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Zveme vás na DRUPU

Bude to
velké!
HP Indigo 50 000
Na Drupě 2012 zahájila společnost HP digitální revoluci uvedením tiskových strojů HP Indigo
formátu B2 na trh. Od té doby bylo po celém světě nainstalováno více než 300 těchto strojů.
Navštivte veletrh Drupa ve dnech 31. května až 10. června 2016.
Společnost HP potvrzuje pozici světového leadera a na veletrhu představí HP Indigo 50 000,
digitální tiskový stroj formátu B1. Expozice je umístěna v hale číslo 17. Uvidíte zde tiskové stroje
HP Indigo, inkjetové tiskové stroje a dále novinky v oblasti software, tiskových barev a aplikací.

DataLine Technology a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9,
tel. 210 215 700, www.dataline.cz, obchod@dataline.cz

EDITORIAL

V OBALECH SE NYNÍ
SÁZÍ NA KONTRAST

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

Možná jste zaznamenali, že obaly se zjednodušují a trend
udávají světové značky, například Starbucks, Apple nebo
Gap. Z hlediska písma se začínají používat free hand fonty,
písmena, která jsou ručně kreslená, kombinovaná se symboly.
V kategorii barev boduje bílá barva nebo tisk jednou barvou.
V obalech se zkrátka nyní sází na vysoký kontrast – ideálně.
To vše zaznělo na semináři Speciality obalového designu pořádaného Obalovým institutem SYBA.

na platformě ofsetového stroje XL 106, ale s inkjetovou tiskovou jednotkou.

V tiskových technologiích se již nějakou dobu dere do popředí
digitalizace. Potvrzuje to i blížící se veletrh Drupa, kde by měl
výrobce digitálních tiskových strojů Hewlett-Packard obsadit
největší výstavní plochu. Na letošní Drupě slibuje představit
disponující formátem B1.

A když už jsme u Drupy: Z výsledků loňského podzimního výzkumu organizátora veletrhu, kterého se zúčastnilo 355 dodavatelů z oblasti tisku, vyplývá střízlivost i optimismus. Kolem
37 % firem zhodnotilo svou současnou ekonomickou kondici
jako dobrou, 12 % jako špatnou. Optimističtější jsou výhledy
do roku 2016, kdy polovina dotázaných věří ve zlepšení
pouze 6 % firem se obává zhoršení. Ledacos muže naznačit
největší evropský či dokonce světový tiskařský veletrh na přelomu května a června.

Pozadu nehodlá zůstat Heidelberg. Na jedné z největších odborných akcí pro tisk a papír se chce pochlubit kompletním
digitálním portfoliem v čele s novým strojem Primefire 106. Pro
ty, kteří netuší, co za novinkou skrývá: jde o tiskové zařízení

KBA-Sheetfed zase jako jediný vystavovatel na veletrhu představí technické zařízení pro velkoformátový tisk – inovovaný
stroj Rapida 145. Konica Minolta zde zahájí oficiální prodej
nového UV inkjetového tiskového stroje ve formátu B2+ s názvem KM-1 a tak bychom mohli pokračovat.

Šéfredaktorka Adriana Weberová a tým PH
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21. DUBNA
Den české logistiky
Courtyard by Marriott Prague Airport

28.–29. DUBNA
ObalTrend
Mikulov

10.–12. KVĚTNA
Reklama Polygraf
Praha

12. KVĚTNA
Fixace a výplně
v (přepravním) balení
Brno

19.–20. KVĚTNA
SpeedCHAIN Slovakia
Logistika: Výzvy a riešenia
Hotel Zochova chata

VÍCE O ECODRAFT NA VIDEU ZDE

26.–27. KVĚTNA
5th Packaging Innovation Programme
a 3rd Pharma Packaging Innovation
Programme, Londýn
Packaging
5th Annual

Innovation Programme

26-27 May, 2016 - London, UK

Global Brand Protection Innovation
GLOBAL
Programme, Londýn
BRAND
PROTECTION
INNOVATION
PROGRAMME

26 - 27 May, 2016 - London, UK

Bezplatná účast a propagace
pro čtenáře Packaging Herald.
Nabídka platná jen do 30. dubna!

31. KVĚTNA – 3. ČERVNA
CeMAT
Hannover

Pro čtenáře magazínu Packaging Herald
jsou připraveny bezplatné jednodenní
elektronické vstupenky. Více na:

31. KVĚTNA – 10. ČERVNA
Drupa
Düsseldorf
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Plastové sudy udrží
čerstvost až dva roky
Ve spolupráci s belgickými pivovary vyvinula společnost Cardiff plastové sudy
EcoDRAFT, které spojují výhody pivního
tanku s mobilitou a robustností kegu.
Pivo si zachovává díky unikátnímu dvojitému vnitřnímu vaku čerstvost a původní
chuť až po dobu dvou let. Přepravovaný
nápoj je naplněn do vnitřního vaku,
do vnějšího vaku se vhání tlačný plyn.
Proto se nápoj nikdy nedostane do styku
s hnacím plynem, který negativně ovlivňuje složení a kvalitu nápoje. „Nápoj
lze po naražení čerpat až 180 dnů
a pípu lze opakovaně odpojit a připojit
bez vlivu na kvalitu obsahu,“ doplňuje
Tomáš Kočiš, který společnost Cardiff
zastupuje v České a Slovenské republice. Více na: www.packagingherald.cz.

Krušovice představí
zcela novou lahev
Pivní značka Krušovice uvede v nejbližší době na český trh novou skleněnou lahev. Od původního designu
se liší nápisem na dně, embosováním
a menšími etiketami. Pivní víčko má na
sobě nově číslici daného piva včetně
královské korunky. Nové pivní lahve se
zúženým tvarem těla přicházejí více
než rok poté, co Krušovice obměnily
v hospodách skla vyrobená podle návrhu designéra Maxima Velčovského.
Embosováním je na lahvi zobrazen rok
1581, kdy byl pivovar založen, a dále
královská korunka, symbol značky, evokující prostřednictvím krále historii i současnost. Na lahvi je také umístěno motto
značky: „Buď jsi král, nebo ne.“ Etiketa
evokuje známou žateckou oblast, k níž
se pivovar hlásí.

Pivovar Holba mění lahve i přepravky
Pivovar Holba začal stáčet pivo do nových vratných lahví.
Mění se nejen lahve a přepravky, ale také design etiket, šátečky a pivní korunky. Nové lahve, které nahradí původní

NEWS

NRW, na první pohled zaujmou delším hrdlem a ve skle
embosovaným logem. Výměnu svých obalů pivovar dlouhodobě testoval u konzumentů. „Naším záměrem bylo zdokonalení obalů tak, aby odpovídaly současným trendům i vnímání
značky a byly pro konzumenty příjemné. Tvar lahví, nová etiketa a originální provedení potisku přepravek zřetelně identifikují značku Holba, a tím zlepšují orientaci zákazníka při
nákupu,“ uvedl ředitel pivovaru Holba
Vladimír Zíka. Nová lahev má navíc specifický tvar hrdla, který při plnění minimalizuje nežádoucí přístup vzduchu do piva.
Více na: www.packagingherald.cz.

Bezobslužný dopravník BITO LEO
se pohybuje rychlostí 0,8 m/s
Společnost BITO vyvinula ve spolupráci
s německou organizací pro bezpečnost
nový systém transportu boxů – BITO LEO.
Tento dopravník nepotřebuje obsluhu,
skládá se z předávací stanice, samotného vozíku a pásky, která stroj směruje
a dává mu příkazy. BITO LEO sleduje červenou vodicí pásku
nalepenou na podlahu, a jede tak po přesně určené trase.
Zastavuje a rozjíždí se podle pokynů na určeném místě, kde
může pracovník vyzvednout box a poslat jiný, případně odeslat dopravník na další zastávku. Dopravník zjednodušuje
transport boxů s rozměry 400 x 300 mm a 600 x 400 mm,
po skladu se pohybuje rychlostí 0,8 m/s a je opatřen kontrolkou určenou v případě překážky k zastavení. Více na:
www.packagingherald.cz.

Ředitelkou ABB se stala Tanja Vainio
Novou generální ředitelkou společnosti ABB pro Českou republiku byla jmenována Tanja Vainio. Ve firmě ABB pracuje
již od roku 1998. Ve své funkci se zaměří na podporu dalšího
růstu firmy a zároveň na podporu transformace probíhající
v rámci strategie ABB Group Next Level. Do České republiky
přichází z ABB Maďarsko, které během svého pětiletého působení na pozici generální
ředitelky dokázala rozvinout
v zákaznicky orientovanou
a ziskově rostoucí společnost. Ve funkci generálního
ředitele pro Českou republiku střídá Hannu Kasiho,
který přijal funkci na pozici
seniora v rámci globálního
managementu pro oblasti
sdílených služeb
ABB Group.

Inovovaný stroj zvládne 18 000 archů
za hodinu a má dvojitý vykladač
Obchodní jednotka KBA-Sheetfed představí na veletrhu Drupa
jako jediný vystavovatel technické zařízení pro velkoformátový
tisk – inovovaný stroj Rapida 145. Tento šestibarvový stroj
s lakovací věží a automatizovanou logistikou stohování, který
bude na veletrhu prezentován i v praxi, disponuje celou řadou
inovací. Výsledkem je vyšší automatizace a efektivita výroby.
Kromě maximálního tiskového výkonu zvýšeného na 18 000
archů za hodinu se stroj vyznačuje novým vykladačem se
dvěma stohy, který se uplatní v obalářských provozech s vysokým objemem výroby. Kromě stohu s makulaturou vznikne
ve vykladači stoh bez makulatury, jenž může být dále přímo
zpracován ve výsekovém nebo kašírovacím stroji. Odpadá
tak ruční třídění makulatury, což vede ke zvýšení produktivity. První velkoformátové stroje s dvojitým vykladačem jsou již
v provozu. Více na: www.packagingherald.cz.

VÍCE O BITO LEO
NA VIDEU ZDE
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SERVISBAL OBALY sází na lidi a inovace
V únoru se v Havas Worldwide Prague konal Prezidentský
seminář s Ladislavem Horčičkou, zakladatelem, majitelem
a generálním ředitelem společnosti SERVISBAL OBALY.
Tématem setkání bylo Jak řídit firmu k trvalému rozvoji. Ladislav
Horčička hovořil o inovační strategii své rodinné firmy.
Účastníci si vyslechli příběh vzniku rodinné firmy z Dobrušky,
která se z nuly vypracovala na obrat 280 milionů korun.
V roce 2008 získala ocenění Firma roku a je také několikanásobným držitelem WorldStar for Packaging. O inovačním
přístupu svědčí fakt, že licence na vlastní patenty úspěšně prodává v USA. Více na: www.packagingherald.cz.

Samonakladač, který máte stále po ruce
Společnost ZDVIH servis na veletrhu EmbaxPrint představila
patentovaný vysokozdvižný vozík (VZV) Innolift, který se jako
jediný dokáže naložit do dodávky. Samonakladač naloží do
dodávky až 600 kg na paletě a s ní i sám sebe. Řidič dodávky již proto nemusí řešit problémy s čekáním na manipulační techniku potřebnou pro nakládku a vykládku zboží.
Modelová řada samonakladačů palet Innolift je rozdělena
do čtyř produktů lišících se maximálním zdvihem od 710
do 1260 mm. Innolift A600/950 s maximálním zdvihem
950 mm a nosností 600 kg využívá například logistická společnost Dachser Czech Republic.

Kauﬂand prezentuje
na obalech skutečné řezníky a řeznice
Hlavní myšlenkou značky masokombinátu Kaufland Naši řezníci je upozornit na poctivé řemeslo českých řezníků. Nová
značka navazuje na kampaň Z lásky k Česku. Na vizuálech
kampaně stejně jako na obalech výrobků nejsou modelové
z agentury, ale skuteční řezníci a řeznice, kteří denně v masozávodu Kaufland bourají, zpracovávají a připravují pro zákazníky masové výrobky. Pro lepší orientaci nakupujících při
výběru masa bude nově hovězí maso a produkty, jako například klobásy, baleno do černých misek, a vepřové maso do
misek světlých. Mění se i vzhled vrchní fólie, která nyní umožňuje zákazníkům ještě lépe si maso prohlédnout.
Více na: www.packagingherald.cz.

Inteligentní láhev na vína
Na americký trh by měla přijít v říjnu lahev na víno, která je
vybavena dotykovým displejem a možností wi-fi připojení.
Chytré balení na víno ve tvaru lahve za 179 dolarů obsahuje
dotykovou obrazovku, která vám může poskytnout informace
o tom, jakou odrůdu pijete, k jakému jídlu je víno vhodné,
nebo informace o vinici. Také se s její pomocí můžete připojit
na internet a objednat víno nové. Lahev Kuvée je vlastně obal
pro speciální hliníkové kazety s vínem, které si uživatelé musí
speciálně nakoupit, pokud chtějí Kuvée používat. Zařízení vás
tak omezuje na určitý výběr vín, která jsou se zařízením Kuvée
kompatibilní. Podle výrobce má hliníkový obal kazety s vínem
spolu s chytrou láhví udržet víno čerstvé až po dobu 30 dní.
Více na: www.packagingherald.cz.
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Nuit d’Issey Parfum
v démonicky temném balení
Po uvedení na trh nejnovější pánské vůně Nuit d’Issey Eau
de Toilette Issey Miyake nyní představuje zcela novou parfémovou vodu opět v černém balení. Ke klasice pánských
vůní od Issey Miyake patří flakon v černé barvě, který představuje noc. Sklo flakonu se vyrábí z matného jemně pruhovaného černého skla. Černé matné víčko dokonale podtrhuje
elegantní styl flakonu. Balení podporuje novou vůni parfému,
která vyjadřuje noc, ale také symbiózu protikladů a hru mezi
světlem a stíny.

Japonci objevili
plastožravou bakterii
Japonští badatelé konečně objevili dlouho hledanou bakterii,
která je schopna živit se plastem, jenž tvoří základ valné
většiny vyrobených plastových lahví. Průlomový objev publikoval časopis Science. Pokud se biotechnologům povede
tyto šikovné bakterie vhodným způsobem využít, mohly by
významně pomoci se zpracováním více než 50 milionů tun
tohoto plastového odpadu, které na Zemi každoročně vyrobíme. Klíčovým plastem, o který v tomto případě jde, je polyester polyetylentereftalát, známý jako PET. Vědci v předešlých
studiích nalezli pár druhů hub, které jsou schopné rozkládat
PET, ale až doposud nikdo neobjevil bakterii, která by si
s PET poradila bezezbytku. Více na: www.packagingherald.cz.

PI

Nabízíme vám chytrá
řešení budoucnosti
Poznejte světové novinky a průkopníky
z oboru intralogistiky nejprve na veletrhu

CeMAT 2016

:
í téma
Hlavn rt
sma
chain
supply ns
o
soluti

31. května – 3. června 2016 ▪ Hannover ▪ Německo
cemat.com

World leading trade fair for intralogistics & supply chain management

HLAVNÍ TÉMA

Tisknout lze
konvenčně i digitálně
ODPOVĚDI NA OTÁZKU, KDY V OBALOVÝCH A ETIKETOVÝCH ZAKÁZKÁCH TISKNOUT
DIGITÁLNĚ A KDY FLEXOTISKEM, SE SHODUJÍ V KONSTATOVÁNÍ, ŽE OBĚ TECHNOLOGIE SE
MOHOU VZÁJEMNĚ DOPLŇOVAT. NA DRUHÉ STRANĚ ROSTE POČET FIREM, KTERÉ SVÉ PORTFOLIO
KONVENČNÍCH TISKOVÝCH STROJŮ DOPLŇUJÍ DIGITÁLNÍMI.
Adriana Weberová

D

o běžných polygrafických provozů se stále častěji prosazují digitální tiskové stroje. Trend digitalizace proniká i do oblastí, které byly v minulosti pevně v rukou
konvenčních technologií. Důvodů je více. Souvisí to se snižováním nákladů zakázek, tlakem na rychlost dodávek, ale
také se snižováním cen digitálních strojů. Navíc kvalita digitálního tisku je dostatečná a v některých případech srovnatelná
s konvenčními technologiemi. Přesto flexotisk zůstává stále zásadní pro tisk obalů papírových, plastových, lepenkových či
balení z flexibilních materiálů. A zapomínat bychom neměli
na ofset. Možnosti a fungování zmíněných technologií v praxi
vám předvedeme na několika praktických příkladech.

soutisku, a to při výměně každé role. Stroje rovněž disponují dvěma rotačními výseky a stoprocentní kontrolou tisku.
Maximální rychlost je 160 m/min.,“ říká Dušan Převrátil, ředitel výroby společnosti Colognia press. V kombinaci s automatickou přípravou a vyšší rychlostí tisku generuje vybavení
stroje časovou úsporu až na úroveň 50 % běžných časů tisku
a příprav.

Výroba jedné zakázky
musí být nepřetržitá
Důležitými milníky v historii společnosti Colognia press byly nákupy a instalace vysokoobrátkových rotaček Gallus RCS 330,
které jsou na českém trhu zastoupeny společností Heidelberg.
Rotační stroje slouží pro tisk etiket, flexibilních obalů, shrink
sleevů, ale také například in–mould etiket. Vybaveny jsou kontinuální výměnou rolí, což umožňuje nepřetržitou výrobu jedné
zakázky a má vliv na rychlost a cenu produkce. „Zastavení
kromě časové ztráty znamená znehodnocení materiálu při

VÍCE O TISKU VÍCEVRSTVÝCH
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VÍCE O FLEXOTISKOVÝCH ROTAČKÁCH
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

ETIKET V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

RCS přestavíte za pět minut
Za zmínku stojí, že jako první v České republice nainstalovala
Gallus RCS 330 společnost Flexon. Na trhu je rovněž širší
verze tohoto stroje, a to typ Gallus RCS 430 se šíří potisknutelného materiálu 430 mm. „RCS je naprostá špička. Jde
o velmi automatizovaný stroj s velmi krátkými časy přestavby
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Tiskové technologie nejvyšší kvality
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NEJDELŠÍ . NEJVĚTŠÍ . NEJRYCHLEJŠÍ . NEJSTARŠÍ
Inovace v tisku mají u KBA 200letou tradici. Proto jsme i dnes
technologickým průkopníkem v mnohých oblastech. Nyní přecházíme
na digitální řešení vytvářející našim zákazníkům vyšší hodnotu.
S KBA 4.0. zvýšíme výkon Vašeho každodenního podnikání pomocí
doporučení a služeb zvyšujících zisk. A navíc jsme si blíž, protože
KBA 4.0. spojuje. ADD MORE KBA TO YOUR DAY.
Náš tým se těší na kontakt s Vámi!
KBA CEE Sp. z o.o.
organizační složka, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 319 555, kba@kba-cee.cz, www.kba.com/cs

