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EDITORIAL

INSPIRACE PRO VÁŠ
BYZNYS A INOVACE JE
KONEČNĚ TADY

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
právě jste obdrželi historicky první elektronickou verzi vydání
B2B magazínu Packaging Herald. Časopisu o novinkách
a trendech v obalovém průmyslu a souvisejících odvětvích
doma i v zahraničí. Díky elektronické verzi, která je rovněž
volně ke stažení na portále www.packagingherald.cz, budete mít ke všem informacím kdykoliv přístup i v budoucnu.
O týden později vyjde tištěná verze Packaging Herald. Chybět
nebude na MSV Brno, FachPacku Norimberk, Brau Beviale
a podzimním logistickém kongresu SpeedChain.

Cílovou skupinou jsou manažeři s rozhodovacími pravomocemi, kteří využívají získané informace v souvislosti s plánovanými inovacemi.

eMagazín byl rozeslán na 7200 e-mailových adres patřících
uživatelům obalových řešení a služeb, dodavatelům technologií a materiálů pro výrobu obalů, výrobcům obalů a obalových materiálů, ale také designérům. Více než 63 % adres
reprezentuje uživatele obalů z různých průmyslových odvětví.

Co nás vedlo ke vstupu na obalový mediální trh? Naší ambicí je kromě předávání praktických informací vytvořit rovněž
moderní platformu pro sdílení informací mezi všemi subjekty,
které se obalovou problematikou zabývají. Věřím, že se nám
to i s vaší pomocí podaří.

Dvouměsíčník bude pravidelně doplňovat newsletter Packaging
Herald, který každých 14 dní přinese do tisícovek e-mailových
schránek souhrn nejdůležitějších obalových novinek z webového portálu www.packagingherald.cz. Nemohou vám proto
uniknout žádné žhavé novinky z tuzemska ani zahraničí.

Adriana Weberová
šéfredaktorka
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Linx SL1: Úsporný a flexibilní
laserový kódovací systém
Linx SL1 je úsporný laserový kódovací systém, který lze snadno
integrovat do provozního prostředí s omezenými prostorovými
možnostmi. Tento vysoce flexibilní laserový systém poskytuje
širokou nabídku typů zpráv – víceřádkové texty s vysokou kvalitou, loga a strojově čitelné kódy. Efektivní provedení systému
prodlužuje životnost laserové lampy a přispívá k vyšší spolehlivosti a snížení nákladů. Mezi další výhody patří: vlastní
grafický software LinxDraw, kombinace loga, textu a kódu
v jedné zprávě, výběr ze čtyř zaměřovacích čoček a uzavřený laser na bázi CO2. Jedná se o uzavřený laser CO2
s výkonem 10 W, vlnovou délkou laseru 10,6 μm a čtyřmi
zaměřovacími čočkami. Hmotnost laseru je přibližně 12,5 kg
a je vnitřně chlazen vzduchem. Ovládací interface je mimo
jiné i v českém jazyce. Výhradním distributorem produktů
značky Linx pro Českou republiku je společnost BOTTLING
PRINTING.

4.–5. LISTOPADU
Konference SpeedCHAIN v Praze
www.speedchain.cz

4. LISTOPAD
Ceremoniál předávání ocenění
OBAL ROKU a Design Touch v rámci
konference SpeedCHAIN v Praze.
10.–12. LISTOPADU
Veletrh BrauBeviale v Norimberku
www.braubeviale.de

Dopravník lze sestavit na míru
Společnost Interroll představí na Mezinárodním strojírenském
veletrhu, který se koná v Brně, nový modulární dopravník
Interroll. Hlavním prvkem platformy je robustní, modulární
systém s různými klíčovými prvky dopravníkových systémů,
z nichž lze sestavit komplexní řešení, určené k toku materiálu
podle konkrétních potřeb.
Aby se zjednodušila instalace na místě, jsou moduly z větší
části předsestavené. Nově naplánované systémy lze proto
velmi rychle realizovat, nainstalovat a uvést do provozu.
Instalaci dále usnadňují nezávisle nastavitelná boční vodítka,
plynule nastavitelné stojany, integrované nosiče pro elektrické
vedení a univerzálně využitelné body pro fixační prvky.
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NEWS
EPAL pomáhá
čistit trh od padělků
Evropská paletová asociace (EPAL) dodržela slovo dané výrobcům a opravcům europalet ve věci čištění českého trhu
od padělků. Jako první a základní krok provedla v dubnu ve
spolupráci s Generálním ředitelstvím celní správy ČR školení
pracovníků Celní správy ČR. Podobnou akci připravuje na
Slovensku. Programem semináře bylo zejména rozpoznávání
padělků europalet EPAL, technické informace, praxe padě‑
latelů na trhu, dovozy padělků apod. Od školení již došlo
k několika zásahům Celní správy ČR, při nichž padělané palety byly zachyceny v režimu tranzit před vyclením na vnitřním
trhu. „Dovolujeme si uživatele
europalet opět upozornit, aby
věnovali zvýšenou pozornost
původu palet, které nakupují.
Řídit se nejnižší nabízenou
cenou se skutečně nemusí
vyplatit,“ doporučuje Dana
Babušíková, zástupkyně EPAL pro
Českou republiku.

Dohled nad obaly
z Číny byl prodloužen
Na základě rozhodnutí Komise č. 2013/92/EU ze dne
18. 2. 2013, o dohledu a rostlinolékařských kontrolách, byla
přijata opatření pro dovoz vyjmenovaného zboží, které je dováženo prostřednictvím dřevěných obalů z Číny. Opatření se
týká zboží HS 2514, 2515, 2516, 6801, 6802, 6803,
6908, 7210. Postup byl platný do 31. 3. 2015. Na základě zjištěných skutečností během prováděných kontrol bylo
rozhodnutí prodlouženo o další dva roky a do výčtu kontrolovaných zásilek byly přidány ještě další kódy zboží, které
představují riziko zavlékání škodlivých organismů. Více čtěte
na: www.packagingherald.cz

Více na: www.packagingherald.cz
1:11:00
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NEWS
UNILEVER stahuje omáčky
s nesprávnou etiketou
Vzhledem k tomu, že některé výrobky Hellmann´s Česneková
omáčka 250 ml byly opatřeny
nesprávnou spodní etiketou s názvem CHILLI SAUCE odpovídajícím výrobku Hellmann´s Chilli
omáčka 250 ml a nesprávným
EAN kódem (8712100548628),
UNILEVER oznámil stažení těchto
výrobků z trhu. Důvodem stažení
je nesprávné označení alergenů
na výše zmíněné etiketě, které neodpovídá obsahu alergenů v česnekové omáčce. Více čtěte na:
www.packagingherald.cz

Buď hudbě blíž se Staropramenem
Letošní kampaň Pivovarů Staropramen Buď hudbě blíž si dala
za cíl dostat lidi k muzice a ještě více – dát ji lidem přímo do
ruky. S nástupem prvních open-air festivalů spustil Staropramen
kampaň na speciální edici plechovek se šesti hudebními styly.
Díky QR kódům na těchto obalech lze poslouchat 30 hitů
z každého žánru. „Každý, kdo si v období od června do
srpna koupí plechovku Staropramenu Světlého ze speciální
hudební edice, získá díky QR kódům jedinečnou možnost poslechnout si zdarma třicet skladeb žánru zobrazeného na plechovce,“ říká Michal Šlechta, manažer značky Staropramen.
„Spotřebitelé si mohou vybrat plechovky v designu rocku,
elektra, punku, hip hopu, reggae a klasiky“. Více čtěte na:
www.packagingherald.cz.
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HEINEKEN to s tříděním
odpadů myslí vážně
Společnost HEINEKEN Česká repub lika
dokazuje, že maximalizace třídění a recyklace obalových materiálů mají smysl.
V roce 2014 recyklovala více než
99 % obalových materiálů. Společnost
EKO-KOM udělila této společnosti osvědčení o úspoře emisí za rok 2014. Díky
systému tříděného odpadu, především
obalových materiálů, přispěla společnost
HEINEKEN ČR ve spolupráci se společností EKO-KOM ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora,
které bylo dosaženo, představuje 6458 tun CO2 ekvivalentu
s celkovou úsporou energie
145 632 GJ. Více čtěte na:
www.packagingherald.cz
Veletrh Marketing
Mix – nástupce veletrhu Svět reklamy
Veletrh reklamy, marketingu a polygrafie Marketing Mix –
nástupce veletrhu Svět reklamy – se uskuteční 15. září
v nových prostorách Hotelu DUO Praha a 22. září také
v nových prostorách brněnského výstaviště BVV – Pavilon E.
Marketing Mix navazuje na tradiční Svět reklamy,
v jehož rámci se devět let komunita reklamních a marketingových firem a specialistů setkávala na podzimních prezentačních veletrzích v Brně a v Praze. „Vznikla
tradice, ale i potřeba tento projekt posunout dál. Proto
vzklíčila myšlenka zachovat podzimní veletrhy v Brně
a Praze a doplnit je menšími konferenčními akcemi v krajích
a setkávat se celoročně on-line na portálu věnovaném marketingu – to vše pod novou značkou
Marketing Mix,“ říká za organizátora veletrhu
Veronika Povýšilová, společnost Omnis Olomouc. Více čtěte
na: www.packagingherald.cz

PI
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Trendem je standardizace,
ale také obaly na míru
HLAVNÍM ÚKOLEM PŘEPRAVNÍHO BALENÍ JE DOSTAT NEPOŠKOZENÉ ZBOŽÍ NA MÍSTO
URČENÍ. VE STROJÍRENSTVÍ A AUTOMOTIVE PLATÍ TOTO PRAVIDLO DVOJNÁSOB. OBA OBORY
SE VYZNAČUJÍ RŮZNORODOSTÍ, A TOMU MUSÍ ODPOVÍDAT I ŠIROKÁ NABÍDKA OBALOVÝCH
ŘEŠENÍ. V SOUČASNÉ DOBĚ SE PODLE MOŽNOSTÍ PŘECHÁZÍ NA OBALY Z PLASTU. SVÉ
VÝZNAMNÉ MÍSTO MAJÍ V OBOU OBORECH OBALOVÁ ŘEŠENÍ Z VLNITÉ LEPENKY A ZE DŘEVA.
Adriana Weberová

DŮRAZ NA FUNKČNOST
A UNIVERZÁLNOST
Počet vratných obalů roste
V automobilovém průmyslu mají nezastupitelnou roli vratné
obaly. Oblast automotive je dokonce označována za průkopníka v zavádění vratných obalů. Jejich počet roste na úkor
jednocestných balení. Subdodavatelé komponentů v automobilovém průmyslu jsou nuceni dodávat v režimu just in time,
a proto sídlí v přijatelné vzdálenosti od automobilky. A právě
vratné obaly se dají efektivně využívat především na kratší
vzdálenosti.

Trendem jsou různé kombinace výrobních a fixačních prostředků s prostředky a obaly pro transport a skladování. Důraz
se klade na vysokou funkčnost řešení a maximální univerzální
využití. Jsou to kombinace obalů produkovaných vstřikováním
plastů s fixacemi produkovanými tepelně vakuovým tvarováním
plastových desek z ABS, PS, ABS TPU, ale i PSPE, HDPE apod.
nebo s fixacemi textilními či z netkaného textilu nebo jiných moderních a odolných materiálů.
ROBERT FAJFR, MANAŽER PRO ČESKOU REPUBLIKU
SPOLEČNOSTI GEORG UTZ ČR

Mezi základní požadavky na vratný obal patří v automotive
vysoká ochrana produktu před poškozením, dlouhá životnost
obalu a jednoduchá manipulace. Z hlediska typů obalů je
zde patrný trend k vyšší standardizaci. „Klasikou jsou plastové přepravky typu boxu KLT podle norem VDA, euroboxy
typu RAKO odpovídající eurorozměrům (1200 x 800 mm)
či ISO rozměrům (1200 x 1000 mm) přepravních palet
a přepravky odpovídající standardům a potřebám na poloautomatickou a automatickou manipulaci typu EUROTEC,“
10 www.packagingherald.cz

doplňuje Robert Fajfr, manažer pro Českou republiku společnosti Georg Utz ČR. Nejvíce se využívají standardní plastové
přepravky s rozměry 400 x 300 mm, 600 x 400 mm nebo
800 x 600 mm a vyjímatelné omyvatelné fixační vklady
z plastů. „Výhodou je, že přepravky přecházejí z jednoho projektu do druhého a mění se pouze fixační vklady. Standardem
se stává i využívání skládacích paletových boxů typu FLC
s fixačními plastovými proklady pro ochranu dílů nebo

HLAVNÍ TÉMA
s textilními ochrannými vklady,“ pokračuje Robert Fajfr. Z hlediska materiálu jde o odolné recyklovatelné plasty s nízkou
hmotností.
Výhodou je, pokud jsou obal i fixace
vyrobeny z jednoho materiálu
Vlnitá lepenka se uplatňuje na obalech, pokud je zboží
přepravováno mezi dvěma a více společnostmi; obaly pak
nebývají vratné, důraz se klade na jejich cenu a snadnou
recyklaci. „Velké plus je, pokud jsou obal i fixace vyrobeny
z jednoho materiálu, recyklace je pak daleko snazší. Jako

příklad jednorázového obalu může posloužit lepenková
cívka pro navíjení kabelů a pásů, která se po jednom použití ihned recykluje,“ zmiňuje Dalibor Vrba, specialista marketingu Servisbal Obaly. Pro obalová řešení společnost Servisbal
Obaly častokrát využívá kombinace vlnité lepenky s dalšími
materiály. Pokud se jedná o pohledové díly, např. plasty palubní desky, uplatňuje se kombinace lepenky s PE profilem
z důvodu ochrany citlivých povrchů – nesmí dojít ke zmatnění
a drobným oděrkám produktů. U velkých dílů, které se vkládají do paletových boxů, je vhodná kombinace kartonové
proložky s fixací z polystyrenu.

Skupinové balení lze použít
do standardního obalu 4G.

Výhodou voštin je vysoká plošná zátěž.
PI

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu, ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

7. mezinárodní veletrh
dopravy a logistiky

ENVITECH

MSV 2015

14.–18. 9. 2015
MSV 2015

Brno – Výstaviště

HLAVNÍ TÉMA
Pro automotive jsou
typická skupinová balení
Pro výrobce systémů pro řízení automobilů, společnost JTEKT ,
vyvinul Servisbal OBALY balení určené k přepravě řídicích
tyčí typu C-EPS. Skupinové balení lze použít do standardního
obalu 4G, který pojme dvě patra fixací po pěti kusech na
patře. Jednotlivá patra fixace jsou vyrobena z pětivrstvé vlnité lepenky, kterou lze opakovaně použít a zároveň je plně
recyklovatelná.

destinace bude výrobek distribuován a jak dlouhou dobu na
ochranu výrobku požaduje. Na základě těchto indicií doplním
údaje do softwaru a pouze kontroluji, zda je vše správně dimenzováno na přepravní obal. Je samozřejmé, že výrobky
s vyšší hmotností vyžadují kontrolu a přepočítávání,“ popisuje
přípravu ředitel společnosti Jiří Zukal.

Balení neobsahuje žádné lepení ani šití, a proto je možné ho
dodávat k zákazníkovi v plochém stavu. Fixace přesně kopíruje tvar výrobku a podepírá ho pouze na čtyřech určených
místech. Pro ostatní místa citlivá na kontakt (kabely, konektory, plastové i kovové brackety) jsou vytvořeny dostatečné
ochranné zóny.
Jiným příkladem skupinového balení je loňský vítěz soutěže
Obal roku – univerzální skupinový obal pro autodisky kol od
společnosti UNIPAP. Obal vyrobený z vlnité lepenky ochrání
autodisky s různými rozměry. Do jednoho HC kontejneru se
vejde až 880 disků. A právě poptávka po skupinových řešeních obalů patří podle Ivy Nehybové, CCO společnosti
UNIPAP, mezi specifika balení v automotive. „Pro automotive
je typické využívání jednotných typových řad obalových konceptů jako vnějších plášťů skupinových obalů. Jiným specifikem
oboru jsou obaly, které zvládnou vysoké zatížení ve zhoršených klimatických podmínkách.“
Nahradí papírové voštiny vlnitou lepenku?
Společnost Forlit vsadila na obalový materiál vyrobený z papírových voštin. Největší výhodou voštin je podle obchodního zástupce Martina Bederky vysoká plošná zátěž, která
se dá nakonfigurovat podle požadavku zákazníka. Například
vhodným zvolením oka s rozměry 8 mm, 10 mm, 13 mm,
15 mm a 20 mm, ale také krycím papírem Testliner s gramáží 140 gsm – 200 gsm, popřípadě KRAFTU s gramáží od
200 gsm do 275 gsm. „Další výhodou je, že mohou být vyrobeny až do výšky 100 mm, což s vlnitou lepenkou není
možné, ledaže byste slepovali lepenky na sebe. To by však
nebylo ekonomické, protože by tam bylo použito několikanásobně více krycích vrstev proti dvěma krycím vrstvám u voštin
o tloušťce 100 mm.“ Příkladem obalu z papírových voštin je
one way transportní balení, které se v automobilovém průmyslu používá jako fixace pro přepravu komponent.
Software vyrobí obal na míru
Při přepravě strojírenských celků a výrobků mají své místo dřevěné bedny vyrobené na míru. Specialistou na podobná obalová řešení je společnost OBAL Expert. K výrobě exportních
obalů zde vyvinuli speciální software. „Software na výrobu
beden funguje velmi jednoduše. Zákazník nám specifikuje
rozměry a hmotnost výrobku, způsob přepravy, do jaké
12 www.packagingherald.cz

Nová generace VCI fólií: Německá společnost MetPro
Verpackungs-Service vyrábí novou fólii pro ochranu výrobků proti korozi MetPro BioCor. Jedná se zcela novou
generaci VCI fólií (fólií s vypařovacím inhibitorem koroze), která kombinuje výbornou protikorozní ochranu
s nejvyšším stupněm péče o pracovníky, produkty i zákazníky zabalených produktů. Produkt je vyráběn z polyetylenové fólie za použití přírodních složek s funkcí
inhibitorů, a není proto založen na tradičních aminech
nebo dusitanech. V testech běžně používaných automobilovým průmyslem získává nejlepší možná hodnocení
s ohledem na protikorozní vlastnosti. Polyetylenová fólie
s vypařovacím inhibitorem koroze je navíc jediným produktem, který dokáže chránit kovové součásti přicházející do styku s potravinami. V České republice a na
Slovensku je používají desítky firem, především z oblasti automotive. Na vývoji se podíleli Jakub Hájek
a Niall O‘Carroll. Fólie získala ocenění OBAL ROKU 2015
a byla nominována na CENU PŘEDSEDKYNĚ POROTY.

Dřevěné bedny pro zámořskou přepravu jsou nejžádanějším produktem, kde se při samotném balení využívají
i další ochranné prvky, ať už jsou to technické pěny, papírové
ochranné hrany, alu fólie s vysoušedly vlhkosti a v neposlední
řadě vázací pásky a dřevěné profily k samotnému zafixování
výrobku uvnitř bedny. „Sama výroba přepravní bedny a provedení exportního balení trvá podle velikosti výrobku různě
dlouho. Vždy se ale snažíme zákazníkovi vyjít vstříc co nejrychleji a nejkvalitněji,“ uvádí Jiří Zukal.
„Každý projekt na klíč je něčím unikátní, specifický a přináší
přidanou hodnotu pro zákazníka ve formě ochrany, manipulace, skladování či úspory při skladování transportu,“ uzavírá
Radim Vlček, Sales & Operations Director Eastern Europe VMT
Ecopack. 

