
 
7. vydání                                              9—10/2016

BALENÍ  
POTRAVIN 
OČIMA UŽIVATELŮ

ORIGINALITA  
VINICE SE PROMÍTÁ 
I DO DESIGNU

NEJTĚŽŠÍ JE  
VYTVOŘIT  
KOMPROMIS  
MEZI VISIBILITOU  
A VKUSEM 

OBALY  
VE ŠKODĚ AUTO  
SE NEUSTÁLE VYVÍJEJÍ

www.packagingherald.cz

eMAGAZÍN O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU



EKO160021 inzerce Zbozi_Prodej 210x297_v03press.indd   1 01.06.16   14:27



3

EDITORIAL

MSV: ROBOTY  
OPĚT NA SCÉNĚ

po letním odpočinku, který pro většinu z nás k času prázdnin 
patří, jsme rovnýma nohama skočili do neúprosné pracovní 
reality. E-mailové schránky pod tíhou pozvánek na různé ve-
letrhy a kongresy praskají ve švech. Všechny se nedají stih- 
nout, ale na některých většina z vás nemohla chybět.

My jsme si nenechali ujít norimberský FachPack. V porovnání 
s Drupou zde byla na první pohled patrná skromná účast zá-
stupců z Asie, což potvrzuje spíše evropský charakter udá-
losti, i když jsme občas měli pocit, že se nacházíme na ryze 
německém veletrhu. Ne všichni vystavovatelé měli totiž k dis-
pozici dostatek materiálů v angličtině. Ale i tak se bylo na co 
dívat. Více na stranách 52 a 53.

Další významnou událostí byl již 58. mezinárodní strojí-
renský veletrh (MSV) v Brně. Je zřejmé, že se obě akce nedají 
vzhledem k odlišnému zaměření srovnávat. Na tuzemské ve-
letržní jedničce byla naopak na první pohled vidět vysoká,  

a podle pořadatelů dokonce rekordní účast vystavovatelů 
z Číny. Jiným nejčastějším vystavovatelem bylo tradičně 
Německo.

Hlavním tématem letošního MSV byla průmyslová automa-
tizace: měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. 
Například návštěvníci stánku společnosti ABB měli možnost 
seznámit se s největším průmyslovým robotem, který kdy byl 
v ABB vyroben.

Společnost FANUC zase představila nejsilnějšího robota na 
světě. Ani největší evropský výrobce průmyslových robotů,  
společnost KUKA, nezůstal pozadu a prezentoval na veletrhu 
prvního robota na světě, který má hmat. Určitě stálo za to na-
vštívit také expozice společností Universal Robots a Comau 
Czech. Ale více už neprozradím, protože reportáž z veletrhu 
najdete na stranách 54 a 55.

Šéfredaktorka Adriana Weberová a tým PH

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,  
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Universal Robots má 
už zastoupení i v Praze
Dánská společnost Universal Robots otevřela 22. září v Praze 
ve Stodůlkách svou kancelář pro střední a východní Evropu. 
V nových prostorách nechybí moderní showroom s ukázkou 
kooperativních robotů UR. Nové prostory s tréninkovým cen-
trem nabízejí kromě ukázky produktů společnosti Universal 
Robots i funkci vzdělávání pro obchodníky, partnery i zá-
kazníky. K vidění jsou zde kolaborativní roboty – UR3, UR5, 
UR10. Na slavnostním otevření nechyběli zástupci dánského 
velvyslanectví v čele s velvyslancem Christianem Hoppem  
a generální manažer pro Central & Eastern Europe, Universal 
Robots Slavoj Musilek. V současné době v nových kance-
lářích pracuje pět zaměstnanců. V plánu 
je tento počet do roku 2017 zvýšit. Na 
slavnostním otevření nechyběl Packaging 
Herald. Atmosféra zachycena na videu.

Balicí linka pomáhá dětem ze školek
Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 
balila několikrát denně linka PACKAGING LIVE kočárky  
a autíčka ze stavebnice SEVA. Letos měla akce i dobročinný 
rozměr – zabalené stavebnice totiž putují k dětem z mateř-
ských škol. Na balení hraček a jejich zasílání přímo z ve-
letrhu do mateřských škol se podílejí společnosti Equicom, 
ARC Robotics a jako generální partner společnost GABEN. 
Jelikož je klíčovým partnerem této firmy výrobce mobilních ter-
minálů a snímačů TOYOTA DENSO, nese balicí linka název  
DENSO PACKAGING LIVE. Děti z vybraných školek malo-
valy obrázky na téma Robot a já, ty nejšikovnější tvůrce čeká 
odměna v podobě skládacího autíčka nebo kočárku. A první 
dárky byly již předány. Více o MSV na stranách 54 a 55. 

19.–26. ŘÍJNA
K 2016 
Düsseldorf

2.–3. LISTOPADU
Plastics Recycling  
Conference Europe
Rotterdam

3. LISTOPADU
Slavnostní předání  
ocenění OBAL ROKU  
v rámci PackSummitu  
pořádaného souběžně  
s konferencí  
SpeedCHAIN
Praha

3.–4. LISTOPADU
SpeedCHAIN
Praha

8.–10. LISTOPADU
BrauBeviale  
Norimberk

8.–10. LISTOPADU
Sustainability in Packaging  
Europe 2016  
Barcelona
 

14.–17. LISTOPADU
All4pack (dříve Emballage) 
Paříž

7.–8. PROSINCE
Biopolymers Europe
Londýn

18.–19. LEDNA
Future of Polyolefins 
Amsterdam

30. LEDNA – 1. ÚNORA
Retail Summit
Praha

DIÁŘ AKCÍ

Plastics

Sustainability 
in Packaging
E U R O P E

Packsummit®



Lahev na vodu ve tvaru kapky
od Vetropack Moravia Glass 
Nová lahev Drop of Purity na minerální 
vodu Kropla Délice, která se prodává  
v Polsku a vyrábí ji Vetropack Moravia 
Glass v České republice, odráží jedno-
duchost, minimalismus, čistotu a eleganci 
křišťálově čisté kapky vody. Jemně per-
livá minerální voda Kropla Délice je velmi 
populární prémiový produkt pocházející  
z neporušeného regionu polských Beskyd. 
Zákazníci si mohou vybrat mezi 0,33l  
lahví nebo verzí 0,75 l, kterou vyrábí 
Vetropack Chorvatsko. Tvar 0,33litrové 
lahve z čirého skla je inspirován kapkou 
vody, vytvářející atraktivní jednoduchý  
a elegantní design. Minerální vodu Kropla 
Délice vyrábí firma Coca-Cola HBC Polska.

Zentiva stahuje 60 000 balení
Ojedinělou záměnu léků řeší farmaceutická společnost 
Zentiva. Z trhu stahuje 60 000 krabiček, které by mohly  
obsahovat jiné léky, než uvádí obal. Navíc se jedná o velmi 
často užívané přípravky předepisované na široké spektrum 
diagnóz. Pokud se neshoduje název a síla na krabičce a na 
blistru, měl by pacient lék přestat užívat a vrátit ho lékárně. 
Uživatelům léků i lékařům chybí potřebné informace. Ty sbírali 
například na sociálních sítích, přitom vadné šarže se objevily 
na tuzemském trhu už v červnu. Více na www.packagingherald.cz.

Britové považují za nejvýraznější 
skleněnou lahev na Coca-Colu
Za nejvíce ikonický obal byla na britských 
ostrovech zvolena skleněná lahev na Coca-
colu. Studie mezi 1500 Brity zkoumala vliv 
balení a značky na nakupující. Výsledky 
ukázaly, že každý šestý respondent pova-
žoval z hlediska balení za nejvýraznější 
lahev Coca-Coly. V první desítce byly mezi 
nejnápadnějšími obaly například kbelík 
KFC, Heinz Ketchup, obal na iPhone Apple 
a Amazon Box. Výzkum provedla společ-
nost Easyfairs.

Leader českého trhu ve výrobě a distribuci  
řezných nástrojů.

Více jak desetileté zkušenosti ve výrobě a dis-
tribuci průmyslových čepelí a strojních nožů.

Vlastní vývoj a výroba nových řezných nástro-
jů dle individuálních požadavků zákazníků.

Profesionální technické poradenství a servis.

Špičková kvalita produktů za příznivé ceny.

STROJNÍ NOŽE
Nabízíme vysoce kvalitní strojní nože do horizon- 
tálních i vertikálních baliček. Ostří nožů do baliček 
je možné potáhnout speciálním povlakem (TiN, 
teflon...), který snižuje řezný odpor a prodlužuje 
tak životnost nástroje a zvyšuje jeho výkon.

BEZPEČNOSTNÍ NOŽE
Vyberte si z širokého sortimentu bezpečnostních 
nožů pro různá použití, například pro řezání  
různých obalových materiálů, jako jsou kartony, 
fólie, apod.

Techni Trade, s.r.o.
+420 246 089 786
service@techni-trade.com
www.techni-trade.com
www.techni-eshop.cz

SLEVa 5 %

Nakupte se slevou 5 % 

z celkové ceny objednávky 

na www.techni-eshop.cz 

Do pole „Poznámka  

k nákupu“ vepište text:  

Sleva Packaging Herald

Slevu lze uplatnit  

jednorázově a nejpozději 

do 31. 12. 2016. Slevu 

nelze kombinovat s jinými 

slevami.
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Jägermeister změnil 
design etiket i víčka
Jägermeister mění vzhled svých obalů  
i etikety. Nový design všech lahví, od 
miniaturních 2 cl až po objem 1,75 l, 
je nyní protažený, ramena jsou o něco 
výše a rohy jsou hranatější. Nápis 
Jägermeister po stranách lahve je hlubší 
a odkazuje na dokonalé řemeslné zpra-
cování. Víčko je delší a kvalitnější než to 
předešlé a nese jméno objevitele likéru 
Curta Masta stejně jako označení Since 
1878 odkazující na rok založení společ-
nosti. Změn se dočkala také etiketa, která 
odráží tvar lahve a znázorňuje stateč-
nost a nekompromisní sílu Jägermeisteru. 
Hlavní symbol značky – jelen – zdů-
razňuje její zásadní aspekty, tedy sílu, 
odhodlání a původ v přírodě. Olistěné 
větvičky na hrudi jelena reprezentují 56 
rostlinných látek, z nichž je likér složen. 
V novém zpracování klade design důraz 
na přirozený a autentický způsob. Více 
na www.packagingherald.cz.

Linde Material Handling ČR 
již zná svého letošního mistra ještěrkáře
Vyhlášením tří nejlepších ještěrkářů z celé České republiky 
skončil letošní, devátý ročník originálního závodu Linde Ještěrka 
Cup, který se konal 3. září v Praze na Letenské pláni. Trofej si 
odnesl Patrik Hejč ze společnosti Arens Oberflächenfullservice. 
Vzrušující podívanou na obdivuhodné výkony nejlepších ješ-
těrkářek a ještěrkářů nadšeně bojujících o titul mistra České 
republiky, ale i atraktivní doprovodný program – to byl letošní 
ročník Ještěrka Cupu. Náročné a originální disciplíny prověřily 
nejen řidičské schopnosti soutěžících, ale i jejich pevnou ruku, 
přesný odhad při ovládání vidlic vozíků i znalosti bezpečného 
provozu. Více na www.packagingherald.cz.

NEWS

Prezidentem a výkonným ředitelem  
FANUC Europe byl jmenován Shinichi Tanzawa
Společnost FANUC Europe Corporation, přední dodavatel 
CNC, průmyslových robotů a dalších prostředků pro automa-
tizaci výroby, jmenovala 1. září prezidentem a výkonným ředi-
telem (CEO) Shinichi Tanzawu, který vystřídal Olafa Gehrelse. 
Zodpovídat bude za všechny evropské společnosti FANUC. 
Shinichi Tanzawa se vrací do známého prostředí, neboť se 
seznámil s fungováním FANUC Europe za svého předchozího 
působení v letech 1992–1995, kdy byl finančním ředitelem 
FANUC Robotics. Navíc byl v letech 2000–2008 finančním 
ředitelem FANUC Corporation. 
Více na www.packagingherald.cz.

Zvonky Václav putují po světě 
v obalech od DS Smith Packaging
Od poloviny srpna putují po světě v oba-
lech společnosti DS Smith Packaging 
Czech Republic zvonky nesoucí jméno 
Václav. Každý den je jejich příjemci po-
sílají dál a dál. Smyslem této řetězové 
akce pořádané Nadací Charty 77 je vybrat peníze, za něž 
bude vyroben zvon na počest Václava Havla. Zvon Václav 
má zaplnit místo po chybějícím zvonu v kostele svatého Havla  
v Praze 1 a zároveň připomenout památku prezidenta Václava 
Havla. Letos totiž uplynulo osmdesát let od jeho narození  
a zanedlouho uplyne i pět let ode dne, kdy odešel. Designéři 
společnosti DS Smith Packaging Czech Republic se proto  
při vývoji návrhu zaměřili jak na jeho autentičnost ve spojení  
s osobností Václava Havla, tak na ochrannou funkci obalu. 
Více na www.packagingherald.cz.



Marketing Mix 2016 
zaznamenal živý zájem návštěvníků
Marketing Mix – živá voda pro váš marketing – pod tímto ná-
zvem se v září uskutečnily B2B veletrhy firem z oblasti reklamy, 
marketingu a polygrafie doplněné o rozsáhlé konferenční ak-
tivity. Akce proběhly tradičně ve dvou etapách – 15. září  
v prostorách pražského Hotelu DUO, a to již podeváté,  
a pojedenácté 22. září v Brně v Orea Hotel Voroněž. V kon-
ferenční části se hovořilo například o marketingu a sociál-
ních sítích, ale také o chytrém využití reklamních předmětů. 
Zdůrazněno bylo, že bez funkčního CMR je váš marketing 
střelba naslepo. Na programu bylo budování grafické značky 
pro budování skutečné značky. Návštěvníci z řad marketingo-
vých manažerů firem i zástupců firem široké reklamní branže 
měli dále možnost navázat kontakty s řadou kvalitních vysta-
vovatelů z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie. Více na 
www.packagingherald.cz.

Jídlo balené v mléce
Ve Spojených státech přišli s unikátní metodou, jak potra-
viny i přírodu ochránit. Šunka, sýr nebo maso by se balily 
místo do plastu do obalů vyrobených z mléčného proteinu. 
Vědci z amerického ministerstva zemědělství by v budoucnosti 
chtěli využít mléčný protein, takzvaný kasein, na výrobu ma-
teriálu velmi podobného plastu. Mléčná výroba by nahradila 
plastové obaly, které zatěžují životní prostředí. Z mléčného 
proteinu dokážou odborníci vyrobit obal, který je jednak poži-
vatelný a jednak potraviny lépe ochrání. „Všechno se balí do 
co nejmenších obalů. To je sice pohodlné jako svačina do 
školy, ale generuje to velké množství odpadu,“ vysvětlila agen-
tuře Bloomberg Laetitia Bonnailliová, která se na vývoji podílí. 
Stravitelné obaly by podle ní problém vyřešily. 
Více na www.packagingherald.cz.
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HLAVNÍ TÉMA

BALENÍ POTRAVIN 
OČIMA UŽIVATELŮ
OBALY NA POTRAVINY BY MĚLY SPLŇOVAT 
POŽADAVKY, KTERÉ JSOU PRO DANÝ PRODUKT DŮLEŽITÉ. 
KROMĚ NEZÁVADNOSTI PRO PRODUKT, JEHO OCHRANY 
PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY, ZACHOVÁNÍ VLASTNOSTÍ VÝROBKU, 
EKOLOGICKÉ NEZÁVADNOSTI, RECYKLOVATELNOSTI  
A POUTAVÉHO DESIGNU SE NESMÍ ZAPOMÍNAT ANI 
NA UCHOVÁNÍ A LOGISTIKU. OBALY SE NAVÍC MUSÍ 
PŘIZPŮSOBIT HEKTICKÉ DOBĚ A BÝT PRAKTICKÉ.

Adriana Weberová

Svá specifika mají například obaly na jogurty a zákysy. 
Po tradičním skle jsou v oblibě v této kategorii i plas-
tové obaly, které preferují obchodní řetězce. Někteří 

výrobci však na sklo nedají dopustit a tlaku maloobchodních 
řetězců odolávají. „Naše jogurty a zákysy zrají přímo ve skle. 
Již od začátku jsme i proto o jiném než skleněném obalu ne-
uvažovali. Skleněným obalem a tradiční recepturou se odli-
šujeme od konkurence, a to i přes vyšší hmotnost proti jiným 
obalovým materiálům,“ zdůrazňuje Hana Leherová, obchodní 
ředitelka společnosti Agro-la, která odebírá obaly od doda-
vatele VETROPACK MORAVIA GLASS. Výhodu skla spatřuje 
díky jeho průhlednosti v možnosti kontrolovat stav a kvalitu pro-
duktu i v uzavřeném výrobku. „Sklo je navíc naprosto odolné 
vůči vzduchu a bakteriím a nepropouští nežádoucí látky,  
a navíc je prověřeno staletým užíváním. Na trhu jsme bezmála 
23  let a víme, že volba skleněného obalu byla správné roz-
hodnutí. Důležité bylo nepodlehnout tlaku zejména obchod-
ních řetězců, což se nám vyplatilo, a naše výrobky si mezi 
spotřebiteli našly své místo.“

Sortiment Hamé nabízí prostor 
pro různé obalové materiály
Také ve společnosti Hamé dlouho dominovalo sklo (společně 
s kovem). S příchodem nových technologií v 90. letech, kdy 
nastoupily hliník a později plasty, zde začali využívat i tyto 
materiály. Příkladem jsou kečupy v plastových baleních nebo 
paštiky v hliníkových obalech. „Po roce 2000 se na trh dostaly 
kvalitní obaly z bariérového plastu, které jsme začali využívat 

jak na hotová jídla, tak i na kečupy bez konzervačních či-
nidel,“ zmiňuje Petr Kopáček, PR manažer společnosti Hamé.

Tato potravinářská jednička v oblasti chlazených a trvanli-
vých potravin uvedla v roce 2013 na trh hotová jídla ve 
zcela nových unikátních plastových obalech EasyCup. Obal 
byl svého času naprostou novinkou mezi obaly hotových jídel 
v Česku. Díky nové technologii balení může spotřebitel hotové 
jídlo ohřát během dvou až tří minut v mikrovlnné troubě přímo  
v obalu a následně ho zkonzumovat, to vše bez použití dal-
šího nádobí.

Obliba plastů roste
Dalším milníkem byl rok 2014, kdy začali v Hamé dodávat 
na trh ovocné kojenecké výživy v moderních plastových stoja-
cích pytlíčcích, dnes již běžně používaných doypacích. V po- 
rovnání s minulostí tento výrobce snížil podíl produktů v kovo-
vých obalech, stabilní podíl si drží sklo, a naopak se zvýšil 
podíl plastových obalů. „Doba se zrychlila. V oblasti balení 
se proto snažíme vyjít vstříc potřebám spotřebitelů, kteří mají  
v dnešní době méně času než dříve. Cílem je, aby naše obaly 
byly ergonomické, dobře se držely, měly praktické uzávěry, 
snadno se otevíraly atd. Svou roli samozřejmě hraje i trend ur-
čité líbivosti, který je v oblasti obalů patrný,“ říká Petr Kopáček.

Plastový obal EasyCup

VÍCE O OBALU EASYCUP  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU 
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Nejobtížněji se vyvíjí obal na výrobek, 
který je sám také teprve ve vývoji
Ve společnosti Nestlé Česko každým rokem vyvíjejí 
a modifikují velké množství obalů, ať už těch primár-
ních, sekundárních či přepravních. Jedná se o obaly 
tabulkových čokolád, bonboniér, čokoládových ty-
činek, sáčky tvrdých i želé bonbonů, tuby lentilek 
či sáčky na polévky a koření.

Nejobtížněji se podle Iwony Schreuder, CE regio- 
nal packaging manažerky společnosti Nestlé, vyvíjí 
obal na výrobek, který je sám také teprve ve vývoji. 
Například nový formát plněných tabulkových čo-
kolád. „Obal se vyvíjí paralelně s výrobkem samým. 
První návrhy typu, velikosti, materiálu i designu 
obalu jsou tak založeny zprvu pouze na technic-
kých výkresech čokoládové formy a později formy 
pilotní. Samozřejmě tyto návrhy je třeba potvrdit prů-
myslovými zkouškami, abychom předešli neočeká-
vaným komplikacím, které by mohly oddálit uvedení 
nového výrobku na trh,“ vysvětluje Iwona Schreuder.