Navštivte nás
na výstavě drupa
31. 5.–10. 6. 2016
Hala 16, stánek C47
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(jednotku přehodíte za pět minut), velmi nízkou makulaturou
a mimořádnou kvalitou zpracování i obtížných materiálů,“ popisuje stroj Jarmil Králíček z marketingu společnosti Heidelberg
Praha a dodává: „Je tedy velmi produktivní i tam, kde se
počítá s častou přestavbou stroje podle zakázkové skladby,
a tam, kde jsou spíše kratší zakázky. Nepostradatelný je
u zpracování obtížných materiálů, jako je tuben-laminát atd.
Technologicky má RCS proti strojům řady EM výhodu, že může
být vybaven i ofsetovou a hlubotiskovou tiskovou jednotkou.“
Více o flexotisku na str. 14. Trendem posledních let je vstup původně komerčních tiskáren na obalový trh. „Pro rozšíření naší
výroby směrem do obalového průmyslu jsme se rozhodli v roce
2010. Hlavním důvodem bylo hledání dalších obchodních
příležitostí v době poklesu výdajů firem do reklamy obecně,
tedy i do oblasti komerčního tisku,“ vysvětluje Milan Kunčák,
jednatel společnosti Tiskárna Didot.
Přímý potisk vlnité lepenky je možný již několik let.
Například stroj Xanté Excelagraphix 4200P, který
zařadila do svého portfolia na českém trhu společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, umí tisknout ve
fotografické kvalitě na archy, ale i vyseknuté krabice či krabice již slepené. Zařízení je schopno dosáhnout tiskové rychlosti až 305 mm za vteřinu při
rozlišení 1600 x 800 dpi. S využitím všech funkcí
Xanté Excelagraphix 4200P lze vyrábět variabilní
personalizované obaly. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Rychlost je jenom jeden
z ukazatelů produktivity
Potisk obalů není podle Milana Kunčáka zásadně odlišný od
potřeb běžného komerčního tisku. Vyšší nároky jsou kladeny
zejména v oblasti Pantone barev, což tiskárně s ohledem na
předchozí zkušenosti v oblasti náročných publikací nečinilo
problémy. Náročnost také spočívá v lakování a dalších povrchových úpravách a jejich kombinacích. „Nejsložitější pro
nás bylo podmanit si vlastnosti nejrůznějších druhů materiálů
(hladké i vlnité lepenky) používaných při výrobě skládaček.
Zásadním tématem pak bylo zvládnutí oblasti konstrukce, vzorkování a řešení očekávání našich nových zákazníků,“ přiznává
Milan Kunčák.
Produktivita není jenom o rychlosti
Jedním z předních dodavatelů velkoplošných digitálních tiskáren je společnost Durst. Pro potisk hladké a vlnité lepenky
12 www.packagingherald.cz

vyvinula speciální řadu UV tiskáren své nejvýkonnější třídy
s označením Rho 1000 Corrugated. Jejich rychlost tisku se
pohybuje až k úrovni 1250 m2/hod., ale to je jenom jeden
z ukazatelů produktivity. Celkovou produktivitu linky totiž ovlivňuje unikátní systém automatického kontinuálního nakládání
a vykládání potiskovaného média.
9000 krabiček v 60 různých vzorech
a stylech za sedm dní
Průkopníkem ve využívání digitálního tisku v obalovém průmyslu je bavorský výrobce obalů, společnost Hein packaging.
„Před instalací tiskárny Durst Rho 1000 jsme vyráběli malé
série obalů,“ uvádí Stephan Hein, CEO a spoluvlastník rodinného podniku. Velkou část produkce tvořilo vzorování obalů
pro jiné firmy. „Po instalaci kontinuální linky Durst Rho 1000
jsme zvýšili svou prestiž výrobce obalů digitální technologií
a získali jsme zákazníky se zájmem o flexibilní výrobu prodejních displejů, které dnes i plníme zbožím a dodáváme
na klíč.“
Jednou z prvních zakázek, která plně využila flexibilitu nového
systému, byla dodávka kopie interiéru lékárny pro filmové
studio. Za sedm dní od zadání bylo zákazníkovi dodáno
více než 9000 krabiček v 60 různých vzorech a stylech.
„Dokončování zajišťujeme na digitálním stolovém plotru. Asi
90 % naší celkové produkce je založeno na potisku papíru
a skoro 85 % je vyrobeno z vlnité a hladké lepenky,“ doplňuje Stephan Hein. Více o digitálních technologiích na str. 20.
Nejžhavější novinky ze světa tiskových technologií, o kterých
vás budeme průběžně informovat na stránkách Packaging
Herald, nás čekají na největším světovém polygrafickém veletrhu Drupa. Například společnost Konica Minolta zde zahájí oficiální prodej nového UV inkjetového tiskového stroje
ve formátu B2+ s názvem KM-1. Společnost Heidelberg tu
představí kompletní digitální portfolio v čele s úplně novým
strojem Primefire 106. Jde o tiskový stroj na platformě ofsetového stroje XL 106, ale s inkjetovou tiskovou jednotkou. Ta
se skládá ze sedmi inkjetových hlav Fujifilm Samba. Jedná
se o první inkjetový tiskový stroj ve formátu B1 určený pro
průmyslový tisk. Stroj bude sloužit především obalářům,
jimž umožní individualizovaný/personalizovaný tisk obalů.
KBA-Sheetfed představí na veletrhu Drupa jako jediný vystavovatel technické zařízení pro velkoformátový tisk – inovovaný
stroj Rapida 145, o kterém jsme vás informovali již dříve. 

ČTĚTE VÍCE O STROJI RAPIDA 145 NA
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Nároky na barevnost
a zušlechťování rostou
DŮLEŽITÝM MILNÍKEM V HISTORII SPOLEČNOSTI POKART BYL ROK 2011, KDY INVESTOVALA
NEJEN DO NOVÝCH VÝROBNÍCH, SKLADOVACÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH PROSTOR, ALE
TAKÉ DO MODERNÍHO KAŠÍROVACÍHO STROJE A VÝSEKOVÉHO AUTOMATU. HLAVNÍMI BENEFITY
NOVÉHO STROJE JSOU ÚSPORA ČASU PŘI POTISKU OBALŮ, PŘÍMÝ TISK NA VLNITÉ LEPENKY
A VYŠŠÍ KVALITA NABÍZENÝCH OBALOVÝCH ŘEŠENÍ.
Adriana Weberová

B

ěhem posledních 20 let se neustále zvyšují nároky na
barevnost a zušlechťování obalů. Jednobarevný potisk
transportních krabic nahrazuje plnobarevná grafika.
„Výjimkou není využití sedmi barev, speciální laky, ražba
nebo fólie. V oblasti výroby a potisku obalů rostou požadavky
na kvalitu a rozsah nabízených služeb,“ podotýká Eduard
Ivanický, jeden ze spolumajitelů společnosti Pokart. Zatím poslední modernizaci zakončila nákupem velkoformátového sedmibarvového ofsetového tiskového stroje s lakovací jednotkou
KBA Rapida 145-7+L a předtiskového studia Heidelberg.
Předtím zde tiskli na čtyřbarvovém stroji KBA z roku 1997.
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K investici do nového tiskového stroje se společnost Pokart
rozhodla na základě nároků na kvalitu potisku, ale také možnosti využít dotační program EU. Od nového stroje očekávala
technologickou a časovou úsporu při výrobě obalů, zkvalitnění
tisku, lakování a servis v oblasti předtiskové přípravy a poskytnutí servisu pro nepřetržitý provoz.
Důraz byl kladen na
vysokou rychlost přípravy zakázky
Kritérií při výběru nového tiskového stroje bylo mnoho.
Vzhledem k průměrné velikosti nákladů 5–10 tisíc archů byl
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kladen důraz na maximální automatizaci a vysokou rychlost
přípravy zakázky. Při výběrovém řízení byly dalšími hlavními
požadavky přímý tisk na vlnité lepenky a jiné materiály do
tloušťky 1,6 mm, minimální velikost zpracovávaného archu
1450 x 1060 mm, automatický systém výměny tiskových
desek, spektrální i on-line měření barevnosti ve stroji, on-line automatické měření a seřizování soutisku. „Technických
a technologických požadavků v zadávací dokumentaci bylo
celkem 54,“ upřesňuje Eduard Ivanický.
Společnost Pokart se rozhodovala mezi dvěma dodavateli.
Stroj KBA Rapida 145-7+L zvítězil díky nabídce inovativního řešení, možnosti využít sedmi barev a příznivější ceně.
„Společnost KBA dokázala nabídnout moderní velkoformátový
stroj za velmi uspokojivou cenu. Rozhodující bylo také splnění
zadávacích podmínek,“ říká Eduard Ivanický. Sedmibarvový
stroj s konvenčním lakováním lze využít v celém spektru zpracovatelského průmyslu. Vybaven je nadstandardní výbavou
se specifickým požadavkem tloušť ky tištěných médií od
0,06 do 1,6 mm.

využívat tzv. performance report o výkonech, produktivních
a neproduktivních časech a všech pracích uskutečněných na
stroji, což umožňuje porovnání výkonu se všemi stroji v Evropě,
které disponují stejnými parametry.
Do budoucna je prioritou výrobce kartonáže a obalů udržet
dosavadní zákazníky a zároveň postupně získávat nové klienty. Proto i v budoucnu plánuje investice do technologií,
které pomohou snižovat náklady a zvyšovat přidanou hodnotu
a kvalitu vyráběných obalů. „Se zákazníky se snažíme budovat těsné a dlouhodobé partnerství postavené nejen na
samotné výrobě, ale především na vývoji a designu obalů,“
zdůrazňuje Eduard Ivanický.
S tím souvisí i budoucnost tiskových technologií. „V roce 1993
jsme na trhu profitovali se čtyřbarvovým flexotiskovým strojem.
V roce 2015 je potřeba sedmibarvový ofsetový stroj s lakovací jednotkou. Vše je samozřejmě o cenách,“ říká Eduard
Ivanický a pokračuje: „Kdyby formát B0 potištěný digitální

Výrobce papírových a lepenkových obalů, společ-

STROJ PŘINESL ČASOVÉ
ÚSPORY, PŘÍMÝ TISK NA VLNITÉ
LEPENKY A VYŠŠÍ KVALITU
NABÍZENÝCH OBALŮ.

nost Pokart, byla založena v roce 1999. V současné
době se výrobní a skladovací kapacity v Holešově
rozkládají na více než 13 000 m2. Pokart zaměstnává 120 zaměstnanců, kteří ročně vyprodukují více
než 15 000 tun lepenky a 1500 tun sběrového papíru. V roce 2015 činily tržby 330 milionů Kč, což
je o 15 % více než v roce 2014. 

Montáž nového zařízení trvala dva měsíce, testovací fáze jeden měsíc. Od samého začátku
tiskový stroj pracoval v třísměnném provozu.
Dalším úkolem bylo proto vytvořit tři rovnocenné osádky a postupně zvyšovat průměrný
tiskový výkon. A právě sehnat kvalifikovaný
personál není v okolí Holešova podle Eduarda
Ivanického snadné a musí se hledat v okruhu
50 km.
Nový stroj pomohl
získat nové zakázky
Za 12 měsíců provozu stroj potiskl 10 503 000 kusů archů
při rychlosti 8–16 tisíc archů za hodinu. Hlavními benefity nového stroje jsou úspora času při potisku obalů, přímý tisk na
vlnité lepenky a vyšší kvalita nabízených obalových řešení.
Výrobce Pokart navíc získal nové zakázky, což vedlo v roce
2015 k 15% zvýšení obratu. Za zmínku stojí také možnost

Pokart získal nové zakázky, což vedlo v roce
2015 k 15% zvýšení obratu.

technologií stál korunu a nečpěl po alkoholu, tak by jiné technologie snad ani neexistovaly.“ Aktuálně vnímá snahy o přímý
tisk na lepenky třídy E a F bez nutnosti kašírování, což vede
ke hledání kvalitních natíraných lepenek. 
15
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Extended Colour
Gamut (ECG)
OTEVÍRÁ NOVÝ TRŽNÍ
POTENCIÁL
Dieter Niederstadt

P

odle zprávy Smithers Pira (Budoucnost celosvětového flexibilního balení do roku 2020) se předpokládá, že celosvětový trh flexibilního balení vzroste do roku 2020
o 18 %. Jde tak s největší pravděpodobností o nejrychleji rostoucí segment v obalovém průmyslu.
Rostoucí obliba flexibilních obalů přináší nové výzvy pro flexotiskové tiskárny. Hlavní mezi nimi je zvýšená rozmanitost potiskovaných obalů – menší velikost dávek, větší různorodost
výrobků a formátů obalů a stále větší požadavky na regionální odlišnost obalů, sezonní variabilitu a podporu konkrétních událostí.
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Podle Smithers Pira jsou flexibilní obaly nejekonomičtější metoda balení, ochrany a distribuce potravin a dalších produktů
určených ke spotřebě. Nabízí také ve srovnání se skleněnými
a kovovými obaly nižší náklady v dodavatelském řetězci,
mohou zajistit i větší přitažlivost vystavených výrobků v regále
a zlepšit ochranu výrobků. Zatímco flexibilní obaly jsou na vzestupu, sklo a kov jsou v mnoha regionech na ústupu.
Flexibilní obaly tradičně potisknuté flexotiskem byly a jsou vyráběny ve velkých rolích v průměru okolo 15 000 metrů.
U většiny zařízení může doba potřebná ke změně výroby trvat
hodinu a půl nebo i déle v závislosti na typu zařízení, počtu
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barev, které je třeba vyměnit, požadovaných tiskových modulech atd. Je zjevné, že snižující se velikosti dávek mají negativní dopad na ekonomiku konvenčního flexotisku. Z tohoto
důvodu došlo také k nárůstu zájmu o využití digitálního tisku
pro výrobu etiket a flexibilních obalů.
Nyní jsou ale na trhu k dispozici technologie, které umožňují
zvýšení konkurenceschopnosti flexotisku – zejména pro krátkodobé zakázky malého objemu; jejich cílem je zajistit, aby
flexotisk zůstal tiskovou technologií, které budou CPC (consumer product companies) dávat přednost i v budoucnu.
Tisk ECG může zajistit
lepší kvalitu než samotný CMYK
Tisk s pevně zvoleným souborem tiskařských barev se stává
stále populárnější mezi tiskaři, kteří se zabývají ofsetem
i flexotiskem. Tento přístup zpravidla využívá kombinace barev
CMYK nebo CMYK + oranžovou, zelenou a fialovou nebo
modrou. Posledně jmenovaná kombinace, které se také často
říká tisk s rozšířením barevného rozsahu (extended colour
gamut – ECG), může úplně vytěsnit použití přímých barev
a zajišťuje i lepší kvalitu než samotný CMYK. Tisk s rozšířením
barevného rozsahu může také pracovat se širší řadou přímých

barev ve srovnání se samotnou kombinací CMYK. Někteří odborníci odhadují, že ECG může zajistit tisk až více než 90 %
z 1726 specifikovaných přímých barev Pantone.
Kromě odstranění potřeby používat několik přímých barev snižuje tato tisková technologie čas potřebný k přípravě tisku
a výměně barev. Ve skutečnosti v mnoha případech není třeba
provádět proplach mezi jednotlivými tiskovými pracemi. Prostě
se jen vymění flexotiskové štočky desky a přejde se na barvu.
To významně zlepšuje propustnost a překryv flexotisku a digitálního tisku. Pomocí technologie tisku ECG mohou tiskaři
používající flexotisk a ofsetový tisk výrazně snížit spotřebu tiskových barev a odpad. Snazší je také provádět najednou tiskové práce zadané několika klienty, což je známé také pod
názvem tisk kombo, společný tisk – co-printing anebo propojený tisk. To vše významně šetří čas i náklady a umožňuje zkrácení času dodání na trh, který požadují CPC.
Pokud již vaše společnost používá digitální tisk, je pravděpodobné, že už na těchto zařízeních tisknete s rozšířením barevného rozsahu; tak proč nezkusit také flexotisk? Nakonec
vy nebo vaše reprografické oddělení už rozumíte tomu, jak
provádět vícebarevnou separaci! V případě tiskových prací,
PI

ČESKÝ VÝROBCE ETIKETOVACÍCH STROJŮ PRO APLIKACI SHRINK SLEEVES ETIKET
EDK-01 etiketovací stroj

Etiketovací stroj má výkon až 12 000 kusů etiket za hodinu.
Aplikuje tepelně smrštitelné plastové etikety shrink sleeves. Etiketu lze umístit dle požadavků klienta a to buď přes
celou láhev (obal), nebo částečně.

EDK-02 etiketovací stroj

EDK-02 je univerzální etiketovací stroj, který aplikuje plastové etikety od průměru obalu 50 mm až do průměru 300
mm.

Parní tunel PT-01

PT-01 je parní tunel pro aplikaci plastových etiket o výkonu
cca 10 000 kusů za hodinu. Parní tunel je vyroben převážně
z nerezových materiálů. Disponuje regulací parních trysek
a odvodu páry. Tyto regulace jsou důležité pro samotnou
aplikaci etiket.

Elektrický tunel ET-01

ET-01 je nový elektrický tunel sloužící pro aplikaci plastových etiket shrink sleeves a je opatřen několika regulačními
okruhy. Jeho nespornou výhodou je nejen ekonomičtější
provoz oproti klasickým parním tunelům, ale také to, že samotný výrobek je po aplikaci etikety 100% suchý!

D+K Drmela, s.r.o.
Nádražní 1844/153
702 00 Ostrava – Mor. Ostrava
Czech republic

tel.:
fax:
mob.:
e-mail:

+420 596 124 404
+420 596 121 580
+420 777 111 584
drmela@dk-drmela.cz
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u kterých se předpokládá použití přímých barev, je nutné
znovu nastavit složení přímé barvy z pevné sady barev, a vytvořit tak barvu pomocí určitého procesu, ne použít jedinou tiskovou barvu. Dovednosti reprografického oddělení se v tomto
případě mohou hodit.
Reprografické oddělení musí být schopno vytvořit složení
barvy s jistotou a spolupracovat s vaším týmem, aby byla
zakázka provedena efektivně. Tisk musí být také profilován
a profil musí být poté validován. Výsledky tisku je třeba zkontrolovat, provést tiskovou zkoušku a prověřit opakovatelnost
výsledku. Nemá smysl začít s tiskem a pak řešit posun barvy
v čase nebo v průběhu práce. Je kriticky důležité vyvinout
proces, který zajistí dlouhodobou konzistenci tisku s pevnou
sadou barev.
Ačkoliv je digitální tisk stále výjimečnou technologií při potisku
flexibilních obalů, existují určité věci, které se flexotisk může
naučit a jež mu pomohou zajistit životaschopnost. Zahrnují
flexibilitu výroby, která je získána pomocí pevné sady barev,
což je standardní proces digitálního tisku.

sleevu ze silikonu. Avšak tento přístup má i své stinné stránky.
Předně: podíl sleevů na celosvětovém trhu se odhaduje na pět
procent. Při tak nízké úrovni poptávky může být dostupnost
materiálů poněkud omezená. Druhá a ještě významnější nevýhoda tisku ECG využívající tiskové formy v podobě sleevů
je způsob, jakým se na sleevy vytvářejí nebo gravírují obrazy
po celé tiskové šířce, a kvůli tomu jsou změny tiskové práce
na poslední chvíli nemožné. Protože dodávka sleevů o speciálních velikostech může trvat i několik týdnů, vyžaduje tisk
s touto tiskovou formou velmi dobré plánování dodavatelského
řetězce s nulovou tolerancí změn. A změny jsou věc, která
je součástí každodenního života tiskárny využívající flexotisk.
Příběhy předních hráčů na trhu
Níže uvádíme běžný příklad od společnosti působící v oblasti výroby nápojových kartonů, který ukazuje, co může být
důvodem změn na poslední chvíli. Zákazník této společnosti
náhle jednoho horkého letního dne zaznamenal zvýšenou poptávku po balené vodě. Protože dodavatelské řetězce mají
velmi napjatý plán, vedlo to k náhlému nedostatku balené
vody na skladě. Když nastane takováto situace a pokud

ROSTOUCÍ OBLIBA
FLEXIBILNÍCH OBALŮ
PŘINÁŠÍ NOVÉ VÝZVY
PRO FLEXOTISKOVÉ
TISKÁRNY.

Podíl sleevů na celosvětovém
trhu se odhaduje na pět procent
Dosažení přímých barev pomocí vrstev tiskových barev nebo
proces barevného tisku na rozdíl od použití přímé barvy vyžaduje dokonalé vyrovnání štočků, abychom byli schopni sladit
predikovaný cíl přímé barvy co nejpřesněji na první pokus.
Jednou z možností je použití fotopolymeru nebo gravírovaného
18 www.packagingherald.cz

chceme CPC pomoci s uspokojením poptávky, musí výrobce
nápojových kartonů provést změny ve výrobě doslova v poslední minutě, aby mohl vyrábět další kartony. Používáme-li
sleevy, jsou takovéto změny na poslední chvíli obtížně proveditelné, i kdyby musel být vyměněn jen jeden jediný pruh
vícenásobného válce.

HLAVNÍ TÉMA

Alternativním řešením, které je v oboru běžné, je kombinovaný
tisk s flexografickými štočky. Různé práce podobné délky se
kombinují na jednom tiskovém válci. V případě, který jsme
zde popsali, místo výroby kompletního sleevu pro provedení
změny, což s sebou nese vícenáklady a způsobuje zpoždění,
je třeba vyrobit jen štočky pro balenou vodu, které nahradí
nejméně urgentní tiskovou práci na válci. Abychom mohli plně
využít výhod kombinovaného tisku pro změny na poslední
chvíli, požaduje se pevná sada tiskových barev a dokonalé
vzájemné vyrovnání štočků.
Dalším významným požadavkem je schopnost tiskaře vyrábět
nové štočky v tiskárně v řádu minut a zajištění rychlé dostupnosti štočku. Protože prostředí je stále dynamičtější a náročnější a změny na poslední chvíli se stávají spíše normou než
výjimkou, dostávají přednost technologie s rychlou dostupností štočku.