VÝZKUM

ALIANCE BOJUJE

za oživení výroby
polymerů
PODLE NEJNOVĚJŠÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ PLASTICS EUROPE Z ČERVENCE
2015 DOŠLO ZA PRVNÍCH PĚT MĚSÍCŮ ROKU 2015 PROTI STEJNÉMU OBDOBÍ
ROKU 2014 K POKLESU VÝROBY PLASTŮ O 3,2 %. NA STRANĚ ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ
DOŠLO K RŮSTU O 2,0 %.
Adriana Weberová

N

ejvíce se na růstu spotřeby plastů podílejí obaly
(+3,7 %). Naopak značný pokles zaznamenaly
plasty ve stavebnictví (-8,2 %). Letošní export primárních plastů z 28 států Evropské unie za pět měsíců zaznamenal mírný růst, import byl na stejné úrovni jako vloni.
Průměrné ceny primárních plastů za prvních pět měsíců 2015
proti stejnému období 2014 zaznamenaly pokles o 3,3 %,
u plastových výrobků o 0,8 %.

OD ZAČÁTKU BŘEZNA 2015
BYLY VYHLÁŠENY DALŠÍ
34 PŘÍPADY VYŠŠÍ MOCI
Nedostatek plastů a kontinuální zvyšování jejich cen
v 1. polovině roku 2015 vedlo Evropskou asociaci zpracovatelů plastů (EuPC) v Bruselu 22. května k vytvoření Strategické
aliance pro polymery v Evropě. EuPC, kterou reprezentuje 51
evropských sdružení národních asociací, připomíná, že od
začátku března 2015 byly vyhlášeny další 34 případy vyšší
moci, což vede k nedostatku PE a PP na trhu a k růstu cen.
A to v době, kdy ceny ropy jsou relativně nízké. Důsledkem je
uzavírání provozů zpracování plastů, které nikdo neřeší. Nově
vzniklá aliance proto požaduje zrušení importních cel na polyolefiny z Asie, které je od 1. ledna 2014 ve výši 6,5 %,
a věří, že evropští výrobci plastů budou reinvestovat dosažené vyšší marže k prodlužování životnosti výroben v Evropě
a k zajištění kontinuity dodávek evropským zpracovatelům,
dále k inovativním aplikacím plastů, zejména v obalovém sektoru, a k efektivnímu využití odpadních plastů.

Cenový monitoring komoditních plastů v Evropě
v období 06/2014 až 06/2015. Zdroj: D. Platt –
www.europeanplasticsnews.com
POČET VYHLÁŠENÝCH VYŠŠÍCH MOCÍ
V CHEMICKÉM PRŮMYSLU ZA I. POLOLETÍ
V OBDOBÍ 2005 – 2015.

GRAF

Klikněte pro více informací
Prvního července 2015 EuPC zveřejnila, že za poslední čtyři
měsíce bylo vyhlášeno u evropských výrobců polymerů přes
40 případů vyšších mocí, zatímco v předchozích dvou letech
to bylo pouze 11 případů. Nově založená Aliance pro polymery v Evropě proto připravuje detailní informace o situaci
v národních asociacích zpracovatelů plastů a bude usilovat
o zrušení importních cel pro dodávky polyolefinů z Asie.
Dále pracuje na studii o možnostech oživení výroby polymerů
v Evropě a budoucím vývoji výroby. 
Zdroj: z analýzy vypracované Františkem Vörösem,
konzultantem Sdružení EPS ČR.
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DATABAR ZATÍM JEN
PRO VNITŘNÍ POTŘEBY
ZATÍMCO VE VŠECH SOUSEDNÍCH STÁTECH ČÁROVÝ
KÓD GS1 DATABAR PŘESTÁVÁ BÝT RARITOU A VÍCE

tězců v ČR GS1 DataBar dosud nenačítají. Přesto
existují společnosti, které objevily přednosti inovova-

NEŽ ROK SLOUŽÍ ZÁKAZNÍKŮM NAPŘ. SLOVENSKÉHO
ŘETĚZCE COOP, RAKOUSKÉ BILLY NEBO POLSKÉ
BIEDRONKY, U NÁS EVIDUJEME JEN NĚKOLIK APLIKACÍ.
SITUACE SE VŠAK MŮŽE RADIKÁLNĚ ZMĚNIT: PRVNÍ

Pokladní na kasách žádného z maloobchodních ře-

ných datových nosičů a s úspěchem je využívají ať
pro své interní potřeby nebo na základě požadavku
zahraničního obchodního partnera. Tyto firmy si tak
se zřetelem k očekávanému vývoji budují jistou konkurenční výhodu. GS1 Czech Republic je těmto prů-

Z OBCHODNÍKŮ OHLÁSIL ZÁMĚR VYUŽÍVAT VEDLE

kopníkům plně k dispozici, a to jak v době příprav

SYMBOLU EAN–13 TAKÉ GS1 DATABAR, ABY MOHL

prvních vzorů, tak i následně pro potřebnou veri-

DŮSLEDNĚ PLNIT ZPŘÍSŇUJÍCÍ SE NÁROKY NA
VYSLEDOVATELNOST PRODUKTŮ.

fikaci připravených datových nosičů GS1 DataBar
v zájmu omezení chyb a garance jejich dokonalé
funkčnosti. 

Mikuláš Černý

GS1 DataBar

ZNOVU STŘEDEM POZORNOSTI
GS1 DATABAR je první symbolika, která byla po čtyřiceti
letech fungování standardních datových nosičů EAN/UPC
určena k doplnění možností identifikace položek v maloobchodu. Jaké jsou její přínosy?
EAN/UPC nese standardní numerickou strukturu, GTIN,
globální číslo obchodní položky, které unikátně identifikuje
zodpovědný subjekt a příslušnou technickou specifikací definovaný produkt. Tato funkcionalita byla pro činnost platebních
terminálů obchodních organizací po dlouhou dobu dostačující. Se vzrůstajícími nároky na bezpečnost potravin, ochranu
spotřebitele, řízení zásob na prodejní ploše a další procesy
však vznikl požadavek na zavedení symboliky, která by na
stejném nebo menším prostoru dokázala zakódovat větší
množství informací.
Lepší čitelnost zaručena
Organizace GS1 na tuto výzvu reagovala vývojem symbolů
GS1 DataBar. Existuje sedm různých variant pro různé oblasti
použití. V maloobchodu, tj. pro dekódování na platebních
14 www.packagingherald.cz

terminálech, je možné využívat čtyři varianty: GS1 DataBar
Omnidirectional nesoucí pouze GTIN, případně jeho vrstvenou (Stacked) obdobu, a GS1 DataBar Expanded, která
mimo GTIN může nést i další doplňující informace, například
šarži, exspiraci nebo hmotnost, a to opět jak v lineární, tak
i ve vrstvené formě.
GS1 DataBar dostal díky dlouhodobým zkušenostem s vy‑
užíváním EAN/UPC do vínku ještě jednu důležitou vlastnost.
Velké procento symbolů EAN/UPC je problémově snímatelných z důvodu nedodržených ochranných zón. Tyto zóny jsou
v GS1 DataBar vloženy přímo do čar symbolu, proto je GS1
DataBar jediným ze symbolů Systému GS1, který ochranné
zóny nepotřebuje.
Dairy4Fun aneb Problémy jednoho vajíčka
Společnost Dairy4Fun vznikla v roce 2010. Její zakladatelé
se rozhodli přinést na trh inovativní mléčné produkty s přidanou hodnotou: lákavými nápaditými obaly, a především
s bonusem v podobě hraček. Výrobky Dairy4Fun najdeme

ARMOR, svetový lídr v technologii
termotransferových pásek

www.armor-tt.cz

IDENTIFIKACE
pod různými značkami včetně privátních v bezmála dvaceti
zemích Evropy. Každoroční nárůst produkce se pohybuje
v řádu desítek procent, čemuž odpovídá stálé rozšiřování výrobních kapacit moderního výrobního závodu, který se nachází v Bílově v Moravskoslezském kraji. Portfolio tvoří tři
kategorie výrobků: vajíčka s překvapením, sáčky s jogurtovým
dezertem a mléčné snacky.
Největším obchodním partnerem je polská maloobchodní síť
Biedronka, kam směřuje celých 30 % produkce neboli dva
až tři kamiony týdně. Dairy4Fun dodává vajíčka obsahu‑

jící mléčný krémový dezert a překvapení – hračku. Výrobek je opatřen
sekundárním obalem shrink sleeve.
Smrštitelné etikety jsou velmi žádaný
typ obalu, neboť umožňují využít celý
jeho povrch pro marketingové účely
i u náročných tvarů výrobku. Tím, že je
motiv vytištěn na rubovou stranu obalu
technologií spodního tisku, je zajištěna
odolnost motivu proti oděru a vysoký
lesk finálního produktu.
Z pohledu automatické identifikace je situace horší. Vysoký
lesk materiálu záporně ovlivňuje odrazivost čárového kódu.
Dalším negativním faktorem pak může být tvar primárního
obalu, který fólie obepíná.
Oba tyto faktory se na ztíženém dekódování symbolu
EAN-13 projevily: odběratel při kontrole kvality čárových
kódů, kterou si provádí sám pomocí verifikátoru, zjistil, že
kvalita symbolu EAN-13 je nevyhovující a dosahuje nejnižšího
16 www.packagingherald.cz

stupně 0,0 (ANSI F). Dodavatel se na podzim loňského roku
obrátil se žádostí o kontrolu na pracovníky GS1 Czech Rep.,
a ti zákazníkovy závěry potvrdili.
Ukázalo se, že komplikace způsobuje vysoká lesklost a zakřivení povrchu. Pracovníci GS1 Czech Republic nejprve navrhli
zvětšení zobrazení a výšky symbolu. Ani po této úpravě však
nebylo dosaženo výrazného zlepšení. Projektoví manažeři byli
nuceni konstatovat, že pro daný typ obalu nelze u standardního čárového kódu EAN-13 dosáhnout požadovaného minimálního stupně kvality 1,5 (ANSI C).

O zahraničním zákazníkovi je známo, že
na svých prodejnách
běžně využívá k identifikaci části produkce symboliku GS1 DataBar.
Pracovníci GS1 Czech
Republic proto iniciovali jednání mezi společnostmi Biedronka
a Dairy4Fun o testování identifikace produktů symbolikou GS1 DataBar. Ve variantě GS1 DataBar
Omnididectional, která nese pouze GTIN a mj. se používá
k identifikaci ovoce.
První testované vzorky vykázaly již na první pokus výborné výsledky. Díky použité symbolice bylo možné realizovat výrazně
větší zobrazení symbolu GS1 DataBar, a to na ploše menší,
než byl doposud upravovaný EAN-13. Výsledná kvalita symbolu předčila očekávání.

IDENTIFIKACE
Bezproblémové odbavení
výrobku na POS
Symbol GS1 DataBar umožnil identifikaci obalově velmi komplikovaného produktu tak, že je v současnosti garantováno
bezproblémové odbavení výrobku na POS. „Od realizace
projektu jsme již ze strany odběratele nezaznamenali žádnou
připomínku,“ potvrzuje Milan Šír, zakladatel a CEO společnosti Dairy4Fun. „Pro výrobce je nejdůležitější koncentrovat se
na produkci a ne řešit podobné problémy, které generují vícenáklady a vyžadují aktivitu zaměstnanců navíc.“
Potíže s dekódováním jsou přitom pro výrobce citelnější, než
by se na první pohled mohlo zdát: než je dosaženo uspokojivého výsledku, náklady spojené především s plánováním
a likvidací zásob nese právě dodavatel. Pro exportně založenou společnost je další nespornou výhodou kódu jeho prostorová úspornost. Výrobce může pracovat s více jazykovými
variantami obalu a není nucen k designovým kompromisům.
Dairy4Fun se proto bude snažit symbol prosazovat. Do konce
roku plánuje jeho rozšíření na produktovou skupinu mléčných
snacků.
Nový symbol
v Masokombinátu Polička
Mezi inovativní firmy, jež se zajímají o benefity, které poskytují
datové nosiče nové generace, patří také významný tuzemský
producent masných výrobků, Masokombinát Polička. Přední
dodavatel řetězce MAKRO C&C CR označuje prakticky veškerý sortiment masných a uzenářských výrobků určených pro
tohoto odběratele kódem GS1 DataBar.
Datový nosič najdeme na produktech dodávaných i pro ostatní
zákazníky. Kódy s proměnnými informacemi se tisknou přímo
na balicích linkách dvou provozů na vážicích zařízeních technologií termotisku. Požadavek na identifikaci tímto symbolem
přitom vzešel interně, nikoli – jak tomu zpravidla bývá – na
popud odběratele. Datový nosič se využívá na straně expedice. „Hlavním důvodem zavedení kódu byla jeho datová kapacita,“ prozrazuje Pavel Šimon, programátor Masokombinátu
Polička. „Původně jsme začali používat symbol GS1-128, ale
ten nám bohužel nestačil; nevešly se do něj všechny informace, které jsme potřebovali.“
V GS1 DataBar jsou zakódovány tyto informace: identifikace zboží (GTIN), netto váha nebo počet kusů, číslo šarže
a datum minimální trvanlivosti. „Do budoucna bychom chtěli
použít ještě brutto váhu,“ doplňuje Pavel Šimon.
Při expedici zboží je načten kód. Informační systém na základě datového obsahu kódu generuje dodací list, na kterém
je uveden druh zboží, váha nebo počet kusů, číslo šarže
a datum minimální trvanlivosti. „Obsluha expedice tak nemusí

tyto údaje složitě hledat na etiketách. Hlavním benefitem systému je bezchybnost a přesnost údajů při vychystávání zboží,
které požadují naši zákazníci,“ uzavírá Pavel Šimon.
Dodejme, že pracovníci Masokombinátu Polička zavedli nový
datový nosič bez pomoci třetí strany. Potřebné informace
o standardním čárovém kódu GS1 DataBar získali na specializovaném školení organizovaném sdružením GS1 Czech
Republic; jednotlivé segmenty aplikačních identifikátorů převzali z kódu GS1-128. Nakonec pouze povolili existující
možnost dekódování symbolu GS1 DataBar ve čtečkách čárových kódů. 
PI

e-mail: info@fipack.cz
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LEPIDLA
(tavná, disperzní, speciální)
PALETIZAČNÍ LEPIDLA
NA VODNÍ BÁZI
(fixace bez poškození zboží,
nižší náklady)
LEPICÍ BODY
SUCHÉ ZIPY
PROTISKLUZOVÉ PROLOŽKY
PROTISKLUZOVÉ LEPICÍ PÁSKY
další pomocné materiály
LEPIDLA:
tavná lepidla (hot-melt)
emulzní lepidla
dextrinová a škrobová lepidla
lepidla na bázi latexu
UPLATNĚNÍ LEPIDEL:
obchodní formuláře/direct mail
vložky víček
výroba kartonů
lepení (zavírání) kartonů
filtrační jednotky
dokončovací systémy
grafický průmysl
balení
paletizace
laminování pro polygrafii
montáž výrobků
ochranné balení
zpracování dřeva

PROTISKLUZ

SUCHÉ ZIPY

LEPICÍ BODY
PROTISKLUZ

TECHNOLOGIE

Roboty se tlačí
i do primárních zón
ROBOTY SE S ÚSPĚCHEM UPLATŇUJÍ V KAŽDÉ ČÁSTI VÝROBNÍ LINKY
OD SBÍRÁNÍ PŘES BALENÍ PO PALETIZACI. DODAVATELÉ ZAZNAMENÁVAJÍ
V POSLEDNÍCH LETECH ZVÝŠENÝ ZÁJEM PRÁVĚ O APLIKACE V POTRAVINÁŘSTVÍ.
DŮVODŮ JE VÍCE. JEDNÍM JE SNAHA UVÉST NOVÉ PRODUKTY NA TRH
Adriana Weberová

V

ýhody automatizace a robotizace jsou v porovnání
s lidskou silou všeobecně známé: nižší provozní náklady, vyšší výkon, přesnost a kvalita, nižší chybovost
a bezpečnější provoz. Automatizované linky navíc nabízejí
vyšší flexibilitu. Zapomínat bychom neměli na příjemnější
pracovní podmínky. Zaměstnavatelé se snaží snížit zatížení
zaměstnanců vzniklé opakovanou nebo namáhavou manipulací s těžkými předměty. „Přísné normy vyplývající ze zákona
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci způsobují v mnoha
firmách s vyšším objemem výroby problémy a tlačí zaměstnavatele k automatizovaným řešením. Druhým problémem je, že
je pro takto těžkou práci obtížné najít zaměstnance,“ podotýká
Radek Velebil, senior sales engineer ze společnosti KUKA.
Stále dominují stacionární stroje
V potravinářském sektoru jsou roboty pomocníky při vkládání
jednotlivých produktů do skupinových obalů, většinou do lepenkových boxů nebo trayů. Své uplatnění nacházejí rovněž
18
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foto zdroj: KUKA

CO NEJDŘÍVE. JINOU PŘÍČINOU JE POPTÁVKA PO RŮZNORODÉM BALENÍ.

PR PREZENTACE

INK-JET TISKÁRNA

MSV 2015
VÍCE PROSTORU
PRO TECHNOLOGIE

MI 9028

NOVINKA

Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r. o.
hostuje na brněnské veletržní scéně již dvacátým rokem.
Nechybí na obalovém veletrhu EMBAX/SALIMA, na strojírenském veletrhu MSV ani při doprovodném programu
Packaging Live. Letos představí značicí technologie
Markem Imaje ještě impozantněji, a to ve zcela nové koncepci své výstavní expozice.
Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu najdeme
firmu ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. v pavilonu E,
kde pod taktovkou realizačního týmu Veletrhy Brno vyroste
stánek o rozloze téměř 90 m2. Protože primární filozofií letošní expozice je „více prostoru pro technologie“, překlene
zasedací místnost vzdušný prosklený most, který tak vytvoří
hlavní dominantu expozice. Ke koncepci nám jednatel firmy
Pavel Ondrášek řekl: „Každý rok se sortimentem Markem-Imaje
přicházejí inovativní a nové technologie značení. Samy exponáty jsou nejen technicky špičkové, ale zároveň čisté po
stránce designu, a budou tedy ozdobou naší expozice jako
takové. Zvolili jsme tvarově jednoduché, barevně a materiálově výrazné konstrukční doplňky. Střídáme barevnost bílou,
fialovou a oranžovou – korporátní barvy Markem Imaje.

JEDNODUŠE CHYTŘEJŠÍ INVESTICE
DÁLE NABÍZÍME…
termotransferové
tiskárny
tiskárny
velkých
znaků

CO2 laserové tiskárny

Zákazník si veškeré produkty může prohlédnout, vyzkoušet
jejich ovládání a konzultovat svůj záměr s odborníky.“

MI 9028 – NOVINKA,
KTERÁ UŠETŘÍ VÁŠ ČAS
Jednou z představených novinek bude inkoustová tiskárna
malých znaků Markem Imaje 9028. Je natolik jednoduše
konstruovaná, že je připravena k okamžitému tisku i v náročných podmínkách. Váží pouhých 18,5 kg a pracuje
bez nutnosti stlačeného vzduchu s příkonem 34 W. Tiskne
až čtyři řádky textu při rychlosti 4,4 m za sekundu a velikosti písma od 1,8 mm až po 8,7 mm.
Klikněte pro více informací
V nové expozici najdete také značicí technologie laserové,
termotransferové, tiskárny na kartony, etiketovací zařízení
a další produkty vlajkové flotily Markem Imaje.
Společnost bude navíc jedním z hlavních partnerů projektu Packaging Live – v pavilonu Z
představí kromě tiskáren Markem Imaje i produkt Xanté pro barevný potisk kartonů.

aplikátory
etiket
Oceněný exponát
ZLATÁ SALIMA 2014

…a další

Navštivte nás na

57. MSV V BRNĚ
14. –18. 9. 2015

PAVILON E STÁNEK 021
PAVILON Z PACKAGING LIVE

ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM
výhradní distributor Markem-Imaje
komplexní značicí technologie pro výrobní a balicí linky
Nad Přehradou 2296, 738 02 Frýdek-Místek, tel.: +420 558 639 611

www.ondrasek.cz
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v paletizaci a depaletizaci. Prosazovat se začíná robotizované plnění primárních obalů. „Stále více robotů nasazujeme
v primárních zónách, ať se již jedná o pekárny anebo výrobu
čokolády. Významné uplatnění roboty nalézají v odvětví zpracování masa. V oblasti paletizací rostou požadavky na manipulaci s celými vrstvami a také stále častěji depaletizujeme,“
potvrzuje trendy Vítězslav Lukáš, local GPG manager – Robots
& Applications ČR. Samostatnou kapitolou jsou automatizované celky ABB RacerPack, určené ke skupinovému balení,
které jsou nasazovány za stroje flowpack, a tím je zajištěno
kompletní robotické balení do krabic včetně další dopravy.
Příkladem robotů pro primární balení z produkce ABB jsou
stroje, které odebírají pralinky náhodně rozmístěné na pásu
s kadencí 1000 kusů za minutu a poté je ukládají do blistrů.

