejmě těší a zároveň nám
to dokazuje, že v tomto odvětví je stále hodně
možností k výrobním inovacím a vývoji. Letos
porotci hodnotili primárně míru inovace, ale také
design, udržitelnost a technické zpracování,“
říká Iva Werbynská, ředitelka Syby. Přihlášena
byla více než stovka obalů a obalových řešení,
a Syba rozšířila počet soutěžních kategorií ze 14
na 17. Podle Ivy Werbynské toto rozšíření koresponduje se soutěžními oblastmi celosvětové

Vítězové Obalu roku 2022
PIVNÍ DESIGN TOUCH

E-COMMERCE

• Primátor Tchyně od pivovaru Primátor

• Zásilkový obal s oboustranným
potiskem od společnosti Servisbal
Obaly

• Proud-Headliners od společnosti
Plzeňský Prazdroj
• F. H. Prager od společnosti F. H. Prager

• All-In-Fix od společnosti Smurfit Kappa

PET FOOD

ELEKTRONIKA

• Vafo Wet Private Label Box
od společnosti Logik

• Dlhé vedenie od společnosti Smurfit
Kappa

• Drone 5.0 Pet Food od společnosti
Smurfit Kappa

ETIKETY

FARMACIE
• Pop-up Pack od společnosti Smurfit
Kappa

NÁPOJE
• Exkluzivně vypáleno! od společnosti
Thimm Obaly
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• Etiketa Vinařství Bedřich
od společnosti Etiflex
• Etiketa Filip Mlýnek od společnosti
Etiflex
• Tesco Finest Ryzlink rýnský, pozdní
sběr 750 ml od společnosti Tesco
Stores
• Etiketa Starák od společnosti Etiflex
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POP & POS

DESIGN & GRAFIKA

• Brit Crunchy Insect Snacks Sustainable Display
od společnosti Logik

• Obal nanuku BTNZ od společnosti Proboston
Creative

• 3D STP od společnosti DS Smith Packaging

• Krabice 360 Pizza – Prostě z jiného těsta
od společnosti Honewa

• Carnilove Meat Jerky Sustainable Display
od společnosti Logik

DÁRKOVÉ OBALY
• Dárčekový súbor Vianočných čajov
od společnosti Grafobal
• OnGlazz PR box od společnosti Logik
• Alternativní tubus na lahev od společnosti
Boxmaker
• Dárkové balení Pivovar Konrad od společnosti
DS Smith Packaging

POTRAVINY
• Monostrukturový bariérový PE laminát
od společnosti Chemosvit Folie
• Kartón na nátierky od společnosti Milsy
• Odvážně nahá okurka jako symbol lokálnosti
a udržitelnosti od družstva Čerstvě utrženo
• Recyklovatelný PP obal na balení směsí suchých
plodů od společnosti Chemosvit Folie
• Karton na dětské sýry od společnosti Milsy
• Extra Skin balení pro Tremonito a další výrobky
od společnosti Třemošenská uzenina
• Multipack Míša od společnosti Cardbox Packaging

obalové soutěže WorldStar Packaging Awards,
kam se mohou výherci Obalu roku přihlásit.
KONEC NEVZHLEDNÝCH KRABIC
„Obal roku 2022 opět ukázal nové trendy, kterými se svět obalů zabývá a zřejmě i zabývat
v nejbližší budoucnosti bude. Jedním z nich
je bezesporu posun obalů pro e-commerce.
Zde už nejde jen o změnu směrem od naddimenzovaných a často nevzhledných krabic
směrem ke konstrukčně povedeným řešením,
která řeší i případnou vratnost, ale také o posun
směrem k luxusní kartonáži. To se projevuje na
konstrukcích, grafice i výběru materiálu. I v této

PŘEPRAVNÍ
A PRŮMYSLOVÉ OBALY
• I like TO move it! od společnosti
Smurift Kappa
• Obalové řešení Simple
Loading od společnosti Unipap
• Univerzální fixace dobíjecích zařízení
od společnosti Servisbal Obaly
• MicroOffice Prime od společnosti
Smurfit Kappa
• Démos 37in3 od společnosti Smurfit Kappa
• Univerzální fixace skel a skleněných dveří
do chladicích zařízení
od společnosti Servisbal Obaly
• Transformer od společnosti Smurfit Kappa

OSTATNÍ
• Ulalala Box od společnosti Thimm Obaly

CENA SYMPATIE
• Papírová taška na brambory a zeleninu od Rudolfa
Kučery ze Statku Skalkov

oblasti se stále častěji setkáváme s potahovanou kartonáží, která obecně patří k dražším
formám balení, ale zároveň již svým vizuálním
vjemem posouvá i produkt do kvalitativně vyššího levelu,“ říká Jana Žižková, obalová expertka
a předsedkyně poroty.
Vedle Jany Žižkové letos porotu tvořili: Hana
Hradecká, manažerka komunikačních projektů
společnosti Eko-kom; Jitka Sosnovcová ze
Státního zdravotního ústavu; David Marouš, obchodní ředitel společnosti Cordstrap; Jiří Hejduk
z Univerzity Pardubice; Martin Dulava, spoluzakladatel Line Art group; Zdeněk Ungrád, jed-

natel společnosti Panflex; Martina Ferencová,
ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven;
Eva Skopková, jednatelka časopisu Packaging;
Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisů Svět balení
a Systémy Logistiky; Jakub Cihlář, manažer GS1
BarCodes ze společnosti GS1 Czech Republic;
Filip Hubička, šéfredaktor časopisu Logistika.
Po skončení třetího dne hodnocení se konala
after-judging coctail party s vyhlášením oceněných obalů. Soutěž vrcholí 13. října slavnostním
předáním ocenění na galavečeru Obalu roku,
který se koná v rámci desátého ročníku kongresu
Obalko (registrace na obalko.cz).
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LEGISLATIVA