Mýtus hustoty
Ačkoliv existují doporučené hustoty tiskové barvy pro flexotisk a někteří tiskaři věří, že čím vyšší je hustota, tím lepší jsou
výsledky tisku, ve skutečnosti je to mýtus a opak je pravdou.
U ECG je důležité tisknout co nejčistěji pomocí barevného
filmu, který je co možná nejvíce homogenní, ale bez přílišného množství a hustoty.
V opačném případě štoček akumuluje barvu okolo plně zabarvených ploch, a okolo prázdného místa se pak objeví tzv.
rám obrázku. Při práci s ECG jsou přímé barvy vytvářeny ze
čtyř až sedmi barevných vrstev. Při překrývání takových barev
je možné vyvinout lehký tlak při tisku, abychom flexotiskové
štočky udrželi čisté a zároveň vyloučili prázdná místa nebo
dírky, protože prázdná místa jsou překryta jinými barevnými
vrstvami (viz obr. 3). 
obr. 3

Zajištění konzistence
Kromě vyrovnání před tiskem a dostupnosti štočku je při tisku
s rozšířením barevného rozsahu důležitým požadavkem konzistence tisku. Protože barvy vznikají překrytím čtyř až sedmi
vrstev, je konzistence každé jednotlivé barvy na štočku absolutně nezbytná, neboť třeba i malá změna nebo vada jedné
barevné vrstvy nebo štočku má okamžitý dopad na celkovou
kvalitu barvy, což může způsobit změnu barevnosti. Přednost
se dává štočkovým technologiím, které zajišťují snadný přenos
barev bez kontaminace a vysychání barev na štočku.

ECG může zajistit tisk až více
než 90 % z 1726 specifikovaných
přímých barev Pantone.
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KONFERENCE

Dscoop 2016
ORGANIZACE DSCOOP JE UNIKÁTNÍ A V POSLEDNÍCH LETECH SE DO NÍ AKTIVNĚ ZAPOJUJÍ
I ČESKÉ FIRMY. DESÍTKA TĚCHTO FIREM SE ZÚČASTNILA KONFERENCE, KTERÁ SE KONALA
VE DNECH 5. AŽ 8. DUBNA V TEL AVIVU.
Martin Bělík

D

scoop (digital solutions cooperative) je samostatná
komunita, která je zdarma otevřená všem uživatelům
digitálních tiskových strojů HP, odborníkům v oboru
a dodavatelům doplňkových řešení, především dokončovacích strojů a softwaru.
Tel Aviv Convention Centre
Konference byla zahájena slavnostním večerem, na němž byly
předány ceny v soutěži Inkspiration Awards. Opravdu to není
překlep, ale slovní hříčka, která charakterizuje soutěž jako takovou. Soutěž byla vypsána v osmi kategoriích, které zahrnují různé oblasti tisku – např. etikety, flexibilní obaly, obaly,
direct maily, katalogy a další. V každé kategorii byly nominovány tři výrobky a z nich byl během večera vyhlášen vítěz.
K vidění byly špičkové a některé naprosto unikátní produkty.
Důležité je, že se jedná o reálné zakázky, které byly realizovány pro konkrétní klienty.
Alon Bar-Shany

například přednášku Uri Levina, který je spoluzakladatelem
navigační aplikace Waze. Vyprávění o počátcích projektu,
jeho rozvoji k více než 200 milionů aktivních uživatelů po
celém světě až k prodeji společnosti firmě Google za částku
přesahující jednu miliardu dolarů bylo pro všechny nesmírně
inspirující. Následovaly bloky přednášek zaměřené na
rozvoj prezentačních dovedností, plnění osobních a pracovních cílů a dále o start-up projektech. Start-up projekty jsou ve
světě velmi rozšířené a stály u kolébky mnoha velmi úspěšných
realizovaných produktů a služeb. Snad i v České republice
se najdou jednou firmy, které dokážou na tento celosvětový
boom navázat. Poslední přednáškou bylo představení novinek
firmy HP, které budou uvedeny na letošním veletrhu Drupa.
Řečníkem byl Alon Bar-Shany, generální ředitel HP Indigo,
který zmínil také mnoho statistických údajů o vývoji tiskových
technologií v příštích letech. Jednoznačným směrem budoucnosti bude digitální tisk. Novinky vám představíme v následujícím příspěvku.
Kiryat Gat
S novými technologiemi, produkty
a službami se účastníci konference
seznámili při návštěvě výrobního
závodu a kampusu v Kiryat Gatu.

Druhý den konference byl věnován přednáškovým blokům.
Obsah těchto přednášek byl zaměřen především na osobní
rozvoj účastníků a jejich motivaci. Toto je významný rozdíl
proti jiným konferencím, které se striktně zaměřují pouze na
techniku a stroje. V Tel Avivu si mohli účastníci poslechnout
20 www.packagingherald.cz

Konference byla úspěšná. Každý z více než 700 účastníků
si odvezl nové kontakty, vědomosti a ohromnou zásobu motivace a inspirace. Dscoop je rozhodně organizace, která funguje a účast v ní není pro firmy zbytečná formalita. 
VÍCE INFORMACÍ SE DOZVÍTE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

HLAVNÍ TÉMA

HP Indigo a Scodix
PŘEDSTAVÍ NA DRUPĚ
STROJE FORMÁTU B1
S BLÍŽÍCÍM SE ZAČÁTKEM VELETRHU DRUPA POSTUPNĚ DODAVATELÉ ODHALUJÍ SVÉ
NOVINKY, KTERÉ NA TOMTO VELETRHU PŘEDSTAVÍ. NOVINKY IZRAELSKÝCH FIREM
HP INDIGO A SCODIX POSUNUJÍ DIGITÁLNÍ TISK DO DALŠÍ ÚROVNĚ – DO FORMÁTU B1.
Martin Bělík
HP Indigo B2
Před čtyřmi lety byla představena řada digitálních tiskových
strojů HP Indigo ve formátu B2. Reálně tím byla dokončena
revoluce nástupu digitálního tisku, protože do té doby byly
k dispozici pouze stroje formátu A3+, které na všechny zakázky nestačily. Především pro tisk obalů byl tento handicap
poměrně citelný. Od roku 2012 bylo doposud nainstalováno
po celém světě více než 300 strojů formátu B2. Společnost
HP tím výrazně předstihla jiné výrobce, protože mnoho konkurenčních strojů, které byly ve stejnou dobu představeny,
se do reálného prodeje vůbec nedostaly, popřípadě je počet jejich instalací velmi nízký.

Scodix
Zařízení pro digitální zušlechtění tiskovin Scodix znají i zákazníci v České republice. Stejně jako společnost HP vidí Scodix
další směr především pro zušlechťování obalů ve strojích formátu B1. Nový model Scodix E106 doplňuje dosavadní řadu
strojů formátu B2 a B3. Scodix E106 umožňuje zpracování
maximálního formátu 1060 x 760 mm. Rychlost může dosáhnout až 4000 archů za hodinu. Na vývoji stroje se podílela
firma Mabeg, která je dodavatelem nakládacího a vykládacího systému. Stroj umožňuje zpracování široké palety mate-

HP Indigo B1
HP potvrzuje své vedoucí postavení
mezi výrobci digitálních tiskových
strojů a na letošní Drupě představí
model HP Indigo 50000, který disponuje formátem B1. Maximální
formát archu 1120 x 746 mm umožňuje vytisknout 10 stran A4 najednou.
Tisknout je možné na média v rozmezí 40–350 g/m2. Rychlost tisku
v režimu CMYK je 3450 archů za
hodinu.
Stroj tiskne na materiály v roli, výstupem ze stroje jsou archy. Jedná se
tedy o řešení roll to sheet. Toto řešení
je určeno zákazníkům s vyššími objemy tisku, kteří tisknou
na menší množství druhů substrátů. Nákup materiálu v roli je
také výhodnější z hlediska ceny, protože je levnější než archy
a umožňuje zlevnění výroby.

riálů. K dispozici jsou i všechna unikátní řešení, jako např.
Braillovo písmo nebo Scodix Foil. V kombinaci s tiskovým
strojem HP Indigo 50000 se jedná o nejvýkonnější digitální
řešení tisku a zušlechtění v současnosti. 
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Inspiraci pro design lahve
jsem hledal v přírodě
Slovenský freelance designér MAREK MIKOVEC vystudoval Akademii umění v Bratislavě, od roku 2003
působí v Čechách. Z českých firem tvoří hlavně pro Karlovarské minerální vody (KMV), pro které vytvořil
lahve Magnesia GO a Fruttimo Aquila, ale také například sérii 65 občerstvovacích automatů Very Goodies
pro letiště Václava Havla v Praze. Za FRUTTIMO AQUILA, na kterou jsme se v rozhovoru zaměřili, získal
ocenění za nejlepší PET lahev ve světové soutěži World Beverage Innovation Awards 2015.
Adriana Weberová
Jak začala spolupráce se společností KMV? Byl
jste osloven v rámci výběrového řízení, nebo vás
oslovila na základě předchozí spolupráce?
Byl jsem osloven pro design nového produktu. Nejednalo
se o první projekt pro KMV. Naše spolupráce začala před
mnoha lety na jiné lahvi a mezitím už byla na trh uvedena
i lahev Magnesia GO. Fruttimo bylo pokračováním úspěšné
spolupráce.
Jaké bylo zadání na Fruttimo Aquila a pro jakou
cílovou skupinu byla lahev určena?
Vytvořit design lahve ve dvou velikostech, který bude mít unikátní tvar a zdůrazní několik druhů ovocných složek produktu.
Najít tvarově nové řešení lahve pro PET materiál a uplatnit
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sleeve etiketu. Dále musela splňovat atributy dobré ergonomie
úchopu a pevnosti lahve. Primárně byla lahev určena pro
mladší generaci, ale Fruttimo mělo být produktem se širším
záběrem. A myslím, že se to i povedlo.
Můžete nastínit, jak probíhal návrh nové lahve
Fruttimo Aquila? Jak velký tým se na návrhu
podílel?
Podrobné detaily z procesu vytváření produktu prozradit nemohu. Jednalo se ale o tým sestavený z lidí z marketingu
i technologů a vedení výroby. Konzultace během výroby prototypu se všemi stranami přinášely různé požadavky na modifikaci tvaru lahve a mým úkolem bylo vše implementovat do
finálního produktu.

INTERVIEW

Měl jste od klienta při vytváření návrhu volnou
ruku, nebo jste měl zadané konkrétní požadavky a musel jste se jich držet? Například
z hlediska materiálu, rozměrů nebo s ohledem
na použitelnost na dosavadní plnicí lince?
Čeho si u KMV velmi cením, je, že v počátku každého procesu mi nabídly velký prostor pro kreativitu bez výrazných
omezení. Bylo nezbytné znát předpokládaný materiál pro
výrobu obalu a technologické možnosti výroby. To nepovažuji za limity v kreativitě, ale za určitý starting point, na
němž začíná můj prostor pro vytváření obalu.

Co bylo pro vás největším oříškem?
Přijít s novým tvarem a najít pro produkt unikátní obal.
Kolik návrhů bylo vytvořeno, než byl ze strany
klienta zvolen finální návrh? Jakým způsobem
byl tento návrh zvolen? Na základě spotřebitelských testů?
V první fázi bylo konceptů opravdu hodně, ale finální návrh
byl už jedním z nich. Koncept s „hranami“ od počátku vybočoval ze standardů o představě PET lahve. Hlavně kvůli výPackaging_210x150_Model_02_2016_tisk.pdf 1 17.3.2016 10:20:03
brusům, které vlastně částečně jdou proti technologii lisování

PET materiálů. To byl ale pravděpodobně jeden z hlavních faktorů,
jimiž koncept poutal pozornost.
Dotaz na spotřebitelské testy je
spíše pro marketing. Neznám procesy, kterými je selektován finální
design.

V rámci spotřebitelského testu jsme
samostatně pouze design láhve
Fruttimo posuzovat nenechávali.
Testovali jsme celý koncept výrobku
a z výsledku pak vzešlo naše
zadání pro design láhve.
ONDŘEJ POSTRÁNSKÝ, ŘEDITEL
PRO STRATEGICKÝ MARKETING
KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY

INTERVIEW

Mohl jste ovlivnit i materiál, ze kterého se nová
lahev bude vyrábět? A proč byl zvolen PET a ne
sklo?
Jak jsem již zmínil, materiálová specifikace byla od počátku
definována. Samozřejmě by mě lákalo realizovat i produkt
ve skle. Design s výbrusy, který byl zvolen pro Fruttimo, je ale
optimalizovaný pro PET. Obávám se, že technologie lisovaného skla by měla problém s rádiem jednomilimetrové hrany.
To se nedaří ani u parfémů. Současné PET lahve ale díky snižování gramáže a tenké stěně láhve dokážou mnohem lépe
kopírovat i ty nejmenší detaily formy. Díky tomu se nám povedlo vytvořit plastový obal, který má téměř vizuální vlastnosti
křišťálu, pokud hodnotíme detail hrany.
Co vás vlastně vedlo
k netradičnímu tvaru lahve?
Hledal jsem inspiraci v přírodě. Jedním z bodů zadání bylo,
aby lahev podpořila sám produkt – ovocnou složku. Nechtěl
jsem ale jít cestou popisného zobrazení ovoce. Nebyla možná
ani forma abstrakce určitého druhu ovoce, protože jsem věděl,
že vytvářím design pro více druhů ovocných složek. Hledáním
inspirace jsem narazil na struktury voronoi, které mě zaujaly

Spolupracoval jste již při vytváření návrhů
s výrobcem preformy, nebo byl klientem zvolený
návrh ještě poté upravován s ohledem na technologické možnosti výroby preformy?
Relativně brzy po výběru vhodného designu byl koncept konzultován s výrobou. I pro svůj specifický hranatý vzhled bylo
nutné vše od počátku projednávat s výrobou a technology
KMV.
Nejedná se o váš první projekt, ve kterém jste
navrhoval strukturální design lahve. Můžete
srovnat náročnost jednotlivých projektů?
I předchozí projekty částečně uplatňovaly plastické zásahy do
větších povrchů lahve, ale Fruttimo je specifické v tom, že tato
struktura tvoří konstrukci lahve. Obvyklý proces je vytvoření nějakého tvaru, do kterého jsou dodatečně vymodelovány struktury a dekorace. Fruttimo je v tomto směru jedinečné.

Která zakázka pro vás byla největší výzvou
a kam byste zařadil lahev Fruttimo Aquila?
Největší výzvou je vždy projekt, na kterém aktuálně pracuji,
ale vážně, lahev Fruttimo považuji za jeden ze svých nejlepších designů. Aktuálně s KMV pracujeme
na novém projektu, který také považuji za
velmi unikátní. Měl by se objevit na trhu
SPECIFICKÝ
v blízké době.

PROJEKT BYL
V TOM, ŽE NEPOKRAČOVAL
KONTINUÁLNĚ.
JEDNOTLIVÉ KROKY VÝVOJE
ALE PROBÍHALY RYCHLE,
V ŘÁDU NĚKOLIKA TÝDNŮ.
hlavně v polygonální podobě. V kombinaci s oválným tvarem
se mi vynořila myšlenka nožem okrájeného ovoce – tvar symbolizující čerstvost a univerzální pro všechny ovocné složky.
Bylo ale nezbytné, aby právě tato „okrájená“ část s výbrusy
byla průhledná a ukázala barvu nápoje. To se nakonec povedlo i díky možnosti umístění sleeve etikety v horní části.
Obal je tvořen z více než 50 facet, kde ani jedna
není stejná. Je pro tento prvek nějaký konkrétní
důvod?
Ano. Počet byl kompromisem pro zachování kruhového průřezu lahve. Menší počet výbrusů by byl výtvarně zajímavější,
ale neumožňoval by plynulé plnění na velkokapacitní lince
a bránil by plynulému pohybu po pásu. Větší počet výbrusů by
designu ubral na výrazu a intenzitě. Nepravidelnost výbrusů
je inspirována přírodou a je v kontrastu s horní částí, která je
geometrická, tvořená kuželem.
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Jaká jsou z vašeho hlediska specifika obalů na nápoje v porovnání s jinými obory?
Pracuji také jako subcontractor pro P&G,
divize Hair Care a Prestige, se studiem
PATZAK Design. Design nápojových obalů
často pracuje s úplně jinými materiály
a technologiemi než kosmetický průmysl. Mám trochu pocit,
že kosmetický průmysl je pořád o krok napřed v prémiovosti
materiálů. Je ale trochu nefér srovnávat produkty z tak rozdílných cenových hladin a požadavků na splňování norem. Na
druhou stranu je ale vidět, že pokud se v některém odvětví objeví nová technologie, která dává možnost uplatnění i v balení
a označovaní nápojů, tak se tam brzy objeví také.
Co pro vás znamená ocenění za nejlepší PET lahev
ve světové soutěži World Beverage Innovation
Awards? Jak to ovlivnilo vaši práci? Zaznamenal
jste vyšší poptávku po vaší tvorbě?

ODPOVĚDI JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

Foto: Martin Piller

PR PREZENTACE

Obal opravdu na míru?

www.smurfitkappa.cz

Pojem OBAL NA MÍRU může mít mnoho významů.
Ale aby byl obal opravdu takříkajíc UŠIT NA TĚLO,
měl by předcházet potenciálním problémům v každém
okamžiku své cesty. Ponechme tentokrát stranou
marketingové využití obalu a zaměřme se na ekonomiku
a poměr cena/výkon. Mnoho firem totiž obal vůbec
nevystavuje, takže se bavme jen o hnědé přepravní
krabici.

Stejně jako oblek na míru, i obal musí padnout. To znamená,
že je přesně navržen na rozměry baleného zboží a produkt
je během přepravy dostatečně chráněn. To ale zákazníkovi
nestačí nebo by přinejmenším stačit nemělo! Sledovaným
aspektem musí být i optimalizace vnějších rozměrů a efektivita uložení na paletě / v kontejneru / ve skladových prostorech. Nechceme přece
převážet vzduch a dobrovolně akceptovat rizika spojená
s přesahy nebo nedosahy na paletách – ty nechme jako krajní
variantu.
Jakmile počítáme se stohováním jednotlivých obalů, musíme
brát v potaz řadu dalších faktorů – výšku obalu, počet vrstev
na paletě, výšku celé palety, výškové limity kamionu, kontejneru nebo regálového místa ve skladu. K tomu přidejme
hmotnost jednotlivých produktů i palety samé. Nesmíme opomenout zahrnout vliv různých paletizačních schémat, tedy jak
se zatížení roznáší na nižší vrstvy. V kalkulacích je správné
zohlednit i vliv podpory produktu samého, tedy jakou část
zatížení dokáže přenést produkt či primární obal, aniž by se
poškodil. Bylo by hloupé balit a nevyužít tohoto bonusu, přičemž míra podpory se samozřejmě liší: od 0 % u chipsů až
po 100 % u lahví či konzerv. Stejně tak vliv ochranných prvků
při paletizaci, což je například fóliování, páskování, ochranné
rohy či jejich kombinace. Stohujeme-li celé palety, je důležité vědět, kolik palet a v jaké fázi stohujeme – při transportu
i skladování? Mají palety roznášecí víka?
Zdá se vám, že je to příliš mnoho detailů, které svému dodavateli obalů nesdělujete? Ve vlastním zájmu byste měli (zodpovědný dodavatel o ně požádá sám), protože bez nich
nedokáže obal navrhnout tak, aby byl opravdu na míru, čili
nákladově optimální.
To zdaleka není vše. Jelikož vlnitá lepenka mění své mechanické vlastnosti v závislosti na vlhkosti, je důležité znát teplotu a relativní vlhkost prostředí při skladování či přepravě. Jiné
nároky bude mít obal přepravovaný po střední Evropě, jiné do

rovníkové Afriky. Vliv má i druh přepravovaného zboží, protože například čerstvé produkty zemědělské výroby obsahují
přirozenou vlhkost, kterou mohou přenášet do obalu.
Zmínili jsme již délku období skladování a vzdálenost destinace při transportu? Čím dál palety cestují, tím vyšší je riziko kolapsu obalu v nejvíce namáhané
vrstvě. Kritickými faktory jsou kruhové objezdy, prudké brzdění, dynamické rázy.
Všechny tyto aspekty tvoří ucelenou informaci o dodavatelském řetězci a nárocích kladených na jednotlivé obaly. Lze
z nich určit kritické místo daného řetězce, kritickou vrstvu na
paletě (většinou úplně nejspodnější), a především požadované BCT pro nejnamáhanější obal. Tato hodnota se nemusí
vždy setkat s podmínkou zákazníka – pak je na místě debata
o důvodu takové podmínky, resp. její relevantnosti (např. historický důvod nebo omezené možnosti předchozího dodavatele). Následně není nic lehčího než na vypočtené BCT
navrhnout lepenku a z ní takový obal, u kterého si zákazník
bude jistý, že projde bez úhony dodavatelským řetězcem
a zároveň nebude předimenzovaný.
Standardem by také měla být možnost reportovat environmentální vliv celého dodavatelského řetězce (emise CO2), náklady
na přepravu, manipulaci i skladování a v neposlední řadě
i srovnání Safety factoru (náročnost dodavatelského řetězce
s ohledem na kvalitu dopravní infrastruktury) v příslušném odvětví průmyslu.
A představte si, že byste svého dodavatele sekundárního
obalu přizvali k vývoji toho primárního, a měli tak možnost
docílit holistického designu s ještě lepšími výsledky. I milimetry
hrají roli.
Správná odpověď: Krok A, protože vliv stohování palet
je větší než vliv vzdálenosti při přepravě, transportu po moři
i délce skladování (vše bez stohování).
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JAK ÚSPĚŠNĚ
PRODÁVAT
PLECHOVKOVÉ
PIVO ŽENÁM
VÝROBCE NÁPOJŮ SULIMAR SE SÍDLEM V POLSKU
PŘIŠEL S INOVATIVNÍM ŘEŠENÍM OBALU STRAWSTER
PRO PIVO CORNELIUS GREJPFRUTOWY. NOVÉ
BALENÍ S INTEGROVANÝM BRČKEM PŘEDSTAVUJE
ZPŮSOB, JAK OSLOVIT VĚTŠÍ SEGMENT ŽENSKÉHO
SPOTŘEBITELSKÉHO SEKTORU.
Adriana Weberová

PRODEJNÍ TEST BYL
PROVEDEN NA VZORKU
150 000 PLECHOVEK
A SKONČIL OKAMŽITÝM
ÚSPĚCHEM.

