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Velké revo-
luce v obalo-
vém designu 
mohou napá-
chat škody

„Při redesignu obalů 
postupujeme raději 
evolučně,“ říká před-
seda představenstva 
společnosti Europasta 
Pavel Hrdina.
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Tištěný náklad: 5000 výtisků

Vratné plas-
tové lahve 
se obrátí až 
pětadvacet-
krát
Na okraji západočeské 
Aše stojí závod společ-
nosti Petainer Czech 
Holdings, který ročně 
vyrobí 200 milionů 
preforem, ze kterých 
se dále vyfukují vratné 
nebo jednorázové 
PET lahve.
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Automatizace 
stavby obalů 
automobilky 
Volvo

Případová studie: 
 Poloautomatická linka 
ulehčila práci při sesta-
vování transportních 
obalů.
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388

Obalová akce 
roku

Letošní Obalko bylo 
jubilejní. A desátá edice 
se opravdu vyvedla, 
akci navštívilo téměř 
500 obalových profíků. 
Diskutovali zejména 
současné hrozby 
a budoucnost obalů. 

10



EMBAXPRINT

07 —— 09 02 2023

VÝSTAVIŠTĚ BRNO

EMBAXPRINT

Mezinárodní 
veletrh 
obalů 
a tisku
www.embaxprint.cz



3

ÚVODNÍK
Č. 117 – 10–12/2022

Ve stejný den, v  předvečer konference COP 27 v  egyptském Šarm aš-Šajchu, mi přistály do 
schránky dva e-maily. V  jednom byla tisková zpráva českého Ministerstva životního prostředí 
o  zahájení klimatické konference, ve které „české předsednictví EU“ uvádí, že „bude bojovat za 
udržení oteplování planety na úrovni 1,5 °C“. Sousloví „bude bojovat o půldruhého stupně“ by bylo 
kouzelné, pokud by o nic nešlo. Podle zpráv Mezinárodního panelu pro změnu klimatu se posouváme 
spíše ke scénářům s podstatně tragičtějšími důsledky. Když si pak člověk v téže tiskové zprávě mj. 
přečte, že pomoc potřebují rozvojové země a že tedy česká vláda „minulý týden schválila obnovení 
příspěvku do Zeleného klimatického fondu ve výši 1 milion USD ročně počínaje rokem 
2024“, chce se mu hořce smát, nebo plakat. Země, která má v letošním rozpočtu 
napočítané příjmy ve výši 1,7 bilionu korun, „vrazí“ ročně do mírnění klimatických 
změn, tedy největší krize, které lidstvo čelí, hodnotu srovnatelnou s vilkou na 
okraji Prahy. Samozřejmě že o vládu jde až na posledním místě, protože ta 
„jen“ reprezentuje názor populace, která chodí volit. Pokud bychom chtěli 
s klimatem dělat něco my většinově, byla by suma stokrát vyšší. A stejně 
by to neovlivnilo náš životní standard.

Druhý mail přišel jménem Kausey Natana, který je premiérem Tuvalu. 
Jde o ostrovní stát, který stále patří do Commonwealthu, jehož 
doménu .tv používají jako internetový domov i servery v Česku 
a jenž dlouhá léta bije na poplach proti globální změně klimatu. 
Nejvyšší bod ostrova leží jen pět metrů nad mořem, a stát proto 
v důsledku stoupající hladiny postupně mizí pod vodou a s velkou 
pravděpodobností se ztratí úplně. V e-mailu se mj. píše: „Nastal 
čas uzavřít mír s planetou. Poskytnout zranitelným zemím dlouho 
odkládané finanční prostředky, které jsou nutné k vyrovnání se se 
ztrátami a škodami, k nimž již dochází v důsledku dopadů změny 
klimatu, a donutit znečišťovatele, aby zaplatili.“

My jsme se už rozhodli a na ochranu domovů jiných věnujeme 
ročně jednu vilku za Prahou...

Více informací o společnosti 
ATOZ Group najdete na atoz.cz

VILKA PRO TUVALU

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

5000 kusů
Tištěný náklad:

17 000*
Počet čtenářů:

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Svět balení je
 tištěn na papír s certifikací P

EFC, 

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

kde se hospodaří u
držitelně. P

ři li
kvidaci p

atří c
elý 

svazek do m
odrého kontejneru na tříděný odpad.

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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Jubilejní Obalko: 500 profesionálů 

diskutovalo současné hrozby 
i budoucnost obalů
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Vratné plastové lahve se 

obrátí až pětadvacetkrát
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spotřebiteli při třídění

OBALY & DESIGN
Zušlechtění obalů: 
Lakování nebo ražba?

OBOROVÉ BALENÍ
Nápojové obaly jsou stále více 

ekologické i ekonomické

LEGISLATIVA
Co přináší nová legislativa 

o omezení plastového
odpadu

 16 stran samostatné přílohy 
z kongresu Obalko 10

4

ROZHOVOR
Lukáš Baudyš, Vermont: V automatizácii 

je budúcnosť, budúcnosť 
je automatizácia



ZPRÁVY AGENDA

07–09/0
2

Brno

Mezináro
dní veletrh

 obalů a tis
ku.

Více najdete
 na embaxprin

t.c
z.

16
–18

/0
3

Boloňa, It
álie

Mezináro
dní veletrh

 věnovaný kosmetic
kému supply chainu a je

ho součáste
m: o

balům, 

výro
bě priv

átn
ích značek, a

plikáto
rů

m, stro
jům nebo suro

vinám.

Více najdete
 na www.cosmopro

f.c
om.

14
–16

/0
3

Mnichov, N
ěmecko

Odborn
é veletrh

y zaměřené na vlnito
u le

penku a skládačky (C
CE) a

 zpracování 

a zušlechťo
vání p

apíru
 a fó

lií (
IC

E).

Více najdete
 

na www.ic
e-x.com/euro

pe.com 

a www.cce-inte
rn

atio
nal.c

om.

 20/0
4

Praha

Czech and Slovak  Sustainabilit
y 

 Summit 2023

Kongres zaměřený na udržite
lnost, v

četn
ě té

 

obalové, se uskute
ční v centru

 W
PP Campus 

v Praze. 
Více in

fo
 po re

gistra
ci n

a 

 ato
zregistra

ce.cz/sustainabilit
y-

-summit.

V Y Š L O  7 .  1 1 .

Baileys 
odlehčenější

Baileys podpoří kampaní svou novinku 
Baileys Deliciously Light, jež obsahuje o  40  % 
méně kalorií a  cukru než originální verze. Pro 
český trh Baileys vyrábí a distribuuje Stock Pl-
zeň-Božkov podle receptury mateřské společ-
nosti R. A. Bailey & Co. v Dublinu.

P U B L I K O V Á N O  3 .  1 1 .

Lidl snižuje 
objem plastu 
u privátních 
značek
Řetězec Lidl Česká republika směřuje 

k redukci plastů v rámci obalových řešení. Po-

nové technologie | udržitelné balení | rozvoj 
vzájemné spolupráce | industry 4.0 | živé 
ukázky balících linek na míru 

Dny otevřených 
dveří  2022

Těšíme se na Vás
29.11. – 7.12. 2022
v Nové Roli

Registrační formulář a více informací naleznete na 
discover.masek.cz/dny-otevrenych-dveri-2022/ Surprise guaranteed.

www.masek.cz

pozvanka_svet_obalu.indd   1pozvanka_svet_obalu.indd   1 03.11.2022   8:3603.11.2022   8:36

inzerce

dařilo se mu 
snížit množství 
plastů v  obalech 
produktů privátních 
značek o více než 20 %, 
a to o tři roky dříve, než se 
zavázal. Oproti roku 2017 ob-
sahuje méně plastu již nyní celá 
řada vlastních výrobků napříč sor-
timentem, další budou následovat. 
Společnost se kromě toho zaměřuje i na 
zvyšování podílu recyklovaného plastu v oba-
lových řešeních.

Krátké zprávy zpracovali:

David Čapek, Adam Folta, 

Stanislav D. Břeň

svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

www.svetbaleni.cz
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N A  W E B U  O D  2 .  1 1 .

Purina postavila 
do řetězců 
multifunkční 
stojany

Značka krmiva pro psy a  kočky Purina, 
která patří pod společnost Nestlé, zavádí nové 
udržitelné multifunkční stojany. Pilotní fáze pro-
jektu probíhala ve vybraných hypermarketech 
Albert. Stojany vyvinula společnost Circu.eu.

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

Soyka po 
redesignu
Česká značka Soyka představuje novou 

podobu svých produktů. Nové obaly mají při-
táhnout pozornost nových zákazníků a rozšířit 
řady těch, kteří mají v  oblibě sójové výrobky. 
Tomu mají pomoci i nové webové stránky s re-
cepty a také možnost před nákupem ochutnat 
výrobky. „Po více než třech letech jsme se roz-
hodli pro zásadní změnu obalů. Víme, že když 
už naše produkty někdo jednou ochutná, tak 
si je potom kupuje i pravidelně. Novými obaly 
chceme nalákat k  nákupu produktů i  ty, kteří 
nás zatím neznají. Nový obal by měl vybízet, 
aby po něm zákazník sáhnul. Snažili jsme se 
o to, aby poutal pozornost a akcentoval, že jde 
o kvalitní produkt,“ vysvětluje Michal Jeřábek, 
majitel značky Soyka. Soyka je na českém trhu 
od roku 2018.

Z V E Ř E J N Ě N O  3 1 .  1 0 .

Model Young 
Package 2022 
zná vítěze
Obaly na jídlo byly tématem letošního 

ročníku mezinárodní soutěže v  obalovém 
designu Model Young Package. V  konkurenci 
téměř tří stovek prací z celého světa se objevila 
nápaditá řešení obalů na knedlíčky nebo třeba 
lázeňské oplatky. Designéři podle organizátorů 
soutěže opět dokázali, že inovativní a udržitelná 
obalová řešení dokážou nejen povýšit zážitek 
z konzumace, ale i šetřit životní prostředí.

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 

Díky spolupráci průmyslu, obcí a měst 
mají občané ČR k dispozici více než 
678 tisíc barevných kontejnerů 
a menších nádob na třídění odpadů.678 446

Inz VEPAK BiB 240x170mm PRINT.qxp_Sestava 1  03.11.22  16:38  Stránka 1
inzerce
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Neustávající proud 

obalového zpravodajství

SLEDUJTE:

• W
W

W.SVETBALENI.CZ

• NEW
SLETTER SB NEW

S (ATOZREGISTRACE.CZ),

• NÁŠ LINKEDIN, FACEBOOK NEBO TW
ITTER (SVĚT BALENÍ).

N A  I N T E R N E T U  O D  3 1 .  1 0 .

Pouličním jídlem 
inspirovaná 
Cobra
Společnost Cobra Beer nedávno před-

stavila nový design plechovky na oslavu po-
uličního jídla z  celého světa. Vizuální podoba 
plechovky se totiž inspiruje panasijskými kultu-
rami. Plechovky o objemu 330 ml obsahují mo-
tivy čerpajícími z různých kuchyní – od indické 
a čínské až po thajskou a japonskou. Tímto kro-
kem plánují zapojit novou generaci dobrodruž-
ných gurmánů, kteří chtějí prozkoumat různá 
světová jídla.

P U B L I K O V Á N O  2 8 .  1 0 .

Pikao od Tatry 
v retro obalech
Výrobky Pikao od společnosti Tatra znají 

generace Čechů – první várka světlo trhu spat-
řila v roce 1952 v Hlinsku. Letos tedy Pikao slaví 
70. výročí. Tatra ve spolupráci s řetězcem Lidl 
v rámci „retro týdnů“ už několik let vyrábí Pikao 

v  designových retro obalech. I  když si mnozí 
spojují tuto kakaovou pochoutku s  tubou, ve 
skutečnosti byla na trh uvedena nejdříve jako 
kondenzované kakao v  plechovce. Teprve 
v roce 1970 byla registrovaná obchodní značka 
Pikao a za další dva roky se Pikao poprvé objevilo 
v dodnes populárních tubách.

V Y Š L O  2 6 .  1 0 .

Hobžovy 
brambůrky 
v novém 
redesignovaném 
obalu
Český výrobce brambůrků, společnost 

Petr Hobža Snack, se po deseti letech rozhodla 
pro redesign obalů produktové řady Morav-
ských brambůrků. Nový obal má oslovit i mladší 
skupinu zákazníků. Stále si ale zachovává pří-
buznost k Moravě v podobě folklórních motivů 
a částečně také průhlednost sáčku.

Inz VEPAK BiB 240x170mm PRINT.qxp_Sestava 1  03.11.22  16:38  Stránka 1

6

Č. 117 – 10–12/2022

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

Purina postavila 
do řetězců 
multifunkční 
stojany

Značka krmiva pro psy a  kočky Purina, 
která patří pod společnost Nestlé, zavádí nové 
udržitelné multifunkční stojany. Pilotní fáze pro-
jektu probíhala ve vybraných hypermarketech 
Albert. Stojany vyvinula společnost Circu.eu.

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

Soyka po 
redesignu
Česká značka Soyka představuje novou 

podobu svých produktů. Nové obaly mají při-
táhnout pozornost nových zákazníků a rozšířit 
řady těch, kteří mají v  oblibě sójové výrobky. 
Tomu mají pomoci i nové webové stránky s re-
cepty a také možnost před nákupem ochutnat 
výrobky. „Po více než třech letech jsme se roz-
hodli pro zásadní změnu obalů. Víme, že když 
už naše produkty někdo jednou ochutná, tak 
si je potom kupuje i pravidelně. Novými obaly 
chceme nalákat k  nákupu produktů i  ty, kteří 
nás zatím neznají. Nový obal by měl vybízet, 
aby po něm zákazník sáhnul. Snažili jsme se 
o to, aby poutal pozornost a akcentoval, že jde 
o kvalitní produkt,“ vysvětluje Michal Jeřábek, 
majitel značky Soyka. Soyka je na českém trhu 
od roku 2018.

Z V E Ř E J N Ě N O  3 1 .  1 0 .

Model Young 
Package 2022 
zná vítěze
Obaly na jídlo byly tématem letošního 

ročníku mezinárodní soutěže v  obalovém 
designu Model Young Package. V  konkurenci 
téměř tří stovek prací z celého světa se objevila 
nápaditá řešení obalů na knedlíčky nebo třeba 
lázeňské oplatky. Designéři podle organizátorů 
soutěže opět dokázali, že inovativní a udržitelná 
obalová řešení dokážou nejen povýšit zážitek 
z konzumace, ale i šetřit životní prostředí.

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 

Díky spolupráci průmyslu, obcí a měst 
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Celkem 480 obalových profesionálů a profesionálek zavítalo na letošní desátý ročník obalového kon-
gresu Obalko. Největší hrozby pro obalový trh jsou: 1) vysoké ceny energií; 2) výpadky, nedostatek či vysoké 
ceny materiálů; 3) inflace a klesající kupní síla obyvatelstva; 4) nedostatek kvalifikované pracovní síly. Zlatými 
partnery byly společnosti Greiner Packaging Slušovice a Thimm pack’n’display.

Největší hrozby a  příležitosti pro obalový trh 
a  budoucnost obalů. To byla dvě ústřední 

témata, kterým se věnovalo Obalko 10, 
jubilejní ročník největšího obalového 

kongresu v  Česku a  na Slovensku. 
„Na jubilejních akcích se běžně 

vzpomíná na minulost. My 
jsme naopak od začátku 
chtěli, aby se desátý roč-

ník kongresu Obalko zaměřil 
na budoucnost. Proto bylo zvo-

leno hlavní téma FuturePack. Ruská 
invaze na Ukrajinu nám však jen pár 

týdnů po oznámení ústředního motivu 
připomněla, že nemůžeme ignorovat sou-

časnost, protože posílilo několik již tak závaž-
ných hrozeb pro obalový trh,“ vysvětluje Jeffrey 
Osterroth, jednatel společnosti ATOZ Group, 
proč pořadatelé letos při volbě tématu vsadili 
na „dualismus“. „Myslím, že se nám nakonec po-
dařilo najít rovnováhu mezi diskusí o hrozbách 
současnosti během dopoledního programu 
a zaměřením na budoucí příležitosti na odpo-
ledních workshopech.“

Obalko se konalo 13. a 14. října v Aquapalace Ho-
telu Prague. Kongres navštívilo 480 účastníků, 
bylo předáno 43 trofejí pro nejlepší obaly, v 21 
programových bodech vystoupilo 43 řečníků 
včetně čtyř klíčových, zaznělo 10 případových 
studií, debatovalo se ve dvou panelových dis-
kusích a v nabídce byla návštěva tří obalových 
provozů. Akci podpořilo 36 partnerů a 20 médií. 
V  rámci speed-datingové platformy proběhlo 
84 kontaktů.

SOUČASNÉ A BUDOUCÍ HROZBY 
PRO OBALOVÝ TRH
Hrozby a příležitosti se probíraly během dopo-
lední části konference. Nejdříve vystoupili čtyři 
na slovo vzatí odborníci, kteří jednotlivé pro-
blémy vzali takříkajíc od podlahy. Z  renomo-
vané konzultační společnosti Smithers s  více 

UDÁLOST

N

Jubilejní Obalko: 
na 500 profesionálů 
diskutovalo současné 
hrozby i budoucnost obalů

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

než 100letou historií zavítal Jake Weighell. Ve 
svém strukturovaném vystoupení naznačil 
hlavní překážky i šance, které se na obalovém 
trhu otvírají. Postihl pak především otázky spo-
jené s  dostupností či nedostupností surovin, 
 recyklátů, jejich cenami či dodavatelskými ře-
tězci. Věnoval se ale také digitalizaci či udrži-
telnosti.

Další blok patřil Josefu Kotrbovi, který byl do-
nedávna chairmanem české pobočky společ-
nosti Deloitte a jenž se dlouhodobě zaměřuje 
na energetiku či obnovitelné zdroje. Přednáše-
jící nejdříve „elektrizoval“ publikum grafy o vý-
voji cen energií za poslední rok a půl. Kdo byl na 
pochybách, že energie jsou jedním z největších 
problémů současnosti, rázem pochopil, s čím 
se průmysl aktuálně vyrovnává. Dále se zaměřil 
na oblast možných úspor, obnovitelné zdroje 
energie či energetické audity.

Kde brát, a nekrást? I tak by mohl znít podtitul 
vystoupení Jaroslavy Rezlerové (Manpower-
Group), která při třetím z  úvodních pří-
spěvků zaměřila pozornost účastníků 
k  personální otázce. Vycházela 
z  tvrdých dat průzkumů, které 
Manpower realizuje po světě. 
Všude se nedostává ta-
lentů, postupně se pod 
vlivem automatizace 
a  robotizace pro-
měňují nároky 
kladené na za-
městnance a  na 
mnoha trzích je pa-
trné, že firmy musí in-
vestovat nejen do náboru, 
ale i  do vzdělávání nových 
pracovníků. Tristní situaci pro 
zaměstnavatele v  Česku podtrhuje 
už několik let přetrvávající velmi nízká 
úroveň nezaměstnanosti.

Dopolední „blok hrozeb“ završila Linda Straková 
z  výzkumné agentury NielsenIQ.  Své vystou-
pení také „opřela“ o čísla z výzkumů, tentokrát 
spotřebitelských. Téměř ze všech probíraných 
výsledků bylo při srovnání se staršími daty pa-
trné, že čeští i slovenští spotřebitelé jsou 
v  rostoucí míře zaskočeni ekonomic-
kými poryvy. Více šetří na nákupech, 
sledují slevové akce a  nakupují 
privátní značky. Částečně 
byla prezentována data, 
která vznikla v  rámci ex-
kluzivního průzkumu 
provedeného pro 
kongres Obalko.
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J a k m i l e 
byly nastí-

něny hlavní 
hrozby, přišla 

příležitost pro de-
batu. Do dopolední 

„velké“ panelové diskuse 
nazvané Současné hrozby, 

budoucí příležitosti? byli přihlá-
šeni Alessandro Pasquale (Mattoni 

1873), Ivo Benda (Greiner Packaging 
Slušovice), Jana Stránská (Ryor), Martin 

Hejl (Thimm pack‘n‘display), Martin Kincl 
(Alimpex Food) a  Petr Sloup (Škoda Auto). 

Skladba účastníků poskytla šanci probrat té-
mata ze strany dodavatelů i uživatelů obalových 
řešení. Účastníci se shodli na tom, že energie 
a inflace jsou největšími „strašáky“, se kterými 
se aktuálně vypořádávají. Zároveň však byla 
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patrná i  jistá nepoddajnost vůči problémům. 
Navzdory složité situaci hledají podniky řešení, 
která mohou znamenat změnu zdroje energie, 
substituci dosud používaných obalových ma-
teriálů nebo typů obalů či neobvyklé metody 
recruitmentu. Bohužel se nelze vyhnout zdra-
žování produktů, což se pak promítá do celého 
dodavatelského řetězce, resp. dopadá až na 
spotřebitele.

Business speed-dating je oblíbenou formou 
navazování obchodních vztahů. V  rámci kon-
gresu Obalko má pevné místo během obědové 
přestávky a v podobě sekce BizPack. Letos se 
uskutečnilo 84 předem zorganizovaných schů-
zek mezi účastníky a partnery kongresu.

DESIGN & INOVACE:
BLÍŽE KE SPOTŘEBITELŮM
Hned první příspěvek odpolední sekce 
Design & inovace směřoval k  bu-
doucnosti balení nejen obsahem, 
ale také názvem – FuturePack 
vzniká už dnes. Josef Žád-
ník (Refork) a  Martin Hejl 
(Thimm pack‘n‘dis-
play) představili vý-
sledky spolupráce 
na obalech a  disple-
jích, které splňovaly tři 
klíčové aspekty – vysokou 
míru kreativity, udržitelný pří-
stup a nezvyklý zážitek pro zákaz-
níky díky augmentované realitě.

V další části vystoupili Petr Chvojka (Rohlik 
Group) a Jiří Votruba (Cocoon). Jejich cílem 
bylo zaměřit se na výzvy obalového designu pro 
online privátní značky. Stavět mohli na skuteč-
nosti, že Rohlik.cz nedávno uvedl na trh hned 
několik prémiových produktů privátních značek 
v různých kategoriích. Naprosto klíčové je pře-
konat „obrazovkový distanc“. Zatímco v kamen-
ném obchodě si spotřebitel vezme produkt do 
ruky a prohlédne obal, v případě online super-
marketu je třeba stimulovat k nákupu výrazně 
jinou cestou.

Výplňový materiál je důležitou složkou zasila-
telských obalů, zároveň jej ale každý s chutí od-
straní, pokud je možné najít jiné a  dostatečně 
bezpečné řešení. Toho docílila společnost 
Prim, která se zbavila výplní a  fixací před-
chozích obalů. Smurfit Kappa pro ni vy-
vinul monomateriálové obaly z vlnité 
lepenky označené VoidFill Killer 
a All-In-Fix. Nadále nejsou třeba 
bublinkové fólie nebo vzdu-
chové polštářky, a tak pre-
zentace mohla nést 
hrdé označení Sbo-
hem, výplňový 
materiále!

Jak vytvo-
řit obal, který 
zásadně změní 
spotřebitelské vní-
mání značky? Tuto 
otázku si kladli v  Palírně 
U  Zeleného stromu, když 
přemýšleli o  obalovém rede-

signu tradiční značky alkoholu Stará žitná my-
slivecká. Nyní se podle přednášejícího Borise 
Rajdla produkt profiluje zcela odlišně a staví na 
hodnotách, které jsou srozumitelné pro cílo-
vého konzumenta včetně mladší generace.

TECHNOLOGIE & MATERIÁLY:
AUTOMATIZACE NA POSTUPU
Zahájení sekce Technologie & materiály si vzal 
na starosti nezávislý obalový konzultant Ladislav 
Hurdálek, který poskytl velmi svěží přehled toho, 
co se v obalové branži děje z pohledu aktuálních 
trendů. Zároveň předestřel, co lze očekávat do 
budoucna, a upozornil také na zajímavá obalová 
řešení či start-upy, o nichž „ještě uslyšíme“.

O  tom, že automatizace balení představuje 
jeden z klíčových trendů, přesvědčili hned 

v  následujícím příspěvku Pavel Coufal 
(Hügli Food) a  Michael Ondraschek 

(M.A. S. Automation). Na konkrét-
ním příkladu automatizace 

skupinového balení do kar-
tonu demonstrovali, jak 

lze ušetřit materiál, čas 
i personální  náklady.

Další příspěvek se 
věnoval „obalovému 

fenoménu pandemie“, 
totiž nápojovým plechovkám. 

Nejdříve Attila Szabó, generální 
ředitel společnosti Canpack, při-

nesl stručný profil této firmy i  ná-
pojové plechovky jako takové. Poté 

se Michal Matys (Pivovar Svijany) 
zaměřil na to, jak tento středně velký 

výrobce piva pracuje s „plechem“. 
O  tom, že plechovkové řešení 
není určené pouze pro velké 
hráče v nápojářském prů-
myslu, svědčilo vystou-
pení Jitky Froydové 
z  Vinohradského 
pivovaru, který 
vedle čepo-

vaného piva 
kompletně pře-
šel pouze na tento 
obalový formát.

Závěr sekce byl interaktivní. 
V  panelové diskusi vystoupili 
dva zástupci dodavatelů automa-
tizovaných obalových řešení – Paweł 
Juras (Balluff) a  Michael Ondraschek 
(M.A. S. Automation) – a dva reprezentanti 
uživatelů – Pavel Hrdina (Europasta) a Matěj 
Gala (Asahi, Plzeňský Prazdroj). Název debaty 
Dotýkat zakázáno, automatizovat povoleno im-
plikoval její hlavní motiv. Lidská ruka z procesu 
balení velmi rychle mizí a přibývá automatizo-
vaných a robotizovaných řešení. Panelisté pak 
probírali, jaké výhody i nevýhody to přináší, které 
postupy se nejlépe automatizují a  jaký dopad 
má energetická krize na poptávku po robotizaci.

UDRŽITELNOST Z MNOHA POHLEDŮ
Po odpoledním coffee breaku začala společná 
odpolední sekce Udržitelnost. V  úvodu prof. 
Vladimír Kočí a  Jan Kulhánek (oba VŠCHT) 
předestřeli, jak bude vypadat budoucnost udr-
žitelnosti s  přihlédnutím k  novým předpisům 
ESG.  Představili také nový online nástroj pro 
hodnocení ekologických aspektů obalů, na-
zvaný Envisketch, jenž porovnává různé obaly 
a obalové materiály.

V další části generální ředitelka slovenské orga-
nizace zodpovědnosti výrobců Envi-Pak Hana 
Nováková tematizovala nová pravidla a změny 

evropské legislativy, které se týkají ekode-
signu. Není velkým překvapením, že návrhy 

Evropské komise směřují např. k jedno-
duché opravitelnosti výrobků, vyšší 

odolnosti, menší spotřebě ener-
gie při výrobě či používání re-

cyklovatelných materiálů. 
Obaly uvedené na trh EU 

by měly být opětovně 
použitelné nebo 

recyklovatelné.

„Kongres navštív
ilo

 

480 účastn
íků, b

ylo 

předáno 43 tro
fejí p
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baly a v 21 
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Obalko 10 v kostce
�  16stránkový speciál ve formátu PDF
�  projděte si prezentace
�  prohlédněte si fotografie

www.obalko.cz

Příspěvek Jiří ho 
Remra (Markent) se 
zaměřil především na 
vyhodnocení deklarova-
ného chování vzorku Čechů, 
kteří byli dotazování na jejich 
nákupy výrobků denní spotřeby 
v  obalech. Pozornost byla věnována 
recyklovatelnosti, ale také dalším cha-
rakteristikám obalů. Zajímavá data se týkala 
i litteringu.

Sekce byla zakončena sérií čtyř případových 
studií. Lenka Nejedlová (Unilever) představila 
systém znovupoužitelné lahve s  pumpičkou 
ze 100% PCR spolu s  doplňovacím sáčkem. 
Díky této inovaci ušetřila značka Dove 5‚2  tun 
obalového materiálu jen za poslední rok. Martin 
Krystián (Olma) a  Ivo Benda (Greiner Packa-
ging) uvedli inovaci v  podobě nového kelímku 
pro výrobek Olma Pierot, který charakterizuje 
nejen výroba tvarováním, ale také úspora poly-
propylenu s návazným snížením uhlíkové stopy. 
Jiří Klíma ze společnosti Avery Dennison a Ewa 
Mlynarczyk z firmy Gold Drop (ve video vstupu) 
poukázali na novou službu AD Circular, která se 
zabývá sběrem a následným využitím nosných 
podložek od samolepicích etiket. Michaela 
Bernatová (Nestlé Česko), Martin Němec a Jan 
Karlík (oba DS Smith Packaging) informovali 
o přínosech cirkulárního designu displejů nejen 
pro přírodu, ale také pro podnikání.

NEJLEPŠÍ OBALY NA GALEVEČERU 
A RELAX NA BUSINESS MIXERU

Několik desítek trofejí a  certifikátů če-
kalo na předání v rámci soutěže Obal 

roku. Tu pořádá Obalový institut 
Syba a  kongres Obalko je mís-

tem, kde se koná slavnostní 
galavečer. Nahá okurka 

dekorovaná pouze laserově 
gravírovaným logem, univerzální 

krabice se třemi inzerty, která pojme 
37 různých setů elektroinstalačního ma-

teriálu, obou stranně potištěný zásilkový 
obal pro svérázný e-shop Angry  Beards, pro-

dejní displej Carnilove Meat Jerky Sustainable, 

který může 
být chápáno 

i  opačně, tzn. 
k  nakousnutí do psa 

:) – přesnější by možná 
bylo který láká každého 

psa v okolí k nakousnutí, pes-
trobarevně snová hravost no-

vých etiket Vinařství Filip Mlýnek. 
To byly jen některé z vítězných obalů 

letošního roku. Nejvíc ocenění získaly 
společnosti Smurfit Kappa, Logik a  Etiflex 

(kompletní přehled přinesl časopis Svět balení 
116/2022). Večerem provázela moderátorka 
Marcela  Augustová.

Po napětí spojeném s vyhlášením toho nejlep-
šího z  obalové branže přišel čas na uvolnění. 
Večerní program patří pravidelně Obalovému 
Business Mixeru. Neformální diskuse, živá 
hudba, skvělé drinky a  pokrmy, soutěže nebo 
Smilebox. Nejen to pro provázelo hosty až do 
pozdních nočních hodin.

PLASTOVÉ KELÍMKY, CHEMICKÁ 
RECYKLACE NEBO PIVO?
Podívat se do provozů, kde mají zajímavá oba-
lová řešení. To je vždy cíl druhého kongresového 
dne a sekce Balení v akci. Letos se účastníci vy-
dali dvěma směry a do tří závodů. Severní cesta 
vedla do Litvínova, kde se nachází výroba spo-
lečnosti Greiner Packaging. Produkují zde široce 
rozšířené plastové kelímky označené jako K1. 
Zájemci se seznámili s procesy tvarování (inline) 
a potisku. Bez zajímavosti není, že zde provozují 
autonomní manipulační techniku.

Poté se účastníci přepravili do nedalekého 
Záluží u  Litvínova, kde sídlí Orlen Unipetrol 
RPA. Jde o jediné místo v Česku, kde se vyrábí 
primární polymer na etylénové jednotce. V zá-
vodě jsou v běhu aktivity spojené s chemickou 
recyklací, která dokáže odpadní plastové obaly 
přeměnit na kapaliny, jež mohou sloužit jako 
vstupní suroviny pro etylénovou jednotku za 
účelem produkce recyklovaných polymerů. Ty 
pak mají totožnou kvalitu při porovnání s panen-
skými polymery.

Skupina účastníků, která 
má raději pivo a  jeho balení, 
se vypravila severovýchodní tra-
sou do Svijan. Zdejší pivovar stáčí 
alkoholická i  nealkoholická piva pro 
retail i pohostinství. Od roku 2018 tu mají 
novou linku na plnění plechovek a v nedávné 
době firma investovala do balení multipacků, 
jež bylo popsáno na loňském kongresu Obalko.

ZÁZNAM DO DIÁŘE
„Letošní kulaté Obalko ukázalo sílu obalové 
branže v  Česku i  na Slovensku. Téměř pět set 
účastníků značí historicky nejúspěšnější roč-
ník,“ dodává Jeffrey Osterroth a nabádá, aby si 
zájemci poznačili do diáře termín příštího roč-
níku. Uskuteční se 19. a 20. října 2023.

Jedenáctý ročník Obalka se uskuteční ve dnech 19.–20. října 2023 v Aquapalace Hotelu Prague.10
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patrná i  jistá nepoddajnost vůči problémům. 
Navzdory složité situaci hledají podniky řešení, 
která mohou znamenat změnu zdroje energie, 
substituci dosud používaných obalových ma-
teriálů nebo typů obalů či neobvyklé metody 
recruitmentu. Bohužel se nelze vyhnout zdra-
žování produktů, což se pak promítá do celého 
dodavatelského řetězce, resp. dopadá až na 
spotřebitele.

Business speed-dating je oblíbenou formou 
navazování obchodních vztahů. V  rámci kon-
gresu Obalko má pevné místo během obědové 
přestávky a v podobě sekce BizPack. Letos se 
uskutečnilo 84 předem zorganizovaných schů-
zek mezi účastníky a partnery kongresu.

DESIGN & INOVACE:
BLÍŽE KE SPOTŘEBITELŮM
Hned první příspěvek odpolední sekce 
Design & inovace směřoval k  bu-
doucnosti balení nejen obsahem, 
ale také názvem – FuturePack 
vzniká už dnes. Josef Žád-
ník (Refork) a  Martin Hejl 
(Thimm pack‘n‘dis-
play) představili vý-
sledky spolupráce 
na obalech a  disple-
jích, které splňovaly tři 
klíčové aspekty – vysokou 
míru kreativity, udržitelný pří-
stup a nezvyklý zážitek pro zákaz-
níky díky augmentované realitě.

V další části vystoupili Petr Chvojka (Rohlik 
Group) a Jiří Votruba (Cocoon). Jejich cílem 
bylo zaměřit se na výzvy obalového designu pro 
online privátní značky. Stavět mohli na skuteč-
nosti, že Rohlik.cz nedávno uvedl na trh hned 
několik prémiových produktů privátních značek 
v různých kategoriích. Naprosto klíčové je pře-
konat „obrazovkový distanc“. Zatímco v kamen-
ném obchodě si spotřebitel vezme produkt do 
ruky a prohlédne obal, v případě online super-
marketu je třeba stimulovat k nákupu výrazně 
jinou cestou.

Výplňový materiál je důležitou složkou zasila-
telských obalů, zároveň jej ale každý s chutí od-
straní, pokud je možné najít jiné a  dostatečně 
bezpečné řešení. Toho docílila společnost 
Prim, která se zbavila výplní a  fixací před-
chozích obalů. Smurfit Kappa pro ni vy-
vinul monomateriálové obaly z vlnité 
lepenky označené VoidFill Killer 
a All-In-Fix. Nadále nejsou třeba 
bublinkové fólie nebo vzdu-
chové polštářky, a tak pre-
zentace mohla nést 
hrdé označení Sbo-
hem, výplňový 
materiále!

Jak vytvo-
řit obal, který 
zásadně změní 
spotřebitelské vní-
mání značky? Tuto 
otázku si kladli v  Palírně 
U  Zeleného stromu, když 
přemýšleli o  obalovém rede-

signu tradiční značky alkoholu Stará žitná my-
slivecká. Nyní se podle přednášejícího Borise 
Rajdla produkt profiluje zcela odlišně a staví na 
hodnotách, které jsou srozumitelné pro cílo-
vého konzumenta včetně mladší generace.

TECHNOLOGIE & MATERIÁLY:
AUTOMATIZACE NA POSTUPU
Zahájení sekce Technologie & materiály si vzal 
na starosti nezávislý obalový konzultant Ladislav 
Hurdálek, který poskytl velmi svěží přehled toho, 
co se v obalové branži děje z pohledu aktuálních 
trendů. Zároveň předestřel, co lze očekávat do 
budoucna, a upozornil také na zajímavá obalová 
řešení či start-upy, o nichž „ještě uslyšíme“.

O  tom, že automatizace balení představuje 
jeden z klíčových trendů, přesvědčili hned 

v  následujícím příspěvku Pavel Coufal 
(Hügli Food) a  Michael Ondraschek 

(M.A. S. Automation). Na konkrét-
ním příkladu automatizace 

skupinového balení do kar-
tonu demonstrovali, jak 

lze ušetřit materiál, čas 
i personální  náklady.

Další příspěvek se 
věnoval „obalovému 

fenoménu pandemie“, 
totiž nápojovým plechovkám. 

Nejdříve Attila Szabó, generální 
ředitel společnosti Canpack, při-

nesl stručný profil této firmy i  ná-
pojové plechovky jako takové. Poté 

se Michal Matys (Pivovar Svijany) 
zaměřil na to, jak tento středně velký 

výrobce piva pracuje s „plechem“. 
O  tom, že plechovkové řešení 
není určené pouze pro velké 
hráče v nápojářském prů-
myslu, svědčilo vystou-
pení Jitky Froydové 
z  Vinohradského 
pivovaru, který 
vedle čepo-

vaného piva 
kompletně pře-
šel pouze na tento 
obalový formát.

Závěr sekce byl interaktivní. 
V  panelové diskusi vystoupili 
dva zástupci dodavatelů automa-
tizovaných obalových řešení – Paweł 
Juras (Balluff) a  Michael Ondraschek 
(M.A. S. Automation) – a dva reprezentanti 
uživatelů – Pavel Hrdina (Europasta) a Matěj 
Gala (Asahi, Plzeňský Prazdroj). Název debaty 
Dotýkat zakázáno, automatizovat povoleno im-
plikoval její hlavní motiv. Lidská ruka z procesu 
balení velmi rychle mizí a přibývá automatizo-
vaných a robotizovaných řešení. Panelisté pak 
probírali, jaké výhody i nevýhody to přináší, které 
postupy se nejlépe automatizují a  jaký dopad 
má energetická krize na poptávku po robotizaci.

UDRŽITELNOST Z MNOHA POHLEDŮ
Po odpoledním coffee breaku začala společná 
odpolední sekce Udržitelnost. V  úvodu prof. 
Vladimír Kočí a  Jan Kulhánek (oba VŠCHT) 
předestřeli, jak bude vypadat budoucnost udr-
žitelnosti s  přihlédnutím k  novým předpisům 
ESG.  Představili také nový online nástroj pro 
hodnocení ekologických aspektů obalů, na-
zvaný Envisketch, jenž porovnává různé obaly 
a obalové materiály.

V další části generální ředitelka slovenské orga-
nizace zodpovědnosti výrobců Envi-Pak Hana 
Nováková tematizovala nová pravidla a změny 

evropské legislativy, které se týkají ekode-
signu. Není velkým překvapením, že návrhy 

Evropské komise směřují např. k jedno-
duché opravitelnosti výrobků, vyšší 

odolnosti, menší spotřebě ener-
gie při výrobě či používání re-

cyklovatelných materiálů. 
Obaly uvedené na trh EU 

by měly být opětovně 
použitelné nebo 

recyklovatelné.

„Kongres navštív
ilo

 

480 účastn
íků, b

ylo 

předáno 43 tro
fejí p

ro
 

nejle
pší o

baly a v 21 

pro
gra

mových bodech 

vysto
upilo

 43 ře
čníků.“
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Svět balení:
Vaše portfolio zahrnuje 
několik značek těstovin. Jak 
se marketingově profilují?

Pavel Hrdina:
Naše společnost vznikla postupnou 
fúzí několika výrobců těstovin mezi lety 
2003 a  2010. Základní úvahou bylo pone-
chat existující značky a  nějakým způsobem 
je inovovat. Po roce 2010 jsme se rozhodli, že 
budeme značky segmentovat podle surovin 
a  cílové skupiny. Vznikla prémiová Adriana 
v černé barvě, design používáme pro základní 
řadu značky. Těstoviny Adriana jsou ze sto-
procentní, případně celozrnné semoliny. Jde 
o moderní a trendy produkt italského typu pro 
mladší spotřebitele. Vedle toho se vyprofilo-
vala značka Zátkovy těstoviny postavená na 
bázi mouky z měkké pšenice a vajec. Cílí spíše 
na tradici, českost a lokálnost. V tomto duchu 
klíčové značky rozvíjíme, a  to až po televizní 
spoty, jejichž logiku stavíme pro jednotlivé 
značky trochu jinak. Ponechali jsme si Rosické 
těstoviny z  měkké pšenice, které stojí lehce 
nad privátními značkami obchodních řetězců. 
Marketingově tuto značku nijak významně 
nerozvíjíme, s výjimkou retailových letáků. Na 
slovenský trh dodáváme značku Ideál. Pod-
porovat více značek je poměrně finančně ná-
ročné a  vzhledem k  objemu prodejů to dává 
smysl jen pro Adrianu a Zátkovy těstoviny.

Svět balení:
Existují synergie mezi značkami – z  hlediska 
nákupu obalů nebo designu?

Pavel Hrdina:
Z  hlediska nákupu ne, i  když jsme subjektem, 
který nakupuje významné množství flexibilních 
fólií a  lepenky, čímž dokážeme vytvořit urči-
tou kritickou masu. Ale jinak jsou obalové řady 

v principu odlišné, i když mají stejný koncepční 
základ. Na automatizovaných linkách se vyrábí 
ve stejných parametrech logistiky do lepenky, 
sáčků a podobně.

Svět balení:
S jakým typem dodavatelů obalů spolupracu-
jete?

Pavel Hrdina:
Spolupracujeme s  lokálními, především čes-
kými a částečně polskými dodavateli kartonáže. 
Vzdálenostně jsou od nás do dvou set kilome-
trů, aby nákup zůstal v rozumných mantinelech. 
U flexibilních fólií přicházejí dodavatelé z většího 
okruhu. Dominantně převažují místní firmy, ode-
bíráme také z Polska nebo Rumunska.

Svět balení:
Ovlivnily vaši výrobu výpadky a ceny materiálu 
v posledních dvou letech?

Pavel Hrdina:
Dodací lhůty se významně prodloužily u flexibil-
ních obalů, primární problémy jsou ale s cenou. 
Když pominu okamžiky během pandemie v roce 
2020, kdy jsme navíc měli extrémní odbyt, tak se 
dodávky dařilo realizovat. U kartonáže nevznikají 
v tomto ohledu potíže. U flexibilních obalů jsme 
někdy nuceni nakupovat z větší vzdálenosti a ve 
větším objemu, abychom dosáhli na odpovída-

Pavel Hrdina
Europasta

Společnost Europasta dodává do zahraničí zejména privátní značky 
sušených těstovin, na českém trhu jsou etablové řady Adriana 
nebo Zátkovy těstoviny. „Před dvanácti lety jsme sjednocovali 
zelenou a červenou Adrianu a než po redesignu dostou-
pala na původní hladiny, trvalo to dva až tři roky. Nyní při 
redesignu postupujeme raději evolučně,“ říká před-
seda představenstva společnosti Europasta 
Pavel Hrdina.