Mezi zajímavá obalová řešení spo-
lečnosti Nestlé patří znovu uzavíra-
telný obal z dvouvrstvého laminátu 
s matným a metalickým efektem na 
plněné tabulkové čokolády Orion 
Kokos s mandlemi. Jiným příkladem 
je třívrstvý sáček MAGGI Nápady, 
obsahující čtyři pečicí papíry s ko- 
řením.

JAK BALÍ VE SPOLEČNOSTI  
MONDELEZ, SE DOZVÍTE  
V ROZHOVORU S JÚLIEM MAZÁNEM,  
R&D PACKAGING BISCUIT EU.
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potisk pomocí speciální 3D aplikace pro web nebo chytrý te-
lefon. Společnost v rámci výroby myslí i na případnou konta-
minaci houbou.

Například zátka Diam je vyrobená z vybraného korkového 
mikrogranulátu, který je stejnou metodou, jako je káva zba-
vována kofeinu, zbaven veškerých škodlivých příměsí. Touto 
metodou je za nízké teploty a vysokého tlaku z korku odstra-
něno na 170 škodlivých sloučenin, z nichž 14 má přímý vliv 
na chuť vína a způsobuje vady v jeho chuti. Tímto typem ma-
teriálu se zabývá i společnost Jelínek Corkgroup. Vedle pří-
rodních i aglomerovaných korků společnost na trh dodává  
i kombinované zátky v podobě korkového uzávěru s plastovým 
válcovým vrškem.

Není korek jako korek
Nejběžnější typy uzávěrů představují přírodní, sektové a aglo-
merované (lepené) korky. Tvar může být válcový, kónický, 
někdy i závitový či v podobě griffkorků, tedy korkových uzá-
věrů s hlavou. Uzávěry mohou být ražené z korku (nejlepší, 
ale také nejdražší varianta) nebo lisované z jeho drti (obvykle 
pro jednodušší vína). Výjimkou jsou vína perlivá, například 
typu Champagne). Navíc u lisovaných typů rozeznáváme více 
variant – jednoploškové či víceploškové (nejčastěji dvouploš-
kové), podle frakce použité drti. Široký sortiment, ale hlavně 
i zajištění celé řady servisních služeb od návrhu zátky až po 
její výrobu, nabízí společnost Cork Janosa. Mezi standardní 
výhody patří návrh a zhotovení loga pro potisk či vypalování 
zátky jakéhokoliv druhu zdarma či odsouhlasení grafiky pro 

HLAVNÍ TÉMA

Uzávěry z korku,  
kovu i skla 
SVĚT NÁPOJŮ JE VELICE OBSÁHLÝ NEJENOM CO DO SORTIMENTU ALKOHOLICKÝCH  
I NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ, ALE I OHLEDNĚ DESIGNU OBALŮ. I KDYŽ SE LZE SETKAT S KOVOVÝMI, 
PLASTOVÝMI ČI KOMPOZITNÍMI OBALY, STÁLICÍ, ZVLÁŠTĚ V PLNĚNÍ VÍNA, JE SKLO. UŠLECHTILÝ NÁPOJ  
V UŠLECHTILÉM MATERIÁLU – TAK JE TOTO SPOJENÍ VNÍMÁNO SPOTŘEBITELEM. VLASTNÍ DESIGN OBALU 
JE VŠAK DOTVÁŘEN I POMOCNÝMI PRVKY. VEDLE ETIKETY JE TÍMTO PRVKEM I UZÁVĚR.

Alois Sklenář



Uzavírat lze plastem i sklem
Alternativním typem uzávěru je tzv. systém sklo na sklo, tedy 
skleněná zátka. Již před časem vzbudila zasloužený zájem 
zátka Vino-lok (výrobce firma Alcoa). Jedná se o nový typ uzá-
věru s velmi kvalitním designem, který zdařile dotváří vzhled 
láhve (výrobce skleněných obalů Vetropack Holding AG do-
konce této zátce přizpůsobil ústí u části své produkce). Vino-lok 
zaručuje dokonalou těsnost láhve a chrání víno před nežá-
doucím vnějším prostředím. Svým konceptem patří mezi typy 
vytahovacích zátek. Jako těsnění mezi ústím lahve a zátkou 
slouží malý kroužek z plastu.

U vín, včetně šumivých, se často objevují i různé plastové 
zátky. Vedle známých typů se čas od času vyvíjí i nestandardní 
konstrukce. Jednou z variant uzávěru na víno je Zork V4 od 
společnosti Zork. Jedná se o trojdílný typ uzávěru ve složení 
uzávěrová záklopka, fólie a plastové tělo – razník. Záklopka 
v podobě bezpečnostního uzávěru je vyrobena z PE, rovněž 
tak razník, který je s ní spojen. Na razník je přivařena barié-
rová fólie z hliníku, která zabraňuje nežádoucí oxidaci.

Design uzávěru dotváří záklopka
Záklopky či termokapsle na hrdle láhve plní estetickou funkci  
k dotvoření konečného produktu. Mohou být opět z různých 
materiálů. K nejkvalitnějším a marketingově nejúspěšnějším 
patří záklopky cínové. Velice dekorativní záklopky (cínové, 
polykapové/polylaminátové, sektové i termozáklopky) má ve 
svém portfoliu již jmenovaná společnost Proneco, která svým 
zákazníkům nabízí záklopky od svého rakouského dodavatele, 
firmy BT Watzke. Mezi největší české výrobce termokapslí/ 
/záklopek z PVC a polylaminátu patří společnost PEMAG.

HLAVNÍ TÉMA

Uzávěry z korku,  
kovu i skla 

Nosným programem firmy Proneco jsou technologie pro vý-
robu nápojů, především vína, sektů, piva, destilátů a ovocných 
šťáv. V nabídce společnosti nechybějí ani korkové uzávěry.
Vedle přírodního korku společnost prodává i zátky syntetické. 
Povrchová úprava u nich imituje přírodní korek, zátka neza-
nechává ve víně žádný korkový prach, neláme se a nedrolí. 
Výhodou je, že tradiční způsob otvírání lahví vína vývrtkou 
je zachován (vydává důvěrně známý zvuk při vytahování  
z hrdla láhve). Na našem trhu se lze setkat s korky i od dal-
ších známých výrobců přírodních či syntetických zátek, např. 
Novocork, NuKorc Trading International nebo Korken. Někteří 
z výrobců mají i svá česká zastoupení.

Když kovový uzávěr, tak šroubový
Kovové uzávěry ve spojení se skleněnými láhvemi na víno hrály 
ještě před pár lety roli popelky. K jejich vzrůstající tendenci 
významně přispěl dovoz novozélandských vín. Šroubové uzá-
věry na víno jsou rozšířeny i v Evropě, v Rakousku jejich podíl 
činí až 70  % trhu s vínem. Kovové šroubové uzávěry začalo 
v Česku jako první používat Nové vinařství, které jimi opa- 
třuje i láhve velmi kvalitních bílých či růžových vín, jejichž 
cena se blíží tisícikoruně. Vína s těmito uzávěry jsou vhodná 
i k desetileté archivaci.

V současné době lze v nabídce šroubových uzávěrů nalézt 
jak jednodušší, tak i komplexnější varianty. Levné varianty 
mají často o něco vyšší propustnost pro kyslík oproti uzávěrům  
z přírodního korku, a nehodí se proto ke skladování hodnot-
ných vín. Existují však i šroubové uzávěry s těsněním z PVC 
potaženého cínovou vrstvou. Takové těsnění má extrémně  
nízkou propustnost pro kyslík. Nejkvalitnější typy šroubových 
uzávěrů dokonce zaručují 39x větší těsnost než průměrná 
korková zátka, vyšší stabilitu barvy, vůně a chuti vína, jed-
noduché otevření lahve bez dalších pomůcek i snadné opě-
tovné uzavření. Kvalitní šroubové uzávěry pro vinaře i ostatní 
výrobce alkoholických nápojů u nás nabízí např. společnost 
PEMAG a Cork Janosa (uzávěry Alcork pro tichá vína) atd.

NEJKVALITNĚJŠÍ TYPY 
ŠROUBOVÝCH UZÁVĚRŮ 
DOKONCE ZARUČUJÍ  
39X VĚTŠÍ TĚSNOST NEŽ  
PRŮMĚRNÁ KORKOVÁ ZÁTKA.
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KOREK SE POUŽÍVAL JIŽ  
700 LET PŘED KRISTEM –  
VÍCE NA
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Společnost BARTIDA působí na trhu alkoholických nápojů od roku 2006 a dnes už je ve svém oboru 
důležitým hráčem. Z celého světa dováží špičkové značky, které jsou vždy něčím výjimečné. Společnost 
se také rozhodla pro vývoj a výrobu vlastních produktů. Nejen o obalech jsme hovořili s Petrem Dzurcem, 
managing partnerem společnosti.

Adriana Weberová 

INTERVIEW

Nejtěžší je vytvořit 
KOMPROMIS MEZI  
VISIBILITOU A VKUSEM
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PALETOVÝ APLIKÁTOR 
– NOVINKA V ČR

MI2200

UNIKÁTNÍ SPOJENÍ ROBOTICKÉ RUKY S APLIKÁTOREM ETIKET
POPRVÉ NA MSV 2016 V PROJEKTU PACKAGING LIVE

ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM
výhradní distributor Markem-Imaje
komplexní značicí technologie pro výrobní a balicí linky

INTERVIEW

Můžete představit vaši společnost?
Jsme nejen distribuční, ale i firma vyvíjející vlastní značky.  
Z pohledu distributora cizích značek je naším největším úspě-
chem vybudování značky Legendario, prémiového kubán-
ského rumu. Rizikem pro distributory je, že značky poměrně 
často mění majitele. Snažíte se budovat dva tři roky v Česku 
neznámou značku a může se stát, že licence na prodej kon-
krétní značky přejde ke konkurenci. Tím vlastně přijdete o in-
vestice do brandu a roky tvrdé práce. A proto poté, co jsme 
ztratili první značku, jsme se v roce 2010 rozhodli vyvíjet 
vlastní produkty. Cílem naší firmy je, že 50 % profitu firmy zís-
káme z vlastních a 50 % z dovozových značek.

A jak si v současné době vedete?
Naše vlastní produkce tvoří 25 % z obratu. Využíváme vý-
robce z Česka, Německa, Rumunska a Polska. Po analýze, 
především gastronomického trhu, postupně rozšiřujeme port-
folio vlastních značek.

Co tvoří toto vaše portfolio?
Máme tři typy vlastních značek. Klíčová je pro nás řada pré-
miových českých likérů Bartida Original. Další část tvoří sku-
pina samostatných značek Nautica vodka a Rastaman gin, 

které komunikujeme z hlediska designu každou zvlášť, tedy 
jinak než Bartida Original. A nesmíme zapomenout i na řadu 
barových doplňků.

Jakým způsobem si nové  
produktové řady vybíráte?
Neustále hlídáme trendy v zahraničí i u nás. Nyní je například 
ve velké oblibě gin. Proto jsme se rozhodli přijít na trh letos 
na jaře s vlastní značkou ginu Rastaman, kterou jsme vyvíjeli 
více než dva roky.

Která značka vznikla jako první?
Prvním produktem byl peprmintový likér Zelená z řady Bartida 
Original. Dále máme ve stejné skupině například Tuzemák, 
Griotku a mnohé další. A tím se konečně dostáváme k obalům. 
Filozofie naší firmy byla od začátku jasná. K prémiovým vý-
robkům patří originální design jako součást strategie značky. 
Musíme si stanovit, jakou skupinu chceme oslovit a jakým ka-
nálem chceme naše produkty distribuovat. Znamená to, že se 
snažíme trefit do vkusu dvou skupin – konzumentů i barmanů. 
Jinak u českých značek ze skupiny Bartida Original jsme se 
inspirovali oblibou českých tradičních značek minulého století. 
Proto jsme se rozhodli pro jednoduchý retro design.
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řekli, že chceme zaujmout něčím jiným. Osobně si myslím, 
že důležitá je v této kategorii určitá personifikace. Značky se 
tak mnohem lépe komunikují. Příkladem je Jack Daniels. Proto 
máme gin Rastaman.

Můžete prozradit dodavatele lahví?
Dodavatelem je jednička v oblasti skla na luxusní alkohol, 
francouzská sklárna Saverglass. Většina firem vyrábějících pré-
miový alkohol a nemajících vlastní formu používá právě sklo 
z produkce této firmy. V porovnání s jinými dodavateli jde  
o drahé lahve, ale stojí to za to. Už jen když tu lahev vez-
mete do ruky, tak cítíte ten rozdíl. Mám na mysli celkovým 
zpracováním a hmotností, kdy obsah lahve váží stejně. Navíc 
tento dodavatel je ochoten vám prodat relativně malé množ-
ství lahví. Ročně jich odebereme asi 20 000. Etikety bereme 
opět od S&K Label, se kterými jsme velmi spokojeni. 

Kam vaše produkty míří?
Kolem 90 % do gastronomie, zbylých 10 % prodáváme přes 
e-shop.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

Jakým vývojem u vás prošly etikety?
U řady Bartida Original jde u různých druhů likérů v totožné 
lahvi o podobný typ etikety. Odlišují se pouze barvou a zná-
zorněním suroviny, ze které je produkt vyroben. U griotky 
jsou proto například znázorněny višně. Už při výrobě Bartida 
Original Zelené jsme věděli, že podobnou etiketu použijeme 
pro celou řadu. Jde vlastně o kombinaci retra a moderního 
stylu. Chceme být originální a ne kopírovat konkurenci. Při 
tvorbě etiket nevyužíváme agentury, ale najímáme si, napří-
klad na základě doporučení, různé designéry a grafiky. V sou-
časné době pravidelně využíváme tři. Etikety tiskneme ve firmě 
S&K Label, kde se zaměřujeme na nejkvalitnější materiály  
a technologie. Využíváme například 3D efekty a podobně.

Mohli bychom se chvíli 
věnovat ginu Rastaman?
Z hlediska výroby jde o zábavnější produkt, kdy vybíráte 
různá koření a zkoušíte mixibilitu produktu, chuť atp. Vývoj 
je, například na rozdíl od vodky, delší. Z hlediska názvu  
a vzhledu jsme nejdříve chtěli tradiční gin v anglickém stylu. 
Ale pak jsme si uvědomili, že v posledních letech vznikly 
stovky nových podobných značek. Při vývoji jsme si proto 

Petr Dzurec pochází z Ostravy, hotelovou školu vy-
studoval v Opavě a jako barman počátkem 90. let 
působil mimo jiné i v ostravském hotelu Imperial či 
na zámořských lodích v Karibiku. Po zkušenostech 
z USA a ve společnosti Allied Domecq si vyzkoušel 
i pole nealko nápojů. Od roku 2006 se plně věnuje 
vlastní společnosti Bartida. 
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Co má jazz společného  
s kreativním obalovým 
designem?

Z ačněme u jádra současného problému – klienta. Kdyby 
se klient choval jako kapela Duka Ellingtona, umožnil 
by, aby se kreativita uplatňovala v melodii i v rámci 

kapely. Nicméně většina klientů, tedy velkých organizací, se 
dnes podobně jako symfonický orchestr pevně drží stanove-
ných pravidel a schémat. Je to tak prostě jistější. Ostatně jistota 
a neochota podstupovat rizika je pro současnou společnost 
příznačná.

Jazzová kapela také víceméně hraje podle not, tak jako se 
design řídí schématy, ale navíc dává prostor skvělým sólistům, 
kteří tuto hudbu vždy interpretují po svém a její neustálou pro-
měnou ji činí podobně konstantně zajímavou jako noviny, 
které se mění každý den.

Silnou stránkou dnešního potravinářského průmyslu jsou tech-
nické aspekty výroby – neustále se zdokonalující materiály, 

rychlost plnění, efektivita a podobně. Avšak podíváme-li se 
na marketingovou stránku, tedy co vlastně tiskneme na obaly, 
zjistíme, že jsme se „zasekli“ v určitých schématech, podobně, 
jako se symfonický orchestr musí bezvýhradně držet partu. 
Chceme-li vytvářet zajímavější obaly, musíme se naučit hrát 
jinak. Třeba ne tak sofistikovaně a kreativně jako Charlie 
Parker, ale prostě a se skutečnými emocemi, jako například 
Louis Armstrong či Stan Getz.

Design každého obalu pak bude vyprávět svůj vlastní, alespoň 
trochu odlišný příběh, jak to umějí obaly pro mléčné výrobky 
značky Arla ve Švédsku nebo obaly pro Special K značky 
Kellogg’s. Pokud se naučíme s obalovým designem pracovat 
tímto způsobem, spotřebitelé si budou obalů více všímat  
a možná se i pokaždé dozvědí něco nového – jako při čtení 
novin. To opravdu nemůžeme alespoň část standardně uvádě-
ných informací (hromady nutričních hodnot, čistá váha, eko-
logické symboly a další) přemístit na internetové stránky, kde 
si je pak budou moci vyhledat spotřebitelé, které tyto údaje 
skutečně zajímají?

A konečně pro ty, kteří se chtějí o výrobku dozvědět napří-
klad nějaké zvláštnosti, jeho původ či proces výroby, museli 
bychom v obalovém designu napodobovat Milese Davise,  
a tak jako on posluchače neustále staví před nové zvuky, kon-
stantně přinášet nové informace. Jak vidíte, obalový design  
a kreativní jazzová hudba opravdu mají něco společného. 
Tak se nebojme trochu experimentovat a dejme konečně oba-
lovému designu šťávu!

modelgroup.com

Pro dlouholetého milovníka jazzu je odpověď jasná. Kdo vyrůstal 
v padesátých letech se jmény Count Basie, Duke Ellington,  
Louis Armstrong, Miles Davis a dalšími, ví, že jazz i OBALOVÝ 
DESIGN vyžadují nepřetržité tvůrčí úsilí, mají-li upoutat.

PR PREZENTACE
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VINICE SALABKA v Troji je svojí rozlohou 4,5 hektaru největší vinicí Prahy. Vinná réva se zde nejen pěstuje,  
ale po ručním sběru hroznů i zpracovává. Originalita vinice se zde promítá i do designu lahví a etiket. Nejen  
o obalech jsme hovořili se spolumajitelem Janem Tomáškem.

Adriana Weberová

Originalita vinice
SE PROMÍTÁ I DO DESIGNU
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Mohl byste na úvod 
přiblížit portfolio vašich produktů?
Zúžíme-li pro teď Salabku jen na vinařství, můžeme mluvit  
o „základní“ a „vyšší“ řadě vín, které doplňují zvláštnosti jako 
sekty vyráběné klasickou metodou champenoise nebo likérové 
víno. Výjimečností jsou pak speciální série vín jako například 
v letošním roce Karlovo víno – Vinum Caroli.

Jaká je vaše cílová skupina?
Lidé, kteří mají rádi víno, jídlo a život. Většina produkce putuje 
do naší restaurace, kde si lze víno rovněž zakoupit. Malá část 
lahví do předních pražských hotelů.

Zmínil jste zvláštnost, 
Vinum Caroli, o co se jedná?
Jde o limitovanou edici, která vznikla na jaře letoš-
ního roku k uctění výročí narození Karla IV., který se 
nepochybně zapsal do historie českého vinařství.  
Zajímavé je, že Praha byla považována za jeho 
vlády za město vína. To dokazuje fakt, že bylo ko- 
lem Prahy v té době 700 hektarů vinic.

V čem je lahev unikátní?
Pro vytvoření 700 unikátních očíslovaných vín bylo třeba 
nejen zvolit správný obsah, Rulandské modré – odrůdu, 
kterou z Burgundska do Čech nechal dovézt sám Karel IV.,  
ale i vhodný obal. Inspiroval nás tvar, který odpovídá dobově 
karafám na víno ze 14. století. Jako materiál bylo použito 

ručně foukané černé sklo technologicky zpracované podle 
tehdy dostupných možností. Samozřejmě nešlo o sériovou vý-
robu, ale o výrobu na zakázku. Lahve o obsahu 0,5 l jsou 
dekorovány sklářskými obtisky vypálenými do glazury a ruč- 
ně číslovány reliéfním zlacením.

Kdo lahve vyrobil?
Lahve o objemu 0,5 l pro nás vyrobila sklárna Elias Palme 
z Kamenického Šenova. Jedná se o černou sklovinu. S ob-
tisky na lahev nám pomáhala tiskárna DECORUM nedaleko 
Karlových Varů. Dále jsme spolupracovali s firmou M+I Glass, 
která se zabývá dekorováním skla. Museli jsme spolupracovat 
s více výrobci. Nenašli jsme společnost, která by nám lahev 
vyrobila od A do Z. Nejsložitější byla práce s obtiskem, 
který jsme museli vzhledem k tvaru lahve (viz obrázek) před- 
deformovat tak, aby plošný obtisk láhev výsledně správně 
obejmul.