C

ornelius Grejpfrutowy, což je pivo s obsahem grapefruitové šťávy, je nejprodávanější výrobek společnosti
Sulimar určený ženám. Ve snaze dále posílit povědomí o značce začala společnost zvažovat alternativní formáty balení nad rámec dosavadních modelů skleněných lahví.
Tato výzva byla zároveň v souladu se snahou přijít s něčím
novým a pozoruhodným, aniž by přitom ztratila svou klíčovou
zákaznickou skupinu. Výsledkem je Ball Strawster.
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Cílem bylo balení v souladu s výrobkem
Pšeničná piva a ležáky jsou bezpochyby základní výrobky
pivovarů, ale touha prozkoumat nové možnosti v oblasti chuti
i balení je to, co činí značku konkurenceschopnou. Je to přístup, o který se producent nápojů snaží již od svého založení
v roce 1987.
Ambice společnosti Sulimar zvýšit prodej piva Cornelius
Grejpfrutowy ženám zahrnovala rozsáhlé diskuse ve firmě
a také průzkum toho, co mělo pro značku smysl. „Nakonec
jsme skončili u změny balení, ale důležité bylo, že to nemohlo
být prostě jen tak nějaké balení,” říká Mariusz Supady, majitel společnosti Cornelius. „Standardní nápojová plechovka
pro nás nebyla jasné řešení, protože jsme v rámci našeho průzkumu zjistili, že mnoho z našich ženských zákaznic by se necítilo dobře, pokud by měly pít přímo z hliníkové plechovky.
Nejdůležitější tedy bylo najít balení, které by bylo v souladu
s výrobkem, vyhovovalo našim zákazníkům, a přineslo také
něco neočekávaného.”
Jedna plechovka pro všechny
Nedávná studie společnosti Green Hasson and Janks o ženách v potravinářském a nápojovém průmyslu odhalila, že

ženy vyhledávají zdravé, bezpečné a udržitelné výrobky.
V dnešních domácnostech jsou to právě ženy, kdo rozhoduje
o tom, co se koupí, a odborníci uznávají, že jsou ochotny
platit prémiové ceny za výrobky, které považují za ty pravé.
Studie dále konstatuje, že ženy jako spotřebitelky rozhodují
o trendech, a proto mají nesporný vliv na to, jak značky potravin a nápojů přistupují k trhu.
„Na silně konkurenčním trhu, kde může být ziskovost ohrožena frekvencí konkurenčních promo nabídek v oblasti cen,
zuří stále silnější bitva o prostor v prodejních regálech a je
zjevná stále rostoucí kupní síla maloobchodních zákazníků.
Je proto evidentní, že k vítězství nad spotřebitelskými skupinami je zapotřebí rozvíjet přesvědčivá uživatelská řešení,“ říká
Antti Laakkonen, obchodní (produktový) ředitel společnosti Ball
Packaging Europe.
Revoluční řešení spočívá
v integrovaném vnitřním brčku
Strawster je nová revoluční nápojová plechovka s integrovaným vnitřním brčkem, které se po otevření plechovky vysune.
Tento mechanismus je k dispozici výlučně v 25centilitrových
tenkostěnných plechovkách Ball, což je formát, jemuž se
PI
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dostalo značné odezvy ze strany značek, které se snaží odlišit
se na prodejních regálech. Plechovka Strawster se plní, uzavírá a je recyklovatelná stejně jako běžné plechovky, avšak
díky svému malému otvoru představuje řešení zabraňující rozlití
a znečištění, což jsou z pohledu spotřebitelů, a zejména žen,
mimořádné výhody.
Na klíčových trzích šly
plechovky rychle na odbyt
Mariusz Supady, který představil Strawster na pivním veletrhu
BrauBeviale již v roce 2014, si byl jist tím, že pro tento výrobek nalezl to správné balení: „Jako řešení typu dva v jednom
Strawster kombinuje mnoho pozitivních prvků, které jsme hledali při inovaci prodejního balení – je to ztenčený formát (bere
v úvahu kontrolu velikosti obsahu) s chytře vymyšleným usnadněním pití, který umožnuje bezpečnou a hygienickou spotřebu
za chůze.“ Značka se na jaře 2015 rozhodla podrobit balení
Strawster zkušebnímu prodeji. Prodejní test byl proveden na
vzorku 150 000 plechovek s pivem Cornelius Grejpfrutowy
a skončil okamžitým úspěchem. V klíčových regionech Polska,
kde bylo možné plechovky koupit ve vybraných prodejnách
Žabka, a s podporou kampaně vedené několika kanály, byl
výrobek rychle vyprodán.

Uvedení balení
Strawster do prodeje
Výrobce piva Sulimar rozjel výrobu piva Cornelius Grejpfrutowy
a nyní plánuje plnit pivo s touto příchutí do plechovek Strawster
v komerčních objemech. S přihlédnutím k až nečekaným úspěchům v prodeji míchaných nápojů společnost rovněž zahájila produkci banánového piva Cornelius Bananowy, rovněž
plněného do plechovek stejného typu. Díky tomu společnost
Ball upravila svou výrobní linku DWI Strawster v Bělehradu
a navýšila objem výroby. Piva Cornelius Grejpfrutowy
a Bananowy, která se objevila na pultech obchodů v prvním
čtvrtletí roku 2016, nejsou jedinými výrobky společnosti
Sulimar, které se budou plnit do těchto plechovek.
„Plánujeme také zahájení výroby jednoho nebo dvou nových
nápojů pro děti, protože i u našich nejmenších zákazníků se
projevil silný sklon k pití brčkem a Strawster je v tomto případě
dokonalé řešení,“ uzavírá Mariusz Supady. S ohledem na počáteční úspěch společnosti Sulimar není pravděpodobné, že
si v tomto případě vytáhne kratší brčko. 

O SPOLEČNOSTI SULIMAR

ŽENY JAKO SPOTŘEBITELKY
ROZHODUJÍ O TRENDECH,
A PROTO MAJÍ NESPORNÝ VLIV
NA TO, JAK ZNAČKY POTRAVIN
A NÁPOJŮ PŘISTUPUJÍ K TRHU.

Výrobce nápojů, jehož sídlo se nachází ve městě
Piotrków Trybunalski, vyrábí víno, nealkoholické nápoje a bohatý sortiment piv, která pocházejí z pivovaru
Cornelius vlastněného společností. Portfolio této firmy,
jež je známa jako jeden z nejrychleji rostoucích regionálních pivovarů a výrobce předních národních značek,
zahrnuje sortiment speciálních piv včetně pšeničných,
ležáků a piva s přísadou

Kromě prokázaného zviditelnění se na prodejních regálech je zavedení obalu Strawster
vhodným řešením pro značky i z hlediska výroby. „První zkouška provedená s tímto balením nám umožnila provést potřebné úpravy
k zajištění plynulé integrace do plnicí linky
a dodat testovací sérii podle očekávání,“ vysvětluje Mariusz Supady.
Tým technických služeb zákazníkům (CTS)
společnosti Ball byl společnosti Sulimar k dispozici po celou dobu plnicího procesu, což
pomohlo optimalizovat rychlost plnění a společnosti Ball poskytlo kontrolované prostředí,
ve kterém mohla získat důležité praktické
informace.
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banánové šťávy Cornelius
Bananowy. Bezkonkurenční
vlajkovou lodí mezi pivy
společnosti je ale Cornelius
Grejpfrutowy, chutný nápoj,
který je vysoce oblíbený
u zákazníků pivovaru, a zejména u žen. 

S cílem posílit povědomí
o značce začala společnost
zvažovat alternativní
formáty balení nad rámec
dosavadních modelů
skleněných lahví.
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Plechovky mají
nejvýraznější design
EXISTUJE NÁPOJOVÁ PLECHOVKA S NUDNÝM DESIGNEM? JISTĚŽE ANO. ALE POKUD SE
ROZHLÉDNEME KOLEM SEBE, PRÁVĚ U NÁPOJOVÉHO PLECHU JE VIDĚT VÝRAZNÝ POSUN
V DESIGNU. SAMOZŘEJMĚ SMĚREM K VYŠŠÍ ÚROVNI. JEŠTĚ PŘED 20 LETY U NÁS BYLY NÁPOJOVÉ
PLECHOVKY POPELKOU, V SOUČASNOSTI PATŘÍ K POPULÁRNÍM OBALŮM NEJEN U MLADŠÍ GENERACE.
Alois Sklenář
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K

ruegerova pivní plechovka byla světu sice představena
již v roce 1935, v Čechách se tento typ praktického
a přitom i atraktivního obalu objevuje až o pár desítek let později. Vzhledem k tomu, že tyto obaly byly řadu
let spojeny především s pivem a náš pivní národ byl v tomto
segmentu orientován silně na sklo, plechovky až do 90. let
20. století neměly na našem trhu významnou pozici. Situace
se však změnila společně se sociální proměnou naší společnosti po sametové revoluci. Již v roce 1992 náš nejznámější
producent, Plzeňský Prazdroj, začal stáčet část své produkce
do plechu. Druhý stimul pro nápojový plech byl (a je) boom
energy drinků. I když tyto nápoje se prodávají i v jiných typech balení, právě plechovka se pro ně na našem trhu stala
synonymem obalu. Nyní můžeme v našich supermarketech
procházet nekonečnými regály s nealkoholickými i alkoholickými nápoji v plechovkách s většinou velice povedeným
designem. A i když se s pevnými kovovými obaly setkáváme
v různé podobě (konzervy, tuby, dózy, kbelíky, sudy atd.),
nápojová plechovka je v současnosti z těchto obalů nejvíce
využívána a patří i k nejvýraznějším z hlediska designu.

JIŽ V ROCE 1992
NÁŠ NEJZNÁMĚJŠÍ
PRODUCENT,
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ,
ZAČAL STÁČET ČÁST
SVÉ PRODUKCE DO
PLECHU.
Ani tvar není stále stejný
Plechovka má logisticky velice příznivý tvar.
Ten je výhodou nejen při výrobě, plnění, skladování, ložení na paletě či v dopravě, ale
oceňuje ho při manipulaci i spotřebitel. Na
druhou stranu z hlediska variability, kterou
poskytuje u jiných obalů strukturální design,
zdá se na první pohled tento tvar slabinou.
Celkový design přesto však na spotřebitele
působí příznivě, a leckdy až luxusním dojmem. Je to proto, že současní designéři
a výrobci umějí využít ke grafickému ztvárnění plechovky
účelně nejen celou plochu (i když v případě 3D obalu by
se spíše slušelo použít slovo plášť), ale vesměs jsou i velice
progresivní, takže dokážou využít veškeré možnosti, které jim
nabízejí nejnovější technologie. Ať již se jedná o rozšířené

možnosti tisku, které nabízí tzv. suchý ofset nebo v případě
personifikace nastupující digitální tisk, často i s výraznou fotorealistickou kvalitou. Další možností je využití reliéfu, ať již
v podobě efektu embossingu či debossingu. Velmi výrazným
prvkem designu může být i střídání různých laků (především
matu a lesku); vhodně zvolené kreace tohoto typu posouvají plechovku na jinou úroveň vnímání, než je tomu u jiných
materiálů.
Vzhledem k možnostem 3D potisku sahají někteří designéři
i trochu netradičně k potisku tvarovaného uzávěru. Zvláště návštěvníci nočních klubů a diskoték ocení efekt fluorescenčních
či termochromatických barev. Ale nezahálí ani pozice strukturálního designu. Pokud zůstaneme u uzávěru, tvar se nemusí zdaleka omezovat jen na typickou prolamovací slzičku.
Někdy v případě uzávěru designéři kombinují i materiály –
nejčastěji plech s plastem. Výrazným počinem ve strukturálním
designu již před několika lety byla plechovka Fusion, která
svým tvarem imituje skleněnou láhev. Zatímco zde se výrobci
plechového obalu inspirovali u sklářů, nyní se naopak stále
častěji setkáváme s tendencí vytvářet „plechovku“ z plastu.
Masovou produkci skutečných nápojových plechovek tento
obal nevystřídá již jen z hlediska nenahraditelnosti 100% bariéry, kterou poskytuje kov, nicméně jako minoritní alternativa
designu působí průhledná plastová „plechovka“, nebo spíše
plastovka, velmi výrazným dojmem.

Grafický design
s reliéfním i touch efektem
Jeden z leaderů ve výrobě nápojových plechovek, společnost
Crown, nabízí svým zákazníkům řadu vizuálních vychytávek.
Vedle běžně embosovaných prvků lze na plech používat
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i velmi výrazné reliéfní prvky (body emboss) či naopak reliéfy
v jemném (detail emboss), či dokonce v extrémně jemném
(microemboss) provedení. Vizuální vjem podtrhuje lakování. A to nejenom v provedení mat a lesk, ale setkat se lze
i s na dotyk velmi příjemnými laky typu soft touch. Další zajímavou výrobní možností je vytváření struktury, která vypadá,
jako by plech byl pravidelně naperforován (styl perforation) či
roztříštěn (crackle). Revolučním počinem je i využití holografického vjemu na plechovce (holocrown). Designem velmi zajímavé (a navíc i na různých prestižních soutěžích pravidelně
oceňované) jsou i dózy na nápoje. Zde se ovšem nejedná
o klasický primární obal, ale spíše u luxusní sekundární přebal
na dražší typy alkoholických nápojů.

VEDLE FIREM REXAM
A CROWN PATŘÍ DO
VELKÉ TROJKY VÝROBCŮ
PLECHOVEK I SPOLEČNOST
BALL PACKAGING EUROPE.

typů barev – ať už termochromatických, které mění svůj barevný tón se změnou teploty, takže již podle barvy může zákazník poznat, zda je nápoj vychlazen či nikoli, nebo třeba
UV barev, které jsou viditelné jen pod světlem příslušné
vlnové délky.
Stane se brčko v plechovce novým hitem?
Vedle již jmenovaných firem Rexam a Crown patří do velké
trojky výrobců i společnost Ball Packaging Europe (více na
straně 26.) Tato společnost prezentovala na veletrhu Brau
Beviale před dvěma lety velmi inovativní, hravý, ale i praktický prvek v podobě nápojového brčka integrovaného v plechovce. Brčko se vysune z plechovky při jejím otevření, což
zvláště u mladší klientely způsobí žádoucí wow! efekt. Toho
mohou sekundárně využít i designéři pracující pro daného
nápojáře. Při samovysouvání brčka se zákazník soustředí na
plochu uzávěru, která se může stát další možností pro reklamní
sdělení, logo či jinak zvýrazněný brand výrobce.
Z hlediska rozšíření možností tisku, především se zacílením
na individualizaci (např. v podobě personifikace), nabízí Ball
novou tiskovou technologii Dynamark Effect. Mezi hlavní benefity této technologie patří i její využitelnost a kompatibilita
s dosavadní linkou na různé velikosti plechovek.

REVOLUČNÍM POČINEM JE
VYUŽITÍ HOLOGRAFICKÉHO
VJEMU NA PLECHOVCE
(HOLOCROWN).
Z hlediska designu nezahálí ani další gigant, společnost
Rexam. Vedle klasického pozitivního reliéfu sází známý výrobce i na jeho negativní podobu, tedy debossing. Pod
grafikou vytvořený obrácený reliéfní prvek, ať již v podobě
proužků, čtverců či bublinek, dodává prostorovému obalu
další dimenzi. Společnost se nevyhýbá ani používání různých
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Dalším počinem, jak se co nejvíce odlišit od konkurence a přesvědčit zákazníka k prodeji, je i zapojení AR – augmented
reality, tedy rozšířené reality v podobě piktogramu, který při
zacílení chytrým telefonem či PC s příslušnou aplikací ožije
např. do podoby hry. Ball patří mezi průkopníky této technologie na nápojovém plechu. 

REPORTÁŽ

Jablářství F. H. Prager představilo
rebrandované vizuály, lahve a etikety
Pragerův cider se v březnu dočkal nového vizuálního kabátu. JABLÁŘSTVÍ F. H. PRAGER jím chce reflektovat
vývoj firmy v posledních třech letech a zdůraznit přírodnost, profesionalitu i český původ produktu. Představení
novinek se konalo 17. března v showroomu F. H. Prager v pražských Dejvicích.
Adriana Weberová

Design vychází ze starých etiket plus ilustrací a různých doplňků, které jsou používány na propagačních materiálech
nebo na webu. Vzhledem k využití transparentních fólií výrobce nahradil lahev
z čirého skla za hnědou variantu. Cidery
bude možné dostat ve skleněných lahvích
o objemech 0,33 litru a 0,66 litru. 

Jablářství představilo na setkání s novináři například čerstvou
novinku Cider & Med.
V rozšířeném portfoliu se objeví
tři nové typy cideru. Dosavadní
cider rozdělí výrobce na slabší
desítku a silnější dvanáctku,
doplní je o stávající sladší
příchuť hruškové Perry a rozšíří
o nový zimní medový speciál.

Na rebrandingu spolupracuje F. H. Prager jako
obvykle s designérkou Klárou Zápotockou (druhá
zprava) a novým grafickým studiem BREISKY,
jehož se stala součástí. (První zleva jeden ze
zakladatelů jablářství Ondřej Frunc.)