SUP „přistává“
už i v Česku
Nejdříve v červenci Sněmovna a poté v polovině srpna Senát Parlamentu ČR schválily zákon limitující používání jednorázových plastů v České republice. Po podepsání prezidentem by měl začít platit v polovině letošního podzimu.
Legislativa odložená ještě z minulého volebního období a z různých pohledů diskutovaná, kritizovaná i chválená
tak začne ovlivňovat i obalový trh. Průtahy v přijetí nebránily tomu, že někteří aktivní hráči na trhu se podmínkám
chystané regulace přizpůsobili už s předstihem.
Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Nová legislativa zahrnuje několik typů opatření,
která zahrnují úplný zákaz výrobků, omezení
jejich spotřeby či povinné příspěvky výrobců na úklid obcí a měst. „V Senátu
dnes slavíme velký úspěch, schválili
jsme nový zákon o jednorázových plastech, díky kterému
se nám podaří snížit množství odpadů, které dnes nesmyslně končí na skládkách,“
řekla ministryně životního prostředí
Anna Hubáčková poté, co zákon prošel
horní komorou Parlamentu ČR. A dodala:
„Výrobky, které zcela zakazujeme, mají už
dnes řadu alternativ a díky tomu můžeme
ročně uspořit miliony kusů plastových

N

výrobků. Kromě toho zákon pomáhá i obcím,
které budou mít díky němu nárok na příspěvek
na úklid veřejných prostor.“
Návrh zákona o omezení dopadu vybraných
plastových výrobků převádí do českého práva
evropskou směrnici o jednorázových plastech
(směrnice 2019/904 k omezení plastového odpadu v mořích a oceánech a podpoře cirkulární
ekonomiky; angl. Single-use Plastics Directive,
SUP/SUPD).
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„Přímo zákaz uvádění na trh se týká jen části
vybraných jednorázových výrobků z plastu. Jde
o plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby
na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů,“ uvádí ministerstvo životního
prostředí. Podle propočtů ministerstva by se jen
díky implementaci tohoto zákona měla dále snížit roční spotřeba daných plastových výrobků
o zhruba 1‚77 miliardy kusů. Některé výrobky
mohou být používány opakovaně (např. zálohované kelímky na nápoje), jiné budou více
využívat recyklovanou surovinu.
Výrobci budou mít povinnost informovat kupující o správném zacházení s odpady. To se týká odpadů
z hygienických pomůcek a tabákových výrobků. Novinkou plynoucí z návrhu zákona je
také povinnost pro výrobce značit výrobky
z plastů. Značení se bude týkat cigaret s filtry, samostatných filtrů, vlhčených ubrousků,
hygienických pomůcek a kelímků.
Návrh zákona pracuje také s tzv. rozšířenou odpovědností výrobců
vybraných plastových odpadů.
Výrobci například cigaret
s filtrem se budou podílet
na úklidu odpadů z jejich výrobků v obcích. Radnice tak
získají finanční
příspěvky
na úklid.
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Údaje jsou za období 2006–2021 a vyjadřují náklad v korunách na obyvatele a příslušný rok.
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AOS Eko-kom prostřednictvím pravidelných
rozborů volně pohozených odpadků, aby zjistila jeho míru výskytu a zastoupení ve vztahu
ke stanovení poměrné části odměny za úklid,
která bude stejně jako u ostatních odměn AOS
Eko-kom vypočtena ze skutečných průměrných nákladů obcí podle velikostních skupin.“ Za
účelem správného výpočtu odměn obdrží obce

H
VR
NÁ

K problematice litteringu, tedy volně pohozených odpadků, v souvislosti se SUPD vydala
informaci také AOS Eko-kom. „Na volných prostranstvích měst a obcí se nachází jisté množství různě strukturovaného volně pohozeného
odpadu, ale pouze malá část bude předmětem úhrady nákladů za jejich úklid v souladu
s platnou legislativou. Podíl této části stanoví
154
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Zdroj: Eko-kom
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VÝVOJ VÝŠE NÁKLADŮ NA TŘÍDĚNÝ SBĚR V ČR

a města dotazník, ve kterém je společnost žádá, aby své náklady za úklid veřejného prostranství v požadované struktuře
uvedly. Na základě toho pak Eko-kom vypočte
odměnu, která začne být vyplácena v okamžiku
platnosti daného zákona.
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EKONOMIKA

Kam směřují
ceny palet
Ceny materiálů se v posledních dvou a půl letech staly
předmětem mnoha debat. Nejdříve pandemie,
poté dopravní potíže v různých částech světa,
narušení dodavatelských řetězců, následně vysoká
postpandemická poptávka, růst cen energií, který je
opět vyvolán mnoha důvody, a v neposlední řadě konflikt na
Ukrajině si s cenami klíčových průmyslových vstupů pohrávající
jako rozbouřené moře s papírovou loďkou. Výjimku nepředstavují
ani ceny palet.
Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Ceny řeziva jsou v posledních třech letech jako
na houpačce, což dokládá graf pětiletého
vývoje cen ze serveru tradingeconomics.
com. Průměrné ceny se v letech 2017
až 2019 (s výjimkou první poloviny
roku 2018) pohybovaly pod 400
dolarů. Situace se začala lámat
na jaře 2020, kdy se postupně projevily pandemie,
v USA zavedení importních
cel na dřevo z Kanady, finanční
injekce vlády USA na podporu americké ekonomiky a domácností a vyšší
poptávka po dřevu v Číně. V květnu 2021
vystřelila cena až k 1700 dolarům, tedy přibližně čtyřnásobku „průměru“ předchozích let.

