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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

i přes hektický prosinec a neméně pro nás všechny náročný
leden se nám opět podařilo získat zajímavé materiály a připravit další články se zaměřením na uživatele obalových řešení. Tedy skupinu, která nás všechny tak inspiruje, a proto
se jejím názorům, zkušenostem i požadavkům na obaly
a související technologie pravidelně na stránkách magazínu
Packaging Herald věnujeme.
Dozvíte se například více o obalové filozofii hračkářského gigantu, společnosti Lego, ale také o trendech pohledem společnosti Orkla, která má pod svými křídly Vitanu a Hamé. Také
logistiku a balení v e-shopech se nám podařilo zachytit jak
z pohledu dodavatelů obalů, tak i jejich uživatelů. Nechybějí
názory zástupců internetových obchodů AMAZON a ALZA.
Za jedním z uživatelů se dokonce vydáme k protinožcům,
kde australský výrobce prémiových výrobků úspěšně bojuje
proti padělkům.

I techničtěji zaměření čtenáři si přijdou na své. Například společnost Hamé se s námi podělila o zkušenosti s roboty, které
úspěšně využívá již devět let. Královský pivovar Krušovice nám
formou případové studie přiblíží proces modernizace balicí
linky. V další případové studii se s vámi společnost Tescoma
podělí o zkušenosti s fixačními prostředky, které se jí osvědčily.
Milovníky designu určitě potěšíme exkurzí do světa obalů
prémiových výrobků. Za zmínku jistě stojí připomenutí Retail
Summitu, kterého se na přelomu ledna a února zúčastnil rekordní počet návštěvníků. Možná proto, že program byl zaměřen na spotřebitele a jeho měnící se nákupní chování.
Nechyběl zde ani magazín Packaging Herald, který byl opět
mediálním partnerem akce.
Ale více již neprozradím, přesvědčte se sami…
Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald
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V marketingové komunikaci
je jedničkou Kofola
Společnost GfK uskutečnila na podzim
2016 reprezentativní průzkum na on-line populaci ve věku 15+. Cílem bylo
zjistit, která z českých značek se svou
pozitivní marketingovou komunikací
v posledních 12 měsících nejvíce zapsala do paměti Čechů. V této kategorii
pro rok 2016 byla nejčastěji spontán‑
ně zmiňována společnost Kofola.
Druhou příčku obsadila značka Škoda.
Airbank se umístila na třetím místě. Na
dalších místech následují Česká spořitelna a T- mobile. V TOP 10 byly také
zmiňovány FIO banka, ČEZ, Moneta
GE, Klasa či Alza. Více na
www.packagingherald.cz.
Hliníkové obaly získaly
šest ocenění WorldStar
Na světové obalové soutěži WorldStar Packaging Awards
bodovalo hned šest hliníkových obalů, které jsou současně držitelem ocenění Alufoil Trophy. Pět z nich bylo oceněno v kategorii potravin. Společnost Ampac byla oceněna za sáček na
marinádu se speciálním zipem pro snadné otevírání. Výrobce
Ardagh zaujal unikátním balením typu ready-to-eat na sýr pro
společnost Emmi. Řešení All In One Fondü se skládá z kovové misky vhodné i pro ohřev v mikrovlnné troubě, stojánku
a čajové svíčky. Miska je uzavřena hliníkovým víčkem s membránou AluFix Retort Pro typu easy peel. Společnost Constantia
Flexibles získala hned dvě ocenění. Jedno za vaničku s víčkem
na předvařený masový pokrm Ofen-Fleischkäs, ve které je
možné pokrm doma dopéct. Druhou cenu získala za hliníkový obal s názvem Sustainer. Společnost Huhtamaki Flexible
Packaging si odnesla ocenění za obal Refilly Pack na italskou
kávu illycafé. Více na www.packagingherald.cz.

NEWS

Kofola využívá CHEP palety
Výrobce nápojů Kofola k distribuci svých limonád na pěti
evropských trzích místo svých vlastních palet začal využívat
služby společnosti CHEP v oblasti paletového poolingu. Jedná
se o efektivnější řešení, které snižuje riziko poškození palet
či samotných výrobků na minimum. „Paletový pooling společnosti CHEP nás zbavuje neproduktivních starostí s řízením
vlastního paletového fondu a v oblasti půlpalet je to velmi
efektivní řešení. Kvalita palet je nadstandardní, což minimalizuje riziko poškození nejen palety, ale především našich
nápojů v průběhu celého dodavatelského řetězce,“ pochvaluje si Vladimír Čoček, manažer distribuce společnosti Kofola.
Více na www.packagingherald.cz.

KitKat láká na obal s vlastní fotkou
Výrobce sušenky KitKat sází na personifikovaný obal. Ve Velké
Británii a Irsku spouští soutěž, díky níž mohou lidé získat obal
s vlastní fotkou. Více než 55 tisíc lidí může od února získat
tuto speciální čokoládovou sušenku v soutěži, kterou výrobce
čokolád nedávno spustil. Akce se mohou účastnit jen dospělí,
kteří si koupí některou z variant výrobku a zadají dvanáctimístný kód z obalu na webové stránky firmy. Systém jim pak
odpoví, zda jejich balení vyhrává. Pokud ano, mohou lidé
nahrát fotku (vlastní nebo své rodiny) v požadovaném formátu
a zaslat firmě adresu, kam má unikátně zabalená sušenka
přijít. Do měsíce jim přijde do schránky balíček. V Česku se
podobná kampaň zatím nechystá.

PI
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V závodu Nutricia Deva
se bude plnit do nových obalů
Nový vlastník závodu Nutricia Deva v Novém Městě nad
Metují plánuje investovat do výrobních linek, které umožňují
plnit dětské přesnídávky do nových obalů, například takzvaných taštiček. Společnost Danone továrnu prodává fondu soukromého kapitálu ze skupiny Arx Equity Partners, protože sama
nedokázala využít celou její výrobní kapacitu. Mezi hlavní
investory Arx Equity Partners patří Česká spořitelna, Evropský
investiční fond nebo firma RSJ. Vlastnický podíl v řádu vyšších jednotek procent získá také nový ředitel závodu Keith
Dilworth.

dopadů na životní prostředí a názorů zákazníků Tesco dodává
v plastových taškách pouze výrobky, kde takovéto balení vyžadují hygienické standardy, jako například u masa, pečiva,
váženého ovoce a zeleniny, produktů z lahůdkového pultu
a drogistického zboží. „Usilujeme o minimalizaci množství
odpadu vzniklého při nakupování, abychom učinili naše fungování udržitelnějším. Ti, kdo si stále přejí dostat své zboží
v taškách, si tuto možnost mohou zvolit jediným kliknutí při objednávání. Jsme velmi vděční těm, kdo nám pomáhají ochránit
planetu a objednávají si své zboží bez plastových tašek,“ říká
Peter Koubek, manažer E-commerce společnosti Tesco.