Pojďme k další „černé láhvi“. 
Můžete ji blíže popsat?
Jedná se o tzv. vyšší řadu vín – jsou to vína v 0,5l lahvích, 
která jsou v různých směrech vzácnější nebo výjimečnější. 
Z hlediska etikety, pokud to tak ještě můžeme nazývat, 
byla zvolena metoda sítotisku přímo na lahev. Matná černá 

„V LOGU SALABKA JE 
DIAMANTŮ 15 – STEJNĚ 
JAKO ODRŮD, KTERÉ SE 
NA VINICI PĚSTUJÍ.“

„CELKEM 10 000 SAZENIC 
VINNÉ RÉVY BYLO 
OSOBNĚ DOVEZENO  
Z FRANCIE STEJNĚ JAKO  
V DOBĚ KARLA IV.“ 

Vinum Caroli
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Kdo se na novém designu etiket podílel?
Na designu nových etiket jsme spolupracovali s agenturou 
PixelPromo. Je to mladá a progresivní agentura, se kterou spo-
lupracujeme hned od začátku.

Jaká byla vaše role při tvorbě 
nového designu a jaké bylo zadání?
Má-li se člověk něco dozvědět, musí umět především naslou-
chat – a agentura přišla s prvotní vizí, která už se upravovala 
jen v detailech. Výsledkem je nynější podoba etikety, kde do-
minuje symbol „A“ s diamanty a označeným místem odrůdy 
na vinici, zlatou pečetí a stuhou v barvě daného vína.

Jak probíhá aplikace nových etiket?
Precizní potisk lahví obstarává moderní linka společnosti 
Pepper Decor v Říčanech u Prahy. Dále už se jedná o ma- 
nuální aplikaci – pečeť, stužka i diamanty jsou na lahev apli-
kovány ručně.

Jak byste obě čerstvé novinky zhodnotil?
Vzhledem k tomu, že obě přihlášené lahve získaly ocenění  
v soutěži Obal roku, jsme samozřejmě velice spokojeni. I naši 
zákazníci reagují na nový design kladně a to je pro nás velmi 
důležité. Úkolem bylo vytvořit čistý, elegantní a nadčasový de-
sign, který se nebude zásadně měnit. A to se podařilo.

Mohl byste představit 
vaše ostatní zajímavé lahve?
Za zmínku stojí například lahev na likérové víno se skleněnou 
zátkou, kterou lze použít opakovaně, a to i na již otevřené 
lahve vína. Likérové víno propojuje to nejlepší jak z vinařství, 
tak z palírny, a proto lahvi v tomto případě dominují diamanty 
ve zlaté barvě. I zde je samozřejmě mapka vinice s uvedením 
místa, kde se odrůda pěstuje.

Můžete prozradit vaše plány do budoucna?
Ještě více spokojených zákazníků!

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

barva lahve podtrhuje celistvost designu a kromě toho nabízí  
i ochranu před negativními vlivy světla na víno.

„SALABKA VYPRODUKUJE 
PŘIBLIŽNĚ 18 000 LAHVÍ 
VÍNA ROČNĚ.“

První zmínku o trojské vinici najdeme v archivech 
Jiřského kláštera na Pražském hradě. Víno pro naše 
krále se zde tehdy pěstovalo po generace. Od 
18. století nese malý pozemek, na kterém se vi-
nice rozléhá, jméno po svém majiteli, Janu Kašparu 
Salabovi. Novodobá historie současné podoby vi-
nice Salabka započala v letech 1953–1955. Vinici 
zničenou komunistickým režimem pomohl zachránit 
před 15 lety profesor Vilém Kraus. Na základě jeho 
doporučení byl zachován starý klon Ryzlinku rýn-
ského. Později byly dosázeny především odrůdy 
Rulandské modré, Müller Thurgau a Scheurebe, poté 
také Pinot Blanc, Hibernal, Neronet a Tintet. 

Matná černá barva lahve (uprostřed) podtrhuje celistvost designu  
a kromě toho nabízí i ochranu před negativními vlivy světla na víno.

EXKURZE VE VINAŘSTVÍ SALABKA – VÍCE NA 



Universal Robots A/S, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 13 – Stodůlky, Czech Republic, www.universal-robots.com/cs

PRŮMĚRNÁ
DOBA
NÁVRATNOSTI

195
DNÍ

Podívejte se, co pro vás robot může udělat:

universal-robots.com/cs

Programování UR robotického ramene 
    je v zásadě hračka

Inzerce UR 210x297mm_Programming_Final.indd   1 6. 10. 2016   8:47:17
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Rodinná firma Ulmer Schokoladen vyrábí čokoládové vý-
robky pro maloobchod i pro průmyslové zpracování již 
více než 150 let. V současné době modernizovala spolu 

s Bosch Packaging Technology svou dvacet let starou linku na 
balení sáčků včetně stroje na balení do krabic (case packer) 
podle nejnovějších technických standardů. Díky tomu jsou 

obaly čokolády Ulmer nejen atraktivní, ale i flexibilní, spoleh-
livé a bezpečné. Modernizace byla dokončena na začátku 
roku 2015.

Společnost Ulmer Schokoladen, která má nejen vlastní úspěšnou 
značku, ale je i dodavatelem různých maloobchodních 

CASE STUDY 

ČOKOLÁDA SE VYRÁBÍ V MNOHA FORMÁCH – JAKO TYČINKY, TABULKY, PASTILKY NEBO DRŤ. 
ROZHODUJÍCÍMI FAKTORY ÚSPĚCHU A ODBYTU JSOU SICE CHUŤ A JAKOST, ALE POTRAVINY MUSÍ 
BÝT TAKÉ PASTVOU PRO OČI. ZABALENÍ ČOKOLÁDY DO ATRAKTIVNÍHO OBALU, KTERÝ JI ZÁROVEŇ 
OCHRÁNÍ PŘED LÁMÁNÍM NEBO TÁNÍM, VYŽADUJE SOFISTIKOVANÉ SYSTÉMY BALENÍ.

Ze zahraničního zdroje připravila Adriana Weberová

Tajemství krásného 
čokoládového dekoru
 



značek, vyžaduje flexibilní výrobní podmínky. Z důvodu ši-
rokého sortimentu výrobků musí být každý jednotlivý produkt 
zpracován a balen v souladu s kvalitou čokolády, její velikostí, 
množstvím a formou. Tato společnost se sídlem v německém 
Wilhelmshavenu se v šedesátých letech minulého století spe-
cializovala na výrobu drobných čokoládových dekorací/zdo-
bení určených pro průmyslové zpracování. Dnes dodává své 
produkty výrobcům zmrzliny a cereálií, ale i velkoobchodním 
pekárnám ve více než 25 zemích celého světa. Zákazníci si 
mohou vybrat ze sortimentu více než 3000 různých čokolá-
dových variací.

Investice, která se vyplatila
Jemný čokoládový dekor, například vločky, 
pastilky nebo klasický Ulmer Borke patří mezi 
citlivé výrobky, které vyžadují šetrný systém ba-
lení. Ulmer již řadu let používá linku Bag-in-Box 
Line od společnosti Bosch včetně stroje na ba-
lení krabic. Pro čokoládové zdobení (25 až 
150 g) jsou používány sáčky s proloženými 
rohy nebo ploché sáčky balené do krabiček 
ze skládačkové lepenky, které jsou následně 
umístěny do prodejního traye (paletky) a za-
kryty víkem pro zajištění při přepravě. Po více 
než 20 letech provozu a zhruba 200 milio-
nech balení nastal čas k výměně některých 
strojů v rámci linky. „Životnost naší dosavadní 
linky dospěla ke svému konci. Proto bylo včas rozhodnuto  
o její modernizaci,“ říká Justus Ulmer, junior managing director 
Ulmer Schokoladen. Aby bylo možné dodávat čokoládu zá-
kazníkům přímo po dokončení její výroby, využívá čokolá-
dovna výrobní systém just-in-time bez dlouhých skladovacích 
lhůt. „Naše rychlá a pružná výroba vyžaduje vysoce kvalitní  
a spolehlivé zařízení s krátkou dobou potřebnou na přestavbu.“

Za účelem zachování co možná nejkratší doby odstávky se 
společnost Ulmer rozhodla obnovovat celou výrobní linku v jed- 
notlivých krocích a začít se strojem pro balení do krabiček. 

„Před 20 lety se naši technici dohodli, že chtějí používat 
stroje Bosch,“ vzpomíná senior managing director Michael 
Ulmer. „Když se ohlédneme zpět, tak se tato investice vypla-
tila. Předchůdce nové linky odváděl dobrou práci mnoho let. 
Proto jsme se znovu rozhodli pro Bosch.“ Dosluhující stroj byl 
nahrazen nejmodernějším horizontálním strojem CUK 2060 
pro balení krabiček se dvěma podavači sáčků.

Kompletní linka z jediného zdroje
Stejně jako předchozí stroj umožňuje i CUK s mechanickým 
pohonem zvlášť bezpečné podávání obalů a bezpečný trans-
port skládaček. Kromě toho má CUK 2060 navíc kaskádový 
podavač a jednotku pro skládání letáků GUK. Díky kom-
plexním funkčním schopnostem linky Bosch k ní byla doplněna 
i váha KWE 4000 s klapkovou kontrolou a na konci linky i ele-
matic wrap-around case packer. Výzva spočívala v integraci 
dvou dosavadních vertikálních sáčkovacích strojů Bosch SVB 
do linky při optimálním využití místa, které bylo k dispozici.

Největší výrobce PE fólií v České republice
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z● Fólie pro skupinové balení ● HDPE fólie MIKROTEN®
● La�inované fólie ● Fólie pro pale� zaci
● Sáčky, tašky ● PP vázací pásky

PLASTOVÉ FÓLIE ● SÁČKY ● TAŠKY ● POTISK

GRANITOL akciová společnost Moravský Beroun 
Tel.: 554 780 221, granitol@granitol.cz

Granitol_210x75_1.indd   1 14.10.2016   20:48:26

CASE STUDY 

Bosch modernizuje svou dvacet let starou linku na balení sáčků Ulmer 
Schokoladen do krabic (Bag-in-Box) pomocí instalace nových strojů.
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Za účelem napojení všech strojů na odpovídající roz hraní 
vyvinuli odborníci společnosti Bosch ve Waiblingenu  
a Remshaldenu jednotnou koncepci linky. „Pracujeme s čer-
stvými výrobky, které vyžadují rychlou manipulaci. Protože 
máme stále více malých šarží, musí být změny prováděny 
rychle a bez komplikací, aby se zamezilo prostojům,“ říká 
Justus Ulmer. „Z tohoto důvodu jsme vyžadovali rychle repro-
dukovatelné nastavení formátů.“

Flexibilní balení od A do Z
Nová linka poskytuje společnosti Ulmer maximální možnou 
flexibilitu. Výrobce může buď plnit dva různé výrobky do 
plochých sáčků, nebo plnit stejný výrobek současně do dvou 
sáčků na dvou vertikálních sáčkovacích strojích. Sáčky jsou 
poté přepravovány do kaskádového podavače, který je pře-
náší pásovým dopravníkem do produktového řetězce stroje 
pro balení sáčků do krabiček a zároveň ve správný okamžik
otevírá kaskádové klapky. Do skládaček lze na stroji CUK 
2060 vložit jeden nebo dva sáčky spolu s letákem obsahu-
jícím popis výrobku nebo recepturu. 

Společnost Ulmer dává u letáků přednost formátu C, který je 
dobře znám z farmaceutického průmyslu. Díky svým zkuše-
nostem z tohoto odvětví má společnost Bosch požadované 
odborné znalosti, a proto mohla jednoduše přizpůsobit po-
davač letáků pro Ulmer.

Stroj CUK 2060 odebírá předpřipravené krabice s předem 
slepeným podélným švem ze zásobníku, zvedá je, plní a po-
mocí lepidla uzavírá vrchní i spodní část. Cejchovaná elektro-
nická váha KWE přesně ověřuje hmotnost plnění s přesností  
až 50 mg. Sleduje rovněž trendové křivky u odchylek, které 
se zobrazují na HMI. Stroj za minutu zabalí se vším všudy  
až 160 krabiček nebo 80 krabiček se dvěma různými 
sáčky v jedné krabici. Na konci linky jsou zabalené kra-
bičky seskupeny pomocí elematic wrap-around case packeru  
a poté je vytvořeno skupinové balení, konkrétně tray/paletka  
s horním ochranným víkem. Takto linka Bag-in-Box spojuje 
primární, sekundární a terciární balení do jednoho nepřetrži-
tého procesu.

Následujícím krokem bude výměna 
vertikálních sáčkovacích strojů SVB
„Kdykoli se objevily nové výzvy, byla společnost Bosch vždy 
spolehlivým partnerem,“ říká Michael Ulmer. „Když jsme před 
20 lety zahájili provoz na lince, naše tenké čokoládové vločky 
při balení do sáčků s proloženými rohy u svařovaného švu 
tály. Společnými silami jsme vyvinuli řešení: problému rychle 
zabránila trubice s dvojitými stěnami plněná vodou místo vzdu-
chového chlazení.“ 

Společnost Ulmer dodnes využívá výhod know-how a zkuše-
ností z té doby a společná práce na lince Bag-in-Box pokra-
čuje i nadále. 

Následujícím krokem bude výměna vertikálních sáčkovacích 
strojů SVB. Vzhledem ke své dlouhodobé společné historii si 
jsou odborníci společnosti Bosch přesně vědomi toho, co ob-
náší zpracování citlivých čokoládových výrobků firmy Ulmer. 
Proto je tato rodinná firma dobře připravena na vysoce kva-
litní balení 1000 různých výrobků. 

Ulmer má nyní flexibilnější řešení pro balení sáčků 
různých velikostí – výkon se nezvýšil. Dosahuje ka-
pacity 160 skládaček za minutu, respektive 80 kra- 
bic v případě balení dvou různých sáčků do jedné 
krabice. Nová funkce stroje spočívá v tom, že na 
dvou vertikálních sáčkovacích strojích lze současně 
plnit do plochých sáčků dva různé výrobky. Nová 
je rovněž jednotka GUK na skládání letáků ve for-
mátu C. 
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900 m2 inspirujícího prostoru
„Skvělí zaměstnanci si zaslouží skvělé pracovní prostředí,  
a takové jsme se rozhodli jim poskytnout,“ uvádí důvod pro 
výstavbu nového sídla Ladislav Horčička, majitel společnosti. 
„Na ploše 900 m2 vznikl členitý prostor, kde si každý zaměst-
nanec najde ten svůj. Devět zasedacích místností s nejmoder-
nějšími multimédii, kavárna, odpočinková zóna, to je jenom 
výběr z vychytávek našich kanceláří budoucnosti. Cílem bylo 
vytvořit takové prostředí, aby se všichni cítili v práci jako doma 
a měli největší pohodlí pro práci i odpočinek,“ doplňuje pan 
Horčička.

Zelený čtverec, symbol Servisbalu
Zelený čtverec jako nový symbol firmy se promítá téměř vším, 
co v nové budově naleznete. Samozřejmě ho uvidíte na logu, 
ale tím to zdaleka nekončí. Nejenže budova má odpovída-
jící půdorys, sama o sobě je členěna na čtverce a tento tvar 
také tvoří vstupní portál. Stejně tak máme zelený čtverec jako 
středobod celého druhého patra – obří květináč plný zeleně se 
vzrostlým stromem. Tento symbol neodráží jen zjednodušený 
tvar krabice, ale přeneseně i chytrá obalová řešení, snadné 
a rychlé balení a pozitivní vztah k přírodě. Není tedy příliš 
odvážné říci, že v zeleném čtverci se zračí vize Servisbalu.

Kanceláře budoucnosti
Zatímco prostory v patře jsou koncipovány jako administra-
tivní, tedy pro zaměstnance a denní byznys, prostory v přízemí 
jsou určeny pro zákazníky a konání předváděcích akcí a ško-
lení. Centrem budovy ve druhém podlaží je prostor pod pro-
sklenou částí střechy se zelení a místy k posezení. Vzhledem 
k tomu, že hned vedle se nachází bar, prostor přímo svádí  
k posezení u šálku dobré kávy. Náměstíčko sousedí s několika 
zasedacími místnostmi, které byly pečlivě naplánovány podle 

jejich účelu. Najdeme tak zde například kreativní zasedačku 
pro brainstorming nebo naopak klidovou pro práci vyžadující 
soustředění. Každá je podle svého účelu přiměřeně vybavena – 
ať už elektronikou, nábytkem nebo výběrem barev. Celá bu-
dova je koncipována tak, aby bylo skutečně možné pracovat 
odkudkoliv z budovy. Právě tato koncepce umožňuje rychlé 
přesuny, vytváření ad hoc týmů apod.

Pro klienty showroom
Celkem 250 m2 je věnováno showroomu a zákaznickému 
centru. Je to místo pro klienty, kteří sem budou pravidelně zváni 
na předváděcí akce, různé semináře a společenské, obchodní 
i přátelské eventy, kde se budou setkávat zajímavé myšlenky 
a vznikat inovativní řešení.

Proto přijměte pozvání do Servisbalu. Zastavte se kdykoli – 
třeba jen na kávu.

info@servisbal.cz  
www.servisbal.cz

PR PREZENTACE

Inovace nemusí vznikat jen v Praze. Sebevědomé a progresivní společnosti se vyskytují i v regionech. V Dobrušce, 
v kraji pod Orlickými horami, sídlí společnost SERVISBAL OBALY, která právě dokončila výstavbu jedinečných 
prostor pro vývoj nových obalů a obalových řešení. A v čem spočívá jejich unikátnost? V dokonalém skloubení 
potřeb zaměstnanců s požadavky na efektivní práci, která podněcuje vývoj inovativních řešení a postupů. 

SERVISBAL V NOVÉM CENTRU



26 www.packagingherald.cz

CASE STUDY

 „Nahé“ lahve Evian 
jsou připraveny  
k uvedení na trh
SPOLEČNOST EVIAN, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ FRANCOUZSKÉ SKUPINY DANONE GROUP SÍDLÍCÍ VE 
FRANCOUZSKÉM MĚSTĚ EVIAN-LES-BAINS, UVÁDÍ NA TRH ZCELA NOVÝ ZPŮSOB SKUPINOVÉHO 
BALENÍ PET LAHVÍ S POUŽITÍM SPECIÁLNÍHO LEPIDLA, KTERÉ JE NA LAHVE APLIKOVÁNO V NĚKOLIKA 
BODECH. VÝHODOU NOVÉHO ŘEŠENÍ NATURE MULTIPACK JE NAPŘÍKLAD ODOLNOST A ÚSPORA 
OBALOVÉHO MATERIÁLU.

Ze zahraničního zdroje Packaging World připravila Adriana Weberová

Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Polygra cká 622/2, 108 00 Praha 10, tel.: 271 078 114, linde@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz
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Nejbezpečnější
retrak na trhu

M
AD

E I
N CZECH REPUBLICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

1 z 8000000000000000000000000111111111111111 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 888888888888888888888

  Automatické zpomalení zdvihu a spouštění v koncových polohách
  Vrchní díl kabiny s panoramatickým oknem z pancéřového skla
  Kamerový systém pro kontrolu nákladu ve výšce
  Bezpeč nostní světlo BlueSpotTM

  Nabídka platí pro objednávky uskutečněné do 15. listopadu 2016

  Čtyři nezávislé brzdové systémy
  Automatická kontrola rychlosti v zatáčce Linde Curve Assist
  Ukazatel výšky zdvihu vidlic
  Unikátní systém elektrického výsuvu sloupu DMC 

 pro dynamickou stabilizaci nákladu ve výšce 
 za zvýhodněnou cenu

PH_retrak.indd   1 7.10.2016   12:48:39



Technologie Nature MultiPack je metoda balení vět- 
šího počtu PET láhví s použitím speciálně vyvinutého le-
pidla naneseného na láhve pouze v několika bodech  

a standardního páskového držadla sloužícího k přenášení ba-
lení. Byla navržena takovým způsobem, aby odolala nárazům 
při dopravě a logistickým operacím prodejce a přitom umož-
nila spotřebitelům snadno a postupně oddělovat z multipacku 
jednotlivé láhve. Ve srovnání s lepenkou, fólií a plastovými od-
nosnými kroužky (držáky) se používá významně menší množ-
ství obalového materiálu, a navíc tento způsob balení přispívá  
k prémiovějšímu vzhledu produktu. Novinku vyvinutou společ-
ností KHS uvádí na trhu společnost NMP Systems, dceřiná 
společnost KHS.