C

Vloni v létě se začala situace pomalu uklidňovat,
ceny byly sice nad dlouhodobým normálem, ale
vše nasvědčovalo stabilizaci. Další růst cen přišel ale v listopadu a prosinci 2021. Po ruském
vpádu na Ukrajinu začaly ceny opět atakovat
rekordy (až k 1500 dolarům v březnu 2022). Na
konci letošního srpna se pak cena „vrátila“ k 500
dolarům. Web trandingeconomics.com očekává pro další přibližně rok pozvolný růst ceny
ke zhruba 650 dolarům. Ceny samotných dřevěných palet samozřejmě zcela nekopírují vývoj
řeziva, ale německý cenový index HPE potvrzuje
trend, který zobrazuje graf cen řeziva v USA.

56

Vysoké ceny řeziva, dřevěných nosičů nákladu
nebo obalů či narušení dodavatelských řetězců
nemění nic na tom, že poptávka po paletách
neklesá. Alespoň podle výsledků asociace Epal
to vypadá, že dynamika je přesně opačná. Letos

v květnu Epal reportoval, že
v loňském roce bylo vůbec poprvé vyrobeno více než 100 milionů
(101‚3 mil. kusů) nových certifikovaných
europalet, což znamená meziroční růst ve

CENA ŘEZIVA V USA V LETECH 2017–2022
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Pozn.: Ceny jsou za jednotlivé roky v amerických dolarech za přibližně 2‚36 m3 (1000 FB, foot board) řeziva.

Zdroj: tradingeconomics.com
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brzy nacházet budeme, na cenovém1000
vrcholu. Zásadní snížení
cen se rozhodně očekávat
nedá, ale stabilizace reálná je.750
V dnešní turbulentní době si však
nemůžeme být jisti vůbec ničím a jak500
jsme již několikrát poznali, zítra nás
může překvapit okolnost, o které dnes
nemáme ani zdání,“ komentoval v polovině250
července dění na paletovém trhu Tomáš Körner,
2020
2021
2022
vedoucí produktu Obaly Geis CZ + SK.

2019

CENOVÝ VÝVOJ PALET A DŘEVĚNÝCH OBALŮ
Hodnota indexu
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Odhadovat cenový vývoj do budoucna je
velmi obtížné. „Můj názor je, že ceny nemohou
růst do nekonečna a že se aktuálně nachá-

390
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výši 5‚5 %. Se zvyšujícími se cenami
palet významně rostl
také objem oprav, a to
o 7‚6 %. Pokud bychom sečetli novou produkci a množství opravených palet v rámci
Epalu, dostaneme se za rok 2021
k číslu 131 milionů kusů.

Zdroj: HPE Index, Bundesverband Holzpackmittel – Paletten – Exportverpackung; index za období 2005 až 2022
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NOVINKY

Recyklovatelné sáčky,
speciální utěrky
či trávový papír
To jsou jen některé z posledních inovací, které jsme vybrali pro toto vydání Světa balení. Náměty pro rubriku můžete
směřovat na e-mail svetbaleni@atoz.cz.
Novinky zpracovala redakce Světa balení
svetbaleni@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

O B A LY

RECYKLOVATELNÉ
CELOPAPÍROVÉ
SÁČKY
100% recyklovatelnost
certifikace FSC, ISEGA

Lukavická papírna Balsac papermill vyrábí celopapírové sáčky s průhledným okénkem. Tyto sáčky
jsou 100% recyklovatelné. Průhledové okénko
nového celopapírového sáčku se vyrábí z bělené
nebo nebělené celulózy, která je snadno rozložitelná a kompostovatelná. Sáček si zachovává požadované vlastnosti – pevnost, odolnost vůči vyšším
teplotám, je zdravotně nezávadný a certifikovaný
k použití v potravinářství. Sáček má mj. certifikaci
FSC a ISEGA. Je možné jej vyrobit v různých velikostech včetně čtyřbarevného potisku. Balsac papermill dále vyrábí jednostranně hlazené balicí papíry
a sáčky určené pro potraviny a průmyslové výrobky.

Více na papirnalukavice.cz
O B A LO V É M A T E R I Á LY

TRÁVOVÝ PAPÍR PRO
STYK S POTRAVINAMI
přímý styk s potravinami
udržitelný zdroj suroviny
nižší spotřeba energie

Papírna Aloisov vyrábí vedle dalšího papírového
sortimentu také papírové sáčky pro pekárenské
a cukrárenské zboží. Firma nově pořídila technologii, 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 sluncem. Firma deklaruje minimální spotřebu vody a až
92,5% snížení uhlíkové stopy při výrobě buničiny.
Trávový papír se snadno biologicky rozkládá a lze jej
kompostovat.