FM Logistic testuje nástroj pro
diagnostiku logistických center
Ve spolupráci s HuManiS, výzkumnou laboratoří EM ve
Štrasburku, vyvinula společnost FM Logistic, přední poskytovatel skladování, přepravy a obalových služeb, 100% elektronický nástroj Di@Log, který reorganizuje skladové operace.
Výzkumný projekt vedl k nasazení modelového nástroje založeného na metodě SCOR (Supply Chain Operations
Reference). Ten identifikuje a vyhodnocuje klíčové ukazatele
výkonnosti podle jejich interní nebo externí orientace (provozní
efektivity). Metoda analýzy bere v úvahu všechna kritéria od
provozu po otázky strategie. Následně byl vyvinut Di@Log,
nástroj pro diagnostiku provozu logistických center. Více na
www.packagingherald.cz.

Další biologicky rozložitelná
lahev vyrobená z rostlin
Rakouská společnost NaKu známá svými
udržitelnými obalovými řešeními představila
novou lahev z biopolymerů. „Vyrobena je
ze 100% obnovitelných zdrojů bez použi‑
tí změkčovadel. Její hlavní složkou je kyselina mléčná, která se získává ze škrobu
a cukru,“ říká Johan Zimmermann, managing director a zakladatel společnosti.
Více na www.packagingherald.cz.

Tesco omezuje množství plastových tašek
S účinností od 25. ledna snižuje obchodní řetězec Tesco
množství nákupních tašek. Zároveň budou mít zákazníci on-line objednávek možnost volby, zda chtějí nákup doručit
v taškách či nikoli. Již od spuštění služby online nákupu potravin v roce 2012 se Tesco snaží tuto službu neustále rozvíjet
i s ohledem na zpětné vazby od svých zákazníků. Po zvážení
8
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DACHSER zajišťuje logistiku šampaňského
Mezinárodní logistický provider DACHSER zabezpečuje ve
svém skladu na severu Francie logistiku pro šampaňské. Každý
rok zde odbaví zásilky s téměř 13 miliony lahví šumivého vína
a destilátů z regionu Champagne. Logistické služby zajišťuje
pobočka DACHSERU ve francouzské Remeši ve skladu o velikosti 18 000 m2, kde nechybí chladicí systém, který umožňuje regulovat teplotu tak, aby sklad simuloval prostředí stejné
jako v klasickém vinném sklípku. Více
na www.packagingherald.cz.

PR PREZENTACE

Ďábel se skrývá v detailu!
Jaký uzávěr vybrat?
NOLATO CERBO poradí…
Firma NOLATO nabízí široký sortiment ochranných víček
k farmaceutickým plastovým dózám s různou technikou otvírání
a zavírání z hlediska konečného uživatele. Všechny uzávěry jsou
opatřeny ochranou originality, která zabraňuje zneužití obsahu
před prvním otevřením dózy.
Cerbo Classic SC narážecí víčka barevná
Uzávěry nabízíme narážecí se zabezpečovací vnitřní membránou (jako např. u oleje) nebo s klasickým vnějším odtrhovacím kroužkem. Pokud některý z VMS nebo farmaceutických
výrobců hledá víčko absolutně chránící obsah lahvičky před
vlhkostí ze vzduchu, pak je uzávěr Cerbo Classic SC 34 nebo
42 mm s vnitřní membránou nejlepší volba. Zaručuje 100%
odolnost proti vlhkosti před prvním otevřením. Víčka jsou navíc
nabízena v široké škále barev – modrá, červená, zelená,
žlutá, černá, stříbrná – jako standardní či na zakázku barva
vybraná zákazníkem.
Cerbo Classic CL narážecí s vysoušedlem
Hledáte-li uzávěr s vysoušedlem, který zabraňuje zvlhnutí
kapslí, pilulek nebo tobolek v průběhu užívání léku konečným
uživatelem, pak zvolte též narážecí víčko, ale s vnějším odtrhovacím kroužkem, které je vyplněno silica gelem, o různé
hmotnosti a o průměru 34 a 42 mm s označením Cerbo
Classic CL. Barva bílá.
Cerbo Solid šroubovací
s dětskou pojistkou a vysoušedlem
V sortimentu šroubovacích uzávěrů můžeme nabídnout řadu
Cerbo Solid o průměru 29 mm. Výhodou je použití jedné
velikosti víčka pro řadu dóz o různém obsahu, a to od 20
do 175 ml, v případě řady Solid W až do velikosti 400 ml
s průměrem hrdla 34 mm. Šroubovací víčka Solid splňují požadavky zákazníků v různých alternativách – jako ochranné
víčko TE samostatné nebo opatřené silica gelem – vysoušedlem – nebo i dětskou pojistkou CR.
Cerbo Easy Grip – pro slabé a revmatické ruce
RD středisko firmy Nolato Cerbo vyvinulo speciální víčko pro
starší lidi, kteří již nemají takovou sílu v rukou, nebo ty, kteří