ONDŘEJ FRUNC O POSTAVÁCH NA
ETIKETÁCH LIMONÁD – VÍCE NA VIDEU
33
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Značení ložisek
trvanlivým kódem
SPOLEČNOST ZKL BRNO SE ZABÝVÁ VÝROBOU KOVOVÝCH LITINOVÝCH LOŽISEK RŮZNÝCH
VELIKOSTÍ. SVÉ PRODUKTY VYSOKÉ KVALITY EXPEDUJE DO CELÉHO SVĚTA PRO POUŽITÍ V RŮZNÝCH
ODVĚTVÍCH, ZEJMÉNA PAK PRO DALŠÍ STROJÍRENSKÉ VYUŽITÍ. A TO SE NEOBEJDE BEZ PŘESNÉHO
IDENTIFIKAČNÍHO KÓDU NA VÝROBKU.
Adriana Weberová

Manuální kontrola byla nedostatečná
Jako každá moderní společnost vyrábějící své produkty pro
světové i domácí trhy také společnost ZKL Brno používá ve
výrobním procesu identifikační označování svých ložisek.
„Před realizací projektu byl identifikační kód do ložiska vyražen manuálně, což vyžadovalo nejen pracovníka, který
tuto činnost vykonával, ale i jeho pečlivost a preciznost,“ říká
Roman Křivánek, technolog společnosti ZKL Brno. Přitom ani
sebevětší snaha o pečlivost a přesnost nezabránila riziku chybného označení ložiska.
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Ve stejné části výrobního procesu se navíc vykonával i další
úkon, jímž byla kontrola kvality a úplnosti jednotlivých válečků
každého ložiska. I tento proces byl vykonáván nedostatečně,
a to pouze vizuální kontrolou operátorem výroby.
Společnost ZKL Brno se proto rozhodla ke změně procesu.
Prvotním požadavkem zadavatele byla lepší kontrola úplnosti
a kvality ložisek. Ze společné diskuse zadavatele se společností Bottling Printing a následné analýzy procesů vyplynula
navíc potřeba zefektivnit procesy značení. „Od této chvíle byl

IDENTIFIKACE

BOTTLING PRINTING S.R.O.
PARTNER RUBRIKY IDENTIFIKACE

projekt pojat komplexně a plánován jako jedno integrované
pracoviště,“ vysvětluje Robert Krupa, marketingový specialista
společnosti Bottling Printing.
Cílem bylo automatizovat
označování i kontrolu kvality
Hlavním požadavkem zadavatele bylo automatizovat celý
proces identifikačního označování a zajistit automatickou kontrolu kvality ložisek.

Chcete kvalitně
a spolehlivě popisovat
své výrobky laserem?

SPOLEČNOST ZKL BRNO
MĚLA TYTO POŽADAVKY:
1.

Značení ložiskových kroužků musí být
na jejich čelní části.

2.

Před značením se na pracovištích provede
kontrola ložiska pomocí kamerového systému.
Kontrola spočívá v ověření přítomnosti všech
válečků v ložisku.

3.

Radiální ložiska budou složená a zakonzervo‑	
vaná před kontrolou a značením.

4.

Axiální ložiska se budou značit během dvou
průchodů pracovištěm – napřed horní strana
a v dalším průchodu spodní strana ložiska.

5.

Pro další zpracování se budou ukládat zá‑
znamy o typu značeného ložiska, počtu kusů
a odpovědném pracovníkovi výroby ložisek.

6.

Na pracovišti bude možné ruční zadání čísla
zakázky, čísla směny, vložení počátečního
sériového čísla a data výroby.

7.

Kapacita paměti zpráv v řídicím PC
na 10 000 typů ložisek.

8.

Doba zadání nového typu ložiska a seřízení
linky max. do 15 minut.

9.

Výběr zprávy z databáze již nahraných typů
ložisek – max. do jedné minuty.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Možnost manuálního číslování ložisek

například od čísla 506.
Možnost přepínání celého pracoviště
do ručního režimu.
Uchovávání dat na datovém úložišti –
ukládaní snímků.
Ukládáni snímků NOK a vyhodnocení chyb
a) nekompletní ložisko,
b) chybějící/nečitelný kód.
Při přerušení cyklu následné plynulé
navázání na program.
OPCE: přihlášení úrovně obsluhy
přes čipovou kartu – softwarové zabezpečení.

Připravíme Vám dostupné
řešení na míru.

Showroom Mikulov
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MALÉ PRACOVIŠTĚ
LITTLE PONY





Byla navržena speciální pracoviště
Pro řešení požadavků byla navržena dvě různá pracoviště,
z nichž každé bylo určeno pro značení ložisek různých
velikostí.
Před výběrem vhodné technologie byly připraveny vzorky
s popisem kódu. Po vytvoření vzorků a jejich otestování
v praxi byl jako nejvhodnější vybrán do obou pracovišť vláknový laser MACSA F 9020. Pro každé pracoviště byly vytipovány čočky různých velikostí, a to v závislosti na velikosti
ložisek. Vláknový laser byl pro tuto aplikaci vybrán z důvodu
výborné reaktivity paprsku s povrchem ložiska, díky čemuž
vzniká kvalitní a dobře čitelný kód.
Princip fungování obou
pracovišť je procesně totožný
Ložisko je na pracoviště dopraveno pomocí posuvníku, kde je
uchopeno a sevřeno. Po sevření dochází k označení ložiska
laserem Macsa F 9020 podle příslušného zadání a typu ložiska a následně je nakloněno o 30°. Pomocí posuvného
mechanismu je přesunuto do polohy pro snímání kamerovým
systémem zespoda a shora. Zde je vyhodnocena kompletnost
složení ložiska a přítomnost vypáleného kódu a je rozhodnuto
o další operaci.

VZOREK
POTISKU
ZDARMA

Požádejte nás o bezplatné potištění
vzorku vašeho výrobku!
Showroom Mikulov
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ložiska o průměru 50–250 mm
maximální váha ložisek 18 kg
určeno pro axiální i radiální ložiska
takt time pracoviště je 30 sekund

VELKÉ PRACOVIŠTĚ
BIG MACK





ložiska o průměru 200–400 mm
maximální váha ložisek 85 kg
určeno pro axiální i radiální ložiska
takt time pracoviště je 40 sekund

Je-li ložisko kompletní, je přesunuto na návazný výstupní dopravník, kde je odloženo. Po odložení je ložisko přesunuto do
polohy pro odběr obsluhou k následnému zabalení.
Je-li kamerovým systémem zjištěna nekompletnost ložiska, je
tento stav signalizován krátkým zvukovým a světelným signálem. Ložisko je pak přesunuto na skluz pro chybné výrobky.
Celý prostor, kde dochází k manipulaci s ložiskem a jeho značení, je zakrytovaný. Z přední strany jsou přístupové dveře
do prostoru manipulace zajištěny patřičnými bezpečnostními
prvky.
Sama hlava laseru s optikou je uložena na samostatném
svislém rámu s možností elektrického nastavení polohy optiky nad značeným ložiskem s možností vertikálního pohybu
v potřebném rozsahu a možností naprogramování nastavení
polohy.
Resumé a hodnocení zadavatelem
Vstupní jednání a krystalizace požadavků trvaly téměř celý
rok, přičemž sama realizace projektu od specifikace zadání
byla hotova během tří měsíců.
Společnost ZKL Brno ohodnotila projekt v odstupu tří měsíců
od jeho spuštění jako bezproblémový, přičemž identifikovala
vytvořený užitek ve třech hlavních oblastech: došlo ke zjednodušení a zrychlení práce, nižší chybovosti a úspoře nákladů
i zvýšení kvality výrobního procesu. 

Potiskujete své výrobky čárovými kódy,
šaržemi nebo daty spotřeby?

vs. ink jet

Nechte si dopor
doporučit nejvhodnější
technologii pro svůj
svů provoz a ušetřete
na provozních nákladech.

Showroom Mikulov
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OZNAČOVÁNÍ
PALET ETIKETOU
V NEOBVYKLÉM
FORMÁTU
SPOLEČNOST BRAMAC, JEDEN Z PŘEDNÍCH
VÝROBCŮ VE STAVEBNICTVÍ, CHTĚLA VE SVÉM
VÝROBNÍM PROCESU PLNĚ ZAUTOMATIZOVAT
OZNAČOVÁNÍ EUROPALET SAMOLEPICÍ
ETIKETOU. ÚKOLEM FIRMY EPRIN BYLO VYŘEŠIT
DVA SPECIFICKÉ POŽADAVKY: APLIKACI ETIKETY
NA PALETU Z PŘEDNÍ STRANY A NEOBVYKLOU
VELIKOST ETIKETY VE FORMÁTU A4. VÝSLEDKEM JE
VYVINUTÍ SPECIÁLNÍHO ETIKETOVACÍHO SYSTÉMU,
KTERÝ ETIKETU NA PALETU NEJEN NANÁŠÍ, ALE
TAKÉ JI TISKNE V ON-LINE REŽIMU.
Adriana Weberová

E

tiketovací systém je zařazen na konec výrobní linky, kam
přijíždějí europalety naložené hotovými výrobky typu balení střešních krytin. Ty jsou na paletě zafixované a celá
paleta je ovinuta smrštitelnou fólií. Dříve na tomto místě stával
pracovník, který z archu odejmul barevnou firemní etiketu, nalepil ji na čelní stranu palety a stiskem tlačítka odeslal paletu
do skladu. Etiketa v této době neobsahovala žádné identifikační údaje o obsahu palety, například o druhu výrobku,
počtu kusů na paletě nebo číslu šarže. Tyto informace obsahovala doplňující etiketa, která byla tištěna samostatně a ručně
dolepována na základní barevnou etiketu.
Dvě etikety v jednom
Nyní zařízení společnosti EPRIN aplikuje na paletu firemní
etiketu formátu A4 automaticky a odpovídající identifikační
údaje jsou na ni vytištěny před jejím použitím podle aktuálních
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požadavků výroby. Eliminuje se tak dvojí označování a dvě
etikety jsou sloučeny v jednu. Hlavní částí etiketovacího systému je aplikátor Collamat 3620, který ve standardním provedení umožňuje aplikaci etikety o šíři maximálně 165 mm.
Díky speciálním úpravám dokáže tento stroj nyní aplikovat
etikety široké až 210 mm. Vlastní tisk je proveden technologií
INK-JET, která byla integrována do etiketovacího systému na
přání zákazníka.
Systém umí pracovat ve dvou režimech
Výkon stroje je 90 ks/hod. Systém umí pracovat ve dvou režimech: aplikace již potištěných etiket nebo on-line tisk a následná aplikace na výrobky. Jak již bylo zmíněno, společnost
Bramac zvolila verzi on-line tisku.
Data pro tisk jsou zčásti zadávána ručně obsluhou, zpravidla
vedoucím směny na začátku výroby, a zčásti se získávají
z tiskárny (datum, čas apod.). Etikety se poté tisknou a aplikují plně automaticky. Po příjezdu a zastavení palety zašle
řídicí jednotka výrobní linky PLC do etiketovacího zařízení
signál START APLIKACE. Po označení palety zašle etiketovací
zařízení PLC signál KONEC APLIKACE a paleta následně
pokračuje po dopravníku do skladu. Operátor výrobní linky
je o stavu zařízení průběžně informován výstupním signálem.
Tím je světelný a zvukový signální sloupec, který indikuje stavy
systému.

NOVÉ ZAŘÍZENÍ ELIMINUJE
DVOJÍ OZNAČOVÁNÍ PALETY,
PROTOŽE DVĚ ETIKETY JSOU
SLOUČENY V JEDNU.
Hlavními přínosy nového řešení jsou podle uživatele úspora
pracovní síly, vzhledem ke sjednocení dvou etiket v jednu
bylo dosaženo úspory materiálu a konečně
přesná aplikace etikety na určenou pozici. 
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

PR PREZENTACE

Privátní značky pod lupou
V posledních letech jsou regály supermarketů zaplavovány
produkty pestré palety nových značek. Za svůj ohromný úspěch
často vděčí atraktivním obalům a velmi lákavému poměru
cena/výkon. Tyto produkty sice mají stejné vlastnosti jako jejich
značkové alternativy, ale drobné písmo na obalech každému,
kdo si ho přečte, prozradí, že se jedná o zboží vyrobené ve Velké
Británii pro Tesco. Ve skutečnosti tedy jde o PRIVÁTNÍ ZNAČKY
nebo také takzvané venture značky, které se tváří jako nezávislé.

Vypadají, zní, voní a chutnají
Stejně jako konkurenční řetězce, i Tesco v posledních pěti letech investovalo miliony liber do vývoje produktů, které vypadají, zní, voní a chutnají jako výrobky předních značek
rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG). Kromě toho
začaly supermarkety v posledních dvou letech investovat
značné prostředky také do designových úprav svých privátních
značek. V roce 2012 byl již podíl privátních značek 51 %
ze všech výrobků nově uvedených na trh ve Velké Británii, přičemž v roce 2008 to bylo 40 %.
Privátní značky nejsou nic nového. Sainsbury’s, jeden z nejstarších britských maloobchodních řetězců, začal prodávat
produkty pod vlastní značkou již před 130 lety. V 70. letech
dvacátého století pak po dlouhodobé recesi začali privátní
značky nabízet i další prodejci. V současnosti toto zboží pro
některé z největších řetězců generuje značnou část celkového
obratu. Na tržbách Sainsbury’s se v současnosti privátní a samostatné značky podílejí dokonce rovným dílem.
Snaha o vývoj nových FMCG značek
Stále více prodejců se dnes již podle všeho nespokojí s vlastní
odlišenou řadou výrobků pod privátní značkou a přistupuje
k vývoji zdánlivě nezávislých řad výrobků nesoucích všechny
znaky klasické FMCG značky. V některých případech jsou
takzvané venture značky tak kvalitně zpracované, že je spotřebitelé často nerozeznají od skutečně značkových produktů.
Marketéři privátních značek si
tedy již evidentně uvědomují,
jak strategicky významnou
roli může hrát obal, a obecně
volí jeden ze tří přístupů.
První se plně zaměřuje na poměr cena/výkon, a obaly jsou
proto navrhovány co nejprostší, aby bylo nakupujícím okamžitě jasné, že se jedná o levnější výrobek. Druhý přístup
se zakládá na imitaci prvků jiných značek a takto vyvíjené
obaly zpravidla využívají barvy, grafické prvky a konstrukci

nejúspěšnějších značek dané kategorie, čímž se spotřebitele
snaží přesvědčit, že nabízí obdobnou kvalitu za nižší cenu.
A konečně třetí, momentálně nejvíce sílící přístup, spočívá
v tvorbě skutečně značkového vzhledu. S tímto pojetím se setkáme u produktových kategorií, u nichž se spotřebitelé v dostupných značkách příliš neorientují nebo si nezískaly jejich
věrnost. Obaly a loga privátních značek jsou zde schopny vytvářet iluzi nezávislých značek, jež bude zákazník považovat
za jejich rovnocenné alternativy.
Privátní značka imitující kvalitnější značku přímo vybízí ke srovnání, z něhož nemusí vyjít zrovna dobře, zvláště pak v si‑
tuacích, kdy zlevněné značkové zboží je k dispozici za nižší
cenu než výrobky značky privátní. Jedním ze způsobů, jak se
vyvarovat podobného selhání, je investovat značné prostředky
a čas do vývoje designu, který si sám o sobě vydobude silnou
pozici v regálu.
Závěrem zaslouží zmínku ještě jeden nový aspekt privátních
značek. Supermarkety už k designu svých produktů a obalů
nepřistupují jen pasivně či reaktivně, ale také aktivně. Čím
dál častěji se tak staví do čela inovativního vývoje. Stručně
řečeno, supermarketové řetězce a jejich privátní značky jsou
dnes již skutečně významnými hráči a dá se očekávat, že jejich pozice bude nadále sílit.

modelgroup.com
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Do skla patří tradiční
i luxusní výrobky
SKLENĚNÉ OBALY VE SROVNÁNÍ S DALŠÍMI MATERIÁLY JSOU TRADIČNĚ U SPOTŘEBITELŮ
VNÍMÁNY JAKO PRÉMIOVÉ PRODUKTY. VYŠŠÍ HODNOTU TOMUTO MATERIÁLU NEDODÁVÁ JEN
VIZUÁLNÍ VJEM, ALE JSOU OCEŇOVÁNY I JEHO MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. DALŠÍM
BENEFITEM JE I POHLED NA SKLENĚNÉ OBALY Z HLEDISKA ENVIRONMENTÁLNOSTI.
Alois Sklenář

S

klo jako materiál může mít v závislosti na svém složení
a následném zpracování velice rozdílné vlastnosti zvláště
z pohledu mechanické a chemické odolnosti, tepelné
roztažnosti, tvrdosti, propustnosti světla či lesku. Nejznámější
sklo je křemenné. Nicméně existují i mnohé další typy, takže
se lze setkat se skly sodno-vápenatými, draselno-vápenatými,
draselno-olovnatými, boro-křemičitými atd.
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Skleněné obaly
vyfukované i lisofoukané
Sklovinu lze obecně zpracovávat různými způsoby, mezi něž
patří především lití, vyfukování či lisování. Většina průmyslově
vyráběných obalů technologii zpracování kombinuje. K nejčastěji užívaným patří především procesy dvojitého vyfukování
(blow – blow) či lisofoukání (press – blow). Nejdůležitější

MATERIÁLY

beauty of glass

suroviny pro výrobu skla jsou písek, vápenec, soda, střepy,
barviva a další různá aditiva. Nadrcená směs v podobě sklářského kmene je zpracovávána v elektricky či plynem vyhřívané
sklářské peci. Tady dochází k několika pochodům – tavení
směsi (při kontinuálním tavení teploty obvykle cca 1540 oC),
čeření, při němž dochází k eliminaci případných bublin,
a sejití, tedy chlazení skloviny. Teprve pak následuje již zmiňované technologické zpracování, které může být jak ruční,
tak především u nápojového skla strojní.
Při vyfukování se ze žhavé kapky v první formě vytvoří základní
tvar, který se pak v druhé formě vyfoukne do konečného tvaru
láhve. V případě procesu lisovyfukování je první fáze nahrazena předlisováním. Chlazení probíhá kvůli případnému pnutí
žhavé skloviny ve chladicím tunelu při postupném snižování
teplot (obvyklá počáteční teplota je 1200 oC). Velmi důležitou
roli při výrobě skla hraje inspekce, při níž dochází k vyřazování vadných vzorků.
Výroba nápojového skla
ve velkých i malých objemech
Sklenice pro nápojový a potravinářský průmysl vyrábí v Dubí
u Teplic společnost O-I Manufacturing Czech Republic, která
je součástí světového giganta O-I. Mezi tradiční výrobky
zde patří především nápojové láhve na pivo, víno a další
alkoholické i nealkoholické produkty. Vedle tohoto sortimentu
je významnou součástí výrobního portfolia i produkce konzervových sklenic, které mají proti nápojovým láhvím o cca
10 oC vyšší odolnost vůči teplu (rozmezí 40–45 oC). Dalším
leaderem na českém trhu je VETROPACK MORAVIA GLASS
(Vetropack Holding AG). K novinkám tohoto holdingu patří i luxusně působící láhev olivové barvy na šumivé víno Marengo.
Láhev navrhlo britské designérské studio Levis Moberly, které
navrhuje design značkám Baileys či Moët & Chandon.
Vedle láhví na alkohol, likéry a víno má ve své nabídce společnost Sklárny Moravia i obalové sklo na další potravinářské
aplikace, laboratorní sklo či flakony. Široký sortiment domácenského, průmyslového, laboratorního a technického skla,
trubic a průmyslových aparatur, distribuovaný pod značkami
Simax a Kavalier, nabízí firma s více než 170letou tradicí –
Kavalierglass. Společnost Bricol-M disponuje také velkým
nabídkovým portfoliem. Benefitem je, že dodává zboží od
jednoho kusu až po kamionové/kontejnerové dodávky.
Sklárny i bez sklářských pecí
Někteří menší a střední výrobci se soustřeďují ve výrobě skleněných předmětů či dekorativních obalů na zpracování tyčového materiálu z borokřemičitého skla. Tyče různých průměrů,
tloušťky i délek nakupují od jiných výrobců a následně je zpracovávají tvarováním, vyfukováním či vzájemným spojováním

Úsobrno č. pop. 79, 679 39 Úsobrno, CZECH REPUBLIC
Phone: + 420 516 427 711
Fax: + 420 516 427 700
E-mail: info@sklomoravia.cz

www.sklomoravia.cz
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nad různými typy kahanů. Vedle ručního pohybu při ohřevu
a následném tvarování si skláři vypomáhají například i samootáčecími trny, s jejichž pomocí mohou vytvářet různé
symetrické i asymetrické tvary. Za všechny výrobce tohoto
sortimentu zmiňme alespoň jako příklad společnost DETESK.
Z boritokřemičitých trubic, tyčí nebo profilů se zde vyrábějí

vlastní hutní výrobu, tedy až po vytvoření skleněného výrobku.
Zde k nejběžnějším postupům patří především způsoby, jimiž
dekoratér narušuje povrch skloviny (broušení, pískování, leptání, rytí), nebo naopak na jeho povrch nanáší vrstvu nějakého
dalšího materiálu (malba, listrování, lazurování, tisk).