Společnost Evian je první, 
kdo využívá nature multipack
V současné době se na trh v tomto multipackovém balení do-
dávají jen láhev Prestige o objemu 1,25 l. Mohlo by se to  
v budoucnu změnit? Frederic Maetz, global engineering vi- 
ceprezident společnosti Danone Waters a přímý účastník tří- 
leté spolupráce společností Evian a KHS říká, že se o tom  
určitě uvažuje. Ale s ohledem na průlomovou povahu techno-
logie a celou řadu technických problémů, na jejichž řešení se 

PI

stále pracuje, byla láhev Prestige dokonalým kandidátem pro 
použití technologie Nature MultiPack minimálně ze dvou dů-
vodů. Předně: o tomto novém způsobu balení multipacku se 
mluví jako o prémiovém, takže se dobře hodí k láhvi Prestige. 
Za druhé, láhev Prestige se vyrábí v mnohem menším množství.
Použití technologie ve společnosti Evian v širším měřítku brzdí 
skutečnost, že dosud není vyřešena celá řada otázek týkají-
cích se sdělení vyplývajících z umístění na regále. „Z výzkumu 
je zřejmé, že množství času, který máte na to, abyste upoutali 
pozornost spotřebitele v místě prodeje, jsou pouhé sekundy, 
pokud ne zlomy sekund,“ říká Berengere Dupui, ředitel pro ce-
losvětovou inovaci značky Evian společnosti Danone Waters. 
„Jsou-li vaše láhve nahé, pokud to tak řekneme, ve srovnání  
s konkurenčními produkty ve fólii musíte pozorně a strategicky 
popřemýšlet o tom, co to znamená. Je třeba rovněž zvažovat 
i edukaci spotřebitele kvůli radikálně odlišnému formátu sku-
pinového balení ve srovnání s tím, na jaký typ balení je z trhu 
zvyklý. Například po provedení prvních spotřebitelských testů, 
které se prováděly s balením s držadly bez informací a ozna-
čení, nyní na držadle jasně uvádíme, že se skutečně jedná 
o balení obsahující čtyři kusy, tzv. 4pack. Takovými zjištěními 
jsme se postupem času dopracovali k tomu, že nedává smysl 
začínat s velkými objemy.“

CASE STUDY
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CASE STUDY

Podle Didiera Joannese, directora of packaging engineering 
společnosti Danone Waters, inovace podobného typu, která 
narušuje zaběhnuté věci a zvyklosti, může být velmi ošidná. 
„Musíte mít odvahu a riskovat. Rovněž potřebujete objem, 
abyste svou technologii dokázali jemně vyladit. Zároveň však 
musíte minimalizovat rizika vyplývající ze zeměpisné vzdá-
lenosti dodávek a objemu výroby, protože se vše učíte za 
pochodu.“

Nature MultiPack míří 
do luxusnějších supermarketů
Doposud si také společnost Evian hodně vybírala, kterým ma-
loobchodníkům budou PET láhve prestige ve formátu Nature 
MultiPack dodávány. Všechny dodávky, které byly realizo-
vány, byly zatím určeny řetězci Monoprix, který provozuje 
luxusnější supermarkety, kde se relativně prestižní zákazníci 
dobře snoubí s láhvemi Prestige. V tomto měsíci přibude lu-
xusnější maloobchodní prodejce Delhaize, který sídlí v bel-
gickém Bruselu.

Další zajímavý aspekt balení Nature MultiPack se týká udr-
žitelnosti. Tento nový přístup ke spojování jednotlivých lahví 
do jediného balení vylučuje nutnost použití značného množ-
ství smršťovací fólie – až 15 g potištěné fólie je nahrazeno 
méně než 1 g lepidla. Zcela odbourána je také spotřeba 
energie vyžadované tepelnými tunely, ve kterých dochází ke 
smrštění fólie, jež těsně přilne k multipacku. Takže z hlediska 
udržitelnosti boduje technologie několika vcelku pozoruhod-
nými vlastnostmi. Z tohoto důvodu je slovo příroda (nature) 
součástí názvu.

Učení za pochodu
Možná nejvíce fascinující částí projektu Nature MultiPack spo-
lečnosti Evian je to, jak bylo nutno technologii průběžně do-
laďovat podle zjištěných podmínek. To má na mysli Joannes, 
když mluví o učení se za pochodu a o jemném dolaďování 
technologie. Jedním z příkladů je počet lepicích bodů pro 
spojení jednotlivých lahví. Ze začátku se kladl velký důraz na 
zajištění toho, aby se čtyři láhve od sebe neoddělily během 
distribuce, takže zákazníci, kteří byli zařazeni do spotřebi-
telských testů, museli vynaložit mimořádné úsilí, aby je od 
sebe odtrhli. Po odstranění dvou adhezivních bodů u kuželo-
vitě zakřivené části láhve se balení stalo mnohem uživatelsky 
přívětivějším a jeho vlastnosti z hlediska distribuce tím vůbec 
neutrpěly.

Problémem byla také čerstvost láhve. V začátcích vývoje pra-
covaly stroje vyrábějící Nature Multipack v laboratoři společ-
nosti KHS-NMP v německém Kleve. Společnost Evian láhve 
vyfoukla, na čas uložila a poslala je do Kleve vždy, když 
je KHS-NMP potřebovala. Ale když byly stroje přemístěny 
do továrny společnosti Evian a bylo třeba pracovat s čerstvě 
vyfouknutými láhvemi, povrchové napětí boční stěny nebylo 
prostě stejné jako u lahví, které měly čas k vytvrzení a k akli-
matizaci. „Nikdy nešlo o to jen dát lepidlo na láhve a odeslat 
je pryč,“ říká Maetz. „Po přechodu ze zkušebního zařízení 
v Kleve na průmyslovou výrobu v továrně Evian jsme museli 
provádět úpravy.“

Pokud jde o téma lepidla, měli bychom se zmínit o tom, že 
se na jeho vývoji podíleli od roku 2011 tří klíčoví partneři, 
jejichž jména nemůže KHS ze smluvních důvodů zveřejnit. 
Migrační zkoušky lepidla (v potravinářské kvalitě) byly prová-
děny od samého počátku a výsledky jsou v souladu se speci-
fikacemi společnosti Danone platnými pro přírodní minerální 
vody. Byla také pečlivě zvažována slučitelnost s dosavadní 
recyklací PET láhví. Pokud jde o systémy nanášení hot melt le-
pidla, byly interně vyvinuty ve společnosti KHS a nejsou volně 
na trhu k dispozici. Při vývoji byl kladen důraz na splnění po-
žadavků NMP na přesnost nanášení.

Odnosné držadlo také prošlo složitým vývojem, i když se  
v podstatě jedná o pásku podobnou těm, které na trhu již 
existují. Avšak vylepšení o pěnovou složku je pro spotřebitele 
komfortnější.

A pak je zde otázka orientace láhve tzn. aby všechny čtyři 
etikety v okamžiku vytvoření balení směřovaly směrem ven  
a byly viditelné. To je věc, kterou není třeba při použití smrš-
ťovací fólie vůbec řešit. Společnost Evian používá pro kont-
rolu na lince kamerový systém, ale KHS opět preferuje utajení 
dodavatele.
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Jak to funguje?
Pokud jde o posloupnost výrobních kroků, láhve vstupují do 
zařízení KHS/NMP ve dvou souběžných pruzích. V každém 
pruhu je hvězdicové kolo, které odměřuje vstupující láhve tak, 
aby měly požadovanou rychlost a odstup. Zvláštní technické 
řešení zajišťuje, že v průběhu procesu nedochází k jejich po-
škození. V každém pruhu jsou dvě otočné věže a uprostřed je 
přenosové hvězdicové kolo. Věž č. 1 umísťuje láhve do přísluš-
ného směru, zatímco věž č. 2 je určena k nanášení lepidla. 
Těsně před tím, než láhev vstoupí do věže č. 1, kamerový 
systém zachytí polohu každé etikety a pošle tuto informaci do 
ovladače. Při otáčení na jedné z platforem tvořících věž č. 1 je 
láhev pevně uchycena shora a pak otáčena na základě infor-
mace z kamerového systému zaslané do ovladače. V dalším 
kroku převodové hvězdicové kolo zavede láhev do věže č. 2.

Vlastní pistole pro nanášení lepidla nanášejí přesně 
stanovené množství lepidla na dvě místa na boční 
stěně láhve. Pak se dva pruhy láhví sbíhají do stla-
čovacích vozíků, kde jsou umístěny čtyři láhve. Ve 
stlačovacích vozících se láhve posouvají po určitou 
dobu, aby lepidlo mělo čas se ustálit a ztuhnout, 
což trvá asi čtyři sekundy. Stlačovací vozíky se 
pak otevřou a uvolní se balení skládající se ze čtyř 
láhví. Balení následně prochází konvenčním zaří-
zením, kde je upevněno držadlo v podobě pásky. 
Stlačovací vozíky, které se pohybují po oválné 
dráze, se vracejí do věže č .2, kde se do nich 
zakládají další čtyři láhve. Nominální výkon zaří-
zení je 36 000 lahví za hodinu a maximální vý- 
kon 43 200 láhví za hodinu.

Při zpětném pohledu na tříletý proces vývoje, zkoušek, zdo-
konalování a zlepšování říká Maetz, že jednou z nejpro-
blematičtějších částí celého projektu bylo to, že neexistovalo 
žádné měřítko, srovnání nebo kritéria, která by týmu napo-
věděla, co je přijatelný multipack a co už ne. „U balení do 
smršťovací fólie existují všechny druhy zavedených způsobů 
měření a srovnávání,“ říká Maetz. „Ale protože to bylo tak 
inovativní, bylo těžké znát kritéria úspěchu. Jaká je přijatelná 
odchylka směru láhve? Jak změříme a vyhodnotíme snadnost 
otevření v rukou spotřebitele? Museli jsme se naučit tolik věcí! 
Nebyl to případ, kdy všechno zjistíme na začátku a pak se 
tvrdě pracuje na provedení. Někdy to bylo hodně náročné, 
ale nakonec to byla záležitost společností Evian a KHS, které 
společně zjistily, co je podstatné, s čím se dá něco dělat  
a s čím už ne.“ 

GERMAIN RIVAUX, CATEGORY CAPEX  
SOURCING MANAGER SPOLEČNOSTI  
DANONE WATERS, K PROJEKTU DODÁVÁ –  
DOZVÍTE SE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Po uskutečnění těchto kroků, počátkem roku 2014, přešly obě 
dvě společnosti do smluvní fáze, a to zhruba šest měsíců poté, 
kdy společnost Evian objevila inovaci na drinktecu 2013.  
A opět zde byly tři kroky. Předně: nezávazná dohoda v po-
době tzv. Memorandum of Understanding, kterou bylo oficiálně 
uznáno, že tyto dvě strany budou spolupracovat na spo- 

lečném vývoji v rámci výlučného partnerství, které by sku-
tečně přineslo společnosti Evian komerční výhodu při malo-
obchodním prodeji. Druhým krokem, podniknutým v polovině 
roku 2014, byla závazná smlouva, která definovala mez-
níky vývoje, jako jsou specifikace, formát láhve, očekávaná 
kvalita balení atd. Ta stanovila kritéria, za kterých se bude 
nebo nebude dále pokračovat. Za třetí: v polovině roku 2015 
došlo k dohodě o komerčním využití, na jejímž základě spo-
lečnost KHS přesunula své strojní zařízení do závodu společ-
nosti Evian. Tato smlouva se skládala ze dvou částí: smlouvy 
o způsobilosti stroje a smlouvy o dodávkách lepidla. 

Na tomto projektu začala společnost Evian spolu-
pracovat po veletrhu Drinktec 2013 s firmou KHS, 
německým výrobcem balicích stojů, která jako první 
přišla s technologií Nature MultiPack™. Pomocí této 
technologie se nyní vytváří skupinové balení PET 
lahví Prestige o objemu 1,25 l pro přírodní prame-
nitou vodu Evian, které se začíná uvádět na trh ve 
vybraných obchodech po celé Francii. 

CASE STUDY

EVIAN POUŽÍVÁ PRO KONTROLU 
NA LINCE KAMEROVÝ SYSTÉM

VÍCE O INOVACI  
SPOLEČNOSTÍ EVIAN/KHS
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Automatizace zkrátila  
čas manipulace  
na čtvrtinu
V ROCE 2015 SE SPOLEČNOST AGRO KMÍNEK ROZHODLA VYBUDOVAT V OBCI MIŘEJOVICE 
NOVÝ ZÁVOD NA ČIŠTĚNÍ A BALENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ. JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM  
O OBILOVINY A PRODUKTY JAKO MÁK, HOŘČICE APOD. K POŘÍZENÍ PALETIZAČNÍHO 
MANIPULÁTORU A OVINOVACÍHO STROJE JI VEDLA SNAHA O SNÍŽENÍ PODÍLU MANUÁLNÍ PRÁCE  
A ZVÝŠENÍ KVALITY PRODUKCE.

Adriana Weberová

K dnešnímu dni je již téměř celý projekt hotový, zbývá 
dokončit pouze úpravu skladovacích prostor. V první 
budově se nacházejí čističky a plnička do bigbagů. 

Ve druhé budově se nacházejí násypníky, transportní systém, 
pytlovačka, portálový paletizační manipulátor a automatická 
ovinovačka. Právě posledním dvěma zmíněným zařízením se 
v tomto textu budeme věnovat.

Cílem bylo zkrátit manipulaci na čtvrtinu 
Společnost Agro Kmínek byla při výběru nové technologie 
vedena jednoduchou úvahou – manipulace nákladu jednoho 
24t kamionu trvala „postaru“, tedy s výraznou převahou 
manuální práce, až dva dny. Stále se zvyšující poptávka 
a zároveň přetrvávající problémy s dostatečnou kvantitou  
i kvalitou pracovní síly nasměrovaly společnost jednoznačně 
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k automatizaci. Ta měla zkrátit manipulaci na čtvrtinu času  
a zabezpečit konstantní kvalitu produkce.

Výzvou byl především omezený prostor
Oslovena byla společnost Ekobal, která navrhla, vyrobila  
a dodala řešení potřebné pro tento projekt. „Cílem samo-
zřejmě bylo najít řešení plně funkční a s nejlepším poměrem 
ceny a výkonu. Výzvou byl především prostor, který byl k dis-
pozici. Výškově sice více než dostatečný, půdorysně však 
velmi skromný – zhruba 6 x 9 m,“ podotýká Marek Jirovec, 
key account manager společnosti Ekobal. Do tohoto prostoru 
bylo potřeba umístit jak samotné technologie, tak potřebné 
manipulační dopravníky, zásobník prázdných EUR palet, bez-
pečnostní oplocení a ještě zachovat průjezd do vedlejší haly.

Specifikace zadání byla následující: požadovaná kapacita 
baličky 12 palet za hodinu, požadovaná kapacita manipu-
látoru 7 cyklů za minutu, hmotnost pytlů 25 a 50 kg, výška 
palety 1800 mm, hmotnost palety 1200 kg, hlava manipu-
látoru manipuluje prázdné palety i pytle a konečně při ovino- 
vání je automaticky aplikován vlhkotěsný překryv.

Zvolen byl portálový paletizační  
manipulátor Manumatic duo
Pro manipulaci byl zvolen portálový paletizační manipu-
látor vlastní konstrukce společnosti Ekobal – Manumatic duo. 
Zvažováno bylo i použití paletizačního robota. Pro tuto apli-
kaci byl však robot schopný manipulovat potřebnou zátěž 
a prázdné palety v daném rádiu příliš rozměrný. Jeho zá-
stavba i použití by vyžadovaly výraznější stavební úpravy.  

V zásadě jedinou zbývající možností bylo umístit robota  
v podvěsu na konstrukci a manipulovat vše shora. Naproti 
tomu portálový paletizační manipulátor Manumatic duo bylo 
možné umístit bez nutnosti větších stavebních úprav. Jeho 
cena je zároveň nižší než řešení robotem. Hlava manipulá-
toru je taktéž vlastní konstrukce společnosti Ekobal. „Zde bylo  
využito rozsáhlých zkušeností z předchozích projektů podob-
ného typu. Kombinovaná hlava manipuluje jak prázdné palety 
ze zásobníku (do kterého jsou zaváženy VZV), tak následně 
pytle dvou rozměrů. Za zmínku stojí též ovládací systém, který 
je postaven na platformě Schneider,“ doplňuje Marek Jirovec. 
Ovládací systém byl programován tak, aby byl intuitivní, a ri-
ziko chybné obsluhy se tak snížilo na minimum. Veškeré funk-
cionality jsou přehledně uspořádány, většinu z nich doprovází 
i schematický piktogram. Snahou je snížit riziko chyb způso-
bených obsluhou na minimum.

Dopravníkový systém je řešen zcela standardně. Jedná se  
o soustavu poháněných válečkových dopravníků o délce 
1500 mm o šířce válců 900 mm. V rámci celé linky se poda-
řilo umístit čtyři kumulační místa a vyhovět tak přání společnosti 

Agro Kmínek na maximální možnou kumulaci 
tak, aby se eliminovaly zbytečné prodlevy.

Koncepce byla navržena  
s ohledem na nedostatek místa
Jako automatický ovinovací stroj byl zvolen WMS VT15 
Automatic. Jedná se o nejmenší plně automatický stroj z pro-
dukce společnosti Ekobal. Jeho volba vzhledem k velmi ome-
zeným prostorovým možnostem byla jediná možná. WMS 
Automatic je ovinovací stroj s pevným sloupem, na kterém 
pojíždí vozík s předepínacím zařízením a fólií. Na točně je 

TECHNOLOGIE

SNAHOU NOVÉ 
TECHNOLOGIE JE 
SNÍŽIT RIZIKO CHYB 
ZPŮSOBENÝCH 
OBSLUHOU NA 
MINIMUM.

Točna WMS VT15 Automatic s výstupním 
dopravníkem orientovaným v úhlu 90 stupňů.
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zabudován poháněný válečkový dopravník. Stroj je dále vy-
baven automatickým překrývacím zařízením. To bylo umístěno 
nad vstupní dopravník tak, aby nebyla nadále zvyšována pro-
storová náročnost zařízení. 

Celá koncepce WMS Automatic byla již 
od počátku navržena s ohledem na co nej- 
efektivnější využití místa a byla cílena na 
automatizační řešení potýkající se s nedo-
statkem místa. Na minimálním půdorysu je 
WMS Automatic schopen integrovat jak 
samotnou ovinovačku (v případě potřeby 
s přítlačným zařízením), tak překrývací za-
řízení. V tomto konkrétním případě je tedy 
WMS Automatic vybaven následně: řídicím 
systémem PMA (vlastní systém společnosti 
Ekobal) s ovládacím panelem Schneider, 
točnou s poháněným válečkovým doprav-
níkem o šířce 900 mm, optickým měřením 
výšky palety, jednomotorovým řízeným pře-
depínáním fólie, automatickým zavedením, 
ukončením a svařením fólie a konečně auto-
matickým překrývacím zařízením.

Řízení linky bylo upraveno tak, aby umožňovalo odjezd palety 
v poloze 90 stupňů oproti nájezdu. Jednomotorové předepí-
nací zařízení bylo zvoleno jako nejefektivnější varianta. Bez 
předepínání fólie není možné dosáhnout požadované efekti-
vity provozu. Předepnutí fólie je nastavitelné výměnou soustavy

 
dvou ozubených kol. Po nalezení fólie s vhodnými parametry 
a zvolení příslušného poměru předepnutí již tuto hodnotu není 
potřeba v průběhu procesu měnit. V drtivé většině případů 
(nejen při balení pytlů se zemědělskými produkty) je více než 

dostačující digitální kontrola sekundárního napětí (tedy síly, 
jakou je fólie utahována na paletě). Orientovaný stop točny, 
plynulá regulace otáček a optické snímání výšky palety je již 
samozřejmým standardem.

Linka byla dále vybavena zabezpečovacím systémem obsa-
hujícím bezpečnostní oplocení, bezpečnostní dveře a světelné 
závory (jak s mutingem, tak bez mutingu). Vzhledem k faktu, 
že spadá do bezpečnostní kategorie 2, není možné ji provo-
zovat bez předepsaného zabezpečení.

Instalace byla  
provedena ve dvou etapách
V květnu byl nainstalován a zprovozněn manipu-
látor, během července potom doplněn dopravní-
kový systém a WMS Automatic. Finální předání 
linky proběhlo v srpnu 2016. „Při instalaci byly 
překonány poslední problematické body celého 
projektu – a sice malé vstupní otvory do budovy. 
Veškeré zařízení bylo proto rozděleno do malých 
celků,“ říká Marek Jirovec. Díky zkušenostem me-

chaniků společnosti Ekobal a vlastnostem moderní manipu-
lační techniky (především malým mobilním jeřábům schopným 
operovat ve stísněných prostorech) byla instalace úspěšně do-
končena a dílo předáno. „Dnes již linka plně slouží potřebám 
naší firmy podle zadání, tedy v požadované kapacitě zkrátila 
potřebný čas zpracování o 75 %,“ říká na závěr Jiří Kmínek, 
majitel společnosti Agro Kmínek.	