Zajímavým příkladem z posledních doby je projekt depaletizace a paletizace lahví z pivovaru Tambor. Tento malý pivovar
vsadil při své výrobě na tradiční výrobní postupy při vaření
piva, které ale zkombinoval s nejmodernějšími technologiemi
v procesu stáčení a manipulace s lahvemi. „Výsledkem je unikátní pracoviště, kdy jeden paletizační robot KR120R3200PA
dokáže obsloužit veškerou manipulaci s prázdnými lahvemi
v přepravkách; láhve po umytí a stáčení zase uloží do přepravek a následně je paletizuje,“ říká Radek Velebil.
Nepodceňujte servis
Vedle rychlosti a kompaktnosti se velký důraz klade na to, zda
je robot certifikován pro použití ve výrobě potravin. V aplikacích, které mají zvýšené požadavky na hygienu (nebalené
potraviny), je třeba volit robot vhodný do takového
prostředí (speciální maziva, speciální povrchové
úpravy ramene, omyvatelnost apod.). Společnost
KUKA nabízí možnost plnění převodovek olejem
splňujícím přísné hygienické požadavky při výrobě
s nezakrytými potravinami.
U robotických aplikací jsou zásadními parametry
nosnost a dosah robotického ramene. Důraz se
klade na malý zástavbový prostor robotu do linek
a vedle toho jeho design musí umožňovat snadnou
údržbu (omyvatelnost atd.). Na trhu najdeme roboty
umožňující práci i v -30 °C. Z hlediska softwarových řešení mohou zákazníci využít balíček služeb,
který významným způsobem zjednodušuje programování paletizačních schémat a pohybů robotu.

foto zdroj: ABB

Paletizační roboty najdou uplatnění v procesu paletizace, například v pivovarech, kde manipulují jak s KEG sudy, tak
i s celými na sebe naskládanými řadami plechovek. Díky automatizaci se roboty uplatňují při výrobě sterilované zeleniny,
v pekárnách při odebíraní pečiva a jeho plnění do krabic.
V naprosté většině zde dominují stacionární stroje.
Maximální výkon při zachování
nejvyšší flexibility
Podle Daniela Havlíčka, pracovníka marketingu společnosti
FANUC, se paletizace v potravinářství ubírá dvěma hlavními směry. Prvním je vysokoproduktivní jednoúčelová paletizace, druhý směr využívá průmyslové roboty, aby zajistil
nejvyšší flexibilitu při vysoké rozmanitosti zboží, a přitom zůstává stejně produktivní. „V nejmodernějších inovativních linkách nalezneme i prolínání těchto dvou směrů do jednoho
systému. Výsledkem je dosahování maximálních výkonů při
zachování nejvyšší flexibility.“
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Společnost ABB chce neustále zdokonalovat své průkopnické řešení v oblasti vysokorychlostního odebírání (ABB
FlexPicker) – jak po stránce hardwaru, tak i kamerových systémů a obslužného softwaru. Také FANUC pravidelně inovuje podle požadavků trhu a nejnovějších technologických
trendů v potravinářství. Například vizuální systém pro letmé
sbírání produktů iRVision, který zvládne obsloužit i složitější
systémy s více roboty, nebo systém iRPicktool pro intuitivní
a jednoduché nastavení i nejsložitějších kombinací automatizačních prvků a robotů. Navíc tento systém je plně integrovaný do řídicího systému robotu a nevyžaduje externí počítač
ani ovládací software.
Klikněte pro více informací
CO NÁS ČEKÁ NA
MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU

Trendem budoucnosti jsou podle Radka Velebila právě kolaborativní a mobilní roboty programovatelné a snáze integrovatelné do všech oblastí průmyslu. 

DESIGN

DESIGN

ICC profily a jejich užití
PŘED NUTNOST SEZNÁMIT SE ALESPOŇ SE ZÁKLADY PRÁCE S ICC PROFILY JE DNES
V PRAXI POSTAVENA VĚTŠINA Z NÁS, KTEŘÍ SE V TVŮRČÍ NEBO PRODUKČNÍ OBLASTI
PODÍLÍME NA VZNIKU A VÝROBĚ ZEJMÉNA BAREVNÝCH TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ.
Kamil Třešňák – Svět tisku

S

profily se v současné praxi sice opravdu setkává téměř
každý, přesto je mnozí využívají spíše intuitivně a bez
pochopení základních principů. Následkem toho přežívá u širší veřejnosti řada mýtů a mylných předpokladů, profily jsou často používány nevhodně a s nevalným úspěchem;
zejména na internetu lze – kromě kvalitních zdrojů – vyhledat
i množství stránek s nepřesným či zavádějícím obsahem.
Využijeme proto příležitosti a v rámci většího seriálu článků
si zopakujeme některé základní principy ICC profilů a jejich
nasazení; poukážeme rovněž na praktické dopady v grafické
praxi.
ICC profily
ICC profil je datový soubor. Jeho struktura je vytvořena prostřednictvím tagů. Tagy lze popsat jako předem deklarované
značky, které vymezují blok dat a zároveň definují jejich význam – tag například říká, že za ním následující data jsou názvem profilu nebo že obsahují převodní tabulku pro přepočet
barev. Použití tagů je výhodné, protože do tvorby profilů vnáší
rozšiřitelnost i určitou volnost a pole pro konkurenci mezi výrobci, zejména díky možnosti vkládat do profilu proprietární

tagy a data. To je oblíbený postup, jak do profilu přidat data,
která konkurenční aplikace nemohou využít, nebo jak v aplikacích pro tvorbu a editaci ICC profilů omezit nakládání s profily vytvořenými konkurencí. Určitou nevýhodou takto volnější
struktury je, že musíme počítat s případnými nekompatibilitami, nejčastěji z konkurenčních důvodů, ale někdy i jednoduše proto, že aplikace, která profil vytvořila, některý z tagů
vyplnila špatně. Důsledky mohou být nejrůznější – praxe zná
třeba případy, kdy grafická aplikace odmítne profil monitoru.
S postupující standardizací jsou ale excesy tohoto typu stále
méně časté. Obecně si ovšem musíme uvědomit, že kvalita
profilu se skutečně odráží v obou směrech – jde nejen o precizní barevnou reprodukci, aplikace také musí správně vyplnit
všechny tagy, aby byl profil zamýšleným způsobem využitelný;
problémy přitom mohou dělat i profily pocházející z renomovaných programů.
Není naším cílem podrobně vypočítávat jednotlivé typy tagů,
kompletní popis standardu je ostatně zájemcům k dispozici na
stránkách konsorcia ICC (www.color.org). Postačí, když si řekneme, že soubor profilu obsahuje jak data pro barevné transformace, tak i bloky informací administrativního charakteru:
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jméno profilu, jeho typ, případně i zařízení, pro něž byl vytvořen, či informace o softwaru, ve kterém byl profil vygenerován. Stejně jako v případě tagů s informacemi o barevných
transformacích i zde platí, že některé položky vůbec nemusejí
být v profilu obsaženy, ne vždy to ovšem musí být aplikacemi
nebo operačním systémem považováno za chybu.
Mnoho aplikací se řídí
jménem v tagu
Vnitřní struktura ICC profilu se v praxi může projevit nečekaným
způsobem. Dobrým příkladem jsou jména profilů: struktura obsahuje několik tagů, které nesou jméno profilu (členěných například podle kódování na jméno v ASCII a v Unicode), tyto
vnitřní tagy ovšem nejen nemusejí být shodné, ale nemají ani
žádnou souvislost se jménem profilu coby souboru na disku.
Důsledek je možná pro někoho překvapivý – pokud uživatel
na disku soubor s ICC profilem přejmenuje, nemusí se tato
změna v grafické aplikaci (například v menu správy barev)
vůbec projevit, protože mnoho aplikací se řídí právě jménem
v tagu, tedy uvnitř profilu. Analogicky má zcela stejnou příčinu i situace, kdy uživatel sice přidá do systému nový profil,

a výstupní, kromě toho je zde ovšem i dělení podle typu zařízení, jež profil popisuje. I pro toto dělení máme k dispozici sadu příslušných tagů, kterými lze například vyznačit,
že daný profil je explicitně profilem monitoru. Je na aplikaci,
jak důsledně bude k typu profilu přihlížet a jakou dá obsluze
počítače v práci s profily svobodu. Pro jednoduché příklady
není třeba chodit daleko – třeba CMYK profil s neúplně či
nesprávně vyplněnými tagy nemusí být aplikací uznán za tiskový profil, a proto jej ani nenajdeme v dialogu přípravy pro
tisk. Znovu přitom ale zdůrazněme relativizující slova může,
resp. nemusí – vždy záleží na tom, jak je podpora ICC profilů v dané aplikaci či systému řešena. Je dobré si na důsledky
relativně složitější struktury ICC profilu vzpomenout ve chvíli,
kdy jsme postaveni před zdánlivě podivné chování profilů
a aplikací.

PROFILY JSOU ČASTO
POUŽÍVÁNY NEVHODNĚ
A S NEVALNÝM ÚSPĚCHEM
Tagy obsahující data potřebná pro
výpočet barevných transformací

následně jej ale nemůže v menu aplikace podle
jména souboru najít (například při volbě profilu
v tiskovém menu), zatímco menu naopak „záhadně“ obsahuje profil, který vkládán nebyl.
Profily lze dělit na vstupní a výstupní
Jak jsme řekli, existuje více typů profilů. Dělíme je v první
řadě podle barevného modelu, který popisují – hovoříme
pak o RGB, CMYK nebo Lab profilu stejně jako například o Hexachrome profilu. Dále lze profily dělit na vstupní
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Existuje více typů profilů. Dělíme je v první
řadě podle barevného modelu, který popisují – hovoříme pak o RGB, CMYK
nebo Lab profilu stejně jako například
o Hexachrome profilu. 
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Jak profily fungují
Pokud pochopíme základní funkci ICC profilů, je pak jejich
praktické použití (mluvíme nyní o práci s profily z uživatelského hlediska, nikoliv o tvorbě či ladění profilů) v principu
celkem jednoduché. Dokonce přitom do značné míry není
nutné zkoumat technické detaily a interní mechanismy profilu,
pro běžnou praxi vystačíme s dobrou znalostí principu profilu
a variant jeho použití.
Je obecně známo, že barva je značně subjektivní záležitost.
Jak přesně bude barva vnímána, to ovlivňuje velmi mnoho
faktorů, jejichž důležitost se navíc mění podle okolností (podstatný je i jejich souběh). Mezi ty hlavní patří zejména okolní
osvětlení, vlastnosti pozorovatele a geometrie pozorování
(zjednodušeně řečeno hlavně úhel pohledu). Proto potřebujeme nějaký pevný bod, model, který barvy zobjektivizuje,
abychom s nimi mohli pracovat. Takových modelů existuje
několik a výše uvedené proměnné subjektivní faktory v nich
byly (po dlouhém výzkumu) přesně stanoveny. Díky tomu může
vzniknout model, který popisuje celé viditelné barevné spektrum, jak by ho vnímal idealizovaný standardní pozorovatel.
Zřejmě nejznámějším modelem tohoto druhu je L*a*b* (obvykle píšeme jen Lab), kde L*, a*, b* jsou souřadnice barev.
Obdobně byly normované podmínky implementovány do měřicích přístrojů, a proto je možné objektivně a opakovaně
barvu měřit a kontrolovat (přirozeně v rámci přesnosti jednotlivých typů přístrojů).

PI

Více vás o profilech budeme informovat v dalším vydání časopisu Packaging Herald. 
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A pusu dostane...
JAK JINAK ZAČÍT ČLÁNEK O POTISKU OBALŮ DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI NEŽ SLOGANEM
JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH OBALOVÝCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIÍ. LETNÍ REKLAMA
COCA–COLA OPĚT VRACÍ DO HRY ETIKETY SE JMÉNY A MÍSTO POLIBKU S LAHVÍ NABÍZÍ ATRAKTIVNĚJŠÍ
MOŽNOST PUSY.
Martin Bělík

S

vět se mění a svět polygrafie není výjimkou. Před třiceti
lety bylo na pultech pár druhů zboží a obaly se tiskly po
milionech. Nabídka zboží se ale po roce 1989 začala
rozšiřovat a dnes máme v obchodech nepřeberné množství
výrobků. Pro tiskárny a výrobce obalů to znamená pochopitelně technologické změny, protože technologie, které byly určeny pro výrobu a potisk velkých sérií, nedokáží ekonomicky
a leckdy ani technicky realizovat menší série, které žádá trh.
Polygrafii ovlivňuje kromě nepřeberného množství výrobků
ještě jeden důležitý aspekt, a tím je snadnější individualizace
produktů pro cílového zákazníka. Malými sériemi výrobků či
různými alternativami obalů z hlediska barev a motivů lze
mnohem rychleji reagovat na všechny módní trendy, které
jsou velmi důležité.
Porovnání klasických
a digitálních technologií
Téměř pro každou klasickou technologii dnes existuje digitální
alternativa. Z hlediska potisku obalů se zaměříme na tyto základní oblasti – potisk krabiček, etiket, smrštitelných obalů
a krabic. Donedávna byly tyto zakázky tištěny dominantně
ofsetem, flexotiskem a hlubotiskem, okrajově i sítotiskem.
Hlavní nevýhodou i výhodou těchto technologií je nutnost
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realizovat tisk pomocí tiskové formy, kterou může být tisková
deska, flexotiskový štoček, reliéfní válec, síto… Výroba formy
stojí peníze, čas a změna v zakázce znamená téměř vždy
výrobu nové formy. Proto jsou vhodné především pro velké zakázky, v případě zakázek menších je ideální se jim vyhnout.
Obecně se dá říci, že hlavní výhody klasických tiskových technologií jsou: levnější tisk velkých zakázek, vyšší rychlost tisku
a dlouhodobě odladěný tiskový proces. Nevýhodou je nutnost použít tiskovou formu, delší nastavení stroje pro tisk a větší
technologický odpad (makulatura).
U digitálních technologií jsou hlavní výhody ve snadné technologické a ekonomické realizaci menších zakázek, vzorků,
dotisků, a především bezproblémové realizaci tisku obalů,
kdy je potřeba tisknout proměnná data. Nižší rychlost tisku
u digitálních strojů je kompenzována velmi krátkou přípravou
stroje pro tisk zakázky, takže zakázky s typickou velikostí pro
digitální tisk jsou v konečném součtu časů realizovány rychleji
než klasicky, a pochopitelně i levněji. Tiskové náklady jsou
konstantní, proto není nutné tisknout obaly na sklad a lze je
dotiskovat podle potřeby, čímž se eliminuje riziko, že v průběhu času je nutné obal modifikovat, takže zásoby těch předtištěných jsou rázem k ničemu.
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Tisk etiket, shrink sleevu
V současnosti se jedná o oblast, která je realizována digitálním tiskem nejčastěji. Česká republika je
zemí piva a vína, což přináší vysokou poptávku na
výrobu etiket. Díky globalizaci jsou na našem trhu
zastoupeny i globální značky, takže akce typu Pusu
dostane… jsou známé i českým spotřebitelům. Toto
je ukázka aplikace, kdy tisk variabilních dat byl důvodem pro tisk gigantické zakázky digitální technologií. Dominantou digitálního tisku je ale především
tisk etiket, které nesou ještě nějakou jedinečnou informaci – číslo šarže, výherní kód, odkaz na specifické informace, zkrátka variabilní etikety. Speciální
edice – to je další případ dokonalého využití výhod
digitálního tisku, neboť v poslední jsou době stále
populárnější. Jde například o etikety či shrink sleeve
na nápoje, jež jsou určeny pro nějakou konkrétní příležitost, třeba konferenci či firemní akci.
Tisk krabiček čeká na
svůj digitální rozvoj
V současné době je to oblast, která na svůj digitální rozvoj
čeká, ale základní podmínky pro něj jsou už v současné době
splněny. Limitujícím faktorem byl donedávna maximální formát digitálních tiskových strojů.
Dnes jsou již k dispozici i digitální stroje
tiskového formátu B2, které umožňují realizovat formátově donedávna digitálně neřešitelné zakázky. Doménou digitálního
tisku krabiček jsou v současnosti především web2print portály, kde si lze objednat od krabiček na kapesníky přes
personalizované čokolády až po
adventní kalendáře.  Rozvoj lze očekávat zejména v souvislosti s tiskem
krabiček či přebalů na výrobky v souvislosti s nějakým výročím nebo akcí.
Vzhledem k tomu, že náklady na digitální tisk jsou konstantní a s počtem
výtisků se nemění, lze tak vytisknout
pro příslušnou kampaň bezpečné
množství obalů a v případě potřeby
je operativně dotiskovat. Není tedy
potom nutné prodávat valentýnské
čokolády ještě o Velikonocích.

materiálů, POP a POS produktů. Digitální potisk těchto velmi
různorodých materiálů klade velké požadavky na možnosti
barevných korekcí a dále na správnou aplikaci barvy na příslušný materiál. Tyto požadavky dokáží digitální tiskové technologie realizovat mnohem snadněji než technologie klasické,
kdy se pracuje s tiskovou formou. Je tedy mnohem jednodušší
zajistit, aby na reklamních stojanech byla stejná barevnost
jako na obalech, v nichž jsou produkty umístěny, přestože
jsou tištěny na odlišné materiály.
Význam digitálního potisku obalů z vlnité lepenky stoupá především díky požadavkům trhu na neustálé změny, atraktivitu
obalů a dále z důvodů rychlé reakce na změny tržního chování zákazníků. Supermarket chce například vyprodat nějaké
druhy zboží, a tak sloučí několik položek do jednoho balíčku,
který nabídne zákazníkům. Pro tento balíček je ale třeba vytvořit společný obal včetně čárového kódu, který umožní tyto
položky společně prodat a jednoduše je namarkovat u pokladny. To je typická zakázka pro digitální tisk, protože tyto
obaly lze vytisknout ve velmi krátkém čase, ve stejně krátkém
čase lze zásoby obalů doplňovat, a pokud akce nebude mít
očekávaný ohlas, je možné reagovat změnou složení balíčku
včetně nového obalu nebo popřípadě i zrušením akce, aniž
by na skladě zbyly stovky zbytečně objednaných krabic. 

Potisk krabic digitální
technologie zvládnou
Stejně jako do ostatních oblastí tisku
pronikl digitální tisk naplno také do
potisku vlnité lepenky, obalových
25
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Velikost obalů by
měla být přiměřená
POŽADAVEK NA PŘIMĚŘENOST VELIKOSTI OBALU K VELIKOSTI ČI MNOŽSTVÍ BALENÉHO
ZBOŽÍ VYCHÁZÍ Z POŽADAVKŮ SPECIÁLNÍHO ZÁKONA NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
TJ. ZÁKONA O OBALECH. TEN NAPŘÍKLAD ŘÍKÁ, ŽE OSOBA, KTERÁ UVÁDÍ NA TRH OBAL,
JE POVINNA ZAJISTIT, ABY HMOTNOST A OBJEM OBALU BYLY PŘI DODRŽENÍ URČITÝCH
POŽADAVKŮ CO NEJMENŠÍ.
Vlado Volek, Obalový institut SYBA

Z

avedením samoobslužného prodeje na sebe obal bere
řadu funkcí prodavače: nese přímo na sobě informace
nebo jsou informace přibaleny, ale také se potřebuje
sám ohlídat před zloději.
Dále musí splňovat požadavky kladené z legislativy specifického zboží: některé informace v Braillově písmu u léčiv,
výstražné hmatové značky u žíravin, informace o složkách
u potravin a podobně. Navíc je obal nosičem reklamy.
Svým provedením, velikostí, volbou materiálů a technologií
se snaží upoutat nakupujícího, aby bylo zboží v něm nabízené i zakoupeno.