 Příli
š velké re

voluce 

v obalovém designu 

mohou napáchat š
kody

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

jící cenu. V sou-
časnosti  není 
situace v dodávkách 
nijak dramatická. Vý-
znamný posun v  cenách 
jsme ovšem nuceni přenést 
do ceny výrobku.

Svět balení:
Dá se říct, o kolik se cena obalů navýšila 
a  jakým způsobem se promítá do finální 
ceny výrobku?

Pavel Hrdina:
Od počátku růstu cen došlo k navýšení o čtyři-
cet procent, to je za poslední dva roky. Do ceny 
promítáme nárůst průběžně, od začátku letoš-
ního roku k tomu došlo celkem třikrát.

„Dodací lh
ůty u fle

xibiln
ích 

obalů se významně 

pro
dloužily, p

rim
árn

í 

pro
blémy jsou ale s cenou.“
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Adriana Pasta, Zátkovy
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Svět balení:
Vaše portfolio zahrnuje 
několik značek těstovin. Jak 
se marketingově profilují?

Pavel Hrdina:
Naše společnost vznikla postupnou 
fúzí několika výrobců těstovin mezi lety 
2003 a  2010. Základní úvahou bylo pone-
chat existující značky a  nějakým způsobem 
je inovovat. Po roce 2010 jsme se rozhodli, že 
budeme značky segmentovat podle surovin 
a  cílové skupiny. Vznikla prémiová Adriana 
v černé barvě, design používáme pro základní 
řadu značky. Těstoviny Adriana jsou ze sto-
procentní, případně celozrnné semoliny. Jde 
o moderní a trendy produkt italského typu pro 
mladší spotřebitele. Vedle toho se vyprofilo-
vala značka Zátkovy těstoviny postavená na 
bázi mouky z měkké pšenice a vajec. Cílí spíše 
na tradici, českost a lokálnost. V tomto duchu 
klíčové značky rozvíjíme, a  to až po televizní 
spoty, jejichž logiku stavíme pro jednotlivé 
značky trochu jinak. Ponechali jsme si Rosické 
těstoviny z  měkké pšenice, které stojí lehce 
nad privátními značkami obchodních řetězců. 
Marketingově tuto značku nijak významně 
nerozvíjíme, s výjimkou retailových letáků. Na 
slovenský trh dodáváme značku Ideál. Pod-
porovat více značek je poměrně finančně ná-
ročné a  vzhledem k  objemu prodejů to dává 
smysl jen pro Adrianu a Zátkovy těstoviny.

Svět balení:
Existují synergie mezi značkami – z  hlediska 
nákupu obalů nebo designu?

Pavel Hrdina:
Z  hlediska nákupu ne, i  když jsme subjektem, 
který nakupuje významné množství flexibilních 
fólií a  lepenky, čímž dokážeme vytvořit urči-
tou kritickou masu. Ale jinak jsou obalové řady 

v principu odlišné, i když mají stejný koncepční 
základ. Na automatizovaných linkách se vyrábí 
ve stejných parametrech logistiky do lepenky, 
sáčků a podobně.

Svět balení:
S jakým typem dodavatelů obalů spolupracu-
jete?

Pavel Hrdina:
Spolupracujeme s  lokálními, především čes-
kými a částečně polskými dodavateli kartonáže. 
Vzdálenostně jsou od nás do dvou set kilome-
trů, aby nákup zůstal v rozumných mantinelech. 
U flexibilních fólií přicházejí dodavatelé z většího 
okruhu. Dominantně převažují místní firmy, ode-
bíráme také z Polska nebo Rumunska.

Svět balení:
Ovlivnily vaši výrobu výpadky a ceny materiálu 
v posledních dvou letech?

Pavel Hrdina:
Dodací lhůty se významně prodloužily u flexibil-
ních obalů, primární problémy jsou ale s cenou. 
Když pominu okamžiky během pandemie v roce 
2020, kdy jsme navíc měli extrémní odbyt, tak se 
dodávky dařilo realizovat. U kartonáže nevznikají 
v tomto ohledu potíže. U flexibilních obalů jsme 
někdy nuceni nakupovat z větší vzdálenosti a ve 
větším objemu, abychom dosáhli na odpovída-

Pavel Hrdina
Europasta

Společnost Europasta dodává do zahraničí zejména privátní značky 
sušených těstovin, na českém trhu jsou etablové řady Adriana 
nebo Zátkovy těstoviny. „Před dvanácti lety jsme sjednocovali 
zelenou a červenou Adrianu a než po redesignu dostou-
pala na původní hladiny, trvalo to dva až tři roky. Nyní při 
redesignu postupujeme raději evolučně,“ říká před-
seda představenstva společnosti Europasta 
Pavel Hrdina.

 Příli
š velké re

voluce 

v obalovém designu 

mohou napáchat š
kody

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

jící cenu. V sou-
časnosti  není 
situace v dodávkách 
nijak dramatická. Vý-
znamný posun v  cenách 
jsme ovšem nuceni přenést 
do ceny výrobku.

Svět balení:
Dá se říct, o kolik se cena obalů navýšila 
a  jakým způsobem se promítá do finální 
ceny výrobku?

Pavel Hrdina:
Od počátku růstu cen došlo k navýšení o čtyři-
cet procent, to je za poslední dva roky. Do ceny 
promítáme nárůst průběžně, od začátku letoš-
ního roku k tomu došlo celkem třikrát.

„Dodací lh
ůty u fle

xibiln
ích 

obalů se významně 

pro
dloužily, p

rim
árn

í 

pro
blémy jsou ale s cenou.“
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podíváme na 
a u t o m at i c k ý 

sklad se zaklada-
čovým systémem, 

musíme na začátku de-
finovat výšky pozic a zatí-

žení na sloupec. Výšky pozic 
v zakladači nejsme pak schopni 

změnit, museli bychom celý sklad 
zastavit a přestavět. Při definování je 

tedy velmi důležité chápat trend, k  ja-
kému bude odvětví směřovat. Odhadnout 

například podíl lehkých a  těžkých palet nebo 
tendenci retailu přejít k nízkým paletám v hori-
zontu pěti let úplně nejde. Vzniká  riziko, že po ur-
čitém čase nebude struktura výroby pasovat na 
strukturu skladu. S největší pravděpodobností 
nastane ztráta kapacity skladu a k internímu ře-
šení je nutné přidat externí.

Svět balení:
Do řetězců dodáváte homogenizované palety, 
takže jste v tomto ohledu ještě ve výhodě.

Pavel Hrdina: 
Dodáváme 85 procent zboží celopaletově 
a  pickování outsourcujeme mimo závod. Do 
automatizovaného provozu jdou opravdu jen 
celopalety.

Svět balení:
Vede automatizace ke snaze unifikovat obaly 
napříč značkami?

Pavel Hrdina: 
Permanentním úkolem je zjednodušovat a sjed-
nocovat výrobu tak, aby se zjednodušovaly 
procesy na balicí lince. Jakmile dochází k  vel-
kému množství přestaveb, vznikají ztrátové 

časy a  nepřímo to dopadá i  na náročnost 
pro zaměstnance. Řešením je tedy zjed-

nodušovat, ale zase se dostáváme do 
rozporu s  obchodním a  marketin-

govým cílem výroby a  tendenci 
neustále komplikovat rozšiřo-

váním a přidáváním portfo-
lia. Proces long tail nebo 

také tail cut probíhá 
pořád – produkty, 

které se točí 
málo, vyřa-

z u j e m e 

Zakladačový 
systém je pak 
odmítne a  zboží 
je nutné přeskládat.

Svět balení:
Jak funguje váš automatický 
sklad?

Pavel Hrdina: 
Nachází se zde tři a půl tisíce paletových 

míst. Jeho výhodou je vyskladnění jednoho 
kamionu zhruba do půl hodiny. Bohužel je 

poddimenzovaný a  hledáme cestu, jak 
navýšit kapacitu. Jedná se o  zakla-

dačový systém se dvěma jeřáby, 
plně automaticky naskladňuje 

i  vyskladňuje. U  velkých vý-
robců těstovin je toto ře-

šení standardní, někdy se 
používají poloautomatické 

systémy. Samozřejmě musí fun-
govat bezchybně, jinak provoz stojí.

Svět balení:
Nakolik automatizace z  hlediska výroby 

a logistiky limituje to, co děláte?

Pavel Hrdina: 
Automatizace svazuje ruce, co se týče flexibility 
a variability provozu. V případě ručního balení 
lze relativně snadno zabalit cokoli. My máme 
nakoupenou technologii s  dobou využití na 
patnáct až dvacet let. Při výběru řešení předur-
čujete, jak bude s nějakou mírou variability vypa-
dat. Čím je míra variability větší, tím jde o méně 
spolehlivou technologii. Ideální jsou jednodu-
ché, jednoúčelové stroje, ale to jde zase proti 
marketingu. Hledáme kompromis, například 
kartonovací stroje mají různou velikost, za-
vírání, vkládání materiálu. Jakmile stroje 
„najedou“, mělo by se měnit pouze 
minimum parametrů při přecho-
dech na jiný výrobek. Přestavit 
kartonovací stroj z parame-
tru 2 × 6 sáčků na 3 × 5 je 
obtížný proces. Vyža-
duje znalého ope-
rátora, nastávají 
ztráty výrob-
ních časů. 
Když se 

Svět balení:
Dlouhodobým trendem je udržitel-
nost. Jak na něj z hlediska obalů reagu-
jete?

Pavel Hrdina:
V našem oboru existuje jeden směr, a to je po-
tenciální přechod flexibilních obalů na papír. 
Nicméně zatím není jisté, zda je tato varianta 
ekologicky výhodnější. Navíc spotřebitelé chtějí 
u sušených těstovin vidět výrobek, což v papí-
rovém obalu není možné. Varianty, kdy se kom-
binuje papírový obal s okýnkem, jsou ekologicky 
ještě diskutabilnější. Další komplikace spočívá 
ve výrobě. Zabalit těstoviny na lince posta-
vené pro flexibilní obal do papíru představuje 
problém. Znamená to výrazné investice do 
procesu a jeho odladění s nejasným výsledkem 
u spotřebitele a znatelně vyšší cenou. Cena pri-
márního papírového oproti flexibilnímu obalu je 
dvojnásobná.

Svět balení:
Co řešíte u sekundárních obalů?

Pavel Hrdina:
U  kartonáže zůstává největší výzvou 
požadavek obchodníků na shelf 
ready packaging – schopnost 
obalu přímo prodávat. Použí-
váme různé lepenkové va-
rianty. Polootevřené, tedy 
částečně otevřené, u  nichž 
je složitější paletizace, obaly 
totiž nejsou tak stabilní. Někdy 
jsou s víkem, i když řetězce preferují 
možnost na obal co nejméně „sahat“. 
Abychom dosáhli jejich pevnosti, což je 
kritický bod, dáváme více proložek. Záleží 
také na skladbě boxů na vrstvě tak, aby sáčky 
nevypadly. SRP je téma pro diskonty, nikoliv pro 
super- a  hypermarkety, kde je dostačující kla-
sický americký box.

Svět balení:
U terciárních obalů využíváte pooling?

Pavel Hrdina:
U palet jsme téměř kompletně přešli na systém 

pronájmu. Buď používáme systém CHEP 
nebo LPR. Paletová konta byla noční můrou 

speciálně v  zahraničí, takže jsme spo-
kojení. Zboží se paletizuje rovnou na 

palety, které pak vstupují do auto-
matického skladu. Představují 

jedno z úskalí automatizace, 
kdy potřebujeme co 

možná nejvíce stan-
dardní produkt. Ani 

p r o n a j í m a n é 
palety nejsou 

vždy do-
konalé. 

„Typicky český 

spotře
bite

l n
emá rá

d 

odchylky od žluté 

barvy tě
sto

vin.“
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ze hry ať už na úrovni tvaru výrobku, nebo balicí 
mutace. Máme výrobek definovaný surovinou 
a tvarem, který se na balicí sekci rozpadá třeba 
do deseti mutací našich či privátních značek.

Svět balení:
Jak vysoký je podíl privátních  značek?

Pavel Hrdina: 
Kolem sedmdesáti procent. Téměř celá pro-
dukce pro export je v  privátních značkách, 
vlastní značky prodáváme pouze na českém 
a slovenském trhu.

Svět balení:
U  privátních značek řeší grafiku obalu sami 
 klienti?

Pavel Hrdina: 
Grafika je sjednocená pohledem klienta na 
privátní řadu, takže přichází od něj. Ve vývoji 
výrobku dochází ke sladění technických para-
metrů – kde bude EAN a dalšímu umístění prvků. 
Jinak se odběratel přizpůsobuje našim možnos-
tem logistiky. Pokud děláme výrobek, který má 
skladbu cihly 2 × 6, přesvědčujeme odběratele, 
aby to akceptovali.

Svět balení:
Jakým způsobem se budou vyvíjet obaly a gra-
fika v segmentu vaší produkce do budoucna?

Pavel Hrdina: 
Revoluce obalového designu jsou náročnou 
záležitostí. Pokud k  nim dojde, mohou způ-
sobit i škodu, kdy zákazník následně nepozná 
„svůj“ výrobek v regálu. Před dvanácti lety jsme 
sjednocovali zelenou a červenou Adrianu a než 
po redesignu dostoupala na původní hladiny, 
trvalo to dva až tři roky. Poslední dobou postu-
pujeme spíše evolučně. Redesign všech řad 
děláme v horizontu pěti šesti let při zachování 
dominantní barevnosti. Občas se něco vymyká 
jako podřada Adriana Tradizionale. V  černé 
řadě vznikl zcela nový obal, z  Adriany převzal 
logotyp, ale je zde jiná barevnost.

Svět balení:
Zákazník je tedy hodně konzervativní i u komo-
ditního produktu, jakým jsou těstoviny?

Pavel Hrdina: 
Těstoviny jsou komoditní, ale u  značkových 
platí vnímání brandu. Zátkovy těstoviny jsou 
červené, Adriana černá, Panzani je bílý a Barilla 
zase modrá. Existuje základní barevná navigace, 
kterou značky nesou, a spotřebitel je podle nich 
hledá. Můžete se pokusit o změnu. Představuje 
sice riziko, ale u  Adriany se vyplatila a  našla si 
zřejmě i jiné zákazníky. Když jste příliš revoluční 
a nemáte fungující podporu, můžete část zákaz-
níků ztratit.

Svět balení:
Zmínil jste, že zákazník potřebuje těstovinu 
vidět. Vysvětlují průzkumy, proč tomu tak je?

Pavel Hrdina: 
Myslím, že je to jistá tradice. Samozřejmě na-
jdeme extrémy od minimalizace jakéhokoliv 
designu na obalu například u  značek Garofalo 
nebo Babiččiny nudle, které mají pouze visačku. 
Druhý extrém představuje Barilla, dnes má už 
obaly bez okénka, kdy není produkt vůbec vidět. 

Znalost značky je tak silná, že si tento krok dovolí 
podstoupit. Jinak trochu více převažuje minima-
lismus využití barevnosti na obalech nad velkým 
zaplněním prostoru potiskem. Lidé hledají určitý 
odstín, žlutost. Typicky český spotřebitel nemá 
rád odchylky od žluté barvy těstovin. Když jsou 

bílé, což paradoxně může způsobovat vaječný 
obsah, nebo pokud jsou tmavé, nepatří k vyhle-
dávaným typům. Někteří konzumenti jsou zase 
citliví na tvar, například u vřeten je celá škála ve-
likostí. Vizuální kontrola produktu je pak lepší než 
pouhý obrázek na obalu.

13. mezinárodní veletrh konvertingu 

14. – 16. března 2023 
Veletržní centrum Mnichov

Německo 

Přední světový veletrh 
výrobků pro zpracování 

papíru, filmů a fólií 

Pořadatel: 

Proč zvážit návštěvu? 

Jedná se o jediný veletrh svého druhu, který představí nejnovější 
technologické trendy, chytrá řešení a know-how 

Živé ukázky nejnovějších strojů a zpracovatelských řešení 

Diskuze a výměna informací na nejvyšší technické úrovni a 
příležitost vybudovat si mezinárodní síť kontaktů 

WWW.ICE-X.COM
VÍCE INFORMACÍ

inzerce
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podíváme na 
a u t o m at i c k ý 

sklad se zaklada-
čovým systémem, 

musíme na začátku de-
finovat výšky pozic a zatí-

žení na sloupec. Výšky pozic 
v zakladači nejsme pak schopni 

změnit, museli bychom celý sklad 
zastavit a přestavět. Při definování je 

tedy velmi důležité chápat trend, k  ja-
kému bude odvětví směřovat. Odhadnout 

například podíl lehkých a  těžkých palet nebo 
tendenci retailu přejít k nízkým paletám v hori-
zontu pěti let úplně nejde. Vzniká  riziko, že po ur-
čitém čase nebude struktura výroby pasovat na 
strukturu skladu. S největší pravděpodobností 
nastane ztráta kapacity skladu a k internímu ře-
šení je nutné přidat externí.

Svět balení:
Do řetězců dodáváte homogenizované palety, 
takže jste v tomto ohledu ještě ve výhodě.

Pavel Hrdina: 
Dodáváme 85 procent zboží celopaletově 
a  pickování outsourcujeme mimo závod. Do 
automatizovaného provozu jdou opravdu jen 
celopalety.

Svět balení:
Vede automatizace ke snaze unifikovat obaly 
napříč značkami?

Pavel Hrdina: 
Permanentním úkolem je zjednodušovat a sjed-
nocovat výrobu tak, aby se zjednodušovaly 
procesy na balicí lince. Jakmile dochází k  vel-
kému množství přestaveb, vznikají ztrátové 

časy a  nepřímo to dopadá i  na náročnost 
pro zaměstnance. Řešením je tedy zjed-

nodušovat, ale zase se dostáváme do 
rozporu s  obchodním a  marketin-

govým cílem výroby a  tendenci 
neustále komplikovat rozšiřo-

váním a přidáváním portfo-
lia. Proces long tail nebo 

také tail cut probíhá 
pořád – produkty, 

které se točí 
málo, vyřa-

z u j e m e 

Zakladačový 
systém je pak 
odmítne a  zboží 
je nutné přeskládat.

Svět balení:
Jak funguje váš automatický 
sklad?

Pavel Hrdina: 
Nachází se zde tři a půl tisíce paletových 

míst. Jeho výhodou je vyskladnění jednoho 
kamionu zhruba do půl hodiny. Bohužel je 

poddimenzovaný a  hledáme cestu, jak 
navýšit kapacitu. Jedná se o  zakla-

dačový systém se dvěma jeřáby, 
plně automaticky naskladňuje 

i  vyskladňuje. U  velkých vý-
robců těstovin je toto ře-

šení standardní, někdy se 
používají poloautomatické 

systémy. Samozřejmě musí fun-
govat bezchybně, jinak provoz stojí.

Svět balení:
Nakolik automatizace z  hlediska výroby 

a logistiky limituje to, co děláte?

Pavel Hrdina: 
Automatizace svazuje ruce, co se týče flexibility 
a variability provozu. V případě ručního balení 
lze relativně snadno zabalit cokoli. My máme 
nakoupenou technologii s  dobou využití na 
patnáct až dvacet let. Při výběru řešení předur-
čujete, jak bude s nějakou mírou variability vypa-
dat. Čím je míra variability větší, tím jde o méně 
spolehlivou technologii. Ideální jsou jednodu-
ché, jednoúčelové stroje, ale to jde zase proti 
marketingu. Hledáme kompromis, například 
kartonovací stroje mají různou velikost, za-
vírání, vkládání materiálu. Jakmile stroje 
„najedou“, mělo by se měnit pouze 
minimum parametrů při přecho-
dech na jiný výrobek. Přestavit 
kartonovací stroj z parame-
tru 2 × 6 sáčků na 3 × 5 je 
obtížný proces. Vyža-
duje znalého ope-
rátora, nastávají 
ztráty výrob-
ních časů. 
Když se 

Svět balení:
Dlouhodobým trendem je udržitel-
nost. Jak na něj z hlediska obalů reagu-
jete?

Pavel Hrdina:
V našem oboru existuje jeden směr, a to je po-
tenciální přechod flexibilních obalů na papír. 
Nicméně zatím není jisté, zda je tato varianta 
ekologicky výhodnější. Navíc spotřebitelé chtějí 
u sušených těstovin vidět výrobek, což v papí-
rovém obalu není možné. Varianty, kdy se kom-
binuje papírový obal s okýnkem, jsou ekologicky 
ještě diskutabilnější. Další komplikace spočívá 
ve výrobě. Zabalit těstoviny na lince posta-
vené pro flexibilní obal do papíru představuje 
problém. Znamená to výrazné investice do 
procesu a jeho odladění s nejasným výsledkem 
u spotřebitele a znatelně vyšší cenou. Cena pri-
márního papírového oproti flexibilnímu obalu je 
dvojnásobná.

Svět balení:
Co řešíte u sekundárních obalů?

Pavel Hrdina:
U  kartonáže zůstává největší výzvou 
požadavek obchodníků na shelf 
ready packaging – schopnost 
obalu přímo prodávat. Použí-
váme různé lepenkové va-
rianty. Polootevřené, tedy 
částečně otevřené, u  nichž 
je složitější paletizace, obaly 
totiž nejsou tak stabilní. Někdy 
jsou s víkem, i když řetězce preferují 
možnost na obal co nejméně „sahat“. 
Abychom dosáhli jejich pevnosti, což je 
kritický bod, dáváme více proložek. Záleží 
také na skladbě boxů na vrstvě tak, aby sáčky 
nevypadly. SRP je téma pro diskonty, nikoliv pro 
super- a  hypermarkety, kde je dostačující kla-
sický americký box.

Svět balení:
U terciárních obalů využíváte pooling?

Pavel Hrdina:
U palet jsme téměř kompletně přešli na systém 

pronájmu. Buď používáme systém CHEP 
nebo LPR. Paletová konta byla noční můrou 

speciálně v  zahraničí, takže jsme spo-
kojení. Zboží se paletizuje rovnou na 

palety, které pak vstupují do auto-
matického skladu. Představují 

jedno z úskalí automatizace, 
kdy potřebujeme co 

možná nejvíce stan-
dardní produkt. Ani 

p r o n a j í m a n é 
palety nejsou 

vždy do-
konalé. 

„Typicky český 

spotře
bite

l n
emá rá

d 

odchylky od žluté 

barvy tě
sto
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OBOROVÉ BALENÍ

PACKAGING 
PRO AUTOMOTIVE: 
PRUDCE VYTUNĚNÉ 
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Automobilový 
průmysl patří 
mezi nejinovativnější 
odvětví. Platí to i v České 
republice, která z hlediska počtu 
vyrobených vozů na obyvatele patří 
na špičku světových statistik. Inovace, 
ale i zajímavé trendy se projevují také 
v oblasti obalů. Mezi hlavní trendy patří důraz 
na kvalitní provedení, zvýšení efektivity, snížení 
uhlíkové stopy, zapojování recyklovaných surovin, 
vícecestné používání či zpravidla vlastnictví obalů ze 
strany zákazníka. 

Jedním z  dlouhodobých trendů, který je pa-
trný v automobilové branži, souvisí se změ-

nou vlastníka obalů. „Dekádu zpátky bylo 
70  procent obalů majetkem DMCZ, 

zbylý 30procentní objem patřil 
našim zákazníkům. Dnes je poměr 

opačný,“ říká Lukáš Bonček, 
který více než 15 let působí 
na pozici logistik/obalový 

technik společnosti Denso 
Manufacturing Czech (DMCZ). 

Naznačená skutečnost podle něj 
ztěžuje intralogistiku: „V oběhu je velké 

množství různých typů obalů a tomuto roz-
manitému portfoliu jsme nuceni přizpůsobit 

naše procesy. Dříve byla většina DMCZ obalů 
konstruována na společné platformě, nyní má 
každý zákazník něco svého – specifického. Naše 
možnost ovlivnění designu zákaznického obalu 
je omezená, každý používá koncept vhodný 
pro svůj vlastní proces.“ Zejména u  projektů 
globálního rozsahu se proto nezřídka stává, že 
identický produkt je balen do několika různých, 
i  když velmi podobných obalů. „Všechny zmí-
něné aspekty s sebou nesou vyšší nároky na ma-
nagement obalů, skladovací prostory, případně 
použití rozdílné manipulační techniky. Daná si-
tuace není jednoduchá ani pro pracovníky logis-
tiky. Složitou situaci se snažíme řešit vizuálními 
pracovními instrukcemi přímo ve čtečce nebo 
v tabletu,“ uvádí Lukáš Bonček.

České závody společnosti Rehau Automotive 
zastávají v dodavatelských řetězcích různé po-
zice od Tier 1 po Tier 2. I na této úrovni je z hle-
diska vlastnictví obalů situace podobná. „Balení 
a  trendy pro pozici Tier 1  jsou většinou v  režii 
OEM a máme na ně poradní vliv, tedy přenášíme 
na zákazníka naše zkušenosti, ale nejsme zod-
povědní za vývoj. Interní vývoj se převážně podílí 
na výrobě mezizávodového balení a balení me-
zioperačního,“ říká obalový vývojář Pavel Fronc.

Stanislav D. Břeň
 stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Foto: Stanislav D. Břeň

O tom, že obaly v automotive jsou dnes větši-
nou zákaznické, vypovídá také praxe ve skupině 
Forvia. „Většina projektů zahrnuje balení již jako 
součást celkového řešení od klienta. V  někte-
rých případech ale dochází k  synergii, kdy se 
mohou navrhnout úpravy pro lepší manipulaci, 
popřípadě předcházení možným kosmetickým 
vadám vznikajícím například při transportu nebo 
špatnou manipulací. Většinou se jedná o  lepší 
fixaci, ochranu vnitřního balení a  jiné uspořá-
dání, neboť specifika pro odolnost, transport, 
logistickou optimalizaci jsou striktně defino-
vána a vyžadována klientem,“ informuje Lenka 
Nyklová, logistics director mohelnické společ-
nosti Hella Autotechnik Nova, která spadá do 
uskupení Forvia.

VÍCE 
OBALŮ 
SMĚŘUJE 
DO AUTOMATŮ
Lenka Nyklová dále 
uvádí, že vedle zmi-
ňovaného vývoje obalů 
v  autoprůmyslu je patrný 
směr k  unifikaci a  možnosti 
automatizované nebo robotizo-
vané manipulace či zaskladnění. To 
potvrzuje i Pavel Fronc: „V současnosti 
pozoruji větší snahu předělávat staré obaly 
na nové z důvodu vysoké ceny vstupních ko-
modit a  zvyšování kompatibility s  automatic-
kými linkami.“

„V  automotive už před časem nastoupil trend 
robotizace. Například traye, blistry či paletky 
jsou připravovány častěji s  ohledem na robo-
tické linky,“ přitakává Tomáš Pavelka, jednatel 
společnosti Vyva Plast, která se na automotive 
zaměřuje ze zhruba 70  % (kromě logistického 
balení dodává i hotové díly, ty především do au-
tobusů a karavanů). Podle něj je také více pro-
jektů v provedení ESD, kdy obaly nebo proložky 
odvádějí elektrostatický náboj. To souvisí s tím, 
jak původní mechanické součástky nahrazují 
elektronické. „Hlavními trendy jsou tedy roboti-
zace či automatizace výroby a přesměrovávání 
na elektromobilitu,“ dodává Tomáš Pavelka.

LEPŠÍ MATERIÁLY A NIŽŠÍ DOPAD 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Další trend v autoprůmyslu souvisí s odlehčová-
ním obalových konstrukcí. Protože se v mnoha 
aplikacích používají kovové obaly, hledají se lehčí 
slitiny a taková designová řešení, jež stále posky-
tují dostatečnou pevnost, odolnost, ochranu 
či stabilitu přepravované součástky. Zároveň 
je však patrná tendence k  využívání plastu 
nebo většímu podílu plastových  komponent 

J

Pavel Fronc
vývoj obalů
Rehau Automotive

„NEVYHNEME SE 
SPECIFICKÉMU BALENÍ“
Trend, který se pokoušíme zavádět, 
je snížení množství variant typů obalů 
na nejmenší možnou míru. Bohužel 
v 90 procentech případů se nevyhneme 
specifickému balení pro jeden druh vý-
robku, proto se hlavní snaha soustředí 
na sjednocení a snížení variant vnějších 
ložných jednotek.
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u  složitějších obalových celků. „Vnímáme patrný 
odklon od dřívějšího konceptu železných pře-
pravních klecí k plastovým materiálům. Většinou 
se jedná o velké plastové boxy, které je možno po 
vyprázdnění skládat. Tento efekt má samozřejmě 
pozitivní vliv na snížení skladovacích a transport-
ních nákladů,“ vysvětluje Lukáš Bonček.

S  problematikou materiálů souvisí i  na-
hrazování ekologicky méně příznivých 

obalů. Někdy je obtížné rozhodnout, 
o  které se vlastně jedná. Leccos 

může napovědět analýza ži-
votního cyklu obalu, ale 

především v  průmyslu 
a  u  vratných obalů 

velmi záleží na odol-
nosti a  schop-

nosti obalů 
absolvovat 

velký počet cyklů v náročném prostředí. Typic-
kým adeptem na vyloučení z obalů je pěnový, 
a  někdy i  extrudovaný polystyren. „Zákazníci 
z oboru automotive v západní Evropě jsou pod 
velkým tlakem, aby balili ekologicky. Nahrazují 
proto například polystyren jinými materiály, 
jejichž recyklace je snazší. Často to je vlnitá 
lepenka,“ říká Dalibor Vrba, marketingový spe-
cialista společnosti Servisbal Obaly. A  dále 
vysvětluje okolnosti a  motivace podobných 
rozhodnutí: „Proces recyklace papíru je v  EU 
dobře zvládnutý, 85 procent vyrobeného papíru 
včetně vlnité lepenky je recyklováno. Naproti 
tomu recyklace polystyrenu vyžaduje drahé 
technologické vybavení recyklační linky.“

Na vlnitou lepenku nedá dopustit ani Martin 
Bína, vedoucí engineeringu a  strategického 
nákupu společnosti Unipap: „Vlnitá lepenka je 
pro mne top materiál současnosti s neskuteč-
nými možnostmi využití v packagingu a možná 
nás ještě překvapí svým potenciálem v  bu-
doucnosti.“ Z hlediska výroby obalů lze podle 
něj z lepenky vyrobit obalové řešení pro malé 
a lehké, ale i velké nebo těžké produkty. „Co se 

dříve pro svou vysokou hmotnost muselo 
z výrobních hal transportovat v dřevěných 

bednách, dnes zákazník balí do kom-
pletů z  těžkých vlnitých lepenek,“ 

podotýká Martin Bína. Podobně 
jako v případě jiných typů ma-

teriálu je třeba u obalů z vl-
nité lepenky vzít v potaz 

mnoho aspektů. „Při 
návrhu průmys-

lového obalu 
z o h l e d ň u j e 

konstruk-

tér všechny důležité okolnosti provozu zákaz-
níka, které laik většinou vnímá pouze okrajově, 
jestli vůbec. Zamýšlí se nad ergonomickými 
potřebami operátorů na lince zákazníka, ade-

kvátní ochranou baleného výrobku, dosta-
tečným pracovním výkonem použité 

lepenky ve spojení s  účelovou kon-
strukcí obalu i nad vykládkou zaba-

leného zboží v cílové destinaci,“ 
dodává Martin Bína.

ČÍM VÍCE OBĚHŮ, 
TÍM LÉPE

V  rámci určitého 
projektu, který 

v  autoprůmyslu 
trvá většinou čtyři až 

šest let, probíhají stan-
dardní dodávky na základě 

dlouhodobých a  průběžně 
zpřesňovaných odvolávek. Určitá 

komponenta přichází z  jednoho, 
nebo několika mála závodů, na – po-

mineme-li covidové období – víceméně 
předvídatelné bázi. Pravidelnost a doprava 

mezi body A  a  B umožňují plánovat a  vytěžo-
vat zpětné dopravní toky v podobě např. svozu 
obalů. Proto se v automotive zabydlely vratné 
obaly a používají se ve vysokém počtu (výjimku 
tvoří zámořské zásilky, opravdu vzdálené nebo 
jinak komplikované destinace). „Motivací je pře-
devším úsilí ušetřit a  částečně i  snaha nepro-
dukovat odpad z ekologických důvodů. V rámci 
dodávek po Evropě se firmy více snaží využívat 

“Přinášíme inovace, abychom 
šetřili cenné zdroje.”

Johanna Pancheri
Global Senior Expert
Innovation Management Greinerova 54, Slušovice, 

Zlínský kraj, ČR
www.greiner-gpi.com

Dohledatelnost a  vy-
užívání moderních tech-

nologií, unifikace balení a  obaly 
s  maximálním využitím recyklovaných 

a  recyklovatelných materiálů. To jsou hlavní 
trendy, které v  autoprůmyslu vidí Jakub Tykal, ve-

doucí oddělení balení komponent v kolínské automobilce 
Toyota Motor Manufacturing Czech Republic.

V uplynulých dvou letech nabíhaly do výroby dva 
nové modely Toyota Yaris a Toyota Aygo. Co se 
změnilo z hlediska obalů?
S projektem Yarisu jsme začali v dubnu 2019 a začátek výroby byl na podzim 
2021, pro Aygo pak leden 2022. Obecně nám trvá přibližně dva až tři roky připravit 
nový model včetně obalů. Oba vozy jsou podstatně větší než dřívější modely, počet 
dílů se zvýšil o přibližně třicet procent. Proto jsme z devadesáti procent obměnili oba-
lové konto. Vzhledem k tomu, že máme v oběhu 650 000 obalových jednotek, byla změna 
opravdu velká.

Co vše jste měnili?
Příprava a schvalování probíhá napříč továrnou i celým obalovým řetězcem. Do vývoje vstupuje spousta 
aspektů a oddělení – montáž, svařovna, kvalita, logistika a bezpečnost. Všechny požadavky propojujeme 
jak s dodavateli dílů, tak interními skupinami Toyoty, které na obalech pracují včetně těch v Belgii či Japonsku. 
Protože v Kolíně vyráběná vozidla už nejsou unikátní pouze pro nás, bylo teď nové, že jsme hodně spolupracovali 
s továrnou ve Francii, abychom maximálně harmonizovali obalové portfolio.

Bylo možné použít některé obaly z předchozích projektů?
Speciální balení až na výjimky prakticky žádné. Když jsme začali nový model, museli jsme vyvinout skoro vše nové. Stan-
dardních boxů a ocelových palet se vzhledem k jejich životnímu cyklu, kdy stáří velké části obalů bylo asi 15 let, převedlo jen asi 
20 procent s tím, že balení bylo potřeba strojově vyčistit a část palet prošla generální opravou.

Jak byste ze svého pohledu definoval ideální obal pro automobilku?
Ideální balení neexistuje, vždy jde o průnik různých pohledů. Balení musí být bezpečné pro manipulaci a transport a je třeba zajistit prvotřídní 
kvalitu dílů. Dále je nutné, aby lidé s obalem jednoduše nakládali. Optimální rozměr je co nejmenší balení, do kterého se díl vejde. Velká paleta 
sice vyjde efektivněji na kubíky, ale my ji potřebujeme dostat na linku. Když to šlo, využili jsme co nejmenší boxy. Dále jsme se snažili unifiko-
vat. I když se komponenty liší, typicky jiné zrcátko pro Yaris a jiné pro Aygo, balení je stejné. Vykrývá to určitou fluktuaci obalů a nemusíme 
jich držet tolik. Pokud je díl identický a od stejného dodavatele, pak chceme totožné balení jako závod ve Francii nebo Anglii, abychom 
dokázali sdílet balení podle potřeby.

Co dalšího rozhoduje?
Pochopitelně efektivita pro externí i interní logistiku. To se jasně projeví v počtu obalů nutných k pořízení nebo frekvenci 
kamionových cest. Balení musí být levné a jednoduché na údržbu. Z hlediska celého koncernu má optimální přepravní 
balení základnu 1200 × 800 milimetrů, případně dvojnásobek. V poslední době se stále více zaměřujeme také na 
výšku palet tak, abychom co nejlépe vytěžovali návěsy nebo kontejnery.

Jak postupujete, když hledáte nový obal?
Ze začátku připravujeme obalové koncepty, kdy si říkáme, jestli díl půjde na paletu nebo do boxu, jak 
bude řešena fixace a podobně. Proběhne schválení uvnitř firmy včetně interních shopů a pak vyví-
jíme 3D návrh a vytváříme prototypy. Následně testujeme v praxi, některé díly se musí testovat 
více, jindy se objeví komplikace a vše přepracujeme. Když úspěšně odzkoušíme a schválíme 
balení, přichází fáze nákupu. Standardně začíná s půlročním předstihem, kdy dlouho-
době spolupracujeme s asi dvaceti dodavateli obalů.

…/… pokračování rozhovoru na straně 20

Z OBALŮ PŘEDCHOZÍCH PROJEKTŮ NEZŮSTALO SKORO NIC

Petr Sloup
vývoj a plánování 
obalů
Škoda Auto

„PLNĚ VYUŽÍT PALETU 
I LOŽNOU PLOCHU“
V současnosti máme ve firmě z hlediska 
obalů dva hlavní trendy: Za prvé co nej-
více optimalizovat balení z  pohledu 
transportu. To znamená maximální 
vy užití palety v  množství dílů a  opti-
malizovat palety, abychom plně vytížili 
LKW. Pokud se nám toto daří, šetříme ná-
klady a  samozřejmě také produkujeme 
méně oxidu uhličitého. Druhým trendem 
je náhrada jednorázových plastových 
prokladů, které chrání díly před poškoze-
ním. Ideální je vůbec je nepoužívat nebo 
nahradit z ekologičtějšího materiálu, na-
příklad z kartonu. V dlouhodobém plánu 
máme společně s kolegy z VW používat 
jen jeden typ plastových jednorázových 
ochranných obalů. To by nám mohlo 
pomoci při recyklaci a nemuseli bychom 
přemýšlet, z  jakého materiálu je daný 
proklad nebo sáček vyrobený.
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inzerce

o b a l y 
o p a ko -
vaně až do 
konce jejich 
životního cyklu. 
Jedná se například 
o gitterboxy. V praxi to 
vypadá tak, že je kamiony 
vozí při zpátečních cestách 
od zákazníků,“ říká Dalibor Vrba.

Využívání vratných obalů většinou 
podporuje také zásadní funkce složi-
telnosti nebo stohovatelnosti prázdných 
obalů. Složené obaly se na ložnou plochu ná-
věsu vejdou v násobcích. Otázkou pro dopravce 

či dispe-
čery je sa-

mozřejmě, jak 
reverzní logistiku 

„nechat pracovat“ 
ve svůj prospěch a  jak 

na pravidelných linkách 
vytěžit ušetřenou ložnou 

plochu.

I když jsou vratné obaly v autoprůmy-
slu jedním ze silných trendů, neznamená 

to, že by nebyl prostor např. pro obaly z vl-
nité lepenky. „Jednorázové obaly z  vlnitých 

lepenek se nasazují často v  rámci zámořské 
dopravy, kdy se vratné obaly nevyplatí vozit na-

zpět. Výrobci v  au-
tomotive také často 
využívají obaly z  vlnité 
lepenky jako pojistnou zá-
sobu pro situaci, kdy zrovna 
není k dispozici dostatek vratných 
obalů,“ uvádí Dalibor Vrba. I na krat-
ších vzdálenostech někdy putují obaly 
z vlnité lepenky, ovšem snahou je zapojit 
je do obrátky. Jedná se většinou o robustní 
mnohavrstvé nebo konstrukčně komplikované 
obaly, které zvládnou několik otoček. Pro au-
tomobilky nebo subdodavatele na úrovních 
Tier 1 či Tier 2 většinou poskytují příležitost za-
počítat si sníženou uhlíkovou stopu v důsledku 
vyloučení plastových obalů.

Foto: Stanislav D. Břeň
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u  složitějších obalových celků. „Vnímáme patrný 
odklon od dřívějšího konceptu železných pře-
pravních klecí k plastovým materiálům. Většinou 
se jedná o velké plastové boxy, které je možno po 
vyprázdnění skládat. Tento efekt má samozřejmě 
pozitivní vliv na snížení skladovacích a transport-
ních nákladů,“ vysvětluje Lukáš Bonček.

S  problematikou materiálů souvisí i  na-
hrazování ekologicky méně příznivých 

obalů. Někdy je obtížné rozhodnout, 
o  které se vlastně jedná. Leccos 

může napovědět analýza ži-
votního cyklu obalu, ale 

především v  průmyslu 
a  u  vratných obalů 

velmi záleží na odol-
nosti a  schop-

nosti obalů 
absolvovat 

velký počet cyklů v náročném prostředí. Typic-
kým adeptem na vyloučení z obalů je pěnový, 
a  někdy i  extrudovaný polystyren. „Zákazníci 
z oboru automotive v západní Evropě jsou pod 
velkým tlakem, aby balili ekologicky. Nahrazují 
proto například polystyren jinými materiály, 
jejichž recyklace je snazší. Často to je vlnitá 
lepenka,“ říká Dalibor Vrba, marketingový spe-
cialista společnosti Servisbal Obaly. A  dále 
vysvětluje okolnosti a  motivace podobných 
rozhodnutí: „Proces recyklace papíru je v  EU 
dobře zvládnutý, 85 procent vyrobeného papíru 
včetně vlnité lepenky je recyklováno. Naproti 
tomu recyklace polystyrenu vyžaduje drahé 
technologické vybavení recyklační linky.“

Na vlnitou lepenku nedá dopustit ani Martin 
Bína, vedoucí engineeringu a  strategického 
nákupu společnosti Unipap: „Vlnitá lepenka je 
pro mne top materiál současnosti s neskuteč-
nými možnostmi využití v packagingu a možná 
nás ještě překvapí svým potenciálem v  bu-
doucnosti.“ Z hlediska výroby obalů lze podle 
něj z lepenky vyrobit obalové řešení pro malé 
a lehké, ale i velké nebo těžké produkty. „Co se 

dříve pro svou vysokou hmotnost muselo 
z výrobních hal transportovat v dřevěných 

bednách, dnes zákazník balí do kom-
pletů z  těžkých vlnitých lepenek,“ 

podotýká Martin Bína. Podobně 
jako v případě jiných typů ma-

teriálu je třeba u obalů z vl-
nité lepenky vzít v potaz 

mnoho aspektů. „Při 
návrhu průmys-

lového obalu 
z o h l e d ň u j e 

konstruk-

tér všechny důležité okolnosti provozu zákaz-
níka, které laik většinou vnímá pouze okrajově, 
jestli vůbec. Zamýšlí se nad ergonomickými 
potřebami operátorů na lince zákazníka, ade-

kvátní ochranou baleného výrobku, dosta-
tečným pracovním výkonem použité 

lepenky ve spojení s  účelovou kon-
strukcí obalu i nad vykládkou zaba-

leného zboží v cílové destinaci,“ 
dodává Martin Bína.