Více na melecky.cz
ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDK Y

UTĚRKA
Z UNIKÁTNÍHO
SAVÉHO MATERIÁLU
opakovaně použitelná

Firma Stepa představila novou multifunkční utěrku,
která zaujme moderním designem i vlastnostmi unikátního savého materiálu. Její hlavní výhoda spočívá
v širokém využití v domácnosti, dílně, při grilování
nebo cestování. Nasákne olej i další mastnoty, přičemž 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.

moderní design
extra savá a pevná
58

Více na stepa.cz

Sponzorovaná sekce

MANIPULAČNÍ TECHNIKA

LEPŠÍ VÝHLED
Z RETRAKŮ
lepší výhled pro řidiče
vyšší zbytková nosnost

Retraky R14 HD až R25 od Linde Material Handling s nosností 1,4 až 2,5 tuny jsou nově vybaveny
robustnějšími sloupy. Sloupy jsou konstrukčně širší,
takže mají větší tuhost než u předchozích modelů,
a vývojáři se mohli při navrhování obejít bez dříve
potřebných příčných vzpěr. Výsledkem jsou větší
průhledová pole mezi sekcemi sloupu. Linde uvádí,
že v závislosti na typu a provedení nového sloupu
se zorné pole řidiče rozšířilo až o 27 %. S maximální
výškou zdvihu až 15 metrů dosáhnou nové sloupy
o dva metry výše než sloupy dodávané dříve (vozíky
mohou být dodány s asistenčním systémem Dynamic Mast Control).

Více na linde-mh.cz
TRANSPORTNÍ BALENÍ

NEPOTŘEBNÉ
PALETY JSOU ZDROJ
snížení plateb za likvidaci
udržitelný přístup

Společnost Herus se zaměřuje na ochranu životního prostředí v praxi, a nejen v tabulkách, které
jsou často důležitější než reálný stav věci. Řada
firem považuje vyřazené palety za odpad, dokonce
k tomu vede hlášení, vyplňuje tabulky a platí za likvidaci. Mnohokrát nejde o odpad k likvidaci, ale naopak o recyklovatelný zdroj. Paleta se dá téměř vždy
opravit nebo využít na náhradní díly, zkrátka recyklovat v pravém slova smyslu. Tento přístup znamená,
že se podaří zachránit třeba jeden vzrostlý smrk.
Každá firma, a nejen s ohledem na aktuální situaci na
trhu a témata ochrany životního prostředí, se může
chovat ekologicky a ekonomicky dohromady.

Více na herus-palety.cz
MANIPULAČNÍ TECHNIKA

MANIPULACE
S NÁKLADEM
DO 1,5 TUNY
nabíjení baterie ve vozíku
i mimo něj

BT tyro LHE155 je nový model pro příležitostnou lehkou horizontální přepravu a zdvih nákladů
o hmotnosti až 1550 kg. LHE155 je k dispozici
s lithium-iontovou technologií, poskytující vyšší
energetikou účinnost. Rozsah řízení 180° umožňuje
snadné manévrování a bezpečnou manipulaci.
Rukojeť vozíku je vybavena PIN klávesnicí, tlačítkem
režimu želva a bezpečnostním tlačítkem. Stabilitu
poskytují dvě podvozková kolečka po stranách,
spodní ochranný kryt chrání nohy řidiče.

lepší stoupavost do svahu

Více na toyota-forklifts.cz
T I S KO V É T E C H N O LO G I E

VÝKON A KVALITA
PRŮMYSLOVÉHO
INKJET TISKU
rychlost, výkon a kvalita tisku
variabilní šíře tisku

Durst Tau RSCi. Společnost HSW Signall, která
poskytuje značce Durst servisní podporu v České
republice, hovoří o této digitální inkjet tiskárně jako
o „game changeru ve výrobě etiket“. Stroj dokáže
tisknout rychlostí 100 m/min. (až osm barev) a tisk
variabilních dat probíhá bez omezení výkonu.
Tisknout lze v šířce 330, 420 a 510 mm a kvalita
odpovídá 1200 × 1200 dpi (velikost kapky 2 pl).
Tiskárna využívá 95 % barev ze vzorníku Pantone
včetně vysoce opacitní bílé barvy a vyznačuje se
nízkou spotřebou inkoustů. Tiskový výstup je odolný
na široké škále materiálů i bez dodatečné ochrany.

Více na hsw.cz
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Pandemie zvýšila zájem po vlnité lepence, tento
trend pokračoval i v loňském roce, jak dokládá
SVVL. Evropští výrobci nápojových kartonů spočítali, jak by klesla ekologická zátěž v případě
větší ctižádostivosti při třídění kartonů
na nápoje. A Eko-kom zveřejnil data
o tom, kolik „stálo“ odpadové hospodářství v loňském roce.
Stanislav D. Břeň

stanislav.bren@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni

svet_baleni
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Na konci června zveřejnil Svaz výrobců
vlnité lepenky (SVVL) data za celý loňský rok. Čeští výrobci dodali celkem
1285 milionů metrů čtverečních
pro obaly a jiné produkty z vlnité lepenky. Mezi odvětví,
která požadovala více
obalů z vlnité lepenky,
patřili subdodavatelé
strojů a automobilů,
výrobci elektronických
součástek, hygieny a papírenských výrobků. V číslech
se významně promítl také online maloobchod, který k přepravě
svých výrobků používá hlavně obaly
z vlnité lepenky. Celkově prodej vlnité lepenky v Česku vzrostl meziročně o téměř
osm procent.

N

Výrobní kapacity průmyslu byly podle SVVL
prakticky naplněné a dodací lhůty se výrazně
prodloužily. Současně se výrobci, stejně jako
v mnoha jiných odvětvích, potýkali s nárůstem
cen a nedostatkem surovin. „Požadavky na
množství papíru pro výrobu vlnité lepenky byly
na hraně, protože poptávka roste v celé Evropě
a výrobní kapacity papíru nelze v krátké době
navýšit. Stejně tak byl průmysl ovlivněn dramatickým růstem cen energií a nedostatkem zaměstnanců,“ uvádí SVVL.