Ochrana před plýtváním
Požadavky předpisů na ochranu spotřebitele kromě jiného
požadují i poskytování pravdivých informací o nabízeném
zboží. Připustíme-li, že i sám obal svým provedením a velikostí
je formou informace, a to zejména v těch případech, kdy je
nabízeno hotově balené zboží (prepacked goods), potom požadavek na přiměřenost velikosti obalu k velikosti či množství
baleného zboží je i v relaci s požadavky speciálního zákona
na ochranu životního prostředí, tj. zákona o obalech. Zákon
o obalech ukládá osobě, která balené zboží vyrábí, šetřit
zdroje matky Země a neplýtvat obalem, obalovým materiálem;
§ 3, odst.: Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit,
aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení
požadavků kladených na balený výrobek a při zachování
jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného
uživatele s cílem snížit množství odpadu z obalů, které
je nutné odstranit.
Harmonizované technické normy
Výše popsaná činnost se nazývá prevence a je povinností výrobce baleného zboží posoudit, zda
použitý systém balení (obal prodejní, skupinový
a přepravní) je sladěn tak, aby minimalizoval
zátěž na čerpání surovin, energií a životního prostředí poté, co se z obalu stane odpad. Může
tak učinit prostřednictvím harmonizované technické normy ČSN EN 13427 a navazujících;
viz opět zákon o obalech § 3, odst. 2: Je-li
obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami,
považují se požadavky podle odstavce 1 za
splněné. Výsledek svého výběru a posouzení

Zdá se, že obal pro šest čokoládových roládiček
by šlo těžko obhájit nejen z pohledu šetření, ale i funkčnosti.
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obalu, obalových prostředků a materiálů stvrdí prohlášením
o shodě s požadavky této normy. Je na příslušných kontrolních orgánech (ČOI, ČIŽP, SÚKL, KHS, SZPI, celní úřady),
aby důsledně vyžadovaly plnění požadavků prevence.
Harmonizované technické normy jsou takové technické
normy, které byly příslušným procesem (například u nás zákon
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)
schváleny jako možný (nikoli povinný) způsob pro plnění příslušných požadavků právní normy, v tomto případě zákona
o obalech.
Evropské pokrytí
Ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ ES
o obalech a obalových odpadech novelizované směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ ES
a směrnicí Komise 2013/2/EU (Packaging and Packaging
Waste Directive) byly harmonizovány technické evropské
normy EN 13427 Packaging – Requirements for the use of
European Standards in the field of packaging and packaging
waste, EN 13428 Packaging – Requirements specific to manufacturing and composition – Prevention by source reduction,
EN 13429 Packaging – Reuse, EN 13430 Packaging –
Requirements for packaging recoverable by material recycling, EN 13431 Packaging – Requirements for packaging
recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value, EN 13432
Packaging – Requirements for packaging recoverable through
composting and biodegradation – Test scheme and evaluation
criteria for the final acceptance of packaging. To znamená,
že analogický princip posuzování obalů, respektive baleného
zboží, platí v celé Evropě a platí to také pro zboží do zemí
EU dovážené. Tedy i pro dovoz z Číny. Teoreticky – jak je
obecně známo.
Technologie balení
Je dobré si uvědomit, že kromě vody, plynu a ropy v potrubí, štěrku v kamionech, uhlí a rudy na vagonech se
všechno ostatní balí: od léčiv přes potraviny, nápoje,
bílé zboží, elektroniku, rozmanité spotřební zboží, oblečení, nábytek, hračky, barvy, čisticí a prací prostředky,
přístroje, stroje, munici a zbraně až po jaderné reaktory.
V procesu balení je velmi široká paleta používaných
technologií v závislosti na řadě faktorů: typ zboží, typ
obalu, výkon, ekonomické možnosti, dostupnost energií,
surovin, ale roli může hrát i kulturní prostředí, náboženství a módní trendy.
Léčiva: řada velikostí krabiček
Léčiva patří k nejvíce regulovaným komoditám. Než se
léčivo dostane na trh, musí být schváleno, a to včetně
obalu. Každý z použitých obalů má svá pro i proti. Je
potřeba si uvědomit, že pokud se použije blistrů, vždy
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bude v krabičce i značný podíl vzduchu. Navíc jako farmaceutická firma balíte v sériích na automatických strojích, kde
používáte fólie pro tvarování v určitých šířkách, které nakupujete v racionálních množstvích. S tím souvisí řady velikostí
krabiček, které jsou opět strojově plněny blistry společně s příbalovou informací.
Esíčka potřebují dostatek prostoru
Zdaleka ne všechny obaly spotřebiteli označované za nadměrné by osoba znalá povahy zboží i technologie balení
takto označila. Například sáček, do kterého se balí esíčka,
musí mít dostatek prostoru, aby svařovací čelisti nedrtily sušenky, které se navíc během manipulace a přepravy setřesou.
A tak podobně. Prodává-li se samoobslužně vrták po jednom
kusu, samozřejmě musí být blistrový obal mnohonásobně větší
než vrták, jednak aby se tam dostaly potřebné údaje, dále eurozávěs pro zavěšení ve stojanu, a také aby se ztížila krádež.
Někteří nespokojení aktivisté volají po předpisu regulujícím
podíl vzduchu v balení. Předpis na podíl vzduchu není a lze si
jenom přát, aby nic takového nevzniklo. Bylo by to za hranicí
selského rozumu. Již nyní platný předpis, viz výše, je obtížné
plnit i kontrolovat. Nevím jak vy, milí čtenáři, ale já jsem ještě
neslyšel, že by za celou dobu platnosti zákona o obalech
(a to je pomalu 15 let) došlo k jedinému případu kontroly
jeho dodržování.
Inspekce má nabito
Nespokojení frustrovaní spotřebitelé využívají aktivitu obecně
prospěšné společnosti dTest (www.dtest.cz/nadmerne-obaly),
kam zasílají podle svého názoru nadměrné obaly, s nimiž se
setkali. Jako mnohé ostatní, i toto mi připadá jako velice polovičaté řešení. Jako jakýsi přetlakový ventil pro emoce. A tak
jsou zde na pranýři vystaveny opravdu nadměrné obaly společně se zdánlivě nadměrnými.
A to je tak vše. Mnohem lepší
by bylo, kdyby přímo spotřebitelé nebo aktivisté dTestu dali
podněty příslušným inspekčním
orgánům. Inspekce se mohou
opřít o harmonizované technické normy, konkrétně ČSN
EN 13428 Obaly – Specifické
požadavky na výrobu a složení – Prevence snižováním
zdrojů, která stanoví postup pro
posuzování obalu k objemu materiálů obsažených v obalu při
zachování i přijatelnosti baleného výrobku pro spotřebitele.
Blistrové balení může vyvolávat
u citlivých povah pocit nadměrných
obalů…

NMS Market Research s.r.o., U Nikolajky 13, 150 00 Praha 5, Czech Republic
t (+420) 222 351 611 e info@nms.cz w www.nms.cz
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Jste spokojený/á s velikostí obalů výrobků, které kupujete? | Celkem | N=500

Slabiny zákona o obalech
Zákon o obalech je všeobjímající, tj. vztahuje se na všechny
obaly uváděné na trh, což je také jeho slabina. Podíváme-li
se na jeho stavbu, napadne nás, že se v podstatě jedná
o předpis naroubovaný na boj mezi vratnými a nevratnými
lahvemi. Celá struktura je postavena na principu: lahev (prodejní obal), balík lahví (skupinový obal), paleta balíků lahví
(přepravní obal). Do tohoto schématu lze velmi těžce vtěsnat
průmyslové obaly. Zvláště z pohledu nadměrnosti čili prevence. Zatímco lze ladit PET lahev a tloušťku fólie pro vytvoření
balíku i počet vrstev, tloušťku a předpětí průtažné ovinovací
fólie paletové jednotky, pádové zkoušky se soustruhem nebo
nádobou jaderného reaktoru jsou mimo hru. Zatímco například u mouky je objem vzduchu v obalu vzhledem k objemu
balené mouky v řádech procent ve standardu, u nápravy vysokozdvižného vozíku může být standardem 100 procent
vzduchu a více.
Zpravidla každé exportní balení
průmyslových výrobků bude
obsahovat více než 50 % vzduchu,
přesto i z pohledu kritérií pro
prevenci o nadměrné obaly neběží.

Ano, jsem spokojený/á s velikostí obalů
všech výrobků, které kupuji
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U jakých výrobků vám zbytečně velké obaly vadí nejvíce? | Celkem | N=500
Sladkosti a slané pochoutky
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Zamyšlení na závěr. Již za socialismu, v přísně regulované ekonomice, se říkalo, že se prodá
100 000 kusů jakékoli blbosti.
A to byla regulace jako řemen!
Většina z nás je asi vděčná za hospodářství tržní, hodně závisí na nakupujících, co prodávajícím dovolí
a jak svobodní ve svých nákupních
rozhodnutích se my, spotřebitelé,
cítíme. Ne všichni ke svobodě
spjaté s odpovědností dospějí,
a proto budou stále vyžadovat
silnou ruku státu nebo cara… 

The information in this document is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the person or organization to whom it is addressed. Access to this document by anyone else is unauthorized. If you are not
the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in connection with it, is prohibited and may be unlawful. When addressed to our clients any opinions or advice
contained in this document are subject to the terms and conditions expressed in the contract pertaining to that client. If you have received this document in error, please notify immediately NMS Market Research.
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AUTOMOTIVE A STROJÍRENSTVÍ:

Šance pro
logistické vláčky
STROJÍRENSTVÍ SE VYZNAČUJE RŮZNORODOSTÍ. ČLENÍ SE NA TĚŽKÉ, STŘEDNÍ A LEHKÉ,
PŘESNÉ A INVESTIČNÍ. TĚŽKÉ STROJÍRENSTVÍ REPREZENTUJÍ DOLY A HUTĚ. STŘEDNÍ V SOBĚ ZAHRNUJE
NAPŘÍKLAD VÝROBU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ A DOPRAVNÍ STROJÍRENSTVÍ. DO LEHKÉHO STROJÍRENSTVÍ
PATŘÍ VÝROBA SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY A ELEKTROTECHNIKY. VOLBA MANIPULAČNÍ TECHNIKY SE
MUSÍ PŘIZPŮSOBIT POTŘEBÁM DANÉHO ODVĚTVÍ A PROVOZU, A PROTO SE ZDE UPLATŇUJE ŠIROKÁ
ŠKÁLA MANIPULAČNÍ TECHNIKY. V NĚKTERÝCH PROVOZECH JE KLADEN DŮRAZ NA VÝKON
A ROBUSTNOST VOZÍKŮ, JINDE JE KLÍČOVÁ MANÉVROVATELNOST A MALÉ ROZMĚRY TECHNIKY.
Adriana Weberová
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T

rendem je nasazování různorodých typů tahačů, které
dokážou nahradit hned několik manipulačních vozíků
najednou. Například k obsluze výrobní linky se používají kromě čelních vozíků právě tahače s různým typem přípojných vozíků. Při obsluze montážních linek se mohou používat
logistické vláčky, které se skládají z elektrického tahače a vlečných vozíků, které samy dokážou naložit a vyložit přepravní
paletu. Tzv. logistické vláčky objíždějí jednotlivá pracoviště
a zásobují je potřebným materiálem. Hojně jsou využívány
v automobilovém průmyslu. O logistickém vláčku je vhodné
uvažovat kdekoliv, kde se pravidelně zavážejí pracoviště materiálem a je třeba převážet meziprodukty pro další operace.
Logistické vláčky tak nacházejí uplatnění především ve strojírenské výrobě a automobilovém průmyslu.
Tahače nabízejí snadnou
manipulaci se zbožím
Například výrobce zámků pro automobilový průmysl, společnost Kiekert-CS, využívá k dosažení efektivní interní logistiky
inteligentní tažné soupravy značky STILL. Tažné soupravy zásobují jednotlivé lokace u výrobní linky. Vyrobené produkty
přepravují do skladu, a také zajišťují přepravu prázdných
obalů do skladu materiálu. Ve společnosti Kiekert-CS jezdí
tažné soupravy složené vždy z tahače STILL CX-T s hydraulickou funkcí a čtyř kusů E-rámů. E-rámy byly dodány se speciální úpravou, takže umožňují transport palet 1200 x 800 mm
i 1200 x 1000 mm. Díky speciální úpravě šířky E-rámu se podařilo dosáhnout velmi malého průměru otáčení, což představuje
jednu z největších výhod tažné soupravy. Z hlediska bezpečnosti jsou tahače vybaveny výstražným majákem s modrým
světlem před vozíkem. E-rámy jsou pak vybaveny výstražnými
praporky. Tažné soupravy STILL dostaly přednost především
z důvodu velice snadné manipulace. Když řidič sestoupí
z tahače, E-rámy připojených vozíků klesnou pomocí hydraulického zařízení na podlahu skladu, takže může okamžitě
začít manipulace s paletami. Hlavní benefit tažných souprav
spočívá v produktivitě přeprav, která je daleko vyšší než u horizontálních přeprav čelními vozíky. Jedna tažná souprava dokáže přepravit například čtyři palety s materiálem najednou
proti jedné paletě na vozíku, což přináší vyšší efektivitu, a také
větší bezpečnost na výrobních linkách, protože se tam pohybuje méně manipulační techniky.
Nosnost jednoho vozíku je 1000 kg
Základní technologický prvek tažné soupravy je hydraulický
zdvih. Přepravovaná manipulační jednotka je uložena na manipulačním podvozku, a díky tomu pracovník, který tažnou
soupravu ovládá, může paletu přepravovat v tažné soupravě
nebo samostatně na konkrétní místo. Když přijede tažná souprava do skladu, E-rámy klesnou k podlaze, takže palety
s materiálem je na ně možné snadno natlačit. Poté jsou palety

na E-rámu bezpečně zajištěny čepy, E-rámy se zvednou
a může být zahájena vlastní přeprava. Nosnost každého
vozíku inteligentní tažné soupravy dosahuje až 1000 kg.
Rychlost inteligentní tažné soupravy může dosáhnout až
7,5 km/h. Důležitým parametrem je věrnost stopy tahače během
jízdy. STILL udává maximální odchylku posledního E-rámu od
tahače 3,5 % délky soupravy. To znamená, že souprava věrně
kopíruje stopu tahače, což velmi přispívá k bezpečnému provozu, a také k daleko lepší manévrovatelnosti. V souvislosti
s aktuálními trendy logistiky materiálového toku je možné inteligentní tažné soupravy STILL automatizovat.

Pro venkovní přepravu nabízí společnost Linde Material
Handling především tahače Linde P 60/80 a P 250 vybavené kabinou, takže řidič není vystaven nepříznivým povětrnostním podmínkám a může se dobře soustředit na svou práci.
Tahače Linde P 60/80 umožňují snadnou a rychlou boční
výměnu baterie, což ocení zejména pracovníci ve směnném
provozu. Pro usnadnění zapojování soupravy je možné tahače vybavit tlačítky mikropojezdu vpřed/vzad na zadní
části vláčku.
Plošinový dopravník zvládne 40 t
Ve strojírenském průmyslu mohou být k manipulaci investičních celků, například proudových generátorů, s požadovanou
nosností 40 t při těžišti nákladu 3700 mm a požadovanou
výškou zdvihu minimálně 110 mm, použity plošinové dopravníky. Uvedené požadavky splňuje například plošinový dopravník od společnosti Jungheinrich, který dodal na zakázku
strojírenskému podniku. Vrchní strana plošiny je pokrytá bradavkovitým plechem, spouštění plošiny bez nákladu urychlují tažné pružiny. Stroj je vybaven kamerovým systémem pro
bezpečný pojezd s nákladem ve směru nákladu. Nechybí
akustický výstražný bzučák a kartáče deflektoru na nosných kolech. Pro firmu v automobilovém průmyslu dodala společnost
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Jungheinrich otočný jeřábový výložník. Využít se dá například
při manipulaci s nástroji o nosnosti 7500 kg a požadovanou
výškou zdvihu minimálně 1500 mm. Výložník nabízí boční
výškové nastavení pomocí dvojčinného hydraulického válce.
Elektrické vozíky nabízejí
srovnatelný výkon
I ve strojírenství postupně nahrazují vozíky se spalovacími motory vozíky elektrické, které nabízejí srovnatelný výkon, jsou
tišší, ekologičtější, úspornější a méně náročné na údržbu.
Elektrické vysokozdvižné vozíky jsou dostatečně výkonné
i díky výkonným střídavým elektromotorům a inteligentní řídicí
elektronice.
K vykládce polotovarů
se doporučují stabilní vozíky
K manipulaci strojírenských výrobků s vyšší hmotností, například k vykládce polotovarů, se doporučují stabilnější čelní
vozíky s nosností od 2,5 do 5,0 t ve čtyřkolovém provedení.
A konečně pro venkovní provoz slouží k přepravě těžkých dílů
mezi provozy vysokozdvižné dieselové vozíky s nosností pěti
a více tun. K manipulaci těžkých cívek se používají speciální
stroje vyrobené na míru.
Kabina zajišťuje výbornou viditelnost
Čím větší a objemnější jsou manipulovaná břemena, tím vyšší
jsou i nároky na řidiče vysokozdvižných vozíků. Společnost
Linde MH proto uvedla na trh novou výsuvnou kabinu pro řidiče těžkých vysokozdvižných vozíků s nosností od 10 do
18 t. Kabina s inovativní funkcí zajišťuje řidičům výbornou viditelnost, čímž přispívá k bezpečnému provozu manipulační
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techniky a pomáhá snižovat jejich fyzickou zátěž. Výsuvná
kabina je obzvláště vhodná pro stohování, zakládání a vychystávání těžkého zboží nebo k odkládání břemen v prostoru
malých nakládacích ramp, jako jsou například boční dveře
do nákladních prostorů letadel.
Systémové vozíky v úzkých uličkách
I ve strojírenských provozech najdeme výškové sklady s úzkými
uličkami, sloužící k uskladnění velkého množství komponentů.
Jde proto o ideální prostor pro využití systémových vozíků. Pro
skladování ve výškových regálech se dále uplatňují retraky.
Různé typy strojírenských výrobků vyžadují mnoho typů přídavných zařízení. K vysypávání odpadu z obráběcích strojů lze
použít například u čelních vozíků takzvané rotátory. Běžně se
používá hydraulický roztah vidlic pro manipulaci s předměty
o různých rozměrech.
Bezobslužný vozík nevyžaduje
zvláštní úpravy v provozu
Také v manipulaci s materiálem ve strojírenských provozech
se začíná prosazovat trend automatizace. Automatizovaný
vozík přináší kromě úspory provozních nákladů také úspory
na personál, je plynulý a zcela eliminuje škody způsobené
nevhodnou manipulací. Bezobslužný vozík může využít prakticky kterákoli společnost s opakujícími se operacemi a trasami při manipulaci výrobků nebo zboží. Příkladem může
být bezobslužný vozík BT Autopilot ve společnosti Siemens
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Automatizovaný vozík z produkce společnosti Toyota Material Handling CZ pracuje
v provozu navijárny a zásobuje komponenty výrobní stanoviště
při výrobě elektromotorů. Kontejnery jsou automaticky přepravovány od výdejních stanovišť k jednotlivým výrobním pracovištím. Jejich obsluha si tlačítkem vyžádá dodávku a vozík
na základě tohoto povelu provede operaci, která se skládá
z více fází. Vozík rozezná, kdo zažádal, a podle toho najede na správnou pozici na výdejním místě a přiveze
správné komponenty. Bezobslužný vozík nevyžaduje
žádné zvláštní úpravy v provozu, kde má být instalován. Vhodná je kvalitní neklouzavá podlaha
a eliminace falešných odrazů laserových paprsků při navigaci vozíku. Vozík BT Autopilot
jezdí v Siemensu nízkou konstantní rychlostí podle reflexních navigačních pásek
po 24 různých dokonale naprogramovaných a odzkoušených trasách.
V případě potřeby může být přepnut
do manuálního režimu a být použit jako standardní ručně vedený
zakladač. 