TECHNOLOGIE

Kumulační výstupní dopravník s odebíracím místem uzpůsobeným 
pro paletové a nízkozdvižné vozíky.

Automatický aplikátor překrývací fólie pro WMS VT15 Automatic.
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Z hlediska potřeby označení výrobků nebo dílů existují 
dva hlavní důvody. Prvním důvodem je zamezení chy-
bovosti v průběhu procesu výroby, tedy potřeba značit 

díly – komponenty, z nichž se skládá vyšší celek, a sledovat 
správný výrobně-technologický postup. Druhým důvodem je 
výsledné zákaznické označení výrobku. Oba důvody kladou 
některé shodné a některé specifické požadavky na kvalitu 
značení.

Při značení z důvodu sledování procesu výroby nebývají kla-
deny vysoké nároky na vzhled popisu, pokud se nejedná  

o viditelnou (pohledovou) část výsledného výrobku, ale vždy 
je požadavkem trvanlivost popisu v průběhu výroby (otěru-
vzdornost, odolnost proti tepelnému namáhání, odolnost proti 
působení agresivních látek). Zákaznické značení je vždy ná-
ročné na vzhled popisu a jeho trvanlivost po celou dobu ži-
votnosti výrobku. Často je značení výrobku jeho významným 
designovým prvkem.

Význam laserového značení roste
Jak již bylo výše uvedeno, sledování výrobků a dílů vyža-
duje jedinečně označit každou sledovanou komponentu. To 

Laserové značení  
v komplexním řešení
VARIABILNÍ ZNAČENÍ VÝROBKŮ A DÍLŮ SE V POSLEDNÍ DOBĚ STALO STANDARDEM. JE ZCELA 
BĚŽNÉ ZNAČIT SÉRIOVÉ ČÍSLO, NÁZEV ŠARŽE, ČÍSLO VÝKRESU NEBO OZNAČENÍ ČÁSTI VYŠŠÍHO 
CELKU, DO KTERÉHO DANÝ DÍL PATŘÍ. JEDINEČNÝ POPIS NENÍ VZTAŽEN JEN NA TYP VÝROBKU 
NEBO VÝROBNÍ SÉRII, ALE BĚŽNÉ JE JEDINEČNÉ OZNAČENÍ KAŽDÉHO VÝROBKU. ČASTO NESOU 
JEDINEČNÉ OZNAČENÍ I VÝZNAMNÉ KOMPONENTY, Z NICHŽ SE VÝSLEDNÝ VÝROBEK SKLÁDÁ. 
PROTO DO POPŘEDÍ ZNAČICÍCH TECHNOLOGIÍ VSTUPUJÍ PRÁVĚ TY TECHNOLOGIE, KTERÉ VARIABILNÍ 
ZNAČENÍ SNADNO UMOŽŇUJÍ. PRO STROJNÍ ČTENÍ JSOU VÝROBKY NEBO DÍLY OPATŘOVÁNY 
KÓDEM, NEJČASTĚJI VIDITELNÝM ČÁROVÝM 1D NEBO 2D.

Miroslav Bartoš, Adriana Weberová
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Návratnost investice třeba 

11 měsíců

VLÁKNOVÉ LASERY

Požádejte o bezplatné 
vypálení 2D kódu, šarže 
nebo grafiky na vzorek 
Vašeho produktu.

Nechte si přesně spočítat 

svou návratnost investice 

do laserového značení na 

suchanek@bprinting.eu.

Showroom Mikulov

www.bprinting.eu

+ 420 604 194 076

Kamil Suchánek, obchodní ředitel
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znamená pro každý jednotlivý kus vygenerovat jeho značicí 
údaje. Často tyto údaje leží mimo vlastní značicí zařízení  
a do značicího zařízení jsou přenášeny pomocí komunikač-
ních prostředků. To znamená, že značicí zařízení musí být po-
čítačově řízeno. Tyto požadavky splňují jen některé značicí 
technologie, například ink-jet, mikroúder a laser.

Kvalitní laser má nižší provozní náklady, nepotřebuje žádný 
spotřební materiál a má nízké nároky na běžnou údržbu. 
Naopak jeho nevýhodou je nutnost ochrany před nebez-
pečným laserovým zářením a odsávání zplodin vznikajících 
při působení paprsku na povrch popisovaného materiálu. 
Vysoká životnost a přesnost popisu a snižující se cena lasero-
vých zdrojů výraznou měrou kompenzují nevýhody této tech-
nologie. Proto zaznamenáváme nárůst četnosti použití laserů 
pro účely značení a nejen pro ně.

Traceability vylučuje selhání obsluhy
Kvalita výrobků a jejich užitná hodnota určují konkurenční vý-
hodu. Pro zjištění příčin neshod v celém výrobním procesu je 
nutné znát, jaké technologie byly použity, kdo se na nich po-
dílel, z jakých komponent byl výrobek sestaven a jaké byly 
výsledky zkoušek kvality.

Identifikace a zpětná sledovatelnost (historie, lokalizace, užití) 
pomocí dokumentovaných záznamů se nazývá traceability. 
Traceability je schopnost ověřitelným způsobem udržet pře-
hled o sledovaných výrobcích v chronologické posloupnosti. 
Traceability vylučuje selhání obsluhy. Operace je uvolněna, 
jen pokud výrobek prošel řádně všemi předchozími opera-
cemi. Identifikace výrobků je také základem boje proti pa-
dělkům, kde kromě ušlého zisku dochází k poškození image 
originálních produktů a jejich výrobců.

Předpoklady pro 
sledování výrobků a dílů
Prvotním prostředkem identifikace výrobku je jeho označení, 
zpravidla viditelné a čitelné člověkem nebo čtecím zařízením. 
Druhotným prostředkem je právě ono čtení značených údajů 
a zpracování údajů systémem zpětné sledovatelnosti. Jinak 
řečeno, napřed je nutné výrobek (komponentu, polotovar) 
označit a pak v průběhu jednotlivých výrobních operací při-
dávat příslušné záznamy. Aby bylo možné v automatizova-
ných procesech výrobek (komponentu) jednoznačně určit, 
používají se nejčastěji 2D kódy (Matrix, QR), pro jejichž čtení 
na trhu existuje již neuvěřitelný sortiment stacionárních a ruč-
ních čteček a kamerových systémů. Do strojního čtení lze za-
hrnout i chytré telefony vybavené vhodnou aplikací.

Jednotlivé záznamy se pak ukládají do databáze, z níž je sa-
mozřejmě možné podle různých kritérií číst žádané informace. 

Laserové značení  
v komplexním řešení
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Sledování výrobků bývá integrováno do výrobních informač-
ních systémů (MES – Manufacturing Execution System).

Dodavatelé laserových komponent (laserové moduly, řídicí 
moduly pro vychylování paprsku, software pro řízení trajek-
torie a parametrů paprsku v reálném čase, editory obrázků – 
šablon) poskytují obecné nástroje. Obecné nástroje poskytují 
také dodavatelé čteček a kamerových systémů.

Výrobní zařízení je nejčastěji řízeno nějakým PLC nebo  
soft-PLC. Různé nároky jsou kladeny na rozhraní člověk–stroj 
(HMI  – Human Machine Interface) a politiku uživatelských 
oprávnění určenou pravidly nebo zvyklostmi u koncového 
uživatele.

Ve výběru traceability panuje rozmanitost
Hardwarové a softwarové propojení jednotlivých zařízení 
(značicí zařízení, čtečky, řídicí a měřicí systémy) klade vy-
soké nároky na komunikační prostředky a jejich spolehlivost. 
Významnou měrou se na spolehlivosti podílí vhodná volba ko-
munikačních prostředků a jejich nastavení. Často je pro účel 
komunikace používána strukturovaná kabeláž a nespočetná 
řada protokolů. Především ve výběru protokolů traceability sys-
témů (MES) a jejich použití panuje u koncových uživatelů až 

neuvěřitelná rozmanitost a nejednotnost hraničící s hravostí. 
Pokus o sjednocení používaných softwarových prostředků 
nelze vysledovat ani u výrobců ve stejném oboru, a často do-
konce ani u dvou závodů stejné společnosti. Tato nejednotnost 
klade vysoké nároky na odborné technické schopnosti pra-
covníků dodavatelů jednoúčelových strojů a výrobních linek.

A tak je propojení těchto všech různorodých sys-
témů v jednom výrobním celku (jednoúčelovém 
stroji, výrobní lince) na jeho dodavateli – inte-
grátorovi. Řídicí integrační funkci výrobního zaří-
zení zastává program v centrálním PLC nebo PC  
nebo skupině propojených PLC a PC. Tento pro-
gram musí kromě přímého řízení výrobního zařízení 
umět komunikovat s obsluhou a s MES systé- 

mem. Ukládání událostí do log souborů je již zcela běžné. 
Také je běžné ukládání (archivování) obrázků z kamer, a to 
především při neshodě. Pro technickou podporu je zpravidla 
využívána vzdálená správa. Integrátor musí disponovat pro-
gramátorskými kapacitami na vysoké odborné úrovni. Vhodný 
výběr dodavatelů – integrátorů – může významnou měrou 
snížit náklady na pořízení nového zařízení, na stavbu nové 
výrobní linky.

Ukázka z praxe: 
laser nahradil aplikátor etiket
Dříve firma Carbo značila své výrobky pomocí aplikátoru 
etiket, kdy každá etiketa byla nalepena jinak, po čase se 
ošoupala nebo měla tendence se odlepovat. Místo aplikátoru 
etiket proto společnost BOTTLING PRINTING navrhla laserové 
značení, které se implementovalo přímo do výrobního pro-
cesu a řeší uvedené problémy. Výsledkem je značení čitelné 
bez problémů i na tom nejmenším výrobku. Navíc je laserové 
značení nenáročné na servis, tudíž mohla být spočítána i ná-
vratnost investice (11 měsíců), která je uvedená s dalšími in-
formacemi na konci videa.

Článek připraven ve spolupráci se společností Lintech.	

Showroom Mikulov www.bprinting.eu 534 001 345

Požádejte nás o bezplatné potištění 
vzorku vašeho výrobku!

VZOREK 
POTISKU
ZDARMA
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Požádejte nás o bezplatné potištění 
vzorku vašeho výrobku!

VZOREK 
POTISKU
ZDARMA

VÍCE KE ZHLÉDNUTÍ NA VIDEU 
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Značicí technologie Markem-Imaje byly k vidění nejen na 
stánku, ale i v přímém provozu balicí linky Packaging 
Live v krátkém křídle pavilonu A2. Zapojily se do před-

vedení vzorové linky pro balení hraček značky Seva, které 
přímo z veletrhu zamířily dětem do mateřských školek.

Zatímco na stánku byly vystaveny veškeré dodávané techno-
logie – termotransferové, laserové, inkjetové a další, v lince se 
aktivně zapojily pouze tři vybrané. První tiskárnou osazenou  
v balicí lince byla inkjetová tiskárna MI 9410, která ozna-
čovala krabičku s hračkou názvem mateřské školky. Tiskárna 
9410 je navržena tak, aby byla plně k dispozici, držela krok 
s rychlostí linky a zajistila správné označení produktů. Tiskárna 
bezchybně značila krabičky názvy školek, které se v průběhu 
dne měnily. Můžete si vybrat texty, loga, 2D kódy apod.,  
a to ve 35 jazycích. Nabízí inkousty s vysokou přilnavostí, kon-
trastem, barvou proti padělání a ekologickou nezávadností.

O potisk velké krabice logem a čárovým kódem se postarala 
vosková tiskárna velkých znaků MI 5800. Jde o novou ge-
neraci tiskáren s vysokým rozlišením, které používají horký 
vosk Touch Dry® poskytující kvalitní značení na krabicích  
z vlnité lepenky a balicích fóliích. Markem-Imaje Touch Dry® 
horké vosky neobsahují ředidla a jsou šetrné k životnímu pro-
středí. Vytištěné symboly a obrázky se nikdy nerozpijí ani ne-
vyblednou, usychají při kontaktu s materiálem a zaručují 100% 
čitelnost čárových kódů podle GS1.

Poslední technologií, která se v ČR představila právě na le-
tošní balicí lince poprvé, byl Paletový aplikátor etiket 2200. 
Tato novinka je unikátním spojení robotické ruky s aplikátorem 

etiket. Je speciálně navržen pro jedno- nebo dvoustranné apli-
kace etiket v souladu se standardy, můžete si vybrat levé nebo 
pravé provedení a velká ovládací tlačítka zvyšují komfort pro 
operátora. Je to jeden z nejjednodušších a z pohledu operá-
tora uživatelsky nejpříjemnějších aplikačních systémů na trhu. 
Výjimečný kompaktní design a speciální otočné rameno po-
skytují vynikající dlouhodobou investici. Nabízí vysokou kva-
litu tisku etiket při 100% čtení čárových kódů.

Čtyřikrát denně byly tiskárny předvedeny v provozu balicí 
linky společně s balicími technologiemi, manipulačními roboty 
a dalšími zařízeními. Během pěti veletržních dnů navštívilo 
stánek společnosti v pavilonu E a doprovodný program v pa-
vilonu A2 velké množství klientů i nových zákazníků. Tiskárny 
Markem-Imaje ukázaly nový směr, jímž by se průmyslové zna-
čení mělo ubírat. Jednoduše, levně a kvalitně. 
Více na www.ondrasek.cz.

www.ondrasek.cz

PR PREZENTACE 

Tiskárny Markem-Imaje opět ukázaly 
kvalitu a nadčasovost
Kdo navštívil na začátku října Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, určitě v pavilonu E nepřehlédl 
expozici č. 021 firmy ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
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Příkladem je dřevěný obal určený k transportu čtyř karoserií 
a příslušných montážních dílů, které putují v kontejneru 
z Mladé Boleslavi do výrobního závodu v Indii. Do cíle  

v Aurangabádu vzdáleném 13 270 km míří po silnici, že-
leznici i vodě. Cesta trvá 30 až 40 dní. V současné době 
je obal využíván především pro značky Škoda Octavia  
a SUPERB. Více jsme se unikátnímu obalovému řešení, které 
vyrábí společnost PILOUS, věnovali v magazínu Packaging 
Herald 6. Obalové řešení zaujalo i porotce v letošní soutěži 
OBAL ROKU, pořádané Obalovým institutem SYBA, a získalo 
ocenění v kategorii Automotive/přepravní průmyslové obaly. 
Více o soutěži v magazínu Packaging Herald 6.

Vývoj obalu probíhá již 16 let
Vývoj inovativního ekonomického konceptu obalu probíhá již 
16 let. Na úplném začátku byly v kontejneru uloženy na dře-
věné paletě dvě karoserie. V roce 2006 bylo vyvinuto řešení, 
které umožnilo uložení tří karoserií v šikmé poloze.

Obaly ve ŠKODĚ AUTO 
se neustále vyvíjejí 
LOGISTICKÉ NÁKLADY ŠKODY AUTO ČINÍ ROČNĚ SEDM MILIARD KORUN. Z TOHO 80 % 
TVOŘÍ NÁKLADY NA PŘEPRAVU, PŘIČEMŽ NEJVÍCE SE V PŘEPRAVĚ PLATÍ ZA HMOTNOST. JEDNÍM 
Z CÍLŮ AUTOMOBILKY JE PROTO POUŽÍVAT OBALOVÁ ŘEŠENÍ VEDOUCÍ K MAXIMÁLNÍMU 
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ ZA DOPRAVU.

Adriana Weberová

V souvislosti se strategií GreenFuture, kdy se značka snaží 
o co nejšetrnější přístup k životnímu prostředí ve všech ob-
lastech, a díky neustálému vývoji byl aktuálně vyvinut nový 
koncept čtyř dřevěných obalů umožňující uložit do kontejneru 
čtyři karoserie.

Obalové řešení tvoří sestava dvou obalů pro horizontální 
umístění karoserie a dvou obalů pro šikmé umístění karo-
serie. Montážní díly efektivně využívají zbylé místo v prostoru 
kontejneru. Výsledkem je maximální vytíženost přepravního 
kontejneru.

LOGISTIKA

V ROCE 2015  
VYROBILA ŠKODA AUTO 
1 055 501 VOZŮ ŠESTI 
MODELOVÝCH ŘAD.
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Obaly ve ŠKODĚ AUTO 
se neustále vyvíjejí 

Obal prošel náročným testováním
Šikmý obal tvoří dřevěná konstrukce, která je vyrobena  
z 1177 kusů hřebíků, 0,43 m3 jehličnatého řeziva  
a z 5,19 m2 dřevěných desek. Celkem se skládá ze 126 částí. 
Vodorovný obal je vyroben z 512 hřebíků, 0,27 m3 jehlična-
tého řeziva a 1,15 m2 dřevěných desek. Celkem se skládá 
z 84 částí. Obal musí být odolný vůči možnému poškození 
v průběhu transportu, a proto prošel náročným testováním.

Speciální dřevěné palety se převážejí z firmy PILOUS do 
areálu společnosti ŠKODA AUTO v rozloženém stavu v re-
žimu just-in-time. Vlastní kompletace tak probíhá v blízkosti 
místa spotřeby. Na obaly je kromě karoserií připevněno  
25 kusů příslušných dílů (výfuky, katalyzátory, tlumicí jednotky, 
nápravnice, hlavy kol, výztuhy nárazníků atp.), čímž dochází 
k zaplnění volných prostorů obalu. Využívány jsou i vnitřní 
prostory karoserie. Poslední novinkou je uložení dvou boxů  
s dvěma nárazníky.

Montáž zvládne  
14 zaměstnanců za 2,5 hodiny
Před samotnou nakládkou provedou zaměstnanci společnosti 
ŠKODA AUTO kontrolu kvality obalu, například z hlediska 
sukovitosti či prasklin. Dále proběhne kontrola kvality uchycení 
dílů a karoserií. Montáž jednoho kontejneru (čtyři vozy) trvá 
od zahájení balení až po naložení do kontejneru asi 2,5 ho-
diny a podílí se na něm celkem 14 kmenových zaměstnanců 
společnosti ŠKODA AUTO. Při nakládce do kontejneru se vy-
užívá válečková dráha. Palety probíhají neustálým vývojem  
s možností využití pro ostatní značky.

„Budoucnost obalů vidím v jednoduchosti a univerzálnosti. 
Trendem jsou obaly s nízkou hmotností,“ říká Jiří Cee, vedoucí 
logistiky značky ŠKODA.

Jiným příkladem inovativního obalu je přepravní pa-
leta, která pojme 44 kusů volantů. Její předchůdkyní byla  

do roku 2013 kovová paleta pro 36 kusů. Inovativní skláda-
telná paleta oproti kovové variantě snižuje emise CO2 při pře-
pravě jedné palety až o 75 % a snižuje hmotnost o 62  kg. 
Kromě toho dochází ke snížení přepravních nákladů na je- 
den volant o 40  %, snížení výrobních nákladů na jednu paletu  
o 23 % a zvýšení kapacity o 20 %. Paleta je vyrobena  
z plastu, který je z 98 % recyklovatelný.	

Speciální palety se 
vyrábí ve výrobním 
závodě společnosti 
PILOUS.

700 000 OBALŮ JE VE 
VLASTNICTVÍ ČI SPRÁVĚ 
SPOLEČNOSTI 

	Click Booster®: 
 Snadno přizpůsobí výšku přepravky. 
	Click Holder®:
 Zabezpečí 100 % čitelnost štítku.
	Pro efektivitu v logistice: 
 Více užitkového objemu
 a nižší hmotnost obalu.
	Ergonomické a bezpečné:
 Inovativní design a volitelné
 provedení rukojeti.

www.schoellerallibert.com
Innovating your logistics
for a better world

Please visit our website
www.schoellerallibert.com

euroclick

   Nové Euro přepravky s unikátními vlastnostmi 

Kontaktujte nás: info.czechrepublic@schoellerallibert.com

VÍCE O OBALU  
PRO KAROSERIE NA VIDEU NA 
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REPORTÁŽ

Magazín Packaging Herald byl v září pozván na prohlídku nových prostor společnosti OTK GROUP, 
kde v srpnu proběhla instalace nejnovějšího tiskového stroje KBA Rapida 106-7+L a výsekového automatu 
SANWA. Součástí investice v hodnotě 90 milionů Kč byla úprava výrobních prostor podle standardů výroby 
obalů pro potravinářský průmysl.