ČÍM VÍCE OBĚHŮ, 
TÍM LÉPE

V  rámci určitého 
projektu, který 

v  autoprůmyslu 
trvá většinou čtyři až 

šest let, probíhají stan-
dardní dodávky na základě 

dlouhodobých a  průběžně 
zpřesňovaných odvolávek. Určitá 

komponenta přichází z  jednoho, 
nebo několika mála závodů, na – po-

mineme-li covidové období – víceméně 
předvídatelné bázi. Pravidelnost a doprava 

mezi body A  a  B umožňují plánovat a  vytěžo-
vat zpětné dopravní toky v podobě např. svozu 
obalů. Proto se v automotive zabydlely vratné 
obaly a používají se ve vysokém počtu (výjimku 
tvoří zámořské zásilky, opravdu vzdálené nebo 
jinak komplikované destinace). „Motivací je pře-
devším úsilí ušetřit a  částečně i  snaha nepro-
dukovat odpad z ekologických důvodů. V rámci 
dodávek po Evropě se firmy více snaží využívat 

“Přinášíme inovace, abychom 
šetřili cenné zdroje.”

Johanna Pancheri
Global Senior Expert
Innovation Management Greinerova 54, Slušovice, 

Zlínský kraj, ČR
www.greiner-gpi.com

Dohledatelnost a  vy-
užívání moderních tech-

nologií, unifikace balení a  obaly 
s  maximálním využitím recyklovaných 

a  recyklovatelných materiálů. To jsou hlavní 
trendy, které v  autoprůmyslu vidí Jakub Tykal, ve-

doucí oddělení balení komponent v kolínské automobilce 
Toyota Motor Manufacturing Czech Republic.

V uplynulých dvou letech nabíhaly do výroby dva 
nové modely Toyota Yaris a Toyota Aygo. Co se 
změnilo z hlediska obalů?
S projektem Yarisu jsme začali v dubnu 2019 a začátek výroby byl na podzim 
2021, pro Aygo pak leden 2022. Obecně nám trvá přibližně dva až tři roky připravit 
nový model včetně obalů. Oba vozy jsou podstatně větší než dřívější modely, počet 
dílů se zvýšil o přibližně třicet procent. Proto jsme z devadesáti procent obměnili oba-
lové konto. Vzhledem k tomu, že máme v oběhu 650 000 obalových jednotek, byla změna 
opravdu velká.

Co vše jste měnili?
Příprava a schvalování probíhá napříč továrnou i celým obalovým řetězcem. Do vývoje vstupuje spousta 
aspektů a oddělení – montáž, svařovna, kvalita, logistika a bezpečnost. Všechny požadavky propojujeme 
jak s dodavateli dílů, tak interními skupinami Toyoty, které na obalech pracují včetně těch v Belgii či Japonsku. 
Protože v Kolíně vyráběná vozidla už nejsou unikátní pouze pro nás, bylo teď nové, že jsme hodně spolupracovali 
s továrnou ve Francii, abychom maximálně harmonizovali obalové portfolio.

Bylo možné použít některé obaly z předchozích projektů?
Speciální balení až na výjimky prakticky žádné. Když jsme začali nový model, museli jsme vyvinout skoro vše nové. Stan-
dardních boxů a ocelových palet se vzhledem k jejich životnímu cyklu, kdy stáří velké části obalů bylo asi 15 let, převedlo jen asi 
20 procent s tím, že balení bylo potřeba strojově vyčistit a část palet prošla generální opravou.

Jak byste ze svého pohledu definoval ideální obal pro automobilku?
Ideální balení neexistuje, vždy jde o průnik různých pohledů. Balení musí být bezpečné pro manipulaci a transport a je třeba zajistit prvotřídní 
kvalitu dílů. Dále je nutné, aby lidé s obalem jednoduše nakládali. Optimální rozměr je co nejmenší balení, do kterého se díl vejde. Velká paleta 
sice vyjde efektivněji na kubíky, ale my ji potřebujeme dostat na linku. Když to šlo, využili jsme co nejmenší boxy. Dále jsme se snažili unifiko-
vat. I když se komponenty liší, typicky jiné zrcátko pro Yaris a jiné pro Aygo, balení je stejné. Vykrývá to určitou fluktuaci obalů a nemusíme 
jich držet tolik. Pokud je díl identický a od stejného dodavatele, pak chceme totožné balení jako závod ve Francii nebo Anglii, abychom 
dokázali sdílet balení podle potřeby.

Co dalšího rozhoduje?
Pochopitelně efektivita pro externí i interní logistiku. To se jasně projeví v počtu obalů nutných k pořízení nebo frekvenci 
kamionových cest. Balení musí být levné a jednoduché na údržbu. Z hlediska celého koncernu má optimální přepravní 
balení základnu 1200 × 800 milimetrů, případně dvojnásobek. V poslední době se stále více zaměřujeme také na 
výšku palet tak, abychom co nejlépe vytěžovali návěsy nebo kontejnery.

Jak postupujete, když hledáte nový obal?
Ze začátku připravujeme obalové koncepty, kdy si říkáme, jestli díl půjde na paletu nebo do boxu, jak 
bude řešena fixace a podobně. Proběhne schválení uvnitř firmy včetně interních shopů a pak vyví-
jíme 3D návrh a vytváříme prototypy. Následně testujeme v praxi, některé díly se musí testovat 
více, jindy se objeví komplikace a vše přepracujeme. Když úspěšně odzkoušíme a schválíme 
balení, přichází fáze nákupu. Standardně začíná s půlročním předstihem, kdy dlouho-
době spolupracujeme s asi dvaceti dodavateli obalů.

…/… pokračování rozhovoru na straně 20

Z OBALŮ PŘEDCHOZÍCH PROJEKTŮ NEZŮSTALO SKORO NIC

Petr Sloup
vývoj a plánování 
obalů
Škoda Auto

„PLNĚ VYUŽÍT PALETU 
I LOŽNOU PLOCHU“
V současnosti máme ve firmě z hlediska 
obalů dva hlavní trendy: Za prvé co nej-
více optimalizovat balení z  pohledu 
transportu. To znamená maximální 
vy užití palety v  množství dílů a  opti-
malizovat palety, abychom plně vytížili 
LKW. Pokud se nám toto daří, šetříme ná-
klady a  samozřejmě také produkujeme 
méně oxidu uhličitého. Druhým trendem 
je náhrada jednorázových plastových 
prokladů, které chrání díly před poškoze-
ním. Ideální je vůbec je nepoužívat nebo 
nahradit z ekologičtějšího materiálu, na-
příklad z kartonu. V dlouhodobém plánu 
máme společně s kolegy z VW používat 
jen jeden typ plastových jednorázových 
ochranných obalů. To by nám mohlo 
pomoci při recyklaci a nemuseli bychom 
přemýšlet, z  jakého materiálu je daný 
proklad nebo sáček vyrobený.
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EFEKTIVITA RUKU V RUCE S INOVATIVNOSTÍ
I když v poslední době lze získat dojem, že vše 
se točí kolem udržitelnosti obalů, pravdou zů-
stává, že obaly jsou nákladem a v případě vrat-
ných variant vážou značné množství financí. 
Proto i  pouze jednouché úpravy obalů, které 
ušetří materiál, zbytečnou proložku nebo část 
fixace, či umožní vložit jeden díl navíc, mohou 
při velkých objemech znamenat obrovské 

úspory. „Firmy v  automotive se rozhodně 
snaží balit efektivněji. V  praxi se to pro-

jevuje požadavky na úpravu obalů tak, 
aby do něj bylo možné zabalit více 

kusů produktu. Výsledkem jsou 
pak úspory v  nákladech, což 

znamená méně cest ka-
mionů, i  v  benefitech 

pro životní prostředí 
v  podobě men-

šího množství 
o b a l o v é h o 

odpadu a  méně vy-
produkovaného oxidu 
uhličitého,“ konstatuje 
Dalibor Vrba.

Pokud bychom měli zmínit ně-
které inovace, které v nedávné době 
uskutečnily společnosti z autoprůmyslu, 
můžeme zmínit např. Rehau Automotive. 
Firma aktuálně realizovala změnu stohovatel-
ného vnějšího rámu, což vedlo ke snížení port-
folia variant, nebo úpravu vnitřního rámu pro 
jednoúčelové vyložení. Společnost Benteler ČR 
zase v jednom ze svých závodů vyvíjí ve spolu-
práci s dodavatelem koncept bonboniérových 
proložek z kartonplastu. „Tyto speciální proložky 
budou používány v  kombinaci s  univerzálními 
vratnými obaly. Jedná se o nový způsob balení 
pro lisované komponenty po lakování, kterým 
chceme maximalizovat ochranu dílu a  zaručit 
určitou flexibilitu v rámci vnitřního toku mate-
riálu,“ vysvětluje Barbora Kouřilová, regional 
packaging manager Northern Europe společ-
nosti Benteler ČR.

Lukáš Bonček sdílí zkušenosti z  firmy Denso: 
„S ohledem na fakt, že většina nových obalů již 

není ve vlastnictví firmy, dochází i  k  útlumu 
našich vývojových aktivit v oblasti balení. 

Nicméně v případě nového majoritního 
projektu pro zákazníka BMW jsme za 

tuto část businessu zodpovědní. 
Na základech existujícího kon-

ceptu jsme vyvinuli spe-
ciální kovový přepravník 

(stillage) vhodný pro 
automatický ro-

botický zakla-
dač. Jedná 

se o  první 

projekt tohoto druhu v  rámci 
DMCZ.“ Aktuálně se projekt na-

chází ve fázi krátce po SOP, 
kdy probíhá ladění posled-

ních detailů. Zajímavý 
projekt s  obaly au-

tomobilky Volvo 
r e a l i z o v a l a 

také společnost 
Brose Cz. Popisujeme 

jej v  rubrice Případová 
studie tohoto vydání.

Pokud jde o materiálové inovace, 
často se týkají nasazení recyklátů. 

Jeden takový projekt popisuje Petr 
Sloup, který má na starosti vývoj a pláno-

vání obalů ve společnosti Škoda Auto: „Nově 
jsme se domluvili s dodavateli plastových palet, 
že musí používat minimálně 25 procent recy-
klovaného materiálu. I  když se tento materiál 
použije, stále bude mít srovnatelné technické 
vlastnosti. Od toho záměru si slibujeme, že do-
davatelé budou více využívat recykláty, a  tím 
snížíme naši ekologickou stopu.“ Automobilka 

Martin 
Lomnančik
vedoucí sekce 
logistiky a inovací
Hyundai Motor 
Manufacturing 
Czech

„OBAL NEVLASTNÍME, 
ALE PODLÉHÁ PŘÍSNÉMU 
SCHVALOVÁNÍ“
Aktuálně se připravujeme na výrobu no-
vého modelu, který začneme vyrábět 
ve druhé polovině příštího roku. S  tím 
je spojena spousta aktivit týkajících se 
balení. Na rozdíl od jiných automobilek 
je u  nás vlastníkem přepravního balení 
dodavatel, i  tak ale podléhá přísnému 
schvalovacímu procesu, ve kterém zo-
hledňujeme mimo jiné dopad na pře-
pravní kapacity či objem odpadového 
materiálu. Hodně se dbá také na ergo-
nomii, bezpečnost práce a udržitelnost. 
Na trhu se stále objevují nové materiály 
a technologie při výrobě balení.

Kolik typů 
obalů máte na 
jeden model?
Nyní jsme už nerozdělovali 
mezi oběma modely, ale cel-
kově se jedná o  asi 400 druhů. 
Základních velikostí přepravních 
boxů je dvacet pět a  sedmdesát vel-
kých palet, ale hodně záleží, jak jsou boxy 
vnitřně děleny. Počet variant roste s  fixa-
cemi, inzerty a proložkami. U velkých dílů platí, 
že se hůře daří nacházet univerzální varianty palet 
shodných pro Aygo i Yaris.

Doba je turbulentní. Objevily se nějaké 
problémy s dodávkami obalů?
Měli jsme štěstí, že jsme s  dodavateli začali komunikovat hned 
na počátku, tedy před pandemií. Věděli, že za dva roky bude česká 
Toyota nakupovat, a  proto objednali materiál ještě za rozumné ceny. 
V některých případech nastaly problémy s dostupností materiálu nebo při 
zavření výrob z důvodu onemocnění zaměstnanců covidem. V rámci rezerv 
jsme ale vše vykryli.

Jsou všechny obaly recyklovatelné při vybíhání projektu?
Poslední tři roky jsme především u plastových boxů testovali recyklát, který je nyní použit ve 
všech obalech. Jeho podíl se ale liší podle velikosti obalu. Zjistili jsme, že s velikostí boxu klesá 
pevnost. Může se promáčknout bok nebo propadnout dno. U nejmenších beden máme tedy sto 
procent, u středních padesát procent a u větších 25 procent recyklátu. Současně platí, že veškeré 
naše obaly jsou recyklovatelné a nepoužíváme žádné materiály, jež by nešlo dále zpracovat.

Přebalujete nějaké komponenty pro výrobní linky?
Prakticky nic. Pouze když máme abnormalitu v logistickém řetězci a balení u dodavatele schází, máme schválené 
i náhradní balení. Back-up představuje většinou lepenková krabice. V tomto případě omezujeme dopad na zaměst-
nance montážní linky, proto díly přebalíme do standardní bedny.

Ve výrobě jsou instalované průjezdné brány, které automaticky skenují projíždějící zásobovací 
soupravy. Do jaké míry máte online informace o obalech?
Na všech obalech máme nalepené kódy typu Data Matrix, které jsou unikátní pro dodavatele boxu. Tím trackujeme, zda nám bedny 
„nespí“ a monitorujeme obalová konta. Etikety jsou napojené také na interní mezisklad mezi výrobou a nakládkou na návěsy, což po-
máhá obsluze vysokozdvižné techniky, která načte jeden label a ví, kam má zavést. Díky těmto štítkům řidič přečte jeden box a systém mu 
vykreslí zbytek palety, ve které se box nachází. Tím se tvoří automatické nakládkové listy. Novinkou od nových projektů Yarise a Ayga je, že 
se připravuje traceabilita komponent. Představa je taková, že dodavatel bude ke štítku příslušného dílu přiřazovat kód, který je na bedně. Nově 
jsme dávali do labelů také RFID antény, jež nesou stejnou informaci jako Data Matrix. Když je dodavatel takto označí, budeme moci díky průjezdným 
branám sledovat jednotlivé díly.

Kolik dodavatelů je schopno přejít v rozumném časovém horizontu na RFID identifikaci?
Implementace RFID procesu spadá pod Pan-EU Projekt, který zastřešuje Toyota Head Office, a my na něm participujeme. Projekt je 
aktuálně v přípravě, je to relativně velká změna, ale cílem je zahrnout sto procent dodavatelů, aby byla zajištěna plná traceabilita dílů 
a na RFID napojené logistické procesy.

Ale i tak na obalech zůstane Data Matrix jako dublovaná identifikace?
Přesně tak. My tím kontrolujeme, jestli správně posíláme obaly zpátky dodavatelům. Zjistíme, jestli nám třeba operátoři 
omylem nepomíchali dva dodavatele na jednu paletu. V tom spočívá výhoda Data Matrixu, který nám řekne, že došlo 
k chybě. Skenovací brána do reportu vykreslí přesně tu bednu, která tam nepatří. To je výhoda optického čtení, že 
dostanete informaci o nesprávné bedně.

Jak často rotují obaly mezi vámi a dodavateli?
Záleží na vzdálenosti. Spolupracujeme s dodavateli, u kterých máme obrátku obalu 2‚3 výrobního 
dne. To je extrémně málo, ale v případě Turecka to je přes třicet dní. Hodně dodavatelů dříve fun-
govalo takříkajíc kolem závodu, takže lead time byl v nižší polovině zmiňovaného spektra. Teď 
máme velké množství dodavatelů společných s francouzskou továrnou, tak se nám směr 
posunul více na západ. Ale u sedmdesáti procent zůstává čas do osmi dnů.
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nově 
testuje 

také uza-
vřené palety, 

které zamezují 
průniku nečis-

tot k  dílům. V  tomto 
případě je záměrem 

eliminovat používání jed-
norázových fólií přes palety 

nebo strečových fólií. „Je to sice 

na začátku dražší, ale z dlouhodobého hlediska 
ekologičtější a  finančně výhodnější,“ doplňuje 
Petr Sloup a upozorňuje, že v rámci VW i auto-
mobilky Škoda Auto běží mnoho zajímavých 
projektů s  cílem minimalizovat dopady balení 
na životní prostředí.

ÚSPĚŠNÝ OBAL ZE SPRÁVNÉ INFORMACE
Automotive představuje průmysl specifický sple-
titou provázaností subdodavatelských linií. „Vý-
robce každého dílu musí na výstupu své výrobní 
linky zboží optimálně ergonomicky, bezpečně 
a  efektivně ekonomicky zabalit k  expedici dal-
šímu zpracovateli, respektive zákazníkovi. Sami 
o  sobě i  tito další zpracovatelé mají specifické 
nároky na provedení obalů, ve kterých jim polo-
tovary do výroby chodí a snaží se své dodavatele 
v  tomto smyslu řídit,“ charakterizuje současné 
dění v  autoprůmyslu Martin Bína, vedoucí en-
gineeringu a  strategického nákupu společnosti 
Unipap. Tato idea se posouvá z jednoho článku 
na druhý, od výrobce gumového těsnění nebo 
třeba světlometů až k výrobcům finálních celků 
uváděných na trh. „Ve hře je tedy více než jindy 
důležité sdílení informací mezi jednotlivými vý-
robci a dodavatelem obalů. V podstatě se dá říci, 
že úspěšný obal je vyroben z velké části ze správ-
ných informací a pak také i z dalších materiálů,“ 
dodává Martin Bína. 

Barbora 
Kouřilová
regional packaging 
manager
Benteler ČR

„VRATNÉ, SKLOPNÉ, 
ODOLNÉ“
Obecně je v  automobilovém průmyslu 
snaha zacílit na udržitelnost a  efekti-
vitu, nejinak je tomu tedy i v naší společ-
nosti. Při vývoji či nákupu obalů se vždy 
zaměřujeme na jejich optimální využití 
z pohledu objemu, množství použitého 
materiálu k jejich výrobě, stejně jako i na 
co nejvyšší podíl recyklovatelného ma-
teriálu. Upřednostňujeme obaly vratné, 
ideálně také sklopné, s  dlouhodobým 
potenciálem životnosti a zároveň co nej-
menším dopadem na životní prostředí.

inzerce

Foto: S
ta

nislav D. B
řeň
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EFEKTIVITA RUKU V RUCE S INOVATIVNOSTÍ
I když v poslední době lze získat dojem, že vše 
se točí kolem udržitelnosti obalů, pravdou zů-
stává, že obaly jsou nákladem a v případě vrat-
ných variant vážou značné množství financí. 
Proto i  pouze jednouché úpravy obalů, které 
ušetří materiál, zbytečnou proložku nebo část 
fixace, či umožní vložit jeden díl navíc, mohou 
při velkých objemech znamenat obrovské 

úspory. „Firmy v  automotive se rozhodně 
snaží balit efektivněji. V  praxi se to pro-

jevuje požadavky na úpravu obalů tak, 
aby do něj bylo možné zabalit více 

kusů produktu. Výsledkem jsou 
pak úspory v  nákladech, což 

znamená méně cest ka-
mionů, i  v  benefitech 

pro životní prostředí 
v  podobě men-

šího množství 
o b a l o v é h o 

odpadu a  méně vy-
produkovaného oxidu 
uhličitého,“ konstatuje 
Dalibor Vrba.

Pokud bychom měli zmínit ně-
které inovace, které v nedávné době 
uskutečnily společnosti z autoprůmyslu, 
můžeme zmínit např. Rehau Automotive. 
Firma aktuálně realizovala změnu stohovatel-
ného vnějšího rámu, což vedlo ke snížení port-
folia variant, nebo úpravu vnitřního rámu pro 
jednoúčelové vyložení. Společnost Benteler ČR 
zase v jednom ze svých závodů vyvíjí ve spolu-
práci s dodavatelem koncept bonboniérových 
proložek z kartonplastu. „Tyto speciální proložky 
budou používány v  kombinaci s  univerzálními 
vratnými obaly. Jedná se o nový způsob balení 
pro lisované komponenty po lakování, kterým 
chceme maximalizovat ochranu dílu a  zaručit 
určitou flexibilitu v rámci vnitřního toku mate-
riálu,“ vysvětluje Barbora Kouřilová, regional 
packaging manager Northern Europe společ-
nosti Benteler ČR.

Lukáš Bonček sdílí zkušenosti z  firmy Denso: 
„S ohledem na fakt, že většina nových obalů již 

není ve vlastnictví firmy, dochází i  k  útlumu 
našich vývojových aktivit v oblasti balení. 

Nicméně v případě nového majoritního 
projektu pro zákazníka BMW jsme za 

tuto část businessu zodpovědní. 
Na základech existujícího kon-

ceptu jsme vyvinuli spe-
ciální kovový přepravník 

(stillage) vhodný pro 
automatický ro-

botický zakla-
dač. Jedná 

se o  první 

projekt tohoto druhu v  rámci 
DMCZ.“ Aktuálně se projekt na-

chází ve fázi krátce po SOP, 
kdy probíhá ladění posled-

ních detailů. Zajímavý 
projekt s  obaly au-

tomobilky Volvo 
r e a l i z o v a l a 

také společnost 
Brose Cz. Popisujeme 

jej v  rubrice Případová 
studie tohoto vydání.

Pokud jde o materiálové inovace, 
často se týkají nasazení recyklátů. 

Jeden takový projekt popisuje Petr 
Sloup, který má na starosti vývoj a pláno-

vání obalů ve společnosti Škoda Auto: „Nově 
jsme se domluvili s dodavateli plastových palet, 
že musí používat minimálně 25 procent recy-
klovaného materiálu. I  když se tento materiál 
použije, stále bude mít srovnatelné technické 
vlastnosti. Od toho záměru si slibujeme, že do-
davatelé budou více využívat recykláty, a  tím 
snížíme naši ekologickou stopu.“ Automobilka 

Martin 
Lomnančik
vedoucí sekce 
logistiky a inovací
Hyundai Motor 
Manufacturing 
Czech

„OBAL NEVLASTNÍME, 
ALE PODLÉHÁ PŘÍSNÉMU 
SCHVALOVÁNÍ“
Aktuálně se připravujeme na výrobu no-
vého modelu, který začneme vyrábět 
ve druhé polovině příštího roku. S  tím 
je spojena spousta aktivit týkajících se 
balení. Na rozdíl od jiných automobilek 
je u  nás vlastníkem přepravního balení 
dodavatel, i  tak ale podléhá přísnému 
schvalovacímu procesu, ve kterém zo-
hledňujeme mimo jiné dopad na pře-
pravní kapacity či objem odpadového 
materiálu. Hodně se dbá také na ergo-
nomii, bezpečnost práce a udržitelnost. 
Na trhu se stále objevují nové materiály 
a technologie při výrobě balení.

Kolik typů 
obalů máte na 
jeden model?
Nyní jsme už nerozdělovali 
mezi oběma modely, ale cel-
kově se jedná o  asi 400 druhů. 
Základních velikostí přepravních 
boxů je dvacet pět a  sedmdesát vel-
kých palet, ale hodně záleží, jak jsou boxy 
vnitřně děleny. Počet variant roste s  fixa-
cemi, inzerty a proložkami. U velkých dílů platí, 
že se hůře daří nacházet univerzální varianty palet 
shodných pro Aygo i Yaris.

Doba je turbulentní. Objevily se nějaké 
problémy s dodávkami obalů?
Měli jsme štěstí, že jsme s  dodavateli začali komunikovat hned 
na počátku, tedy před pandemií. Věděli, že za dva roky bude česká 
Toyota nakupovat, a  proto objednali materiál ještě za rozumné ceny. 
V některých případech nastaly problémy s dostupností materiálu nebo při 
zavření výrob z důvodu onemocnění zaměstnanců covidem. V rámci rezerv 
jsme ale vše vykryli.

Jsou všechny obaly recyklovatelné při vybíhání projektu?
Poslední tři roky jsme především u plastových boxů testovali recyklát, který je nyní použit ve 
všech obalech. Jeho podíl se ale liší podle velikosti obalu. Zjistili jsme, že s velikostí boxu klesá 
pevnost. Může se promáčknout bok nebo propadnout dno. U nejmenších beden máme tedy sto 
procent, u středních padesát procent a u větších 25 procent recyklátu. Současně platí, že veškeré 
naše obaly jsou recyklovatelné a nepoužíváme žádné materiály, jež by nešlo dále zpracovat.

Přebalujete nějaké komponenty pro výrobní linky?
Prakticky nic. Pouze když máme abnormalitu v logistickém řetězci a balení u dodavatele schází, máme schválené 
i náhradní balení. Back-up představuje většinou lepenková krabice. V tomto případě omezujeme dopad na zaměst-
nance montážní linky, proto díly přebalíme do standardní bedny.

Ve výrobě jsou instalované průjezdné brány, které automaticky skenují projíždějící zásobovací 
soupravy. Do jaké míry máte online informace o obalech?
Na všech obalech máme nalepené kódy typu Data Matrix, které jsou unikátní pro dodavatele boxu. Tím trackujeme, zda nám bedny 
„nespí“ a monitorujeme obalová konta. Etikety jsou napojené také na interní mezisklad mezi výrobou a nakládkou na návěsy, což po-
máhá obsluze vysokozdvižné techniky, která načte jeden label a ví, kam má zavést. Díky těmto štítkům řidič přečte jeden box a systém mu 
vykreslí zbytek palety, ve které se box nachází. Tím se tvoří automatické nakládkové listy. Novinkou od nových projektů Yarise a Ayga je, že 
se připravuje traceabilita komponent. Představa je taková, že dodavatel bude ke štítku příslušného dílu přiřazovat kód, který je na bedně. Nově 
jsme dávali do labelů také RFID antény, jež nesou stejnou informaci jako Data Matrix. Když je dodavatel takto označí, budeme moci díky průjezdným 
branám sledovat jednotlivé díly.

Kolik dodavatelů je schopno přejít v rozumném časovém horizontu na RFID identifikaci?
Implementace RFID procesu spadá pod Pan-EU Projekt, který zastřešuje Toyota Head Office, a my na něm participujeme. Projekt je 
aktuálně v přípravě, je to relativně velká změna, ale cílem je zahrnout sto procent dodavatelů, aby byla zajištěna plná traceabilita dílů 
a na RFID napojené logistické procesy.

Ale i tak na obalech zůstane Data Matrix jako dublovaná identifikace?
Přesně tak. My tím kontrolujeme, jestli správně posíláme obaly zpátky dodavatelům. Zjistíme, jestli nám třeba operátoři 
omylem nepomíchali dva dodavatele na jednu paletu. V tom spočívá výhoda Data Matrixu, který nám řekne, že došlo 
k chybě. Skenovací brána do reportu vykreslí přesně tu bednu, která tam nepatří. To je výhoda optického čtení, že 
dostanete informaci o nesprávné bedně.

Jak často rotují obaly mezi vámi a dodavateli?
Záleží na vzdálenosti. Spolupracujeme s dodavateli, u kterých máme obrátku obalu 2‚3 výrobního 
dne. To je extrémně málo, ale v případě Turecka to je přes třicet dní. Hodně dodavatelů dříve fun-
govalo takříkajíc kolem závodu, takže lead time byl v nižší polovině zmiňovaného spektra. Teď 
máme velké množství dodavatelů společných s francouzskou továrnou, tak se nám směr 
posunul více na západ. Ale u sedmdesáti procent zůstává čas do osmi dnů.
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Svět balení vybral některé zajímavé novinky a služby, které směřují na uživatele obalových řešení. Náměty pro rubriku 
můžete směřovat na e-mail svetbaleni@atoz.cz.

DATA VŽDY PO RUCE

reporty v různých formátech

řešení on-premise, 
cloudové nebo hybridní

S O F T W A R E Data Collection System (DCS) je nástroj pro sběr 
provozních dat ze stroje, jejich vyhodnocení a vizua-
lizaci, který představila společnost Viking Mašek. DCS 
sbírá stavové informace (v provozu, porucha, pauza) 
i  výrobní data (počet taktů, zvolený program atd.) 
a  informuje o  momentálním stavu nebo uchovává 
historická data. Data ze strojů se zobrazují jako grafy 
nebo tabulky a také lze zasílat notifikace na základě 
definovaných událostí (systém exportuje i do sou-
borů .xls a .csv). DCS je připravené pro čistě cloudové 
prostředí, ale dokáže fungovat i on-premise. Hybridní 
řešení pak kombinuje výhody cloudu a on-premise. 
DCS lze napojit do systému Scada, různých ERP nebo 
v rámci IoT, používáno je rozhraní Rest API.

Více na masek.cz

KOTOUČOVÁ 
TISKOVÁ 
PLATFORMA 
PAGEWIDE

modulární konstrukce

recirkulace až 80 % vzduchu 
ohřátého během sušení

T I S K O V É  T E C H N O L O G I E Společnost HP představila nový tiskový stroj řady 
HP PageWide Advantage 2200. Nabízí služby ze -
jména zákazníkům z  oboru vydavatelství, direct 
mailingu a komerčního tisku. Stroj tiskne rychlostí až 
2,54 m/s barevně a 4,06 m/s jednobarevně. Tiskne 
úlohy v objemu až 90 milionů jednobarevných tis-
kovin ve formátu Letter za měsíc nebo 214  000 
personalizovaných barevných oboustranných listů 
formátu A3 za směnu. Zařízení zvládá škálu médií 
s  gramáží od 40 g/m2 až po 300 g/m2 s  tloušťkou 
0,36 mm. Zákazníci si mohou vybrat jeden, dva 
nebo tři sušicí moduly spolu s pasivními nebo aktiv-
ními moduly chlazení kotoučů. Stroj má kompaktní 
design s jedním motorem pro oboustranný tisk.

Více na hp.com

Novinky zpracovala redakce Světa balení
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

NEPOTŘEBNÉ 
PALETY JSOU ZDROJ

snížení plateb za likvidaci

udržitelný přístup

T R A N S P O R T N Í  B A L E N Í Společnost Herus se zaměřuje na ochranu život-
ního 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 lik-
vidaci. Mnohokrát nejde o  odpad k  likvidaci, ale 
na opak o recyklovatelný zdroj. Paleta se dá téměř 
vždy opravit nebo využít na náhradní díly, zkrátka 
recyklovat v  pravém slova smyslu. Takový 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 začít chovat ekologicky a ekono-
micky dohromady.

Více na herus-palety.cz

Recyklace palet, sběr dat 
či kotoučová tiskárna



Inzertorial

Téměř každý uživatel dnes vyžaduje co možná 
nejpřesnější informace (procesní i  stavové) 
o  daném automatizovaném zařízení nebo 
celém stroji. Implementace níže uvedených ná-
strojů umožňuje získávat potřebná data v reál-
ném čase a  bez zásahu do řídicího systému. 
Cílem je predikování kritických stavů a násled-
ných nucených odstávek, a také celkové snížení 
nákladů na údržbu. Využitím univerzální komu-
nikace IO-Link a  automatizované vyhodnoco-
vací jednotky je možné monitorovat celou škálu 
veličin. Výstupem ze systému CMTK (BALLUFF) 
je srozumitelné monitorování, zpřístupnění 
a vizualizace požadovaných dat k jejich násled-
nému zpracování.

Úkolem procesních inženýrů by neměla být 
oprava vzniklých poškození, ale hlavně jejich 
předcházení. Důraz je také stále více kladen na 
zvýšení efektivity, spolehlivosti a  bezpečnosti 
strojních zařízení. Při prediktivní údržbě se tyto 
činnosti nevykonávají v  předem daných inter-
valech, ale pouze v případě změny sledovaných 
parametrů. K tomu je samozřejmě potřeba tyto 
parametry monitorovat a správně diagnostiko-
vat. Klíčovým zdrojem je správná in-
formace ve správný čas.

MONITOROVÁNÍ STAVU STROJNÍCH 
ZAŘÍZENÍ SYSTÉMEM CMTK
Jak bylo často zmiňováno také 
v diskusích na posledním ročníku 
konference OBALKO, sběr informací 
a jejich analýza se stává neoddělitelnou 
součástí automatizovaných procesů 
a strojních zařízení a samotného 
konceptu inteligentního průmyslu.

Kontaktní informace:
Balluff CZ Team
e-mail: obchod@balluff.cz
tel.: +420 281 000 666

Příkladem neinvazivního monitorování je již výše 
zmíněný systém CMTK (Condition Monitoring 
Tool-Kit). CMTK je kompatibilní se všemi snímači 
s komunikací IO-Link a díky univerzálnosti a ne-
závislosti na řídicím systému stroje je možné jej 
použít na starších strojích i  nových výrobních 
linkách. Samotné nastavení a ovládání zařízení 
probíhá v internetovém prohlížeči po připojení 
do interní LAN sítě. 

Obzvláště v roce 2022, kdy většina společností 
bojuje s  rostoucími cenami energií, je možné 
využít systém CMTK například pro monitoring 
stlačeného vzduchu, procesních kapalin, plynu 
či spotřeby energie. Připojením správně zvole-
ného snímače můžeme spotřebu těchto komo-
dit sledovat, analyzovat a následně také řídit. To 
může vést ke znatelnému snížení nákladů.
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Recyklace palet, sběr dat 
či kotoučová tiskárna
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OBALY A DESIGN

Z
Zatímco funkční způsoby zušlechťování smě-

řují k vytvoření bariéry vůči nepříznivým vněj-
ším či vnitřním faktorům (ztráta aromatu, 

úprava vnitřního klimatu obalu), este-
tické způsoby naopak zvýrazňují 

marketingové funkce obalu (pro-
pagační, prodejní, estetickou). 

Někdy se vlastní technologie 
i překrývají, jen činidlo může 

být na jiné bázi. Příkladem je 
lakování. Existuje celá řada jak 

estetických, tak i  funkčních laků. 
Mezi druhou skupinu patří různé typy 

primerů, protiskluzových či blisterova-
cích laků apod. Portfolio laků, které slouží ke 

zvýraznění designu obalu, je dokonce mnohem 
širší. Lakovat lze v lesku i matu, konvenčně, di-
gitálně či hybridně. Lak může být transparentní, 
metalický, barevný i perleťový. Výrazným způso-

bem lakování je nanášení efektových/struk-
turovaných laků. Vytvářet velmi atraktivní 

a  často i  realistické typy různých 3D 
textur lze opět i konvenčně (přede-

vším sítotisk) anebo digitálně. 
Další hojně využívanou 

efektovou možností 
je i  technolo-

gie ražby, 

Foto (2×): Jana Žižková

ZUŠLECHTĚNÍ 
OBALŮ: LAKOVÁNÍ 
NEBO RAŽBA?

která se už také dávno neomezuje jen na ražbu 
reliéfní a horkou z fólie. Díky nástupu řady tech-
nologií lze i ražbu z fólie realizovat za studena či 
digitálně a efekt je pokaždé trochu jiný.

DIGITÁLNÍ RAŽBA 
JE TECHNOLOGICKÝM ŠLÁGREM
I když se velmi často setkáváme s horkou, 
studenou či reliéfní ražbou, s  nástu-
pem různých digitálních strojů došlo 
i  k  vývoji digitálních technologií, 
u nichž je výhoda, že nepracují 
ani s tiskovými deskami, ani 
nepotřebují žádné razicí 
štočky, jako je tomu 
v  případě ražby. 
Dodavatelem 
různých ra-
zicích fólií 
včetně 

Jana Žižková
 jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz

Zušlechťování k obalovým materiálům i samotným obalům patří. Zatímco přepravní obaly využívají především 
technických benefitů v podobě bariérových vlastností, u spotřebitelských obalů se lze setkat jak s funkčními, tak 
i estetickými způsoby.
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Durst Tau RSCi  – inovace pro průmyslovou úroveň produktivity

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

 široká škála potisknutelných materiálů

 nejlepší kvalita na trhu, velikost kapky 2 pl

 šíře role až 510 mm

 rychlost tisku až 100 m/min

 nízké provozní náklady

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

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

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

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

 podpora dlouholetého partnera společnosti Durst, společnosti HSW Signall

...víme jak
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digitálních technologií je např. společnost Kurz. 
I když se digitální ražba rozvíjí teprve poměrně 
krátkou dobu, možností nabízí hned několik. 
Patentovanou technologií společnosti Kurz je 
např. DM-Uniliner 2D (v případě propojení s HP 
Indigo – DM-Uniliner), kdy nános adheziva se ne-
nanáší přímo na substrát, kde má být konečná 
ražba realizována, ale na spodní stranu ražební 
fólie, takže nehrozí ani u ultrasavých materiálů 
vsáknutí adheziva do materiálu a  tento způ-
sob lze realizovat prakticky na jakémkoli typu 
substrátu. V souvislosti s digitální ražbou, obaly 
a společností Kurz nelze nezmínit loňského ví-
těze Obalu roku DM-Maxliner 3D.  Technologie 
3D digitální ražby je řešením s dvojím zušlech-
těním v jednom průchodu strojem – parciální lak 
a lepidlo s metalickou ražbou.

STRUKTURÁLNÍ LAK ZAPOJUJE 
DO ROZHODOVÁNÍ VÍCE SMYSLŮ

Lakování s 3D efektem je doslova mag-
netem pro zákazníky především 

u  dárkové a  luxusní kartonáže. 
Zákazník tu totiž oceňuje 

přitažlivost zušlechťo-
vání nejenom zrakem, 

ale často i  hmatem. 
Prostorový vjem 

k dotyku přímo 
vybízí. Dá se 

nejenom 
využí-

vat, ale i realizovat různými způsoby. Konvenčně 
řada firem používá sítotiskovou formu, a i když 
tento způsob není žádnou novinkou, lze na něm 
realizovat širokou škálu různých struktur a povr-
chů. K digitálním technologiím tohoto typu patří 
Scodix. Stroje na digitální zušlechťování ve spo-
jení se Scodix aplikacemi umožní zvýšení zisko-
vosti pro podnikatele jak v tiskových službách, 
tak i ve výrobě obalů. Aplikace Scodixu lze navíc 
vzájemně kombinovat pro dosažení atraktivních 
designů. Zajímavé jsou kombinace reliéfních 
laků přes metalickou ražbu, kombinace 
různobarevných ražeb včetně lakování 
s  holografickými efekty. Předností 

je, že výše popsané efekty 
může realizovat jediný 

operátor na jedi-
ném stroji.

Haptického efektu lze dosáhnout i s technologií 
MGI Jet varnish 3DS (Konica Minolta). 3D par-
ciální UV lakování lze využít jak u digitálně (elek-
trografie, inkjet apod.), tak na ofsetem tištěných 
designech. Složení laku v kombinaci s technolo-
gií umožňuje měnit výšku nánosu, a to i v rámci 
jedné zakázky.

Tisk 2D i  3D efektů lze realizovat i  na dalších 
technologiích. Progresivní vývoj mají např. stroje 
Spotmatic (Komfi). Díky patentovanému řešení 
vakuového dopravníku se vyznačují přesnou 
registrací, benefitem je i  zpracování zakázky 
s krátkou dobou přípravy.

DÁRKOVÉ OBALY SI 
ZUŠLECHTĚNÍ ZASLOUŽÍ
Jak zavedené, tak i nejnovější progresivní tech-
nologie využívá nejenom segment dárkových 
a luxusních obalů, ale i výrobci etiket. Jedná se 
především o  obaly na dárkové formy potravin 
(např. bonboniéry), parfumérii a nápojový seg-
ment kvalitativně vyšší alkoholické produkce. 
Jak vína, tak i tzv. tvrdý alkohol se vyznačují často 
nejenom designově originálními, ale i  techno-
logicky velmi sofistikovanými etiketami. V  pří-
padě druhé skupiny se primární obal, tedy lahev 
často dává do skládačkového obalu. A i zde se 
grafika neomezuje jen na potisk – ražba, lamino, 
par ciální či efektový lak je rovněž součástí této 
 produkce.

V dalších případech již situace tak jednoznačná 
není. U řady produktů je u obalů naopak v sou-
časnosti zušlechťování potlačováno. Důvody 
jsou v  podstatě dva. Jeden je ekonomický, 

druhý je založen na současném udržitelném 
trendu. Přesto se i u běžné potravinářské 

produkce estetické formy zušlechťo-
vání využívají, i když v o něco menší 

míře. To ostatně potvrzuje i Pavel 
Komůrka, packaging innova-
tion – sustainability coordina-

tor, Orkla Group: „Orkla estetické 
formy zušlechťování u  řady svých 

produktů, především z důvodu konku-
renceschopnosti rovněž využívá. V někte-

rých případech využitím zušlechťovacích 
technik došlo i  ke zvýšení prodejnosti 

produktu, ale nějaký větší tlak na vy-
užívání zušlechťování ve vyšší míře 

u  naší produkce nezazname-
náváme. Nejčastěji je u  na-

šich obalů pro zvýraznění 
designu využíváno 

par ciál ní lakování,“ 
dodává Pavel 

Komůrka.

„Lakování s 3D efektem 

je doslova m
agnetem 

pro
 zákazníky 

především
 u dárkové 

a lu
xusní karto

náže.“

Jana Stránská
obchodní ředitelka
Ryor

„PŘICHÁZÍ DOBA 
ŠETŘENÍ“
Zušlechťování využíváme především 
u  luxusních řad nebo dárkového ba-
lení. Jinak si myslíme, že zákazník příliš 
zušlechťování nevnímá. V  současnosti 
naopak ohledně zušlechťování obalů 
„ubíráme“. Není potřeba mít všude 
ražbu nebo parciální lak. Nyní budeme 
vyměňovat ražbu za stříbrnou barvu. 
Přichází prostě doba šetření.
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OBOROVÉ BALENÍ

Uplynulý rok byl v segmentu nápojových obalů 
ve znamení řady inovací. Novinky předsta-

vily v tuzemsku zejména velcí hráči mezi 
výrobci nápojů, jako jsou společnosti 

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, 
Kofola ČeskoSlovensko nebo 

Mattoni 1873.