PI

www.gs1cz.org
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VÝHODOU POOLINGU JE
OKAMŽITÁ DOSTUPNOST
OBALŮ. NEJAKTUÁLNĚJŠÍM
TRENDEM JE POŘIZOVÁNÍ
OBALŮ NA LEASING.

Možnosti vratných
obalů a poolingu
PŘI VÝBĚRU BALENÍ SE BERE V ÚVAHU VÍCE FAKTORŮ, KTERÉ URČÍ, JESTLI SE POUŽIJE OBAL
JEDNOCESTNÝ NEBO VRATNÝ I ZDA OBAL VLASTNIT ČI SI HO PRONAJMOUT. ZASTÁNCI
TZV. POOLINGU ARGUMENTUJÍ DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ NABÍZENÝCH OBALŮ A Z TOHO PLYNOUCÍMI
NIŽŠÍMI NÁKLADY NA JEDEN OBĚH PŘEPRAVKY, COŽ SE ODRÁŽÍ V NIŽŠÍ CENĚ ZA PRONÁJEM. JINOU
VÝHODOU JE OKAMŽITÁ DOSTUPNOST OBALŮ. VRATNÉ OBALY PEVNĚ ZAKOTVILY V AUTOMOBILOVÉM
PRŮMYSLU. POOLING JE PŘEDEVŠÍM SEZONNÍ ZÁLEŽITOST.
Adriana Weberová

V

ratné obaly se za určitých podmínek mohou i přes vyšší
pořizovací náklady stát velmi hospodárným a nakonec
i levným řešením. Vratný obal se po spotřebě výrobku
dostává zpět k místu plnění. Jde tedy navíc o řešení, které
předchází vzniku obalových odpadů.
Z hlediska toků se reverzní obaly používají k zajištění interních přeprav v rámci podniku. Druhou možností jsou externí
toky mezi zákazníkem a dodavatelem. V interních procesech
hovoříme například o obalech pro produkty rozpracované výroby nebo o dočasných obalech pro hotové výrobky. Vratné
obaly používané v interních tocích by měly mít požadované fyzické vlastnosti z hlediska rozměrů a měly by být kompatibilní
s manipulační technikou. Některé podniky využívají standardní
obaly, jako jsou například známé KLT/GLT, jejichž základní
rozměry činí podíly EUR nebo ISO palet.
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Automotive se bez
vratných obalů neobejde
Nezastupitelná je role vratných obalů v automobilovém průmyslu, kde je snaha o neustálé snižování podílu jednocestných
obalů. Metodu balení materiálu dodávaného zákazníkovi určuje výlučně zákazník. Zákaznické vratné obaly lze rozdělit
na dvě základní skupiny: speciální obaly pořízené na jeden
druh výrobku od jednoho dodavatele, druhou skupinou jsou
univerzální obaly sloužící k ochraně více druhů materiálů.
Kolovat mohou mezi zákazníkem a více dodavateli.
Z hlediska typu obalů je zde patrný trend k vyšší standardizaci – kupříkladu u rozměrů palet. Například obaly v TCPA
jsou řešeny standardizovanými přepravkami, kterých putují
mezi automobilkou a dodavateli statisíce. Obaly jsou ve vlastnictví TCPA.
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V automobilovém průmyslu má každá automobilka svůj vlastní
systém. Jedná se o složité uzavřené materiálové toky a s tím
související systémy vratných obalů. V některých případech
může být do systému vratných obalů zapojen i logistický
operátor.
Vlastnit, nebo pronajmout?
Mnohé firmy stále řeší otázku, zda obaly vlastnit nebo si je
pronajímat. Zastánci tzv. poolingu mohou argumentovat mimořádnou robustností obalů, která zaručí jejich delší životnost
a snižuje náklady na jeden oběh přepravky, což se odráží
v nižší ceně za pronájem. Jinou výhodou je okamžitá dostupnost obalů. Ideálním řešením se zdá pooling obalů pro
firmy, které přepravky nevyužívají po celý rok a službou vykrývají pouze sezonní výkyvy. Pronajaté obaly svým uživatelům
nabízejí nejen možnost flexibilního pokrytí potřeb v průběhu
sezony, ale také převedení fixních ročních nákladů na náklady variabilní v závislosti na využívání pronajatých obalů.
Zákazník nemusí obaly vlastnit, tedy je nemusí kupovat, opravovat, evidovat paletová konta, starat o jejich vracení zpět ani
řešit jejich údržbu včetně mytí. Tím jsme vyjmenovali základní
výhody poolingu obalů. „Pronájem obalů se vyplatí při používání standardizovaných přepravních obalových systémů nebo
pokud zákazník nechce do obalů investovat. Službu také využívají firmy, které vyžadují kromě pronájmu i skladování
a mytí obalů,“ doplňuje Bart Caspers, commercial manager CE
společnosti Euro Pool System pro střední a východní Evropu.
Nejaktuálnějším trendem je pořizování obalů na leasing.
Potenciál je v segmentu
čerstvých produktů
Specializované společnosti nabízejí nájemní
pool především v oblasti retailu. Například
společnost Euro Pool System se soustřeďuje
právě na retail. „Zaměřujeme se na segment
čerstvých produktů, zejména na ovoce, zeleninu, maso a drůbež. Tedy oblasti, kde vidíme
potenciál růstu. Kromě pronájmu a mytí beden
nabízíme i jejich skladování a zpětnou logistiku odpadů z obalů na prodejnách,“ podotýká
Bart Caspers. V celoevropském měřítku operátor zajišťuje 800 milionů pohybů přepravních
beden ročně, v České republice 13 milionů
pohybů. Do dvou let se očekává nárůst na
30 milionovou hranici. Jedním z klientů je i maloobchodní řetězec Globus.

TREND K VYŠŠÍ STANDARDIZACI
Mezi základní požadavky na vratný obal v automotive patří vysoká ochrana produktu před
poškozením, vysoká životnost obalu a snadná
manipulace. Vzhledem k časté výměně obalů
v kratších intervalech a značné rozmanitosti
mnohdy velmi citlivých dílů patří obalové technologie v automotive k těm nejpropracovanějším. 

se tak díky dlouhodobému partnerství s irským provozovatelem poolingu vratných přepravek, společností Glan Arís.
Poolingový operátor zajišťuje více než 130 000 pohybů přepravek za týden, což ho spolu s více než 22 000 paletovými
jednotkami týdně činí největším irským zákazníkem společnosti
Schoeller Allibert.
Opětovně použitelné přepravní obaly (RTP) řady Maxinest jsou
vhodné pro sběr a rozvoz většiny ovoce a zeleniny. Od větších plodin, jako je květák a zelí, přes jablka, listovou zeleninu po balené saláty. Přepravky typu Maxinest tray jsou také
k dispozici v 15litrových modelech s poloviční výškou. Ideální
jsou pro měkké plodiny včetně rajčat. Dalším přínosem je
jejich kompatibilita s nejnovějšími metodami plnění, vážení,
manipulace a mytím. V roce 2011 poolingový provozovatel
investoval do moderního zařízení na mytí přepravek s cílem
optimalizovat hygienu a urychlit dobu obratu RTP přepravek.
Díky zesílené základně a místu pod úchyty je přepravní obal
plně kompatibilní s myčkou přepravek.

Pronajaté obaly svým uživatelům nabízejí nejen možnost flexibilního pokrytí
potřeb v průběhu sezony, ale také převedení fixních ročních nákladů na náklady
variabilní v závislosti na využívání pronajatých obalů.

130 000 pohybů přepravek za týden
S oblastí retailu má zkušenosti také společnost Schoeller
Allibert. Její přepravky pomáhají irským maloobchodníkům
v zásobování prodejen čerstvým ovocem a zeleninou. Děje

Přepravky pomáhají společnosti Glan Arís optimalizovat
zpětnou logistiku tím, že se prázdné naskládají do sebe
a ušetří až 76 % své plné výšky. Výsledkem je kromě úspory
místa také snížení počtu cest prázdných přepravek do myčky. 
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OBAL PODLE ADR:

Omyly ve značení
PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ MUSÍ ODESILATEL POUŽÍT SCHVÁLENÉ A PŘEDEPSANÉ
OBALY. KAŽDÝ OBAL, AŽ NA URČITÉ VÝJIMKY, KTERÝ JE URČEN PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH
VĚCÍ, MUSÍ BÝT PODLE ADR OPATŘEN UN KÓDEM. OZNAČENÍ TÍMTO UN KÓDEM VYJADŘUJE,
ŽE OBAL, KTERÝ JE JÍM OPATŘEN, ODPOVÍDÁ ODZKOUŠENÉMU KONSTRUKČNÍMU TYPU
A VYHOVUJE POŽADAVKŮM ADR.
Naděžda Heděnec Heclová, DEKRA CZ

Značka může být zmenšena
Podle ADR by kusy měly být značeny bezpečnostními značkami o minimálním rozměru
100x100 mm. Pokud to vyžaduje velikost
kusu, může být značka zmenšena, ale symboly
a další prvky musí zůstat zřetelně viditelné.
Právě možnost zmenšit bezpečnostní značky je
často chybně interpretována. Pokud je kus takových rozměrů, že je možné použít bezpečnostní
značku s rozměry 100x100 mm (tzn., že je dostatečně velký, aby se tam tato značka vešla),
musí být použita značka o těchto rozměrech.

Z

UN kódu mohou uživatelé vyčíst technické parametry
obalu. Uvádí se v něm například: pro jak nebezpečné
látky (jakých obalových skupin) je obal schválen,
u obalů pro tuhé látky nejvyšší celková (brutto) hmotnost kusu,
u obalů pro kapaliny zase hodnota hydraulického zkušebního
tlaku, kdy byl obal vyroben apod.
S balením nebezpečných věcí se neodmyslitelně pojí i značení
podle ADR. Kusy musí být označeny bezpečnostní značkou
(nebo značkami) a UN číslem. Pokud to je třeba, musí být kus
označen i příslušným doplňujícím značením, jako je značka
pro látky ohrožující životní prostředí nebo orientační šipky.
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U omezeného množství
bez UN čísla
Problematickou oblastí je rovněž balení nebezpečných věcí v omezeném množství. Při tomto
druhu balení jsou nebezpečné věci baleny ve vnitřních obalech (v ADR je stanoveno maximální množství dané látky ve
vnitřním obalu, přičemž některé látky takto balit vůbec nelze),
které jsou zabaleny ve vnějších obalech. Nejvyšší celková
(brutto) hmotnost kusu nesmí překročit 30 kg, a pokud je jako
vnější obal použita podložka se smršťovací nebo průtažnou
fólií, nesmí celková (brutto) hmotnost kusu přesáhnout 20 kg.
Takto zabalené kusy se označí značkou pro kusy obsahující omezená množství s minimálními rozměry 100x100 mm,
které mohou být, pokud to vyžaduje velikost kusu, zmenšeny
na 50x50 mm. Při přepravě omezeného množství se nepožadují obaly s UN kódem (certifikací) a nejsou značeny
UN číslem ani bezpečnostní značkou. Je to jedna z možností,
kdy nemusíme plnit většinu ustanovení z dohody ADR, ale musíme nebezpečné látky příslušně zabalit. 

PR PREZENTACE

9400 NOVÁ ŘADA
INKOUSTOVÝCH
TISKÁREN OD
MARKEM-IMAJE

NOVINKA

INK-JET TISKÁRNA

MI 9450

JESTLIŽE ZEFEKTIVŇOVÁNÍ VÝROBNÍHO
PROCESU JE JEDNOU Z VAŠICH PRIORIT, TAK
TISKÁRNY Z NOVÉ ŘADY 9400
BYLY NAVRŽENY PRÁVĚ PRO VÁS.
Nové tiskárny z řady 9400, zastoupené modely 9410
a 9450, vám pomohou snížit výrobní náklady a optimalizovat celkovou efektivitu provozu. Tiskárna 9410 tiskne až
4,4 m/s v rozlišení 71 dpi a tiskárna 9450 až 6,6 m/s
v rozlišení 71 a 115 dpi.
Bezstarostné značení po dobu pěti let, a tím
také 99,9% provozní disponibilita vám zajistí
servisní balíčky. Promyšlená konstrukce tiskárny snižuje spotřebu provozních náplní až
o 20 % proti srovnatelným tiskárnám na trhu.

Barevný sedmipalcový dotykový displej s intuitivním rozhraním umožňuje snadné ovládání. V reálném čase
zobrazuje zbývající kapacity tisku, umožňuje vytvoření
uživatelských profilů a vybrat si můžete ze široké nabídky
jazyků. Tiskárny a tiskové hlavy jsou vyrobeny z nerezové
oceli s krytím IP55 bez použití stlačeného vzduchu. Tiskárny
řady 9400 jsou přizpůsobeny bezchybnému provozu
v nejnáročnějších podmínkách včetně extrémně prašných.
Řada 9400 poskytuje širokou škálu možností tisku a sledovatelnosti s velkým výběrem kódů (čárové kódy, 2D čárové
kódy, Datamatrix, QR kódy) a znaků (latinské, arabské, japonské, cyrilice, čínské, korejské…). Tiskárny umožňují tisk
výherních kódů z USB disku připojeného přímo do tiskárny,
a tím podpoří marketingové kampaně a propagaci vaší
značky. K dosažení cílů z hlediska identifikace produktů
a udržitelného rozvoje je připraven široký výběr inkoustů,
které jsou šetrné k životnímu prostředí a s vysokým stupněm
adheze, kontrastu, barev a ochranou proti padělání.

MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA
DÁLE NABÍZÍME…
termotransferové
tiskárny
tiskárny
velkých
znaků

CO2 laserové tiskárny
aplikátory
etiket
Oceněný exponát
ZLATÁ SALIMA 2014

…a další

Navštivte nás na

57. MSV V BRNĚ
14. –18. 9. 2015

PAVILON E STÁNEK 021
PAVILON Z PACKAGING LIVE

ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM
výhradní distributor Markem-Imaje
komplexní značicí technologie pro výrobní a balicí linky
Nad Přehradou 2296, 738 02 Frýdek-Místek, tel.: +420 558 639 611

PŘEDCHÁZEJTE REKLAMACÍM
A MINIMALIZUJTE ZTRÁTY S TISKÁRNAMI
Z NOVÉ ŘADY 9400!
www.ondrasek.cz

SOUTĚŽ

PŘIHLÁSILO SE 95 EXPONÁTŮ
Letos se do soutěže OBAL ROKU přihlásilo 66 exponátů, ocenění získalo 27,
v soutěži DESIGN TOUCH bylo přihlášeno
29 exponátů, oceněny byly tři. O přísnosti poroty vypovídá i to, že letos nebyla
udělena cena GOLD DESIGN TOUCH.
Celkem se tedy do obou soutěží přihlásilo
95 exponátů, což je druhý nejvyšší počet
v novodobé historii soutěží (po sametové
revoluci). Kořeny soutěže OBAL ROKU sa-

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE

hají až do 70. let minulého století. 

Obal roku a Design Touch
OBROVSKÝ ZÁBĚR OBALŮ Z RŮZNÝCH ODVĚTVÍ ODRÁŽÍ TAKÉ SKLADBU EXPONÁTŮ
PŘIHLÁŠENÝCH DO SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBALY OBAL ROKU NEBO DESIGN TOUCH.
STEJNĚ ŠIROKÁ ŠKÁLA OBALŮ SE HLÁSÍ DO OBALOVÝCH SOUTĚŽÍ VŠUDE NA SVĚTĚ, GLOBÁLNÍ
OBALOVOU SOUTĚŽ WORLDSTAR PACKAGING AWARDS (WS) NEVYJÍMAJE. CELKEM SE DO
SOUTĚŽÍ OBAL ROKU A DESIGN TOUCH PŘIHLÁSILO 95 EXPONÁTŮ. ORGANIZÁTOREM
JE OBALOVÝ INSTITUT SYBA.
Vlado Volek a Adriana Weberová

V

úterý 16. června v prostorách VOŠ obalové techniky
a SŠ Štětí proběhlo zasedání 16členné poroty udílející
tradiční ocenění OBAL ROKU. Odborná porota (viz tabulka Obal roku – odborná porota) posuzuje přihlášené obaly
z pohledu jak inovace, legislativy, ochrany produktů, ekologie
a požadavků uživatelů obalů, tak také marketingu a logistiky.
Po celodenním hodnocení bylo z 66 nominovaných vybráno
27 vítězů napříč šesti kategoriemi (viz tabulka Vítězové soutěže Obal roku). Kromě ocenění OBAL ROKU 2015 získaly vítězné exponáty licenci k marketingovému využití loga soutěže.

Klání se mohou účastnit i zahraniční firmy
Soutěž o nejlepší obalová řešení OBAL ROKU je určena pro
české i zahraniční firmy. Cílem soutěže je přinést vedle rozšířeného nepříliš pozitivního pohledu na obaly i pohled navýsost pozitivní, a to jako nutnou součást naší civilizační úrovně.
„I díky kvalitním systémům balení, které máme vytvořeny
v našem evropském prostředí, netrpí obyvatelstvo tohoto regionu nedostatkem potravin, což z globálního pohledu není samozřejmé, a to bychom měli mít na paměti,“ připomíná Vlado
Volek, managing director OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA.

Ani letos nechyběla Cena spotřebitele, při níž agentura NMS
Marketing Research nechává pomocí průzkumu u spotřebitelů potvrdit z exponátů oceněných odbornou porotou nejlepší
obal z pohledu spotřebitelů.

Best-of-the-best
budou známy na SpeedCHAIN
Role porotců není jednoduchá, kvalita podpůrné dokumentace
bývá velmi kolísavá a popisy přihlášených exponátů mohou
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dosahovat rozdílné úrovně. To spolu se zmíněným širokým
záběrem vedlo již před pár lety globální obalovou soutěž
WorldStar Packaging Awards k zavedení speciálního ocenění
vyjadřujícího absolutní špičku: WS President’s Award.
OBALOVÝ INSTITUT SYBA má svého zástupce v jury WS,
který sleduje vývoj jak v soutěži globální, tak i ve významných
regionálních obalových soutěžích, a parametry a podmínky
soutěže OBAL ROKU koriguje v souladu s trendy. Záhy po
vzniku ocenění WS President’s Award byla analogicky zavedena i Cena předsedkyně poroty (CPP). Předsedkyní poroty je
již devátým rokem Jana Lukešová, jíž náleží privilegium udělit
z nominovaných exponátů zlatou, stříbrnou a bronzovou cenu.

úlohu zejména grafický design obalu. Tyto důvody vedly
k založení speciální soutěže o nejlepší obalový design roku –
DESIGN TOUCH, v níž komise složená převážně z odborníků
z oblasti marketingu hodnotí nejen grafický design obalu, ale
i další marketingové aspekty.

Na základě bodového hodnocení uděleného porotci
v soutěži Obal roku 2015 bylo nominováno na CPP prvních šest exponátů: VCI LDPE fólie BioCor od přihlašovatele MetPro Verpackungs-Service, Kolobox – box na jízdní
kolo určený pro bezpečnou leteckou přepravu od přihlašovatele THIMM Packaging, Easy-Box od přihlašovatele
VELIMPEX Dřevovýroba, CHRISTMAS CHEESE SELECTION
od přihlašovatele GRAFOBAL, MOKATE – Coffee Selected
AMERIKA – 500 g od přihlašovatele OTK GROUP a Med
květový pastový 130 g z produkce Včelpo.

MOKATE – Coffee Selected
AMERIKA – 500 g z produkce
OTK GROUP

Kdo stupínky best-of-the-best Obal roku 2015 nakonec obsadí, zůstane ještě pár měsíců tajemstvím. Vyhlášení držitelů
zlaté, stříbrné a bronzové Ceny předsedkyně poroty se uskuteční 4. listopadu během V.I.P. Logistic Rendezvous, tradičního
společenského galavečera v prostorách břevnovského kláštera
v rámci konference Speed CHAIN. Při stejné příležitosti bude
předáno i ocenění Cena spotřebitele.