Cerbo Easy Grip

Cerbo Classic CL

Cerbo Classic SC

Cerbo Solid

trpí revmatickým onemocněním rukou. Toto víčko samo o sobě
nemá ochranný charakter pro obsah dózy, ale nasazuje se
na narážecí víčko SC nebo CL a je opatřeno plastickým zářezem – křížem na horní vnější straně. Tento kříž zasunutím
hrany stolu či tužky nebo pera pomůže lehce otevřít jakýkoliv
uzávěr, který je již nasazený na hrdlo dózy. Víčka Easy Grip
byla schválena švédským ústavem pro revmatologii a ve skandinávských zemích jsou jako pomůcka pro otevření dózy velice používaná.
Cerbo Threasy tříhranné
Mezi atypické uzávěry patří tříhranné
víčko Cerbo Threasy k tříhranné dóze
150 ml. Tento je opatřen plastovým
zámkem, který při otvírání dózy prask‑
ne a zámek odpadne. Celý komplet
tříhranné dózy vypadá velice atraktivně a hodí se pro balení vitaminů pro
humánní i veterinární účely.
Nevíte si rady, jaké víčko je pro váš produkt ideální?
Kontaktujte zástupce firmy Nolato pro Českou a Slovenskou
republiku:
Zuzana Martanová, Area Sales Manager
+420 602 752 818, zuzana.martanova@nolato.com

www.nolato.com
www.cerbo.com
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Hamé: Roboty zde
fungují už devět let
ROBOTY JIŽ PATŘÍ VE VĚTŠINĚ PRŮMYSLOVÝCH FIREM K NEOCENITELNÝM POMOCNÍKŮM
PŘEDEVŠÍM PRO SVOU RYCHLOST, SPOLEHLIVOST A PŘESNOST. TĚŽKO SI DNES BEZ NICH
PŘEDSTAVIT EFEKTIVNÍ VÝROBU KDEKOLI, A TO NEJEN V POTRAVINÁŘSTVÍ. NAPŘÍKLAD
SPOLEČNOST HAMÉ VYUŽÍVÁ ROBOTY V PROCESECH BALENÍ JIŽ DEVĚT LET.
Adriana Weberová

P

řes nesporné výhody vyplývající z nasazení robotů je
stále mnoho nevyužitých příležitostí, kde je možné proces
balení a paletizace zautomatizovat a nahradit tak monotónní práci pracovníka provádějícího stále stejnou, nezajímavou a opakující se činnost. Například pracovník, který
provádí opakovanou činnost typu přesunutí výrobku z dopravníkového pásu na paletu, je ukázkovým příkladem toho, kde je
ideální použít robota. „Naše kolaborativní roboty navíc není
vždy nutné zavírat do klecí. Nasazení je tedy velmi rychlé

10 www.packagingherald.cz

a návratnost zaručena. Programování paletizace je velmi jednoduché a uživatelsky přívětivé, protože nástroj paletizace je
implementován přímo v našem robotu,“ říká na úvod Kateřina
Slánska, marketing manager Central & Eastern Europe společnosti Universal Robots. „Automatizované paletizace řešené
jakýmkoliv způsobem se vyplatí především v provozech, kde
je nárok na rychlost, efektivitu či v případě paletizace těžkých
dílů nebo velkého množství dílů,“ doporučuje Michal Žáček,
sales engineer robotics společnosti FANUC, a dodává: „Dále

HLAVNÍ TÉMA

v provozech, kde není možná dlouhodobá přítomnost člověka, a stejně tak v provozech, kde je požadavek na nahrazení stereotypní práce člověka robotem.
Robot jako manipulátor u balicích strojů
Například v oboru potravinářství samotný robot sám o sobě
balí potraviny velice výjimečně, ale často je spíše využíván
jako manipulátor u balicích strojů. „Jeho hlavní výhodou při
manipulaci je univerzálnost a možnost obsáhnout větší sortiment výrobků. Dále má mnohem větší rozsah pohybů oproti
jednoúčelovým manipulátorům. Výhoda oproti běžným manipulátorům je i v uživatelském prostředí programu robota, které
umožňuje velice jednoduché přidávání nového sortimentu,“
podotýká Michal Žáček. Určitým specifikem robotů v potravinářském průmyslu je použití speciální vazelíny pro mazání
převodů robota, aby v případě úniku tohoto maziva nedošlo
ke kontaminaci potraviny zdraví nebezpečnou látkou. Toto
specifikum se týká aplikací, kde dochází k přímému kontaktu
robota s potravinou.
O VYUŽITÍ KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Ukázka balení ve společnosti Hamé
Balicí středisko společnosti Hamé ve Starém Městě
u Uherského Hradiště má v provozu automatizovanou
linku již několik let. Projekt modernizace centrálního
distribučního centra, včetně automatizované balicí
linky, si tento výrobce vypracoval bez účasti cizí firmy.
Cílem byla technologie s vysokým výkonem zaručující
přesnost, flexibilitu zpracovávaných obalů určených
k balení sterilizované zeleniny, ale také snížení počtu
zaměstnanců.

jednotlivé vrstvy odebírají či přenášejí najednou. Robot poté
sklenice odkládá po jednotlivých vrstvách na pás. Kapacita
stroje určeného k depaletizaci je 250 sklenic se sterilizovanou
zeleninou za minutu. Po pásu sklenice míří do etiketovacího
stroje, který aplikuje až 15 tisíc etiket za hodinu.
Stroj zvládne 35 skupinových
balení za minutu
Sklenice poté putují po dopravníku ke kontrole, při níž jsou vyřazovány vadné kusy – například s vadným víčkem. Následně
balicí stroj DIMAC balí sklenice do skupinového balení pomocí fólie nebo do traye či kombinovaného obalu. Kapacita
stroje činí 35 balení za minutu. Dalším krokem je označení
skupinového balení etiketami a šaržovacími štítky.
Následně rozřazovací pás odděluje balení na dva pásy mířící
ke dvěma paletizačním robotům, které hotová balení skládají
na EUR palety. Ty dále směřují k ovinovacímu stroji, kde jsou
zabaleny do strečové fólie. Po aplikaci etiket je skladoví operátoři zaskladňují do prostoru expedice. Linka je nastavena
na šest druhů obalů, respektive typů sklenic. Automatizovaná
linka je řízena průmyslovými automaty Siemens. „Nutno podotknout, že popsaný systém úspěšně funguje ve společnosti
Hamé již od roku 2008,“ říká Petr Kopáček, PR manažer společnosti Hamé.