Další zajímavé statistiky přišly od evropského
sdružení výrobců nápojových kartonů (ACE).
To si zadalo studii u firmy Roland Berger, ze
které vyplývá, že je možné snížit emise oxidu
uhličitého o ekvivalent 810 000 provozovaných
automobilů, pokud Evropská unie zavede společný cíl pro sběr obalů z nápojových kartonů.
V Česku se tento sběr už dlouhá léta realizuje,
pravdou je, že přes vysoký podíl třídění se zpátky
do výrobního řetězce dostává jen zhruba čtvrtina obalů.
Roland Berger spočítal, že bez zavedení povinného zákonného cíle pro sběr nápojových
kartonů lze očekávat pozvolný nárůst počtu
vytříděných obalů (44 % v roce 2030). „Pokud
se ale Evropská unie shodne na plošném zavedení povinných cílů na sběr nápojových kartonů,
může se míra třídění v Česku realisticky zvýšit
až na 63 procent, v celé Evropské unii potom
v průměru na 78 procent. To by znamenalo

OBALY V ČÍSLECH

1285
milionu metrů čtverečních vlnité lepenky
bylo vloni vyrobeno v České republice.

Zvýšení sběru a recyklace nápojových
kartonů by podle ACE mohla přinést
také digitalizace systému jejich
zálohování pomocí unikátních
kódů na každém balení: „Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že skenování těchto
identifikátorů při vracení obalů výrazně
zvyšuje flexibilitu
celého systému a kvalitu vráceného materiálu.
Digitální zálohování může
být dobrovolné a fungovat jako
doplněk k běžným automatům na
vracení obalů.“

TŘÍDĚNÍ VYŽADUJE ČTVRTINU
NÁKLADŮ
V srpnu zveřejnila AOS Eko-kom zprávu Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2021.
Z dat např. vyplývá, že největší podíl ve struktuře
celkových nákladů obcí tvoří sběr a svoz směsného komunální odpadu (v roce 2021 52 %).
Následovány jsou náklady na sběr a svoz tříděných odpadů, které tvoří asi 24 %. Další složky
představovaly náklady na objemné odpady
(8 %) a náklady na bioodpady (5 %). Zbytek tvoří
„ostatní náklady“.
V roce 2006 platily obce v oblasti odpadového
hospodářství v průměru 698 korun za jednoho
občana, o patnáct let později se tato částka vyšplhala na průměrných 1167 korun. Především
v posledních šesti letech lze podle Eko-komu
pozorovat konstantní výrazný růst.
Pokud bychom se zaměřili pouze na složku tříděného sběru (zmiňovaných 24 %) pak v posledních šesti letech rostou výrazněji náklady
přepočtené na obyvatele. Tento vývoj AOS
komentuje takto: „To je způsobeno především
výrazným růstem výtěžnosti tříděného sběru

90

%

představuje sběrový cíl, který pro nápojové kartony v Evropě navrhuje ACE, evropské sdružení
výrobců nápojových kartonů.
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napříč Evropskou unií roční
snížení emisí oxidu
uhličitého o 990 000
tun. To je stejná změna,
jako kdyby z evropských silnic zmizelo 810 tisíc aut,“ uvádí
ACE. Sdružení ACE prosazuje, aby
evropské země včetně Česka stanovily ambiciózní sběrový cíl 90 procent.

v obcích, především pak prostřednictvím relativně drahých
způsobů sběru, jako jsou
veřejné nádoby nebo nádoby
určené pro jednotlivé domácnosti,
takzvané door-to-door čili individuální nádobové sběry.
Zajímavé je také sledovat náklady na vytříděnou tunu z hlediska regionů. Celkový průměr
v roce 2021 činil 5595 korun na tunu. „Nejdražší“
je v tomto směru hlavní město Praha, kde tato
částka činí 8028 korun, nejnižší náklady na tříděný sběr pak reportoval Zlínský kraj s 4825 korunami na vytříděnou tunu odpadu.

5595
korun stojí průměrně vytříděná tuna
odpadu v České republice.

Zdroj: Svaz výrobců vlnité lepenky, Roland Berger, ACE, AOS Eko-kom
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BENCHMARKING
Automatická lepička na série obalů z hladkých, kašírovaných či vlnitých lepenek patří k větším výrobním investicím. K hlavním rozhodovacím
parametrům o nákupu lze zařadit nejenom cenu technologie, ale i typ výroby,
který bude na lepičce realizován, ať
již z hlediska konstrukce, která
ovlivňuje počet bodů lepení,
materiálu, formátu či výkonnostní parametry.
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Jana Žižková

jana.zizkova@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni

svet_baleni.cz

Jak se shodují prakticky všichni přední dodavatelé lepiček na našem trhu, vývoj
lepiček byl v posledních letech směřován nejen na jejich kvalitu a výkonnostní parametry, ale i na
možnosti jejich opčního
rozšíření, které odpovídá
proměnám současné
produkce. Ostře sledován je čas na přípravu stroje,
nároky na obsluhu a možnost
kvalitního servisu. V neposlední
řadě hraje velkou roli i prostor, který
je k dispozici pro instalaci stroje.

U současných lepiček se často setkáváme
s pokročilou formou automatizace, a především
s řadou kontrolních systémů, které garantují
bezchybnost a zaručenou opakovatelnost kvalitní produkce. Z hlediska udržitelnosti, je cílem
všech významných producentů směřovat ve
svých výrobních závodech k CO2 neutralitě výroby. Možná že pohled dodavatelů (Bobst, Heidelberg, Koenig & Bauer a Navetech) na dnešní
požadavky trhu pomůže alespoň trochu v rozhodování.