Ve čtvrtek 18. června se sešla odborná porota soutěže
DESIGN TOUCH 2015. V závěru hodnocení byla z 29 nominovaných udělena jedna stříbrná cena a dvě ceny bronzové. Porota se rozhodla letos zlatou cenu neudělit. Ocenění
SILVER DESIGN TOUCH 2015 získaly exponáty: Lifefood –
skupinové balení a návleky na čokoládu od přihlašovatele
TOP TISK Obaly.

Med květový pastový 130 g
od přihlašovatele Včelpo

CHRISTMAS CHEESE SELECTION
od přihlašovatele GRAFOBAL

DESIGN TOUCH 2015: Letos bez zlata
Obal je bezprostředním komunikačním nástrojem, který na
spotřebitele může zapůsobit a ovlivnit jeho výběr. Zhruba
70 % všech finálních rozhodnutí o koupi konkrétního produktu
se uskuteční až v místě prodeje. V současné době, kdy je zákazník vystaven široké nabídce zboží, mají jednotlivé produkty
jen velmi krátký čas, aby získaly pozornost spotřebitele a přesvědčily ho o nákupu. Právě zde sehraje svou významnou

Easy-Box od přihlašovatele
VELIMPEX Dřevovýroba

VCI LDPE fólie BioCor od přihlašovatele společnosti
MetProVerpackungs-Service

Kolobox – box na jízdní
kolo určený pro bezpečnou
leteckou přepravu
od přihlašovatele
THIMM Packaging
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VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE OBAL ROKU:

Jana Lukešová, obalový expert, předsedkyně
poroty, J. L. LOGISTIKA  Andrej Beňačka,
packaging engineer, LEGO Production 
Blanka Bukovská, šéfredaktorka, Brands &
Stories  Pavlína Čurdová, šéfredaktorka,

KATEGORIE

AUTOMOTIVE

OBAL ROKU – ODBORNÁ POROTA:

eLogistika  Jiří Hejduk, pedagog, Univerzita

EXPONÁT

PŘIHLAŠOVATEL

Skupinový obal pro balení
řídicích tyčí C-EPS

Servisbal OBALY

Transportní balení na nápravy
pro VZV

THIMM Packaging Systems

Univerzální obal
na světlomet Suzuki

Smurfit Kappa Czech

BITOBOX EQ

BITO skladovací technika CZ

Display your life

DS Smith Packaging
Czech Republic

Pardubice  Milan Heroudek, učitel odborných
předmětů, Střední škola grafická, Brno  Eva
Klánová, šéfredaktorka, Retail News  Miloš

Easy-box

VELIMPEX Dřevovýroba

ského průmyslu  Eugenie Línková, šéfredak-

HD Case

STEINBAUER LECHNER

Kolobox – Box na jízdní kolo
určený pro bezpečnou
leteckou přepravu

THIMM Packaging

Plastovka JCTC

JOKEY PRAHA CZ

PowerFlex Stratos Quality

EKOBAL

VCI LDPE fólie BioCor

MetProVerpackungs-Service

Greenest – krabička
na 10 vajec

Huhtamaki Česká republika

torka, Potravinářský obzor  David Marouš,
country manager, Cordstrap  Radek Novotný,

OSTATNÍ

Lešikar, konzultant, Asociace českého papíren-

šéfredaktor, Logistika/Economia  Miroslav
Rumler, jednatel, RELIANT  Eva Skopková,
redaktorka, PACKAGING  Zdeněk Ungrád,
jednatel, PANFLEX  Markéta Vojáčková, šéfredaktorka, LogisticNews  Jana Žižková,
odborný pedagog VOŠ obalové techniky
a SŠ Štětí

Dveře do
WorldStar Packaging Award

Vítězům obou soutěží lze gratulovat k výhře. Je
potěšující, že byla jejich práce oceněna právě
v soutěžích OBAL ROKU nebo DESIGN TOUCH
a umožní jim posunout se na globální platformu
světové soutěže WorldStar Packaging Award, kam
je možné se nominovat vítězstvím v jedné z těchto
soutěží.  foto: SYBA
40 www.packagingherald.cz

Jogurt ve skle

O-I Sales and Distribution

Med květový pastový

Včelpo

MOKATE – Coffee Selected
AMERIKA – 500 g

OTK GROUP

Vitana Grunt polévky

Fiala & Šebek Visual
Communications

Walmark – skládačka pro
výživové doplňky

TOP TISK Obaly

4Pack Carling Cherry Cider

THIMM Packaging

Darčekový obal na víno

GRAFOBAL

Fľaša na minerálnu vodu
Rajec 0,75 l

Vetropack Nemšová

Fľaša na minerálnu vodu
Sulínka 0,33 l

Vetropack Nemšová

Korunní – TONIC – 0,75 l

OTK GROUP

Pragovar – multipack lahve
6 x 0,5 l

Mondi Bupak

Vinařství Starý vrch

ETIFLEX

KOSMETIKA

Lybar PROMISS

OBRA

ELEKTRONIKA
A SPOTŘEBIČE

Gatema – skupinové balení na
elektroniku

TOP TISK Obaly

POTRAVINY

GRAFOBAL

NÁPOJE

BRONZE DESIGN TOUCH 2015 byla udělena
exponátu Lybar PROMISS od přihlašovatele OBRA
a krabičkám na gelové laky na nehty Sensatio Nail
od STI Česko. Všichni ocenění rovněž získávají licenci
k marketingovému využití loga. V porotě zasedali
Jana Lukešová, obalový expert a předsedkyně poroty, Jan Čapek, designér (Jan Capek Design), Lenka
Gradlová, managing director (HAVAS DESIGN +),
David Mareš, purchase category manager (Vitana),
Martin Novotný, managing director (GRAFIE CZ),
Halgard Stolte, CEO (BRANDSPHERE BERLIN),
Bohumil Vašák, grafický designér (Studio Najbrt),
a Jana Žižková, odborný pedagog na VOŠ obalové
techniky a SŠ Štětí. Také tyto ceny budou rozdány
14. listopadu v prostorách břevnovského kláštera
v rámci konference SpeedCHAIN.

CHRISTMAS CHEESE
SELECTION – Kozí vršok

PI
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Young package: Zvítězila
jednoduchost a čistota
Studenti a designéři oslavili 29. května 2015
20. výročí mezinárodní soutěže obalového designu
YOUNG PACKAGE. Tématem jubilejního ročníku soutěže
bylo Všechno nejlepší. Porota složená z významných
designérů letos hodnotila přes 700 prací z 31 zemí světa.
Hlavní ceny získaly obal na zápalky Jakuba Klouzka
z ČVUT v Praze a výroční obal na horolezeckou osmu
od Jana Perháče ze Střední uměleckoprůmyslové školy
hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové.
Adriana Weberová

O

dborná porota, kterou tvořili Jan Činčera, Ladislav
Škoda, Karel Vránek, Jaroslav Juřica a Jan Čtvrtník,
ve vysokoškolské kategorii nejvýše ocenila falešný
dort. Hlavní cenu soutěže Young Package, kterou organizuje
CZECHDESIGN.CZ., získal student průmyslového designu na
ČVUT v Praze Jakub Klouzek. Vítěz vytvořil obal na zápalky,
který připomíná dortík. Použití přírodního materiálu navíc podporuje jednoduchost a čistotu. Mezi středoškoláky zvítězil Jan
Perháč, student průmyslového designu na Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku. Jan Perháč
navrhl obal na horolezeckou osmu, která oslavuje 150. výročí
výstupu na švýcarský Matterhorn. „Zdařilá stylizace skalního
útvaru naprosto vystihuje napětí mezi ergonomickým tvarem
výrobku a plastickým, až kubizujícím tvarem obalu. Grafika
podporuje čitelnost horského masivu,“ uvedla porota k prvnímu
místu ve středoškolské kategorii.
Druhé místo ve vysokoškolské kategorii získal obal
HAPPY BIRTHDAY from Slovakia z dílny Richarda Janešíka
z Technické univerzity v Košicích. Kromě ochrany výrobku má
obal i druhotné využití. Z obalu se během okamžiku stane
sada hracích karet. Třetí místo v této kategorii získala designérská dvojice Matěj Coufal a Eduard Herrmann z Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Praze. Designéři navrhli obal na
svíčky, který porotu upoutal zejména svou jednoduchostí a minimalistickou grafickou úpravou.
Vůbec poprvé byla udělena speciální cena vyhlašovatele
soutěže, společnosti Model Obaly. Tu získal Michal Šafář se
svým obalem PRESETn.
Soutěž je určena mladým designérům do 30 let a je rozdělena do dvou kategorií: do první mohou svá díla přihlašovat
studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let, do druhé
studenti středních a vyšších odborných škol.  Foto: Tomáš Polák
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1.

Hlavní cenu soutěže získal student průmyslového designu
na ČVUT v Praze Jakub Klouzek. Vítěz vytvořil obal na
zápalky, který připomíná dortík.

2.

Druhé místo ve
vysokoškolské
kategorii získal obal
HAPPY BIRTHDAY from
Slovakia z dílny Richarda Janešíka
z Technické univerzity v Košicích.

3.

Třetí místo ve vysokoškolské kategorii získala
designérská dvojice Matěj Coufal a Eduard
Herrmann z Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze. Designéři navrhli obal na svíčky, který
porotu upoutal zejména svou jednoduchostí
a minimalistickou grafickou úpravou.

SŠ kategorie
První místo mezi středoškoláky
získal Matterhorn od
Jana Perháče ze Střední
uměleckoprůmyslové
školy hudebních nástrojů
a nábytku, Průmyslový design.

PR PREZENTACE

PACKAGING LIVE na MSV 2015 –
sladké balení
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu
se v pavilonu Z opět rozjede BALICÍ LINKA
PACKAGING LIVE, která Vám ukáže reálný
provoz v přímém přenosu. Letos vám balený produkt
bude velmi chutnat – belgická čokoláda v designu
Packaging Live.
Čtyřikrát denně uvidíte robotické ukládání čokolád do krabiček, následné balení, značení a finální paletizaci, tentokrát
jak na automatické, tak i na poloautomatické ovinovačce.
Unikátní ucelená balicí linka se bude rozkládat na zhruba
500 čtverečních metrech. Provoz linky bude spouštěn každé
dvě hodiny s odborným komentářem a na konci každého spuštění čeká návštěvníky soutěž o ceny a ochutnávka čokolád.
V rámci projektu Packaging Live najdete také programové
centrum, ve kterém budou probíhat přednášky partnerů projektu. Letos pro vás organizátoři připravili také fotografickou
soutěž s názvem Zabal si, co máš rád. Pokud nám do 11. září

zašlete fotografii toho, co máte rádi (ať už to bude předmět,
stroj, mazlíček, kytka či partner), nejlépe jakkoliv zabaleného,
získáte originální dárek.
Generálním partnerem je společnost Asseco Solutions, a. s.,
a jelikož tato společnost mimo jiné vyvinula podnikové informační systémy HELIOS, nese letošní balicí linka nový název:
HELIOS PACKAGING LIVE. Partnery projektu jsou společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o., ARC Robotics
s.r.o., Gaben spol. s r.o., Ekobal spol. s r.o., Technology s.r.o.
a Fuchs Oil. Dodavatelem obalových materiálů je jako každý
rok společnost THIMM Packaging. Akce je podpořená mediálními partnery TechMagazín, Eulog a Packaging Herald.
Crossmarketingový projekt agentury EQUICom, s. r. o., se
na BVV v rámci veletrhů MSV a EMBAX/SALIMA objeví již
poosmé a stává se tak jedním z klíčových doprovodných programů Mezinárodního strojírenského veletrhu.
PI
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Green packaging,
nebo ekomarketing?
SEDM Z DESETI PET LAHVÍ NA NÁPOJE JE RECYKLOVÁNO
GREEN PACKAGING je módní směr. Dokonce má
vlastní soutěž Green Packaging Star Award. Cílem
soutěže je výroba obalů šetrných k životnímu prostředí.
Do green packagingu se zapojují i výrobci balených
vod. Jak největší tuzemský producent balených vod,
Karlovarské minerální vody, tak největší světový
nápojářský koncern, Coca-Cola, začínají své vody
dodávat v PET lahvích, které jsou zčásti vyrobeny
z rostlin. Coca-Cola dokonce představila PET lahev
vyrobenou ze 100% z obnovitelných zdrojů. Zda jde
pouze o marketingový tah, nám ukáže budoucnost.
Adriana Weberová

N

a trhu se začínají objevovat PET lahve částečně vyrobené z obnovitelných zdrojů na úkor fosilních. Na
BQ_2015_A4_vejska_CZ_SK.indd 1
konferenci při milánském Expu dokonce představila
Coca-Cola novou verzi plastové lahve PlantBottle, která je
kompletně vyrobena z rostlinných materiálů. Použít ji lze na
vodu, perlivé nápoje, džusy a čaje. Vyrobena je částečně
z cukrové třtiny z Brazílie, zčásti z odpadu po jejím zpracování v Indii. Společnost zvažuje i využití
ovocných stopek, slupek a kůry. Zatím
však není známo, kdy distribuci nové
lahve zahájí, ale cílem prý je do roku
2020 přejít výhradně na PlantBottle.
První plastovou lahev vyrobenou až
z jedné třetiny z rostlin představila společnost Coca-Cola již v roce 2009. Od
jejího uvedení bylo stejnou společností
doposud vyrobeno v téměř 40 zemích
světa více než 30 miliard nápojových
lahví PlantBottle. V Severní Americe tvoří
dokonce 30 % obalů Coca-Coly, ve
světě 7 %.
Úspora neobnovitelných
zdrojů je přínosná
Svého rostlinného zástupce má Coca
-Cola i v České republice. V dubnu uvedla
na tuzemský trh v nové ekolahvi vodu
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značky Bonaqua. Lahev je vyrobena až
z 30 % z látek rostlinného původu.
Materiál se vyrábí přeměnou přírodních
cukrů z rostlin na suroviny určené k výrobě
PET plastů. „Obaly stejně jako jakékoli jiné
zboží podléhají trendům. Pro životní prostředí je proto důležité, aby obaly včetně
volby vhodných materiálů byly navrhovány tak, aby byly co nejsnáze recyklovatelné za využití stávajících technologií,
kapacit a nastaveného systému logistiky,“
komentuje moderní trend Lukáš Grolmus,
ředitel oddělení komunikace společnosti
EKO-KOM. Zároveň se domnívá, že jakákoli úspora neobnovitelných zdrojů, která
současně nečiní nějaký jiný problém v životním cyklu výrobku,
je jednoznačně přínosná. „Už jenom to, že se při designu
a konstrukci obalů zohledňuje hledisko dopadu na životní prostředí, je velmi dobrý krok správným směrem.“
Podle dostupných informací jsou Plantbottle stoprocentně
recyklovatelné stávajícími dostupnými technologiemi.

Materiál pro ekolahev je dražší
Jako první však přišla na náš trh s ekolahví Mattoni společnost
Karlovarské minerální vody (KMV). Při její výrobě je třetina
plastu nahrazena rostlinnou složkou pocházející ze zpracování cukrové třtiny. Co společnosti vede k nabídce ekolahví, jejichž výroba je nákladnější než u běžných PET lahví?
„Nová technologie balení, kterou jsme v podobě ekolahví
jako první uvedli na český trh, je dalším logickým vyústěním
naší dlouhodobé snahy o ekologicky efektivní společnost.
Ekoláhev jsme začali používat nikoli kvůli úspoře nákladů, ale
kvůli nižší spotřebě fosilních zdrojů. Finančně nejde o úspornější variantu – materiál pro ekolahev je dražší,“ vysvětluje
Kristína Simkaničová, PR manažerka společnosti KMV. A dosavadní výsledky podle ní ukazují, že novinka si už našla své
fanoušky. Možná i proto výrobce počítá v budoucnu se zvyšováním podílu složky rostlinného původu v PET materiálu a případným rozšířením ekolahve i pro jiné výrobky. V současné době
je ekolahev používána pro Mattoni s extra jemnou perlivostí
o obsahu jednoho litru.
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EKOLOGIE
Vyšší náklady lze
kompenzovat vnitřními úsporami
Zástupce společnosti Coca-Cola HBC ČR, manažer marketingových projektů Lukáš Harvánek k uvedení Bonaqua
PlantBottle na tuzemský trh říká: „Jednou z hlavních priorit je
pro naši společnost šetrnost k životnímu prostředí, a tato konkrétní inovace navíc reaguje na rostoucí zájem o zodpovědné
chování našich spotřebitelů i zákazníků.“ Přestože cena materiálu PlantBottle je vyšší než standardně používaný PET, navýšení se nijak nepromítá do spotřebitelských cen. „Snažíme se
jej kompenzovat vnitřními úsporami. Výše uvedené dokládá,
že máme rádi inovace, a to jak v oblasti samotných nápojů,
tak i jejich obalů.“

Strojní nože a průmyslové čepele
pro obalový průmysl

PlantBottle jsou
stoprocentně recyklovatelné
Z hlediska recyklace lze nové PET lahve zpracovávat na stávajících recyklačních linkách používaných v České republice.
Jejich nejdůležitějším přínosem je však úspora neobnovitelných zdrojů. „Teoreticky se dá recyklovat vše. Je zde ale zásadní otázka, jaké množství výrobků určených k recyklaci se
na trhu vyskytuje a jak moc je recyklační technologie náročná
z hlediska dodatečných nároků na životní prostředí a z hlediska finančního. U některých typů plastů, jako jsou například
biodegradabilní plasty, které vyžadují specifickou metodu recyklace, nastávají problémy s jejich rozlišením na třídicích linkách,“ doplňuje Lukáš Grolmus. Podle dostupných informací
jsou PlantBottle stoprocentně recyklovatelné stávajícími dostupnými technologiemi.
Obaly vyrobené z rostlin pronikají i do potravin. Od letošního roku se na trh dostává zcela nový obal od společnosti
Huhtamaki z netradiční suroviny – travního vlákna. V nizozemském sesterském závodě se začala vyrábět inovativní krabička
GREENEST na vejce pro deset a šest kusů vajec, na jejíž výrobu se z více než 50 % používají speciálně připravená travní
vlákna, která jsou doplněna sběrovým papírem. „Jedná se
o světovou novinku,“ podotýká Romana Parlásková, obchodní
zástupce společnosti Huhtamaki ČR. Koncept obalu je založený
na udržitelných technologiích a přispívá k ochraně životního
prostředí a udržitelnému rozvoji. Krabička je plně kompostovatelná. Balení GREENEST získalo v letošním roce ocenění Obal
roku 2015 a postoupilo do finále soutěže Packstar 2015. 

Bezpečnostní obalářské nože
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POUŽITÍ LAMP
VEDLO K PODSTATNÉ
ÚSPOŘE SPOTŘEBY
ENERGIE.

Voda se odebírá z podzemních pramenů pod horou Fuji.