ODLEHČENÉ OBALY
Pokračujícím trendem je práce 

na odlehčování obalů, kde právě 
jde jak o ekologické, tak i ekonomické 

aspekty. Významnou roli hrají i obalová 
řešení, která nahrazují nebo eliminují jed-

norázové plasty. „Stále zdokonalujeme také 
procesy pro recyklaci obalů. Již nyní jsme 
schopni efektivně recyklovat nejen sklo, 
ale i PET,“ říká Jan Turek, ředitel řízení 
dodavatelského řetězce ve spo-
lečnosti Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko.

Firma se chlubí mimo 
jiné tím, že lahve je-
jích produktů Natura 
a  Römerquelle jsou vyro-
beny ze 100% recyklovaného 
PET (rPET). Dále společnost za-

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

čala v  letošním roce využívat inovativní držák 
plechovek Keelclip z recyklované lepenky, který 
plnohodnotně nahrazuje dosud používané plas-
tové fólie. „Jeho používáním ušetříme ročně 
zhruba 35 tun plastu,“ pokračuje Jan Turek. 
Keelclip funguje na jednoduchém principu sklá-
dacího mechanismu, pomocí něhož je možné 
uchytit čtyři až osm plechovek najednou. Snazší 
je i  následná manipulace pro zákazníka, který 
z držáku může snadno odejmout jednotlivé ple-
chovky s nápojem.

RECYKLOVATELNÝ A RECYKLOVANÝ
„Zdynamizoval se proces ekodesignu, při-

čemž kromě ekologického aspektu tohoto 
trendu  přibyl a zesílil i ten ekonomický,“ 

potvrzuje Pavol Chalupka, marke-
tingový ředitel společnosti Ko-

fola ČeskoSlovensko. Nadále 
a  stále více podle něj platí, 

že nejlepší obal je ten, 
který vůbec nevznikne. 

„Ten, který vznikne, má 
být recyklovatelný a  ideálně 

také recyklovaný. U nevratných 
obalů je cílem cirkularita. A  stále 

větší relevanci získávají vratné obaly 
i ke konzumaci doma,“ dodává.

Patrně nejvýznamnější obalovou inovací této 
nápojářské firmy za poslední roky je projekt Cir-
kulka, který společnost spustila letos v dubnu. 
Jde o  systém skleněných vratných lahví pro 
značky Kofola, Vinea a Rajec. „Věnovali jsme tři 
roky příprav a výrazné investice tomu, abychom 

U
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„ZÁJEM O UDRŽITELNÉ 
OBALY TRVÁ“
V létě spotřebitelé nakupovali jak nápoje 
ve sklenicích, které dodáváme přede-
vším do hotelů, restaurací a kaváren, tak 
nápoje v  ostatních obalech. Pozitivně 
spotřebitelé i  nadále reagují na obaly 
udržitelné. Pevně věříme, že i  přes ne-
příznivou ekonomickou situaci najdou 
lidé na podzim a v zimě cestu nejen do 
supermarketů, ale i k našim zákazníkům 
v segmentu Horeca.

„Jedním
 z aktu

álních 

tre
ndů v segmentu

 

nápojových obalů je
 

i ro
zšiřu

jíc
í se uplatn

ění 

bag-in-boxů.“

Zaměření na environmentální udržitelnost 
obalů pro nealkoholické nápoje neutuchá. 
Nicméně kvůli razantnímu růstu cen energií 
a materiálových vstupů, inflaci a dalším komplika-
cím, jimž čelí v dnešní době firmy i domácnosti, roste 
v  daném segmentu současně důraz na ekonomické 
 aspekty obalových řešení.
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vyšli vstříc těm, kteří si chtějí vychutnat oblíbené 
nápoje u rodinného stolu z vratného skla,“ shr-
nuje Pavol Chalupka. Konkrétně Kofola Česko-
Slovensko do přípravy projektu investovala více 
než 30 milionů korun.

VRATNÉ SKLO S PŘEPRAVKOU, PLECHOVKY 
V UDRŽITELNÉM MULTIPACKU
Do maloobchodního prodeje uvedla skupina 
Mattoni 1873 v  loňském roce vratné skleněné 
lahve o obsahu 1 litr v praktické, dělitelné pře-
pravce, která usnadňuje manipulaci a sklado-
vání produktu. „Novinka měla velký úspěch, 
proto nyní k  přírodní minerálce v  tomto for-
mátu přidáváme i ochucenou Mattoni citron,“ 
komentuje Andrea Brožová, tisková mluvčí 
Mattoni 1873.

Další novinkou bylo rozšíření portfolia ochuce-
ných minerálních vod balených v plechovkách 
– Mattoni Imuno a  Mattoni Esence. V  nepo-
slední řadě pak skupina letos ve spolupráci 

s Budějovickým Budvarem uvedla na trh nové 
ochucené nealkoholické pivo Birgo v  ple-

chovkách. „Birgo je jako první nealko 
pivo v  České republice baleno do 

papírových multipacků, jež navíc 
neobsahují lepidlo,“ popisuje 

Andrea Brožová. Jedná se 
o  technologii tzv. wrap-

-around s  obsahem 
recyklovaného pa-

píru, jejíž použití 
ušetří podle 

firmy 16  % 
uhlíkové 

stopy 

oproti klasickým plastovým fóliím. 
Samotný materiál plechovek pak 
obsahuje 74 % recyklovaného hli-
níku.

Ochucené nealko pivo Birgo se 
v  Budějovickém Budvaru vyrábí 
a stáčí na nové lince s hodinovou ka-
pacitou až 50 000 plechovek. Pokro-
čilé technologické vybavení linky, jejíž 
provoz pivovar oficiálně zahájil v březnu 

2022, přispívá i k výrazně efektivnějšímu využití 
vody, tepla a elektrické energie. Budvar do nové 
linky investoval přibližně 300 milionů korun.

BLÍŽÍ SE POVINNÉ ZÁLOHOVÁNÍ?
Mattoni 1873, Budějovický Budvar i Kofola Čes-
koSlovensko jsou členy platformy Zálohujme.cz. 
Obě firmy tak patří k aktivním podporovatelům 
zavedení zálohového systému na PET lahve 
a plechovky v České republice.

Skupina Mattoni 1873 je rovněž jedním z pěti za-
kládajících členů Iniciativy pro zálohování (dal-
šími jsou Coca-Cola HBC Česko a  Slovensko, 
Heineken ČR, Kofola ČeskoSlovensko a Plzeňský 
Prazdroj). Ta jako svůj hlavní cíl uvádí zavedení 
plošného zálohového systému všech nápojo-
vých PET lahví a  plechovek v  tuzemsku, který 
představuje cestu k podstatně vyšší míře recy-
klace těchto obalových materiálů, než je tomu 
dosud. Česká republika by podle iniciativy 
měla následovat Slovensko a  dalších 11 
evropských zemí, kde systém záloho-
vání již funguje. V opačném případě 
nebude Česko schopno splnit 
cíle týkající se sběru a  recy-
klace nápojových obalů, 
stanovené Evropskou 
unií pro své člen-
ské státy: 90  % 
ze všech PET 
lahví musí 

Foto: K
ofola ČeskoSlovensko
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„EFEKTIVITA 
AJ EKOLÓGIA“
Inflácia spotrebiteľa mätie u  všetkých 
tovarov a služieb, takže prirodzene túži 
po nižších cenách všeobecne. Cena 
obalu patrí k nezanedbateľným zložkám 
v konečnej cene nápojov, takže prirod-
zene hľadáme cesty, ako produkt vyrobiť 
vďaka napríklad odľahčeným materiálom 
lacnejšie, pritom stále kvalitne. Zefektív-
ňovanie obalových materiálov ide spra-
vidla ruka v ruke s ekológiou, takže je to 
nakoniec fajn pre všetkých. Áno, obaly 
už nebudú blikať, kričať, spievať ako ke-
dysi, stanú sa čoraz viac „neviditeľné“. 
Za seba musím povedať, že napríklad 
baleným vodám „neviditeľný“ obal pris-
tane. Najviac sme v tomto smere urobili 
u značky Korunní, kde sme sa napríklad 
vzdali ikonického tvaru viečka, ale odľa-
hčením sme ušetrili 243 ton zbytočného 
plastu. U tradičnej Ondrášovky sme od-
stránili mix farieb a  zjednotili na jednu. 
A nekončíme, u každej zo značiek je to 
kontinuálny proces.

Foto: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
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být do roku 2029 vytříděných a re-
cyklovaných, v případě plechovek jde 
o 60 % do roku 2030.

V září letošního roku Iniciativa pro zálohování 
představila návrh konkrétní podoby zálohového 
systému na PET lahve a plechovky v  tuzemsku. 

Vracet uve-
dené nápo-
jové obaly bude 
podle tohoto ná-
vrhu možné ve všech 
prodejnách potravin 
s  plochou nad 50 metrů 
čtverečních a  také na čerpa-
cích stanicích. Pro sběr nápojo-
vých obalů se mohou dobrovolně 
rozhodnout i obchody s menší prodejní 
plochou. Lahve a  plechovky budou přijí-
mány buď prostřednictvím automatu, nebo 
jednoduchou a  prostorově úspornou formou
ručního sběru. Správce systému bude obchod-
níkům kompenzovat přímé dodatečné náklady 
prostřednictvím finančního příspěvku.

Celkem se má jednat o téměř 11 000 sběrných 
míst. Zálohy se budou týkat obalů o  objemu 
od 0‚1 do 3 litrů, výše zálohy má být v rozmezí 
od tří do pěti korun. „Při návrhu systému jsme 
se inspirovali existujícími zálohovými systémy 

 napříč  Evropou. 
Primárním vzo-

rem pro nás byly 
systémy ve Skandiná-

vii a  pobaltských státech, 
přičemž z každého jsme vzali 

to nejlepší a celek adaptovali na 
podmínky a  potřeby České repub-

liky,“ vysvětluje Kristýna Havligerová, 
manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro 

zálohování. Povinné zálohování PET lahví 
a  plechovek v  tuzemsku by podle ní mělo být 
stanoveno samostatným zákonem.

BIB PRODLUŽUJE DOBU SPOTŘEBY
V  rámci obalových řešení pro nealkoholické 
nápoje ovšem nejde jen o lahve, ať už skleněné 
či plastové, nebo hliníkové plechovky. Jedním 
z  aktuálních trendů v  segmentu nápojových 
obalů je i  rozšiřující se uplatnění tzv. bag-in-
-boxů (BiB). Flexibilní sáček BiB tvoří dvě fólie 
(vnitřní a vnější), je opatřen hrdlem s uzávěrem 
a vložen zpravidla do krabice z vlnité lepenky. 
Hlavní benefit pro uživatele spočívá v prodlou-
žení doby spotřeby po otevření nápoje, a sice 
tím, že zabraňuje přístupu kyslíku, což je vhodné 
třeba v případě ovocných džusů nebo moštů.

„V  poslední době je znatelný příklon k  trans-
parentním sáčkům. Je to změna oproti dříve 
často používaným metalickým sáčkům,“ po-
znamenává František Selucký, obchodní ře-
ditel společnosti Vepak. Důvod to má dvojí. 
Bariéra zamezující průniku světla, kvůli níž se 
metalíza používala, není v případě sáčku umís-
těného v  krabici zapotřebí. „Dále pak je zde 
znát vliv ekologie, kdy transparentní sáček pů-
sobí v očích zákazníků více udržitelně,“ dodává 
František Selucký.

Foto: B
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„ZÁLOHOVÝ SYSTÉM 
BUDE PŘÍNOSEM“
Současné ekonomické problémy se 
zatím do chování spotřebitelů výrazněji 
nepropisují. Lidé mají stále zájem o ba-
lení co nejšetrnější k životnímu prostředí. 
V  dlouhodobém horizontu by navíc 
i z hlediska ceny nápojovým obalům pro-
spělo zavedení cirkulárního zálohového 
systému, ve kterém bychom mohli po-
užívat PET lahve ze zhruba 80 % z recy-
klátu, a tak významně šetřili jak primární 
surovinu, tak energie.
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být do roku 2029 vytříděných a re-
cyklovaných, v případě plechovek jde 
o 60 % do roku 2030.
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ROZHOVOR

Svět balení:
V  zahraničí i  v  Česku lze navštívit konfe-
rence zaměřené na téma udržitelnosti nebo 
ESG. Čím bude Sustainability Summit jiný?

Kateřina Osterrothová:
Sustainability Summit se odliší několika věcmi. 
Zaprvé chceme summit postavit tak, že půjde 
o akci s výrazným mediálním přesahem. Jenom 
naše časopisy, B2B tituly Svět balení, Zbo-
ží&Prodej, Tovar&Predaj, Systémy Logistiky CZ, 
Systémy Logistiky SK a Pharma Profit, chodí na 
víc než 43 000 míst a čte je zhruba 130 000 od-
borných čtenářů. A k tomu chceme mít co nej-
víc dalších mediálních partnerů kvůli tomu, aby 
diskutovaná témata a projekty získaly větší pu-
blicitu. Tím lze inspirovat maximum firem nebo 
jednotlivců a  je tak možné šířit dobrou praxi 
v kontextu principů udržitelnosti nebo ESG.

Summit se bude konat sice v  jeden den, ale 
chceme komunikovat prezentované projekty po 
celý rok. Po akci vydáme tištěný report, který 
pomůže rozšířit informace ze summitu do 
všech koutů české a slovenské odborné 
komunity. Navíc chceme natočit 
všechny prezentace a postupně je 
sdílet. Zkrátka plánujeme zásah, 
který z  hlediska odborných 
konferencí o udržitelnosti 
nemá na českém nebo 
slovenském trhu 
obdoby.

Svět balení:
Jak konkrétně by měly 
vypadat prezentace 
v konferenčním programu? 
Co mohou účastníci očekávat 
od konference?

Kateřina Osterrothová:
Cílem je poukázat formou případových stu-
dií nebo prezentací konkrétních inovací a  in-
vestic na to, že všude kolem nás bují projekty, 
jež si nejen zasluhují pozornost, ale také mění 

ekonomiku a  jednotlivá průmyslová odvětví. 
Jsme přesvědčeni o tom, že čím více se bude 
mluvit o zajímavých projektech, tím víc to pro-
spěje byznysu a obecně i našemu okolí.

Sustainability Summit nebude povídáním 
o budoucích závazcích firem nebo opi-
sováním zpráv o  tom, jak firmy jsou 
nebo budou dobré. Chceme jít 
cestou průkaznosti, evidence, 
důkazů. O  tom, zda je váš 
projekt opravdu udrži-
telný,  nerozhoduje, že 
to řeknete. Je velký 
rozdíl mezi green 
logistics nebo 

Projekt není udržitelný tím, 
že to řeknete. Ukažte důkazy
Konference či semináře zaměřené na udržitelnost vyrostly jako houby po dešti, což je věc rozhodně dobrá jak pro 
planetu samotnou, tak pro snahy podpořit udržitelnost na lokálních trzích. Přesto zde existuje prostor pro jednu 
další. Z toho důvodu přichází Atoz Group s novou akcí, která podpoří zavádění principů udržitelnosti do praxe: Czech 
and Slovak Sustainability Summit, který se uskuteční 20. dubna 2023 ve WPP Campus v Praze. „Chceme prezento-
vat výsledky, nikoliv závazky, a tím inspirovat další, kteří hledají cestu k udržitelnosti,“ říká programová ředitelka nové 
konference Kateřina Osterrothová. Odborným garantem je prof. Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti 
a produktové ekologie VŠCHT Praha a zakladatel LCA studia.

Svět balení
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni 

Foto: Pixabay
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být do roku 2029 vytříděných a re-
cyklovaných, v případě plechovek jde 
o 60 % do roku 2030.

V září letošního roku Iniciativa pro zálohování 
představila návrh konkrétní podoby zálohového 
systému na PET lahve a plechovky v  tuzemsku. 

Vracet uve-
dené nápo-
jové obaly bude 
podle tohoto ná-
vrhu možné ve všech 
prodejnách potravin 
s  plochou nad 50 metrů 
čtverečních a  také na čerpa-
cích stanicích. Pro sběr nápojo-
vých obalů se mohou dobrovolně 
rozhodnout i obchody s menší prodejní 
plochou. Lahve a  plechovky budou přijí-
mány buď prostřednictvím automatu, nebo 
jednoduchou a  prostorově úspornou formou
ručního sběru. Správce systému bude obchod-
níkům kompenzovat přímé dodatečné náklady 
prostřednictvím finančního příspěvku.

Celkem se má jednat o téměř 11 000 sběrných 
míst. Zálohy se budou týkat obalů o  objemu 
od 0‚1 do 3 litrů, výše zálohy má být v rozmezí 
od tří do pěti korun. „Při návrhu systému jsme 
se inspirovali existujícími zálohovými systémy 

 napříč  Evropou. 
Primárním vzo-

rem pro nás byly 
systémy ve Skandiná-

vii a  pobaltských státech, 
přičemž z každého jsme vzali 

to nejlepší a celek adaptovali na 
podmínky a  potřeby České repub-

liky,“ vysvětluje Kristýna Havligerová, 
manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro 

zálohování. Povinné zálohování PET lahví 
a  plechovek v  tuzemsku by podle ní mělo být 
stanoveno samostatným zákonem.

BIB PRODLUŽUJE DOBU SPOTŘEBY
V  rámci obalových řešení pro nealkoholické 
nápoje ovšem nejde jen o lahve, ať už skleněné 
či plastové, nebo hliníkové plechovky. Jedním 
z  aktuálních trendů v  segmentu nápojových 
obalů je i  rozšiřující se uplatnění tzv. bag-in-
-boxů (BiB). Flexibilní sáček BiB tvoří dvě fólie 
(vnitřní a vnější), je opatřen hrdlem s uzávěrem 
a vložen zpravidla do krabice z vlnité lepenky. 
Hlavní benefit pro uživatele spočívá v prodlou-
žení doby spotřeby po otevření nápoje, a sice 
tím, že zabraňuje přístupu kyslíku, což je vhodné 
třeba v případě ovocných džusů nebo moštů.

„V  poslední době je znatelný příklon k  trans-
parentním sáčkům. Je to změna oproti dříve 
často používaným metalickým sáčkům,“ po-
znamenává František Selucký, obchodní ře-
ditel společnosti Vepak. Důvod to má dvojí. 
Bariéra zamezující průniku světla, kvůli níž se 
metalíza používala, není v případě sáčku umís-
těného v  krabici zapotřebí. „Dále pak je zde 
znát vliv ekologie, kdy transparentní sáček pů-
sobí v očích zákazníků více udržitelně,“ dodává 
František Selucký.
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„ZÁLOHOVÝ SYSTÉM 
BUDE PŘÍNOSEM“
Současné ekonomické problémy se 
zatím do chování spotřebitelů výrazněji 
nepropisují. Lidé mají stále zájem o ba-
lení co nejšetrnější k životnímu prostředí. 
V  dlouhodobém horizontu by navíc 
i z hlediska ceny nápojovým obalům pro-
spělo zavedení cirkulárního zálohového 
systému, ve kterém bychom mohli po-
užívat PET lahve ze zhruba 80 % z recy-
klátu, a tak významně šetřili jak primární 
surovinu, tak energie.

32

Č. 117 – 10–12/2022

být do roku 2029 vytříděných a re-
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Současné ekonomické problémy se 
zatím do chování spotřebitelů výrazněji 
nepropisují. Lidé mají stále zájem o ba-
lení co nejšetrnější k životnímu prostředí. 
V  dlouhodobém horizontu by navíc 
i z hlediska ceny nápojovým obalům pro-
spělo zavedení cirkulárního zálohového 
systému, ve kterém bychom mohli po-
užívat PET lahve ze zhruba 80 % z recy-
klátu, a tak významně šetřili jak primární 
surovinu, tak energie.
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Prof. Vladimír Kočí 
se ve své odborné činnosti 

věnuje rozvoji environmentálně 
ohleduplného průmyslu, energetiky 

a  hospodaření. Je odborníkem na metodu 
posuzování životního cyklu (LCA), kterou v České 

republice rozvíjí a uplatňuje v řadě projektů vedoucích 
ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit i  ke zvý-

šení kvality lidského života. Prof. Vladimír Kočí pravidelně přednáší 
na VŠCHT Praha, ČVUT, UMPRUM a na Univerzitě Karlově. Kromě práce 

na řadě vědeckých projektů spolupracuje s  mnoha průmyslovými podniky, 
s neziskovými organizacemi i se samosprávou ČR. Jako vedoucí Ústavu udržitelnosti 

a produktové ekologie VŠCHT Praha se podílí na rozvoji vzdělávání v oblasti udržitelnosti 
průmyslu a oběhového hospodářství.

prof. I
ng. V

ladim
ír K

očí, P
h.D., M

BA

jestli se energeticky využije v ZEVO či materiá-
lově recykluje. Možných scénářů existuje řada 
a každý z nich obvykle mívá jiné environmentální 
dopady – a ty dokážeme pomocí LCA dobře 
určit a vyčíslit.

Svět balení:
Přinese summit něco jiného 
kromě konference?

Kateřina 
 Osterrothová:
Rozhodně ano. Ne-
chceme pouze odborné 
informace a  praktické přípa-
dové studie. Prostor pro debaty 
a výměnu názorů a zkušeností bude 
jak v  konferenčním programu, tak 
i v zákulisí. Například bychom rádi zavedli 
speeddatingová setkání, jež jsou oblíbená 
na našich kongresech. Chceme nabídnout 
prostor pro vědce, aby sdíleli svá zjištění a stu-

die  – takzvaný Science Corner. Zorganizu-
jeme exkurze v den po summitu, aby lidé 

viděli udržitelné projekty na vlastní oči. 
Uvažujeme i o ocenění pro nejlepší 

projekty, které by vybrali odbor-
níci v  komisi. A  samozřejmě 

nebude chybět networking 
a  zábava na konci dne 

v  podobě business 
mixeru.

energetickou náročnost či zátěž na životní pro-
středí. LCA se dnes začíná aplikovat i v oblasti 
nákladů a  sociálních otázek. Pro summit však 
není LCA nutnou vstupenkou pro přednášející. 
Pro nás je důležité, aby se prezentovaná opat-
ření opírala o  vhodný analytický postup, aby-
chom přešli od přání k faktům, od slov k činům.

Svět balení:
LCA posuzují vždy celý produktový systém, 
takzvaně od kolébky do hrobu, nebo se zpra-
covávají hodnocení pouze pro dílčí části 
řetězce? Pokud platí i to druhé, lze pouze par-
ciální posouzení považovat za hodnověrný 
zdroj informací o dopadech výrobku či obalu 
na životní prostředí?

Vladimír Kočí:
Postupy LCA lze použít jak na výrobky, tak na 
technologie, služby i  organizace. Například 
chcete-li korektně určit uhlíkovou stopu své 
organizace či produktu, tak se bez LCA neobe-
jdete. I ti, kteří nabízejí výpočty uhlíkové stopy 
bez LCA, používají někým zveřejněné konverzní 
faktory určené právě na základě LCA.  Vedle 
celých organizací umíme pomocí LCA 
srovnávat i  jednotlivé materiály či scé-
náře jejich použití či nakládání s nimi. 
Například v  hodnocení obalů ne-
můžete porovnávat pouze to, 
z  jakého materiálu je obal 
vyroben, ale také jak se 
bude odstraňovat, zda 
bude skládkován, 
zda na skládce 
zahoří, nebo 

green packagingem a green talkingem či green 
washingem. Musíte dokázat, že inovace funguje 
nebo bude fungovat. Zaměříme se na výsledky, 
nikoliv cíle a proklamace.

Svět balení:
Jak toho chcete dosáhnout?

Vladimír Kočí:
Klíčový je požadavek prezentace konkrétních 
dat, měřitelných výsledků implementace prin-
cipů udržitelnosti. Bereme si trochu příklad 
z vědeckých konferencí, kde se na programové 
skladbě podílí odborná rada zajišťující odbor-
nou garanci programu konference. Většina 
dosavadních konferencí a akcí zaměřených na 
udržitelnost nekriticky přijímá jakéhokoli před-
nášejícího, který se odkazuje na udržitelnost. 
Dosud to bylo v pořádku – napomohlo to dostat 
téma mezi lidi, ale nyní nastává čas začít zavá-
dění udržitelnosti trochu kultivovat a postavit na 
reálný, a pokud možno měřitelný základ.

Odborná rada summitu bude složena z členů, 
kteří v  oblasti udržitelnosti skutečně odborně 
pracují, například publikují, nepůjde o zaměst-
nance z podniků samotných. Všechny prezen-
tace musí být před zařazením do konferenčního 
programu summitu schváleny odbornou radou. 
Neznamená to však, že komise bude příliš přísná 
a prezentace na první pohled bude vyřazovat. 
Naopak se vynasnaží poradit firmám, jež se 
chtějí prezentovat tak, aby jejich prezentace 
byly co nejpraktičtější a  obsahovaly všechna 
dostupná data, která dokazují, že projekty sku-
tečně pomáhají životnímu prostředí, společ-
nosti a hospodářství

Svět balení:
Jedním z  nástrojů, které lze používat jako 
důkaz, jsou samozřejmě LCA studie. Co vše 
LCA odhalí?

Vladimír Kočí:
LCA je analytická metoda, která do-
káže posuzovat a  hodnotit na kon-
krétních číslech a  indikátorech 
surovinovou, materiálovou 
a  energetickou náročnost 
a  také environmentální 
dopady různých akti-
vit a průmyslových 
procesů. Těžko 
můžeme ho-
vořit o  udržitel-
nosti, kdybychom 
nevěděli, jestli to 
či ono opatření 
má vliv na do-
s t u p n o s t 
surovin, 
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Svět 
balení:
To vypadá jako 
optimální plat-
forma pro budování 
komunity udržitelných 
expertů…

Vladimír Kočí
Ta komunita už víceméně existuje. 
Osobně znám stovky lidí, kteří působí 
ve svých firmách na pozicích, kde řeší 
udržitelnost. Naše kurzy Oběhové hospo-
dářství a Sustainability Management na VŠCHT 
Praha absolvovaly stovky lidí z české a slovenské 

byznysové komunity. Co jim chybí, je místo 
pro výroční setkání. Myslím si, že Sustaina-

bility Summit může být takový prostor, 
a  proto jsem se rád spojil s  Atozem 

a  pomáháme s  organizací. Bude 
to ideální setkání pro komunitu 

profesionálů v oblasti udrži-
telnosti z ČR a Slovenska. 

A  chceme, aby tato 
komunita rostla a její 

účastníci se navzájem 
inspirovali. Do této ko-

munity již začnou přibývat 
i absolventi našeho nového in-

ženýrského studijního programu 
Udržitelnost a  oběhové hospodář-

ství, který jsme na VŠCHT Praha letos 
akreditovali. Naším cílem je, aby se Sustai-

nability Summit stal takovou „cechovní“ kon-
ferencí profesionálů v oblasti udržitelnosti.

Svět balení:
Na kongresech Atozu se věnujete udržitelnosti 
už dost dlouho. To zůstane, nebo posunete 
všechno na Sustainability Summit?

Kateřina Osterrothová:
Je důležité zdůraznit jeden princip: Pokud 
máme sekci udržitelnost na kongresu Obalko, 
vezmeme udržitelnost k  obalové komunitě. 

Na Sustai-
nability Su-

mmitu to bude 
opačným směrem 

– vezmeme obalový 
průmysl na setkání pro-

fesionálů, kteří se zabývají 
udržitelností. Skoro každá spo-

lečnost se věnuje udržitelnosti 
a snaží se rozjet udržitelné projekty. 

Ale stává se, že lidé, kteří se zaměřují na 
udržitelnost ve svých firmách, nevědí, co 

se děje v jiných oblastech. Na Sustainability 
Summitu se to dozvědí.

Řeknu jeden konkrétní příklad: Můj kolega ne-
dávno mluvil s  ředitelem jednoho předního 
developera, který se zaměřuje na udržitelné 
budovy. Ten se ptal, jestli si myslí, že se ostatní 
budou zajímat o to, co jeho firma dělá. Kolega 
mu popsal případ z  obalového průmyslu, jak 
dvě společnosti spolu vyvíjely nový obal, jenž 
ušetří 40 tun plastu ročně, a  díky tomu, že se 
obal skládá do sebe daleko lépe než dřív, je pro 
jejich přepravu potřeba o 80 procent kamionů 
méně. „To je zajímavé,“ zareagoval. „Přesně tak,“ 
odpověděl mu kolega. „A jestli taková případová 
studie je zajímavá pro vás, tak určitě vaše bude 
zajímavá pro ředitele té obalové firmy.“ A hned 
byl přesvědčený, že na Sustainability Summit 
chce jít. A to je přesně to, o co jde. Nabídnout 
prostor firmám, aby ukázaly, jaké mají udr-
žitelné projekty. A  mít možnost vidět 
inovace ostatních a  hledat společné 
synergie.

Svět balení:
A kdo budou tedy účastníci?

Kateřina  Osterrothová:
Dnes má každá střední nebo větší spo-
lečnost z výroby, retailu, packagingu, supply 
chainu, logistiky či packagingu svého odborníka 
pro tuto oblast. Firmy vnímají, že téma je pro 
ně naprosto nevyhnutelné. Některé už fun-
gují v souladu s principy ESG, protože to chtějí 

samy, jiné kvůli 
finančním institu-

cím, další se „pouze“ 
přizpůsobily legislativě. 

Se všemi se chceme na 
summitu potkat.

Svět 
 balení:

ESG má delší 
historii, naplno 

se o  něm v  byznysu 
mluví v  posledních 

třech letech. Co bude ESG 
znamenat pro firmy?

Vladimír Kočí:
Opravil bych vás. Nebude, už znamená. 

Evropský parlament již schválil směrnici 
CSRD. Již víme od kdy a které podniky budou 

muset reportovat informace nad rámec finanč-
ního reportingu. Řada těch dalších informací, 
například uhlíková stopa, bude muset být zalo-
žena na konkrétních postupech měření. Firmy 
si začnou uvědomovat, že jejich dodavatelsko-
-odběratelské vztahy budou ovlivňovat jejich 
pozici v oblasti ekologie. Pro organizace začne 
být nevýhodné být spojen s „ekologicky špina-
vou“ firmou. Začínají se měnit pravidla podni-
kání, bude to velice zajímavé.

Svět balení:
Jak se lidé nebo firmy mohou zapojit do akce 
Czech and Slovak Sustainability Summit?

Kateřina Osterrothová:
Jednoduše, stát se partnerem summitu a  dát 
všem vědět, že podporují udržitelnost. Mohou 
prezentovat svá udržitelná řešení v  konferen-
čním programu, případně se ucházet o  oce-
nění Udržitelný projekt roku. Potkají lidi, kteří by 
mohli mít zájem o  jejich projekt. Pokud chtějí 
zvolit cestu pasivnější participace, mohou se 
summitu „pouze“ zúčastnit, a  tím rozšířit své 
znalosti a pochopení udržitelnosti.

SUSTAIN
ABILITY  SUMMIT

20. d
ubna 2023

Praha, W
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Registra
ce k odběru newslette
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Kateřina Osterrothová je programovou ředitelkou obalového kongresu 
Obalko a nové akce Sustainability Summit, jež podporuje udržitelnost 

v České republice a na Slovensku. Intenzivně se věnuje udržitel-
nosti, působí jako konzultantka pro firmy v oblasti udržitel-

nosti a pro časopis Svět balení píše odborné články na 
různá témata v oblasti sustainability. Je vystudo-

vaná geochemička a po získání doktorátu 
působila jako vědecká pracovnice na 
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Prof. Vladimír Kočí 
se ve své odborné činnosti 

věnuje rozvoji environmentálně 
ohleduplného průmyslu, energetiky 

a  hospodaření. Je odborníkem na metodu 
posuzování životního cyklu (LCA), kterou v České 

republice rozvíjí a uplatňuje v řadě projektů vedoucích 
ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit i  ke zvý-

šení kvality lidského života. Prof. Vladimír Kočí pravidelně přednáší 
na VŠCHT Praha, ČVUT, UMPRUM a na Univerzitě Karlově. Kromě práce 

na řadě vědeckých projektů spolupracuje s  mnoha průmyslovými podniky, 
s neziskovými organizacemi i se samosprávou ČR. Jako vedoucí Ústavu udržitelnosti 

a produktové ekologie VŠCHT Praha se podílí na rozvoji vzdělávání v oblasti udržitelnosti 
průmyslu a oběhového hospodářství.
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jestli se energeticky využije v ZEVO či materiá-
lově recykluje. Možných scénářů existuje řada 
a každý z nich obvykle mívá jiné environmentální 
dopady – a ty dokážeme pomocí LCA dobře 
určit a vyčíslit.

Svět balení:
Přinese summit něco jiného 
kromě konference?

Kateřina 
 Osterrothová:
Rozhodně ano. Ne-
chceme pouze odborné 
informace a  praktické přípa-
dové studie. Prostor pro debaty 
a výměnu názorů a zkušeností bude 
jak v  konferenčním programu, tak 
i v zákulisí. Například bychom rádi zavedli 
speeddatingová setkání, jež jsou oblíbená 
na našich kongresech. Chceme nabídnout 
prostor pro vědce, aby sdíleli svá zjištění a stu-

die  – takzvaný Science Corner. Zorganizu-
jeme exkurze v den po summitu, aby lidé 

viděli udržitelné projekty na vlastní oči. 
Uvažujeme i o ocenění pro nejlepší 

projekty, které by vybrali odbor-
níci v  komisi. A  samozřejmě 

nebude chybět networking 
a  zábava na konci dne 

v  podobě business 
mixeru.

energetickou náročnost či zátěž na životní pro-
středí. LCA se dnes začíná aplikovat i v oblasti 
nákladů a  sociálních otázek. Pro summit však 
není LCA nutnou vstupenkou pro přednášející. 
Pro nás je důležité, aby se prezentovaná opat-
ření opírala o  vhodný analytický postup, aby-
chom přešli od přání k faktům, od slov k činům.

Svět balení:
LCA posuzují vždy celý produktový systém, 
takzvaně od kolébky do hrobu, nebo se zpra-
covávají hodnocení pouze pro dílčí části 
řetězce? Pokud platí i to druhé, lze pouze par-
ciální posouzení považovat za hodnověrný 
zdroj informací o dopadech výrobku či obalu 
na životní prostředí?

Vladimír Kočí:
Postupy LCA lze použít jak na výrobky, tak na 
technologie, služby i  organizace. Například 
chcete-li korektně určit uhlíkovou stopu své 
organizace či produktu, tak se bez LCA neobe-
jdete. I ti, kteří nabízejí výpočty uhlíkové stopy 
bez LCA, používají někým zveřejněné konverzní 
faktory určené právě na základě LCA.  Vedle 
celých organizací umíme pomocí LCA 
srovnávat i  jednotlivé materiály či scé-
náře jejich použití či nakládání s nimi. 
Například v  hodnocení obalů ne-
můžete porovnávat pouze to, 
z  jakého materiálu je obal 
vyroben, ale také jak se 
bude odstraňovat, zda 
bude skládkován, 
zda na skládce 
zahoří, nebo 

green packagingem a green talkingem či green 
washingem. Musíte dokázat, že inovace funguje 
nebo bude fungovat. Zaměříme se na výsledky, 
nikoliv cíle a proklamace.

Svět balení:
Jak toho chcete dosáhnout?

Vladimír Kočí:
Klíčový je požadavek prezentace konkrétních 
dat, měřitelných výsledků implementace prin-
cipů udržitelnosti. Bereme si trochu příklad 
z vědeckých konferencí, kde se na programové 
skladbě podílí odborná rada zajišťující odbor-
nou garanci programu konference. Většina 
dosavadních konferencí a akcí zaměřených na 
udržitelnost nekriticky přijímá jakéhokoli před-
nášejícího, který se odkazuje na udržitelnost. 
Dosud to bylo v pořádku – napomohlo to dostat 
téma mezi lidi, ale nyní nastává čas začít zavá-
dění udržitelnosti trochu kultivovat a postavit na 
reálný, a pokud možno měřitelný základ.

Odborná rada summitu bude složena z členů, 
kteří v  oblasti udržitelnosti skutečně odborně 
pracují, například publikují, nepůjde o zaměst-
nance z podniků samotných. Všechny prezen-
tace musí být před zařazením do konferenčního 
programu summitu schváleny odbornou radou. 
Neznamená to však, že komise bude příliš přísná 
a prezentace na první pohled bude vyřazovat. 
Naopak se vynasnaží poradit firmám, jež se 
chtějí prezentovat tak, aby jejich prezentace 
byly co nejpraktičtější a  obsahovaly všechna 
dostupná data, která dokazují, že projekty sku-
tečně pomáhají životnímu prostředí, společ-
nosti a hospodářství

Svět balení:
Jedním z  nástrojů, které lze používat jako 
důkaz, jsou samozřejmě LCA studie. Co vše 
LCA odhalí?

Vladimír Kočí:
LCA je analytická metoda, která do-
káže posuzovat a  hodnotit na kon-
krétních číslech a  indikátorech 
surovinovou, materiálovou 
a  energetickou náročnost 
a  také environmentální 
dopady různých akti-
vit a průmyslových 
procesů. Těžko 
můžeme ho-
vořit o  udržitel-
nosti, kdybychom 
nevěděli, jestli to 
či ono opatření 
má vliv na do-
s t u p n o s t 
surovin, 
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Evropská směrnice 2019/904 o  omezení do-
padu některých plastových výrobků na životní 

prostředí se do české legislativy dostává 
se značným zpožděním. Nejen obo-

rová média píší o této legislativě už 
tři nebo čtyři roky a transpoziční 

lhůta byla 3.  července 2021. 
I  když příslušná legislativa 

takzvaně ležela v  parla-
mentu, zájem zákonodárců 

se částečně oprávněně (pan-
demie) upíral jiným směrem. 

Nakonec v některých případech za-
číná platit bez přechodných období už 

1. října 2022. Nyní třeba už nelze uvádět na 
trh jednorázové plastové výrobky, tedy ani je 

doprodávat. Josef Beneš ostatně připomíná, že 
výrobci, obchodníci i široká veřejnost o pří-
pravě legislativy věděli dlouho dopředu.

SUP se do české legislativy na-
konec dostává prostřednic-
tvím dvou zákonů: zákona 
č. 243/2022 Sb., o omezení 
dopadu vybraných plas-
tových výrobků na 
životní prostředí 
( převážně ne-
obalové  vý-

robky) a  zákona č.  244/2022 Sb., kterým 
se mění některé zákony v  souvislosti 
s přijetím zákona o omezení dopadu 
vybraných plastových výrobků 
na životní prostředí (zbylé 
obalové výrobky). S  tím 
jsou spojeny některé při-
pravované prováděcí 
právní předpisy.

LEGISLATIVA

E

V minulém vydání Světa balení jsme v článku SUP „přistává“ už i v Česku psali o implementaci směrnice 2019/904 
k omezení plastového odpadu v mořích a oceánech a podpoře cirkulární ekonomiky (angl. Single-use Plastics Direc-
tive, SUP/SUPD). Některé pasáže nové legislativy jsou účinné už od 1. října tohoto roku. Ve středu 19. října uspořádala 
společnost Cyrkl, Zdrojová platforma webinář, který se týkal právě jednorázových plastů. Vystoupil na něm Josef 
Beneš, vrchní ministerský rada z  legislativního odboru Ministerstva životního prostředí. Na následujících řádcích se 
vracíme k jeho prezentaci.

Co přináší nová legislativa 
o omezení plastového odpadu

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz
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U  stej-
n é h o 

obalu bude 
povinný obsah 

r e c y k l o v a n é h o 
plastu, a  to 25  % do 

roku 2025 pro lahve 
PET a 30 % od roku 2030 

pro všechny plastové nápo-
jové lahve. I v tomto případě lze 

konstatovat, že na českém trhu jsou 
už nyní lahve s vysokým podílem recy-

klátu, v některém případě i ve výši 100 %.

Pokud jde o  povinnosti, platí (a  v  případě ne-
plnění je postižitelné) už od 3. července 2021, 
že výrobci musí označovat vybrané plastové 
výrobky. Firmy musí zajistit, aby vybrané plas-
tové výrobky byly na obalu nebo na výrobku 
samotném opatřeny viditelným, jasně čitelným 
a nesmazatelným označením, které konečným 
uživatelům dává informaci o vhodných postu-
pech nakládání a o přítomnosti plastů. „Mezi vý-
robky, které je nutné označovat, patří hygienické 
vložky, tampony a  aplikátory tamponů, před-
vlhčené ubrousky pro osobní hygienu a  péči 
o domácnost, tabákové výrobky s filtry a filtry 
samotné nebo nápojové kelímky,“ vyjmenovává 
Josef Beneš.

CHYSTAJÍ SE PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY
V  současnosti jsou v  přípravě vyhláška o  pro-
vedení některých ustanovení zákona o  ome-
zení dopadu vybraných plastových výrobků na 
životní prostředí a  novela vyhlášky č.  30/2021 
Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o obalech. Novelizovaná norma bude mj. řešit: 
oddělenou evidenci jednorázových plastových 
nápojových kelímků a nádob na potraviny, sta-
novovat druhy vratných zálohovaných jednorá-
zových obalů, na které se vztahuje dobrovolné 
zálohování či pravidla výpočtu úrovně zpětného 
odběru odpadu z  jednorázových plastových 
nápojových lahví. Dále by měla určit minimální 
rozsah a způsob informování spotřebitele a dále 
specifikovanou nutnou osvětovou činnost vůči 
zákazníkům. Také zřejmě výslovně zakotví, že 
obalový odpad odeslaný k využití do jiného státu 
v  rámci EU nebo EHP se považuje za využitý 
v  České republice, což je důležité ustanovení 
např. pro všechny, kteří potřebují uzavřenou 
smyčku některých druhů surovin. 

Podle SUPD m
á výro

bce pro
vádět o

svě-

tovou činnost s  cíle
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 spotře
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bků m
im
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k odkládání;

�  dopadu nevhodných způsobů zbavování s
e odpadu z vybraných plasto

-

vých výro
bků na kanalizační síť.

I takto lze in
formovat 

spotřebitele, že výrobek, 

resp. o
bal o

bsahuje plast.
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VÝROBCE MUSÍ DĚLAT OSVĚTUANI 
DOPRODÁVAT
Josef Beneš vyjme-
novává výrobky, které 
se od 1. října 2022 už nesmí 
uvádět na trh a  do oběhu: 
plastové vatové tyčinky, plastové 
příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky 
k balonkům, nádoby na potraviny z po-
lystyrenu, kelímky z  polystyrenu, nádoby 
na nápoje z polystyrenu, produkty z oxo-de-
gradabilních plastů. V  případě polystyrenu je 
vždy řeč o  expandovaném, nikoliv extrudova-
ném polystyrenu.