Z výběrového řízení vyšly vítězně společnosti TERAMEX
TRADING, která zajistila dopravníky, firma ABB se postarala o dodávku plně automatizovaných robotů.
Dvě balicí linky nahradila jedna
Automatizovaná linka provádí mnoho úkonů: depaletizaci
a paletizaci, etiketování sklenic a jejich balení spolu s opatřením šaržovacích štítků. Před její instalací byly ke zmíněným
činnostem potřeba dvě balicí linky. Kromě toho linku, která
zvládne stejné procesy při vyšším výkonu, obsluhují místo dvaceti pouze čtyři manipulanti.
Dopravníky určené k transportu sklenic a palet k robotu dodala již zmíněná společnost TERAMEX TRADING. Plně automatizovaný depaletizační robot ABB pracuje na principu
speciálních podtlakových hlav s pěnovým materiálem, které

Nahradí kolaborativní roboty ty tradiční?
Podle Kateřiny Slánské se běžně setkáváme s aplikacemi, kde
se finančně vyplatí použít kolaborativního robota místo tradičního robota. „Dá se říci, že se dá předpokládat nárůst kolaborativních robotů i na úkor těch tradičních. Tím nechci říci,
že tradiční robotika vymizí, alespoň ne hned.“ Také Michal
Žák předvídá kolaborativním robotům slibnou budoucnost. „Ty,
přestože jsou stále definované jako strojní zařízení, dokáží vyhovět legislativě a mohou přímo spolupracovat s člověkem.
Další směr bude stále častější nasazování inteligentních doplňkových funkcí.“  foto: Hamé
11
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Zaměstnanci
Johnson & Johnson
vítají nového robotického
spolupracovníka

Johnson & Johnson je jednou z největších společností
v odvětví zdravotní péče na světě. Implementací
robota od UNIVERSAL ROBOTS do montážní linky
svého řeckého výrobního závodu společnost umožnila
zaměstnancům se zbavit monotónních prací. Vděční
dělníci pojmenovali svého nového kolegu CLIO.

Případová studie společnosti
Johnson & Johnson
Země:
Řecko
Velikost společnosti:
hlavní sídlo společnosti v USA,
115 000 zaměstnanců po celém světě
Produktové zaměření:
zdravotní péče a farmaceutika
Návratnost investice:
6—12 měsíců
Zadání:
Odebírání a ukládání, balení a paletizace
12 www.packagingherald.cz
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Potřeby/výzvy a očekávání:
Ve snaze ulevit zaměstnancům v řeckém výrobním závodě
od nevděčných monotónních prací se globální společnost
v oblasti zdravotní péče Johnson & Johnson rozhodla využít
robotickou technologii. Ta, jak společnost doufala, umožní zaměstnancům soustředit se na zajímavější aspekty jejich práce,
a to při současné optimalizaci výroby.

„Zpětná vazba od Johnson & Johnson je 100% pozitivní.
Skutečnost, že zaměstnanci robota pojmenovali, hovoří za
vše,“ vysvětluje Ypatidi Ionnis, obchodní ředitel společnosti
InnoPro Technologies, která robota dodala.

ZHLÉDNĚTE NA VIDEU PRÁCI

Robot by měl provádět komplikované úkony, odebírat různé
typy lahví z montážní linky, přenášet je do balicího stroje
a třídit je podle typu výrobku. Pro dosažení úspěchu byla zapotřebí nanejvýš flexibilní technologie.

ROBOTA CLIO VE VÝROBNÍ LINCE

Klíčové výhody:
Snadné programování, flexibilní nasazení, kooperace
a bezpečnost.
Řešení:
Ukázalo se, že nejlepší technologií pro stanovené zadání
je robotické rameno bez klece od Universal Robots. To po
implementaci do výrobní linky díky své rychlejší a intenzivnější práci, než dokáže člověk, okamžitě efektivně urychlilo
procesy.
Jako klíčová výhoda se projevila jednoduchá obsluha robota,
protože i nezkušení pracovníci byli schopni bez dohledu provádět programování. Řečtí zaměstnanci, kteří se nyní mohou
zbavit únavných opakovaných prací, pojmenovali robota Clio
a jsou rádi, že s nimi pracuje. Díky jeho vestavěným bezpečnostním funkcím může výrobní proces probíhat bez jakýchkoli
bezpečnostních opatření.

S ohledem na fakt, že si Clio vede tak dobře, zvažuje společnost Johnson & Johnson investici do sesterského robota, aby
optimalizovala své montážní linky pro výrobky péče o dítě.
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U prémiových obalů
dominuje originalita,
minimalismus i retro
SOUČASNÝ DESIGN OBALŮ PRÉMIOVÝCH VÝROBKŮ OVLIVŇUJE NĚKOLIK SMĚRŮ. OD
MINIMALISMU, ORIGINALITY, ŘEMESLNÉ PROPRACOVANOSTI A DŮRAZU NA DEKORATIVNOST AŽ
K RETRO STYLU. RETRO SE PROSAZUJE ZEJMÉNA U NÁPOJŮ, ORIGINALITA U PRIVÁTNÍCH ZNAČEK.
Adriana Weberová

U

prémiových výrobků pozorujeme dva para‑
lelně se vyvíjející směry v obalovém designu.
Skutečně originální a na trhu vynikající výrobky se vyznačují odlišným tvarem a materiálovým
provedením obalu. „V grafickém designu této kategorie výrobků dominuje minimalismus a důraz na
rafinovanost provedení, ale současně se v některých segmentech vracejí retro trendy vyznačující se
svým propracovaným výtvarně-řemeslným zpracováním,“ poznamenává Martin Kušpál, creative director společnosti MAISON D‘IDÉE.
Minimalismus a dekorativnost
se dají pěkně kombinovat
Také Juraj Demovič, kreativní ředitel a designér společnosti Pergamen, vidí u prémiových obalů dva
směry. „Trendy jsou dnes velmi flexibilní a designéři
naštěstí nemusí být otroky nějakého dominantního
stylu. Obaly mohou být klidně minimalistické nebo
naopak dekorativní. Tyto dvě polohy se dají pěkně
namixovat.“ Jako příklad uvádí lahev Tatratea, která
stojí na jednoduché siluetě lahve a střídmém designu, přičemž velké písmeno T je velmi dekorativní. Nebo etiketa Chateau Rúbaň je extrémně
minimalistická, ale ilustrace jsou jemně a detailně
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vypracované. „Časté je také použití limitované barevné palety s jednou výraznou barvou, což pomáhá
zviditelnit produkty v regálech.“

Design speciálního balení
limitované edice Bohemia Sekt
Karel IV. připravila agentura
Fiala & Šebek. Celková exkluzivita