Adriana Weberová 

OTK GROUP rozšiřuje svou nabídku 
zákazníkům nejen z oblasti IML etiket

„Myšlenka na pořízení nového stroje vznikla před několika lety v souvislosti s plánovaným růstem 
společnosti a s rozšířením našich služeb. Například se zvýšením kapacity výroby inmould etiket. 
Výběr stroje KBA Rapida vzešel z poměrně dlouhé přípravy spočívající v testování výkonnosti 
a kvality různých strojů. A právě na tomto stroji jsme při testování dosáhli potřebné kvality tisku 
grafických i inmould (polypropylenových) etiket. Navíc jsme absolvovali v rámci celé Evropy několik 
referenčních návštěv. Podobně jsme postupovali v případě nového výsekového stroje SANWA.“

PETR JAŠEK, GENERÁLNÍ ŘEDITEL

OTK GROUP

Novým provozem nás provedli zástupci společnosti OTK GROUP.  
Zprava: Milan Dašek, ředitel divize grafických etiket, Daniel Scholze, 
vrchní mistr divize grafických etiket, Petr Jašek, generální ředitel,  
a Lýdie Jíchová, specialistka marketingu.

Nový tiskový stroj disponuje 
celou řadou technologických 
možností se zaměřením 
na kvalitu, její průběžnou 
kontrolu, automatickou 
korekci a vyhodnocení. Společnost může nyní uspokojit  

i nejnáročnější zákazníky a je schopna 
nabídnout výrobní kapacity převyšující  
15 miliard etiket za rok.



REPORTÁŽ

Nový tiskový stroj se sedmi barevnými a jednou  
lakovací jednotkou umožňuje tisknout materiály přímo  
z role v maximální šíři 1050 mm. 

Strojové vybavení bylo také doplněno japonským výsekovým 
automatickým strojem SANWA TRP-1060-SW EXSELI, který 
umožňuje výsek IML etiket a reliéfní ražbu (embossing) 
nápojových etiket. (foto vpravo dole)

Instalací nového stroje 
rozšiřuje OTK GROUP 
svou nabídku pro 
zákazníky z oblasti 
IML etiket a zároveň 
významně zvyšuje 
tiskovou kapacitu  
v oblasti grafických 
etiket.

„Instalace ofsetového tiskového stroje KBA 
Rapida 106 ve společnosti OTK GROUP je 
na českém trhu bez nadsázky instalací roku 
nejen pro KBA CEE. Unikátní supervýkonný 
stroj je speciálně vybaven pro potisk tenkých 
materiálů, a to nejen papíru, ale především 
fólií. Díky speciálnímu archovacímu odvíječi 
RS106 s ionizací a zvlhčováním pásu 
lze tyto často velmi nestabilní a statikou 
ovlivněné materiály potiskovat přímo z role. 
Výhodou jsou pak nižší pořizovací ceny, 
lepší manipulace s materiálem, a pře- 
devším snadnější nakládání čerstvě 
nařezaných archů i při vysokých rychlostech 
tisku dosahujících až 18 000 archů/hodinu. 
V kombinaci s unikátním beználožkovým 
systémem nakládání archů KBA SIS je 
dosažení výše uvedené produktivity 
každodenní realitou.”

STANISLAV VANÍČEK  

MARKETING MANAGER, KBA CEE

  
KBA RAPIDA V AKCI – VÍCE NA 
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návrhů obalů (především z kovu, plastu či skla) ani jiný způsob 
prezentace není možný. Vizualizace pomáhá nejenom zá-
kazníkovi se předběžně rozhodnout, ale zároveň i designé-
rovi, aby byl lépe schopen vysvětlit svou vizi či cíl viditelného 
i podprahového působení obalu a odkomunikovat je směrem 
k zákazníkovi.

Aby se zákazník mohl rozhodnout pro daný design, 
musí ho před sebou vidět, protože jakákoli forma vý-
řečnosti vizuální vjem prostě nenahradí. Náročnějším 

klientům se zvláště u nových či inovovaných designů provádí 
prezentace, kde jsou jim nabídnuty i různé varianty. Pro lepší 
představivost jsou obaly vizualizovány nejenom v podobě vý-
kresů ve 2D, ale ve složeném, prostorovém tvaru. U některých 

I KDYŽ NA KONCI KAŽDÉHO VÝROBNÍHO PROCESU JE REÁLNÝ PRODUKT, TEDY V NAŠEM PŘÍPADĚ OBAL, 
NA ZAČÁTKU JE NAOPAK ČASTO I VELMI NÁROČNÝ PROCES, JEHOŽ CÍLEM JE ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY. DNEŠNÍ 
ZÁKAZNÍK JE NÁROČNÝM KLIENTEM A KONKURENCE JE ZNAČNÁ, OBCHOD TEDY MUSÍ UMĚT POUŽÍVAT 
CELOU ŘADU MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ, PROTOŽE JIŽ NAŠTĚSTÍ PŘESTÁVÁ PLATIT, ŽE KONKUROVAT 
SE DÁ POUZE CENOU. K SILNÝM POBÍDKOVÝM NÁSTROJŮM PATŘÍ 3D REALITA VYTVOŘENÁ 
PŘÍSLUŠNÝMI SOFTWARY. 

Jana Žižková

DESIGN

3D virtuální realita  
ovlivňuje spotřebitele



DESIGN

Macron Sy s tems, spol. s  r. o.
a u t o r i z o v a n ý  p r o d e j c e
Staňkova 31/270, Praha 4-Háje
T: 242 408 654, M: 602 367 178

E: info@macronsystems.cz
www.macronsystems.cz
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 kombinace produktivity

flexa s flexibilitou
 digitálu digitálu

Důležitým aspektem  
je reálný návrh prostředí
Dnešní vývojář obvykle pracuje hned s několika různými pro-
gramy. Důvodem je co nejvěrnější vizualizace. V obalech 
často nechybí ani vizualizovaný balený produkt. Důležitým 
aspektem je i reálný návrh prostředí, často v souběhu s nároč-
nějším renderingem scény, kde má být řešení prezentováno. 
K nejznámějším komplexním vizualizačním produktům patří 
Studio Store Visualiser od společnosti ESKO. Klient chce vidět 
svůj obal přesně tak, jak bude umístěn v regálu, tedy i jak 
bude působit na zákazníka ve srovnání s konkurencí.

Softwarové řešení pak nabízí i možnost v dynamickém 
čase měnit u obalu grafiku, některé konstrukční prvky apod. 
Důležitým aspektem je i možnost porovnání vjemu z regálu 
na počátku prodejního dne, kdy jsou všechny produkty pro-
dejci srovnány, aby byly atraktivní pro zákazníka a ovlivnily 
jeho nákupní rozhodnutí, a na konci dne, kdy po vykoupení 
části produkce či pohybu zboží v regálu dochází ke změně 
vizuálního působení. Některé typy aplikací či nástrojů umož-
ňují například u flexibilních obalů porovnat nejenom vjem při 
různé manipulaci, ale třeba i při vyprazdňování obsahu, kdy 
například sáček může měnit svůj původní tvar.

3D softwary určené  
k vizualizaci i modelování
Specializované CAD SW pro výrobu lepenkových obalů jsou 
účinnými nástroji při vizualizaci v prostoru, nicméně nejsou ve 
skutečnosti plnohodnotnými 3D SW. Obal je konstruován kla-
sickým způsobem ve 2D, následně na něj lze naimportovat 
grafiku a pak ho teprve složit v linkách ohybu do prostoru. 
Samozřejmostí může být i krátká animace jako návod pro kli-
enta, jak obal či displej složit. Problémem pochopitelně není 
načtení příslušné scény (například jako JPG pozadí). Takto 
funguje většina 3D modulů těchto programů, ke kterým patří 
především ArtiosCAD (ESKO), EngView Package Designer, 
ImpactCAD, Kasemake nebo Picador.

Nejnovější upgrady těchto programů nicméně mají již i roz-
šířené 3D moduly, které umožňují především práci s booleov-
skými operacemi (průnik, sjednocení atd.). Lze tedy například 
ohnout lepenku ve tvaru fixace, následně do ní vsadit pro-
dukt (například kosmetický kelímek, který mohl být vytvořen  
v klasickém 3D SW a do tohoto prostředí naimportován v pří-
slušném kompatibilním formátu), použít průnik těles a nastavit 
hloubku osazení. V tomto případě tedy není potřeba vymýšlet 
cestu pro výřez, ale je vytvořena použitou funkcí.
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Další novinkou ve 3D je možnost zapo-
jení AR (augment reality, rozšířená realita) 
do navrhovaného designu obalu. K vylep-
šení reálného vjemu ve virtuální realitě slouží  
i podpora různých pluginů či toolkitů.

Vizualizace pomocí toolkitů
Silné nástroje pro vizualizaci nabízí společ-
nost ESKO v podobě Studia toolkit (Toolkit 
for boxes, For labels, For flexible, For shrink 
sleeves, Visualiser). Výhodou Toolkit for Boxes 
je, že i bez CAD nástroje umožní uživateli 
pouze v prostředí Adobe Illustratoru vytvořit 
či editovat přířez krabice a vizuálně posklá- 
dat do 3D modelu. Obdobně lze pracovat  
s ostatními toolkity. Pouze za pomoci Illustratoru 
a toolkitu lze nadefinovat různé typy sáčků, 

etiket, včetně shrink sleevů, kde je možnost zadání různého 
typu smrštění podle produktu. Samozřejmostí je souběžná 
práce s grafikou. Silným nástrojem je Visualizer, což je soft-
ware, který slouží k vytváření ultrarealistických modelů s růz-
nými efekty (lesk, ražba, průhlednost, parciální laky atd.). 
Modely mohou sloužit jako podklady pro komplexní náhled 
obalu či etikety na obrazovce. Náhledy jsou natolik věrné, 
že mohou v tomto směru i ušetřit náklady na tzv. wet proof, 
tedy skutečný nátisk a výrobu maket. Studio navíc může pra-
covat i jako mobilní aplikace pro mobilní telefony se systémem 
Android či Windows.

„Reálné“ 3D modelování 
v profi i hobby variantě
Designéři, kteří se zabývají virtuální rea-
litou u skleněných, plastových či kovových 
obalů, již musí používat klasické 3D SW, 
které se vyznačují celou řadou možností. 
Zároveň jsou ve většině případů i náročnější 
než již jmenované CAD systémy na výrobu 
lepenkových krabic. Klasikou mezi těmito 
SW jsou produkty Autodesku. Společnost 
nabízí celou řadu produktů, kde klasikou 
je pochopitelně vlastní AutoCAD. Pro vývo-
jáře nabízí i ucelené balíčky, které svým za-
měřením směřují především na strojírenství, 
stavebnictví nebo architekturu. Nechybějí 
ani softwary, které jsou přímo určeny ke  3D 
vizualizaci, ať již různých typů scén po- 
užitelných v různých výrobních oblastech či 
ucelené kreativní nástroje pro tvorbu v zá-
bavním průmyslu (Maya, 3Ds Max).

Dalším lídrem v oblasti návrhářského 3D softwaru, digitál-
ního 3D modelování a řízení životního cyklu výrobku (PLM) 
je společnost Dassault Systèmes, jejíž nejznámější produkt, 
SolidWorks, patří ve své kategorii i k těm nejvíce používaným.

Nejenom v České republice se hojně využívá i Solid Edge, 
což je balík cenově dostupných, snadno použitelných soft-
warových nástrojů, které řeší všechny aspekty procesu vývoje 
produktu, jako je 3D navrhování, simulace, výroba, kon-
strukční management a další oblasti. Modelovat lze i v SW od 
řady dalších výrobců, např. CADKEY, Delcam, Microstation. 
Existuje i řada produktů, které jsou dokonce volně stažitelné, 
ale přitom dostatečně kvalitní i na některé typy jak hobby, 
tak i částečně profi práce. K nejpopulárnějším patří Google 
SketchUp, který obchází trend drahého softwaru pro 3D mo-
delování, jako jsou 3DSMax a Cinema4D. K nejznámějším 
open-source softwarům pro modelování a vykreslování 3D po-
čítačové grafiky a animací s využitím různých technik (např. 
sledování paprsku, radiosita, scanline rendering, GI) patří 
Blender, který má sice velké množství nástrojů, ale zacílen je 
spíše na pokročilé uživatele.

Jak konkrétně využívá společnost Smurfit Kappa 
softwarové aplikace, přiblíží v krátkém rozho-
voru Jan Kaprhál, regional innovation manager 
společnosti.

VIZUALIZACE POMÁHÁ 
NEJENOM ZÁKAZNÍKOVI, 
ALE I DESIGNÉROVI.

ROZHOVOR SE DOČTETE  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU 
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POJEM  
UDRŽITELNOST  
JE MEZI OBALÁŘI IN

ZDÁ SE, ŽE SPOLEČNOST STÁLE SLYŠÍ NA EKOLOGICKÝ ASPEKT OBALŮ. V OBALOVÉ 
BRANŽI JDE O VELMI FREKVENTOVANÝ TERMÍN. SNAD ŽÁDNÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE, PŘEDEVŠÍM 
TY ZAHRANIČNÍ, NEZAPOMENOU ZMÍNIT UDRŽITELNOST A PODOBNÉ POJMY, KTERÉ MÁME 
SPOJENY S OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. OBALY VYROBENÉ Z RECYKLOVATELNÝCH 
MATERIÁLŮ JSOU OCEŇOVÁNY I V OBALOVÝCH SOUTĚŽÍCH.

Adriana Weberová

EKOLOGIE

HDPE lahev na domácí čisticí prostředky je 
vyrobená z 100% recyklovatelného materiálu.

Projekt společnosti Evian, o kterém píšeme na straně 26 
v souvislosti s uvedením nového balení Nature MultiPack 
na trh, uvádí jako jeden z důležitých aspektů právě udr-

žitelnost. Nový obal šetří spotřebu smrštitelné fólie, a tudíž  
i energii potřebnou na její výrobu. A výrobce vod tuto výhodu 
umí prodat a slovo příroda používá i v názvu tohoto nového 
obalového řešení.

O udržitelnosti mluvil 
i Reinhold Messner
Také na FachPacku byly v centru pozor-
nosti trendy v ekologických obalech. Jednu 
ze tří zlatých medailí v German Packaging 
Awards 2016 si odnesla HDPE lahev na 
domácí čisticí prostředky od výrobce Alpla-
Werke Alwin Lehner, která je vyrobená ze 
100% recyklovatelného materiálu (více na 
straně 53). Jeden z nejvýznamnějších horo-
lezců světa, Rakušan Reinhold Messner, vy-
stoupil na FachPacku hned dvakrát. Nejdříve na fóru PackBox 
a podruhé na setkání s novináři. V obou případech hovořil 
o nutnosti a síle ekologického přístupu a o udržitelnosti  
v obalech.

Jedním z lídrů v zelené linii je společnost Coca-Cola. Již  
v roce 2009 uvedla na trh PET lahve vyrobené z jedné třetiny 

z cukrové třtiny. Nedávno tento nápojový gigant zveřejnil své 
plány v trvalé udržitelnosti do roku 2020. Jde například o sní-
žení emisí oxidu uhličitého o 50 % a snížení spotřeby vody 
o 30 %. Dále se zavazuje vyrábět lahve z 20 % z obnovitel-
ných zdrojů. Ecomarketing už dorazil i mezi tuzemské nápo-

jáře. Karlovarské minerální vody vloni uvedly jako první na 
náš trh ekolahev vyrobenou z třetiny z cukrové třtiny. Dlouho 
pozadu nezůstala již zmíněná Coca-Cola, která přišla s lahví 
pro značku Bonaqua vyrobenou také až z 30 % z látek rost-
linného původu. 
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Tlak na vývoj materiálů však zdaleka nemusí přicházet jen 
kvůli ekonomickým aspektům. V některých případech se 
jedná i o skokovou změnu některé z používaných tech-

nologií či změnu našeho životního stylu. V souvislosti s tech-
nologiemi a materiálem se v sektoru obalů a tisku velmi často 
diskutují především dvě témata, digitální tisk a 3D tiskárny.  
V souvislosti s 3D tiskárnami se vyvíjejí materiály především 
pro jejich nové uplatnění v medicíně, výživě, textilním nebo 
elektronickém průmyslu.

Nechybí však ani vývoj nových materiálů pro tzv. Rapid 
Prototyping, tedy pro soubor různých technologií výroby pro-
totypů pomocí 3D tisku. Produkty pak slouží většinou k před-
stavě o vzhledu (designové návrhy) či výrobně k menšímu 
zatížení. Pravidelně rozšiřuje nabídku společnost Stratasys.  
V současné době například o termoplast ASA dostupný v osmi 
barvách. Jde o materiál pro 3D tisk metodou FDM (Fused 
Deposition Modeling). Tato technologie využívá dvou mate-
riálů – stavěcího a materiálu podpor, který se po dokončení 
tisku odstraňuje. Určená je pro výrobu prototypů, strojírenských 
nástrojů i koncových výrobků. ASA tak nyní mezi originálními 
FDM materiály nabízí nejvíce barevných variací pro výrobu 
pevných dílů odolných vůči UV záření.

MATERIÁLY

Žádaná je 
špičková kvalita  
ZA DOSTUPNOU CENU
SVĚT TISKU I VÝROBY OBALŮ JE NEUSTÁLE V POHYBU. POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ SE 
ZVYŠUJÍ, A PROTO, ABY MOHL TENTO SEGMENT VŠEM NÁROKŮM DOBŘE DOSTÁT, JE ČASTO 
VYVÍJEN I TLAK NA VÝROBCE POUŽÍVANÝCH MATERIÁLŮ. ROZPOREM JE, ŽE KLIENT CHCE 
SICE ŠPIČKOVOU KVALITU, ALE ZÁROVEŇ CHCE DOSTUPNOU CENU. OBECNÝMI TRENDY JE 
VYUŽÍVÁNÍ RECYKLÁTU, SNIŽOVÁNÍ TLOUŠŤKY, HMOTNOSTI ČI POČTU VRSTEV. TYTO TRENDY 
VŠAK ZDALEKA NEPLATÍ U VŠECH ZAKÁZEK.

Alois Sklenář



47

Papír v roli funkčního i dekorativního prvku?
Velice aktivní R&D má lídr v oblasti výroby papíru, společnost 
Mondi Group. K novinkám, které jsou vyráběny na nejmoder-
nějším papírenském stroji PM7 v Mondi Štětí, patří Advantage 
Kraft White Print a Advantage Semi Extensible White Print. 
Vyznačují se excelentní potiskovatelností v kombinaci s vy-
sokou pevností běžnou pro standardní pytlové kraftové papíry. 
Další ideální volbou pro zákazníka, který požaduje u papíru 

přirozený vzhled, pevnost a kvalitní potiskovatelnost, je 
ProVantage KraftTop LinerX, který je vyroben ze 70 % z re- 
cyklovaných vláken.

Donedávna nebylo jednoduché kvůli plastické vrstvě některé 
kelímky recyklovat a většina z nich skončila ve spalovnách. 
Papírna James Cropper vyvinula s předními technology nový 
typ recyklační linky, která je určena přímo na recyklaci tohoto 
problematického sortimentu. A co dále?

Skládačkové lepenky se na náš trh obvykle dovážejí. Ale 
i tady lze vysledovat nové možnosti, zvláště pro potisk.  
K novým materiálům, které se objevily na našem trhu, patří 
skládačkové lepenky od španělského výrobce Barcelona 
Cartonboard. Kvality Triplex Blanco (GT1), Triplex Gris (GD2) 
či Triplex Madera (GT2) nabízí na českém trhu společnost 
Bjornberg, která mimo jiné zastupuje i výrobce papírových 
materiálů, společnost Norske Skog. 

Hektická doba vyžaduje nové materiály
Akcelerovaný životní styl nastartoval poptávku po hotových 
pokrmech či polotovarech. Dnešní spotřebitel se často nechce 
zdržovat ani jejich přemísťováním na talíře, populárními se stá-
vají misky, ve kterých jsou pokrmy baleny. V případě hliníko-
vých misek vznikl tlak na používání nových (např. odstíněných) 
hliníkových materiálů použitelných i do mikrovlnné trouby.

Reklama a nové odolné fólie
Materiály ImagePerfect Signage představují výrazný 
sortiment vysoce kvalitních fólií na výrobu reklamy, 
které jsou optimalizovány tak, aby se dobře řezaly, 
separovaly i aplikovaly. V oblasti krátkodobého až 
střednědobého nebo exteriérového použití s trvan-
livostí až osm let je ImagePerfect Signage nejširším  
a nejvšestrannějším sortimentem materiálů na profe- 
sionální výrobu reklamy. Tyto fólie nabízí na našem trhu 
společnost Spandex. K novinkám patří ImagePerfect 
3500 Intermediate Film s novými, vylepšenými vlast-
nostmi (nové barvy, lepidla i kontrastní podklad).  
K vylepšeným fóliím patří i ImagePerfect 5700 High 
Performance Film, které jsou speciálně vyvinuté jako 
pružné a vysoce trvanlivé fólie vhodné pro široké spek-
trum využití v interiérech i exteriérech. K zajímavým 
novinkám v oblasti polepů a reklamy patří i lité fólie 
ImagePerfect 7900 3D Wrapping Films. Tento mate-
riál je velmi pružný a dá se pohodlně aplikovat na 3D 
povrchy, jako jsou složitá zakončení, nýty a ohyby.