MODULARITA NAPOMÁHÁ
VÝBĚRU OPTIMÁLNÍHO
TYPU LEPIČKY
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Díky modulární koncepci strojů lze navrhnout optimální typ lepičky a její konfiguraci,
která také umožňuje další rozšíření do
budoucna. Novým požadavkem, na
který např. firma Bobst ve vývoji
lepiček reaguje, je trend udržitelnosti, včetně požadavků
na snížení emisního zatížení. Velkým trendem
je kontrola kvality
ve finální fázi
výroby obalu

Foto: Koenig & Bauer

včetně atestu potvrzujícího integritu celé dodávky. Jedním ze speciálních modulů tohoto
typu je Accucheck 2, kde výstupní report může
pracovat s možnostmi kontroly vybraného
textu, měření barevnosti, kontrolou horké ražby
(fólie), laku, embossingu (slepotisku, včetně
Braillova písma) a další systémy pro kontrolu
nánosu lepidla. Speedpack je určen pro odběr
obalů z vlnité lepenky a může být doplněn následnou robotickou paletizací. V současnosti
řadu nabízených modulů (Accucheck 2, Accubraill, Plasmatreat, Easyfeeder 4, Cartonpack
4 atd.) nevyužívá jen nejvyšší řada Masterfold,
ale i v současnosti nejprodávanější a univerzální
řada Expertfold.
Nově má Bobst i několik možností řešení pro
oblast e-commerce (Bobst FFG, Expertfold
145/165, Masterfold 230), u většiny z nich je
možné doplnění o aplikaci lepicích silikonových
pásek či trhacích pásek.

SKLÁDÁNÍ A LEPENÍ MODERNĚ
Čtyři výkonové řady lepiček rodiny Diana – Go,
Easy, Smart a X2, které byly vyvíjeny v Německu
a vyrábějí se výhradně na Slovensku, obsahují již
v základní výbavě plnou modularizaci, včetně
možností doplnění modulu Braille 4.0 (umožňující s jediným modulem aplikovat Braillovo
písmo na jakékoli místo na obalu). Dalším benefitem je online i offline kontrola kvality Diana
Eye (s rozlišením až 8K k detekci vad s kontrolou
textu, měření barevnosti, kontrolou metalických
povrchů, laků, 3D embossingu, Braille). Všechny
stroje jsou vybaveny GS certifikací. Stroje reflektují poslední trendy požadavků na zkrácení
přípravných časů (snížení až o 30 % oproti konkurenci), včetně samoučicí funkce a možnosti
automatického nastavení pozic stroje, uložení

dat do paměti, komunikací se systémem řízení
výroby. To vše přispívá k zaučení ovládání stroje
novou, případně méně kvalifikovanou obsluhou.
Lepicí linka umožňuje i integraci automatického
nakládání a vykládání krabiček s Diana Feeder,
popřípadě automatickými balicími linkami EasyPacker, Diana Packer 4.0 a nově Smart Packer.
Současný vývoj nabízí nově využití inteligentních
robotů k bezobslužnému nakládání a plně automatické paletizaci naplněných krabic za lepicí
linkou bez nutnosti pracovní síly.

KOBOTICKÉ
A ROBOTICKÉ SYSTÉMY
JSOU V KURZU

Tlak na zvyšování automatizace a zrychlení
přípravy potvrzuje i Koenig & Bauer. Zatímco
zapojení strojů do informačních systémů pro
automatické načítání zakázek, sběr provozních
dat či jejich vyhodnocování je už téměř standardem, vlivem nedostatku kvalifikovaného
personálu v polygrafii požadují tiskárny logicky
také zjednodušení obsluhy a snadnější zaškolení
operátorů strojů.
Velké množství ruční práce okolo lepiček nahrazují kobotické nebo zcela robotické systémy.
Vlajkovou lodí společnosti je stroj Omega Allpro,
nejčastěji v šířce 110 cm (šíře 165, 185 cm jsou naopak velmi dobře využitelné pro e-commerce).
Modely strojů Omega Allpro zpracovávají širokou paletu materiálů od kartonu 200 g/m² až
po vlnitou lepenku tloušťky 7 mm rychlostí až
400 m/min. Minimální časy přípravy při výměně
zakázek a automatizované nastavení stroje
pomocí Memory funkce zvyšují produktivitu
a hospodárnost výroby. Modulární konstrukce
umožňuje individualizovaná řešení ze strany

výrobců krabiček. Pro velké přepravní obaly z vlnité lepenky existuje řešení v podobě Omega
Magnus 210 a 230 se zesílenou konstrukcí.