Návrat retro obalů zažívá například kategorie drinks
& beverages. Privátní značky řetězců naopak čím
dál častěji představují nové a originální koncepce
široké škály výrobků, které mnohdy předbíhají svou
uceleností a provedením obaly lokálních výrobců.
Například velký vzestup je podle Martina Kušpála
patrný u masných výrobků, které u nás představují své
prémiové produkty na vysoké úrovni.

balení je podtržena jak zvolenou
barevnou kombinací a velkým
podílem ručně tvořených prvků,
tak i volbou prémiových materiálů
a technologií. Exkluzivní černo-zlaté
provedení je doplněno o detail
odkazující na královské atributy –
pečeť na hrdle lahve z pravého
pečetního vosku a akcent královské
rudé barvy v odkaze na 700letou
historii. Samotný nápis Karel IV.
a veškeré ornamenty byly vytvořeny
výhradně ručně. Ručně probíhala
v Bohemia Sektu i samotná aplikace
etiket na lahev včetně stuhy a pravé
pečetě. V technologii tisku etiket byl
kombinován ruční papír se zlatou
ražbou a reliéfním lakem.

Obal vnímáme i hmatem
Spotřebitelé dále reagují vjemově na dotyk při kontaktu s výrobkem v obchodě. Ať už se jedná o rozdíl mezi matným
a lesklým provedením, případně doplněním textilií nebo dřeva
do obalového designu. Vyjmenované detaily dokáží zanechat
velký dojem.
K tomu, aby člověk vnímal obal jako prémiový, výrazně přispívá volba kvalitních materiálů a technik. „Například ražba
na fólie nebo reliéf posouvají obal do vyšší třídy. Kromě očí
je do vnímání obalů zapojený i hmat,“ potvrzuje trend Juraj
Demovič. Někdy změna materiálu přispěje ke změně zvuku
výrobku – například nový obal cereální tyčinky příjemně šustí.
I v kategorii prémiových výrobků je jedním z dlouhodobých trendů hledání a aplikace alternativních ekologických
materiálů. Například náhrady papíru z kukuřičného škrobu
nebo mletého bambusu, se kterými se běžně setkáváme jak
v Německu, tak v asijských zemích.

Nejdůležitější je propojení
obalu se značkou
Při tvorbě designu obalu, a to nejen v případě prémiových výrobků, je nejdůležitější propojení obalu se značkou, respektive
s příběhem značky. „Vypadá to jako banální samozřejmost,
ale právě v případě prémiových produktů se často toto propojení promění ve výpravnou produkci, někdy doslova po‑
zlátko,“ varuje Juraj Demovič.
„Dnešní spotřebitel reaguje na trendy minimalistické estetiky
digitálních zařízení a jejich rozhraní a my věříme, že i právě
tato směřování jsou důležitá při tvorbě brandingu a obalového
designu,“ doplňuje Martin Kušpál.
Na začátku práce designéra by proto mělo být hledání tématu, které dokáže vizuálně prezentovat značku. Následně je
potřeba se věnovat detailům – kompozici, písmu, ilustracím,
barevným paletám a podobně. I v tomto případě nápad
a jeho precizní zpracování platí také pro obaly obecně. 
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Jak balit potravinové
doplňky?
VITAMINOVÉ DOPLŇKY JSOU ŽHAVÝM TÉMATEM SOUČASNÉ DOBY. MAJÍ SVÉ FANATICKÉ PŘÍZNIVCE
STEJNĚ JAKO ODPŮRCE. ALE BEZ OHLEDU NA DRUHOU SKUPINU (NE)UŽIVATELŮ SE V SOUČASNÉ
DOBĚ JEDNÁ O EKONOMICKY HODNĚ ATRAKTIVNÍ SEGMENT. VEDLE VLASTNÍ VÝROBY DOPLŇKŮ JE
DŮLEŽITÝ I SYSTÉM JEJICH BALENÍ A ČASTO I DESIGN ČI ERGONOMIE OBALU.
Jana Žižková

S

ortiment potravinových doplňků stravy se neustále rozšiřuje především na evropském a americkém trhu. Co se
týče jejich užívání, v některých případech se dá hovořit
až o určité hysterii fanatických propagátorů, kteří je občas
prezentují i jako léky. Potravinové doplňky se však liší jak
od běžných potravin, tak i od léčiv. Od potravin se odlišují
vysokým obsahem vitaminů, minerálních nebo jiných látek
s nutričním nebo fyziologickým účinkem, čímž doplňují běžnou
stravu na úroveň příznivě ovlivňující zdravotní stav spotřebitele. Na rozdíl od léčiv nejsou však určeny k léčbě či prevenci
onemocnění.
VITAMINOVÉ DOPLŇKY NEJSOU LÉKY —
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
16 www.packagingherald.cz

Obaly z různých
materiálů, tvaru nebo designu
Vzhledem k tomu, že doplňky stravy jsou různého složení
i různé konzistence, můžeme se v jejich případě setkat s oba‑
ly z různých materiálů, tvaru nebo designu. U primárních
obalů se jedná především o dózy, skleničky, kelímky, tuby,
blistry či sáčky. Zajímavým počinem změny balení je obal pro
Pangamin Klasik od společnosti Rapeto. Více jsme se obalu
věnovali v Packaging Herald 05. Pro nový obal s výraznou,
ale přitom minimalistickou grafikou, která se barevně liší podle
typu výrobku, byl zvolen stojací sáček (doypack) se zipem,
který umožňuje jeho opakované neprodyšné uzavírání
a spolu s bariérovými vlastnostmi fólie zaručuje vysokou
úroveň ochrany tablet. Je praktický pro každodenní užívání
produktu bez nutnosti obsah přesýpat jinam.