Další opatření jsou účinná od 1. ledna 2023. 
Souvisejí s  rozšířenou odpovědností vý-

robců, a  především úhradou nákladů 
obcím. Jde zejména o  cigarety 

a doutníky s filtry a obaly (nádoby 
na potraviny, sáčky a obaly na 

potraviny k  okamžité spo-
třebě, nádoby na ná-

poje do 3 l, nápojové 
kelímky, plastové 

tašky). V  pří-
padě ostatních 

výrobků (vlhčené 
ubrousky pro osobní 

hygienu a péči o domác-
nost či balóny) se rozšiřuje 

odpovědnost výrobců až od 
1. ledna 2024. „Výrobcům se rozši-

řuje povinnost hradit obcím náklady 
na úklid odpadů, kterých se koneční 

uživatelé zbavují mimo místa určená k od-
kládání, a na soustřeďování odpadu ve společ-

ných sběrných nádobách na směsný komunální 
odpad,“ vysvětluje Josef Beneš. Výrobci budou 
plnit tuto povinnost prostřednictví kolektivních 
systémů (v Česku typicky AOS  Eko-kom).

LAHVE S NEODDĚLITELNÝMI VÍČKY
Od července 2024 pak platí, že nádoby na ná-
poje do objemu 3 l musí být opatřeny přichyce-
ným víčkem. Toto ustanovení, které postihne 
zejména nápojářský průmysl, je široce diskuto-
vané. Přechodné období bylo podle Josefa Be-
neše stanoveno z toho důvodu, že v některých 
případech budou nutné úpravy plnicích linek či 

logistických procesů. Faktem je, že některé 
výrobky na českém trhu tuto povinnost již 

splňují.

Pro „třílitrovky“ je stanoven také 
oddělený sběr, a  to včetně 

uzávěrů a víček. „Stanoveny 
jsou dva cíle – v  roce 

2025  77  procent 
a o čtyři roky později 

90 procent,“ říká 
Josef Beneš. 

22

PAP

in
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e

Pokud se chtějí zájemci 
dozvědět více o SUP (včetně 
již zodpovězených dotazů 
z průmyslu), je možné navštívit 
web ministerstva na adrese 
mzp.cz/cz/obaly.
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Evropská směrnice 2019/904 o  omezení do-
padu některých plastových výrobků na životní 

prostředí se do české legislativy dostává 
se značným zpožděním. Nejen obo-
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I  když příslušná legislativa 

takzvaně ležela v  parla-
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číná platit bez přechodných období už 

1. října 2022. Nyní třeba už nelze uvádět na 
trh jednorázové plastové výrobky, tedy ani je 

doprodávat. Josef Beneš ostatně připomíná, že 
výrobci, obchodníci i široká veřejnost o pří-
pravě legislativy věděli dlouho dopředu.

SUP se do české legislativy na-
konec dostává prostřednic-
tvím dvou zákonů: zákona 
č. 243/2022 Sb., o omezení 
dopadu vybraných plas-
tových výrobků na 
životní prostředí 
( převážně ne-
obalové  vý-

robky) a  zákona č.  244/2022 Sb., kterým 
se mění některé zákony v  souvislosti 
s přijetím zákona o omezení dopadu 
vybraných plastových výrobků 
na životní prostředí (zbylé 
obalové výrobky). S  tím 
jsou spojeny některé při-
pravované prováděcí 
právní předpisy.

LEGISLATIVA

E

V minulém vydání Světa balení jsme v článku SUP „přistává“ už i v Česku psali o implementaci směrnice 2019/904 
k omezení plastového odpadu v mořích a oceánech a podpoře cirkulární ekonomiky (angl. Single-use Plastics Direc-
tive, SUP/SUPD). Některé pasáže nové legislativy jsou účinné už od 1. října tohoto roku. Ve středu 19. října uspořádala 
společnost Cyrkl, Zdrojová platforma webinář, který se týkal právě jednorázových plastů. Vystoupil na něm Josef 
Beneš, vrchní ministerský rada z  legislativního odboru Ministerstva životního prostředí. Na následujících řádcích se 
vracíme k jeho prezentaci.
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Vratné 
plastové lahve 

se obrátí až 
pětadvacetkrát

Petainer Czech Holdings

NA NÁVŠTĚVĚ

Na okraji západočeské Aše stojí závod, který ročně vyrobí 200 milionů předlisků 
(preforem), ze kterých se dále vyfukují vratné nebo jednorázové PET lahve pro český, 

ale především německý trh. Výroba v Petaineru ukazuje, že jedním z trendů je 
narůstající zájem o lahve z recyklátu.

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Firma zaměstnává 165 
pracovníků, před covidem 
v roce 2019 to bylo zhruba 210 
lidí. Po covidovém období se 
výroba ještě nedostala na svá 
maxima. V současnosti proteče 
závodem přibližně 17 000 tun 
zpracovaného PET granulátu za 
rok, v předcovidovém období to 
bylo přibližně o třetinu více.
Jan Dovaly
HR manager, Petainer Czech 
Holdings

„S COVID
EM UBYLO 

ZAMĚSTNANCŮ, N
YNÍ 

SE OPĚT PŘIJÍM
AJÍ“

263 000 000
nápojových obalů v roce 2021 dosáhly 263 milionů kusů, což 
představuje nárůst o 8 % ve srovnání s rokem 2020. Nárůst celkových 
objemů byl způsoben zejména poptávkou v segmentu předlisků, 
barelů na vodu (Watercoolers) a předlisků pro jednorázové lahve 
(OneWay). Meziroční nárůst v těchto segmentech je výsledkem 
částečného zotavení trhu z pandemie covid−19. Lahve pro 
vícenásobné plnění stále představují hlavní podíl na celkových 
prodejích s dvouprocentním meziročním poklesem, kdy zotavení trhu 
z pandemie covid−19 přichází v tomto segmentu o něco pomaleji.
Zdroj: výroční zpráva Petaineru Czech Holdings za rok 2021

ČÍSLA:

Celkové prodeje
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STOVKY PREFOREM 
ZA MINUTU
Připravený resin vstupuje do 
vstřikolisu. Roztavený materiál se 
nasaje a vtlačí do formy. Podle toho, 
kolik je ve formě kavit, se na jeden tah vy-
robí preforem, které tvoří hlavní část zdej-
šího výrobního programu. Každá se trochu liší, 
a proto tu mají poměrně velký sklad s formami, 
o něž je třeba pečovat (broušení, leštění, opravy 
laserem). Běžný předlisek na spotřebitelské 
lahve má od 60 do 90 gramů, preformy na sudy 
váží od 200 do 600 gramů. Výroba vlastní pre-
formy zabere 30 až 60 sekund, od vstupu ma-
teriálu po odebrání od linky trvá celý proces 
přibližně 30 minut.

Výroba preforem je první část výrobního pro-
cesu a je společná pro všechny typy produktů. 
Předlisky je třeba nejdříve na několik dnů až 
týdnů uskladnit, v meziskladu takzvaně dozrají 
a  materiál se ustálí. „Když spočítáme všechny 
jednotky, tedy předlisky a  finální lahve a  sudy, 
jde o  přibližně 400 milionů kusů ročně,“ říká 
manažer výroby Martin Zährl. Část preforem 
odchází k zákazníkovi, typicky plničům nápojů, 
kteří si v rámci svého výrobně-technologického 
procesu realizují vyfouknutí lahví sami. Část pre-
forem se z meziskladu vrací zpět do výroby a je 
vyfouknuto přímo v ašském závodě.

Pokud jde o technologický park Petaineru, jádro 
tvoří osm vstřikolisů značky Husky a šest vyfuko-
vacích linek Sidel. Vyfukování velkoobjemových 
produktů zajišťuje linka Siapi. Výstupy části linek 
jsou osazeny robotickými rameny Fanuc, které 
paletizují produkci, a  automatickými balicími 
stroji Ekobal. Další výrobní zařízení závodu je 
buď kupované nebo vlastní produkce, jako např. 
dopravníky, sušičky či stroje pro lepení a karto-
nování. O odvoz hotových preforem se starají 
automatické vozíky BT Staxio, které dodala 
firma Toyota Material Handling. Jezdí po jasně 
definované dráze od výrobních linek do skladu, 
resp. meziskladu.

PODÍL RECYKLÁTU V LAHVÍCH 
NARŮSTÁ

„Jedním z  hlavních trendů, který 
vychází z  přání spotřebitelů, 

souvisí se zeleným marke-
tingem a  zvyšováním podílu 

recyklátu ve výrobcích. Směřuje 
k tomu evropská i česká legislativa 

a my už recyklát používáme,“ říká Mar-
tin Zährl. Jako další trend zmiňuje down-

sizing, resp. odlehčování lahví a  snižování 
materiálové náročnosti a  potažmo množství 

odpadu z obalu po jeho použití. Praktickým do-
padem je zmenšování podílu nejen panenského 

materiálu. Připouští ale, 
že tento vývoj přináší 
i  nevýhody, protože lahve 
z recyklátu mají horší vlastnosti 
a jinou životnost než z virgin plastu. 
Tlak na zvyšování podílu recyklátu 
bude u  vratných lahví i  jednorázových 
obalů pokračovat a Petainer už nyní vyrábí 
některé produkty ze 100% recyklátu.

Na trzích s  vratnými lahvemi, které se mohou 
spolehnout na disciplinované spotřebitele, 
příkladně v  Německu, se zpětným odběrem 
získá zhruba 95 % lahví, ale i tak vznikají zhruba 
pětiprocentní ztráty, které je třeba kompenzo-
vat zpravidla panenským plastem. Další podíl 
odpadu, ve výši 10–20 %, vzniká při zpracování 
recyklátu, kdy jsou nutné čištění, mletí či hygi-
enizace. „Do výroby se materiál dostane v po-
době vločky nebo regranulátu. Regranulát se 
v  tom procesu zpracovává lépe, protože má 
stejnou formu a hustotu, jako nakupovaný virgin 
materiál. Sloučená směs je homogennější a sta-
bilnější,“ vysvětluje Martin Zährl.

I  když je recyklát vytříděn a  dobře zpracován, 
je třeba počítat s odlišnostmi výsledného pro-
duktu. „Rozdíl je v  tom, že virgin PET má kry-
stalickou strukturu, při prvním zahřátí přechází 
do amorfní podoby, ale v  procesu recyklace 
je potřeba materiál dostat opět do krystalické 
struktury. Dílčí část materiálu může v procesu 
vstřikování degradovat,“ informuje Martin Zährl. 
Na výstupní produkt s recyklátem si musí konzu-
ment vizuálně zvyknout, materiál čiré lahve není 
zcela transparentní, dostává se do barevných 
tonů hnědé, modré či zelené. Vratná nápojová 
lahev s recyklátem je podle Martina Zährla ne-
jekologičtější obal, protože v porovnání se sklem 
nebo plechovkami vyžaduje méně energie při 
výrobě a díky nízké hmotnosti také při dopravě 
a  distribuci. Vratná lahev s  recyklátem může 
udělat až 25 cyklů a být na trhu i 20 let.

Martin Zährl

manažer výroby

Petainer Czech Holdings
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a my už recyklát používáme.
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 Proces výroby lahví začíná přiro-
zeně přísunem materiálu. Dr-

tivá většina vstupní suroviny 
přichází do ašského zá-

vodu pomocí autocisteren. 
Celkově tu svůj náklad každý 

týden složí 24 cisteren o  objemu 
20 tun granulátu. „Sytí“ osm sil, při-

čemž každé z nich pojme tři kamionové 
cisterny. Sila jsou rozdělena podle čtyř 

hlavních druhů materiálu, se kterými Petainer 
pracuje. Zásoba se tedy kontinuálně doplňuje. 
Kdyby doprava ustala, už po týdnu tu nebude 
z čeho vyrábět. V silech se až na jednu okrajovou 
výjimku skladuje panenský resin. Recyklovaný 
materiál se do firmy vozí v obalech typu big bag, 
jeho drtivou většinu firma nakupuje už s potravi-
nářskou certifikací. S pomocí manipulační tech-
niky se naváží k výsypkám a blenderům. Míchá 
se pak s virgin plastem ze sil.

Před vyložením do sil se odebírá vzorek granu-
látu, zjišťuje se např. míra prašnosti či vlhkosti, 
probíhá také vizuální kontrola. S  přejímkou je 
spojena objemná dokumentace. Důkladná kon-
trola je na místě, případná evakuace sila je velmi 
náročná záležitost. Pokud je všechno v pořádku, 

cisterna se napojí a  může dojít k  čerpání. 
Virgin materiál ze sil se pomocí vzduchu 

vtlačuje do potrubí ve výrobní hale. Na 
vstupu se nachází „seřaďovací ná-

draží“, v  průhledných trubicích 
lze sledovat, jaký materiál sem 

proudí. Pomocí potrubí se 
dostane nejdříve k sušá-

kům, které jej zbavují 
zbytkové vlhkosti, 

jež by způsobo-
vala kazy na 

výrobku.
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PRO HYGIENIZACI 
RECYKLÁTU

Na recyklát lze přetvořit také 
odpad z výroby, laboratoří kon-

troly kvality nebo od zákazníků. 
„Zákazníci jsou zároveň i naším zdro-

jem lahví, které se vracejí zpět do výroby. 
Lahve, jež vytřídí kontrolní systémy, můžeme 

odebrat, předzpracovat externí firmou, vyčistit 
a dostat do stavu, kdy bude chybět pouze hygi-
enizace, Proto jsme v závodě již začali pracovat 
na zavedení hygienizační linky,“ říká Martin Zährl. 
Jde o zařízení, které kvalitu recyklátu finalizuje 

a na jehož výstupu splňuje 
materiál z  pohledu mikro-

biologie parametry pro obaly 
potravin a nápojů. „Do nové lahve 

se přidává až z 30 procent,“ podotýká 
manažer výroby.

ČEKÁNÍ NA PŘEDCOVIDOVÉ STAVY
Podle HR managera Jana Dovalyho firma za-
městnává 165 pracovníků, před covidem v roce 
2019 to bylo zhruba 210 lidí. „Po covidovém 
období se výroba ještě nedostala na svá ma-
xima. V současnosti proteče závodem přibližně 
17 000 tun zpracovaného PET granulátu za rok, 
v předcovidovém období to bylo o třetinu více,“ 
uvádí Jan Dovaly. Petainer v Aši dosahuje dlou-
hodobě ročního obratu přes miliardu korun.

Během covidového období se méně vyrábělo, 
ale byl čas na investice. Generální opravou pro-
šel jeden vstřikolis, otevřel se projekt hygieni-
zace r-PET a u velkoobjemových produktů byl 
realizován proplach dusíkem. „Na začátku roku 
jsme také nastolili téma energetických úspor, kdy 
budeme investovat do rekuperace ztrátového 
vzduchu na vyfukovacích linkách,“ říká Jan Do-
valy. A Martin Zährl dodává: „Chceme také uspo-
řit na technologickém vytápění linek. V realizaci 
jsou například speciální keramické reflektory do 
pecí vyfukovacích linek. Očekávané úspory jsou 

ve výši 
p at n á c t 
až dvacet 
procent.“ Vli-
vem rostoucích 
cen energií se vý-
razně zkracuje návrat-
nost. Např. na rekuperaci 
stlačeného vzduchu se při in-
vestici 1‚5 milionu korun na linku 
pohybuje kolem sedmi měsíců. 
„Když se potvrdí projektovaná čísla, 
budeme investovat na všech linkách. 
Toto období nás dohnalo do stavu, kdy bu-
deme energeticky úspornější,“ poznamenává 
Jan Dovaly. Z dlouhodobějšího hlediska se také 
počítá s propojením systémů vytápění a chla-
zení, které byly dosud oddělené.

Firma sídlí v  CTP Parku a  jejich provozovatel 
v  současnosti masivně využívá dotační pod-
poru pro výstavbu fotovoltaických elektráren 
na střechách budov. Kdy dojde na Aš, ale není 
v tuto chvíli jasné.
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Video z návštěvy ašského 
Petaineru najdete na 
LinkedInu Světa balení.
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STOVKY PREFOREM 
ZA MINUTU
Připravený resin vstupuje do 
vstřikolisu. Roztavený materiál se 
nasaje a vtlačí do formy. Podle toho, 
kolik je ve formě kavit, se na jeden tah vy-
robí preforem, které tvoří hlavní část zdej-
šího výrobního programu. Každá se trochu liší, 
a proto tu mají poměrně velký sklad s formami, 
o něž je třeba pečovat (broušení, leštění, opravy 
laserem). Běžný předlisek na spotřebitelské 
lahve má od 60 do 90 gramů, preformy na sudy 
váží od 200 do 600 gramů. Výroba vlastní pre-
formy zabere 30 až 60 sekund, od vstupu ma-
teriálu po odebrání od linky trvá celý proces 
přibližně 30 minut.

Výroba preforem je první část výrobního pro-
cesu a je společná pro všechny typy produktů. 
Předlisky je třeba nejdříve na několik dnů až 
týdnů uskladnit, v meziskladu takzvaně dozrají 
a  materiál se ustálí. „Když spočítáme všechny 
jednotky, tedy předlisky a  finální lahve a  sudy, 
jde o  přibližně 400 milionů kusů ročně,“ říká 
manažer výroby Martin Zährl. Část preforem 
odchází k zákazníkovi, typicky plničům nápojů, 
kteří si v rámci svého výrobně-technologického 
procesu realizují vyfouknutí lahví sami. Část pre-
forem se z meziskladu vrací zpět do výroby a je 
vyfouknuto přímo v ašském závodě.

Pokud jde o technologický park Petaineru, jádro 
tvoří osm vstřikolisů značky Husky a šest vyfuko-
vacích linek Sidel. Vyfukování velkoobjemových 
produktů zajišťuje linka Siapi. Výstupy části linek 
jsou osazeny robotickými rameny Fanuc, které 
paletizují produkci, a  automatickými balicími 
stroji Ekobal. Další výrobní zařízení závodu je 
buď kupované nebo vlastní produkce, jako např. 
dopravníky, sušičky či stroje pro lepení a karto-
nování. O odvoz hotových preforem se starají 
automatické vozíky BT Staxio, které dodala 
firma Toyota Material Handling. Jezdí po jasně 
definované dráze od výrobních linek do skladu, 
resp. meziskladu.

PODÍL RECYKLÁTU V LAHVÍCH 
NARŮSTÁ

„Jedním z  hlavních trendů, který 
vychází z  přání spotřebitelů, 

souvisí se zeleným marke-
tingem a  zvyšováním podílu 

recyklátu ve výrobcích. Směřuje 
k tomu evropská i česká legislativa 

a my už recyklát používáme,“ říká Mar-
tin Zährl. Jako další trend zmiňuje down-

sizing, resp. odlehčování lahví a  snižování 
materiálové náročnosti a  potažmo množství 

odpadu z obalu po jeho použití. Praktickým do-
padem je zmenšování podílu nejen panenského 

materiálu. Připouští ale, 
že tento vývoj přináší 
i  nevýhody, protože lahve 
z recyklátu mají horší vlastnosti 
a jinou životnost než z virgin plastu. 
Tlak na zvyšování podílu recyklátu 
bude u  vratných lahví i  jednorázových 
obalů pokračovat a Petainer už nyní vyrábí 
některé produkty ze 100% recyklátu.

Na trzích s  vratnými lahvemi, které se mohou 
spolehnout na disciplinované spotřebitele, 
příkladně v  Německu, se zpětným odběrem 
získá zhruba 95 % lahví, ale i tak vznikají zhruba 
pětiprocentní ztráty, které je třeba kompenzo-
vat zpravidla panenským plastem. Další podíl 
odpadu, ve výši 10–20 %, vzniká při zpracování 
recyklátu, kdy jsou nutné čištění, mletí či hygi-
enizace. „Do výroby se materiál dostane v po-
době vločky nebo regranulátu. Regranulát se 
v  tom procesu zpracovává lépe, protože má 
stejnou formu a hustotu, jako nakupovaný virgin 
materiál. Sloučená směs je homogennější a sta-
bilnější,“ vysvětluje Martin Zährl.

I  když je recyklát vytříděn a  dobře zpracován, 
je třeba počítat s odlišnostmi výsledného pro-
duktu. „Rozdíl je v  tom, že virgin PET má kry-
stalickou strukturu, při prvním zahřátí přechází 
do amorfní podoby, ale v  procesu recyklace 
je potřeba materiál dostat opět do krystalické 
struktury. Dílčí část materiálu může v procesu 
vstřikování degradovat,“ informuje Martin Zährl. 
Na výstupní produkt s recyklátem si musí konzu-
ment vizuálně zvyknout, materiál čiré lahve není 
zcela transparentní, dostává se do barevných 
tonů hnědé, modré či zelené. Vratná nápojová 
lahev s recyklátem je podle Martina Zährla ne-
jekologičtější obal, protože v porovnání se sklem 
nebo plechovkami vyžaduje méně energie při 
výrobě a díky nízké hmotnosti také při dopravě 
a  distribuci. Vratná lahev s  recyklátem může 
udělat až 25 cyklů a být na trhu i 20 let.

Martin Zährl

manažer výroby

Petainer Czech Holdings

„Zvyšování podílu 
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 Proces výroby lahví začíná přiro-
zeně přísunem materiálu. Dr-

tivá většina vstupní suroviny 
přichází do ašského zá-

vodu pomocí autocisteren. 
Celkově tu svůj náklad každý 

týden složí 24 cisteren o  objemu 
20 tun granulátu. „Sytí“ osm sil, při-

čemž každé z nich pojme tři kamionové 
cisterny. Sila jsou rozdělena podle čtyř 

hlavních druhů materiálu, se kterými Petainer 
pracuje. Zásoba se tedy kontinuálně doplňuje. 
Kdyby doprava ustala, už po týdnu tu nebude 
z čeho vyrábět. V silech se až na jednu okrajovou 
výjimku skladuje panenský resin. Recyklovaný 
materiál se do firmy vozí v obalech typu big bag, 
jeho drtivou většinu firma nakupuje už s potravi-
nářskou certifikací. S pomocí manipulační tech-
niky se naváží k výsypkám a blenderům. Míchá 
se pak s virgin plastem ze sil.

Před vyložením do sil se odebírá vzorek granu-
látu, zjišťuje se např. míra prašnosti či vlhkosti, 
probíhá také vizuální kontrola. S  přejímkou je 
spojena objemná dokumentace. Důkladná kon-
trola je na místě, případná evakuace sila je velmi 
náročná záležitost. Pokud je všechno v pořádku, 

cisterna se napojí a  může dojít k  čerpání. 
Virgin materiál ze sil se pomocí vzduchu 

vtlačuje do potrubí ve výrobní hale. Na 
vstupu se nachází „seřaďovací ná-

draží“, v  průhledných trubicích 
lze sledovat, jaký materiál sem 

proudí. Pomocí potrubí se 
dostane nejdříve k sušá-

kům, které jej zbavují 
zbytkové vlhkosti, 

jež by způsobo-
vala kazy na 

výrobku.
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OD GRAFICKÉHO NÁVRHU K VÝROBĚ
U nápojových plechovek může shrink sleeve na-
hradit i potisk. Pochopitelně se netýká velkých 
sérií, kdy nepřímý tisk z  výšky (slangově suchý 
ofset) je optimálním ekonomickým řešením 
pro prostorový potisk obalu. Naopak u men-
ších sérií je klasicky využívaný „dry ofset“ 
drahou variantou a v těchto případech 
přichází v  úvahu jen přímý potisk 
(sítotisk, tamponový tisk či di-
gitální tisk), eventuálně de-
korace smrštitelnou fólií 
(flexotisk, hlubotisk, 
digitál). Ostatně na 
tomto nápadu ve 
spojení s  digitálním 
tiskem a  personalizací 
využívající variability dat 
založila Colognia Press svůj 
koncept CoolCan, který byl oce-
něn jak v národní soutěži Obal roku, 
tak i na mezinárodním WPO.

O b e c n ě 
má výroba 
smrštitelných 
etiket řadu speci-
fik. Různé odlišnosti 
musí grafik řešit již na 
obrazovce počítače. Na-
štěstí již dnes existuje spe-
cializovaný software, který dokáže 
grafický soubor zdeformovat tak, 
aby po aplikaci na lahev získaly jednot-
livé objekty požadovaný tvar. Využívaným 

Vedle možného zvýšení propagačního půso-
bení obalu na zákazníka mají shrink sleevy 

i další benefity, které nejsou tak nápadné 
na první pohled, ale naopak rozšiřují 

užitné funkční vlastnosti produktu. 
Smrštitelná etiketa je schopna 

objemově pokrýt celý povrch, 
takže dokáže skrýt i drobné 

materiálové vady a díky tech-
nologii smrštění je možné ji po-

užít i  u  opravdu komplikovaných 
tvarů. O  oblibě smrštitelných etiket 

svědčí i  to, že se nevyužívají jen u  lahví 
plastových, ale i  nápojových plechovek 

a  skleněných obalů. I  do designu tohoto sor-
timentu vnášejí další výhody. V  případě pádu 
skleněné lahve hrozí nejenom její rozbití, ale 
i  následná možnost pořezání o  střepy. Celo-
obvodový shrink sleeve toto alespoň částečně 
dokáže eliminovat tím, že rozbité kusy drží po-
hromadě plastová fólie. Riziko případného zra-
nění o střepy je mnohem nižší.

V

TISK A ZNAČENÍ

Shrink sleeve: 
Oblíbený 
i zatracovaný
Etikety u  obalu plní nejenom funkci informačního charakteru, ale i  zatraktivňují celkový design. V  porovnání 
s grafickými i samolepicími etiketami nabízejí smrštitelné etikety, tzv. shrink sleeve, mnohem větší využitelnou 
plochu pro potisk a tím i zvýraznění prodejně estetické funkce.

Jana Žižková
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Andrea Brožová
tisková mluvčí
Mattoni 1873

„ZÁLOHOVÁNÍM KE ZLEPŠENÍ 
RECYKLOVATELNOSTI“
Situace by se zlepšila, kdyby se v ČR zavedl zálohový systém na 
nápojové PET lahve a plechovky, protože informace o druhu 
plastu, a tedy i recyklovatelnosti rukávku, může být součástí 
strojově čitelného EAN kódu. Zároveň třídicí linky operátora 
zálohového systému budou, vedle nápojových plechovek, 
zpracovávat už jen PET lahve. Bude tedy technicky i kapacitně 
mnohem snazší dosáhnout kvalitního vytřídění.
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nástrojem 
tohoto typu 

je Studio for 
Shrink Sleeves od 

firmy Esko. Následuje 
tisk z role fólie, pak spo-

jení pásu do rukávce a apli-
kace buď z role rukávce, nebo 

z jednotlivých nařezaných užitků. 
Posledním krokem je vlastní aplikace 

za tepla, kdy se etiketa smrští přesně 
podle tvaru obalu.

NENÍ SHRINK SLEEVE 
JAKO SHRINK SLEEVE

Shrink sleeve lze zhotovovat z různých ma-
teriálů – PVC, PET, PP. Problémem je, že cenově 

pro mnohé výrobce i  jejich zákazníky vychází 
nejlépe PVC. Etiketa z tohoto materiálu však vý-
razně zpomaluje možnosti recyklace, protože 

její hustota a  hustota obalu je stejná, nelze 
je oddělit, jinými slovy dochází při snaze 

o  recyklaci k  materiálové kontaminaci. 
Nelze nepřivítat některé environmen-

tální smysluplné postoje legisla-
tivního rázu, které se zabývají 

nevhodnými materiálovými 
kombinacemi s  PET lah-

vemi. Tyto naprosto 
nežádoucí kombi-

nace s  negativním 
vlivem na recyklaci 

i  ekologické dopady 
z  ní vyplývající by měly 

být v budoucnu eliminovány 
prostřednictvím ekonomic-

kého nástroje, tzv. ekomodulace. 
Pozitivní zprávou je, že řada výrobců 

obalů i  vlastních produktů již dnes plní 
své vlastní dobrovolné závazky, a pokud vy-

užívají ve své produkci, určené především pro 
nápojový průmysl, shrink sleeve, nahrazují PVC 
substrát zpravidla PET fóliemi. Rukávky z PVC se 
u mnoha plničů dostaly na černou listinu.

UDRŽITELNOST V HLEDÁČKU UŽIVATELŮ
Omezeně používá tento typ etiket i  výrobce 
potravinářské značky Vitana (Orkla). „Úspěšnou 
case study ve spojení se shrink sleevy byly pro 
nás steakové omáčky a některé další produkty 
pro naši norskou sestru. Orkla je dlouhodobě 
zaměřena na aspekty udržitelnosti, takže při vý-
robě smrštitelných etiket jsme již před časem 
v  rámci sustainability přešli na shrink sleeve 
z  PET,“ přiblížil využití této technologie Pavel 
Komůrka, packaging innovation – sustainability 
coordinator, Orkla Group.

I když u port-
folia vlastních 
značek (Mattoni, 
Aquila, Poděbradka, 
Dobrá voda, Magnesia či 
Hanácká kyselka) společ-
nost Mattoni 1873 tento typ 
etiket nepoužívá, o  udržitelné 
projekty v  souvislosti s  nimi se za-
jímá. To Světu balení potvrdila i Andrea 
Brožová, tisková mluvčí, Mattoni 1873: „Na 
rukávky neboli sleevy na nápojových lahvích 
se stále častěji používají recyklovatelné typy 
plastů. Nicméně současné třídicí linky, které 
‚přebírají‘ obsah žlutých kontejnerů, do kterých 
se sbírají plasty, nemají kapacitu na rozlišování, 
který výrobce používá u  PET lahví recyklova-
telný rukávek a který nikoliv. Takže lahve s jakým-
koli rukávkem se zatím na linkách automaticky 
vyřazují a  do recyklace nevstupují, končí tedy 
buď ve spalovně, nebo na skládce, i když je lidé 
odnesli do žlutého kontejneru.“

ODKLON OD PVC
Odklon od PVC materiálů směrem k PET, rPET, 
případně OPS vidí také ve společnosti OTK 
Group. „Samozřejmě vnímáme problema-
tickou pověst tohoto typu obalu, nicméně si 
myslíme, že i nadále bude tento typ obalu po-
užíván a v rámci technických řešení s ohledem 
na ekonomiku má svoji budoucnost. Navíc seg-
mentově je trh sleevů rozmanitý, od nápojového 
segmentu až po kosmetiku. Neopomenutelná 
je funkce sleevu jako bezpečnostního uzávěru 
přes víčko obalu. Další vývoj bude směřovat 
určitě k  fóliím na bázi polypropylenu tak, aby 
společně s obalem tvořil ‚monoobal‘ a odpadl 
tak jeden z problematických aspektů recyklace 
obvodových etiket,“ predikuje blízkou budouc-
nost shrink sleeve Aleš Paula, obchodní ředitel 
OTK Group. Dalším tématem je personalizace 
obalů, která je ve světě velmi populární. Podle 
zkušeností Aleše Pauly však tuto tendenci český 
trh příliš nereflektuje.
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OD GRAFICKÉHO NÁVRHU K VÝROBĚ
U nápojových plechovek může shrink sleeve na-
hradit i potisk. Pochopitelně se netýká velkých 
sérií, kdy nepřímý tisk z  výšky (slangově suchý 
ofset) je optimálním ekonomickým řešením 
pro prostorový potisk obalu. Naopak u men-
ších sérií je klasicky využívaný „dry ofset“ 
drahou variantou a v těchto případech 
přichází v  úvahu jen přímý potisk 
(sítotisk, tamponový tisk či di-
gitální tisk), eventuálně de-
korace smrštitelnou fólií 
(flexotisk, hlubotisk, 
digitál). Ostatně na 
tomto nápadu ve 
spojení s  digitálním 
tiskem a  personalizací 
využívající variability dat 
založila Colognia Press svůj 
koncept CoolCan, který byl oce-
něn jak v národní soutěži Obal roku, 
tak i na mezinárodním WPO.

O b e c n ě 
má výroba 
smrštitelných 
etiket řadu speci-
fik. Různé odlišnosti 
musí grafik řešit již na 
obrazovce počítače. Na-
štěstí již dnes existuje spe-
cializovaný software, který dokáže 
grafický soubor zdeformovat tak, 
aby po aplikaci na lahev získaly jednot-
livé objekty požadovaný tvar. Využívaným 

Vedle možného zvýšení propagačního půso-
bení obalu na zákazníka mají shrink sleevy 

i další benefity, které nejsou tak nápadné 
na první pohled, ale naopak rozšiřují 

užitné funkční vlastnosti produktu. 
Smrštitelná etiketa je schopna 

objemově pokrýt celý povrch, 
takže dokáže skrýt i drobné 

materiálové vady a díky tech-
nologii smrštění je možné ji po-

užít i  u  opravdu komplikovaných 
tvarů. O  oblibě smrštitelných etiket 

svědčí i  to, že se nevyužívají jen u  lahví 
plastových, ale i  nápojových plechovek 

a  skleněných obalů. I  do designu tohoto sor-
timentu vnášejí další výhody. V  případě pádu 
skleněné lahve hrozí nejenom její rozbití, ale 
i  následná možnost pořezání o  střepy. Celo-
obvodový shrink sleeve toto alespoň částečně 
dokáže eliminovat tím, že rozbité kusy drží po-
hromadě plastová fólie. Riziko případného zra-
nění o střepy je mnohem nižší.

V

TISK A ZNAČENÍ

Shrink sleeve: 
Oblíbený 
i zatracovaný
Etikety u  obalu plní nejenom funkci informačního charakteru, ale i  zatraktivňují celkový design. V  porovnání 
s grafickými i samolepicími etiketami nabízejí smrštitelné etikety, tzv. shrink sleeve, mnohem větší využitelnou 
plochu pro potisk a tím i zvýraznění prodejně estetické funkce.

Jana Žižková
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Andrea Brožová
tisková mluvčí
Mattoni 1873

„ZÁLOHOVÁNÍM KE ZLEPŠENÍ 
RECYKLOVATELNOSTI“
Situace by se zlepšila, kdyby se v ČR zavedl zálohový systém na 
nápojové PET lahve a plechovky, protože informace o druhu 
plastu, a tedy i recyklovatelnosti rukávku, může být součástí 
strojově čitelného EAN kódu. Zároveň třídicí linky operátora 
zálohového systému budou, vedle nápojových plechovek, 
zpracovávat už jen PET lahve. Bude tedy technicky i kapacitně 
mnohem snazší dosáhnout kvalitního vytřídění.
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ODPADY

Téma separace či recyklace obalových odpadů 
doléhá ke spotřebitelům s různou intenzitou, 

ale je zřejmé, že jeden z důležitých prvků 
pro přímou či nepřímou komunikaci 

těchto témat poskytují samotné 
obaly. Tím, jak jsou konstruovány, 

jestli umožňují jednoduché 
oddělení monomateriá-
lových komponent či zda 

přímo spotřebitele nabádají 
k tomu, jak s obalovým odpadem 

naložit. Klíčové je v  tomto smyslu 
značení obalů – v první fázi pro spo-

třebitele a v dalších pro zpracovatele od-
padů a jejich personál či automatické linky.

Jaké metody značení či identifikace 
obalů tedy přispívají k  tomu, aby se 
obalový odpad více a  lépe třídil 
a ve větším objemu recykloval? 
„Než se dostanu ke značení, 
ráda bych upozornila na 
to, že pro následné tří-
dění a  recyklaci je klíčové 
to, z  jakého materiálu je obal 
vyroben. To je alfou a  omegou,“ 
říká tisková mluvčí AOS Eko-kom 

Do české legislativy byly plně transponovány směrnice CEP a SUP, na evropské úrovni se do-
konce již připravují jejich aktualizace, do veřejného prostoru se stále více dostávají informace 
o potřebě třídit a náležitě recyklovat obaly, ceny energií a materiálů dramaticky vzrostly a mohli 
bychom zmínit další aspekty, které svědčí o tom, že se obalový odpad stal celospolečenským téma-
tem. V takové atmosféře je třeba dále posilovat komunikaci se spotřebitelem ohledně třídění, ale zároveň 
rozvíjet technické a technologické možnosti pro automatizované nakládání s obalovými odpady.

DOBŘE OZNAČENÝ 
OBAL POMŮŽE 
SPOTŘEBITELI 
PŘI TŘÍDĚNÍ

T
třebitel použitý obal správně vytřídí. Pro to, zda 
bude obalový odpad dále využit, je ale opravdu 
důležité, aby byl materiál recyklovatelný,“ upo-
zorňuje Lucie Müllerová a  doplňuje: „A  pokud 
chceme, aby se recyklovalo maximum využitel-
ných odpadů, je také velmi zásadní dostatečná 

Lucie Müllerová. A vysvětluje: „Zásadní je, aby 
výrobci, pokud to lze, volili pro své obaly recy-
klovatelné materiály, které jsou pro spotřebitele 
i třídicí linky snadno identifikovatelné, zároveň 
z takového materiálu, pro který je na daném trhu 
zajištěn oddělený sběr a  také zpracovatelské 
kapacity. Pokud nejsou totiž splněny tyto pod-
mínky, může být obal sebelépe označený, ale do 
recyklačního cyklu se nedostane.“

Co se týče samotného značení obalů, platí 
jednoduché zásady, na které AOS firmy dlou-
hodobě upozorňuje. Značení by mělo být 

umístěno na viditelném místě, dobře čitelné 
a  jednoduché. Doporučuje se buď pís-

menné, nebo číselné označení kon-
krétního materiálu (spotřebitelé je 

najdou např. na webu jaktridit.cz), 
někteří výrobci volí barevné 

piktogramy, které jsou to-
tožné s barvami třídicích 

kontejnerů v ČR. „Žlutý 
puntík nebo piktogram 

kontejneru označuje obal 
z plastu, modrý obal z papíru 

a tak dále. Čím jednodušší zna-
čení je, tím roste šance, že spo-

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz
Pavel Komůrka
packaging 
innovation – 
sustainability 
coordinator
Orkla

„ODPADOVÝ MARKETING 
NA OBALECH“
Z našeho pohledu je důležitý odklon od-
hazovaného obalového odpadu z  čer-
ných popelnic do tříděného odpadu. 
To má v případě lokací mimo statutární 
města za následek nižší objem sklád-
kování a  všude jinde zvýšení objemu 
materiálu disponibilního pro materiá-
lové nebo energetické využití. Z tohoto 
důvodu jsme zavedli marketingové sdě-
lení na obaly, které má formu grafického, 
barevného znázornění ikony kontejneru 
s doplňujícím textem, že se jedná o ma-
teriál recyklovatelný, nebo materiál jinak 
využitelný, nebo obojí.

„Značení b
y m

ělo 

být u
místěno na 

vidite
lném m

ístě, 

dobře čite
lné 

a je
dnoduché.“
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inzerce

poptávka po výrobcích s  obsahem recyklátu. 
Nikdo totiž nebude vyrábět produkty, jež nejsou 
poptávané.“

KDYŽ RADÍ MÍŠA
Jeden z příkladů, jak pracovat s obalem s cílem 
zvýšit míru třídění, předvedla nedávno firma 
Cardbox Packaging, když vymýšlela skupinový 
obal pro společnost Olma. Takzvaný Míša Mul-
tipack byl letos mj. oceněn Obalem roku. Do-
davatel obalů i klient si dali záležet na tom, aby 
multipack plnil nejen ochrannou a marketingo-
vou funkci, ale aby naplňoval znaky udržitelného 
obalu. Multipack je proto vyroben z recyklova-
ného a recyklovatelného kartonu, dodává se „na-
plocho“, ale také komunikuje se spotřebitelem 
s cílem podpořit třídění. „Důraz na udržitelnost 
je patrný také u grafiky, kde potisk s viditelnými 
vlákny v pozadí evokuje recyklovaný papír. Kla-
sická grafika značky Míša odpovídá grafice na 
kelímcích tvarohových dezertů a krátké vzkazy 
navádějí spotřebitele ke  správnému třídění. 
Obal má tak i  vzdělávací funkci,“ uvádí firma 
v prezentaci produktu.

HLEDÁNÍ JEDNOTNÉHO SYSTÉMU
Budoucnost zpracování odpadu pravděpo-
dobně patří automatizaci a smart packagingu. 
V duchu principů Průmyslu 4.0 by si odpadový 
obal de facto měl „říci“ o  to, co se s  ním bude 

dál dít. Re-
alizace této 
představy vy-
žaduje vývoj hned 
na několika frontách. 
Automatizované linky 
musí umět rozpoznat obal 
podle suroviny, k  tomu jim 
může pomoci unifikovaný systém 
značení obalů a pro jeho rozšíření je 
zase potřeba široká adopce ze strany 
obalového průmyslu, respektive legisla-
tiva požadující používat zvolenou identifikaci. 
Ambici najít „svatý grál recyklace“ má Digital 
Watermarks Initiative HolyGrail 2.0 a na dalším 
vývoji inteligentního třídění odpadu spolupracují 
Asociace evropských značek (AIM) a Alliance to 
End Plastic Waste. Cílem je umístit na plastové 
obaly takový identifikační znak, jenž je lidským 
okem obtížně registrovatelný, ale strojem spo-
lehlivě čitelný. Takto označené obaly jsou už 
na evropském trhu a praxe ukazuje, že digitální 
vodoznak může být součástí dominantní grafiky 
nebo log. Postřehnutelný je maximálně pro ško-
lené oko odborníka, spotřebitel jej vědomě ne-
zaznamená, zato automatické linky ho přečtou 
s vysokou mírou přesnosti.

Na jaře le-
tošního roku 

bylo oznámeno, 
že projekt HolyGrail 

2.0 úspěšně absol-
voval semi-industriální 

testy, kdy se zapojil výrobce 
strojů Pellenc ST a poskytovatel 

technologie digitálních vodoznaků 
Digimarc. Po testování v reálném pro-

vozu se podle tiskového sdělení iniciativy 
podařilo dosáhnout „konzistentně vyso-

kých hodnot ve všech testovaných kategoriích 
plastových obalových materiálů“. V průměru prý 
bylo dosaženo 99% detekce a 95% čistoty.

TECHNOLOGIE NA VZESTUPU
Další možnosti se otvírají při použití technolo-
gie RFID na transportní či NFC na spotřebitelné 
obaly. Komunikace s koncovým zákazníkem na 
téma třídění může probíhat i formou QR kódů 
nebo metod rozšířené reality. Stačí letmý po-
hled na web a diskuse oborové asociace AIPIA 
(aipia.org) a  lze si udělat poměrně dobrou 
představu, že v budoucnosti budou hrát tech-
nologie prim nejen v obalovém, ale i odpado-
vém průmyslu.

Holy Grail 2
.0 je v současnosti 

symbolem i fungujíc
ím

 

konceptem pro automatické 

třídění p
lastových odpadů.