Konzervové sklenice mají proti nápojovým
láhvím o cca 10 oC vyšší odolnost vůči teplu
(rozmezí 40–45 oC).

Sklo patří k nejstarším vyráběným materiálům. K nejstarším dochovaným nálezům patří amulet z modrého skla se jménem faraona Antefa IV. z doby
2100 let před naším letopočtem, který je uložen
v Britském muzeu. Samy skleněné obaly se pochopitelně začaly vyrábět až o něco později. Se sklem
se nyní setkáváme v oblasti spotřebitelského (nápojové láhve, zavařovací sklenice, kosmetické flakony,
dózy, broušené uzávěry) i velkoobjemového balení
(demižony, balony, dupližony). Vedle obalů se sklo
uplatňuje i jako dekorativní, užitkové, laboratorní,
optické či technické. 

převážně produkty pro využití k dekoračním a reklamním účelům. Patří sem především foukané láhve určené
převážně k plnění alkoholickými nápoji, dále některé druhy
skla stolního nebo ozdobného včetně bytových artefaktů či
vánočních ozdob. Kvalifikovaní zaměstnanci využívají i možnosti, že při rozfouknutí horké trubice je do ní možné vkládat
další předmět a následně skleněný produkt uzavřít např. dnem.
Tímto postupem vznikají například lahve na alkoholy, ve kterých jsou uvnitř další skleněné předměty či ozdoby – s figur‑
kou, loď kou a dalšími prvky.

Sklovinu lze obecně zpracovávat různými
způsoby, mezi něž patří především lití,
vyfukování či lisování.

K moderním způsobům v dekoraci skla patří gravírování laserem. Laserové gravírování vykazuje hned několik nezanedbatelných výhod. Mezi ně patří především nepatrná šířka
čistého řezu, nepatrné oblasti ohřevu, neopotřebovává se nástroj. Metoda je ekonomická i při malých výrobních sériích. 

Dekorace skla tvoří přidanou hodnotu
U běžných nápojových láhví se dekorace skla omezuje víceméně na etiketování. V některých případech se u některých
vinných i pivních láhví můžeme setkat s reliéfy vytvořenými ve
sklovině. I když je tvar reliéfu dán tvarem formy, nazývá se
tento systém zdobení embossing či debossing – podle toho,
zda připomíná pozitivní či negativní ražbu.
U prémiového skla různého typu lze však k dekoraci využít
i mnohé další výrobní či manuální postupy. Některé z nich je
sice možné využít již při hutním zpracování skla (vrstvení, iriso‑
vání, kraklé apod.), častěji se však využívá dekorování mimo
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Mezi tradiční výrobky ve skle stále patří především
nápojové láhve na pivo.
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Plotry Kongsberg se vyrábějí v Brně.

NA TRHU SE LZE SETKAT
S PLOTRY RŮZNÝCH
ZNAČEK I KVALITY
ZATÍMCO PRVNÍ PLOTRY BYLY VE FORMĚ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ SLOUŽILA ZEJMÉNA PRO VYKRESLENÍ
CAD DAT, SOUČASNÁ SITUACE NA TRHU JIŽ DÁVNO NENÍ TAK JEDNOZNAČNÁ. PLOTRY
VYUŽÍVÁME NEJEN V TISKU, ALE I VE VZORKOVÁNÍ ČI PŘI VÝROBĚ OBALŮ. SETKAT SE S NIMI LZE
I V OBLASTI SIGNMAKINGU. A K PROMĚNĚ DOŠLO I V OBLASTI JEJICH PŮVODNÍHO ÚČELU, NEBOŤ
V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU SCHOPNY TISKNOUT NEJEN VEKTOROVÁ, ALE I BITMAPOVÁ DATA.
Alois Sklenář

K

lasické tiskové plotry sloužící pouze k vykreslování CAD
dat výkresů na papír byly (a jsou) založeny buď na pérovém, či na tužkovém principu. Kreslicí pero se může
pohybovat ve dvou osách (x, y) nebo pouze v jednom směru.
Druhý způsob obvykle zahrnuje konstrukci plotru, kde absence druhého směru pohybu pera je nahrazena pohybem
papíru. Tyto dva základní mechanismy (deskový/stolní a stojanový/rolový/válcový) přebírají i plotry řezací. Řezací plotry
mají obvykle vícepoziční hlavu, která umožňuje nejen řezat
či kreslit tužkou, ale i rýhovat či nařezávat materiál a mnohé
další funkce. Na první pohled jsou velmi rozdílnými zařízeními plotry pro oblast kartonáže, které se vyznačují robustní
konstrukcí, větší materiálovou variabilitou a pochopitelně
i vyšší cenou. Naopak subtilnější plotry pro oblast reklamy se
v signmakingu používají jako dva typy – tisknoucí a řezací
/nařezávací. Někteří výrobci, např. Roland, nabízejí i patentovaná hybridní řešení, která umožňují tisk i řezání na jednom
typu zařízení.

Funkční vzorek i kvalitní výrobek
Ve výrobě kartonáže se plotry již dávno neuplatňují jen
jako vzorkovací, ale v případě menších či středních sérií
existují i stroje produkčního charakteru, na nichž jsou producenti schopni zajistit vzhledem k jejich výkonu a životnosti
i výrobu. U těchto plotrů většina značkových výrobců zajišťuje
jako doplněk i nakladač či vykladač materiálu, takže lze skutečně mluvit o plnohodnotném typu výrobku. Řezací plotry na
kartonáž mají deskovou/stolní konstrukci. Vedle výkonu, rych‑
losti, formátu stolu a funkční charakteristiky hlavy je u těchto
zařízení velmi důležitá stabilita stolu včetně pohlcování případných rázů. Vlastní stůl se skládá z několika slepených vrstev
včetně vnitřní mřížky, kterou je kompresorem vháněn vzduch.
Na horní desce jsou otvory, jimiž vzduch proniká směrem ke
koberci či plastové podložce, a tak dochází ke kvalitnímu
přisání materiálu ke stolu. V kolejnicích umístěných ve stole
podélně se pohybuje pracovní rameno, na němž je nasazena
vlastní hlava. I když je hlava nejčastěji třípoziční (tužka, nůž,
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TECHNOLOGIE

rylovací kolečko), setkat se lze i s vícepoziční konstrukcí, která
umožňuje upnout vedle standardních/tangenciálních nástrojů
i oscilační nože, V–nože, kreslicí pera či rylovací kolečka
různých průměrů i tvrdostí. Hlavy mohou být i duální, pneumatické, frézovací, gravírovací či mít podobu multihlavy.
I nejdokonalejší ve 3D modulu složená
vizualizace je stále jen virtuální realita
Dnešní konstruktéři upravují standardní konstrukci (např.
z katalogu FEFCO, ECMA) či vyvíjejí nový typ obalu
v CAD SW (příkladem jsou ArtiosCAD, EngView Package
Designer & Synergy, ImpactCAD, Kasemake nebo Picador).
Tyto softwary mají modulové uspořádání, takže umožňují
kromě konstrukce i přípravu dat pro výrobu planžetových
nástrojů. Lze s nimi provádět i jednoduché kalkulace, pracovat
s grafikou či využívat 3D vizualizaci. Ale i ta nejdokonalejší
ve 3D modulu složená vizualizace je stále jen virtuální realita.
CAM výstup v podobě plotru je schopen ověřit naprostou
funkčnost konstrukce s ohledem na použitý materiál, čímž
zároveň dochází i k zamezení případných ztrát při výrobě.
Dalším benefitem je prezentace vzorku (v případě existence
digitálního tisku může být vzorek i potištěn) zákazníkovi.

Švýcarský výrobce Zünd nabízí velmi široké portfolio plotrů pro
různé průmyslové segmenty.

Vzorkovací a produkční
plotry na českém trhu
Na našem trhu se lze setkat s plotry různých značek i kvality.
Etablovaní dodavatelé plotrů v České republice vedle kvality
zařízení zajišťují i servis. K nejkvalitnějším značkám patří plotry
Kongsberg (divize společnosti ESKO). Vedle ESKO nabízí
plotry Kongsberg s velmi kvalitním a rychlým servisem na
našem trhu i pražská společnost MacronSystems či DataLine
Technology. Plotry Kongsberg, nabízené v několika řadách (VL,
XE, XN, XP, C) v různých modulových uspořádáních šitých na
míru zákazníkovi, mají již řadu let u nás i velký výrobní závod
v Brně.
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Nižší cena řady VL není
dosažena na úkor robustnosti konstrukce
Zajímavým řešením pro začínající klienty, a to i finančně,
může být novější řada VL, která je určena primárně pro vzor‑
kování, kde není kladen důraz na vysokou produktivitu. Nižší
cena řady VL není dosažena na úkor robustnosti konstrukce –
nová řada je konstrukčně identická s osvědčenou řadou XN,
ale pouze díky nižší rychlosti, která sice snižuje využitelnost
plotru jako výrobního zařízení, ale pro výrobu vzorků není
nijak omezující.
Důležitý je při výběru zařízení i výběr hlavy. Vedle nejběžněj‑
ších typů hlav – FlexiHead (tři pozice pro vyměnitelné nástroje)
či PowerHead (jedna silová pozice s velkým rylovacím
kolem, dvě pozice pro vyměnitelné nástroje), může zákazník
požadovat i FoamHead pro řezání pěn či velmi univerzální
výkonnou MultiHead (jedna pevná pozice s frézou o výkonu
1 kW nebo 3 kW, dvě pozice pro vyměnitelné nástroje).
Češi si oblíbili i plotry Aristo
Velmi oblíbené jsou podle počtu instalací v České republice
i plotry Aristo, které na náš trh dodává olomoucká společnost
HAWE Systems. Základní řadu strojů s výborným poměrem
cena/výkon prezentuje Aristomat CL Competition Line. Zvláště
provedení 1317 CL, které je nabízeno ve třech velikostech
pracovní plochy, je velmi oblíbený model v oblasti kartonážní
výroby a vzorkování obalů. Zpracování velkoformátového tisku
je možné na plotrech Aristo série LFC. Tyto velkoformátové
plotry jsou dostatečně robustní a tuhé v konstrukci a jsou
rychlé, přesné a spolehlivé. Ergonomická konstrukce a neomezený přístup ze všech stran stroje poskytují optimální efek‑
tivitu pracovních postupů. Pro plotry řady TL a Gl společnost
nabízí i produkční varianty včetně možnosti zakoupení plně
automatického podávacího systému. Materiál je na stůl dopravován pomocí přísavek a posuvného pásu. Během doby,
kdy jsou vyřezané díly posouvány na odkládací stůl, ukládá
podávací systém nový arch na pracovní plochu stroje.
Plotry lze nakonfigurovat
přesně na míru
K největším světovým výrobcům multifunkčních stolových
plotrů patří švýcarská společnost Zünd Systemtechnik, kterou
v České republice zastupuje NEOTEC či HSW Signal. Přesné,
výkonné a velice spolehlivé plotry lze nakonfigurovat přesně
na míru klientovým výrobním požadavkům. Velikým benefitem
je, že stroje nabízejí širokou škálu řezacích nástrojů již v univerzálním modulárním provedení. Setkat se však lze i s dalšími
typy plotrů, např. Kasemake (v České republice je distributorem společnost Lojek), LaserComb, Elcede a mnoha dalšími.
K dodavatelům plotrů patří i známý vývojář CAD obalového
softwaru, německá společnost Erpa.
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Válcové plotry jsou využívány v reklamě
Válcové/rolovací plotry se obvykle vyznačují pohybem hlavy
v jednom směru, druhý směr je zajišťován pohybem materiálu
z role. Většinou jsou tyto plotry využívány v oblasti reklamy
a signmakingu a k velmi často zpracovávaným substrátům
patří fólie, ať již klasické, samolepicí, zažehlovací nebo další
typy. Řada výrobců rolovacích plotrů má obvykle ve své nabídce i plotry deskové.
MIMAKI patří mezi zavedené výrobce
K zavedeným výrobcům válcových plotrů patří japonská společnost MIMAKI (v České republice je distribuují společnosti
ELECTRON nebo Spandex). Řezací plotry nové modelové
řady CG-SRII se vyznačují robustní konstrukcí umožňující intenzivní provoz, vysokou přesnost a rychlost práce i snadnou obsluhu. Snímač, který je součástí standardní výbavy, umožňuje
automatickou a trvalou detekci registračních značek napříč
vnořeným obrazem, který tisknou inkoustové tiskárny, a to
v kombinaci s funkcí automatické korekce, která umožňuje dosáhnout přesného obrysového řezání. Série SRII má tyto vestavěné funkce: ořez samolepek, výsek, děrování, RSC, over
cut, panelování, kopie. Součástí dodávky je i řezací software
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ZASTOUPENÍ NA NAŠEM
TRHU MAJÍ I AMERICKÉ
PLOTRY.
Na trhu jsou spolehlivé
a cenově dostupné stroje
Zastoupení na našem trhu mají i americké plotry od společnosti Gerber Scientific Company (v České republice ji distribuuje společnost Spandex). K cenově velmi dostupným patří
Gerber GSx Plus, jenž používá počítačově korigovaný vlečený nůž, který ohromující rychlostí vyřezává hladké křivky
i ostré rohy. Ke spolehlivým patří i belgická Summa (v ČR dodává HSW Signall). Například Summa S-Class 2T je profe‑
sionální řezací plotr s vysokou přesností a obrovským výkonem.
Použitá technologie tangenciálního nože umožňuje řezání
i velmi houževnatých fólií a řezání velmi malých detailů.
K velmi žádaným na trhu patří již zmiňované plotry japonské
firmy Roland DG, jejichž dodavatelem jsou u nás společnosti
Bitcon či PROFISIGN plus. 

Domluvte si s námi termín prezentace.
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Manipulační technika
míří k automatizaci
I V MANIPULAČNÍ TECHNICE JE NEJVÝZNAMNĚJŠÍM TRENDEM POSLEDNÍCH LET
AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE. DALŠÍM SMĚREM JE POPTÁVKA PO INDIVIDUÁLNÍCH
ŘEŠENÍCH. ZÁJEM ROSTE TAKÉ O RŮZNÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY, KTERÉ POMÁHAJÍ ZVYŠOVAT
BEZPEČNOST PROVOZU MANIPULAČNÍ TECHNIKY PŘEDEVŠÍM VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH.
Adriana Weberová

VNA šetří prostor
Poptávka po automatizaci je logický krok a odpověď na volání zákazníků po větší efektivitě, snížení celkových provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti v provozech. „V České
republice se k tomu v posledních dvou letech přidala i složitá
personální situace, kdy sehnat kvalitní zaměstnance v dané
lokalitě a potřebném množství není nic jednoduchého,“ doplňuje Martin Koudelka, vedoucí marketingového oddělení společnosti Jungheinrich.
Proto je tento dodavatel manipulační techniky v oblasti automatizace aktivní a neustále rozšiřuje portfolio automatických
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vozíků. Příkladem jsou VNA (Very Narrow Aisle) vozíky. Jedná
se o speciálně upravené třístranné zakladače, které se pohybují v úzkých uličkách zcela bez obsluhy. Vybaveny mohou
být trolejovým nabíjením a jezdí tak bez přestání 24 hodin
denně. „Stroje budou brzy nasazeny i v doposud největší rea‑
lizaci automatického VNA skladu v České republice. Sklad
bude sloužit k manipulaci s hotovými výrobky ve společnosti
dodávající obalová řešení,“ prozrazuje Martin Koudelka.
„Vozíky VNA mohou proti retrakům ušetřit ještě další metr šířky
uličky, což příznivě ovlivňuje nákladovost skladování palet,“
připomíná Martin Petřík, vedoucí oddělení marketingu Linde
Material Handling Česká republika.
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Nízko- a vysokozdvižné vozíky se mohou pohybovat
v kombinovaném provozu APM (Auto Palett Mover).
Ideální jsou pro odvoz hotových palet z výrobních
linek. Jezdit mohou kdekoliv spolu s klasickými vozíky a neohrozí ani okolo se pohybující personál. 

DŮRAZ NA ERGONOMII OBSLUHY
Vozík lze navigovat
magnetem nebo laserem
Automatizované regálové vozíky pro přepravu v regálech,
které se pohybují po stanovených trasách, nabízí rovněž
společnost STILL. Navigace probíhá prostřednictvím různých
technologií, například laserů nebo magnetů. Šířka nabízených řešení umožňuje nejen individuální přizpůsobení existujícím podmínkám, např. úzkým nebo širokým uličkám, ale
kompletní automatizaci vertikální i horizontální přepravy.
Automatizované vozíky tak dokážou pokrýt vnitropodnikové
materiálové toky – od příjmu zboží až po jeho expedici.
Například automatizované vozíky MX-X/MX-Q jsou koncipovány pro práci v úzkých uličkách s výškou skladování až
15 metrů a samostatně naleznou cestu k cíli prostřednictvím
navigace pomocí magnetů. Jako alternativa je možná laserová navigace, která má smysl zejména u vozíků přejíždějících
i dlouhé trasy mimo regálové uličky.

Nejuniverzálnější skupinou vysokozdvižných vozíků jsou
čelní vozíky jak s elektrickým, tak se spalovacím motorem.
Zde je ergonomii obsluhy věnována velká pozornost,
protože řidiči manipulují často s břemeny nejen na vidlicích,
ale i pomocí různorodých přídavných zařízení. Přesné
a citlivé ovládání pomocí dokonalých ergonomických prvků
je proto nezbytné, aby řidič bezpečně vykonal požadovaný
manipulační úkon. Standardem je pohodlná sedačka, často
i se vzduchovým odpružením, a integrovaná loketní opěrka
se zabudovaným ovládáním pracovní hydrauliky pomocí
joysticků s nastavitelnou citlivostí. Řízení je standardně
vybaveno servohydraulickým nebo elektrickým přenosem
pro snadné ovládání směru pojezdu. Pojezd je řízen pomocí
pedálů s automobilovým rozmístěním nebo v případě
hydrostatického pojezdu vozíku pomocí dvoupedálového
ovládání. Pracovní pohodu řidiče pomáhá často udržovat
i uzavřená kabina vybavená výkonným větráním a topením,
u větších motorových vozíků je k dispozici i klimatizace.