DESIGN

V sekundárním balení doplňků převažují obaly vyrobené ze
skládačkové lepenky. Na rozdíl od řady léčiv, kde grafika
hraje podružnou roli (uživatel lék potřebuje bez ohledu na
design obalu), u potravinových doplňků se setkáváme vedle
ergonomického strukturálního designu i s designem grafickým,
který hraje v přemíře výrobců svou roli v marketingovém boji
o zákazníka. Podobně jako u některých léčiv i u doplňků jsou
velmi důležitými prvky uzávěry obalů v podobě různých dávkovačů, rozprašovačů, kapátek, odměrek či prostých šroubovacích či narážecích uzávěrů s různými pojistnými kroužky.
Důležitá je uživatelská přívětivost
Rozsáhlý sortiment obalů na potravinové a vitaminové doplňky nabízí společnost Galapack. Firma reprezentuje jako
výhradní zástupce pro Českou republiku a Slovensko přední
evropské i světové výrobce obalových prostředků pro kosmetické, farmaceutické a potravinové doplňky. Sortiment prakticky zahrnuje všechny výše zmíněné typy obalů. Obaly se
vyznačují vysokou uživatelskou přívětivostí, která se projevuje snadným otevíráním a uzavíráním, ergonomickými tvary
vhodnými zvláště pro seniory. Nechybí ani řada ochranných
prvků, která zahrnuje např. pojistné kroužky, dětské pojistky
či pojistku originality. V případě potřeby je možné použití
vysoušedel.
OBALY Z PLASTU VYFUKOVANÉ
I VSTŘIKOVANÉ — VÍCE V ONLINE
VERZI MAGAZÍNU

Skládačky v roli
atraktivního sekundárního obalu
Při prodeji doplňků hraje velkou roli i již zmíněný obal sekundární, který nejenom poskytuje ochranu obalu primárnímu,

případně usnadňuje jeho logistiku, ale díky často vícebarevné
nápadné grafice slouží i jako vizuální upoutávka. Velice často
se u přebalů na vitaminové a potravinové doplňky vyskytují
různé způsoby zušlechťování. Zvláště v období Vánoc se setkáváme s přebaly se zlatou či stříbrnou ražbou, ať již klasickou horkou nebo i studenou ražbou z fólie. Již řadu let
přední výrobci léků a doplňků stravy, například společnost
Walmark, používají kvalitní obaly od brněnské společnosti
TOP TISK obaly.
Trendem v balení vitaminů, minerálů a potravních doplňků jsou
barevné plastové dózy s barevnými víčky s ochranou originality.

Vedle kvalitního ofsetového tisku společnost nabízí i řadu dalších technologických možností – lakování, ražbu, Braillovo
písmo, kašírování či aplikaci okének přes roh. Hojně je přirealizaci grafiky využívaná i studená ražba v podobě technologie Prindor.
Výhodou je i rychlost produkce. Protože se kovové efekty aplikují v jednom průchodu, při ofsetovém tisku lze dosáhnout
rychlosti 15 tisíc archů za hodinu. 
PI

BRISK, výrobní družstvo, vyrábí
metodou vstřikovyfukování PET
lahvičky od objemu 10 do 250 ml,
jež jsou opatřeny různými závity.
Největší podíl výroby tvoří lahvičky
se závity o průměru 18 a 28 mm,
pak následují lahvičky se závitem 20
a 24 mm. Uplatňují se jako různé
spotřebitelské obaly pro kosmetické, potravinářské, farmaceutické, technické a propagační účely.
Metodou vyfukování z preforem
vyrábíme PET lahve o objemu od
0,5 l do 2 l se závitem o průměru

28 mm a kanystry o objemu od
3 l do 10 l se závitem o průměru
47 mm. Lahve a kanystry jsou
vhodné jak pro potravinářské,
tak i technické účely.
Další výrobní oblastí družstva je
kartonážní výroba. Na flexotiskovém stroji potiskujeme expediční
kartony, především pro vinaře s jejich logem na 6 ks lahví. Rovněž se
zabýváme výrobou luxusních kazet
na archivní vína, skládaček na vína,
dárkových kazet na porcelán včetně
potisku sítotiskem a výseků různých
tvarů na příklopových lisech.

BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova

www.briskvd.cz

brezina@briskvd.cz
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MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÝ JE
PRO NÁS DOPAD OBALŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nejčastěji používaným obalovým materiálem v LEGO Group je certifikovaný papír FSC, což znamená,
že je vyroben ze dřeva způsobem podporujícím zdravější planetu a zlepšujícím kvalitu života dřevorubců
i jejich komunit. Mimořádně důležitý je tak pro tohoto dánského výrobce co nejšetrnější přístup k životnímu
prostředí ve všech aspektech jeho činností. Nejen o obalech jsme hovořili s Andrejem Beňačkou,
packaging engineerem R&D Packaging Material ve společnosti LEGO Group.
Adriana Weberová

V

šechny výrobní závody společnosti LEGO Group se
řídí stejně přísnými předpisy o bezpečnosti a kvalitě a postupy používanými k výrobě LEGO produktů
a jsou standardizované napříč všemi továrnami. To vše zajišťuje stejně vysokou kvalitu všech LEGO produktů včetně
18 www.packagingherald.cz

balení bez ohledu na to, ve které z pěti továren byly vyrobeny (Monterrey – Mexiko, Billund – Dánsko, Nyíregyháza –
Maďarsko, Kladno – Česká republika, Ťia-sing – Čína). Proces
finálního balení standardního portfolia produktů LEGO probíhá kromě dánského závodu ve všech čtyřech továrnách.

INTERVIEW

Jakým vývojem obaly
ve vaší společnosti prošly?
Jako každá jiná společnost s osmdesátiletou historií jsme i my
v případě balení našich produktů sledovali a stále sledujeme
aktuální trendy v obalových materiálech, jejich kombinacích
a samozřejmě také v obalovém designu. Z osmdesátých a devadesátých let si pamatuji například LEGO stavebnici zabalenou v plechových i lepenkových válcích nebo v plastových
zavíracích boxech. Vybavuji si různé podnosy a separátory,
které byly součástí balení našich produktů, ale také například dřevěné kufříky. Dodnes jsou tyto obaly pro nás v LEGO
Group inspirací pro inovace.

našeho cíle spočívajícího v použití 100% FSC (Forest
Stewardship Council) certifikovaného papíru a obalů v našich
balicích závodech, a to při použití pro přímý i nepřímý materiál ve výrobě. FSC certifikovaný papír znamená, že papír,
který používáme, je vyroben ze dřeva zajištěného způsobem,
který podporuje zdravější planetu a zlepšuje kvalitu života pro
dřevorubce i jejich komunity. V roce 2015 jsme také dosáhli
93% úrovně recyklace odpadu a rozhodli jsme se investovat
jednu miliardu dánských korun do Centra udržitelných mate‑
riálů (Sustainable Materials Centre), kde hledáme další obnovitelné suroviny, které mají být použité při výrobě produktů
LEGO a jejich balení.