Novinky nabízí 
i nejběžnější obalový materiál
Vlnitá lepenka patří k nejvíce používaným materiálům pro vý-
robu obalů. U tohoto materiálu je dlouhodobou snahou zvy-
šování podílu recyklátu či snižování výšky vlny kvůli zlepšení 
možností potisku. Společnost THIMM Packaging vyvinula nový 
typ vlny T, která ve srovnání s B-vlnou ušetří až 25 % nákladů 
v logistickém řetězci. Vedle úspory nákladů na dopravu či 
místo skladování lze použitím nového materiálu dosáhnout  
i vyšší produktivity v balicím procesu a snížení manipulačních 
nákladů díky vyššímu počtu obalů v zásobníku balicích strojů. 
Díky parametrům vlny (výška 1,7 mm, členění vln 4,7 mm) 
materiál nabízí i lepší možnosti zpracování, zvláště pokud se 
týká tisku. Vysoce kvalitního potisku lze dosáhnout i při po- 
užití nízkogramážních papírů. Díky snížení vlnkového efektu 
lze dosáhnout výborných tiskových vlastností.

MATERIÁLY

O NIŽŠÍ VÝŠKY VLN ROZŠIŘUJÍ SVÉ  
PORTFOLIO I DALŠÍ VÝROBCI – VÍCE NA

VÍCE SE DOČTETE  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU 
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Více než třetina třídí 
pouze trojici sklo, papír, plast
Na problematiku třídění odpadu se aktuálně zaměřil také 
dotazníkový průzkum časopisu dTest. Z průzkumu mezi  
10 743 respondenty vyplynulo, že nejčastěji Češi netřídí  
z pocitu zbytečnosti. Podle rozšířeného názoru recyklovat 
nemá smysl, protože všechny odpadky stejně končí na jedné 
hromadě. Naopak plných 65 % respondentů třídí vše, co 
lze. Přibližně 35 % pak odděluje pouze základní trojici mate-
riálů  – tedy papír, plasty a sklo. Jako důvod, proč toho netřídí 
více, uvedla více než polovina této skupiny absenci dalších 
kontejnerů v jejich obci či okolí bydliště. „Někteří z respon-
dentů, kteří odpad netřídí vůbec, si stěžovali, že nejsou ke 
třídění nijak finančně motivováni. Poplatek za odvoz odpadu 
je stejně vysoký, ať třídí nebo ne a bez ohledu na vyproduko-
vané množství odpadu. Tuto situaci by mohl řešit připravovaný 

Nejasnosti v třídění vyplynuly z dotazníkového prů- 
zkumu spotřebitelského časopisu dTest, kterého se  
zúčastnilo 10 743 respondentů. Ve znalostním kvízu 

pouze 5 % dotázaných dokázalo všechny předměty správně 
zařadit ke kontejnerům. Největším oříškem se staly například 
halogenové žárovky, jež by většina chybně umístila do elek-
troodpadu namísto běžného směsného.

Zatímco v roce 2000 podle statistik EKO-KOMU průměrný 
Čech vytřídil 12,4 kg odpadu a třídilo ho pouze 38 % oby-
vatel, letos již připadá na osobu 42,3 kg a odpad třídí již 
72  % populace. V celkové míře recyklace obalových odpadů 
si Česko v rámci EU stojí velmi dobře. Od roku 2000 obyva-
telé České republiky vytřídili přes 8,3 milionu tun obalového 
odpadu. Nejlépe si však vedou obyvatelé v Belgii, naopak 
nejméně třídí v Polsku.

Češi rádi třídí, ale 
málokdo ví přesně jak

VÝZKUM

JE VŠEOBECNĚ ZNÁMO, ŽE ČESKÁ REPUBLIKA PATŘÍ V OBLASTI TŘÍDĚNÍ ODPADU MEZI ŠPIČKU 
EVROPSKÉ UNIE. VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI STÁTY SI DRŽÍ 6. PŘÍČKU. ODPAD U NÁS TŘÍDÍ  
72 % POPULACE. PŘESTOŽE JSOU ČEŠI, MORAVANÉ A SLEZANÉ AKTIVNÍ, MAJÍ ZNAČNÉ 
MEZERY VE SPRÁVNOSTI UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÉHO ODPADU.

Adriana Weberová
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Češi rádi třídí, ale 
málokdo ví přesně jak

VÝZKUM

zákon o odpadech, který dává jednotlivým obcím možnost 
nastavit výši poplatků podle objemu skutečně vyprodukova-
ného směsného odpadu,“ uvádí Lukáš Zelený vedoucí práv-
ního oddělení dTestu. 

Jen tak pro zajímavost, v závislosti na materiálu se vloni poda-
řilo dosáhnout 90% recyklace papírových obalů, 78% skleně-
ných a 69% obalů plastových.

Problémy bývají s žárovkami 
a bezpečnostním sklem
Výsledky průzkumu dTestu také ukázaly časté recyklační chyby. 
Mezi ně patří například žárovky, které by většina respondentů 
odnesla do elektroodpadu, přičemž spolu s halogenovými 
patří do běžného směsného. Oproti tomu zářivky trubicové  
i „úsporky“ patří kvůli obsahu rtuti do speciálních kontejnerů 
v obchodech či do sběrných dvorů. Další problémy nastaly  
s bezpečnostním sklem a autosklem, s nimiž by jen necelá tře-
tina respondentů správně zamířila do sběrného dvora místo 
ke kontejneru na sklo.

Vymývat, či nevymývat 
znečištěné obaly?
Otázkou jsou rovněž znečištěné obaly a jejich vymývání před 
vyhozením. Pokud se jedná o potraviny či o běžnou kosmetiku, 
stačí obal vyjíst či vypotřebovat a zcela bez obav vyhodit do 
plastu. Jinak tomu je u obalů nebezpečných látek (různé čis-
tiče, bělidla a žíraviny), z nichž některé lze po vypotřebování 
běžně třídit, jiné je nutné odnést do sběrného dvora nebo ode-
vzdat při sběru nebezpečného odpadu pořádaného 
obcí. Zde je nejlepší číst informace přímo na obalu. 
„Do kontejnerů na plasty a papír by se však neměly 
házet mastné obaly nebo použité papírové kapes-
níky či odličovací ubrousky. Na první pohled rovněž 
není logické, že do bioodpadu nepatří olej či kosti  
z masa. Odpad v podobě kuchyňského oleje mohou 
v současnosti řešit specializované kontejnery na ku-
chyňské oleje, které se tu a tam začínají na ulicích 
objevovat. Jde však spíše o vzácné výjimky např. na 
Praze 2 nebo v Českém Těšíně. Obdobně se skupiny 
kontejnerů rozrůstají v některých obcích a městech  
o šedé nádoby určené pro kovový odpad,“ uvádí šéf-
redaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Recyklace odpadu závisí  
na konkrétním materiálu
Z papírového odpadu se nejprve vytřídí výrobky z recyklátů, 
které se dále použijí pro směs nižší kvality. Následně se papír 
máčí ve vlažné vodě, z rozmáčené směsi se odstraní prvky  
z jiných materiálů, jako například svorky z časopisů. Za po-
moci pumpování vzduchu se z papírové kaše dostává též 

inkoust, který se zachytává v bublinách na povrchu. Z očiš-
těné směsi se pak vyrábí recyklovaný papír.

U plastu závisí na jeho druhu. Zvlášť se třídí PET láhve, duté 
obaly z pevných plastů a polystyren. Méně kvalitní plasty se 
rozdrtí na malé vločky a pečlivým propráním se následně re-
cyklát zbaví neplastových příměsí. Recyklovaný plast se po- 
užívá zejména ve stavebnictví při výrobě izolací kabelů, koryt 
či krytek nebo jako náhrada stavebních betonových prvků. Ve 
stavebnictví najde využití i recyklát z polystyrenu, který se po-
užívá např. k výrobě omítek či lehčeného betonu. Více mož-
ností existuje u výrobků z kvalitnějších plastů, jakými jsou PET 
láhve či kelímky od jogurtů. Z rozemletých a rozdrcených láhví 
je možné vyrábět nové.

V případě skla je situace mírně odlišná. Sklo se nejprve skla-
duje a na třídicí linku se sváží až při nashromáždění většího 
množství. Separuje se na bílé a barevné, následně se zbaví 
nečistot a doplňků (např. zátky a etikety z láhví). Rozdrtí se na 
střepy, které se pak znovu předají jako materiál do výroby. Při 
dokonalém zajištění jednodruhovosti skelného odpadu je sklo 
možné recyklovat takřka donekonečna. 

65 % RESPONDENTŮ 
TŘÍDÍ VŠE, CO LZE. POUZE 
5  % DOTÁZANÝCH VŠAK 
DOKÁZALO VŠECHNY 
PŘEDMĚTY SPRÁVNĚ ZAŘADIT 
KE KONTEJNERU.
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OBALY —  
odpovědnost, garance

LEGISLATIVA

FINÁLNÍ FÁZÍ VÝROBY NAPROSTÉ VĚTŠINY VÝROBKŮ JE PROCES BALENÍ. V ZÁSADĚ LZE ŘÍCI, 
ŽE VSTUPEM JSOU OBALOVÉ PROSTŘEDKY A NEZABALENÉ VÝROBKY, VÝSTUPEM JSOU ZABALENÉ 
VÝROBKY, (ZA)BALENÉ ZBOŽÍ, HOTOVĚ BALENÉ ZBOŽÍ. INTEGROVANOU SOUČÁSTÍ EXPEDIČNÍ 
JEDNOTKY JE VEDLE VÝROBKŮ SAMÝCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ, NÁVODŮ, PŘÍPADNĚ SPOTŘEBNÍHO 
MATERIÁLU, TAKÉ SOUSTAVA OBALŮ (PŘÍKLAD: PRODEJNÍ, SPOTŘEBITELSKÝ; SKUPINOVÝ; PŘEPRAVNÍ).

Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA

Pojem „výrobek“  
má velmi široký obsah
Výrobek je definován v zákoně č. 22/1997 Sb.,  
o technických požadavcích na výrobky: Výrobkem je ja-
kákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak 
získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je 
určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá.

Poznámka: Pojem „výrobek“ má velmi široký obsah – od 
surovin (písek, uhlí, ruda) přes polotovary (plechy, tyče, 
desky) až po finální výrobky (klávesnice, automobil).

Obalový prostředek je nadřazený…
Technická norma ČSN 77 0000 definuje obal jako 
soubor obalových prostředků umožňující současně po- 
jmutí společně s manipulací i ochranou také dodání vý-
robku. Obalový prostředek tato norma přitom definuje 
jako výrobek určený nebo použitý k sestavení nebo 
ke zhotovení nebo k výrobě nebo ke složení obalu. 
Pojem obalový prostředek lze brát jako nadřazený 
pojem zahrnující: obaly (krabice, lahve, bedny, ple-
chovky, přepravky, tuby…), obalové materiály (fólie, 
papír, síťovina, vlnitá lepenka…) a pomocné obalové 
prostředky (zátky, víčka, etikety).

VÝROBCE ZBOŽÍ JE 
ODPOVĚDNÝ I ZA OBAL 
TOHOTO ZBOŽÍ.

Oválný kelímek K3®-H pro irský jogurt  Kerrygold od 
Greiner packaging – kombinace plast/papír snižuje 
tloušťku  plastové vrstvy.
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OBALY —  
odpovědnost, garance

Odpovědnost – výrobce zboží
Výrobce výrobku (zboží) nese smluvní nebo zákonnou odpověd-
nost za výrobek a volba optimálního balicího pro cesu včetně 
odpovídajících obalových prostředků je v jeho kompetenci. 

Jak balicí proces, tak obalové prostředky volí ze široké nabídky 
na trhu s ohledem na vlastnosti balených výrobků a požado-
vané cíle. Cílem může být ochrana při zaoceánské přepravě 
strojního celku; zde bude položen akcent na ochranu před me-
chanickým poškozením a zajištění bariéry proti vlivům okolní 
atmosféry, aby se zabránilo korozi exportovaného zařízení. 
Výrobce potravin samozřejmě sleduje poněkud jiný cíl: co 
nejdelší trvanlivost, umístění potřebných informací, vhodný de-
sign pro upoutání nakupujícího a v neposlední řadě i snadné 
otevření, ovšem se zabezpečenou garancí originality balení.

V obou případech jsou brány v potaz i ekonomické as-
pekty, a to i v odlišných cenových hladinách. Zatímco 
u exportních obalů se může jednat i o desítky tisíc 
korun, u běžných potravin to budou řádově jednotky 
či zlomky jednotek korun na jednotku balení.

Odpovědnost –  
výrobce potravin
Výrobce potravin je odpovědný za to, že pro styk s po-
travinami použije takové obalové prostředky, jež jsou 
k tomuto účelu určeny a je k nim vydáno písemné pro-
hlášení o shodě podle článku 16 nařízení Evropského 
parlamentu a rady č. 1935/2004/ES.

Odpovědnost  
výrobce obalových prostředků
Výrobce (dodavatel) obalových prostředků určených pro ba-
lení potravin je povinen splnit požadavky správné výrobní 
praxe včetně požadavků příslušných právních norem. K do-
daným obalovým prostředkům musí být přiloženo písemné 
prohlášení o shodě podle článku 16 nařízení Evropského par-
lamentu a rady č. 1935/2004/ES, které pro plastové oba-
lové prostředky prohlášení musí odpovídat také požadavkům 
článku 15 a přílohy IV nařízení komise (EU) č. 10/2011. 
Vzhledem k tomu, že vlastnosti obalových prostředků vlivem 
interakce s okolím podléhají změnám, stanoví výrobce obalo-
vých prostředků podmínky přepravy a skladování včetně doby 
zpracování, za nichž garantuje vlastnosti dodaných obalo-
vých prostředků. 

Trvanlivost se stanovuje  
na základě dlouhodobých testů
Vzhledem k tomu, že vlastnosti obalů balených potravin jsou 
ovlivňovány také vzájemnou interakcí s balenými potravi-
nami, je ve výlučné odpovědnosti výrobce potravin stanovit 

trvanlivost (datum minimální trvanlivosti) na základě (dlouho-
dobých) testů.

PŘÍKLAD: 

Je-li u plastových obalových materiálů deklarováno výrobcem 
těchto materiálů splnění migračních limitů pro dobu delší než 
šest měsíců, neznamená to, že doba trvanlivosti balené po-
traviny je neomezená. Je tím garantováno, že se do potraviny 
nedostane nadlimitní množství migrujících látek, nikoli že po-
travina bude poživatelná po neomezeně dlouhou dobu nebo 
že nedojde k degradaci například fyzikálních vlastností obalu.
Poznámka: V přiměřeném rozsahu tak lze pohlížet i na jiné 
balené výrobky, na jejichž obaly jsou kladeny požadavky 
jako na obaly potravin (kosmetika, zdravotnické potřeby…).

V zájmu výrobce baleného  
zboží je mít obalového technika
Jelikož výrobce baleného zboží má výše popsanou komplexní 
odpovědnost, je v jeho zájmu mít pracovníky vyškolené v ob-
lasti obalů a obalové techniky. V závislosti na velikosti pod-
niku a jeho struktuře může být vytvořena samostatná pozice 
obalový technik nebo náplň činnosti může být kumulována 
s dalšími funkcemi, např. nákup (surovin, polotovarů, obalo-
vých prostředků).

Obalový institut SYBA může být nápomocen v profesním for-
mování obalových techniků jednak projektem Obalová aka-
demie, jednak individuálními konzultacemi, školeními on-site 
a podobně. 

LEGISLATIVA

Renomovaní výrobci balených potravin si nechávají dlouhodobě 
testovat zabalené produkty u věhlasných laboratoří: OFI, 
Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik, Vídeň; 
Johannes Bergmair, šéf oddělení obalů, ukazuje testované vzorky.
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Odborný veletrh obalových technologií FACHPACK si nechá ujít málokterý odborník z obalové branže.  
I v letošním ročníku byla ve třech veletržních dnech ve výstavních halách představena ucelená nabídka 
obalářského průmyslu. V centru pozornosti byly především nejnovější trendy týkající se efektivity, ekologických 
hledisek, bezpečnosti výrobků a čtvrté průmyslové revoluce.

Adriana Weberová 

zde byly k vidění papírové kelímky a víčka. Na stánku spo-
lečnosti EKOBAL se uskutečnila předpremiéra uvedení na trh 
nové inovované točny Slim určené pro poloautomatické ba-
licí stroje již známé řady WMS (WrappingModularSystem). 
Konstrukční řešení nové točny spočívá zejména v prostorově 
méně náročném obslužném půdorysu, který vznikl díky ab-
senci dlouhých nájezdových můstků. Slavnostní představení 
produktu proběhlo na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně. Na výstavišti se rovněž prezentoval Obalový institut 
Syba. Širokou škálu produktů z oblasti přepravních a POP/ 
/POS obalů zde představila společnost THIMM Group.  
K vidění, ale také k otestování byl například transportní obal 
pro kolo, vyrobený z vlnité lepenky.

Z mezinárodních firem zde své produkty prezentovala napří-
klad společnost RPC Group, která představila plastový obal 
určený až na 1000 litrů tekutin Varibox IBC. Obalové ře- 
šení s rozměry 1330 x 1200 x 1000 mm je vyroben z LLDPE. 

Ve dnech 27. až 29. září se na norimberské výstaviště 
vydalo kolem 41 000 návštěvníků, na které čekalo  
v jedenácti halách 1541 vystavovatelů (jen pro srovnání:  

v roce 2015 na veletrh zavítalo 44 000 návštěvníků a počet 
vystavovatelů byl 1565). Zástupci německého průmyslu obsa-
dili 1041 stánků, zbytek tvořili zejména vystavovatelé z Itálie, 
Nizozemska, Švýcarska, Rakouska, Polska a České republiky.

Na veletrh se z Česka 
vydalo kolem 40 vystavovatelů
Na jedné z nejvýznamnějších obalových akcí roku nechy-
bělo kolem 40 firem z České republiky. Stánky zde měly na-
mátkou společnosti Ekobal, Alvey Manex, Hit Office, KLAUS 
Timber, Krpa Paper, Mirel Vratimov, PEBAL, Pharming, S&K 
Label, THIMM Group, Servisbal Obaly, PILOUS, SPUR, TART 
a mnohé další.

Například společnost PILOUS na svém stánku představila řadu 
inovativních obalů ze dřeva a vlnité lepenky. Zajímavé pro-
dukty zde prezentoval i výrobce Hit Office. Z jeho produkce 

Balení, technika a zušlechťování  
pod jednou střechou

Reinhold Messner  
na veletrhu hovořil  
o udržitelnosti.

AVIZOVÁNA BYLA EXHIBICE VÍCE  
NEŽ 500 NOVINEK – VÍCE NA 
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Silné zastoupení zde měla již tradičně společnost Mondi. 
Na rozsáhlé ploše byla k vidění přepravní balení pro auto-
mobilový průmysl, ale také balení na potraviny. V souladu 
s trendem Easy open zde představila nová obalová řešení, 
která obsahují prvky usnadňující spotřebitelům otevírání obalů. 

Například v případě CornerPack jde o inovativní systém pro 
snadné opakované otevření, např. pro flexibilní ploché sáčky. 
V rozích sáčků je systém pro snadné otevírání obalu v podobě 
prohnutých paralelních dělicích čar. Spotřebitel začíná ote-
vírat obal v horním sváru jako obvykle (podpořeno násekem). 
Výhodou je například snadné nalévání baleného obsahu  
a možnost individuálního otevření sáčku podle vybrané veli-
kosti otvoru.

Jiným řešením je BowlPack, kde dvě tenké linky usnadňují  
otevření na přední a zadní straně balení. Výhodou je snadný 
přístup k produktu. Po otevření se navíc ze sáčku stane sta bilní 
mistička, která může sloužit i pro servírování baleného pro - 
duktu. Sáček má tedy i sekundární využití nejen balení, ale  
i servírování.

Širokou škálu produktů zde představila společnost THIMM Group.

BowlPack od společnosti 
Mondi po otevření slouží 
jako stabilní mistička.

V rozích sáčků od společnosti Mondi je systém pro snadné 
otevírání obalu v podobě paralelních dělicích čar ve tvaru 
prohnutých paralelních dělicích čar.

Obaly z produkce společnosti Servisbal Obaly.

Přepravní obal 
pro automotive od 
společnosti PILOUS

Další ročník FachPacku, který pořádá společnost 
NürnbergMesse, se bude konat od 25. do 27. září 2018. 