Automatizace odstraní monotónní úkony
Také podle Martina Petříka vývoj vozíků stále více směřuje
k robotizovaným, ale také k automatizovaným aplikacím manipulační techniky s cílem odstranit monotónní a opakující
se logistické úkony. „Příkladem mohou být robotické vozíky
Linde MATIC, schopné pohybu bez doplňkové infrastruktury. To umožňuje systém LIDAR, který dokáže využít k orientaci vozíku pevné strukturální prvky, jako jsou zdi, regály
nebo sloupy,“ uvádí příklad Martin Petřík. Technicky se jedná
o spojení radaru s laserem. Toto řešení je úspornější, jednodušší na instalaci a snadno se přizpůsobí změnám v pracovním
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VLADISLAV ZAVESKY, PRODUCT MANAGER
LINDE MATERIAL HANDLING ČR

prostředí. Díky tomu mohou být vozíky snadno integrovány do
již existujících flotil nebo skladových řešení.
Další skupinou jsou plně automatické jeřáby pro manipulaci
s krabičkami nebo celými paletami. Tyto systémy představují maximální výkon a využití skladové plochy. A konečně
vertikální páternosterové systémy nabízející vysokou efektivitu, maximální bezpečí a výkon při skladování drobných
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dílů. „Novinkou letošního roku pak bude automatický tahač
vhodný k zavážení výrobních linek. Představen bude na veletrhu CeMAT na přelomu května a června,“ doplňuje Martin
Koudelka.
Vysokozdvižný vozík může do určité míry nahradit plně automatický dopravníkový systém, který odstraní například manuální navážení archů ke zpracovatelským strojům pomocí VZV.
Výhodou podobných dopravníků je dále menší množství transportního odpadu a zároveň omezení provozu VZV.
Požadavky na individuální výbavu rostou
Jiným trendem je poptávka po individuálních řešeních.
Požadavky na individuální výbavu vozíků podle přání rok
od roku vzrůstají, takže například společnost Linde MH zavedla v každém svém výrobním závodě oddělení specialistů
CO řešení (Customised Options), které tyto požadavky řeší
a v případě objednávky následně technicky pomáhá realizovat ve výrobě. V současné době téměř jedna třetina vozíků
ve výrobě obsahuje nějaké CO řešení na přání zákazníka.
Často se jedná o přizpůsobení se specifickým pracovním podmínkám, jako je působení tepla a prachu ve slévárenských
nebo kovárenských provozech a u skladové techniky naopak

Nejuniverzálnější skupinou VZV jsou čelní vozíky.

přizpůsobení provozu v chladu nebo mrazu a možnost převozu různých nestandardních břemen.
V posledních letech vzrostl zájem o různé asistenční systémy,
které pomáhají zvyšovat bezpečnost provozu manipulační
techniky především ve vnitřních prostorách. Obecně lze odhadovat, že budoucnost vozíků je v plně automatizovaných
řešeních bez obsluhy. Otázkou zůstává, v jakém časovém
horizontu. 
PI

Regálové systémy a manipulační technika pro vaše skladování
Optimalizační logistické studie

Skladová technika

Automatizace

Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygrafická 622/2, Praha 10
271 078 114, reseni@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz

Fleet management

LOGISTIKA

U plastových palet
nepodceňujte nosnost
V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU A PRŮMYSLOVÉ SFÉŘE VŮBEC SE STÁLE ČASTĚJI SETKÁVÁME
S VYUŽITÍM VRATNÝCH PLASTOVÝCH PALET A PLASTOVÝCH PALETOVÝCH KONTEJNERŮ.
TENTO KONCEPT BALENÍ PŘINÁŠÍ ZAJIŠTĚNÍ ČISTOTY, KTERÁ PATŘÍ MEZI BĚŽNÉ POŽADAVKY
NAPŘÍKLAD PŘI MANIPULACI S AUTODÍLY, ALE U DLOUHODOBÝCH PROJEKTŮ TAKÉ NIŽŠÍ NÁKLADY
A DELŠÍ ŽIVOTNOST OBALŮ.
Adriana Weberová

U

živatelé plastových palet se po letech jejich využívání
stále častěji soustřeďují na skutečné náklady na oběh,
nikoliv pouze na cenu palety. „Dnes už nikoho neohromí paleta ze směsného plastu za 250 Kč, která váží
30 kg, ale její životnost je velmi omezená. Požadovány jsou
palety s nižší hmotností, které vydrží po celou délku daného
projektu,“ podotýká Iveta Repová, CST manager CZ + SK
a marketing coordinator CEE společnosti Schoeller Allibert.
Z hlediska rozměrů jsou na trhu k dostání kromě standardních
velikostí 1200 x 800 mm (doplněné polovičními a čtvrtinovými formáty) i poněkud exotické rozměry plastových palet.
Stále populárnější je rozměr 1200 x 1000 mm.

VÍCE INFORMACÍ SE DOČTETE

udávající, kolik paleta unese v konzolovém regálu. „Palety
s nejnižší hmotností nejsou pro podobné použití vhodné,
ale například palety kategorie Heavy unesou v regálu až
1250 kg,“ vysvětluje Iveta Repová. Uživatelé by dále neměli
zapomínat, za jakých podmínek údaje o nosnostech platí.
Každý výrobce totiž udává parametry při jiných teplotách.
Například ve výškových regálech bývají v létě v horních pat‑
rech teploty nad 40 °C a paleta, jejíž nosnost byla definována při 20 °C, může za těchto okolností znamenat vážný
problém.

PLASTOVÉ PALETY NACHÁZEJÍ SVÉ
UPLATNĚNÍ NEJEN V PRŮMYSLOVÉ
SFÉŘE A AUTOMOTIVU, ALE TAKÉ
V RETAILU.

V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Pozor na tři druhy nosností
Kapitola sama o sobě je nosnost jednotlivých druhů plastových
palet. „Troufám si tvrdit, že v této otázce je skrytý ďábel. Zde
by měli uživatelé zbystřit a opravdu pečlivě rozlišovat, neboť
právě z přesvědčení, že nosnost je dostatečná, pramení následné rozčarování u rozlámaných palet,“ zdůrazňuje Iveta
Repová. Připomíná, že existují tři druhy nosností. První je nosnost statická, tedy kolik lze na paletu uložit, stojí-li na pevném
podkladě. Toto číslo bývá nejvyšší a pohybuje se od jedné
do pěti tun podle konstrukce palety. Další je nosnost dynamická – určuje, jaké může být zatížení palety při manipulaci
pomocí vysokozdvižného vozíku. Nosnost se v podobných případech pohybuje kolem 500 až 2000 kg. A konečně je i regálová nosnost. Jde o nejnižší, a mnohdy o nejdůležitější údaj
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Sklopné boxy snižují
počet kamionů na silnici
Zajímavý produkt nabízí společnost VMT Ecopack. Vratné
plastové transportní balení Ecopack tvoří boxy na paletách
v několika rozměrech, které vycházejí z efektivního ložení do
prostoru kamionu. Obaly se skládají z palety, víka a středové
obvodové sklopné časti, tzv. rukávu. Používají se zejména
v automobilovém průmyslu, ale také například k přepravě ledniček a praček. Doporučená nosnost pro jeden Ecopack je
přibližně 350 kg.

LOGISTIKA

Paletové boxy lze snadno složit. „Při exportu pěti plně naložených kamionů stačí při zpětném transportu pouze jeden kamion. Novinou bude Ecopack 2.0, s jehož výrobou počítáme
od srpna. Půjde o vývojově vylepšený typ palety, spodní části
Ecopacku, který nabídne větší vnitřní rozměry než doposud.
Bude jej možno používat jako tzv. kit systém, kdy celý systém
zapadne do palety, a tím se jakoby zamkne a je stabilní.
Také bude možné dodatečně doplnit paletu ližinami. Aktuálně
to lze pouze při výrobě. Dále paleta bude mít zevnitř ploché
dno, nikoliv profilované atp. Konkrétnější být nemohu, protože
na vývoji se stále pracuje,“ říká Ondřej Veleba, sales manager
Eastern Europe ze společnosti VMT Ecopack. Více o dřevěných paletách na straně 62. 

INKA PALETY JSOU LEHKÉ
A NEMUSÍ BÝT TEPELNĚ OŠETŘENÉ
INKA palety jsou vyrobené ze sušených dřevěných pilin, které
se při vysokém tlaku a teplotě lisují do forem požadovaného
tvaru podobného dřevotřísce. Protože se jedná o výrobek ze
zpracovaného dřeva, tedy processed wood, jsou plně ISPM
komform, a proto je není třeba dále upravovat, ošetřovat
a značit jako klasické dřevěné palety. EUR palety je možné
používat v zatížení od 250, 400, 600, 900 až do 1250 kg.
Největší zájem je o formáty 600 x 800 a 800 x 1200 mm.
Ve srovnání s dřevěnou paletou mají přibližně poloviční
hmotnost, což je zvlášť důležité v letecké nákladní dopravě.
JANA DONOCIK, VERTRIEB & MARKETING

VÍCE O ECOPACK

INKA PALETTEN

CLASSIC A KIT NA VIDEU

PRONÁJEM PALET VYKRÝVÁ
SEZONNÍ ŠPIČKY – ČTĚTE VÍCE NA
PI

Konference Obaly 2016:
aktuálně z EU i Slovenska
Konference OBALY 2016, pořádaná 15. března v pražských prostorách OKsystem Praha společností
EKO-KOM, už tradičně poukázala na nejasnosti v terminologiích a metodologiích přicházejících z Bruselu.
Hovořilo se také o situaci na Slovensku nebo o skleněných obalech a recyklaci skla.
Adriana Weberová

Z

byněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM, autorizované obalové společnosti zajišťující třídění, recyklaci
a využití obalového odpadu, mluvil o nových návrzích
recyklačních cílů pro rok 2030, které jsou plné nejasností,
a to i v zásadních bodech. Při stanovení cílů se vycházelo
z údajů Eurostatu, kam jednotlivé členské státy posílají čísla

V tzv. Circular economy package, která obsahuje nové návrhy, panují také nepřesnosti kolem měřicího bodu recyklace,
neboli co bude vlastně považováno za recyklaci. Zda to, co
vyjde z třídicí linky, nebo to, co bude opravdu využito. Pro
upřesnění: v České republice se za recyklaci považuje to, co
vyjde z třídičky a je prodejné.
Z příspěvku vyplynulo, že členské země navíc používají různé metodologie. Nové cíle kombinují do
jednoho čísla recyklaci a přípravu k opakovanému
použití, přičemž není jasné, co je příprava k opakovanému použití.
Počítejte s vyššími náklady
„V budoucnu se očekává růst nákladů o pár nebo
desítek procent s ohledem na druh obalů. Do poplatků se budou muset promítnout vlastnosti obalů
z hlediska recyklovatelnosti, ale nikdo neví jak,“
uvedl Zbyněk Kozel. Na závěr lze konstatovat, že
přes všechny nejasnosti by splnění cílů neměl být
pro Českou republiku problém. Ale nepředbíhejme.

o dosažené míře recyklace, aniž by byla známa metodika
vyhodnocování. „Takže si tam každý píše to, co chce! Zvlášť
zajímavý je cíl u hliníku, protože jeho evidence a recyklace
v zemích EU je nepovinná a kromě České republiky ho recyklují pouze dva státy. Navíc jeho sběr je komplikovaný,“ podotkl hned na úvod Zbyněk Kozel. Přesto byl cíl v případě
hliníku stanoven na 85 %.
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Slovensko prochází
přechodným obdobím
Neméně sporně se vyvíjí situace kolem nového slovenského
odpadového zákona, který platí od začátku roku a zahrnuje
v sobě i obaly. Výklad některých nových právních předpisů
je problematický a už nyní je zřejmé, že ho čekají nemalé
úpravy. O novinkách a jejich uvádění do praxe hovořil

H

zástupce Slovenského průmyslového sdružení pro obaly
a životní průmysl (SLICPEN) Miroslav Jurkovič. Připomenul, že
Slovensko se nachází v přechodném období. Důležité je, že
do 30. června musí výrobce ohlásit do registru tzv. organizaci zodpovědnosti výrobce (OZV), a pokud dovozce nemá
na Slovensku právní zastoupení, bude muset mí tzv. zplnomocněného zástupce. Doufejme, že právě tato novinka nebude
v platnosti dlouho, neboť podle mnohých popírá principy volného obchodu v EU.
Dále například zaznělo, že na Slovensku končí na skládkách
více než 66 % komunálních odpadů, přičemž průměr v EU
je 23 %.

Firmy si pletou
vlnitou lepenku s papírem
O auditech u klientů systému EKO-KOM hovořili Jan Fanta
a Pavel Hrnčiar ze společnosti Ernst & Young. Zmínili základní
principy prověření a správnosti výkazů o produkci obalů.
Upozornili například na problematické oblasti v evidenci,
kdy dochází k nesprávnému vykazování materiálů. Například
k záměně papíru s vlnitou lepenkou. Nedostatky jsou také
v jednotkové hmotnosti obalů, které u nově zavedených výrobků chybí.

Co stát, to jiný sběrný systém
Zástupce organizátora Lukáš Grolmus se pustil do porovnání tzv. EPR (rozšířené odpovědnosti výrobce za produkt,
který skončil svou životnost). EPR dává spotřebiteli možnost
předat použitý výrobek, když už ho nepotřebuje, zpět výrobci. Znamená to, že cílem je převést náklady spojené
s nakládáním s použitým výrobkem ze spotřebitele na výrobce.
Účastníci konference se dozvěděli, že v EU funguje několik
způsobů evidence. Například v Rakousku a Německu platí
duální systém, kdy výrobci jsou plně zodpovědni za svoz,
třídění i recyklaci odpadu. V České republice a například
i ve Francii je zaveden integrovaný systém, kdy průmysl řeší
svou odpovědnost k odpadům ve spolupráci se samosprávami
a jde o přímou kooperaci na svozech odpadů. Velká Británie
funguje na principu obchodovatelných kreditů, takže mezi průmyslem a svozem odpadu na místní úrovni neexistuje žádné
propojení.

Obaly budou hodnotit
i specialisté na recyklaci
Na obalové konferenci představila Hana Hradecká novou
soutěž Obal příznivý životnímu prostředí, kterou organizuje
EKO-KOM ve spolupráci s OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA.
Cílem je minimalizace a předcházení odpadu z obalů při
zachování jejich funkčnosti. Hodnotící porota bude složena
ze specialistů z oboru obalů a recyklace obalových odpadů, zástupců novinářů a odborných periodik, ale také ze
spotřebitelů.
Úprava poplatkové struktury
Princip poplatků účastníkům přiblížil další zástupce
EKO-KOMu Petr Šikýř. „Všichni platí stejnou jednotkovou
sazbu za tunu obalu uvedenou spolu se zbožím na trh
pouze v České republice.“ Dále zmínil, že podle studie
BIOIS z roku 2014 patří český systém sběru a využití
obalových odpadů k nejefektivnějším.

Na obalové konferenci představila Hana Hradecká novou soutěž
Obal příznivý životnímu prostředí.

Z hlediska nákladů na sběr byl u nás v roce 2014 výdaj za
osobu pět eur, přičemž v Německu šlo o přibližně dvojnásobek a v Rakousku o částku pohybující se kolem 19 eur.
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Odpolední program se zaměřil na skleněné obaly.
O aktuálních trendech využití skla z pohledu výrobce potravin hovořil Petr Kopáček z Hamé. Zaznělo, že objem
výrobků ve skle stále roste. Na závěr se hovořilo o třídění a recyklaci skla; tomu se budeme věnovat v následujícím článku. 
JAK PROBÍHALA KONFERENCE
OBALY 2016? ZHLÉDNĚTE VIDEO NA

SPECIFIKA SBĚRU V ČR
 Sběr čirého a směsného skla, více
barev se nesbírá

 Velký výběr sběru do nádob s ne
zcela vhodným horním výsypem,
vysoké výkony zejména v horských
a rekreačních oblastech

 Občasné vykrádání nádob hledači

Výtěžnost skla roste
Odpolední program KONFERENCE OBALY 2016,
pořádané společností EKO-KOM, se zaměřil na skleněné
obaly. Stěžejním tématem bylo třídění a recyklace skla.
Adriana Weberová

O

systému třídění, sběru a úpravy skleněných obalových odpadů v České republice se rozpovídal
Martin Lochovský ze společnosti EKO-KOM. Podle
předběžných výsledků bylo v roce 2015 v České republice
téměř 269 000 kontejnerů na tříděný odpad, z toho 81 750
na sklo (30 % všech nádob). „Celkově výtěžnost skla mírně
roste,“ řekl Martin Lochovský.
Zaznělo také, že vhodnější jsou nádoby se spodním výsypem
kvůli menšímu podílu nežádoucích příměsí, menší míře rozbití
skla a minimalizaci krádeží. Bohužel na trhu převládají kontejnery s horním výsypem, které jsou praktičtější pro svozové
firmy. Zmínil dále, že stěžejní je opětovná výroba obalového
skla ve sklárnách. „V České republice je dostatek zpracovatelských kapacit v rámci nadnárodních výrobců obalů ze skla,
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vratných lahví

společností Vetropack Moravia Glass a O-I.“ Mezi alternativní
využití skleněných odpadů patří výroba izolačních stavebních
hmot – skleněná vata, výroba pěnového skla nebo použití skleněných střepů pro dekorační účely ve stavebnictví při výrobě
umělého kamene.

DO KONTEJNERŮ NA SKLO
NEPATŘÍ VARNÉ SKLO, LUSTRY,
PORCELÁN A KERAMIKA.
Na recyklaci skla se zaměřil Robert Antoš, obchodní manažer
zpracovatele obalů AMT. Společnost AMT Příbram provozuje čtyři třídicí linky na zpracování odpadových střepů na
Příbramsku a Karlovarsku a vlastní sběrný dvůr v Praze. Na
svých linkách zpracuje ročně kolem 110 000 t skla. Upravené
skleněné střepy jsou dodávány do skláren jako surovina pro
výrobu nových skleněných výrobků (lahví, sklenic a podobně).
Robert Antoš zdůraznil, že do kontejnerů na sklo nepatří varné
sklo, lustry, porcelán a keramika. 
PI

RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.

EURO
PŘEPRAVKY
PŘÍMO OD VÝROBCE!
Speciální barvy i potisky.
Rychlé dodání!
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TŘICÁTÁ SALIMA V ČÍSLECH
Veletrhů se zúčastnilo 794 vystavujících firem,
mezi nimi 42 % zahraničních. Ve srovnání s posledním ročníkem mírně vzrostl počet vystavujících firem a zvětšila se také výstavní plocha.
Letošní návštěvnost byla podobná jako v předchozích letech. Mimořádně vysoká byla zahraniční
účast, a to především z Itálie, Německa, Polska,
Slovenska a Maďarska. Po dlouhé době se představili vystavovatelé z Bulharska a vůbec poprvé

EMBAXPRINT 2016:
přes 50 % tvořili nováčci

z Kambodži. 

V pořadí 29. ročník mezinárodního veletrhu obalů a tisku EMBAXPRINT, který se konal na brněnském výstavišti
od 17. do 19. února společně se Salimou/Vinexem, MBK a INTECEM, je již minulostí. V pavilonu G1 nechyběli
vystavovatelé z obalářské branže a více než polovinu účastníků tvořily firmy, které se zde prezentovaly vůbec
poprvé. Svůj stánek zde měl i Packaging Herald.
Adriana Weberová
Veletrh ukázal aktuální trendy oboru
Velmi silná byla účast ze zahraničí a i díky tomu byl pavilon
G1 nakonec zaplněn. Jeho významnou součástí byl opět projekt Packaging Live, který na více než čtvrtině pavilonu v živém
provozu představil vzorovou balicí linku vybavenou moderními
technologiemi. Projekce probíhala čtyřikrát denně a vzhledem
k tomu, že se odehrávala přímo před naším stánkem, mohli
jsme na vlastní oči vidět, jak velký zájem v návštěvnících
veletrhu vzbuzovala. Pořádající agentura EQUICom do projektu zapojila 10 partnerů. K vidění bylo balení do fólie i do
krabic, značení, manipulace, lepení, fixace, ale také paletizace včetně testování.

FANUC. K aplikaci etiket byly použity technologie od společnosti pap4ever digital. Do projektu byly zapojeny tiskárny
a aplikátory etiket společnosti ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM.
Společnost EKOBAL dodala multifunkční ovinovací stroj na palety. Zakázkové papírové obaly na lince zajistila společnost
pap4ever digital od italského výrobce T-Trade.
PACKAGING LIVE V AKCI –
VÍCE NA VIDEU

Zlatá Salima je v rukou pap4ever digital
Na svou premiérovou účast na EmbaxPrintu bude v dobrém
vzpomínat právě společnost pap4ever digital, která obdržela Zlatou Salimu. Tu získala za produkt již zmíněného italského partnera T-Trade, jenž v České republice představuje
zajímavou novinku. Jde o termotiskárnu GT ONE používající
lanerless etikety.
VÍCE INFORMACÍ O GT ONE

Na veletrhu nechyběl stánek odborného garanta,
Obalového institutu SYBA.

Partnerem byla například společnost Technology, která zde
představila balicí stroj sloužící k primárnímu balení pečiva
do ploché BOPP COEX fólie. O potisk fólie na flexotiskovém
stroji Gallus se před dodáním do linky postarala společnost
OTK GROUP. Uložení zakázkových papírových obalů do přepravních krabic obstaral robot v lidské velikosti od společnosti
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VČETNĚ VIDEA NALEZNETE NA

Kromě tiskárny GT ONE byl k vidění na stánku pap4ever
i automatický velký průmyslový aplikátor etiket, který může
mít návin materiálu na vytváření etiket až 1,5 km a jehož
rychlost tisku je 30 cm za sekundu. „Kromě tohoto aplikátoru
jsme sem přivezli také unikátní zařízení v podobě balení nebo

oblepování krabic, které zároveň tiskne. Takže na horní část
lepicí pásky, kterou zavíráme box, vytiskneme adresu a ostatní
logistické informace. Krabice tak může putovat dál, aniž by
bylo nutné aplikovat další etiketu,“ vysvětluje ředitel společnosti Martin Jamrich.
K vidění bylo i pár novinek
Z kategorie novinek stojí za zmínku laminovaná fólie od společnosti Granitol. Díky laminaci lze kombinovat různé materiály typu PE, BOPP, CPP, PET, Al či papír. Tím dochází
k maximálnímu využití vlastností jednotlivých vrstev a každá
vrstva tak plní v obalu svou funkci. Laminované fólie jsou
určeny k výrobě flexibilních obalů pro segment potravin, drogerie, farmacie, pet food a další.
Obaly roku byly prezentovány v rondelu
Na veletrhu nechyběl stánek odborného garanta, Obalového
institutu SYBA, který zde vystavil vítězné exponáty ze soutěže
Obal roku 2015. „Vývojoví pracovníci společnosti Smurfit
Kappa zkonstruovali rondel z vlnité lepenky, který otáčením
posiluje prezentaci vítězů. Vzhledem k rozměrům – měl dvoumetrový průměr – byl rondel dodán v dílech, z nichž byl sestaven až na místě,“ řekl ředitel SYBA Vlado Volek.