Kolik druhů obalů používáte?
Obalové portfolio dělíme v zásadě na tři skupiny. První skupinou jsou standardní obaly, kam primárně patří klasické pravoúhlé boxy a jiné typizované platformy. Tato skupina tvoří
největší podíl obalového materiálu. Dále máme nestandardní
obaly, které jsou obvykle používané pro jednu produktovou
řadu s cílem ji odlišit. A konečně jsou to specifické obaly,
které jsou určeny exkluzivně pro konkrétní model či stavebnici.
Jaké jsou ve vaší společnosti trendy v obalech?
Při výběru vhodného obalu jsou zohledňovány různé atributy.
Patří sem velikost a kvalita komunikačního prostoru, bezpečnost dětí, ochrana produktu, produktivita balicího procesu
a další. Mimořádně důležitý je pro nás celkový dopad obalového materiálu na životní prostředí, efektivita logistiky spojená s výsledným produktem a jeho uhlíkovou stopou. V této
souvislosti se zvětšuje prostor na obalu určený k informacím
pro zákazníka, jak s kterým odpadem zacházet šetrně k přírodě. Ještě jeden atribut přichází v našem oboru do popředí
oproti minulosti. Obal je konstrukčně řešen tak, aby zabránil
neoprávněné manipulaci s obsahem balení, než se dostane
ke koncovému zákazníkovi.
Obaly se spíše zmenšují, nebo naopak zvětšují,
nebo jsou z hlediska velikosti víceméně stejné?
Napříč jednotlivými produktovými řadami se modely hraček
samozřejmě vyskytují v širokém spektru velikostí obalu. Z pohledu obalů je pro nás důležité efektivní a automatizované balení s co nejvyšším stupněm zaplnění krabice, což v konečném
důsledku ocení také zákazník. Samozřejmě to přináší i hledání
nových cest a kompromisů, které musí zároveň vyhovovat požadavkům kolegů z marketingového týmu, což nás opět posouvá dopředu k novým inovativním řešením.
Jaké obalové materiály a proč používáte
nejčastěji? Jakým vývojem prošly?
Nejčastěji používaným obalovým materiálem, nejenom z dů‑
vodu flexibility a pevnosti, je papír. V roce 2015 jsme dosáhli

Společnost LEGO Group je jedním z předních
světových výrobců stavebnicových konstrukčních
hraček s ústředím v dánském Billundu. Původní
hračky LEGO byly ze dřeva a začaly se vyrábět
v roce 1932. LEGO kostka vyrobená z plastu
přišla na svět v roce 1949 a dnes známé kostky
s výstupky, umožňujícími snadné zaklapávání
kostek, se na trhu objevily v roce 1954. Finální
patentovaný systém, jak jej známe dnes, se potom
datuje do roku 1958. LEGO kostka byla dvakrát
vyhlášena Hračkou století.

Jak často obaly inovujete?
Optimální prostor pro inovaci obalů a obalových materiálů
je při přípravě novinek. Příležitost inovovat se nám proto naskytuje relativně často vzhledem k tomu, že novinky jsou na
trh uváděny zpravidla v půlročních cyklech. Proces vývoje
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obalu je svázaný s procesem vývoje modelu hračky, který se
do obalu bude finálně balit. Tyto procesy jsou samozřejmě
sladěné a překrývají se. Typicky je to doba mezi jedním až
třemi roky podle toho, zda jde o standardní obalovou platformu nebo úplně novou.
Kdo se na inovacích podílí?
Několik na sobě závislých částí naší organizace, ale samozřejmě aktivně zapojujeme do procesu tvorby nových obalů
také naše dodavatele. Interně jsou to hlavně různé části oddělení kvality a marketingu, grafici, konstruktéři obalu, lidé
mající na starosti novinky, materiáloví specialisté pro obalové
materiály a tak podobně. Ke konečnému stavu inovovaného
obalu se vyjadřuje také výroba nebo kolegové z výzkumu
a vývoje (R&D) pro platformy balení, které globálně v rámci
LEGO Group používáme.

sobovali naše portfolio pro konkrétní zemi, jsou už dávno
pryč. V dnešním globálním světě u modelu, jehož návod na
sestavení je znázorněn pomocí obrázků bez jediného slova,
si hravě vystačíme se dvěma verzemi – USA a International.
Nebýt rozdílů v legislativních požadavcích, stačila by u každého produktu pouze jedna globální verze.
Znamená to, že se obaly
v jednotlivých zemích neliší?
Neliší se z hlediska obalové konstrukce a použitých obalových
materiálů. Máme jedno globální produktové portfolio s jednou
příslušnou technickou specifikací. Faktem však zůstává, že
v každém regionu (Evropa, Asie, Amerika) papírny vyrábějí
příslušný materiál, který se může pohybovat v různé části
spektra v rámci specifikace kvůli tomu, že výroba v každém
regionu podléhá odlišným klimatickým podmínkám.

Andrej Beňačka, packaging engineer R&D
Packaging Material ve společnosti LEGO, má za
sebou 11 let aktivního působení v oblasti projektů
a procesů souvisejících s balením, vývojem inovací
obalových platforem, výběrem materiálů, testováním a implementací obalů ve výrobě. 

Obecně je větší část portfolia našich obalů řešena interně. Ale
jak jsem již naznačil, není výjimkou bližší a intenzivnější spolupráce s dodavateli obalových materiálů v případě určitých
produktů. Důvodem je, aby se zabezpečil optimální proces
jak na straně výroby samotného obalového materiálu, tak na
straně následného balení produktu u nás.
Co mají vaše obaly vyjadřovat?
Když pominu základní ochrannou a informační funkci primárního obalu v souladu s legislativou, tak je to samozřejmě prostor pro komunikaci s naším zákazníkem. Z obalu musí být na
první pohled jasné, že jde o produkt značky LEGO. Logo,
dnes už ikonické číselné označení modelu, téma a věková
skupina, pro kterou je model primárně určen, jsou pevně svázané s bohatou plochou určenou pro vizuální vyjádření daného modelu, jeho obsahu a jeho herní hodnoty.
Navrhujete i obaly pro český trh, nebo
přebíráte design a konstrukci výhradně
ze zahraniční centrály?
Design a konstrukce obalu jsou stejně jako grafická
stránka obalu řešeny globálně. V systému máme
také obal s verzí nazvanou „CZECHOSLOVAKIA“
a už z názvu je zřejmé, že časy, kdy jsme přizpů‑
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Jaká jsou podle vás
vlastně specifika vašich obalů?
Pro produkty LEGO je určitě typický vysoký
nárok na kvalitu. To se týká i tisku. Finální
vzhled našich produktů musí být ve stejné
kvalitě bez ohledu na to, na kterém kontinentu byly vyrobeny. Toto specifikum se týká
nejen krabic, ale také brožur, fólií, návodů,
nálepek atd.