Foto: P
&G

Multipack Míša nabádá k třídění. 

Foto: C
ard

box Packaging
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Téma separace či recyklace obalových odpadů 
doléhá ke spotřebitelům s různou intenzitou, 

ale je zřejmé, že jeden z důležitých prvků 
pro přímou či nepřímou komunikaci 

těchto témat poskytují samotné 
obaly. Tím, jak jsou konstruovány, 

jestli umožňují jednoduché 
oddělení monomateriá-
lových komponent či zda 

přímo spotřebitele nabádají 
k tomu, jak s obalovým odpadem 

naložit. Klíčové je v  tomto smyslu 
značení obalů – v první fázi pro spo-

třebitele a v dalších pro zpracovatele od-
padů a jejich personál či automatické linky.

Jaké metody značení či identifikace 
obalů tedy přispívají k  tomu, aby se 
obalový odpad více a  lépe třídil 
a ve větším objemu recykloval? 
„Než se dostanu ke značení, 
ráda bych upozornila na 
to, že pro následné tří-
dění a  recyklaci je klíčové 
to, z  jakého materiálu je obal 
vyroben. To je alfou a  omegou,“ 
říká tisková mluvčí AOS Eko-kom 

Do české legislativy byly plně transponovány směrnice CEP a SUP, na evropské úrovni se do-
konce již připravují jejich aktualizace, do veřejného prostoru se stále více dostávají informace 
o potřebě třídit a náležitě recyklovat obaly, ceny energií a materiálů dramaticky vzrostly a mohli 
bychom zmínit další aspekty, které svědčí o tom, že se obalový odpad stal celospolečenským téma-
tem. V takové atmosféře je třeba dále posilovat komunikaci se spotřebitelem ohledně třídění, ale zároveň 
rozvíjet technické a technologické možnosti pro automatizované nakládání s obalovými odpady.

DOBŘE OZNAČENÝ 
OBAL POMŮŽE 
SPOTŘEBITELI 
PŘI TŘÍDĚNÍ

T
třebitel použitý obal správně vytřídí. Pro to, zda 
bude obalový odpad dále využit, je ale opravdu 
důležité, aby byl materiál recyklovatelný,“ upo-
zorňuje Lucie Müllerová a  doplňuje: „A  pokud 
chceme, aby se recyklovalo maximum využitel-
ných odpadů, je také velmi zásadní dostatečná 

Lucie Müllerová. A vysvětluje: „Zásadní je, aby 
výrobci, pokud to lze, volili pro své obaly recy-
klovatelné materiály, které jsou pro spotřebitele 
i třídicí linky snadno identifikovatelné, zároveň 
z takového materiálu, pro který je na daném trhu 
zajištěn oddělený sběr a  také zpracovatelské 
kapacity. Pokud nejsou totiž splněny tyto pod-
mínky, může být obal sebelépe označený, ale do 
recyklačního cyklu se nedostane.“

Co se týče samotného značení obalů, platí 
jednoduché zásady, na které AOS firmy dlou-
hodobě upozorňuje. Značení by mělo být 

umístěno na viditelném místě, dobře čitelné 
a  jednoduché. Doporučuje se buď pís-

menné, nebo číselné označení kon-
krétního materiálu (spotřebitelé je 

najdou např. na webu jaktridit.cz), 
někteří výrobci volí barevné 

piktogramy, které jsou to-
tožné s barvami třídicích 

kontejnerů v ČR. „Žlutý 
puntík nebo piktogram 

kontejneru označuje obal 
z plastu, modrý obal z papíru 

a tak dále. Čím jednodušší zna-
čení je, tím roste šance, že spo-
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„ODPADOVÝ MARKETING 
NA OBALECH“
Z našeho pohledu je důležitý odklon od-
hazovaného obalového odpadu z  čer-
ných popelnic do tříděného odpadu. 
To má v případě lokací mimo statutární 
města za následek nižší objem sklád-
kování a  všude jinde zvýšení objemu 
materiálu disponibilního pro materiá-
lové nebo energetické využití. Z tohoto 
důvodu jsme zavedli marketingové sdě-
lení na obaly, které má formu grafického, 
barevného znázornění ikony kontejneru 
s doplňujícím textem, že se jedná o ma-
teriál recyklovatelný, nebo materiál jinak 
využitelný, nebo obojí.

„Značení b
y m

ělo 

být u
místěno na 

vidite
lném m

ístě, 

dobře čite
lné 

a je
dnoduché.“
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Výsledkem 
projektu, 

který se týkal 
obalů Volvo, je moderní 

poloautomatizované pracoviště, 
které nejen podstatně usnadnilo práci 

lidem, ale dalo také šanci obživnout robotovi, 
se kterým se už jinak v další práci nepočítalo.

Ivo Dienelt

Projects & Planning/Logistics

Brose
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Společnost Brose Cz dlouhodobě dodává pro segment automotive. Zákazník si určuje obal, do kterého se bude balit 
a většinou se jedná o objemné plastové skládací boxy typu KTP nebo značky Magnum. V ostravském závodě spo-
lečnost zavedla inovaci při manipulaci s těžkými boxy pro automobilku Volvo. Někdejší svařovací robot nasa-
zený v rámci poloautomatického projektu výrazně ulehčil práci lidem, kteří celou směnu s obaly manipulují.

POLOAUTOMATICKÁ LINKA 
ULEHČILA PRÁCI PŘI SESTAVOVÁNÍ 
TRANSPORTNÍCH OBALŮ

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Manipulace 
s těžkými obaly
Pracoviště stavby balení pro projekt 
Volvo patřilo k těm s nejvyšší svalovou 
zátěží, a to z důvodu každodenní manipu-
lace s  těžkými paletami a  dřevěnými rámy. 
Zátěž dosahovala až 23 350 kilogramů na jednu 
směnu. Z tohoto důvodu museli být na pracovišti tři 
operátoři. Přesto zde byla vysoká fluktuace, která dosa-
hovala až padesátky pracovníků ročně.

Od plné k částečné 
automatizaci
Oddělení Logistika se touto situací dlouhodobě 
zabývalo a ve spolupráci s kolegy z oddělení 
Výrobní technologie se podařilo nalézt ře-
šení v podobě částečné automatizace. 
Výsledný návrh počítal s  usnadně-
ním manipulace s  paletami, jež 
představovaly největší porci 
zátěže na tomto pracovišti. 
Propočet návratnosti 
pak vedl k implemen-
taci poloautoma-
tického řešení.

VE ZKRATCE:

AUTOMATIZACE STAVBY OBALŮ AUTOMOBILKY VOLV
O

Na základě podkladů společnosti 
Brose zpracoval Stanislav D. Břeň

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Takto vypadalo 
pracoviště před 
implementací 
poloautomatické linky.
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Původně připravené 
řešení spočívalo 

v automatickém podávání 
palet na pohyblivý pás 

prostřednictvím robota, stavbě 
balení v ergonomicky lepší pozici 

a zároveň se počítalo s automatickým 
stohováním postavených palet pro odvoz 

do výroby. Odpadla tak nutnost manuální 
manipulace s těžkými paletami, čímž se snížila 

celková zátěž na 12 850 kilogramů na směnu 
a zároveň se výrazně zlepšila celková ergonomie tohoto 

pracoviště.

Na základě provedené kalkulace bylo zjištěno, že navržené 
řešení neodpovídá standardům společnosti Brose Cz spojeným 

s návratností investic. Proto se hledala nová varianta, při které by 
se funkčnost celého konceptu zachovala, ale náklady by se snížily 
na přijatelnou mez. „Povedlo se najít vhodného a již nepoužívaného 

svařovacího robota, který mohl po několika úpravách splnit potřebné 
parametry. Využitím tohoto staršího robota se ušetřila nemalá 

částka a celý projekt se tak dostal do zelených čísel s návratností 
dva roky,“ připomíná Ivo Dienelt z oddělení Projects & 

Planning/Logistics ostravského závodu společnosti Brose. 
Investice byla schválena a s podporou týmu Výrobní 

technologie byl vytvořen finální návrh automatické 
stavby obalů, který byl realizován v srpnu 2020.

AUTOMATIZACE STAVBY OBALŮ AUTOMOBILKY VOLV
O

Foto (3
×): B

rose

Více o společnosti Brose 

v České republice

www.brose.cz

Již vyřazený robot našel nové 
uplatnění, a to v rámci projektu 
pro automobilku Volvo.

Díky robotické manipulaci 
se o polovinu snížila celková 
zátěž pro pracovníky logistiky, 
kteří manipulují s transportními 
obaly. Celkový pohled na nové 
poloautomatizované pracoviště 
v ostravském závodě.
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Výsledkem 
projektu, 

který se týkal 
obalů Volvo, je moderní 

poloautomatizované pracoviště, 
které nejen podstatně usnadnilo práci 

lidem, ale dalo také šanci obživnout robotovi, 
se kterým se už jinak v další práci nepočítalo.

Ivo Dienelt

Projects & Planning/Logistics

Brose
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Společnost Brose Cz dlouhodobě dodává pro segment automotive. Zákazník si určuje obal, do kterého se bude balit 
a většinou se jedná o objemné plastové skládací boxy typu KTP nebo značky Magnum. V ostravském závodě spo-
lečnost zavedla inovaci při manipulaci s těžkými boxy pro automobilku Volvo. Někdejší svařovací robot nasa-
zený v rámci poloautomatického projektu výrazně ulehčil práci lidem, kteří celou směnu s obaly manipulují.

POLOAUTOMATICKÁ LINKA 
ULEHČILA PRÁCI PŘI SESTAVOVÁNÍ 
TRANSPORTNÍCH OBALŮ

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Manipulace 
s těžkými obaly
Pracoviště stavby balení pro projekt 
Volvo patřilo k těm s nejvyšší svalovou 
zátěží, a to z důvodu každodenní manipu-
lace s  těžkými paletami a  dřevěnými rámy. 
Zátěž dosahovala až 23 350 kilogramů na jednu 
směnu. Z tohoto důvodu museli být na pracovišti tři 
operátoři. Přesto zde byla vysoká fluktuace, která dosa-
hovala až padesátky pracovníků ročně.

Od plné k částečné 
automatizaci
Oddělení Logistika se touto situací dlouhodobě 
zabývalo a ve spolupráci s kolegy z oddělení 
Výrobní technologie se podařilo nalézt ře-
šení v podobě částečné automatizace. 
Výsledný návrh počítal s  usnadně-
ním manipulace s  paletami, jež 
představovaly největší porci 
zátěže na tomto pracovišti. 
Propočet návratnosti 
pak vedl k implemen-
taci poloautoma-
tického řešení.

VE ZKRATCE:

AUTOMATIZACE STAVBY OBALŮ AUTOMOBILKY VOLV
O

Na základě podkladů společnosti 
Brose zpracoval Stanislav D. Břeň

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Takto vypadalo 
pracoviště před 
implementací 
poloautomatické linky.
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Svět balení:
Do akej miery je užívateľom obalov 
vaša spoločnosť?

 Lukáš Baudyš:
Spoločnosť Vermont je užívateľom obalov 
v rámci importných, exportných a skladových 
procesov. Využívame obaly pre interné skla-
dové potreby (transportné, skladové) a, sa-
mozrejme, aj obaly pre distribúciu B2B a  B2C 
objednávok. V  rámci Vermont predajnej siete 
a ecomm máme k dispozícii celý rad exkluzív-
nych obalov.     Na materiáloch a  obaloch využí-
vaných smerom k našim zákazníkom si dávame 
veľmi záležať. Tieto obaly musia jednoznačne 
podčiarknuť jedinečnosť a  exkluzivitu značiek 
na našom portfóliu – Gant, Karl Lagerfeld, Die-
sel, Peak Performance, Camel Active, La Mar-
tina, Manuel Ritz, Odd Molly, Trussardi a ďalšie. 
Jedná sa napríklad o sady papierových tašiek, 
krabičiek, boxov, puzdier, a to v rôznych veľkost-
ných radoch.

Svět balení:
Aké typy obalov a fólií používate? Vymenovali 
by ste pár príkladov?

Lukáš Baudyš:
Čo sa týka fólií, tak využívame klasické stre-
čové fólie na balenie paliet na prepravu a plas-
tové prepravné vaky na ecomm zásielky. Tieto 
ecomm zásielky balíme do exkluzívnych papie-
rových škatuliek. Zákazník má možnosť si ešte 
vybrať aj darčekové balenie, napríklad keď chce 
objednávku niekomu darovať. Pre našich zákaz-
níkov v predajniach máme celý rad papierových 
tašiek – Vermont kolekcia, Vianočná kolekcia, 
Black kolekcia. Tie sú taktiež doplnené radom 
škatuliek/boxov. Všetky obaly máme k dispozícii 
v rôznych veľkostiach od najmenšieho prevede-
nia až po XL pre veľký alebo objemný nákup.

Svět balení:
Priblížili by ste hlavné kritériá a priority pri vý-
bere obalov?

Lukáš Baudyš:
Rozdelil by som to na dve skupiny. Prvé je interné 
využitie: logistika, predajná sieť, skladovanie. 
Tu v prvom rade kladieme dôraz na funkčnosť 
a ľahkosť využitia. Potrebujeme, aby sa aj našim 
zamestnancom s daným obalom dobre, ľahko 
a  rýchlo pracovalo. Potom až riešime otázku 
ceny.

Druhé sú obaly pre našich zákazníkov.     Obaly, 
ktoré reprezentujú našu spoločnosť Vermont 
a  značky v  našom portfóliu. Tu sú na prvom 
mieste kvalita, funkčnosť a design. Na zákazníc-
kych obaloch nešetríme a  cena nie je pre nás 
ten prioritný ukazovateľ. Samozrejme, všetko 
má hranice.

Svět balení:
Čo je pre vás ešte dôležité?

Lukáš Baudyš:
Napríklad rozoberieme krabičky pre ecomm 
objednávky. Obal, ktorý využívame, musí byť, 
ako som vyššie uviedol, kvalitné, funkčné. 
Musí mať aj exkluzívny dizajn. Skutočne musia 
spĺňať prísne kvalitatívne ukazovatele. Obaly 
objednávame u  renomovaného výrobcu, kde 
máme istotu kvality a doručenia. Ale napríklad 
aj dohľadateľnosť použitého dreva na výrobu 
obalov (licencia FLEGT). Vyžadujeme, aby obal 
obsahoval aj recyklovaný papier, a to minimálne 
40 percent, a spĺňal prísne výrobné normy.

Lukáš Baudyš
Vermont

„Na materiáloch a obaloch využívaných smerom k našim zákazníkom si 
dávame veľmi záležať. Tieto obaly musia jednoznačne podčiarknuť 
jedinečnosť a exkluzivitu značiek na našom portfóliu,“ hovorí v roz-
hovore Lukáš Baudyš, riaditeľ logistiky v spoločnosti Vermont 
s tým, že prioritou pri obaloch, ktoré reprezentujú aj jeho 
spoločnosť, sú v prvom rade kvalita, funkčnosť a design.

V auto
matiz

ácii je
 

budúcnosť, b
udúcnosť 

je auto
matiz

ácia
Tomáš Szmrecsányi

tomas.szmrecsanyi@atoz.sk

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Obal musí byť 
pre našich zákaz-
níkov funkčný a  za-
bezpečiť pri vybaľovaní 
zásielky pozitívny zážitok 
z nákupu. Naše obaly sú udr-
žateľné, a  to napríklad aj tým, 
že naši zákazníci obaly používajú 
doma alebo v kancelárii na ďalšie vy-
užitie. Zároveň sú taktiež naše obaly 
vyrábané a  pripravené na využitie v  rámci 
reverznej logistiky. Krabičky majú konštrukciu 
a  uzatváranie pripravené tak, aby bolo možné 
po otvorení obal znovu ľahko, bezpečne a pevne 
uzavrieť a poslať nám späť, napríklad produkty 
na výmenu.

„Pred pár ro
kmi b

olo in
 

všetko eko. N
ie všetko sa 

behom času ujalo a dosta
lo 

do re
álnej p

revádzky.“
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Svět balení:
Do akej miery je užívateľom obalov 
vaša spoločnosť?

 Lukáš Baudyš:
Spoločnosť Vermont je užívateľom obalov 
v rámci importných, exportných a skladových 
procesov. Využívame obaly pre interné skla-
dové potreby (transportné, skladové) a, sa-
mozrejme, aj obaly pre distribúciu B2B a  B2C 
objednávok. V  rámci Vermont predajnej siete 
a ecomm máme k dispozícii celý rad exkluzív-
nych obalov.     Na materiáloch a  obaloch využí-
vaných smerom k našim zákazníkom si dávame 
veľmi záležať. Tieto obaly musia jednoznačne 
podčiarknuť jedinečnosť a  exkluzivitu značiek 
na našom portfóliu – Gant, Karl Lagerfeld, Die-
sel, Peak Performance, Camel Active, La Mar-
tina, Manuel Ritz, Odd Molly, Trussardi a ďalšie. 
Jedná sa napríklad o sady papierových tašiek, 
krabičiek, boxov, puzdier, a to v rôznych veľkost-
ných radoch.

Svět balení:
Aké typy obalov a fólií používate? Vymenovali 
by ste pár príkladov?

Lukáš Baudyš:
Čo sa týka fólií, tak využívame klasické stre-
čové fólie na balenie paliet na prepravu a plas-
tové prepravné vaky na ecomm zásielky. Tieto 
ecomm zásielky balíme do exkluzívnych papie-
rových škatuliek. Zákazník má možnosť si ešte 
vybrať aj darčekové balenie, napríklad keď chce 
objednávku niekomu darovať. Pre našich zákaz-
níkov v predajniach máme celý rad papierových 
tašiek – Vermont kolekcia, Vianočná kolekcia, 
Black kolekcia. Tie sú taktiež doplnené radom 
škatuliek/boxov. Všetky obaly máme k dispozícii 
v rôznych veľkostiach od najmenšieho prevede-
nia až po XL pre veľký alebo objemný nákup.

Svět balení:
Priblížili by ste hlavné kritériá a priority pri vý-
bere obalov?

Lukáš Baudyš:
Rozdelil by som to na dve skupiny. Prvé je interné 
využitie: logistika, predajná sieť, skladovanie. 
Tu v prvom rade kladieme dôraz na funkčnosť 
a ľahkosť využitia. Potrebujeme, aby sa aj našim 
zamestnancom s daným obalom dobre, ľahko 
a  rýchlo pracovalo. Potom až riešime otázku 
ceny.

Druhé sú obaly pre našich zákazníkov.     Obaly, 
ktoré reprezentujú našu spoločnosť Vermont 
a  značky v  našom portfóliu. Tu sú na prvom 
mieste kvalita, funkčnosť a design. Na zákazníc-
kych obaloch nešetríme a  cena nie je pre nás 
ten prioritný ukazovateľ. Samozrejme, všetko 
má hranice.

Svět balení:
Čo je pre vás ešte dôležité?

Lukáš Baudyš:
Napríklad rozoberieme krabičky pre ecomm 
objednávky. Obal, ktorý využívame, musí byť, 
ako som vyššie uviedol, kvalitné, funkčné. 
Musí mať aj exkluzívny dizajn. Skutočne musia 
spĺňať prísne kvalitatívne ukazovatele. Obaly 
objednávame u  renomovaného výrobcu, kde 
máme istotu kvality a doručenia. Ale napríklad 
aj dohľadateľnosť použitého dreva na výrobu 
obalov (licencia FLEGT). Vyžadujeme, aby obal 
obsahoval aj recyklovaný papier, a to minimálne 
40 percent, a spĺňal prísne výrobné normy.

Lukáš Baudyš
Vermont

„Na materiáloch a obaloch využívaných smerom k našim zákazníkom si 
dávame veľmi záležať. Tieto obaly musia jednoznačne podčiarknuť 
jedinečnosť a exkluzivitu značiek na našom portfóliu,“ hovorí v roz-
hovore Lukáš Baudyš, riaditeľ logistiky v spoločnosti Vermont 
s tým, že prioritou pri obaloch, ktoré reprezentujú aj jeho 
spoločnosť, sú v prvom rade kvalita, funkčnosť a design.
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Tomáš Szmrecsányi

tomas.szmrecsanyi@atoz.sk
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Obal musí byť 
pre našich zákaz-
níkov funkčný a  za-
bezpečiť pri vybaľovaní 
zásielky pozitívny zážitok 
z nákupu. Naše obaly sú udr-
žateľné, a  to napríklad aj tým, 
že naši zákazníci obaly používajú 
doma alebo v kancelárii na ďalšie vy-
užitie. Zároveň sú taktiež naše obaly 
vyrábané a  pripravené na využitie v  rámci 
reverznej logistiky. Krabičky majú konštrukciu 
a  uzatváranie pripravené tak, aby bolo možné 
po otvorení obal znovu ľahko, bezpečne a pevne 
uzavrieť a poslať nám späť, napríklad produkty 
na výmenu.

„Pred pár ro
kmi b

olo in
 

všetko eko. N
ie všetko sa 

behom času ujalo a dosta
lo 

do re
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botizovaného 
automatizova-
ného skladového 
systému Autostore. 
Využívame dopravníko-
vých systémov na mani-
puláciu s  tovarom. Zabalené 
objednávky budú potom už do-
balené na prepravu na automatickej 
fóliovacej a  automatickej etiketovacej 
linke. Automatizované linky využívame aj 
v procesoch príjmu a príjmu vráteného tovaru 
z našich predajní.

Svět balení:
Aké benefity ponúkajú jednotlivé obaly a spô-
soby balenia, ktoré využívate?

Lukáš Baudyš:
Myslím, že benefity som už popísal. Stále sa 
bavíme o kvalite, funkčnosti a dizajne. Pridanú 

hodnotu a udržateľnosť. Definované vlast-
nosti využívame aj v  rámci testovanej 

a vybranej strečovej fólii. Kartónové 
krabice na zásobovanie pre-

dajní si nechávame vyrábať na 
presný rozmer, aby vyhovo-

val našim pracovníkom 
z  hľadiska manipulá-

cie a  váhy. Finálne balenie 
ecomm krabičiek je napríklad 

veľmi pozitívne hodnotené aj zo 
strany našich prepravcov – presné, 

pevné, rovné a kvalitné balenie je ideál-
 ne aj pre ich následné spracovanie na de-

pách a pri rozvozoch.

Svět balení:
Ako vidíte súčasnosť a budúcnosť balenia?

Lukáš Baudyš:
Pred pár rokmi bolo in všetko eko. Nie všetko 
sa behom času ujalo a dostalo do reálnej pre-
vádzky. Posledné roky s covid−19 a tohtoročný 
„vojnový“ rok tomu presadeniu eko riešenie 
veľmi nepomáha. Firmy viac vyhodnocujú eko-
nomickú stránku. Je problém s materiálom na 
výrobe bežných obalov a  ich ceny stále stú-
pajú. Verím, že táto téma naberie opäť na sile. 
Sú firmy, ktoré riešia otázky či tovar vôbec baliť 
alebo posielať zákazníkom nezabalené. V plno 
spoločnostiach je na stole rozhodnutie, či do 
balenia investovať alebo vybrať low-cost rieše-
nie. Vo Vermonte v tom máme jasno, naši zákaz-
níci si zaslúžia to najlepšie.

Svět balení:
Sú pre vás dôležité a do akej miery ekologickej 
témy?

Lukáš Baudyš:
Samozrejme, že je pre nás dôležitá aj oblasť 
ekológie. Ako som už uvádzal, objednávame na-
príklad ecomm krabičky s obsahom recyklova-
ného papiera minimálne na úrovni 40 percent, 
naše obaly sú konštruované na opakované po-
užívanie – reverzná logistika. V domácnostiach 

Projektový tím dodávateľa prichádza na 
osobné stretnutie, kde mu sú predstavené naše 
predstavy, požiadavky a očakávania. Potom sú 
na rade klasické vizualizácie, spätné väzby, fo-
recasty či kalkulácie. Nám na logistike potom už 
zostáva len zabezpečiť prepravu, skladovanie 
a distribúciu na naše predajne a e-shopy. Dis-
tribúciu riešime pre celú predajnú sieť v rámci 
Českej republiky, Slovenska a  Maďarska, kde 
máme celkom necelých 100 predajní.

Svět balení:
Máte problémy pri plnení a využívaní obalov?

Lukáš Baudyš:
Nie, s  týmto problém nemáme. Máme v  B2B 
oblasti nastavené procesy tak, že využívame 
obaly, v  ktorých expedujeme v  maximálnej 
možnej miere. Rovnako tak aj v ecomm oblasti 
máme sadu obalov tak zabezpečenú, že vyu-
žívame efektívne podľa veľkosti alebo objemu 
objednávky. Tu je dôležité poznamenať to, že 
našim cieľom je exkluzívne balenie. Produkty, 
ktoré si naši zákazníci zaslúžia – niečo výni-
močné a  nie oblečenie nacpané do krabičky, 
kde je potom výsledok pokrčený alebo defor-
movaný produkt.

Náš ecomm obal nie je len o samotnej krabičke, 
ale aj o luxusnom zabalení v hodvábnom papi-
eri, Vermont strieborných pečatiach, Vermont 
vôni, a to všetko pre perfektný a jedinečný 
zážitok pri vybaľovaní objednávky.

Svět balení:
Na akých technológiách pl-
níte obaly? A do akej miery 
využívate pri balení len 
zamestnancov?

Lukáš Baudyš:
Opäť sa teda budeme baviť 
o  ecomm krabičkách. Tie nám do-
dávateľ dodáva v  rozloženom stave. 
Skladanie škatuliek prebieha až v okamihu 
balenia objednávky. V  súčasnej dobe to je 
a  ešte určite nejaký čas to bude ručná práca. 
Krabičky disponujú konštrukčnými detailmi 
a  majú špeciálne vlastnosti, ktoré by nám asi 
zatiaľ žiadna automatizovaná baliaca linka ne-
zabezpečila. Avšak sledujeme aktuálne trendy 
a možnosti. Verím, že sa raz dostaneme do fázy, 
kedy aj ecomm obaly bude vyrábať a skladať au-
tomatizovaná linka.

Svět balení:
Do akej miery je dôležitá automatizácia, digita-

lizácia a robotizácia vo svete obalov?

Lukáš Baudyš:
Každá automatizácia a  robotizá-

cia je dôležitá.     V  automatizácii 
je budúcnosť, budúcnosť je 

automatizácia. Bez týchto 
technologických rie-

šení sa v  budúcnosti 
nezaobídeme. Ako 

som už uviedol, u  nás 
vo Vermonte zatiaľ pro-

ces samotného balenia au-
tomatizovaný nie je, ale za to 

všetky ostatné procesy pred a po 
sa snažíme maximálne efektívne au-

tomatizovať. Napríklad obstaraním ro-

Svět balení:
Aké máte skúsenosti u vás v spoločnosti s pac-
kagingom?

Lukáš Baudyš:
Toto je trochu široká téma. Náš sortiment je 
fashion a  tento segment predáva sortiment 
ako taký a  nie obal. Ale, samozrejme, bale-
nie ako také je pre nás veľmi dôležité. A to ako 
v rámci dodávateľského reťazca, tak v priamej 
ceste k našim zákazníkom na predajniach alebo 
e-shope. Obal plní ochrannú funkciu a zároveň 
je veľmi dôležitý marketingový nosič.

Svět balení:
Akým spôsobom obaly a ktoré z nich vlastne 
designujete?

Lukáš Baudyš:
Budeme sa opäť držať ecomm krabičiek a pa-
pierových tašiek. Všetky, ale naozaj všetky tieto 
obaly sú výsledkom predstáv, zadaní a vizualizá-
cie nášho majiteľa a marketingového oddelenia. 
Všetky tieto obaly objednávame u jedného vý-
robcu. Ich projektový manažér spolu s Vermont 
tímom teda vymyslia a spracujú finálny design. 
Konštrukčné vlastnosti sú na strane dodávateľa, 
ale Vermont zadáva požiadavku na špecifické 
vlastnosti, funkcie a design. Rád by som znovu 
upozornil, že kladieme veľký dôraz na kvalitu, de-
sign a funkčnosť. Naše obaly musia byť jednodu-
cho tie najlepšie rovnako ako produkty v našom 
portfóliu.

Svět balení:
Popísali by ste proces spolupráce so svojimi 
dodávateľmi?

Lukáš Baudyš:
Čiastočne som ho už popísal vyššie. Pokiaľ sa 

dostávame do procesu potreby nového 
obalu, tak je to v  prvom rade srdečná 

záležitosť nášho pána majiteľa. Má 
v  tejto oblasti jasnú a  nekom-

promisnú (myslím smerom ku 
kvalite) predstavu. Po prvot-

ných stretnutiach s  od-
delením marketingu 

prichádza na rad 
náš osvedčený 

dodávateľ.
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sú naše obaly 
využiteľné na 

ďalšie použitie. 
Vyberáme a  objed-

návame obaly pre jedno-
duché následné triedenie. 

Kartónové krabice na zásobo-
vanie našich predajní sú z  veľkej 

miery opakovane využité ako dodá-
vateľské kartóny a využívame ich opako-

vane. Samozrejme, triedime, separujeme 
a využívame vratné obaly.

Svět balení:
Priblížili by ste, aké trendy sa prejavujú v ob-
lasti balenia?

Lukáš Baudyš:
Tých trendov je celý rad. Ja som v  poslednej 
dobe veľmi počul napríklad o papierových pa-
letách. Klasické drevené sú výrazne drahšie ako 
boli. Stalo sa z  nich nedostatkový tovar. A  tak 
sa na trhu objavila papierová paleta. Lacné, 

dostupné riešenie. Stretávame sa s  týmto 
druhom palety aj u nás vo Vermonte. Práve náš 
dodávateľ spomínaných obalov testuje dodávky 
na takých paletách. Rovnako ako jeden z našich 
najväčších dodávateľov sortimentu.

Svět balení:
Do akej miery sa vám darí zavádzať recyklo-
vané a recyklovateľné obaly?

Lukáš Baudyš:
Darí sa nám využívať a pracovať s obalmi, ktoré 
sú následne recyklovateľné. Máme vlastne 
iba obaly, ktoré sú v tomto smere jednoducho 
a  ľahko spracovateľné. Využitie recyklovaných 
obalov je pre nás samozrejmosťou. Napríklad 
náš dodávateľ spomínaných ecomm krabi-
čiek garantuje certifikátom použitia minimálne 
40 percent práve recyklovaných obalov.

Svět balení:
Ste tiež zástancom zálohovania PET fliaš?

Lukáš Baudyš:
Som 100 percentne za a myslím, že toto bol po 
dlhej dobe krok správnym smerom. Ešte tro-
chu lepšie dopracovať pripravenosť a  postoj 
niektorých predajcov. Opakovane sa stretávam 
s  tým, že to pre niektorých predajcov (alebo 
skôr ich zamestnancov) je „príťaž“, a  tak sa 

k tomu stavia negatívne. Veľmi sa mi páči inicia-
tíva výrobcov, ktorí napríklad začínajú oveľa viac 
využívať sklenené obaly.

Svět balení:
Prejavuje sa aj u vás zvyšovanie cien surovín, 
obalov, prípadne evidujete aj výpadky u  nie-
ktorých materiálov alebo typov obalov?

Lukáš Baudyš:
Áno. Ceny obalov, ktoré objednávame pravide-
lne, majú evidentne rastúci trend. Pri vybraných 
produktoch sme si za lepšie ceny zabezpečili 
dostatočnú zásobu. Ostatné objednávame za 
aktuálne ceny alebo hľadáme lacnejšiu alter-
natívu, ale pri zachovaní požadovanej kvality. 
Nielenže rastú ceny komodít a  materiálu, ale 
rovnako tak rastie dodacia lehota. Záleží na sile 
a schopnostiach dodávateľa si zabezpečiť po-
trebný materiál na výrobu a včasné zásobovanie 
svojich zákazníkov.

Svět balení:
Akým spôsobom ovplyvňujete logistické pro-
cesy u vás vo firme?

Lukáš Baudyš:
Je to u  nás v  spoločnosti Vermont riadený 
proces. Máme jasne definované procesy, po-
stupy a  druhy obalových materiálov. Držíme 
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botizovaného 
automatizova-
ného skladového 
systému Autostore. 
Využívame dopravníko-
vých systémov na mani-
puláciu s  tovarom. Zabalené 
objednávky budú potom už do-
balené na prepravu na automatickej 
fóliovacej a  automatickej etiketovacej 
linke. Automatizované linky využívame aj 
v procesoch príjmu a príjmu vráteného tovaru 
z našich predajní.

Svět balení:
Aké benefity ponúkajú jednotlivé obaly a spô-
soby balenia, ktoré využívate?

Lukáš Baudyš:
Myslím, že benefity som už popísal. Stále sa 
bavíme o kvalite, funkčnosti a dizajne. Pridanú 

hodnotu a udržateľnosť. Definované vlast-
nosti využívame aj v  rámci testovanej 

a vybranej strečovej fólii. Kartónové 
krabice na zásobovanie pre-

dajní si nechávame vyrábať na 
presný rozmer, aby vyhovo-

val našim pracovníkom 
z  hľadiska manipulá-

cie a  váhy. Finálne balenie 
ecomm krabičiek je napríklad 

veľmi pozitívne hodnotené aj zo 
strany našich prepravcov – presné, 

pevné, rovné a kvalitné balenie je ideál-
 ne aj pre ich následné spracovanie na de-

pách a pri rozvozoch.

Svět balení:
Ako vidíte súčasnosť a budúcnosť balenia?

Lukáš Baudyš:
Pred pár rokmi bolo in všetko eko. Nie všetko 
sa behom času ujalo a dostalo do reálnej pre-
vádzky. Posledné roky s covid−19 a tohtoročný 
„vojnový“ rok tomu presadeniu eko riešenie 
veľmi nepomáha. Firmy viac vyhodnocujú eko-
nomickú stránku. Je problém s materiálom na 
výrobe bežných obalov a  ich ceny stále stú-
pajú. Verím, že táto téma naberie opäť na sile. 
Sú firmy, ktoré riešia otázky či tovar vôbec baliť 
alebo posielať zákazníkom nezabalené. V plno 
spoločnostiach je na stole rozhodnutie, či do 
balenia investovať alebo vybrať low-cost rieše-
nie. Vo Vermonte v tom máme jasno, naši zákaz-
níci si zaslúžia to najlepšie.

Svět balení:
Sú pre vás dôležité a do akej miery ekologickej 
témy?

Lukáš Baudyš:
Samozrejme, že je pre nás dôležitá aj oblasť 
ekológie. Ako som už uvádzal, objednávame na-
príklad ecomm krabičky s obsahom recyklova-
ného papiera minimálne na úrovni 40 percent, 
naše obaly sú konštruované na opakované po-
užívanie – reverzná logistika. V domácnostiach 

Projektový tím dodávateľa prichádza na 
osobné stretnutie, kde mu sú predstavené naše 
predstavy, požiadavky a očakávania. Potom sú 
na rade klasické vizualizácie, spätné väzby, fo-
recasty či kalkulácie. Nám na logistike potom už 
zostáva len zabezpečiť prepravu, skladovanie 
a distribúciu na naše predajne a e-shopy. Dis-
tribúciu riešime pre celú predajnú sieť v rámci 
Českej republiky, Slovenska a  Maďarska, kde 
máme celkom necelých 100 predajní.

Svět balení:
Máte problémy pri plnení a využívaní obalov?

Lukáš Baudyš:
Nie, s  týmto problém nemáme. Máme v  B2B 
oblasti nastavené procesy tak, že využívame 
obaly, v  ktorých expedujeme v  maximálnej 
možnej miere. Rovnako tak aj v ecomm oblasti 
máme sadu obalov tak zabezpečenú, že vyu-
žívame efektívne podľa veľkosti alebo objemu 
objednávky. Tu je dôležité poznamenať to, že 
našim cieľom je exkluzívne balenie. Produkty, 
ktoré si naši zákazníci zaslúžia – niečo výni-
močné a  nie oblečenie nacpané do krabičky, 
kde je potom výsledok pokrčený alebo defor-
movaný produkt.

Náš ecomm obal nie je len o samotnej krabičke, 
ale aj o luxusnom zabalení v hodvábnom papi-
eri, Vermont strieborných pečatiach, Vermont 
vôni, a to všetko pre perfektný a jedinečný 
zážitok pri vybaľovaní objednávky.

Svět balení:
Na akých technológiách pl-
níte obaly? A do akej miery 
využívate pri balení len 
zamestnancov?

Lukáš Baudyš:
Opäť sa teda budeme baviť 
o  ecomm krabičkách. Tie nám do-
dávateľ dodáva v  rozloženom stave. 
Skladanie škatuliek prebieha až v okamihu 
balenia objednávky. V  súčasnej dobe to je 
a  ešte určite nejaký čas to bude ručná práca. 
Krabičky disponujú konštrukčnými detailmi 
a  majú špeciálne vlastnosti, ktoré by nám asi 
zatiaľ žiadna automatizovaná baliaca linka ne-
zabezpečila. Avšak sledujeme aktuálne trendy 
a možnosti. Verím, že sa raz dostaneme do fázy, 
kedy aj ecomm obaly bude vyrábať a skladať au-
tomatizovaná linka.

Svět balení:
Do akej miery je dôležitá automatizácia, digita-

lizácia a robotizácia vo svete obalov?

Lukáš Baudyš:
Každá automatizácia a  robotizá-

cia je dôležitá.     V  automatizácii 
je budúcnosť, budúcnosť je 

automatizácia. Bez týchto 
technologických rie-

šení sa v  budúcnosti 
nezaobídeme. Ako 

som už uviedol, u  nás 
vo Vermonte zatiaľ pro-

ces samotného balenia au-
tomatizovaný nie je, ale za to 

všetky ostatné procesy pred a po 
sa snažíme maximálne efektívne au-

tomatizovať. Napríklad obstaraním ro-

Svět balení:
Aké máte skúsenosti u vás v spoločnosti s pac-
kagingom?

Lukáš Baudyš:
Toto je trochu široká téma. Náš sortiment je 
fashion a  tento segment predáva sortiment 
ako taký a  nie obal. Ale, samozrejme, bale-
nie ako také je pre nás veľmi dôležité. A to ako 
v rámci dodávateľského reťazca, tak v priamej 
ceste k našim zákazníkom na predajniach alebo 
e-shope. Obal plní ochrannú funkciu a zároveň 
je veľmi dôležitý marketingový nosič.

Svět balení:
Akým spôsobom obaly a ktoré z nich vlastne 
designujete?

Lukáš Baudyš:
Budeme sa opäť držať ecomm krabičiek a pa-
pierových tašiek. Všetky, ale naozaj všetky tieto 
obaly sú výsledkom predstáv, zadaní a vizualizá-
cie nášho majiteľa a marketingového oddelenia. 
Všetky tieto obaly objednávame u jedného vý-
robcu. Ich projektový manažér spolu s Vermont 
tímom teda vymyslia a spracujú finálny design. 
Konštrukčné vlastnosti sú na strane dodávateľa, 
ale Vermont zadáva požiadavku na špecifické 
vlastnosti, funkcie a design. Rád by som znovu 
upozornil, že kladieme veľký dôraz na kvalitu, de-
sign a funkčnosť. Naše obaly musia byť jednodu-
cho tie najlepšie rovnako ako produkty v našom 
portfóliu.

Svět balení:
Popísali by ste proces spolupráce so svojimi 
dodávateľmi?

Lukáš Baudyš:
Čiastočne som ho už popísal vyššie. Pokiaľ sa 

dostávame do procesu potreby nového 
obalu, tak je to v  prvom rade srdečná 

záležitosť nášho pána majiteľa. Má 
v  tejto oblasti jasnú a  nekom-

promisnú (myslím smerom ku 
kvalite) predstavu. Po prvot-

ných stretnutiach s  od-
delením marketingu 

prichádza na rad 
náš osvedčený 

dodávateľ.
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s ohľadom 
na ochranu 
životného pro-
stredia. Na detské 
sny si veľmi nespo-
mínam, ale celkom ur-
čite sa mi nezdalo, že raz 
budem pracovať aj s robotmi.

Svět balení:
Sú pre vás dôležité kongresy či konfe-
rencie, ktoré sa venujú najnovším tren-
dom vo svete obalov?

Lukáš Baudyš:
Áno, samozrejme. Je to obrovský zdroj infor-
mácií, zaujímavostí a  inšpirácie. Zároveň je to 
možnosť sa stretnúť s kolegami z odboru a spo-
ločne si vymeniť vedomosti a poznatky z danej 
problematiky.

Lukáš Baudyš:
Stal som sa zástupcom 
Vermont v Klube logistických 
manažérov. Tu máme mnoho 
príležitostí získavať nové informá-
cie v  oblasti logistiky. V  rámci osob-
ných stretnutí a  komunikácií s  kolegami 
zdieľame svoje potreby, projekty a výsledky. 
Rovnako tak navštevujem rôzne konferencie, 
veľtrhy a  výstavy. Som veľmi rád, keď môžem 
navštíviť akúkoľvek logistickú prevádzku a  do-
zvedieť sa o  tom viac, ako v  danej prevádzke 
fungujú procesy, technológie, automatizácia 
a  podobne. Sledujem dianie vo svete. Rád si 
prečítam zaujímavé články v odborných časo-
pisoch alebo si vypočujem zaujímavý podcast.

Svět balení:
Ako ste sa dostali na vašu súčasnú pracovnú 
pozíciu? Bola to vaša vysnívaná práca, alebo 
ste ako dieťa snívali o inej práci?

Lukáš Baudyš:
Veľkú časť pracovného života som pracoval 
v  obchode. Viedol som niekoľko obchodných 
domov siete predajcu nábytku v  Českej re-
publike a na Slovensku. Odbor logistiky som aj 
študoval, a tak v roku 2016 nastal čas sa týmto 
smerom tiež vydať. Prvé veľké logistické som 
získal v spoločnosti Alza.cz. Teraz som vo fantas-
tickej spoločnosti Vermont. Do už existujúcich 
a overených procesov rád zavádzam inovatívne 
riešenia s  cieľom rastu produktivity a  výkonu 

 dostatočnú skladovú 
zásobu, pretože ne-
smie v  žiadnom prípade 
dôjsť k  výpadku žiadnych 
používaných položiek. Zamest-
nanci sú na procesy, samozrejme, 
dostatočne a kvalitne zaškolení. Rov-
nako tak reagujeme na každú prípadnú 
spätnú väzbu, a to ako internú, tak externú. 
Dodržiavanie procesov a kvality sledujeme aj 
formou mystery shoppingu.

Svět balení:
Do akej miery je dôležitý obal a spôsob bale-
nia vzhľadom na prepravu tovaru a jeho cesty 
dopravou do obchodov alebo k zákazníkom?