Zdokonalení linky ušetřilo
18 % spotřeby energie
PROGRAM ZDOKONALENÍ LINKY PROVEDENÝ SPOLEČNOSTÍ SIDEL V JAPONSKÉM LIHOVARU
KIRIN VEDL K PODSTATNÉ ÚSPOŘE SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE. SPOLEČNOST SIDEL, PŘEDNÍ
SVĚTOVÝ POSKYTOVATEL ŘEŠENÍ NA VÝROBU PET LAHVÍ PRO BALENÍ TEKUTÝCH VÝROBKŮ,
PROVEDLA MODULÁRNÍ PŘESTAVBU VÝROBNÍ LINKY A NAINSTALOVALA SVÉ EKOLOGICKÉ LAMPY DO
VYFUKOVACÍHO LISU NA LINCE NA VÝROBU LAHVÍ URČENÝCH PRO BALENOU VODU V LIHOVARU,
A ZAJISTILA TAK VYVÁŽENÍ NÁKLADŮ A VÝHOD UDRŽITELNOSTI.
Adriana Weberová

Stále více pozornosti je
věnováno udržitelné produkci
Lihovar vyrábějící whisky, který v současné době drží rekord
jako největší na světě, se nachází ve městě Gotemba na
úpatí hory Fuji, která je ikonou Japonska. Místo bylo zvoleno,
protože se zdálo, že Gotemba má klimatické podmínky nejpodobnější Skotsku, kde whisky vznikla. S průměrnou roční
teplotou jen 13 °C je toto místo studenější a vlhčí než jiné
části Japonska – zejména v létě. Lihovar Kirin je jeden z 10
japonských lihovarů vyrábějících whisky, přičemž voda používaná k její výrobě se odebírá přímo z podzemních pramenů
proudících pod horou.
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Na rozdíl od většiny jiných lihovarů vyrábějících whisky po
celém světě, provádí lihovar Kirin všechny výrobní postupy
od rmutování až po plnění do lahví přímo ve svém areálu.
Rozprostírá se na obrovské ploše 520 000 m2 a jeho roční
výrobní kapacita je 12 milionů litrů čtyř druhů whisky, z toho
jedné čisté sladové whisky a tří druhů obilné (grain) whisky.
Protože si byl lihovar Kirin vědom příležitostí, které mu nabízejí
podzemní prameny, také z hlediska marketingu balené vody,
instaloval v roce 1999 speciální vyfukovací linku na výrobu
PET lahví od společnosti Sidel, což je ta linka, na níž bylo
provedeno modulární zdokonalení.

CASE STUDY
Japonský trh balené vody poroste
S tím, jak roste ekologické uvědomění spotřebitelů, jsou udržitelnost balení a obnovitelnost zdrojů vody stále důležitějšími faktory na trhu balené vody. V roce 2013 vzrostl objem
prodeje balené vody v Japonsku o 4 % na 4,4 miliardy litrů.
Očekává se, že celý japonský trh balené vody poroste v letech 2013–2018 meziročně v průměru o 0,7 % (složený meziroční nárůst), pokud jde o hodnotu při meziročním složeném
nárůstu prodeje neperlivé balené vody, o 0,3 %.

O SPOLEČNOSTI SIDEL
Cílem společnosti Sidel je napomáhat značkám chránit
výrobek uvnitř, chránit planetu zvenčí a ovlivňovat každodenní životy milionů lidí. Pomoci může nabídka komplexního a modulárního řešení pro výrobu PET lahví včetně
lidských zdrojů, služeb a zařízení. Výrobce má 165 let
zkušeností v oboru. Instaloval 30 000 strojů ve více než
190 zemích. Výrobcům pomáhá s plněním nápojů do lahví

Manažer projektu lihovaru Kirin říká: „Lihovar Kirin si vybral
ekologické lampy od společnosti Sidel, které byly instalovány
do dnešní výrobní linky PET lahví v rámci stálého úsilí o dosažení vyšší udržitelnosti a finanční úspory. Použití lamp vedlo
k podstatné úspoře spotřeby energie a zajistilo i stabilizaci
procesu a optimalizaci výroby.“

přes 80 let. Láhve opatřuje etiketou 35 let. Společnost
Sidel má čtyřicetileté zkušenosti s aseptickým balením a je
jednou z prvních společností, která zavedla PET láhve do
výroby nápojů před více než 30 lety. Výrobce PET lahví
jako součást skupiny Tetra Laval se sídlem ve Švýcarsku
provozuje 50 kanceláří na různých místech, 13 výroben
a sedm školicích středisek po celém světě. Zaměstnává

Více než 7000 ekolamp SIDEL
po celém světě
V oboru výroby nápojů stále roste potřeba vyvážení hospodářských výsledků
s obavami o životní prostředí a snížení
emisí skleníkových plynů je nedílnou součástí výrobního procesu. Topné lampy
využívané k výrobě předlisků spotřebovávají 90–95 % elektrické energie potřebné pro vyfukovací lisovací linku.
Ekologické lampy Sidel byly vyvinuty
na základě zdánlivě jednoduché koncepce, která na tyto obavy reaguje. Od
svého zavedení v roce 2008 lampy splňují požadavky klientů a jsou účinným
řešením, které lze snadno realizovat.
Díky modulárnímu zdokonalení linky
na výrobu nápojů a obou vyfukovacích
lisů Sidel SBO řady 1 a řady 2 použití ekologických topných lamp vedlo
k úspoře energie ve výši zhruba 18 %.
V některých případech nevyžaduje
montáž žádné úpravy dosavadních pecí
ani procesu vyfukování. Kromě snížení
spotřeby energie jsou ekologické lampy
Sidel robustní a očekává se, že zůstanou
v provozu až 5000 hodin.
Moriyasu Uchibori, vedoucí oddělení zákaznických služeb
japonské společnosti Sidel, vysvětluje: „Při stále rostoucích
cenách elektrické energie po celém světě a stále důraznější
snaze o snížení emisí CO2 se výrobci všude na světě snaží
optimalizovat produktivitu a minimalizovat celkové náklady
plynoucí z vlastnictví linek. V případě typické linky jsou topné
lampy na výrobu předlisku zjevně oblastí, která má potenciál
větší energetické úspory.

3400 zaměstnanců na pěti světadílech. 

Ekologické lampy Sidel zůstanou v provozu až 5000 hodin.
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Ekologické lampy společnosti Sidel jsou jedna z cest, jak
ušetřit energii a peníze,“ a potvrzuje: „Zdokonalením výrobní
linky společností bylo dosaženo celkově 18% úspory energie
na provoz linky na výrobu PET lahví.“ Modernizace linky je
jedna z částí portfolia služeb poskytovaných společností Sidel
Services, které také zahrnují školení, údržbu, náhradní díly
a logistiku, přestavby linek, lisování a balení.

O japonském lihovaru Kirin
Lihovar Kirin byl založen v roce 1973 v době konjunktury
japonského průmyslu výroby whisky ve spolupráci mezinárodních korporací, kterými byly Seagrams z Kanady, Chivas
Brothers ze Skotska, Four Roses Distillery z USA a japonský
pivovar Kirin. V roce 2002 přešel lihovar do výlučného vlastnictví společnosti Kirin. 
PI

„ZABAL SI, CO MÁŠ RÁD“

KRABICE ČOKOLÁDY, KTEROU SI POZNÁTE!
Chcete získat zdarma originální balení?
Zašlete nám fotograﬁi se svým oblíbeným „mazlíčkem“ v tiskové kvalitě 300 DPI na
e-mailovú adresu soutez@equicom.cz. Připojte své celé jméno, telefonní
číslo a den, kdy plánujete navštívit MSV Brno (14.-18. 9. 2015).
Připravíme Vám krabici s Vaší fotograﬁí a navíc ji můžete
vyhrát plnou chutných čokolád!
Losování výherců probíhá v pavilonu Z na stánku
HELIOS Packaging Live denně, vždy ve 13.30 hod.
Tři nejhezčí fotograﬁe také ocení odborná porota
v pondělí 14.9. v 11 hod a vítězové je získají
vytištěné na velkoformátovém kartonu.
Každý návštěvník MSV může zaslat do soutěže
pouze jednu fotograﬁi, jejímž je autorem.
Zasláním záběru autor souhlasí s jeho uveřejněním
v souvislosti s propagací soutěže HELIOS Packaging Live.
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NÁPOJE POROSTOU O 4 %
O trendech hovořil na tiskové konferenci
Volker Kronseder ze Svazu obalových strojů
pro potravinářský průmysl VDMA. Zmínil
například, že v počtu obalových strojů
dohání Evropu, která drží třetinový podíl,
Asie. Mezi současné trendy patří zvyšující
se počet obyvatel, což zvyšuje poptávku po

BrauBeviale 2015:
Pivní kulturu doplní lihoviny a víno

balených nápojích. Uvedl, že v segmentu
nápojů se očekává 4% nárůst. 

Společnost NÜRNBERGMESSE, organizátor veletrhu BrauBeviale, uspořádala 24. 6. v pražském
K+K Hotelu Central mezinárodní tiskovou konferenci. Patnáctka zástupců evropských médií byla
informována o novinkách, které je čekají na jednom z nejvýznamnějších veletrhů z hlediska investic
pro nápojový průmysl. O připravovaných novinkách účastníky informovaly za organizační tým
Andrea Kalrait, vedoucí projektu BrauBeviale, a tisková mluvčí Sabine Ziener. Hostem tiskové
konference byl Volker Kronseder ze Svazu obalových strojů pro potravinářský průmysl VDMA.
Adriana Weberová

V

eletrh BrauBeviale 2015, který se koná od 10. do 12.
listopadu na výstavišti v Norimberku, se i letos bude
točit kolem procesního řetězce výroby nápojů. Kromě
kreativní pivní kultury se účastníci mohou nově těšit na vše, co
souvisí s lihovinami špičkové kvality, vínem a vodou. V hale 9
se sommelieři u pěti jednotlivých ochutnávkových barů budou
věnovat vždy jednomu tématu: chmelu, sladu, droždí, specialitám a variantám sklenic pro rozdílný požitek při pití nápoje. „Očekávaných 37 000 návštěvníků z řad obchodníků,
pivovarů a například sladoven do Norimberku zamíří nejen
z Německa, ale také z České republiky, Itálie, Nizozemska,
Polska, Itálie, Švýcarska, Rakouska a Ruska,“ informovala novináře Andrea Kalrait. Vloni se hlavní zájem soustředil na technologie pro výrobu, plnění a balení nápojů, dále na suroviny,
řešení v oblasti logistiky a marketingové nápady.
Novinkou veletrhu bude speciální akce, tzv. street food neboli
pouliční gastronomie. Určena je všem, kteří provozují nějaký
food truck nebo plánují nabízet kulinářské speciality ve svém
pojízdném bistru.
Chybět nebude soutěž o nejlepší pivo
Na programu bude soutěž Evropská pivní hvězda. Vznikla ze
společné iniciativy Soukromých bavorských pivovarů (Private
Brauere ien Bayern), odborného garanta veletrhu, německého
a evropského vrcholného oborového svazu a v současné době
je jednou z největších mezinárodních soutěží piv. V roce 2014
vybírala porota vítěze z více než 1600 piv uvařených malými
(tzv. řemeslnými) pivovary. Již tradičně návštěvníci mohou první

den veletrhu ze zlatých medailistů zvolit své oblíbené pivo
a rozhodnout tak o titulu Consumers’ Favourite a o nositeli
zlaté, stříbrné a bronzové medaile.
Sympozium evropského minipivovarnictví také v roce 2015
zaměří svou pozornost na trhy a trendy ve vaření piva. Akce
v oblasti dalšího vzdělávání určená pro jednatele, majitele,
technické ředitele a sládky evropských minipivovarů a hostinských pivovarů a představitele dodavatelského průmyslu se již
ve veletržním programu etablovala a uskuteční se jako obvykle
den před zahájením veletrhu.
PET PassionWeek:
Vše o PET obalech
Návštěvníci se mohou těšit na Forum BrauBeviale, které nabídne prostor pro zajímavé přednášky, workshopy a diskuse o trendech v nápojovém průmyslu. Pokračovat bude
PET@BrauBeviale. Věnovat se bude aspektům souvisejícím s tématem v nápojovém průmyslu. O tématu recyklace PET obalů
se odborní návštěvníci mohou informovat na stánku společnosti
pro zajištění kvality Wertstoffkette PET-Getränkeverpackungen
a ten, kdo by se chtěl cíleně dostat k určitým vystavovatelům
a hovořit s nimi na téma PET obalů, využije k tomu speciálně
vyznačený „parkúr“ vystavovatelů.
A konečně i v letošním roce proběhne večerní akce Pivní zážitek v Norimberku, v jejímž rámci mnoho norimberských restaurací, hospůdek a kaváren nabídne charakteristické pivní
a pivovarské speciality i s popisem. 
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OBALOVÝ DEN:

Na změny je třeba reagovat
NA KONCI KVĚTNA USPOŘÁDALA SPOLEČNOST SMURFIT KAPPA CZECH VE SVÉM ZÁVODĚ
V ŽEBRÁKU PRO SVÉ KLIENTY A ZÁSTUPCE MÉDIÍ OBALOVÝ DEN. PRO 80 HOSTŮ BYLA PŘIPRAVENA
PROHLÍDKA ZÁVODU A KONFERENČNÍ ČÁST. HLAVNÍMI TÉMATY BYLY OBALOVÉ TRENDY
A FUNGUJÍCÍ REÁLNÉ APLIKACE. ORGANIZÁTOR AKCE PŘEDSTAVIL PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ÚSPORY
NÁKLADŮ A PODPORY PRODEJE. NĚKOLIKRÁT ZAZNĚLO, ŽE NÁROKY ZÁKAZNÍKŮ ROSTOU.
Adriana Weberová

V

rámci trendů v obalovém průmyslu hosté získali nové
poznatky z oblasti chování spotřebitelů a způsoby,
jak ovlivnit jejich rozhodování přímo u regálu. O tzv.
shopper marketingu hovořil Arco Berkenbosch, senior vicepresident innovation, Smurfit Kappa.
Připomenul, že myšlení a soustředěnost nakupujících v okamžiku rozhodování prochází v posledních letech zásadními
změnami a je potřeba na ně reagovat například správným
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využitím sekundárního obalu. Především mladší generace
je netrpělivá a rozhoduje se během několika málo sekund.
„Moderní svět se řídí několika univerzálními pravidly: Nulovou
tolerancí pro to, co není v dosahu. Pokud spotřebitel nenajde
požadovaný produkt rychle, koupí si jiný. Za druhé: nesnažme
se být příliš perfektní, vynaložená energie se v porovnání
s účinkem nevyplatí; stačí, abychom byli velmi dobří. Zákazník
musí věřit, že daná značka je dobrá a není například nešetrná
k životnímu prostředí,“ řekl Arco Berkenbosch.
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Rozhoduje kontakt
Existují však i výjimky. Například značka APPLE byla před
časem napadena hnutím Greenpeace. Vyšlo najevo, že výrobky APPLE vyrábějí v Číně děti. Značku to přesto nijak nepoškodilo a zůstala cool. Také role obsahu se změnila. Dříve
byl králem při rozhodování obsah, dnes rozhoduje kontakt.

MEZI ÚČINNÉ TRIKY, JAK
UPOUTAT POZORNOST,
PATŘÍ OBRÁZKY,
NAPŘÍKLAD OBLIČEJE
NA OBALECH.

výrobci vlnité lepenky měli privilegované postavení. Z toho
plynuly dlouhé termíny dodání a nižší kvalita. Používané technologie byly na nižší úrovni, převládala ruční práce. S příchodem nového tisíciletí začali přebírat iniciativu zákazníci,
což mělo vliv na výrobu, která se jim musela podřídit. „Zvýšila
se produktivita, začalo se dodávat rychleji a spolehlivěji.
V dnešní době nám vládnou maloobchodníci. Více pozornosti
se musí věnovat kvalitě. Existuje nulová tolerance k vadným
produktům. Krabice musí být dokonalé,“ popsal současnost
Walter de Smedt.
Otázkou zůstává, jak obalový trh ovlivní rostoucí role internetu a s tím související on-line nakupování. Zda budou stále
vládnout maloobchody nebo jejich roli převezmou koncoví
zákazníci.

Evropana nebo Američana, který čte
a píše zleva doprava, zaujme tisk na levé
straně. Výzkumy ukazují, že výrobek, kde
je obličej umístěn na levé straně, vnímá
9 % nakupujících jako prémiový produkt.
Pokud ho umístíme napravo, je vnímán
jako běžné zboží. Z hlediska barev je
dominantní červená, která přitahuje vyšší
pozornost než například zelená. Důležitá
je také role kontrastu. Ideální kombinací
je bílá na modrém základě, tak jako například dopravní značení, které prošlo
mnohaletým zkoumáním. „Měli bychom
přestat inovovat věci, které vznikly v 60.
letech. Zaměřit bychom se naopak měli
na nové věci, například na kulaté obaly,“
doporučil Arco Berkenbosch.
Flexo versus Digital
Jedinečnou studii porovnávající konvenční a digitální tiskové metody představil Walter de Smedt, vicepresident Technical & Operational
Excellence, Smurfit Kappa. Zdůraznil, že digitální tisk bude
hrát rozhodně významnou roli, ale masová výroba je stále
spojena s technologickými úskalími, která je třeba dořešit.
Digitální tisk je navíc stále drahý. „Konvenční flexotisk se také
inovuje, což dokazují výsledky a tisky pomocí technologie
BluTopia,“ řekl Walter de Smedt. Ve své přednášce zmínil
měnící se role výrobců a maloobchodních řetězců. V 60.
letech neexistovala rovnováha nabídky a poptávky, takže

Náklady lze snížit až o 36 %
Všechny pak zaujala případová studie a její dlouhodobé výsledky na poli kontinuálního snižování nákladů v dodavatelském řetězci – díky svému know-how dokáže Smurfit Kappa
jednorázově snížit náklady až o 26 % a následně systematickou prací až o dalších 10 % po každém auditu – neboli
QuickScan. Účastníci byli také informováni, že vylepšení
obalu pouhou modifikací konstrukce s využitím znalosti trhu
a chování nakupujících a následným zvýšením viditelnosti
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v regále dokážete pozvednout prodeje minimálně o 5 %,
a to ihned bez dalších promočních/marketingových nákladů.
V rámci konference společnost Smurfit Kappa oznámila, že
v České republice instalovala první on-line tiskový stroj, který je
postaven na principu late-stage-differentiation, tedy instalace
tisku na konci balicí linky zákazníka. „O tuto aplikaci byl veliký zájem, protože je revoluční a přitom relativně dostupná,“
řekl Jan Kaprhál, head of technical preparation/Experience
Centre manager, Smurfit Kappa Czech.
Hosté měli dále možnost se v expertních koutcích seznámit
a fyzicky vyzkoušet nejzajímavější konstrukční řešení z posledního období a přesvědčit se o dopadech těchto projektů na
snižování nákladů u B2B zákazníků nebo posílení prodeje
u zákazníků z B2C sektoru.