FACHPACK V ČÍSLECH  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU 

O DOPROVODNÉM PROGRAMU  
VELETRHU V ONLINE VERZI MAGAZÍNU 

NAHLÉDNĚTE, JAK VELETRH PROBÍHAL  
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České ekonomice, a zejména průmyslové výrobě se daří, a také vyhlídky zůstávají pozitivní. Potvrzuje to  
i 58. ročník MEZINÁRODNÍHO STROJÍRENSKÉHO VELETRHU (MSV) v Brně. MSV se zúčastnilo  
1711 firem – nejvíce od roku 2012 – na obsazené výstavní ploše přesahující 44 000 m2, což je nejvíce od roku 
2008. Vysoká byla podle pořadatele, společnosti Veletrhy Brno, také návštěvnost. Celkový počet překročil  
80 000 účastníků. Takový zájem MSV za posledních sedm let nezaznamenal.

Ivana Kohoutová a Adriana Weberová 

Ústředním tématem byla automatizace
Hlavním tématem letošního MSV byla průmyslová automa-
tizace: měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. 

Návštěvníci stánku ABB měli možnost seznámit 
se s největším průmyslovým robotem IRB 8700, 
který byl kdy v ABB vyroben, či robotickou buňkou 
pro měření kvality FlexInspect. Společnost FANUC 
Czech představila nejsilnějšího robota na světě, 
M-2000iA/2300. Nový přírůstek v rodině ja-
ponského výrobce robotů otevírá zcela nové 
možnosti pro výrobu, protože je rychlejší a pruž-
nější než jeřáb či stroje na manipulaci s těžkými 
břemeny.

Největší evropský výrobce průmyslových robotů, 
společnost KUKA, prezentoval na veletrhu nejen 
zajímavá témata, ale nabídl například i robot  
LBR iiwa. Jde o prvního robota na světě, který má 
hmat. Se svým citlivým senzorovým systémem je 

projektován pro přímou spolupráci se svými lidskými kolegy, 
může také spolehlivě manipulovat s citlivými výrobky a nevy-
žaduje ochranný prostor. Určitě stálo za to navštívit také ex-
pozice společností Universal Robots a Comau Czech. Kromě 
novinek mezi stálým portfoliem vévodil expozici Comau pa-
letizační robot PAL180.

M imořádně vysoká byla na letošním Mezinárodním 
strojírenském veletrhu zahraničí účast. Podíl vy-
stavovatelů ze zahraničí poprvé v historii dosáhl 

hranice 50 %. Nejvíce jich přicestovalo z Německa, Číny  
a Slovenska. Také počet zahraničních návštěvníků vzrostl  
o 10 %. Partnerskou zemí MSV byla tentokrát Čína, kterou 
zde reprezentovalo 150 společností. Čínskému pavilonu vé-
vodily expozice China Railway, Šanghaje, CMEC, provincie 
Če-ť iang a mnohé další.

MSV 2016:  
všechny pavilony byly zaplněny

Rodinu robotů představila společnost Comau Czech.
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Rozhodně bylo přínosné také navštívit 
expozice značicích technologií, např. 
společnosti Bottling Printing.

Minout se nedaly stánky společností Eprin, Leonardo 
Technology, ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM s jejich 
inovacemi. Zajímavými novinkami nešetřila expozice 
Branopacu a nelze nezmínit i elegantní způsob pás-
kování palet – systém ErgoPak Air, který prezentovala 
firma Ergopack Bohemia. Její exponát ErgoPak Air  
725-580 získal Zlatou medaili za inovaci v transportu 
a logistice. Jde o unikátní ergonomický systém pásko-
vání palet umístěných ve výšce. Umožňuje práci mani-
pulátora ve vzpřímeném postoji, bez nutnosti ohýbání 
se, a to pomocí patentovaného plovoucího dvojitého 
vodicího řetězu, nastavitelného až do výšky 580 mm 
a s automatickou detekcí šířky palety ultrazvukovými 
snímači. Vhodný je pro páskování palet na doprav-
nících, zvedacích stolech a vozících různých druhů.

Denso Packaging Live 
balila pro mateřské školky
Opět nechyběla balicí linka. Letos pod názvem Denso 
Packaging Live balila několikrát denně kočárky a autíčka ze 
stavebnice SEVA. Letos měla akce i dobročinný rozměr – za-
balené stavebnice totiž putují k dětem z mateřských škol. Na 
balení hraček a jejich zasílání přímo z veletrhu do mateř-
ských škol se podílely společnosti Equicom, ARC Robotics  
a jako generální partner společnost GABEN. Dalšími partnery 
byly společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, Technology, 
Fanuc, Zdvih servis, pap4ever digital, Mátl & Bula, Tiskárny 
Didot, PPL CZ a Ekobal.

Již zmíněná společnost Ekobal na veletrhu představila novinku 
z řady WMS. Výhodou slim točny je její praktičnost, je totiž 
velice nízká. Díky nájezdové výšce 18 mm umožňuje kom-
fortní vjezd paletových vozíků a další vysokozdvižné techniky. 
Novinka využívá krátké nájezdové rampy, a díky tomu do-
chází k úspoře místa ve skladových prostorách.

Společnost REKO PRINT prezentovala na MSV například eti-
ketovací linky, jež firma vyrábí. 

Na stánku společnosti TFP universal byly k vidění extrémně 
odolné skenery značky ZEBRA pro snímání 1D/2D čáro- 
vých kódů ze vzdálenosti až 1,5 m, a to bez ohledu na to,  
 

 
 
v jakém stavu čárový kód je. Firma Lepíky představila zábavné 
barevné pásky Duck Tape, které lze použít například pro do-
časnou opravu zahradní hadice, prasklého sudu, označení 
kufru nebo s nimi vystajlovat dětem holínky či pláštěnky. Na 
stánku byly dále k vidění gelové akrylové oboustranné pásky 
pro beznýtové technologie. Nacházejí uplatnění v automobi-
lovém a leteckém průmyslu, ve výrobě dopravních prostředků, 
ale i v elektronice i architektuře.

Pozornost budila i recyklační linka Marathon Line společnosti 
Boco Pardubice a dalo by se pokračovat; proto si více o no-
vinkách z veletrhu přečtete na našich webových stránkách. 

CELKOVÝ POČET 
ÚČASTNÍKŮ 
PŘEKROČIL 80 000.

Zajímavými novinkami nešetřila expozice BRANOPACU CZ.

VÍCE O ROBOTECH COMAU CZECH  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

VÍCE O PŘEDSTAVENÝCH EXPONÁTECH  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU 

PACKAGING LIVE – V AKCI NA VIDEU: 

VÍCE O PRODUKTECH SPOLEČNOSTI  
REKO PRINT V ONLINE VERZI MAGAZÍNU 
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Kolem 150 manažerů z obchodních i dodavatelských firem se koncem srpna 2016 setkalo v pražském hotelu 
Grand Majestic Plaza na specializované konferenci z řady RETAIL IN DETAIL. Hovořilo se především o šancích 
a rizicích, jež přináší rozvoj nových digitálních kanálů a jejich propojování s tradičním kamenným obchodem.

Adriana Weberová 

2011 tvořil celosvětový podíl tržeb v kamenných obchodech 
95 %, loni 93 % a prognóza EY na rok 2021 předpokládá 
pokles na 81 %. Perspektivy českého trhu e-commerce před-
stavil Ondřej Klega, head of marketing společnosti Acomware. 
Připomenul, že máme 36 000 e-shopů, tedy nejvíce na světě 
v poměru k počtu obyvatel. „Pro jejich zákazníky není cena 
klíčová, zůstává však důležitým motivátorem – spolu s do-
pravou zdarma a slevou na příští nákup. Zákazníci očekávají 
stejné služby v kamenných i internetových prodejnách, chtějí 
nákupní zážitek.“

Omnichannel je komplikovaná  
matice, kterou je náročné udržovat
Druhou část konference věnovanou příkladům úspěšných omni-
channel aktivit moderovala Marta Nováková, prezidentka 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Radost z dobrých věcí v prodejnách i na internetu ukázal 
Miroslav Černý, head of customer communication, Tesco 
Central Europe. „Kdekoliv se zákazník potká s Tescem, od-
náší si jednotnou zkušenost. Omnichannel je komplikovaná 
matice, kterou je náročné udržovat. Je důležité vědět, jak 
chceme značku konzistentně charakterizovat. Při tvorbě naší 
brand essence Radost z dobrých věcí jsme vyšli z profilace 
zákazníků. S použitím této esence měníme své prodejní a ko-
munikační kanály, web i prodej potravin on-line. Kamenný 
obchod je stále velmi důležitý, obsluhujeme tři až pět milionů 
zákazníků denně, v e-shopu jsou to zatím statisíce.“

N a programu konference Retail in Detail 2016, která 
se zaměřila na omnichannel, byly analýzy, vize,  
strategie a ukázky z praxe obchodníků nejen s rych- 

loobrátkovým zbožím. Úvodní část nazvanou Proč omnichan- 
nel, moderovanou Barborou Krásnou z pořádající společnosti 
Blue Events, otevřel Petr Bena, category director – new bu-
siness development společnosti Alza. „Probíhá digitální re-
voluce. Překresluje se mapa obchodu a někdo nepochybně 
půjde z kola ven, protože ztráty firem, které jsou na hraně, 
budou dlouhodobě neudržitelné.“ Dále zmínil konec maso-
vého marketingu a naopak trend personifikace. Příkladem je 
e-commerce, která na rozdíl od tradičních kamenných ob-
chodů více pracuje na personalizované bázi. Zdůraznil, že 
současný zákazník nechce masový marketing; důkazem je 
úspěšnost sociálních sítí.

Tržby v kamenných  
obchodech poklesnou na 81 %
Ondřej Žák, senior manager, retail and FMCG advisory 
services, EY, se zaměřil se na tři hlavní oblasti: změnu zá-
kazníka – cesty zákazníka – na co se soustřeďují úspěšní. 
Zdůraznil, že kamenný obchod rozhodně nevymírá. V roce 

RETAIL IN DETAIL:  
kamenný obchod rozhodně nevymírá

PETR BENA:  
KONEC MASOVKY – PERSONALIZACE  
A CÍLENÍ VYTVÁŘÍ NOVOU HODNOTU  
V OBCHODU – VÍCE NA: 
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Závěrečnou panelovou diskusi Jak na to? moderoval Ondřej 
Aust, šéfredaktor, Médiář. Mezi sedmi panelisty byli výrobci, 
dodavatelé a obchodníci. Petr Bena, category director – New 
Business Development, Alza; David Kolář, marketingový ře-
ditel, Hornbach; Zuzana Kubišová, suppliers service director 
SK/CZ, Brandbank; Jakub Mikeš, shopper & customer mar-
keting leader ČR, Unilever; Martin Rozhoň, CEO, Vivantis; 
Jakub Šulta, zakladatel, kosik.cz, a Petr Varmuža, spolumajitel, 
Yeme. Šlo tedy o velmi pestrý panel diskutujících reprezentu-
jící příznivce omnichannelu, rekrutující se jak z kamenných ře-
tězců, tak hráčů e-commerce, ale též o zastánce myšlenky, že 
jeden kanál bohatě stačí, pokud se operuje dobře.

Diskuse přes různá východiska zúčastněných došla k hlavnímu 
závěru, že ve finále o úspěchu rozhodne nabídka služeb zá-
kazníkovi, personalizace dat a důvěryhodný a pozitivní zá-
žitek z nakupování. K tomu je ovšem zapotřebí dokonale 
vytěžit data, pochopit potřeby a přání zákazníků a mít eko-
nomicky udržitelnou strategii. 

Společnost Yeme preferuje 
osobní kontakt se zákazníky
O cestě proti proudu vytvořením úspěšného kamenného su-
permarketu s chutnými potravinami mluvil Peter Varmuža, 
spolumajitel Yeme, kde se třetina sortimentu – pečivo, maso  
a masné výrobky – vyrábí na místě. Yeme se soustředí na kva-
litu a lokální výrobky, především sýry a víno. Společnost prefe-
ruje osobní a přímý kontakt se zákazníky. Peter Varmuža tráví 
většinu času přímo na prodejní ploše, svolává tam i interní 
porady a schůzky s dodavateli. Zná osobně stovky zákazníků  
a konzultuje s nimi nabídku supermarketu.

Nákupní trendy v oblasti péče o domácí mazlíčky po-
psala Kateřina Holnová, marketingová ředitelka PetCenter. 
Zdůraznila kvalitní výživu, edukaci zákazníků a sledování je-
jich nákupního chování.

Cestu velkoobchodu Makro od obchodování k obsluhování 
popsali Jan Koutný, head of e-commerce, Makro ČR/Metro 
SK, a Jiří Bílý, generální ředitel, U & SLUNO.

Makro následuje 
potřeby zákazníků 
Makro v posledních letech důsledně ná-
sleduje potřeby zákazníků. Vytvořilo pro-
dejní tým, který se 350 lidmi díky osobní 
péči o klienty tvoří více než 50 % obratu. 
„Osobní kontakt se zákazníky on-line ne-
nahradí. Přistoupili jsme k personalizaci 
obsahu webu i nabídek, prodej podpo-
rujeme v call centru. Provozujeme školicí 
a tréninkové centrum – Makro akademii. 
Zboží objednané on-line rozvážíme 
vlastními prostředky, on-line tržby tvoří 
17 % obratu,“ řekl Jan Koutný.

Lidé chodí do kamenných 
knihkupectví za zážitky
Jeden z nejúspěšnějších příkladů omni-
channel retailu na českém a slovenském 
trhu na závěr tohoto programového 
bloku prezentoval Michal Meško, CEO, 
Martinus. Ve své strhující videoprezen-
taci dokázal, jak mizí hranice mezi on-
-line a off-line světem, mezi kamenným  
a internetovým obchodem. „Naši zákazníci se rozhodují, zda 
budou nakupovat v kamenném obchodě nebo on-line podle 
aktuálních potřeb a situace. Stále více lidí chodí do kamen-
ných knihkupectví, která spojujeme s kavárnami a možností 
zážitků a setkávání se. Je potřeba získat rovnováhu mezi sku-
tečným a virtuálním světem.“

SOUČASNÝ ZÁKAZNÍK 
NECHCE MASOVÝ 
MARKETING!



58 www.packagingherald.cz

Vydavatel:
KON Agency s.r.o.
 
Sídlo:  
Na Květnici 616/4, 140 00 Praha 4
IČ:  04126297
DIČ:  CZ04126297

Korespondenční adresa:  
Holečkova 31/103, 150 00 Praha 5
Mobil: +420 777 808 526
Web: www.packagingherald.cz

Redakce:
Mgr. Adriana Weberová
šéfredaktorka
Mobil: +420 604 928 572  
Email:  weberova@packagingherald.cz

Spolupracovníci redakce:
Miroslav Bartoš, Jan Cholenský,
Ivana Kohoutová, Alois Sklenář,
Vlado Volek, Jana Žižková

Inzerce a marketing:
Mgr. Ivana Kohoutová
Mobil: +420 777 808 526 
Email:  kohoutova@packagingherald.cz

Layout a DTP:
Bc. Lenka Tomičová 
Email:  tomicova@packagingherald.cz

Tiskárna:
Integraf, s.r.o.
Myslbekova 273, 547 01 Náchod

Distribuce:
A.L.L. production, s. r. o.  
Ve Žlíbku 1800/77 – Hala A7  
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Registrační značka:  
MK ČR E 22207

ISSN 2336-8918 (Print)
ISSN 2336-8926 (On-line)

Publikované materiály mohou být   
dále uveřejněné pouze se souhlasem 
vydavatele. Vydavatel neodpovídá  
za věcný obsah inzerátů. Placená  
inzerce je označená PI. 

Najdete nás na:

REJSTŘÍK
Acomware ...........................................56
Agro Kmínek ........................................30
Agro-la ................................................10
Alcoa ..................................................13
Allied Domecq ......................................16
Alpla-Werke Alwin Lehner ......................45
Alvey Manex ........................................52
Alza ....................................................56
ARC Robotics ...................................6, 55
Autodesk ..............................................44
Barcelona Cartonboard. ........................47
BARTIDA ..............................................14
Bjornberg .........................................9, 47
Blue Events ...........................................56
Boco Pardubice  ....................................55
Bosch Packaging Technology ..................22
BOTTLING PRINTING ......................36, 55
Brandbank ...........................................57
BRANOPAC CZ ....................................55
BT Watzke ...........................................13
CADKEY ..............................................44
Coca-Cola ............................................45
Coca-Cola HBC Polska ............................7
Comau Czech.......................................54
Cork Janosa .........................................12
Danone Waters .....................................27
Dassault Systèmes .................................44
DECORUM ...........................................19
Delcam ................................................44
DS Smith Packaging ................................8
Easyfairs ................................................7
EKOBAL  ..................................32, 52, 55
EKO-KOM ............................................48
Elias Palme ...........................................19
Eprin ...................................................55
Equicom ...........................................6, 55
Ergopack Bohemia ................................55
ESKO ..................................................43
Evian .............................................26, 45
FANUC Czech ......................................55
FANUC Europe Corporation .....................8
GABEN ...........................................6, 55
Hamé ..................................................10
Hit Office .............................................52
Hornbach .............................................57
Jelínek Corkgroup .................................12
KBA CEE ..............................................41
KHS ....................................................27
KHS-NMP ............................................28
KLAUS TIMBER ......................................52
Korken .................................................13
kosik.cz ...............................................57
Krpa Paper ...........................................52
KUKA ..................................................54
Leonardo Technology .............................55
Lepíky ..................................................55

Linde Material Handling ČR .....................8
Lintech .................................................34
M+I Glass ......................................19, 20
Makro ČR/Metro SK .............................57
Martinus ..............................................57
Mátl & Bula ..........................................55
Microstation .........................................44
Mirel Vratimov ......................................52
Mondelez ............................................11
Mondi Group .................................47, 53
Nestlé Česko ........................................11
NMP Systems .......................................27
Norske Skog ........................................47
Nové vinařství ......................................13
Novocork .............................................13
NuKorc Trading International ..................13
OBALOVÝ INSTITUT SYBA ...............50, 52
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM .................55
OTK GROUP ........................................40
pap4ever digital ...................................55
Papírna James Cropper ..........................47
PEBAL ..................................................52
PEMAG ...............................................13
Pepper Decor........................................20
PetCenter .............................................57
Pharming .............................................52
PILOUS ..........................................38, 52
PPL CZ  ................................................55
Proneco ...............................................13
REKO PRINT  ........................................55
RPC Group ...........................................52
S&K Label ............................................52
SERVISBAL OBALY ................................52
Smurfit Kappa.......................................44
Spandex ..............................................47
SPUR ...................................................52
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ......56
ŠKODA AUTO ......................................38
TART ....................................................52
Technology ...........................................55
Tesco Central Europe .............................56
TFP universal ........................................55
THIMM Group ......................................52
THIMM Packaging ................................47
Tiskárny Didot .......................................55
TOYOTA DENSO ....................................6
U & SLUNO .........................................57
Ulmer Schokoladen ...............................22
Unilever ...............................................57
Universal Robots ...............................6, 54
Vetropack Holding ................................13
VETROPACK MORAVIA GLASS ...........7, 10
Vivantis ................................................57
Yeme ...................................................57
Zentiva ..................................................7
Zlatá Praha Salabka ..............................18

BOTTLING PRINTING ............ 35, 36, vklad
EKOBAL ...............................................31
EKO-KOM ..............................................2
ERG-System ..........................................41
Grafiko Print .........................................59
GRANITOL ...........................................23
Linde Material Handling ČR ...................27
Macron Systems ....................................43
Model Obaly ...................................11,17
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM ...........15, 37
OTK GROUP ..........................................9
SERVISBAL OBALY ................................25
Schoeller Allibert ...................................39

Sklárny Moravia .....................................5
Techni Trade ...........................................7
Universal Robots ...................................21
VETROPACK MORAVIA GLASS ...............60

Seznam inzerce Packaging Herald č. 7 (9–10/2016)

INZERCE

Rezervace 25. 11. 2016

Dodání 2. 12. 2016

Další číslo magazínu 
vyjde 12. prosince.





LEHKOST POTŘEBUJE SKLO.

Vetropack Moravia Glass, a.s.
CZ - 697 29 Kyjov, Tel. +420 518 733 111, www.vetropack.cz

Lehké, stabilní, ekologické. Vylehčené sklo má silné argumenty, pokud jde o ochranu životního prostředí.
Vylehčené sklo snižuje spotřebu energie, surovin a také tvorbu emisí CO2. Stabilita a pevnost zůstávají zachovány.
Stejně jako všechny ekologické přednosti skla. Lehkost potřebuje sklo – a vylehčené sklo potřebuje Vetropack.
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