Lukáš Baudyš:
Čo sa týka balenia ecomm objednávok, tak 
je obal veľmi dôležitý aj z  hľadiska nárokov na 
prepravu. Musí byť pevný a bezpečný, aby ob-
jednávky našich zákazníkov dorazili bezpečne. 
Naše obaly sú veľmi pozitívne hodnotené u na-
šich dopravcov, a to práve z dôvodu kvalitného 
pevného obalu, dostatočného bezpečného 
balenia a  ideálnych rozmerov. Rovnako sme 
na tom s B2B kartónmi pre naše predajne. Ide 
o  pevný materiál, štandardizovaný rozmerov. 
Vyhovuje potrebám prepravy a aj manipulácie 
ako u nás vo Vermonte, tak aj u dopravcov.

Svět balení:
Ktorý typ dopravy vám najviac vyhovuje?

Lukáš Baudyš:
V prípade dopravy našich ecomm objednávok je 
u našich zákazníkov preferované doručenie na 
adresu alebo na odberné miesta. B2B zásielky 
sú doručované priamo na naše predajne. Pre-
pravcom odovzdávame na paletách.

Svět balení:
Akým spôsobom sa snažíte vzdelávať v  ob-
lasti, ktorej sa venujete?

Foto: Vermont
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Obal je ergonomičtější a po správném 
zaklopení se ozve „cvaknutí“, které 

informuje o tom, že byla krabička 
bezpečně uzavřena.

Nový obal je jednou 
z největších inovací 

značky Ariel. Investovali jsme 
do důkladného čtyřletého výzkumu, 

abychom jej zdokonalili, přičemž jsme se 
soustředili především na spokojenost našich 

spotřebitelů a zároveň jsme se snažili objevit udržitelné 
řešení, které by fungovalo pro mnoho lidí, a nejenom pro 

omezenou skupinu. 

Elvan Onal

senior viceprezidentka oddělení 

péče o tkaniny 

Procter & Gamble
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Společnost Procter & Gamble představila svůj výrobek Ariel v novém lepenkovém obalu Ecoclic, který se při zavírání 
zacvakne. Obal byl podle firmy navržen tak, aby jej šlo jednoduše otevřít a aby bylo jeho použití intuitivní, zároveň 
aby však zůstal zabezpečený před otevřením dětmi.

NOVÝ OBAL VYUŽÍVÁ 
ROZŠÍŘENOU REALITU

INOVACE

Omezení plastu
Nový obal má certifikát FSC a je recyklova-
telný. Pokud by všichni uživatelé plastových 
boxů Ariel přešli na nové lepenkové obaly, mohlo 
by se podle P&G v Evropě ušetřit více než 6500 tun 
plastů ročně. Box je z více než 70 % vyroben z recyklo-
vaných vláken. Díky novému balení se vejde na přepravní 
paletu o 48 % balení více, což by mělo přispět k pětinovému 
snížení přeprav. 

Pomoc zrakově postiženým
Obal má hmatové značení s kódem NaviLens. Označení ve 
tvaru pračky na vnější straně obalu bylo vyvinuto spo-
lečností P&G tak, aby pomohlo lidem se ztrátou zraku 
identifikovat, že kupují prací prostředek. Po instalaci 
aplikace NaviLens mohou uživatelé naskenovat 
výrobek pomocí telefonu a získat informace 
o obalu a výrobku. Buď zvukem, nebo vel-
kým čitelným textem, a  s  velkou přes-
ností lokalizace místa, kde se výrobek 
nachází, a  to pomocí ozvučené 
rozšířené reality. Kódy Navi-
Lens lze skenovat na 12krát 
větší vzdálenost než QR 
nebo čárové kódy.

VE ZKRATCE:

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

ARIEL NAHRADIL ČÁST PLASTŮ LEPENKOU

Testování obalu s více než 
2500 spotřebiteli podle 
společnosti Procter & Gamble 
trvalo více než čtyři roky. 
Do testování se zapojili také 
rodiče malých dětí, osoby 
s poruchami motoriky, 
zraku a kognitivních 
funkcí.
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s ohľadom 
na ochranu 
životného pro-
stredia. Na detské 
sny si veľmi nespo-
mínam, ale celkom ur-
čite sa mi nezdalo, že raz 
budem pracovať aj s robotmi.

Svět balení:
Sú pre vás dôležité kongresy či konfe-
rencie, ktoré sa venujú najnovším tren-
dom vo svete obalov?

Lukáš Baudyš:
Áno, samozrejme. Je to obrovský zdroj infor-
mácií, zaujímavostí a  inšpirácie. Zároveň je to 
možnosť sa stretnúť s kolegami z odboru a spo-
ločne si vymeniť vedomosti a poznatky z danej 
problematiky.

Lukáš Baudyš:
Stal som sa zástupcom 
Vermont v Klube logistických 
manažérov. Tu máme mnoho 
príležitostí získavať nové informá-
cie v  oblasti logistiky. V  rámci osob-
ných stretnutí a  komunikácií s  kolegami 
zdieľame svoje potreby, projekty a výsledky. 
Rovnako tak navštevujem rôzne konferencie, 
veľtrhy a  výstavy. Som veľmi rád, keď môžem 
navštíviť akúkoľvek logistickú prevádzku a  do-
zvedieť sa o  tom viac, ako v  danej prevádzke 
fungujú procesy, technológie, automatizácia 
a  podobne. Sledujem dianie vo svete. Rád si 
prečítam zaujímavé články v odborných časo-
pisoch alebo si vypočujem zaujímavý podcast.

Svět balení:
Ako ste sa dostali na vašu súčasnú pracovnú 
pozíciu? Bola to vaša vysnívaná práca, alebo 
ste ako dieťa snívali o inej práci?

Lukáš Baudyš:
Veľkú časť pracovného života som pracoval 
v  obchode. Viedol som niekoľko obchodných 
domov siete predajcu nábytku v  Českej re-
publike a na Slovensku. Odbor logistiky som aj 
študoval, a tak v roku 2016 nastal čas sa týmto 
smerom tiež vydať. Prvé veľké logistické som 
získal v spoločnosti Alza.cz. Teraz som vo fantas-
tickej spoločnosti Vermont. Do už existujúcich 
a overených procesov rád zavádzam inovatívne 
riešenia s  cieľom rastu produktivity a  výkonu 

 dostatočnú skladovú 
zásobu, pretože ne-
smie v  žiadnom prípade 
dôjsť k  výpadku žiadnych 
používaných položiek. Zamest-
nanci sú na procesy, samozrejme, 
dostatočne a kvalitne zaškolení. Rov-
nako tak reagujeme na každú prípadnú 
spätnú väzbu, a to ako internú, tak externú. 
Dodržiavanie procesov a kvality sledujeme aj 
formou mystery shoppingu.

Svět balení:
Do akej miery je dôležitý obal a spôsob bale-
nia vzhľadom na prepravu tovaru a jeho cesty 
dopravou do obchodov alebo k zákazníkom?

Lukáš Baudyš:
Čo sa týka balenia ecomm objednávok, tak 
je obal veľmi dôležitý aj z  hľadiska nárokov na 
prepravu. Musí byť pevný a bezpečný, aby ob-
jednávky našich zákazníkov dorazili bezpečne. 
Naše obaly sú veľmi pozitívne hodnotené u na-
šich dopravcov, a to práve z dôvodu kvalitného 
pevného obalu, dostatočného bezpečného 
balenia a  ideálnych rozmerov. Rovnako sme 
na tom s B2B kartónmi pre naše predajne. Ide 
o  pevný materiál, štandardizovaný rozmerov. 
Vyhovuje potrebám prepravy a aj manipulácie 
ako u nás vo Vermonte, tak aj u dopravcov.

Svět balení:
Ktorý typ dopravy vám najviac vyhovuje?

Lukáš Baudyš:
V prípade dopravy našich ecomm objednávok je 
u našich zákazníkov preferované doručenie na 
adresu alebo na odberné miesta. B2B zásielky 
sú doručované priamo na naše predajne. Pre-
pravcom odovzdávame na paletách.

Svět balení:
Akým spôsobom sa snažíte vzdelávať v  ob-
lasti, ktorej sa venujete?

Foto: Vermont
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Kódy na obalech 
a pokročilé 
možnosti jejich 
značení i čtení

TISK A ZNAČENÍ

načíst, novější či chytřejší snímače pak nahlásí 
chybu – chybějící kontrolní číslo. Pro tvorbu čá-
rových kódů je tedy nezbytné využívat pouze 
ověřený, originální software,“ upozorňuje dále 
Petra  Košíková.

KVALITA POTISKU JAKO PRIORITA
Bezesporu klíčové je zajistit kvalitní potisk. 
Pokud se čárový kód vytiskne vadně, je zřejmé, 
že nebude dobře čitelný. Vady potisku může 
u termotransferového tisku způsobit vadné za-
řízení, případně opotřebovaná nebo poškozená 
tisková hlava. Jestliže budete spotřebitelské 
balení doznačovat čárovým kódem na samo-
lepicích etiketách, je potřeba dbát i na vhodný 
výběr materiálu etikety, lepidla a  samozřejmě 
termotransferové pásky. Jde o to, aby byl zajiš-
těn kvalitní a  odolný tisk, který vydrží po dobu 
životnosti produktu nebo po dobu nutnou pro 
evidenci pomocí kódu na daném balení.

„Pro spotřebitelská balení nedoporučujeme tisk 
přímým termotiskem, který není určen pro dlou-
hou životnost a  na světle rychle bledne nebo 
teplem tmavne podklad. Proto je potřeba zvážit 
technologii tisku pro daný typ značení,“ pozna-
menává Petra Košíková.

ČTEČKY A MASIVNĚJŠÍ UPLATNĚNÍ 
2D KÓDŮ
Technologický vývoj čteček 1D/2D kódů zdárně 
pokračuje. Kamerové snímače dokážou dekó-

Pro identifikaci produktů na všech úrovních 
balení existuje několik typů čárových kódů 

a jejich použití závisí na typu obchodních 
procesů. V rámci značení je třeba do-

držovat standardy globálního Sys-
tému GS1.

„Zásadní pro kvalitu čtení je 
správné umístění čárového 

kódu, obsah kódu a  struktura 
daná pokyny pro určitý typ značení. 

Důležité je také zvolit vhodnou veli-
kost etikety odpovídající čárovému kódu 

a  podle typu produktu zvolit správný typ 
kódu,“ vysvětluje Petra Košíková, manažerka 

pro spotřební materiál ve společnosti Kodys. 
Každý typ kódu má definovanou velikost mo-
dulu, který musí být tištěn alespoň dvěma body 
rozlišení tiskárny. U malých kódů je nutné tisk-
nout v co nejvyšším rozlišení.

Důležitým faktorem čitelnosti čárového kódu 
jsou ochranné zóny a použití kontrolních čísel. 
V  případě kódů, jež kontrolní čísla nemají, 
musí kód obsahovat znak pro „start“ a  „stop“. 
Ochranná zóna je pro každý symbol přesně 
definována: světlá, ničím neporušená plocha, 
která obklopuje kód. Její velikost je variabilní 
v  závislosti na druhu čárového kódu, přičemž 
systém GS1 tuto velikost přesně definuje. Nedo-
držení těchto minimálních rozměrů téměř vždy 
znamená nesnímatelnost kódu.

Častou chybou uživatelů je, že pro tisk použijí 
nevhodný software, případně kód vytisknou 
pomocí fontů, což znemožní načtení kódu 
právě proto, že neobsahuje kontrolní číslo. 
„Některé čtečky kód prostě pouze nemohou 

Kvalitní značení 1D či 2D kódy na obalech produktů je nezbytné pro fungování, resp. plynulost obchodních procesů. 
Jaké zásady musejí být v zájmu efektivního značení a následně i bezproblémového snímání (čtení) čárového kódu 
splněny? A co již v dnešní době dokážou čtečky kódů?

P

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Petra Košíková
manažerka pro 
spotřební materiál
Kodys

„KÓD DIGIMARC 
A TECHNOLOGIE RFID 
MAJÍ SVÁ SPECIFIKA“
Revoluce kódu Digimarc, který spočívá 
v  zakódování informace po celém po-
vrchu obrázku, se zatím nekoná. Jedná 
se o  atraktivní možnost, jak mít krásný 
obal výrobku bez viditelného značení, 
ale dekódování je komplikovanější a umí 
jej pouze několik řad snímačů ve vyšších 
cenových kategoriích. V  případě RFID 
tagů došlo k jistému očištění a omezení 
nesmyslných očekávání. Nasazení RFID 
technologie přestává být tlačeno módní 
vlnou a více se zaměřuje na oblasti, kde 
jsou skutečné přínosy oproti vizuálnímu 
označení.

Balení a doplňky pro profesionály

rajapack.cz info@rajapack.cz800 500 515*
* ZDARMA
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tak větší uživatelský komfort,“ shrnuje Petra 
Košíková.

V oblastech jako retail, logistika nebo zdravot-
nictví se použití 2D kódu stále rozšiřuje. Ze-
jména v retailu se pak přechod na dvojrozměrné 
kódy stane nejspíše jedním z klíčových trendů 
blízké budoucnosti. „Po bezmála padesáti le-
tech dominance lineárního čárového kódu 
v maloobchodu nazrál čas na změnu globálního 
významu. Do roku 2027 by měl být celosvětový 
maloobchodní trh připraven na přijetí 2D kódu 

jako dalšího datového nosiče pro označování 
spotřebitelských jednotek,“ predikuje Mikuláš 
Černý, manažer PR a komunikace v organizaci 
GS1 Czech Republic.

Důvodem této zásadní změny bude mimo jiné 
skutečnost, že dvojrozměrný kód může zakódo-
vat výrazně větší objem kódovaných dat. „Spo-
třebitelé dostanou podstatně více informací 
o výrobku. Maloobchod využije doplňková data 
k efektivnějšímu řízení zásob a například dokáže 
podstatně lépe omezit ztráty způsobené exspi-
racemi,“ popisuje Mikuláš Černý.

Foto: GS1 Czech Republic

dovat i datové nosiče, které by byly laserovými 
snímači dříve jen obtížně snímatelné.Stále 
ovšem platí, že pokud je důležitá spolehlivost 
a rychlost čtení, je potřeba kvalitní kód a respek-
tování standardů GS1.

„Na trhu snímačů čárových kódů je už nyní do-
minantní technologie 2D imageru fungujícího na 
bázi digitálního fotoaparátu. Ten si velmi dobře 
poradí s  1D i  2D kódy, nevyžaduje otáčení vý-
robku tak, aby linka protnula všechny čáry obsa-
žené v kódu, jako je tomu u 1D snímačů, a přináší 

„PRO POKROČILÉ APLIKACE 
JE NUTNOSTÍ VYSOKÁ 
KVALITA ZNAČENÍ“
Systém samoobslužného skenování zboží výrazně zkracuje 
čekací dobu u pokladen. Trendem jsou selfscanningové mo-
bilní aplikace, jejichž úspěch by byl nemyslitelný bez vysoké 
kvality čárových kódů. Mezi nejčastější nedostatky patří ne-
dostatečná velikost (při extrémním zmenšení může být kód 
nečitelný) a  jeho snížená výška. Narušení tzv. ochranných 
zón například textem znamená kolaps snímání, stejný dů-
sledek má chybějící či chybná kontrolní číslice. Důležité je 
také umístění. Kód na hraně produktu, ve svaru, na kónickém 
hrdle lahví a podobně bývá nečitelný. Pozor na dostatečný 
kontrast čar a podkladu. A také na vypálené body termotis-
kárny, které reprodukují poškozené kódy.

Mikuláš Černý
manažer PR a komunikace
GS1 Czech Republic
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Kódy na obalech 
a pokročilé 
možnosti jejich 
značení i čtení

TISK A ZNAČENÍ

načíst, novější či chytřejší snímače pak nahlásí 
chybu – chybějící kontrolní číslo. Pro tvorbu čá-
rových kódů je tedy nezbytné využívat pouze 
ověřený, originální software,“ upozorňuje dále 
Petra  Košíková.

KVALITA POTISKU JAKO PRIORITA
Bezesporu klíčové je zajistit kvalitní potisk. 
Pokud se čárový kód vytiskne vadně, je zřejmé, 
že nebude dobře čitelný. Vady potisku může 
u termotransferového tisku způsobit vadné za-
řízení, případně opotřebovaná nebo poškozená 
tisková hlava. Jestliže budete spotřebitelské 
balení doznačovat čárovým kódem na samo-
lepicích etiketách, je potřeba dbát i na vhodný 
výběr materiálu etikety, lepidla a  samozřejmě 
termotransferové pásky. Jde o to, aby byl zajiš-
těn kvalitní a  odolný tisk, který vydrží po dobu 
životnosti produktu nebo po dobu nutnou pro 
evidenci pomocí kódu na daném balení.

„Pro spotřebitelská balení nedoporučujeme tisk 
přímým termotiskem, který není určen pro dlou-
hou životnost a  na světle rychle bledne nebo 
teplem tmavne podklad. Proto je potřeba zvážit 
technologii tisku pro daný typ značení,“ pozna-
menává Petra Košíková.

ČTEČKY A MASIVNĚJŠÍ UPLATNĚNÍ 
2D KÓDŮ
Technologický vývoj čteček 1D/2D kódů zdárně 
pokračuje. Kamerové snímače dokážou dekó-

Pro identifikaci produktů na všech úrovních 
balení existuje několik typů čárových kódů 

a jejich použití závisí na typu obchodních 
procesů. V rámci značení je třeba do-

držovat standardy globálního Sys-
tému GS1.

„Zásadní pro kvalitu čtení je 
správné umístění čárového 

kódu, obsah kódu a  struktura 
daná pokyny pro určitý typ značení. 

Důležité je také zvolit vhodnou veli-
kost etikety odpovídající čárovému kódu 

a  podle typu produktu zvolit správný typ 
kódu,“ vysvětluje Petra Košíková, manažerka 

pro spotřební materiál ve společnosti Kodys. 
Každý typ kódu má definovanou velikost mo-
dulu, který musí být tištěn alespoň dvěma body 
rozlišení tiskárny. U malých kódů je nutné tisk-
nout v co nejvyšším rozlišení.

Důležitým faktorem čitelnosti čárového kódu 
jsou ochranné zóny a použití kontrolních čísel. 
V  případě kódů, jež kontrolní čísla nemají, 
musí kód obsahovat znak pro „start“ a  „stop“. 
Ochranná zóna je pro každý symbol přesně 
definována: světlá, ničím neporušená plocha, 
která obklopuje kód. Její velikost je variabilní 
v  závislosti na druhu čárového kódu, přičemž 
systém GS1 tuto velikost přesně definuje. Nedo-
držení těchto minimálních rozměrů téměř vždy 
znamená nesnímatelnost kódu.

Častou chybou uživatelů je, že pro tisk použijí 
nevhodný software, případně kód vytisknou 
pomocí fontů, což znemožní načtení kódu 
právě proto, že neobsahuje kontrolní číslo. 
„Některé čtečky kód prostě pouze nemohou 

Kvalitní značení 1D či 2D kódy na obalech produktů je nezbytné pro fungování, resp. plynulost obchodních procesů. 
Jaké zásady musejí být v zájmu efektivního značení a následně i bezproblémového snímání (čtení) čárového kódu 
splněny? A co již v dnešní době dokážou čtečky kódů?
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Petra Košíková
manažerka pro 
spotřební materiál
Kodys

„KÓD DIGIMARC 
A TECHNOLOGIE RFID 
MAJÍ SVÁ SPECIFIKA“
Revoluce kódu Digimarc, který spočívá 
v  zakódování informace po celém po-
vrchu obrázku, se zatím nekoná. Jedná 
se o  atraktivní možnost, jak mít krásný 
obal výrobku bez viditelného značení, 
ale dekódování je komplikovanější a umí 
jej pouze několik řad snímačů ve vyšších 
cenových kategoriích. V  případě RFID 
tagů došlo k jistému očištění a omezení 
nesmyslných očekávání. Nasazení RFID 
technologie přestává být tlačeno módní 
vlnou a více se zaměřuje na oblasti, kde 
jsou skutečné přínosy oproti vizuálnímu 
označení.

Balení a doplňky pro profesionály

rajapack.cz info@rajapack.cz800 500 515*
* ZDARMA

DOPRAVA ZDARMA 

PŘI OBJEDNÁNÍ NAD

*Sleva platí pro nové zákazníky na první objednávku do 31.12.2022.

Nevztahuje se na zakázkovou výrobu, skladování a manipulaci a stroje.

Použijte kód: VITEJTE2022

-15%
+ 1.500Kč

bez DPH

PŘI VAŠÍ PRVNÍ OBJEDNÁVCE

RAJA_Inzerce_240x170mm_2022_10_pressNEW.indd   1 27.10.22   16:55
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Stretch fólie slouží především k vytvoření sta-
bilní paletové jednotky tím, že zabezpečí 

přepravované zboží. Zároveň zajišťuje 
i  ochranu před nečistotami nebo vlh-

kostí. „Je nutné ovšem využít za-
krývací proložku, fólii nebo arch 

k  ochraně nákladu seshora,“ 
vysvětluje Dalibor Vrba, 

marketingový specialista 
společnosti Servisbal Obaly.

Vhodná stretch fólie se vyznačuje 
elasticitou a odolností vůči průrazu. 

„Zákazník může volit mezi průhlednou 
a černou fólií, která chrání před zraky nepo-

volaných osob. Výrobky jsou tak během pře-
pravy chráněny nejen před poškozením, ale také 
před krádežemi,“ sděluje Gabriela Fabianová, 
country manager společnosti Raja pro Českou 
republiku a Slovensko.

POZOR NA POŠKOZENÍ NÁKLADU
Podstatné je zvolit kvalitní fólii s  odpovídající 
tloušťkou. „Při výběru příliš tenké nebo nekvalitní 
fólie hrozí poškození zásilek, například sesunutí 

TRANSPORTNÍ BALENÍ

S
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david.capek@atoz.cz
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Fólie fixují náklad 
na paletách a brání 
jeho poškození

z palety nebo perforace ostrým rohem, naopak 
pro lehké zásilky s  nenáročnou přepravou je 
zbytečné pořizovat si ty s vysokou mikronáží,“ 
upozorňuje Dalibor Vrba.

V současnosti se prosazují i tzv. nano fólie, které 
jsou schopny nahradit „klasické“ stretch fólie 
s  návinem 17–30 mikronů. Uvedená fólie má 
menší tloušťku, například 12 mikronů, ale vlast-
nostmi se klasickým fóliím vyrovná, případně je 
i předčí. Její hlavní specifikum spočívá ve výrobě 
vrstvením (obsahuje až 33 vrstev) a použití kva-
litnějšího granulátu. Tyto fólie mají vysokou prů-
tažnost a jsou odolné proti protržení.

KDYŽ BALÍ STROJ
V provozech, kde se denně balí více než zhruba 
10 palet, se podle expertů vyplatí tento proces 
automatizovat a  pořídit si ovinovací stroj. Ten 
firmám šetří množství spotřebovaného mate-
riálu, čas, peníze i  pracovní sílu. Například při 
denní produkci 30 palet může dosáhnout roční 
úspora v nákladech na personál a materiál nižší 
stovky tisíc korun. „Stačí přejít z ručního ovino-

Tomáš Körner
vedoucí produktu Obaly
Geis CZ + SK

„ZPŮSOB BALENÍ NA PALETĚ URČUJE 
POVAHA ZBOŽÍ“
Pro kvalitní balení je nejdůležitější vhodné ložení zboží na 
paletě s ohledem na ostré hrany, přesahy a podobně. Výběr 
daného způsobu balení tedy vždy určuje povaha zboží. Kar-
tonové krabice klasických tvarů (krychle, kvádr) jsou samo-
zřejmě ideální a pro balení nejjednodušší.

K  balení zboží na paletách se nejčastěji používají stretch fólie. Správně provedené ovinutí palety fólií zajistí 
fixaci  nákladu a  zamezí rozsypání nebo pádu zboží z  palety. Při vyšší frekvenci provozu se vyplatí pořízení 
ovinovacího stroje.

Foto: Servisbal Obaly
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vání na strojní s použitím předepínání fólie s vět-
ším návinem,“ podotýká Dalibor Vrba.

„Beze stroje se spotřebuje přibližně 800 gramů 
fólie na paletu. Pomocí stroje klesne spotřeba 
na asi 120 gramů na paletu,“ sumarizuje přínosy 
Gabriela Fabianová. A doplňuje, že kvalitně za-
balená paleta má pochopitelně vliv na spoko-
jenost zákazníka, který ji obdrží, a vyznačuje se 
také nižším rizikem rozbití či znehodnocení pro-
duktu a tím i jeho vrácení.

PLAST, NEBO PAPÍR?
Aktuálně diskutovaným tématem je možnost 
nahrazení dosud převažujících plastových fólií 
papírovými. Papír je totiž ve srovnání s plastem 
často vnímán jako ekologičtější materiál a poža-
davky zákazníků jdou tímto směrem.

„U zákazníků se často setkáváme s dilematem, 
který typ obalového materiálu i  fólií zvolit. Pa-
pírová varianta již existuje ke všemu – stretch 
fólie, bublinková fólie, vzduchové polštářky… 
Přestože zákazník většinou rozumí argumen-
tům, které mluví pro plast, volí nezřídka papír,“ 
říká Tomáš Körner, vedoucí produktu Obaly ve 
společnosti Geis CZ + SK.

V poslední době se tak v rámci balení zboží na 
paletách zvyšuje například míra využití stre-
čového papíru. Tento papír je roztažitelný až 
o 30 % a představuje alternativu k ruční plastové 
stretch fólii. Používá se ve vybraných případech 
zejména pro balení lehkých a  homogenních 
palet. „Má lehce lepivou vnitřní stranu pro snad-
nější aplikaci a  rozbalení,“ poznamenává Ga-
briela Fabianová.

Zároveň někteří odborníci upozorňují, že papír 
nedisponuje pro daný účel ideálními vlast-
nostmi. „Fandíme nahrazování plastů papírem, 
avšak v případě náhrady PE stretch fólie papí-
rovou jsme skeptičtí. V  současné době jsme 
na trhu nezaznamenali papírovou fólii, která by 

se svou průtažností a spotřebou materiálu při 
ovinování vyrovnala klasickým PE stretch fóliím, 
a to ani těm méně kvalitním,“ konstatuje Dalibor 
Vrba s tím, že dané tvrzení je podloženo testo-
váním papírových ručních i  strojních stretch 
fólií. Papírová gramáž je podle něj neporovna-
telná s mikronáží plastu (papírová varianta má 
mnohem větší spotřebu materiálu). Papírové 

fólie se vyznačují také nedostatečnou odol-
ností proti vodě i vlhkosti. „Takže ve sféře ovi-
nování a fixování palet vítězí zatím jednoznačně 
plasty. Pokud uživatel fólie klade velký důraz na 
ochranu životního prostředí, doporučujeme 
místo papíru zvolit PE stretch fólie s  příměsí 
recyklátů nebo využívat již zmíněné nano fólie,“ 
dodává Dalibor Vrba.

14. – 16. března 2023
 Veletržní centrum Mnichov, Německo

Navštivte 6. mezinárodní veletrh výrobků z vlnité a skládané lepenky. 
Prozkoumejte nejnovější technologické trendy a zjistěte, jak podpořit 
své podnikání! 

Navštivte 6. mezinárodní veletrh výrobků z vlnité a skládané lepenky. Navštivte 6. mezinárodní veletrh výrobků z vlnité a skládané lepenky. 

Pořadatel: 

WWW.CCE-INTERNATIONAL.COM
VÍCE INFORMACÍ: Společně s

MÍSTO, KAM
VYRAZIT V ROCE 2023! 

PROČ ZVÁŽIT NÁVŠTĚVU?
Osobně si prohlédněte nejnovější technologie a vyzkoušejte si 
inovativní produkty a strojní zařízení.  

Získejte cenné poznatky z odvětví a navažte významné a trvalé 
obchodní vztahy.  

Získejte zasvěcené informace a seznamte se s aktuálními trendy a 
tématy v odvětví.

inzerce

Gabriela 
Fabianová
country manager 
pro ČR a Slovensko
Raja

„EKOLOGIE A ÚSPORA 
MATERIÁLU 
NA PRVNÍM MÍSTĚ“
Zákazníci chtějí na první pohled vidět, že 
se společnost rozhodla pro ekologická 
řešení. Ať už je obal biologicky rozloži-
telný, recyklovatelný, opakovaně pou-
žitelný nebo pocházející z biologických 
zdrojů, vždy je důležité, aby na něm byla 
uvedena jeho ekologická odpovědnost. 
To se týká zejména jasně viditelných 
štítků a  log, které označují ekologicky 
šetrný obal.
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Stretch fólie slouží především k vytvoření sta-
bilní paletové jednotky tím, že zabezpečí 

přepravované zboží. Zároveň zajišťuje 
i  ochranu před nečistotami nebo vlh-

kostí. „Je nutné ovšem využít za-
krývací proložku, fólii nebo arch 

k  ochraně nákladu seshora,“ 
vysvětluje Dalibor Vrba, 

marketingový specialista 
společnosti Servisbal Obaly.

Vhodná stretch fólie se vyznačuje 
elasticitou a odolností vůči průrazu. 

„Zákazník může volit mezi průhlednou 
a černou fólií, která chrání před zraky nepo-

volaných osob. Výrobky jsou tak během pře-
pravy chráněny nejen před poškozením, ale také 
před krádežemi,“ sděluje Gabriela Fabianová, 
country manager společnosti Raja pro Českou 
republiku a Slovensko.

POZOR NA POŠKOZENÍ NÁKLADU
Podstatné je zvolit kvalitní fólii s  odpovídající 
tloušťkou. „Při výběru příliš tenké nebo nekvalitní 
fólie hrozí poškození zásilek, například sesunutí 
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Fólie fixují náklad 
na paletách a brání 
jeho poškození

z palety nebo perforace ostrým rohem, naopak 
pro lehké zásilky s  nenáročnou přepravou je 
zbytečné pořizovat si ty s vysokou mikronáží,“ 
upozorňuje Dalibor Vrba.

V současnosti se prosazují i tzv. nano fólie, které 
jsou schopny nahradit „klasické“ stretch fólie 
s  návinem 17–30 mikronů. Uvedená fólie má 
menší tloušťku, například 12 mikronů, ale vlast-
nostmi se klasickým fóliím vyrovná, případně je 
i předčí. Její hlavní specifikum spočívá ve výrobě 
vrstvením (obsahuje až 33 vrstev) a použití kva-
litnějšího granulátu. Tyto fólie mají vysokou prů-
tažnost a jsou odolné proti protržení.

KDYŽ BALÍ STROJ
V provozech, kde se denně balí více než zhruba 
10 palet, se podle expertů vyplatí tento proces 
automatizovat a  pořídit si ovinovací stroj. Ten 
firmám šetří množství spotřebovaného mate-
riálu, čas, peníze i  pracovní sílu. Například při 
denní produkci 30 palet může dosáhnout roční 
úspora v nákladech na personál a materiál nižší 
stovky tisíc korun. „Stačí přejít z ručního ovino-

Tomáš Körner
vedoucí produktu Obaly
Geis CZ + SK

„ZPŮSOB BALENÍ NA PALETĚ URČUJE 
POVAHA ZBOŽÍ“
Pro kvalitní balení je nejdůležitější vhodné ložení zboží na 
paletě s ohledem na ostré hrany, přesahy a podobně. Výběr 
daného způsobu balení tedy vždy určuje povaha zboží. Kar-
tonové krabice klasických tvarů (krychle, kvádr) jsou samo-
zřejmě ideální a pro balení nejjednodušší.

K  balení zboží na paletách se nejčastěji používají stretch fólie. Správně provedené ovinutí palety fólií zajistí 
fixaci  nákladu a  zamezí rozsypání nebo pádu zboží z  palety. Při vyšší frekvenci provozu se vyplatí pořízení 
ovinovacího stroje.

Foto: Servisbal Obaly
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Velkoobjemové 
kontejnery: 
Stále elegantnější 
a úsporné

prvky (logo, čárový kód) mají prostor na viditel-
ných místech boxu, příslušenstvím pak mohou 
být např. víka pro otevřené kontejnery.

Negativem jiných druhů materiálů je vedle pro-
blematického či náročného čištění nemožnost 
je složit a jednorázové použití. Vratné plastové 
kontejnery se dají snáze opravit a  recyklovat, 
dostupnější je výměna dílů. Renovace kovo-
vých obalů znamená vyšší náklady, lepenkové 
(příp. dřevěné) se neopravují. V neposlední řadě 
se pracuje na dalších úpravách plastového ma-
teriálu a do hry se dostává důraz na recyklaci.

PLASTOVÉ A VRATNÉ
S dosud používanými typy kontejnerů se některé 
výroby loučí. Podle Bohuslava Černého, key ac-
count managera společnosti Schoeller Allibert 
Czech Republic, nahrazují výrobní podniky ne-
rezové, železné, dřevěné a  také jednorázové 
plastové obaly vratným balením. „V potravinář-

ství, zemědělství, masném, chemic-
kém, farmaceutickém průmyslu 
nebo u  kosmetiky se přechází 
k  plastovým vratným kontej-
nerům v objemu obvykle kolem 
jednoho tisíce litrů,“ vysvětluje 
Bohuslav Černý.

Důvodem je zejména snazší 
údržba a  efektivnější využití 
místa. Plast se dobře čistí, neko-
roduje a  odolává chemikáliím. 
Plastové kontejnery kubického 
rozměru dokážou efektivněji 
využít prostor oproti válcovým 
tvarům, čímž vzniká úspora až 

dvacet procent objemu oproti sudům. Od vrat-
ných plastových obalů lze navíc očekávat dlou-
hou životnost.

Alternativu představují rovněž v  automotive 
a  technickém průmyslu. „Rez, dřevěné třísky 
a papírový prach způsobují nekvalitu při výrobě, 
skladování a  transportu dílů. U  plastových se 
toto neděje,“ zmiňuje předcházení možným 
problémům Bohuslav Černý. Řeší se také kom-
patibilita obalů. Automatizované provozy vyža-
dují přesný rozměr, který se v čase nemění. Plast 
si navíc rozumí s elektronickými prvky RFID nebo 
internetem věcí.

VÍCE MÍSTA, MÉNĚ OXIDU UHLIČITÉHO
V letošním roce uvedla společnost TBA Plastové 
obaly na trh novou řadu velkoobjemových sklá-
dacích bigboxů (od rozměru 120 × 80 × 95 cm), 
jež jsou průmyslově odolné a vhodné pro styk 
s potravinami. Díky sklápěcím vnějším stěnám 
šetří prostor, pokud se právě nevyužívají, nebo 
při zpětné přepravě.

Redukci objemu nabízejí skládací kontejnery 
Magnum Optimum a  Combo a  zasouvatelný 
kontejner JumboNest společnosti Schoeller 

Petr Kříž
jednatel
TBA Plastové obaly

„PRÁZDNÉ SE 
DAJÍ SLOŽIT 
NEBO NASTOHOVAT“
Trendy jsou jasné, a  to větší používání 
velkoobjemových balení, která jsou pro-
storově úsporná při přepravě a nejsou-li 
potřeba, dají se  jednoduše složit či na-
stohovat do sebe.

Jsou hygienické, odolné a recyklovatelné. Plastové boxy velkých rozměrů se uplatní ve spektru oborů od potravinářství 
přes farmacii až po automobilový průmysl. Současný trend směřuje ke skládacím variantám, vhodným pro úsporné 
skladování a zpětnou logistiku.

Pro přepravu a skladování ve velkoobjemových 
kontejnerech se aktuální nabídka výrobců 

stáčí k  plastovým variantám, které na-
hrazují kontejnery z kovu nebo dřeva. 

Dřevo ohrožuje degradace hnilobou 
a  nasáknutím, rizikem korodu-

jícího kovu je zase kontami-
nace obsahu. Velké boxy 
jsou uzpůsobeny nákladu 

pevných i  tekutých surovin 
včetně chemikálií. Hladký plas-

tový povrch se hodí pro zachování 
hygieny provozu, lépe se udržuje 

vnitřní úložný prostor, kontejnery mívají 
také drenážní otvory.

Lehčí materiál zároveň dosahuje vysoké nos-
nosti. Kontejnery je možné vyskládat do vy-
sokých vrstev, prázdné pak zasouvat do sebe 
nebo složit jejich postranní stěny. Variují se 
rozměry, k  dispozici jsou kontej-
nery s nohami, ližinami nebo 
otočnými kolečky. 
Identifikační 

P

Foto: Schoeller Allibert



Bohuslav 
Černý
key account 
manager
Schoeller Allibert 
Czech Republic

„KUBÍK NEJŽÁDANĚJŠÍ“
V potravinářství, zemědělství, masném, 
chemickém, farmaceutickém průmyslu 
nebo u kosmetiky se přechází k plasto-
vým vratným kontejnerům v objemu ob-
vykle kolem jednoho tisíce litrů.

Foto: Svět balení

inzerce

Allibert. Combo představuje systém bag in box 
pro přepravu a skladování tekutých surovin, kdy 
čistění náročné na velkou spotřebu pitné vody 
nahrazuje výměna sterilního vaku. V prázdném 
stavu se kontejner Combo složí, JumboNest 
zase šetří objem zasunutím kontejnerů do sebe. 
Zasouvací plastové kontejnery a přepravky vy-
kazují díky monolitické konstrukci nejen dobrou 
odolnost, ale i  hygienické parametry pro čisté 
provozy.

Společnost Bito uvádí 
u  paletového skládacího 
boxu ze svého portfolia snížení 
objemu po jeho složení až o 77 %, 
kdy kontejner dosáhne výšky 25 cm. 
Na podélnou stranu kontejneru je při-
pevněna praktická klapka, urychlující cestu 
k  obsahu uvnitř. Materiál je plně recyklova-
telný, stabilitu box drží na devíti nohách a firma 
ho dodává také ve verzi s ližinami.

Kromě snížení nároků na prostor ve výrobních 
halách a skladech se skládací kontejnery uplatní 
jako ekologičtější varianta i při zpětné logistice. 
„Úspory transportních nákladů prázdných obalů 
přinášejí potřebu nižšího počtu kamionů, a tím 
pádem snížení emisí oxidu uhličitého,“ dodává 
Bohuslav Černý.

VÍCE RECYKLÁTU
Přechodem od kovu a dřeva k plastu trend ale 
nekončí, materiál se dále zušlechťuje a  nabízí 
pokročilejší spektrum výhod. „Za poslední rok 
lze pozorovat rostoucí zájem o plastové obaly 
vyráběné z recyklátu. V minulosti se k recyklo-
vaným plastovým obalům uchylovali zákazníci, 
kteří upřednostňovali cenu, v  současnosti je 
velmi vyhledávaný z  důvodu stále silnějšího 
důrazu na trvalou udržitelnost,“ doplňuje Lukáš 
Jírovec, key account manager společnosti 
Schoeller Allibert Czech Republic.

Firma uvedla například novou technologii Purity 
Line. Antibakteriální úprava zabraňuje usazení 

a šíření bakterií 
a virů na povrchu 
plastových obalů. 
Maritime waste mate-
rial je nový materiál vyro-
bený z  90% recyklovaného 
plastového odpadu vylove-
ného z oceánů včetně rybářských 
sítí a  lan. První vratný obal vyrobený 
z tohoto materiálu je zatím menšího roz-
měru, pilotem je pivní přepravka pro značku 
Corona.

Z  dalších úprav velkoobjemových plastových 
boxů můžeme uvést stále žádanější antistatické 
provedení (ESD), což zejména v  automobilo-
vém průmyslu souvisí s  obecnějším trendem 
využívání více elektronických nebo mechatro-
nických součástek a  megatrendem zvaným 
elektromobilita.
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Velkoobjemové 
kontejnery: 
Stále elegantnější 
a úsporné

prvky (logo, čárový kód) mají prostor na viditel-
ných místech boxu, příslušenstvím pak mohou 
být např. víka pro otevřené kontejnery.

Negativem jiných druhů materiálů je vedle pro-
blematického či náročného čištění nemožnost 
je složit a jednorázové použití. Vratné plastové 
kontejnery se dají snáze opravit a  recyklovat, 
dostupnější je výměna dílů. Renovace kovo-
vých obalů znamená vyšší náklady, lepenkové 
(příp. dřevěné) se neopravují. V neposlední řadě 
se pracuje na dalších úpravách plastového ma-
teriálu a do hry se dostává důraz na recyklaci.

PLASTOVÉ A VRATNÉ
S dosud používanými typy kontejnerů se některé 
výroby loučí. Podle Bohuslava Černého, key ac-
count managera společnosti Schoeller Allibert 
Czech Republic, nahrazují výrobní podniky ne-
rezové, železné, dřevěné a  také jednorázové 
plastové obaly vratným balením. „V potravinář-

ství, zemědělství, masném, chemic-
kém, farmaceutickém průmyslu 
nebo u  kosmetiky se přechází 
k  plastovým vratným kontej-
nerům v objemu obvykle kolem 
jednoho tisíce litrů,“ vysvětluje 
Bohuslav Černý.

Důvodem je zejména snazší 
údržba a  efektivnější využití 
místa. Plast se dobře čistí, neko-
roduje a  odolává chemikáliím. 
Plastové kontejnery kubického 
rozměru dokážou efektivněji 
využít prostor oproti válcovým 
tvarům, čímž vzniká úspora až 

dvacet procent objemu oproti sudům. Od vrat-
ných plastových obalů lze navíc očekávat dlou-
hou životnost.

Alternativu představují rovněž v  automotive 
a  technickém průmyslu. „Rez, dřevěné třísky 
a papírový prach způsobují nekvalitu při výrobě, 
skladování a  transportu dílů. U  plastových se 
toto neděje,“ zmiňuje předcházení možným 
problémům Bohuslav Černý. Řeší se také kom-
patibilita obalů. Automatizované provozy vyža-
dují přesný rozměr, který se v čase nemění. Plast 
si navíc rozumí s elektronickými prvky RFID nebo 
internetem věcí.

VÍCE MÍSTA, MÉNĚ OXIDU UHLIČITÉHO
V letošním roce uvedla společnost TBA Plastové 
obaly na trh novou řadu velkoobjemových sklá-
dacích bigboxů (od rozměru 120 × 80 × 95 cm), 
jež jsou průmyslově odolné a vhodné pro styk 
s potravinami. Díky sklápěcím vnějším stěnám 
šetří prostor, pokud se právě nevyužívají, nebo 
při zpětné přepravě.