PŘIPOMEŇME SI NA VIDEU LOŇSKÉ
VÍTĚZE SOUTĚŽE

Dalším z odborných partnerů letošního EmbaxPrintu byla
Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP). Na jejím
stánku se představilo společně hned několik členů a hostů
asociace. Nechyběly KRPA Paper Hostinné a VOŠ obalové
techniky a SŠ ve Štětí. Svůj stánek zde měla společnost D+K
Drmela.
Zajímavé obaly z papíru a vlnité lepenky byly k vidění na
stánku chráněné dílny Důbrava CHVD Valašské Klobouky.
Stroj na vázání palet na svém stánku prezentovala společnost ErgoPack Bohemia, division of ALTEG Bohemia. Jednatel
společnosti Grafiko print návštěvníkům představil produkty
z oblasti výroby a tisku samolepicích etiket, štítků a TTR karbonových pásek. Společnost Mitsubishi Electric se na svém
stánku pochlubila nejen etiketovacím zařízením, ale také například průmyslovým robotem MELFA. Jubilejní, třicátý ročník
EmbaxPrintu nás čeká v roce 2018. 
PI

23. MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMY, MÉDIÍ, POLYGRAFIE A OBALŮ

VELETRH ZNAČEK – OSLOVTE SVÉ ZÁKAZNÍKY!
www.reklama-fair.cz

10. – 12. 5. 2016

SAVE FOOD 2016:
Stop plýtvání s potravinami
OBALOVÝ INSTITUT SYBA pořádal 18. února v rámci doprovodného programu veletrhu EmbaxPrint 2016
s ohledem na souběžně probíhající potravinářské veletrhy mezinárodní konferenci Save Food zaměřenou na
balení potravin. Věnoval se například písmu na obalech. Nechyběli přednášející z Rakouska a Francie.
Mediálním partnerem konference byl magazín Packaging Herald.
Adriana Weberová

M

oderátor a zástupce pořadatele konference Vlado
Volek v úvodu připomněl, že jak ve vyspělých, tak
i v rozvojových zemích nedojde mnohdy zbytečně
z 30 až 50 % ke konzumaci potravin, které bývají následně
zničeny, což poukazuje i na významnou roli obalů.
Jedním z témat konference bylo i použití písma na obalech
s ohledem na to, že je v platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, článek 13, jímž se řídí
i velikost písma (1,2 mm), používaná na obalech potravin,
aby spotřebitel byl schopen přečíst si informace o výrobku.
Do detailnějšího přiblížení této problematiky se pustil Milan
Heroudek ze Střední školy grafické v Brně. Objasnil způsoby
měření písma i rozdíly typografických soustav používaných
v Evropě, Velké Británii a Spojených státech.
Rychlý test na PVC v obalech pomocí plynového hořáku
a měděného lanka předvedl Václav Doležal z Obalového institutu SYBA. O svérázném přístupu Francie ke značení pomocí
symbolů pro recyklaci hovořil konzultant Vincent Chamagne.
Přiblížil nové značení TRIMAN, které se liší od zažitých evropských značek. Dále například zaznělo, že Francie překvapivě netřídí plasty.

O průmyslovém značení, konkrétně o dotisku data a šarže,
hovořila Lenka Kosinová, ředitelka obchodu a marketingu společnosti REKO PRINT. Připomněla rozdíly v datu použitelnosti
týkající se čerstvých výrobků typu jogurtů a ryb a minimální
trvanlivosti vztahující se například k sušenkám.

VÍCE INFORMACÍ SE DOČTETE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU NEBO NA

V rámci programu konference vystoupila jménem organizátora
také Kateřina Kolářová s představením nového speciálního
ocenění Save Food, které je vyhlášeno v rámci soutěže Obal
roku 2016. Uspět mohou obaly, které zvýší ochranu a prodlouží trvanlivost potravin, obaly na opakované použití atp.
Oceněné řešení bude mít možnost zviditelnit se na jednom
z největších obalových veletrhů – Interpack 2017 v Düsseldorfu.
Na závěr byly Tomášem Kočišem a Jiřím Kopeckým představeny plastové sudy EcoDraft s dvojitým vnitřním vakem, které
udrží čerstvost tekutiny až dva roky, od společnosti Cardiff. 

NAHLÉDNĚTE, JAK PROBÍHALA
KONFERENCE SAVE FOOD
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VÍCE O SUDECH ECODRAFT NA VIDEU

SEMINÁŘ O UDRŽITELNOSTI
z několika úhlů pohledu
UDRŽITELNOSTI, jako nutné realitě pro budoucnost, byl věnován seminář Udržitelnost pro výrobu a obchod
aneb Nezbytná podmínka konkurenceschopnosti, který se konal 14. března 2016 v konferenčních prostorách
společnosti PwC Legal.
Adriana Weberová

N

a účastníky čekaly například výsledky výzkumu veřejného mínění, které prezentoval Tomáš Macků ze
společnosti Ipsos. Ze šetření mimo jiné vyplynulo, že
šťastněji se cítí mladí lidé do 30 let s vyšším vzděláním žijící
v Praze. Za obchodníky vystoupila například Markéta
Kajabová z dm drogerie: „dm se aktivně snaží minimalizovat
negativní dopad své činnosti na životní prostředí formou třídění
odpadů, používáním úsporných žárovek, úsporným osvětlením
loga, teplotními čidly v prodejnách a mnoha dalšími opatřeními.“ dm drogerie dále nabízí přes 650 položek biopotravin
či bezmála 500 položek přírodní kosmetiky.
Tesco bojuje proti plýtvání
Martin Lupa, Government Affairs & CSR Manager, Tesco
Stores, představil smělý plán. „Cílem obchodního řetězce
Tesco do roku 2030 je, že nebudou vyhozeny žádné potraviny, které mohou být zkonzumovány.“ Již nyní kolem
60 obchodů dává Potravinové bance trvanlivé potraviny
a 15 obchodů i potraviny čerstvé. Ta je dále přerozděluje potřebným, například charitám.
Za stranu dodavatelů měl poutavou prezentaci Jan Teplý
z Madety. Hovořil o mnohdy vyostřených vztazích mezi dodavateli a odběrateli. Posteskl si nad faktem, že některé globální
obchodní řetězce na našem trhu parazitují, místo aby budovaly. Nechyběl pohled na problematiku udržitelnosti očima
obalářů, které na semináři zastoupili Martin Hejl ze společnosti THIMM Packaging a za OBALOVÝ INSTITUT SYBA

Vlado Volek. Martin Hejl zmínil vlnitou lepenku jako plně recyklovaný ekologický materiál z obnovitelných zdrojů. „Přibližně
85 % papíru na výrobu vlnité lepenky v THIMM Packaging
je z recyklovatelného papíru.“ Vlado Volek představil iniciativu Save Food, jejímž cílem je minimalizovat ztráty a plýtvání
s potravinami. Na její podporu vzniklo v rámci soutěže Obal
roku nové speciální ocenění Save food, které znamená posun
ve vnímání role udržitelnosti při tvorbě a používání obalů.
Seminář připravily společnosti Press21 a THIMM Packaging
za podpory společnosti PwC Legal. Jedním z mediálních partnerů akce byl Packaging Herald. 

JAK PROBÍHAL SEMINÁŘ
O UDRŽITELNOSTI KE ZHLÉDNUTÍ NA
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Seminář o dřevěných obalech
rozpoutal živou diskusi
Odborný seminář o dřevěném obalovém materiálu v mezinárodním obchodu, který uspořádal 24. ledna v Brně
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ (ÚKZÚZ), byl doprovázen neobvykle
bouřlivou debatou. Někteří zástupci výrobců dřevěných obalů důrazně vyjádřili nespokojenost s podporou
a informovaností ze strany ÚKZÚZ.
Adriana Weberová

C

ílem setkání bylo seznámit více než 120 zástupců
z řad vývozců, dovozců a subjektů, kteří vyrábějí
a používají dřevěné obaly, se současným stavem na
úseku registrace technických zařízení k hubení škodlivých organismů, ale také s problémy s vývozem a dovozem zboží
přepravovaného pomocí těchto obalů. Hovořilo se o současné
situaci v ošetřování a označování dřevěných obalů.

Program semináře upozornil na řadu nejasností. Otazníky
visí například nad způsobem ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu. Živá diskuse se rozpoutala
kolem tepelného ošetřování dřeva v sušárnách. Podle provozovatelů sušáren je zde mnoho sporných bodů týkajících se
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předepsané teploty a jejího záznamu. Je stanoveno, že by
mělo probíhat 30 minut při teplotě 56 °C. Ne vždy je toto
pravidlo chápáno správně, a tudíž prováděno dostatečně.
Petr Harašta z ÚKZÚZ vysvětlil, že tepelné ošetřování dřeva se
neprovádí dostatečně, pokud dosáhne zmíněných 56 stupňů
pouze teplota sondy a uplyne čas 30 minut. Zdůraznil, že
této teploty musí být dosaženo v každé části obalu, ne pouze
v místě měření, a proto doporučuje delší čas
tepelného ošetřování.
Z USA se každých 14 dní
vrací jedna zásilka
Nejpřísnější pravidla platí pro export do
Spojených států amerických. USA začaly před
třemi lety vracet dřevěné obaly vyrobené z nedostatečně ošetřeného dřeva. Nejčastěji jsou
kontrolovány zásilky do automobilového průmyslu. Tuzemští exportéři mohou proto přijít,
a to v případě použití i při na první pohled těžko
rozpoznatelném napadení dřevěného obalu
škodlivým organismem, o stovky tisíc korun.
V současné době se z USA vrací každých čtrnáct dní jedna zásilka. „Na každé druhé zásilce, k níž jedeme, skutečně najdeme nějaký problém,“
upozornil Vladislav Rašovský z ÚKZÚZ. Zástupci ÚKZÚZ několikrát připomněli možnost získat potřebné informace na
webových stránkách. Návštěvníci zde mohou například najít
specifika jednotlivých států.

V roce 2015 k nám dorazilo
kolem 700 000 dřevěných palet
Česká republika se potýká s padělky zejména u dřevěných
palet. Oceněn byl proto přístup celní správy, která se již nějakou dobu na tuto problematiku zaměřuje. Od Petra Jiráka
zaznělo, že v roce 2015 dorazilo do České republiky kolem
700 000 dřevěných palet.
Z účasti a prvních ohlasů je podle organizátora akce zřejmé,
že seminář byl přínosem. Seznámil účastníky se systémem
certifikace v České republice, představil problematiku dovozu
a vývozu včetně úskalí při vývozu do některých států, a v neposlední řadě rozpoutal živou diskusi. I proto jsou si zástupci
ÚKZÚZ vědomi, že mnohé otázky nejsou v této oblasti zcela
vyřešeny. ÚKZÚZ slíbil, že bude i nadále nápomocen při řešení všech požadavků, aby se zvýšila prestiž českých dřevěných obalů v zahraničí.

UKÁZKY NEJČASTĚJŠÍCH PŘÍZNAKŮ POŠKOZENÍ
A VAD DŘEVA POUŽÍVANÉHO K VÝROBĚ DŘEVĚNÉHO
OBALOVÉHO MATERIÁLU:

Poškození dřevokazným
hmyzem z čeledi pilořitkovitých
je charakteristické oválnými
chodbami ve dřevě ucpanými
jemnou drtí.

Dřevo použité k výrobě obalů
musí být prosté kůry, toleruje
se například přítomnost
jasně zřetelných vizuálně
oddělených kousků kůry.

Přístavy i silniční přechody na hranici EU často vra-

Hnědá hniloba dřeva –
většina třetích zemí toto
poškození akceptuje.

cejí průmyslové zásilky z důvodu chybějícího ošetření dřevěných obalů do země odeslání. Taková
opatření přinášejí dovozcům nejen zpoždění, ale
i náklady a komplikace při opakování přepravy
a dohánění zpoždění při následném dodání zboží.
ÚKZÚZ má s řadou vstupních míst nastavenou spolupráci nad rámec povinností, ale legislativně možnou.
Dovozci a dopravci mohou pro své zásilky směřující
do České republiky při zadržení na hranicích EU
v jiném členském státě požádat o podmíněné propuštění na základě souhlasu rostlinolékařské služby

Poškození smolákem.
Nedoporučuje se používat
zejména do USA a do
třetích zemí.

dovážejícího státu. Následnou kontrolu a uložení
opatření vůči dřevěným obalům v místě vykládky zajistí v ČR ÚKZÚZ. 
Chodby ve dřevě způsobené
dřevokazem čárkovaným.

Dřevo původem ze třetích
zemí – IPPC neodpovídá
požadavkům mezinárodního
standardu ISPM.

I Z VIDEA JE ZŘEJMÉ, ŽE SE NA SEMINÁŘI
ŽIVĚ DISKUTOVALO

Seminář byl doprovázen výstavou 15 nejčastějších příznaků
poškození a vad dřeva používaného k výrobě dřevěného obalového materiálu. 
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Obalová akademie:
zákony a design v JABOKu
Obalová akademie, kterou pořádá OBALOVÝ INSTITUT SYBA, pokračovala v březnu kromě jiných semináři
Obalový zákon komplexně a Speciality obalového designu. Obě akce se konaly v prostorách pražského JABOKu.
Adriana Weberová

V

úvodní prezentaci semináře Obalový zákon kom‑
plexně se Vlado Volek z Obalového institutu SYBA věnoval zákonu o odpadech. Hovořil o možnostech využití odpadů. Jde například o výrobu energie, kompostování,
aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo
zlepšuje ekologii, a mnoho dalších. Zmínil také způsoby odstraňování odpadů. Může jít o skládkování, ale také vypouštění do vodních těles s výjimkou moří a oceánů, ale také právě
do moří a oceánů, včetně ukládání na dno nebo spalování
na pevnině či na moři.
Nové povinné značení TRIMAN
O novém zákoně o odpadech platícím ve Francii mluvil, stejně
jako na konferenci Save Food, Vincent Chamagne. Představil
nové značení TRIMAN na vybraných produktech při uvedení
na francouzský trh. Novinka se týká kromě obyvatel a spotřebitelů ve Francii rovněž výrobců, dovozců a distributorů.

Piktogram se siluetou postavy
symbolizuje zodpovědnost občanů.

Piktogram se siluetou postavy symbolizuje zodpovědnost občanů. Doplněna je třemi šipkami symbolizujícími třídění a separátní sběr. A konečně další šipka na pozadí obkružující
postavu symbolizuje recyklaci.
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Nový slovenský odpadový superzákon, který sloučil zákon
o odpadech a zákon o obalech, představil Michal Sebíň
ze společnosti NATUR-PACK. Oprávněné a kolektivní organizace od 1. července nahradí Organizace zodpovědnosti výrobců (OZV). Jedním ze žadatelů o udělení autorizace, která
zabezpečuje pro výrobce obalů plnění povinností vyplývajících z nového zákona, je právě NATUR-PACK. Michal Sebíň
připomenul povinnost dovozců bez sídla na Slovensku mít
zplnomocněného zástupce se sídlem / místem podnikání na
Slovensku.
Trendy ve světovém designu opět na scéně
Po ročníku v prostorách brněnské grafické školy zamířil seminář
Speciality obalového designu opět do Prahy. Organizátoři,
Obalový institut SYBA a GS1 Czech Republic, sezvali designéry, tiskaře a marketingové pracovníky i grafiky a podělili se
o nejnovější trendy i úskalí obalového designu.
Obecně se obaly zjednodušují, trend udávají světové značky,
například Starbucks, Apple, Gap. Podle prvního přednášejícího Ivana Civína ze společnosti Packshot je v oblibě využívat
symboly a celkově je patrný směr k jednoduchosti až minimalismu. Například Pepsi využívá hlavně svá kolečka, Twitter

ptáčka a tak bychom mohli pokračovat. Začínají se používat
free hand fonty, písmena, která jsou ručně kreslená, kombinovaná se symboly. Stále intenzivněji působí v regálech bílá
barva, případně tisk jednou barvou. Sází se na vysoký kontrast – nejlépe černobílý.
Ivan Civín ze společnosti Packshot přiblížil několik
aktuálních trendů ve světovém obalovém designu.

Michal Bílý z GS1 Czech Republic přiblížil příčiny nekvalitních čárových kódů na obalech a jejich důsledky u pokladen
v hypermarketech. „Nesnímatelné čárové kódy vyžadují v hypermarketech zbytečné nasazení více pokladen,“ zdůraznil
Michal Bílý. Faktorů ovlivňujících kvalitu symbolů a jejich nedostatečnou snímatelnost je více. Může jít o nedostatečný
kontrast na kovových, metalizovaných či lesklých materiálech
nebo o nevhodnou barevnost čárových kódů. Jiným faktorem
je nízká kvalita tisku způsobená zanesenou či poškozenou
termotiskovou hlavou nebo vybledlým termotiskem. Poměrně
časté je nedodržování ochranných zón symbolu nebo dokonce nesprávná velikost symbolu.
Obal s jedinečnými
tvarovacími možnostmi
Nizozemský zástupce švédské firmy BillerudKorsnäs, která poskytuje obalový materiál na bázi optických vláken, Hein van
den Reek představil tvarované obaly FIBREFORM. Nové řešení
nabízí vysokou flexibilitu a roztažnost se skutečně jedinečnými
tvarovacími možnostmi pro obalové konstrukce. Samozřejmostí
je aplikace jakýchkoliv potřených bariérových vrstev podle
požadovaných specifik baleného produktu. Vhodné jsou pro
všechny druhy suchých potravin, ale také pro nepotravinářské
zboží. V současnosti probíhá vývoj balení pro tekutiny.

Touch & Feel – dotek sametu
Povrchovému zušlechtění potisku laky TOUCH & FEEL se ve
svém příspěvku věnoval Reto Ruckstuhl ze společnosti Schmid
Rhyner. Toto zušlechtění potisku na dotek opravdu vyvolává
pocit sametového povrchu a propůjčí obalu luxusní vzhled.
Zaručuje vysokou transparentnost, dobrou oděruodolnost, potiskovatelnost a rychlé schnutí.

OBALOVÁ AKADEMIE je projekt vzdělávacích
akcí, které se v aktualizované podobě kaž‑
doročně opakují nebo nově vznikají podle potřeb obalového trhu. Semináře jsou určeny jak
pro obalové techniky, nákupčí obalových materiálů firem vyrábějících balené zboží, tak
pro manažery odpovědné za kvalitu, ekologii
i prodej u firem vyrábějících obaly a obalové
materiály. 

Virtuální 3D tisk přiblížil Lubomír
Svoboda ze společnosti Merck.
Konkrétně představil efektové
pigmenty Merck, které lze použít v tisku na obaly z jemného
papíru či lepenky, popřípadě na
celé obaly nebo etikety. Dále
prezentoval Virtual Embossing
3D, který vytváří třírozměrné optické iluze použitím
perleťových pigmentů bez nutnosti měnit proces výseku nebo upravovat substrát. 
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OSVĚŽENÍ POTŘEBUJE SKLO.
Originální, krásné, čisté. Ve skle je oblíbený nápoj jako v bavlnce. Nápoje zůstávají absolutně čerstvé, svěží,
nezměněné. Chraňte chuť Vašeho výrobku skleněným obalem. Osvěžení potřebuje sklo. Sklo z Vetropacku.

Vetropack Moravia Glass, akciová společnost
CZ-697 01 Kyjov, Tel.: +420 518 733 111, www.vetropack.cz