SMĚREM K AUTOMATIZACI
A ZARUČENÉ OPAKOVATELNOSTI
PRODUKCE

Nabídku technologií pro hladké, kašírované a vlnité lepenky disponuje Navetech. I tato společnost potvrzuje prakticky všechny výše uvedené
trendy, včetně modularity řešení. Příkladem
mohou být stroje DGM Smartfold 1100 SL, které
charakterizuje pestrost příslušenství a výbav
od strojů pro jedno- až tříbodové lepení, přes
lepení čtyřhranných krabic a šestibodu. V portfoliu však nechybí ani nabídka pro e-commerce
(např. DGM Megafold 2000). Tyto stroje pro kartonáž z vlnité lepenky jsou doplněny o aplikátory
odtrhové pásky či nitě, otočný modul Bump and
Turn pro otočení produktů o 90 stupňů a dalšími
nástroji pro zhotovení požadované produkce.
V současnosti nejprodávanějším lepicím
a skládacím strojem firmy je Felix. Důvodem je
kreativita a univerzálnost s použitím od velkoformátového digitálního tisku až po klasickou
obalařinu bez ohledu na užité materiály. V rámci
této značky je především u displejářů populární
i lepicí plotr Felix Combo M, se kterým lze kombinovat lepidla, vlepovat díly obalů, vylepovat
okénka, nebo přesně materiály slepovat a vrstvit na sebe. V produkci POS lze díky tomuto
„dělníkovi“ ušetřit pracovní sílu a zvyšovat výkon,
automatizovaný proces lepení pak snižuje spotřebu lepidla.
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EMAIL MARKETING
Intuitivní a rychlá tvorba kampaní
Spolehlivé doručení všem příjemcům
Automatizace šetřící Váš čas
www.emailkampane.cz
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NOVINKY Z LOGISTIKY
Výroba stavebních hmot, slévárenské a ocelářské provozy, velká logistická centra. To jsou
příklady jen některých prostředí, kde nacházejí uplatnění těžké čelní vozíky.
Jde o techniku s vyššími nosnostmi
– nad 5 tun –, která je určena
k manipulaci s těžkými nebo
nestandardními náklady.

Martina Vampulová
martina.vampulova@atoz.cz
svetbaleni
svetbaleni.cz
svet_baleni.cz

TĚŽKÉ ČELNÍ VOZÍKY:
V HLAVNÍ ROLI VÝKON,
ERGONOMIE I VYBAVENÍ
Podle údajů výrobců a prodejců těžkých čelních vozíků je poptávka po těchto strojích
více méně stabilní. Mají totiž relativně
specifický způsob nasazení, ve kterém
je jejich nahrazení poměrně složité.
Zatímco dosud převládal u těchto
strojů spalovací motor, v posledních několika letech je
i v této kategorii patrný
zvýšený zájem o elektrické
pohony. Jsou stále výkonnější
a zvládnou dnes stejně náročné
nasazení jako vozíky se spalovacím
motorem. Trendem jsou lithium-iontové pohony, které jsou provozně levnější,
i když jejich pořizovací cena je stále výrazně
vyšší než cena olověných baterií, mají delší životnost, vyšší výdrž na jedno nabití a odpadá
dlouhé nabíjení a provoz centrálních nabíjecích
stanic. Vozíky s elektrickým pohonem jsou tiché
a vhodné i pro provoz do náročnějších venkovních prostor. Důvodem k přechodu na elektrický
pohon může být i současná světová situace
a vývoj cen CNG a ropy. „Zaznamenáváme
mnoho dotazů, které se zaměřují na výhledy do
budoucna a na naše předpoklady budoucího
vývoje v oblasti energií manipulační techniky.
Obecně lze říct, že neočekáváme velký propad
poptávky u dieselových, lépe řečeno u spalo-
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„VÝKON PŘI SOUČASNÉM ZVYŠOVÁNÍ
MÍRY BEZPEČNOSTI“
Čelní vozíky často pracují v náročném provozu, kde se pohybuje celá řada strojů a lidí najednou. Vývoj tedy směřuje
na maximální možný výkon vozíků při současném zvyšování
míry bezpečnosti v provozu. Může jít o systémy varující před
kolizí, nebo například optimalizace designu zdvihačky tak,
aby poskytovala maximální možný průhled pro obsluhu.

Pavel Králík

produktový manažer, Jungheinrich

vacích strojů, a to především právě v kategorii
těžkotonážních vozíků. Přesto je vyšší zájem
o elektrické pohony patrný,“ říká Martin Řehák,
manažer tréninku a produktové podpory Linde
Material Handling Česká republika. Výběr typu
pohonu je ovšem jen prvním z několika dalších
důležitých kroků při volbě té nejvhodnější manipulační techniky. Jednoznačně platí, že vybírat
je třeba na základě konkrétní poptávky a podmínek provozu. „Individuální přístup je nezbytný.
Při hledání řešení pro konkrétního zákazníka bereme v potaz třeba i velikost skladových prostor,

jejich zahuštěnost, ale také velikost a hmotnost
břemen, která je potřeba přepravovat. Zohledňujeme také skutečnost, zda půjde o vnitřní
nebo čistě venkovní prostory,“ vypočítává Zdeněk Štrupl, odborný manažer prodeje a produktový manažer Still ČR.
POROVNÁVAT POROVNATELNÉ
Velmi často zákazníci hovoří o efektivitě strojů.
Co se však pod tímto pojmem skrývá, není
snadné přesně rozklíčovat. V zásadě by mělo
jít o poměr mezi spotřebou stroje a vykona-

Ve spolupráci se
systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
syslogistiky
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Vše o logistice
v tištěném časopise.
Více na www.systemylogistiky.cz