Redukci objemu nabízejí skládací kontejnery 
Magnum Optimum a  Combo a  zasouvatelný 
kontejner JumboNest společnosti Schoeller 

Petr Kříž
jednatel
TBA Plastové obaly

„PRÁZDNÉ SE 
DAJÍ SLOŽIT 
NEBO NASTOHOVAT“
Trendy jsou jasné, a  to větší používání 
velkoobjemových balení, která jsou pro-
storově úsporná při přepravě a nejsou-li 
potřeba, dají se  jednoduše složit či na-
stohovat do sebe.

Jsou hygienické, odolné a recyklovatelné. Plastové boxy velkých rozměrů se uplatní ve spektru oborů od potravinářství 
přes farmacii až po automobilový průmysl. Současný trend směřuje ke skládacím variantám, vhodným pro úsporné 
skladování a zpětnou logistiku.

Pro přepravu a skladování ve velkoobjemových 
kontejnerech se aktuální nabídka výrobců 

stáčí k  plastovým variantám, které na-
hrazují kontejnery z kovu nebo dřeva. 

Dřevo ohrožuje degradace hnilobou 
a  nasáknutím, rizikem korodu-

jícího kovu je zase kontami-
nace obsahu. Velké boxy 
jsou uzpůsobeny nákladu 

pevných i  tekutých surovin 
včetně chemikálií. Hladký plas-

tový povrch se hodí pro zachování 
hygieny provozu, lépe se udržuje 

vnitřní úložný prostor, kontejnery mívají 
také drenážní otvory.

Lehčí materiál zároveň dosahuje vysoké nos-
nosti. Kontejnery je možné vyskládat do vy-
sokých vrstev, prázdné pak zasouvat do sebe 
nebo složit jejich postranní stěny. Variují se 
rozměry, k  dispozici jsou kontej-
nery s nohami, ližinami nebo 
otočnými kolečky. 
Identifikační 
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to žádá druh přepravy, nebo je to segment, kde 
si to zákazník přeje (typickým příkladem jsou 
knížky nebo parfumerie). Tento přístup kromě 
ekologického aspektu také výrazně zlevňuje 
cestu výrobku od picku až k předání zákazníkovi. 
Vždy samozřejmě přemýšlíme nad procesem 
jako celkem, chceme totiž balit chytře a dosta-
tečně ekologicky.“

BALICÍ STOLY MAJÍ ŠIROKOU „CÍLOVKU“
Podívejme se, jaké jsou zkušenosti některých 
dodavatelů stolů na českém trhu. Mezi zájemce 
o balicí stoly od společnosti Raja patří uživatelé, 
kteří provádějí jakékoliv balicí procesy pro jaký-
koliv druh zboží. Proto není divu, že sortiment, 
který je vyroben a  montován v  Německu, za-
hrnuje balicí stoly pro každou potřebu se širo-
kou škálou příslušenství, od základních balicích 
stolů pro nízkou úroveň použití až po špičkové 
balicí stoly pro vysokou úroveň použití s  inte-
grovanými digitálními systémy pro inteligentní 
asistenci. Podle zkušeností firmy Raja musí být 
balicí stoly maximálně přizpůsobivé.

Elektrické nastavení výšky, flexibilní příslušen-
ství, šikmé montážní profily pro lepší dosaho-
vou vzdálenost nad stolem, pracovní podložky 
a různé zvedací systémy jsou pro ergonomické 
procesy zásadní. Pracovní efektivitu výrazně 
zvyšují i  dobře volené doplňky, které zlepšují 
organizaci u stolu a zvyšují pracovní efektivitu, 
včetně nejmodernějších digitálních systémů 
pro automatizaci procesů. Součástí vybavení 
stolů mohou být integrované váhy, různé 
přístroje na plnění materiálů (např. stroje 
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Balicí stůl se 
přizpůsobuje 
člověku, 
nikoliv naopak
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Při výběru a následné realizaci balicího stolu je 
nutné nezanedbat návrh příslušenství a de-

tailů. Správně vybavený stůl dokáže při ba-
lení nejenom urychlit balicí proces, ale 

pracovníkům ušetřit i  často nadby-
tečné úkony. Řada dodavatelů vy-

chází při navrhování pracoviště 
z modulárních stavebnico-
vých prvků, které umožňují 

plynulou výškovou přestavitel-
nost a spolehlivou  s tabilitu stolů. 

Vše samozřejmě ve spojení s  prak-
ticky řešenými policemi a různými se-

parátory a přihrádkami. V současnosti jsou 
žádány odkládací police, které lze různě po-

lohovat nahoru a dolů, vpřed i vzad, even tuálně 
i  podle různých úhlů tak, jak klient potřebuje. 
Při návrhu stolu lze vybírat z celého sortimentu 
různého příslušenství. Mezi ně např. patří různé 
typy šuplíků, boxů, řezaček, osvětlujících prvků, 
držáků či háčků apod. V  balicích stolech však 
mohou být zakomponovány i jednoduché tech-
nologie k vytváření fixací (např. tvarovaných pa-
pírů, prořezávané lepenky či výsypných prvků), 
možnosti lepení, etiketování atd.

Uživatel řešení u návrhu obalového pracoviště 
klade důraz na udržitelnost. To však nemusí být 
vždy tak úplně snadné. Ostatně to potvrzuje 
i  Miroslav Köváry, místopředseda představen-
stva Alza.cz: „Jedinou možnost udržitelnosti 
obalových materiálů  vidíme v tom, nemít žádný 
obal. Naším cílem je přinášet zákazníkovi radost, 
nikoli radost zabalenou do obalu. Postupně začí-
náme balit pouze to, co balit musíme, protože si 

P

Ergonomie hraje při procesu balení velkou roli. U  balicích stolů se jedná o  naprosto variabilní záležitost. 
Vedle standardních stolů, od nejjednoduššího až po stoly s inteligentní asistencí, nabízí řada dodavatelů tyto stoly 
i jako řešení na míru. A vzhledem k jejich sortimentově širokému zacílení, je o ně i velký zájem.

Miroslav 
Köváry
místopředseda 
představenstva
Alza.cz

„PRACOVIŠTĚ SI 
VĚTŠINOVĚ NAVRHLI 
SAMI BALIČI“
Naše pracoviště optimalizujeme jak 
z  hlediska výkonnosti, tak z  hlediska 
ergonomie práce. Letos jsme zvládli 
otevřít novou balicí část u  našeho au-
tomatizovaného skladu v  Chrášťanech 
a  v  Senci na Slovensku. Součástí je již 
nový model práce, který je díky správné 
ergonomii o 30 procent efektivnější. Při 
výstavbě nových pracovních míst jsme 
se řídili ve velké míře požadavky od na-
šich dlouholetých baličů. Pracoviště si 
z  80 procent navrhli sami pracovníci, 
což pozitivně ovlivnilo výkonnost i moti-
vovanost zaměstnanců.



na vzduchové polštáře) 
až po digitální asistenční 
a dokumentační systémy „Do-
cumenTable“, který do balicího 
stolu integruje kompletní fotodoku-
mentaci v jedné polici a ovládá se jed-
noduchým nožním spínačem.

Jak samotná společnost uvádí, k  velkému 
rozmachu stolů přispěl masivní rozvoj 
e-commerce. V zakázkách pro tento segment 
je možné zaznamenat i vysokou poptávku po 
systémech, které nabízejí možnost integrace 
různých přístrojů na výplňový materiál a vážení 
zboží pro ještě vyšší efektivitu práce. Zároveň 
je také zájem o  jednodušší a  cenově přízni-
vější systémy v  důsledku mnoha začínajících 
 společností.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY: EFEKTIVITA, 
ERGONOMIE, BEZPEČNOST
I Servisbal Obaly zaznamenává růst poptávky 
po balicích stolech či konceptech v podobě pl-
nohodnotně vybaveného pracoviště. Správně 
navržené stoly výrazně zefektivní práci operá-
torů a  udělají ji i  komfortnější.  Zároveň díky 
nim zvládne stejnou práci nižší počet 
operátorů. Díky balicím stolům je vše 
potřebné na dosah ruky. Odpadá 
tak přecházení po skladu a  vý-
sledkem je daleko nižší čas 
potřebný na zabalení jedné 
zásilky. Balení je mno-
hem komfortnější. Je 
možné si nasta-
vit výšku stolu, 
pracovník se 

laci a osvět-
lení a  šuplíky 
i  různé druhy 
polic pro organizaci 
balicích potřeb.

Častým požadavkem zákaz-
níků je i integrace balicích stolů 
se stávající linkou. Obvyklé je napo-
jení na dopravníkové pásy, po kterých 
se přepravuje zboží k zabalení. Firemní 
zákazníci jsou ochotnější platit za řešení na 

míru a nespokojí se s holým stolem bez dal-
ších modulů zjednodušujících práci. Zku-

šenosti Servisbalu říkají, že i nákladnější 
varianty stolů se v  ušetřených ná-

kladech tzv. vrátí obvykle během 
jednoho roku. 
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Foto: R
aja

Foto: Servisbal

n e m u s í 
často shý-
bat a  ohýbat 
pro balicí po-
můcky. K obalu má 
daleko lepší přístup. 
Ke stolu lze bez obtíží za-
budovat např. stroje na vý-
robu výplní do krabic, lepičky 
kartonů, dopravníkové pásy apod. 
V rámci standardních prvků výbavy 
lze ke stolu snadno připojit zásobníky 
na fixační materiál, stroje na výrobu fixač-

ního materiálu přímo na místě, odvíječe 
a řezáky balicích materiálů, váhy, držáky na 

hardwarové vybavení pro PC a mnoho 
dalších možností. V  rámci doplňků 

nabízí Servisbal vybavení desky 
stolu otvorem pro výrobu vý-

plní systémem PadPak, 
policemi pro integraci 

zásobníku na vzdu-
chové polštářky 

Air Cushions, 
elektroinsta-
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to žádá druh přepravy, nebo je to segment, kde 
si to zákazník přeje (typickým příkladem jsou 
knížky nebo parfumerie). Tento přístup kromě 
ekologického aspektu také výrazně zlevňuje 
cestu výrobku od picku až k předání zákazníkovi. 
Vždy samozřejmě přemýšlíme nad procesem 
jako celkem, chceme totiž balit chytře a dosta-
tečně ekologicky.“

BALICÍ STOLY MAJÍ ŠIROKOU „CÍLOVKU“
Podívejme se, jaké jsou zkušenosti některých 
dodavatelů stolů na českém trhu. Mezi zájemce 
o balicí stoly od společnosti Raja patří uživatelé, 
kteří provádějí jakékoliv balicí procesy pro jaký-
koliv druh zboží. Proto není divu, že sortiment, 
který je vyroben a  montován v  Německu, za-
hrnuje balicí stoly pro každou potřebu se širo-
kou škálou příslušenství, od základních balicích 
stolů pro nízkou úroveň použití až po špičkové 
balicí stoly pro vysokou úroveň použití s  inte-
grovanými digitálními systémy pro inteligentní 
asistenci. Podle zkušeností firmy Raja musí být 
balicí stoly maximálně přizpůsobivé.

Elektrické nastavení výšky, flexibilní příslušen-
ství, šikmé montážní profily pro lepší dosaho-
vou vzdálenost nad stolem, pracovní podložky 
a různé zvedací systémy jsou pro ergonomické 
procesy zásadní. Pracovní efektivitu výrazně 
zvyšují i  dobře volené doplňky, které zlepšují 
organizaci u stolu a zvyšují pracovní efektivitu, 
včetně nejmodernějších digitálních systémů 
pro automatizaci procesů. Součástí vybavení 
stolů mohou být integrované váhy, různé 
přístroje na plnění materiálů (např. stroje 
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Při výběru a následné realizaci balicího stolu je 
nutné nezanedbat návrh příslušenství a de-

tailů. Správně vybavený stůl dokáže při ba-
lení nejenom urychlit balicí proces, ale 

pracovníkům ušetřit i  často nadby-
tečné úkony. Řada dodavatelů vy-

chází při navrhování pracoviště 
z modulárních stavebnico-
vých prvků, které umožňují 

plynulou výškovou přestavitel-
nost a spolehlivou  s tabilitu stolů. 

Vše samozřejmě ve spojení s  prak-
ticky řešenými policemi a různými se-

parátory a přihrádkami. V současnosti jsou 
žádány odkládací police, které lze různě po-

lohovat nahoru a dolů, vpřed i vzad, even tuálně 
i  podle různých úhlů tak, jak klient potřebuje. 
Při návrhu stolu lze vybírat z celého sortimentu 
různého příslušenství. Mezi ně např. patří různé 
typy šuplíků, boxů, řezaček, osvětlujících prvků, 
držáků či háčků apod. V  balicích stolech však 
mohou být zakomponovány i jednoduché tech-
nologie k vytváření fixací (např. tvarovaných pa-
pírů, prořezávané lepenky či výsypných prvků), 
možnosti lepení, etiketování atd.

Uživatel řešení u návrhu obalového pracoviště 
klade důraz na udržitelnost. To však nemusí být 
vždy tak úplně snadné. Ostatně to potvrzuje 
i  Miroslav Köváry, místopředseda představen-
stva Alza.cz: „Jedinou možnost udržitelnosti 
obalových materiálů  vidíme v tom, nemít žádný 
obal. Naším cílem je přinášet zákazníkovi radost, 
nikoli radost zabalenou do obalu. Postupně začí-
náme balit pouze to, co balit musíme, protože si 

P

Ergonomie hraje při procesu balení velkou roli. U  balicích stolů se jedná o  naprosto variabilní záležitost. 
Vedle standardních stolů, od nejjednoduššího až po stoly s inteligentní asistencí, nabízí řada dodavatelů tyto stoly 
i jako řešení na míru. A vzhledem k jejich sortimentově širokému zacílení, je o ně i velký zájem.

Miroslav 
Köváry
místopředseda 
představenstva
Alza.cz

„PRACOVIŠTĚ SI 
VĚTŠINOVĚ NAVRHLI 
SAMI BALIČI“
Naše pracoviště optimalizujeme jak 
z  hlediska výkonnosti, tak z  hlediska 
ergonomie práce. Letos jsme zvládli 
otevřít novou balicí část u  našeho au-
tomatizovaného skladu v  Chrášťanech 
a  v  Senci na Slovensku. Součástí je již 
nový model práce, který je díky správné 
ergonomii o 30 procent efektivnější. Při 
výstavbě nových pracovních míst jsme 
se řídili ve velké míře požadavky od na-
šich dlouholetých baličů. Pracoviště si 
z  80 procent navrhli sami pracovníci, 
což pozitivně ovlivnilo výkonnost i moti-
vovanost zaměstnanců.
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Mezi dodavatele špičkových řezacích výkonných 
stolů určených prakticky pro všechna konstrukční 
kartonážní pracoviště lze zařadit jen několik 
firem. Možná, že jejich názory na současné 
vývojové tendence pomohou v rozho-
dování, o jaký typ zařízení je vhodné 
současnou výrobu rozšířit.

JAK VYBRAT

V podstatě všichni velcí hráči na trhu se sho-
dují, že se posunulo vnímání, a tím i vývoj 

plotru, směrem od vzorkovacího zaří-
zení k plnohodnotné produkční tech-

nologii, se kterou souvisí vyšší míra 
automatizace (např. automa-

tické nakladače, odvíječe, 
roboty). Důvodem však 

nejsou jen flexibilnější a zá-
roveň kratší zakázky. Zájem 

o produkční plotry stoupl i s vel-
kým rozvojem digitálních tiskových 

strojů, které ve spojení s plotry umož-
nily rozšířit jak nabídku již zavedených 

firem, tak se tento typ výroby stal dostupným 
i  pro mnohé start-upy z  oblasti designu a  re-
klamy. Hlavní výhody tohoto spojení, především 
pro kratší zakázky, jsou všeobecně známy – zvý-
šení míry kreativity, flexibilita, ve spojení s tiskem 
i  možnost personalizace, a  především úspora 
vedlejších nákladů (eliminace výsekových i tis-
kových desek).

MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ 
DALŠÍCH MATERIÁLŮ
K nejprodávanějším řezacím plotrům na českém 
trhu patří značka Kongsberg, kterou zde obcho-
duje společnost Macron. A  i  ta potvrzuje výše 
uvedené trendy. Potřeba vyšší produktivity vede 

k růstu poptávky po řezacích plotrech řady C, 
ačkoli dlouhodobou stálicí v prodeji jsou 

stále plotry řady X, u kterých spotřebi-
telé oceňují robustní konstrukci, sílu 

přítlaku při rilování až 50 kg a prů-
měr rilovacího kola až 150 mm, 

což umožňuje i zpracování 
materiálů vyšších tlou-

štěk i  tuhosti. Zájem 
o  vytvoření digi-

tálního praco-
viště registrují 

v  Mac ronu již 
několik let. Sou-

časné plotry jsou 
vybaveny barevnou ka-

merou, která dokáže sama 
vyhledat registrační tiskovou 

značku či roh potištěného ma-
teriálu a napasovat ořezovou cestu 

přesně na natištěnou grafiku. V případě, 
že tisk je nějakým způsobem deformován, 

což se občas stává, např. při kašírování, pak 
je schopen software stroje upravit i  ořezovou 
cestu, aby nedošlo k odříznutí části grafiky. Plotry 
mohou být též vybaveny funkcí tzv. spodní ka-
mery, která zjednodušuje rilování na rubové 
nepotištěné straně archu. Obecně u  plotru 
nejvíce ovlivňuje kvalitu a výkon robustní kon-
strukce ve spojení s kvalitním softwarem. Díky 
komfortnímu ovládání ve spojení s robustní kon-
strukcí se uživatel nemusí obávat zpracovávat 
i  velmi tuhý materiál ve vysokých rychlostech 

a  dlouhodobě bez rizika opotřebení stroje. 
Produkci ovlivňují i dnes žádané automa-

tické odvíječe. Především pro reklamní 
průmysl je zajímavým řešením plotr 

s automatickým odvíječem z role, 
který umožňuje kontinuální 

zpracovávání potištěných 
či nepotištěných rolí tex-

tilu, samolepicích fólií 
či plastů.

Foto: Macron
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nástrojů sloužící k  optimalizaci výroby. Dalším 
softwarovým vylepšením je modul Zünd Precut 
Center, který je určený pro automatizovanou 
přípravu řezných úloh bez předtisku s  plným 
napojením na procesní software ZCC.  Ten na 
základě objednávky obdržené z  ERP systému 
a  knihovny dílů (vektorová data) automaticky 
napolohuje díly s ohledem na maximální výtěž-
nost materiálu a  výslednou polohu odešle ke 
zpracování do fronty úloh řezacího katru.

Novinku společnosti Zünd Robot PortaTable 
130 ve spojení s katrem G3 M−2500 mohli vidět 
návštěvníci koncem září na veletrhu Fachpack.

IMPLEMENTACE 
DO DIGITÁLNÍCH PRACOVIŠŤ
Ke stálicím na českém trhu patří i  plotry Aris-
tomat, se kterými obchoduje olomoucká firma 
Hawe systems. I  tento dodavatel vidí jako tři 
hlavní trendy automatizaci, produktivitu a  im-
plementaci plotrů a tisku do tzv. digitálních pra-
covišť. Současné plotry umožňují automatické 
nastavení hloubky řezu, detekci okraje materi-
álu či posuv materiálu pomocí dopravníkových 
pásů, automatických nakladačů a  vykladačů 
apod. K  nejdůležitějším faktorům ovlivňujícím 

kvalitu produkce a výkon patří především rych-
lost oscilace nože/frekvence, oscilační rozkmit/
amplituda, pracovní a  přejezdové rychlosti 
či akcelerace stroje. Velkou úlohu však hraje 
i vhodně zvolený typ/geometrie nástroje, rych-
lost a výška zdvihu, optimalizace nástrojových 
drah či fixace materiálu, na níž má vliv optima-
lizace přisávacího vakua. Z  portfolia řezacích 
plotrů je v současnosti nejprodávanější ekono-
mická modelová řada Aristomat TL 1625 – High 
Speed Cutter (1600 × 2500 mm) s vybavením 
MultiHead V-A7z (multifunkční nástrojová 
hlava) a  Automatic Eye (kamerový systém). 
Nástrojová hlava má tři tangenciálně řízené ná-
strojové pozice, servomotorem ovládanou osu 
Z, automatickou kalibraci nástrojových pozic 
podle tloušťky materiálu. Potřebné parametry 
nastavení se ukládají do integrované databáze 
Control Cutter Panel, a tak lze jedním kliknutím 
nastavit všechny parametry pro kvalitní zpraco-
vání daného typu materiálu.

K současným novinkám z portfolia Hawe patří 
HighStrokeAirCuttingDevice, tedy nástrojová 
hlava s pneumatickou oscilací s velkým rozkmi-
tem. Zákazníci ocení i možnost osazení až třech 
nástrojových hlav na rameni jednoho stroje Aris-
tomat či přesnou detekci okraje materiálu. 

DŮRAZ NA AUTOMATIZACI
V současnosti k nejprodávanějším typům katrů 
firmy Zünd, kterou na českém trhu zastupuje 
společnost Neotec, je typ G3. Díky variabilitě 
technologie je dodáván v mnoha různých kon-
figuracích a vybaveních. Ve všech segmentech, 
kam momentálně Neotec katry nabízí, zazna-
menává větší zájem směrem k  vyšší automa-
tizaci (katr + automatický vykladač/nakladač, 
robotická ruka atd.), která minimalizuje podíl lid-
ské práce, a případně i umožňuje zařazení stroje 
do výrobních linek. Zünd se v současném vývoji 
rovněž mimo jiné soustředí na vývoj softwarové 
výbavy. Rozšířením procesního softwaru ZCC 
(Zünd Cut Center) o  cloudový modul „Zünd 
Connect“ došlo k zajištění přístupu ke statistic-
kým datům o provozu a vytíženosti stroje přes 
webové rozhraní nebo přímo z vlastních SW apli-
kací zákazníka přes API rozhraní. Tím je usnad-
něno jak plánování výroby, tak i hledání rezerv ve 
vytíženosti stroje atd. Zünd Prime Center, soft-
ware vyvíjený společně s firmou Caldera, slouží 
pro jednoduchou přípravu tiskových a řezných 
dat. Nástroj je plně propojitelný s  procesním 
softwarem ZCC, ze kterého využívá i  materiá-
lovou databázi. Umožňují nejenom importovat 
grafická data z mnoha různých vektorových i bit-
mapových formátů, ale disponuje řadou dalších 
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značku či roh potištěného ma-
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což se občas stává, např. při kašírování, pak 
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mery, která zjednodušuje rilování na rubové 
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Tyto regály jsou vhodné pro skladování na 
principu FIFO do provozů, kde není vysoká 

obrátkovost zboží či materiálu. „Při ma-
nipulaci obvykle jen z  jedné obslužné 

uličky a  rychlosti pojezdů systémů 
bych je nedoporučoval napří-

klad u  e-shopů, kde je proces 
naskladnění a  vyskladnění 

z  nejrůznějších lokací 
velmi rychlý. Naopak se 

hodí do mezioperačních 
skladů, kde je přesně stanoveno, 

které lokace, například po jednotli-
vých mobilních podvozcích, se zrovna 

manipulují,“ říká ředitel Beg Bohemia 
Vladimír Přikryl. Mobilní regály jsou vhodné 

do skladů sloužících jako zásoba, expedice či 
příjem. Velmi často se také využívají do skladů 
chlazeného nebo mraženého zboží, kde je 
nutné většinou na malém prostoru maximálně 
využít jejich kapacitu, protože počáteční inves-
tiční náklady bývají vysoké.

MAXIMÁLNÍ VYUŽITELNOST SKLADU
Díky mobilním regálům lze skladovací kapacitu 
rozšířit až téměř na dvojnásobek. „Tento sys-
tém navíc umožňuje ušetřit energii a provozní 
náklady, takže firmy mohou počítat s  dobrou 
návratností investice,“ říká Jan Novotný, sales 

manager společnosti Dexion. Podle ukládací 
jednotky lze zvolit i  druh regálu, pojízdné re-
gály lze řešit jako paletové, konzolové či poli-
cové. Existují tedy i  speciální pojízdné regály 
 například na skladování dlouhých trubek nebo 
koberců.

DODATEČNÉ ZAVÁDĚNÍ MOBILNÍCH 
REGÁLŮ SE PRODRAŽÍ
Jak už z názvu vyplývá, mobilní paletové regály 
mají mobilní podvozek, který se pohybuje po ko-
lejnicích instalovaných do podlahy skladu. A to 
může být problém především při dovybavování 
u stávajících skladů. Dodatečná montáž kolejnic 
a  zajištění elektrické energie nemusí být vždy 
jednoduchou a finančně výhodnou záležitostí. 
„Především u nových skladovacích prostor, bych 
v pozici váhavého investora, pokud o tomto sys-
tému uvažuje, vždy připravil podlahu a koleje do 
této podlahy a elektrorozvody v podlaze, které 
nejsou v  daném okamžiku natolik nákladné. 
Koleje v podlaze nijak neomezují provoz skladu 
se stacionárními regály. Tímto krokem bych se 
připravil na budoucí možnost relativně jedno-
duchého doplnění a  přestavby stacionárních 
paletových regálů na mobilní systém,“ doporu-
čuje Vladimír Přikryl. V případě, že je třeba mobil-
ními regály vybavit již fungující skladové plochy, 
je totiž mimo jiné potřeba zajistit, aby podlaha 

NOVINKY Z LOGISTIKY

Mobilní paletové regály nacházejí své uplatnění 
všude tam, kde chtějí provozovatelé skladů 
maximalizovat skladovací plochu. Jejich 
další výhodou je skutečnost, že umož-
ňují zachovat přímý přístup ke kaž-
dému zboží, naopak nevýhodou 
je nutnost integrovat koleji-
ště podvozků do podlahy 
a zjistit přístup k elek-
trické energii.

T

MOBILNÍ PALETOVÉ 
REGÁLY SE HODÍ 
PRO SKLADOVÁNÍ 
NA PRINCIPU FIFO

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

byla ve vyhovujícím stavu pro dodatečnou in-
stalaci kolejnic a  bezproblémový chod pale-
tového regálu. Jde hlavně o  kvalitu a  nosnost 
podlahy, protože je do ní třeba dodatečně vyře-
zat drážky. „Pokud se zjistí, že únosnost podlahy 
není vyhovující, musí se stávající podlaha kom-

Jan Novotný
sales manager
Dexion

„DOBRÁ NÁVRATNOST 
INVESTICE“
Systém mobilních regálů umožňuje 
ušetřit energii a provozní náklady, takže 
firmy mohou počítat s  dobrou návrat-
ností investice.
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pletně vybourat 
a  vybudovat nový 

betonový podklad,“ 
upozorňuje Jan Novotný.

DŮKLADNÉ PLÁNOVÁNÍ 
JE NEZBYTNÉ

Při rozhodování, zda sklad vybavit 
mobilními paletovými regály nebo volit 

konvenční řešení, musí se nejprve provést 
důkladná analýza. Obecně platí, že čím více 

a čím přesnější data k analýze firmy poskytnou, 
tím více lze přiblížit návrh a realizaci skladu je-
jich představám a  celý proces tak efektivně 
zrealizovat. „Základní parametry potřebujeme 
znát i u stacionárních regálů a doplňkové jsou 
důležité pro produkt mobilního posunu,“ říká 
Vladimír Přikryl s tím, že základními parametry 
jsou hmotnost a rozměry břemen; způsob a typ 
manipulace; kapacitní požadavky a  dispozice 
prostor. Mezi doplňkové parametry patří obrát-
kovost, způsob řízení skladu s případnou vazbou 
na řídicí systém skladování či frekvence pohybu 
jednotek.

Kromě toho lze mobilní podvozky dovybavit 
i dalšími bezpečnostními prvky jako výstražný 
maják, výstražná houkačka, možnost vazby na 
osvětlení uliček, kde probíhá pracovní proces, 
ale také počítaní vstupů manipulační tech-
niky do uličky a  výjezdů manipulační techniky 
z uličky pro kontrolu pohybů. V případě poruchy 
je možné využít i vzdálenou diagnostiku (VPN).

ZMĚNY JSOU VĚTŠINOU NEVRATNÉ
Pořízení systému mobilních regálů je relativně 
nákladnou, a  do jisté míry také nevratnou in-
vesticí. Jeho návrh musí v  maximální míře 
zhodnotit i  budoucí směr vývoje společnosti. 
Jakýkoliv chybně zvolený parametr v  návrhu, 
kdy například za rok či dva společnost začne 
manipulovat s  jinými rozměry břemen a  sys-
tém tak bude buď využit jen z  části, nebo se 
dokonce stane nevhodným, může představo-
vat velký problém. Investice zde začínají už od 
stavební připravenosti a únosnosti podlah, od 
obvykle vysoké kolové zátěže. „Při instalaci kon-
venčních stacionárních paletových regálů lze 
problém změny manipulačních jednotek řešit 
záměnou části skladu jinými rozměry regálo-
vého systému. Avšak u  mobilních paletových 

regálů jsou některé rozměry a  hodnoty jasně 
a  pevně stanoveny a  v  budoucnu je tak nelze 
jednoduše a ekonomicky měnit. Je zde stano-
vena i nosnost nejen s ohledem na paletové ná-
stavby, ale i s ohledem na podlahy, koleje a vozy 
jako takové,“ upozorňuje Vladimír Přikryl.

BEZPEČNOST ZAJIŠŤUJE ŘADA PRVKŮ
Při provozu systému mobilních regálů je důležité 
zajistit bezpečnost zboží i obsluhy. Rozhodující 
je reflektovat specifika uskladněného zboží 
a typu obslužné techniky při maximální bezpeč-
nosti provozu a komfortu obsluhy. Certifikované 
systémy jsou většinou vybaveny například akus-
tickým signálem a výstražným světlem při kaž-
dém pohybu regálu, případně při vstupu obsluhy 
do prostoru systému, mají tlačítko nouzového 
zastavení dávající pokyn k okamžitému vypnutí 
systému.

Zvolit lze i  kompletní bezpečné střežení pro-
storu systému pojízdných regálů vícestupňovou 
kontrolou přístupu či lokálním zabezpečením 
jednotlivých podvozků směrovými světelnými 
závorami. Přední a zadní světelnou závorou lze 
opatřit i celý blok regálů, přičemž zadní světelná 
závora upozorňuje na možný vstup člověka 
do prostoru systému. „Také je vhodné každý 
podvozek ve spodní části z obou stran opatřit 
světelnými paprsky. Navíc všechny koncové 
vypínače používáme bezkontaktní,“ říká Vla-
dimír Přikryl. Všechna bezpečnostní opatření 
mobilního zařízení musí odpovídat platným 
předpisům a normám, mimo jiné předpisu pro 
bezpečnost BGR 234. Z  hlediska bezpečnosti 
je důležité, aby posun regálu byl plynulý, a  to 
jak rozjezd, tak i  dojezd. „Také posun u  našich 
zařízení je prováděn celými bloky, to znamená, 
že chce-li obsluha rozjet uličku přes tři regálové 
vozy, odjíždějí všechny najednou. Doba rozjezdu 
podvozku je tak vždy stejná a dosahujeme zde 
rychlostí okolo 4 až 5 metrů za minutu v závis-
losti na typu regálu. Lze tedy říci, že s ohledem 
na manipulační uličku je roztažení příslušného 
bloku vždy dokončeno do jedné minuty,“ do-
dává Vladimír Přikryl.

NA TRH ZAČÍNAJÍ DOLÉHAT OBAVY
Podle údajů výrobců a prodejců mobilních re-
gálových systémů se zájem o  ně v  posledních 
letech zvyšuje. „Snaha o  plynulou výrobu ja-

Foto
: D

exion

Ve spolupráci se

Více na www.systemylogistiky.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

kýchkoliv výrobků vede k předzásobení se mate-
riálem na vstupu do výroby a k uložení hotových 
výrobků na výstupu z výroby a s tím úzce souvisí 
i  zvýšená poptávka po mobilních skladových 
systémech,“ uvádí Zdeněk Daněk, jednatel Mo-
bile Storage, a dodává: „V posledních letech jsou 
navíc mobilní skladovací systémy projektovány 
do velké většiny nově budovaných skladových 
hal, ale i výrobních provozů.“

Nemalou roli pak hraje i  omezená kapacita 
volných skladových prostor na realitním trhu. 
Nicméně i tuto oblast poznamenala pandemie 
covid−19 a  válečný konflikt na Ukrajině. „Nyní 
pracujeme na několika projektech s dodávkami 
mobilních paletových regálů, z  nichž některé 
jsou již zasmluvněny. V  tomto případě se vět-
šinou jedná o dlouhodobé projekty, kdy od po-
čátku jednání až po realizaci zakázek uplynulo 
třeba i  několik měsíců až let, neboť přípravná 
fáze u těchto projektů spadá ve většině případů 
až do projektové přípravy stavební dokumen-
tace. U projektů, kde firemní vývoj směřoval již 
k  realizaci a  pořízení zakázky, pociťujeme od 
investorů značné obavy. Umožňuje-li to inves-
torům situace, stavby raději odkládají,“ uvádí 
Vladimír Přikryl a  dodává, že největší obavy 
u nich plynou především z budoucnosti a vývoje 
cen stavebního materiálu. Prohlubují je i nejrůz-
nější negativní scénáře, například o blížící se eko-
nomické krizi.

Vladimír Přikryl
ředitel
Beg Bohemia

„DOBŘE SE HODÍ DO 
CHLADÍRENSKÝCH 
SKLADŮ“
Mobilní paletové regály jsou vhodné do 
skladů sloužících jako zásoba, expedice 
či příjem. Velmi často se také využívají 
u chladírenských skladů. Naopak bych je 
nedoporučoval e-shopům, kde je proces 
naskladnění a  vyskladnění z  nejrůzněj-
ších lokací velmi rychlý.
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Tyto regály jsou vhodné pro skladování na 
principu FIFO do provozů, kde není vysoká 

obrátkovost zboží či materiálu. „Při ma-
nipulaci obvykle jen z  jedné obslužné 

uličky a  rychlosti pojezdů systémů 
bych je nedoporučoval napří-

klad u  e-shopů, kde je proces 
naskladnění a  vyskladnění 

z  nejrůznějších lokací 
velmi rychlý. Naopak se 

hodí do mezioperačních 
skladů, kde je přesně stanoveno, 

které lokace, například po jednotli-
vých mobilních podvozcích, se zrovna 

manipulují,“ říká ředitel Beg Bohemia 
Vladimír Přikryl. Mobilní regály jsou vhodné 

do skladů sloužících jako zásoba, expedice či 
příjem. Velmi často se také využívají do skladů 
chlazeného nebo mraženého zboží, kde je 
nutné většinou na malém prostoru maximálně 
využít jejich kapacitu, protože počáteční inves-
tiční náklady bývají vysoké.

MAXIMÁLNÍ VYUŽITELNOST SKLADU
Díky mobilním regálům lze skladovací kapacitu 
rozšířit až téměř na dvojnásobek. „Tento sys-
tém navíc umožňuje ušetřit energii a provozní 
náklady, takže firmy mohou počítat s  dobrou 
návratností investice,“ říká Jan Novotný, sales 

manager společnosti Dexion. Podle ukládací 
jednotky lze zvolit i  druh regálu, pojízdné re-
gály lze řešit jako paletové, konzolové či poli-
cové. Existují tedy i  speciální pojízdné regály 
 například na skladování dlouhých trubek nebo 
koberců.

DODATEČNÉ ZAVÁDĚNÍ MOBILNÍCH 
REGÁLŮ SE PRODRAŽÍ
Jak už z názvu vyplývá, mobilní paletové regály 
mají mobilní podvozek, který se pohybuje po ko-
lejnicích instalovaných do podlahy skladu. A to 
může být problém především při dovybavování 
u stávajících skladů. Dodatečná montáž kolejnic 
a  zajištění elektrické energie nemusí být vždy 
jednoduchou a finančně výhodnou záležitostí. 
„Především u nových skladovacích prostor, bych 
v pozici váhavého investora, pokud o tomto sys-
tému uvažuje, vždy připravil podlahu a koleje do 
této podlahy a elektrorozvody v podlaze, které 
nejsou v  daném okamžiku natolik nákladné. 
Koleje v podlaze nijak neomezují provoz skladu 
se stacionárními regály. Tímto krokem bych se 
připravil na budoucí možnost relativně jedno-
duchého doplnění a  přestavby stacionárních 
paletových regálů na mobilní systém,“ doporu-
čuje Vladimír Přikryl. V případě, že je třeba mobil-
ními regály vybavit již fungující skladové plochy, 
je totiž mimo jiné potřeba zajistit, aby podlaha 

NOVINKY Z LOGISTIKY

Mobilní paletové regály nacházejí své uplatnění 
všude tam, kde chtějí provozovatelé skladů 
maximalizovat skladovací plochu. Jejich 
další výhodou je skutečnost, že umož-
ňují zachovat přímý přístup ke kaž-
dému zboží, naopak nevýhodou 
je nutnost integrovat koleji-
ště podvozků do podlahy 
a zjistit přístup k elek-
trické energii.

T

MOBILNÍ PALETOVÉ 
REGÁLY SE HODÍ 
PRO SKLADOVÁNÍ 
NA PRINCIPU FIFO

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

byla ve vyhovujícím stavu pro dodatečnou in-
stalaci kolejnic a  bezproblémový chod pale-
tového regálu. Jde hlavně o  kvalitu a  nosnost 
podlahy, protože je do ní třeba dodatečně vyře-
zat drážky. „Pokud se zjistí, že únosnost podlahy 
není vyhovující, musí se stávající podlaha kom-

Jan Novotný
sales manager
Dexion

„DOBRÁ NÁVRATNOST 
INVESTICE“
Systém mobilních regálů umožňuje 
ušetřit energii a provozní náklady, takže 
firmy mohou počítat s  dobrou návrat-
ností investice.
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ATOZ Group vás zve na novou akci na podporu udržitelnosti:

Czech and Slovak 
Sustainability Summit 

čtvrtek 20. dubna 2023, WPP Campus, Praha

Konference, semináře a další akce zaměřené na udržitelnost vyrostly v poslední době jako houby 
po dešti, což je věc rozhodně dobrá, jak pro planetu samotnou, tak pro snahy podpořit udržitelnost 
na lokálních trzích. Ve společnosti ATOZ Group (přední poskytovatel B2B informací a organizátor 

odborných akcí v ČR a SR) jsme nicméně přesvědčeni, že je zde prostor minimálně pro jednu další.

Czech and Slovak Sustainability Summit nabídne trhu několik klíčových věcí:
•  silné zaměření na praktickou udržitelnost – žádný greenwashing, žádné plané řeči
•  široký záběr: výroba, stavebnictví, retail, pharma, packaging, supply chain, logistika a doprava
•  spolupráci se špičkovými odborníky na udržitelnost
•  pořadatele s 30letou zkušeností s organizací odborných akcí
•  rozsáhlou, celoroční medializaci summitu
•  prostor pro diskuzi, výměnu informací a nápadů a networking
•  kompletní pokrytí českého i slovenského trhu

Jak se můžete zapojit do akce Czech and Slovak Sustainability Summit?
•  Staňte se partnerem summitu a dejte všem vědět, že podporujete udržitelnost
•  Prezentujte svá udržitelná řešení v programu konference Udržitelnost v praxi
•  Ucházejte se o ocenění „Udržitelný projekt roku“
•  Potkejte lidi, kteří by mohli mít zájem o váš projekt
•  Zúčastněte se této unikátní akce a rozšiřte své znalosti a pochopení udržitelnosti

Odborný garant:

Zaregistrujte se k odběru newsletteru summitu a buďte první, 
kteří dostanou novinky o akci a pozvánku!

atozregistrace.cz/sustainability-summit

Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT 
pod vedením prof. Vladimíra Kočího

Kontakty:

Kateřina Osterrothová
program director
Tel.: +420 604 105 229
katerina.osterrothova@atoz.cz

Pavel Kotrbáček
sales manager
Tel.: +420 605 296 739
pavel.kotrbacek@atoz.cz
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ODPADY
Recyklační cíle 
a skutečnost

OBOROVÉ BALENÍ
Elektronika a spotřebiče

TISK A ZNAČENÍ
Etikety na spotřebitelské obaly

TRANSPORTNÍ BALENÍ
Obaly na sypké materiály

UDRŽITELNOST
Zálohované 

spotřebitelské obaly

SMART PACKAGING
Augmentovaná realita a obaly

Dočetli jste na konec? Nepřeskočili jste něco zajímavého? 

PACKAGING 

PRO AUTOMOTIVE

Automobilový průmysl patří 

mezi nejinovativnější odvětví. 

Inovace, ale i zajímavé trendy 

se projevují také v oblasti obalů. 

SHRINK SLEEVE:

OBLÍBENÝ 

I ZATRACOVANÝ 

Etikety plní nejen informační 

funkci, ale zatraktivňují i celkový 

design.

PLOTRY SMĚŘUJÍ OD 

VZORKOVÁNÍ K PRODUKCI

Velcí hráči na trhu se shodují, že 

se posunulo vnímání, a tím i vývoj 

plotru, směrem od vzorkovacího 

zařízení k produkční technologii.

REKORDNÍ OBALKO

Celkem 480 obalových

profesionálů a profesionálek

zavítalo na letošní desátý 

ročník obalového kongresu 

Obalko. 

CZECH AND SLOVAK 

SUSTAINABILITY SUMMIT 2023

Akce zaměřená na udržitelnost,

včetně té obalové, se uskuteční 

v centru WPP Campus v Praze. 

Více info po registraci 

na atozregistrace.cz/

sustainability-summit
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Metriky cirkulárního designu sledují osm přesně
definovaných indikátorů pro každý funkční
a konstrukční aspekt obalu a číselně vyhodnocují
jeho dopad na životní prostředí a udržitelnost
a také na celý dodavatelský cyklus zákazníka.

Tím se zaměření na udržitelnost propojuje
i s ekonomickými zájmy zákazníka a ukazuje,
že péče o životní prostředí může být i významnou
obchodní strategickou výhodou.

Na princip podpory cirkulární ekonomiky
se soustředil také hlavní workshop s významným
partnerem firmy DS Smith, společností Nestlé,
který proběhl v rámci odpoledního programu
obalového kongresu Obalko 2022.

Zástupci společnosti DS Smith Packaging
Martin Němec, Subregional Managing Director
CEE a Jan Karlík, Key Account Manager
POS & Display spolu s Michaelou Bernatovou,
Trade Marketing manažerkou společnosti Nestlé
představili ve společné prezentaci možnosti,
které nabízí využití jedinečného nástroje -
Metrik cirkulárního designu.
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Metriky
cirkulárního

designu

Svět se mění a spolu s ním se mění i náš pohled na využívání zdrojů
a vnímání obalů. DS Smith Packaging se zaměřuje na využívání principů cirkulární
ekonomiky při vytváření všech obalových a POS řešení.

Partnerství
pro měnící se svět