Experience Centre:
nabízí pohled z jiného úhlu
Po konferenční části čekala na účastníky Obalového dne interaktivní prohlídka závodu a Experience Centra regionu střední
Evropy. Role průvodce se ujal Jan Kaprhál. „Potřebujeme
se setkat se zákazníky na místech, která jsou pro ně inspirativní a kde jim nabídneme pohled na problém z jiného
úhlu. Například vyjde najevo, že zákazník nevyužívá potenciál reklamní plochy na sekundárním obalu, používá obal
s nedostatečně fungující perforací nebo je odhalen problém
v dodavatelském řetězci, například v paletizaci, stohování aj.,
tedy ne v marketingu či funkčnosti obalu,“ vysvětlil roli inovativního centra. Součástí centra je skutečný obchod s produkty
v regálech, kde mají klienti možnost vidět své produkty vedle
konkurenčních a zjistit na vlastní oči, jakých chyb se dopouští.
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Například nesprávné umístění loga na sekundárním obalu, nevhodná velikost, tvar či grafický design obalu. Tedy aspekty,
které přitahují pozornost spotřebitelů. Součástí Experience
Centra je tzv. StoreVizualizer nabízející prostřednictvím obří
obrazovky modelové situace na ploše prodejny. Hosté měli
možnost projít si virtuální obchod a vyzkoušet si fungování
obalů doslova na vlastní kůži, aniž by opustili prezentační
místnost. StoreVizualizer si umí pohrát s barvami, kontrasty,
logy a dalšími grafickými doplňky na sekundárních obalech
v regálech. Výměna dosavadního obalu za nově navrhovaný
je otázka jednoho kliknutí. Získané poznatky lze dokonce
kvantifikovat. Vybraný vzorek respondentů sedí před domácími počítači a pomocí speciální aplikace se měří doba, jak
dlouho se dívá na dané produkty. Druhá skupina respondentů
se dívá na stejné výrobky, avšak v novém balení. Na závěr se
reakce obou skupin porovná. Výsledkem je identifikace úspěšnějšího balení, o kolik procent se například zvýšila vizibilita nového balení v regále. „Při výzkumu
jsou respondentům přehrávány obrázky a kladeny otázky. Respondent sedí doma nebo v práci
u svého vlastního notebooku s běžnou webovou kamerou, kterou se on-line propojí s technologii firmy
EyeSee. Jeho reakce se následně vyhodnotí a zařadí do skupiny minimálně 150 respondentů sledujících stejný obraz, stejnou variantu řešení. To
se pak porovnává s dosavadním obalem,“ přiblížil
fungování StoreVizualizeru Jan Kaprhál.
Kombinace empirických
a softwarových nástrojů se osvědčuje
Dále Smurfit Kappa uvedla v České republice nový
projekt Shelf Smart, který zjišťuje, kde má zákazník
potenciál k úsporám, růstu a zlepšení. Koncept
řeší viditelnost výrobku v regálech. Postavený je
na kombinaci empirických znalostí, softwarových nástrojů
a nejnovějších on-line technologií. Výsledky jsou povzbudivé.“
Shelf Smart je koncept šesti kroků: issue, info, insight, solution, simulation a proof vedoucích k tomu, že zákazník využije potenciál obalu a zacílí se na oblast, kterou považuje za
důležitou. Může jít například o viditelnost produktu, navigaci
v rámci vlastní značky nebo i v setu konkurenčních výrobků,
posílení hodnoty značky, přitáhnutí pozornosti aj.,“ vysvětlil
Jan Kaprhál. Koneckonců StoreVizualizer, který je v projektu
Shelf Smart krok číslo pět – simulation, měli účastníci možnost
vidět v praxi.
Na závěr si hosté prohlédli moderní výrobu. Vidět na vlastní
oči mohli například stroj na automatickou detekci vadných
kusů, což potvrzuje trend nulové tolerance k vadným produktům. 
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50 %
ZNAČEK
INOVUJE
BALENÍ KAŽDÝCH
24 MĚSÍCŮ

Připravme se na éru digitálního tisku
SPOLEČNOST ESKOWORLD, přední dodavatel
inovativních tiskových řešení, značení a designu,
softwarových a hardwarových řešení, uspořádala
začátkem července v pražském Parkhotelu pro své klienty
a zástupce odborného tisku dvoudenní mezinárodní
setkání. Ústředními tématy byly možnosti digitálního tisku
a možnosti, jak zabránit zbytečnému plýtvání
s potravinami.
Adriana Weberová

N

a úvod Udo Panenka, CEO společnosti EskoWorld,
ve své prezentaci několikrát zmínil zvyšující se oblibu digitálního tisku v obalovém průmyslu. Jedním
z důvodů je jeho flexibilita. Také připomenul, že 50 % značek
inovuje balení každých šest až 24 měsíců, přičemž významný
počet značek nemá kontrolu nad používaným digitalassets
(majetek digitální povahy). A i kdyby měly, nebyly by schopny
rozpoznat, která verze je nejaktuálnější. „Pokud nejste vlastníkem digitalassets, není možné mít vše pod kontrolou, nebo
dokonce systém zdokonalovat,“ konstatoval.

Stop plýtvání s potravinami!
O tom, jak moderní technologie mohou změnit vnímání
obalů, hovořil Eef de Ferrante, managing director The Active
& Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA). Ve svém
příspěvku představil nové technologie aktivního a inteligentního balení, které pomáhají k nižšímu plýtvaní s potravinami.
„Každý rok skončí třetina světové produkce potravin v koši.“
Řešením je změna spotřebitelského chování, legislativy, ale
také využití moderních technologií. Pomoci mohou například inteligentní etikety, ze kterých lze díky indikátorům čerst‑
vosti přesně zjistit, jak dlouho budou potraviny ještě skutečně
čerstvé. Příkladem aktivního balení jsou speciální obaly na kečupy, v nichž zůstane minimum zbytků. Mezi aktivní technologie patří například nanotechnologie.

Digitální tisk pomáhá rozšířit portfolio produktů
Maya Cori, customer development label and packaging ze
společnosti HP Indigo, hovořila o digitálním tisku, etiketách
a širokých formátech. Nastupující digitální éra umožňuje
v obalovém průmyslu personifikaci, variabilitu a přizpůsobení
se požadavkům zákazníků. Výrobci chtějí oslovit odlišné skupiny zákazníků, a k tomu je potřeba pestrá škála variant produktů a obalů. Více než polovina uživatelů digitálního tisku
v nápojovém průmyslu očekává rozšíření portfolia produktů
v roce 2015.“ Dále zmínila, že přes polovinu značek tvoří
značky privátní, což je výzva pro ostatní značky, které musí
být v regálech také dostatečně viditelné. Jednou z možností,
jak se zviditelnit, je trend personifikace a exkluzivity. Příkladem
personifikace byla v roce 2013 kampaň Coca-Coly. V 35 zemích byla prodána miliarda lahví s různými osobními jmény.
V jedné zemi šlo o 150 osobních jmen.
Do vývoje byli zapojeni uživatelé
Pražského kongresu se zúčastnili i zástupci tuzemských firem.
„Této akce jsem se zúčastnil poprvé. Dala mi představu o budoucím vývoji řady produktů. Určitě byla oboustranně velmi
užitečná komunikace mezi výrobcem a zákazníky. Jen bych
příště zvolil jiný termín pořádání akce. V prvním prázdninovém
týdnu před prodlouženým víkendem se spousta zákazníků
z důvodu dovolených nemohla zúčastnit, což je velká škoda,“
zhodnotil setkání Jiří Jarolímek ze společnosti Macron Systems.
Nejvíce ho zaujala přednáška Wima Franzena, director interactive applications software product group ze společnosti
Esko. Hovořil například o způsobu a prioritách vývoje dalšího
softwaru společnosti EskoWorld. „Do volby priorit a plánování
vývoje nových funkcí softwarů jsme zapojili svoji širokou zákaznickou základnu. Tím, že si zákazníci sami hodnotí a vybírají funkce a dávají podněty, získává Esko velmi užitečnou
zpětnou vazbu a uživatelé dobrý pocit, že jejich zkušenosti
a potřeby jsou ve vývoji zohledněny,“ ocenil vzájemnou spolupráci Jiří Jarolímek. 
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„BALENÍ S PŘIDANOU
HODNOTOU JE NÁŠ
CORE BUSINESS“

Jsme tady pro
náročné klienty

„Směřujeme
ke contract
manufacturingu“

SPOLEČNOST MARVINPAC CZ byla založena v roce 2010 jako dceřiná společnost švýcarské firmy
Marvinpac SA. Specializuje se na manuální a automatizované balení do primárních i sekundárních obalů
hlavně v oblasti spotřebního zboží, kosmetiky a potravin. Kromě toho zajišťuje svým klientům služby
v oblasti nákupu materiálu a řízení celého dodavatelského řetězce. Filozofií firmy je postupné rozšiřování
portfolia služeb a zaměření na klienty požadující náročná obalová řešení s velkým důrazem na kvalitu.
Časopis Packaging Herald hovořil s obchodním ředitelem firmy Janem Pavlíkem.
Adriana Weberová

Jakým vývojem
prošly vaše aktivity v České republice?
Poté, co se do České republiky přesunula část výroby ze
Švýcarska, jsme se zaměřili na balení průmyslového spotřebního zboží do sekundárních obalů. Postupem času jsme se
začali věnovat i plnění primárních obalů, a to hlavně v oblasti kosmetiky. V současné době výrobu rozšiřujeme o další
prostory vhodné právě pro balení kosmetiky. Příprava by měla
být dokončena v říjnu tohoto roku. Chceme zákazníkům nabídnout kompletní portfolio služeb, a to včetně výroby luxusních
krabiček z potahované kartonáže.
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Věnujete se i jiným oborům?
V lednu tohoto roku jsme začali pracovat na velkém projektu
pro společnost působící na trhu elektronických cigaret a jejich
náplní. V první fázi jsme začali s jednou výrobkovou řadou.
Finalizujeme balení podle jednotlivých druhů výrobků a trhů,
kam se expedují. Nyní službu rozšiřujeme o samotné plnění
lahviček náplní do elektronických cigaret. V segmentu potravin
balíme pouze do sekundárních obalů, takže jde o čistý copacking. Naším historicky největším klientem je společnost
Nespresso, pro kterou zajišťujeme komplexní služby.

INTERVIEW

Kam vaše produkce míří?
Především na zahraniční trhy. Orientujeme se na zákazníky
mimo Českou republiku.
Můžete nám přiblížit nový projekt balení pro
vašeho skandinávského klienta?
Jde o švédskou firmu, která má z hlediska balení unikátní
produkt, tzv. smoothie. V minulosti se produkt prodával ve
skleněných obalech. Před časem přišli s inovativním obalem
smoothie v plechovkách. U nás se produkt přebaluje a poté
distribuuje do Skandinávie.
Jak probíhá přebalování?
Z mastercartonu, který obsahuje dvacet smoothie, do multipacku po třech nebo čtyřech kusech. Zajímavé je, že multipack jsme vyrobili společně se společností THIMM Packaging
(dále THIMM). Důležitými požadavky byly pevnost obalu, aby
plechovky držely u sebe a nezabraly moc prostoru, i snadná
manipulovatelnost.Podobný multipack se používal na balení
piva. Balení do multipacků probíhá manuálně.
Jak se multipack, který získal několik
obalových cen, vlastně zrodil?
Společnost THIMM nám poslala návrh v období, kdy jsme
shodou okolností začali spolupracovat se švédskou potravinářskou firmou a hledali obalové řešení na skupinové balení. Jednou z možností bylo zabalit výrobky
do fólie, ale naráželi jsme na problém, jak
ji potisknout, jaké stroje použít a jak zajistit
pevnost multipacku. Nebylo to ideální řešení, a tak jsme přemýšleli o obalu z papíru.
Nejdříve jsme ve spolupráci s naším dodavatelem vyvinuli trojpack, a pak nám THIMM
poslal ukázku obalu na čtyři a více produktů.
Vzorky jsme poslali do Švédska a obal tam
zaujal, takže následovaly jen menší úpravy.
Hlavním požadavkem byla již zmíněná pevnost obalu a ochrana samotných plechovek.
Výsledkem je, že obal vydrží i pád z výšky.
Se společností THIMM úzce spolupracujeme
například i v tom, že nám dodává různé novinky, které vyzkoušíme, a tím od nás dostává
zpětnou vazbu.

Projekt byl zahájen v dubnu letošního roku. V současné době
pro ni balíme mnohasettisícové série. Když to shrnu, tak
plníme lahvičky a následně je balíme do sekundárních obalů
a zajišťujeme i celou logistiku. Postupně tyto služby nabízíme
i jiným klientům v oblasti kosmetiky.
Kolik zaměstnanců pracuje
na kosmetickém projektu?
Přibližně patnáct. Kromě operátorů plnicích linek jde i o kontrolora kvality a pracovníka zodpovědného za přísun materiálů.
Na základě konkrétních objednávek od jednotlivých trhů jsou
vyskladněny a baleny do setů a prodejních displejů, které následně distribuujeme do celého světa.
Mohli bychom se na chvíli
věnovat náplním elektronických cigaret?
Projekt začal klasickým sleevováním a etiketováním náplní do
elektronických cigaret. Postupem času jsme převzali i logistiku a expedici. Poslední fází, kterou částečně přebíráme, je
i plnění lahviček roztokem. Zboží etiketujeme, balíme podle
jednotlivých objednávek a expedujeme.
Z hlediska vaší vytíženosti jde
o největší projekt?
Ne. Největším klientem je společnost Nespresso, pro niž pracuje podle sezony několik desítek operátorů.

Mohl byste přiblížit vaše
aktivity v kosmetice?
Kosmetická společnost nejdříve oslovila naši
mateřskou firmu ve Švýcarsku, poté se jednání přesunulo k nám. Jednalo se o plnění
do primárních obalů, do tub a do lahviček.
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Které služby tak náročným
klientům poskytujete?
Od klientů dostáváme prodejní forecasty neboli prodejní odhady. Jsme zodpovědní za jejich zpracování a na základě
toho zajišťujeme nákup všech surovin v Evropě a v Asii. Jedná
se o stovky položek. Surovinu nakoupíme podle již zmíněného forecastu, který na základě objednávek jednou týdně
aktualizujeme. Suroviny dovezeme do našeho skladu, zkompletujeme je podle konkrétních objednávek a expedujeme
k  zákazníkům nebo do jejich centrálních skladů po celém světě.
Jak probíhá kompletace setů?
Z jednotlivých primárních surovin balíme finální výrobky. Jedná
se asi o 300 druhů. Operátorky mají určenou balicí normu na
den. Skladník pro dané pracoviště vyskladní potřebné zboží
a operátorky podle tzv. bill of material vědí, co mají do setu
zabalit podle přesně daného postupu. Potřebný materiál si
berou z připravených palet. Pohybujeme se v řádu několika
milionů balení ročně.
Jak dlouho trvá zaučení operátorky?
Aby plnila danou normu, potřebuje přibližně tři měsíce. Kvalita
je u nás na prvním místě, a to vyžaduje komunikaci. I proto
zaměstnáváme především Čechy a Slováky.
Několikrát jste zmínil důraz na kvalitu…
Jsme certifikováni podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18000, HACCP máme certifikovaný a pracujeme na certifikátu ke kosmetice. Kvalita je u nás na prvním místě, takže
když se bavíme o počtu reklamací, tak z milionu kusů se pohybujeme v řádu jednotek. Tím se lišíme od logistických společností, které mají copackingové služby jako vedlejší činnost.
Balení s přidanou hodnotou je náš core business.

Věnujete se také promo akcím?
Pouze nárazově. My se soustřeďujeme na firmy, jejichž požadavkem je outsourcing výroby. Znamená to, že naši klienti
mají svůj unikátní produkt, marketing a obchod, ale nechtějí
se věnovat provozním aktivitám, a proto je svěří nám. To je
model, který nás zajímá.
Jak vnímáte rozdíl mezi
copackingem a contract manufacturingem?
Copacking je balení do sekundárních obalů a contract manufacturing je celkové nebo částečné převzetí výroby, kdy nám
klient dodá základní surovinu. Věnujeme se obojímu, ale spíše
směřujeme ke contract manufacturingu.
Z jakých materiálů jsou vaše
sekundární obaly nejčastěji vyrobeny?
Z vícevrstevné lepenky nebo z potahované kartonáže.
Zaznamenali jste ve vašem
oboru nějaký vývoj?
Určitě zaznamenáváme velký důraz na kvalitu. Musíme splňovat certifikované normy. Dalšími trendy jsou menší objednávky, vyšší obrátkovost a s tím související nižší skladová
zásoba, to znamená, že musíme být mnohem flexibilnější.
Dříve se pohybovala životnost copacků i v řádu let, dnes je
životnost v řádu měsíců. Operátorka pracuje na jednom výrobku kratší dobu. Kromě toho firmy chtějí unikátní balení.
Setkáváme se i s tím, že zákazníkům nejsme schopni obalové
řešení zajistit na lokální úrovni.
Můžete uvést příklad?
Obaly v kosmetice. Materiál vozíme hlavně ze zahraničí.
S podobným příkladem jsme se setkali při výběru dodavatele
pro speciální uzávěry v kosmetice. Oslovili jsme několik firem,
ale ty nám byly schopny dodat pouze tuby s klasickým uzávěrem. Byli jsme ochotni koupit i formu na výrobu speciálních
uzávěrů, ale nechtěly do toho jít. Chtěli jsme flexibilního lokálního dodavatele. Pracujeme pro náročné firmy, které mají
unikátní výrobky a chtějí na ně unikátní obaly.
Při prohlídce vašeho provozu jste mi
ukazoval dva nové stroje…
Nedávno jsme koupili dva stroje na výrobu potahované kartonáže. Cílem je nabídnout zákazníkům komplexní portfolio
služeb například v kosmetice. Do stroje vložíme vyseknutý
korpus lepenky s různou tloušťkou, která se odvíjí od hmotnosti výrobku. Stroj korpus vytvaruje, slepí a poté ho potáhne
vnějším papírem se specifickým designem pro daný výrobek.
Kromě balení do tub a lahviček bychom například kosmetickým firmám chtěli nově nabídnout i výrobu krabiček na luxusní kosmetiku nebo dárková balení.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.
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FachPack 2015:
Nejen o etiketování a značení
Při příležitosti konání podzimního veletrhu
FACHPACK 2015, který organizuje společnost
NürnbergMesse, byla v červnu třicítka novinářů
a zástupců průmyslu z různých koutů Evropy pozvána
na tiskovou konferenci do města Reutlingen v Německu.
Dozvěděli se například, že jedním z ústředních témat
letošního FachPacku bude značení a etiketování.
I proto byla do programu zařazena prohlídka závodu
společnosti Schäfer – Etiketten. Neméně zajímavá byla
exkurze do čokoládovny, kde vyrábějí Čechům dobře
známou značku Ritter Sport.

NEJSILNĚJŠÍM TRHEM JE ASIE
„Spotřeba obalů v roce 2018 by v západní Evropě měla ve
světovém měřítku dosáhnout 19 % a ve východní Evropě 6 %.
Nejsilnějším trhem je Asie. Spotřeba obalů zde v loňském roce
byla v řádu 297 miliard USD. V roce 2018 se očekává nárůst
na tomto trhu o 20 až 21 %. Spotřeba obalů v Severní Americe
a západní Evropě byla v loňském roce stejná: 189 miliard
USD. Z hlediska obalových materiálů si celkově v loňském roce
nejlépe vedl papír (256 miliard USD) a plasty (181 miliard USD).“
THOMAS REINER, NĚMECKÝ OBALOVÝ INSTITUT

Adriana Weberová

P

rogram zahájila návštěva závodu Schäfer – Etiketten,
která patří mezi výrobce s nejdelší tradicí ve svém oboru.
Závod sídlící ve Wolfschlugenu byl založen již před
60 lety. Mezi klíčové zákazníky patří farmaceutické odvětví, kosmetika, ale také chemický a potravinářský průmysl.
Účastníci exkurze si mohli v praxi vyzkoušet proces etiketování
a vyrobený produkt si odnést.

Globální obalový trh neustále roste
Druhý den se konala tisková konference k veletrhu FachPack,
který se uskuteční v Norimberku od 29. září do 1. října.
Konferenci zahájily Heike Slotta, ředitelka Nürnberg Messe,
a Sabine Zeiner, referentka PR organizátora akce. Zaznělo,
že 36. ročníku jednoho z nejvýznamnějších specializovaných
veletrhů obalových technologií se zúčastní kolem 1500 vystavovatelů. Poprvé bude využita nová hala 3A. Návštěvníci
se mohou těšit na přednášky a speciální program, které specialistům z oblasti obalového průmyslu přiblíží mimo jiné téma
značení a etiketování obalů,“ řekla Heike Slota.
Na setkání novinářů se hovořilo také o trendech v obalovém
průmyslu. Thomas Reiner, předseda Německého obalového
institutu (Deutsches Verpackungs Institut), zmínil, že globální

obalový trh neustále roste. V roce 2009 se celosvětový obalový trh pohyboval v řádech 573 miliard USD, v roce 2014
dosáhl hranice 825 miliard USD. Předpověď na rok 2018 je
dokonce 975 miliard USD.
Novináři a experti v čokoládovně
Po tiskové konferenci se skupina novinářů a odborníků z obalového průmyslu vydala do rodinné čokoládovny Ritter Sport
ve Waldenbuchu. Účastníci měli možnost na vlastní oči vidět
výrobu a balení mimořádně pestré škály produktů, které charakterizují zářivé barvy a typický čtvercový tvar. Každá varianta má vlastní unikátní barvu i barevné kódování. Obaly
jsou snadno otevíratelné pouhým rozlomením, což je v souladu
s celosvětovým trendem easy open.
Specifický čtvercový tvar čokolády má zajímavou historii:
Manželka zakladatele továrny Clara Ritter si všimla, že fanoušci
místního fotbalového klubu si s oblibou berou na fotbalové zápasy právě čokoládu Ritter. Díky klasickému obdélníkovému
tvaru se jim však v kapse sportovního saka snadno rozlomila.
V roce 1932 se proto rozhodla tvar inovovat a vznikl typický
kompaktnější tvar čtverce, který se již tak snadno nerozlomí,
a nový název Ritter Sport. 
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