nou prací. Ale
pozor, aby nedošlo k porovnávání
neporovnatelných veličin. „Například pro nás je
čistě spotřeba pouze jedním
z bodů efektivity. Asi nejdůležitějším prvkem je výše chybovosti
operátora a jeho pracovní nasazení.
Oba tyto prvky jsou přímo závislé na odpočinku, pohodě a minimální únavě operátora,“ vysvětluje Martin Řehák a dodává, že
stroje by proto měly být prostorné, s maximálním výhledem a mnoha nastavitelnými parametry tak, aby byl splněn každý požadavek na
ergonomii, minimální únavu a nízkou chybovost
obsluhy. „Při výběru správné manipulační techniky musíme proto vždy zohlednit výkon stroje,
ergonomii, bezpečnost a spolehlivost. To jsou
základní parametry,“ připomíná. Kromě toho by
nové vozíky měly být v souladu s celou flotilou
manipulační techniky ve firmě. Pokud je obsluha
proškolena na manipulaci s určitým typem vozíku, je pro operátory snadné přejít na vozík
stejné značky a podobných parametrů. I tímto
krokem lze dosáhnout vyšší efektivity práce.
VOZÍK NA MÍRU POTŘEBÁM UŽIVATELE
Kromě pohonu je potřeba dobře volit i nezbytnou výbavu. Říci jednoznačně, co by konkrétní
technika měla zahrnovat, v podstatě nelze.
Někdo potřebuje klimatizaci, někdo topení.
Někdo asistenci pro zakládání do vysokých
pozic, někdo varování před možným střetem
s chodcem. Co firma, to jiné požadavky. „Výhoda dnešních technologií spočívá právě v tom,
že jich je tolik, že dokážeme každému zákazníkovi vymyslet vozík přímo na míru,“ říká Pavel
Králík, produktový manažer Jungheinrich. Výrobci nabízejí pro vozíky – ať už v základní nebo
volitelné výbavě – řadu asistenčních systémů.
Například vozíky Still disponují třemi různými
předdefinovanými jízdními programy a dvěma
volně konfigurovatelnými jízdními programy
ve třech provozních režimech. K dispozici jsou
i další funkce, které detekují potenciálně kritické
jízdní situace a informují o nich obsluhu, případně i jednají nezávisle. Mezi ně patří například
bezpečný odchod/parkování, kontrola zapnutí
bezpečnostního pásu, omezovač rychlosti při
zdvižených vidlicích a omezovač rychlosti podle

úhlu natočení kol. Ten například snižuje riziko poškození zboží z důvodu nevhodné rychlosti v zatáčce. „Řidič se tak při zatáčení nemusí starat
o rychlost, protože vozík automaticky zpomalí
na přesnou rychlost potřebnou pro bezpečný
průjezd zatáčkou,“ vysvětluje Zdeněk Štrupl.
Asistenční systémy Linde Material Handling se
zaměřují hlavně na dvě oblasti. Tu první představuje bezporuchovost provozu, například
motoru, kdy systém ochrany sleduje všechny
důležité parametry pohonné jednotky jako je
hladina provozních kapalin, tlaky provozních
kapalin a podobně. „Druhou oblastí je manipulace s nákladem, kde kromě systému zpomalení
vozíku do zatáčky lze stroj vybavit i systémem,
který operátorovi ukazuje na displeji všechny
důležité údaje o zatížení, jako je skutečná hmotnost na ramenech nákladu i aktuální a maximální
přípustnou výšku zdvihu. Zároveň v případě kritických bezpečnostních chyb provádí nápravná
opatření,“ popisuje Martin Řehák.

Martin Řehák
manažer tréninku
a produktové
podpory
Linde Material
Handling

„BEZPEČNOST
NA PRVNÍM MÍSTĚ“
Pro nás je na prvním místě zajištění co
nejvyšší bezpečnosti při práci. Toho
dosahujeme díky širokému portfoliu bezpečnostních prvků, které jsou
jak v základní, tak ve volitelné výbavě
naší manipulační techniky. Naše systémy řidiče aktivně podporují při tom,
aby vykonával svou každodenní práci
bezpečně.

Zdeněk Štrupl
odborný
manažer prodeje
a produktový
manažer, Still ČR

„I PROVOZNÍ PODMÍNKY
OVLIVŇUJÍ VÝBĚR
VOZÍKU“
Při výběru vozíku je třeba vzít v úvahu
konkrétní provoz, do kterého vozík zákazník pořizuje. Ačkoli se dnes i u těžkých čelních vozíků stále více prosazuje
elektrický pohon, pro některé zákazníky
se na základě našich propočtů třeba
lithium-iontová technologie nehodí.
V takovém případě naopak doporučujeme běžné olověné baterie, protože
to dává větší ekonomický smysl. LPG
i naftové vozíky pak vynikají především
v náročných venkovních i vnitřních
podmínkách.

Kromě bezpečnosti, na kterou právě u těžkých čelních vozíků kladou výrobci mnohem
vyšší důraz než u jiných strojů, se inovace soustředí i na oblast ergonomie. Získat a udržet si
vyškolené operátory bývá totiž poměrně složité. Producenti se proto zaměřují i na prostor
a uspořádání kabiny operátora, stejně jako na
snadnou nastavitelnost veškerých ovládacích
prvků. „Inovace směřují i do oblasti celkových
nákladů, ať už jde o spotřebu paliv či energie,
nebo do vývinu vlastních technologií a systémů s nižšími nároky na servis. Soustředíme
se i na pohon, kde postupně zavádíme u těžkotonážních strojů, a to včetně kontejnerových
manipulátorů, nejen elektrický, ale také využití
vodíkových palivových článků,“ říká Petr Tomeček, produktový specialista Hyster. V neposlední
řadě pak výrobci řeší otázku konektivity v rámci
firmy, ovládání strojů na dálku a řešení telemetrie při provozu.
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Umíme víc než bal

Balicí technika
› ovinovací stroje
› páskovací stroje
› zalepovací stroje
› smršťovací stroje
› hydraulické lisy
› paletizace

Obalový materiál
› stretch fólie
› fólie LDPE, HDPE, PVC
› polyolefinové fólie
› lepicí a vázací pásky
› ochranné fólie

Ekobal s. r. o., Vídeňská 172, 252 50 Vestec u Prahy, www.ekobal.cz
Tel.: +420 234 144 111, E-mail: mail@ekobal.cz, objednej@ekobal.cz