Kolik dodavatelů obalů využíváte?
Roste, či naopak klesá jejich počet?
Počet našich dodavatelů je v souladu s potřebnou kvalitou
a požadavky na jejich schopnosti ve smyslu výrobních kapacit, servisu a projektové a návrhářské základny. Globálně
se snažíme o rozvoj našich dodavatelů tak, aby spolu s námi
dynamicky rostly jejich schopnosti a jejich kapacita, kterou
naše společnost výhledově očekává.
Kam míří výrobky z kladenského závodu,
respektive z velkoskladu LEGA?
Finální produkty z kladenské továrny míří do Distribučního
centra v Jirnech, které následně výrobky distribuuje našim zákazníkům podle požadavků z trhů.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
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Rozhoduje jednoduchost,
funkčnost, udržitelnost
a nižší náklady
O trendech v obalech se zaměřením na flexibilní obaly jsme hovořili s PAVLEM KOMŮRKOU, packaging
innovation coordinatorem norské společnosti ORKLA, pod kterou patří například společnosti Vitana a Hamé.
Adriana Weberová

Jakým směrem se podle vás vyvíjejí flexibilní
obaly a čím si tento trend vysvětlujete?
Nejvýznamnějším trendem je pokračující tendence směrem ke
zjednodušování obalů, zlepšování či přidávání funkcí obalu
a snižování hmotnosti materiálů, například používáním slabších fólií a snižováním gramáže. Podle mě jde o několik hledisek, a především jde o udržitelnost a nižší náklady. Zákazník
chce něco, co je udržitelné, a zároveň za to nechce moc
zaplatit, což platí delší dobu a ve světě obalů platit bude.
Zároveň se zvyšuje nárok na funkčnost obalu, což umožňuje
technologický vývoj, nové materiály a nové dostupné komponenty a tak podobně. Dokonalejší materiály mohou znamenat
jejich menší spotřebu.
Zaznamenal jste v této oblasti
odlišnosti z hlediska regionů?
Je známo, že například v Norsku a Švédsku jsou lidé za kvalitu ochotni zaplatit více, což se odráží i v kvalitě obalů –
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u nás je stále nejdůležitější cena. Pod pojmem kvalita se může
skrývat více aspektů. Nejenom kvalita výrobku samotného, ale
třeba i to, co se bude dít s odpadem, který vznikne spotřebou
zboží. V našem případě tedy s obalem. Vloni jsme byli na
obalových veletrzích v Tokiu a Chicagu a tam bylo docela patrné, že Evropa je z hlediska vlivu obalů na životní prostředí
někde jinde než zbytek světa. Jsme na tom mnohem lépe. Na
druhé straně jsou některá „zelená“ témata někdy přehnaně až
hystericky diskutovaná.
V čem se liší přístup k udržitelnosti
u jednotlivých zemí nebo kontinentů?
Například vystavovatelé v Tokiu udržitelnost chápou jako zodpovědné nakupování materiálů z certifikovaných zdrojů, které
musí dodavatelé dokládat. Ale občas jde o obecné fráze,
ne o něco konkrétního. Na tokijském veletrhu jsme našli snad
jenom pár příkladů obalů, které vysloveně řešily některý z parametrů toho, co Evropa chápe jako udržitelný vývoj (např.
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beauty of glass

používání komponentů z obnovitelných zdrojů, lepší recyklace
nebo znovupoužití obalů v rámci jejich životního cyklu). Trendy
jsou tam nastaveny trochu jinak.
Jak je na tom podle vás
v porovnání s těmito trhy Evropa?
Myslím, že v Evropě jsme v této oblasti mnohem dál. Jestli je
to dobře? To je otázka. Někdy se to přehání, a navíc, pokud
v tom Evropa zůstane sama, tak to svět nespasí. Musí se tím
zabývat všichni. A globálně. Ale myslím, že Asii a Ameriku
to dříve nebo později také dostihne – a z tohoto hlediska má
Evropa náskok a je na to připravena. Také jde o to, že obal
nemůžete vytrhnout z kontextu jeho použití. Mám zejména na
mysli integritu obalu s výrobkem. Musí reflektovat i sociální
trendy. Jiný příklad: „sustainability“ neboli udržitelnost je v USA
vnímána také trochu jinak. Tam věnují daleko více pozornosti
např. problematice vratnosti obalů než nahrazování materiálů.
To je jednoduše dáno dostupnými existujícími systémy (recyklace, skládkování apod.). Myslím, že správný pohled je se
na to dívat ze všech hledisek.
NAPADAJÍ VÁS JEŠTĚ DALŠÍ REGIONÁLNÍ
ODLIŠNOSTI? ODPOVĚĎ V ONLINE
VERZI MAGAZÍNU

Jaké jsou trendy v oblasti
bariérových vlastností obalových materiálů?
Vedle hliníkových bariér dochází již nějakou dobu k rychlému
vývoji různých alternativ. Jako jeden příklad z několika se dají
uvést snahy o zdokonalení a rozšíření papírových alternativ
ke konvenčním flexibilním obalům, jako jsou bariérové nebo
potahované papíry. Příčinou jsou ekonomické důvody, snižování nákladů.
Nahrazení hliníkové bariéry může přinést žádoucí úspory.
O různých náhradách se mluví více a více. Dnešní technologie
umožňují, že papír, myslím „coated paper“ neboli potahované
papíry, vám nahradí některé konvenční kompozice flexibilních obalů. Jak v Tokiu, tak v USA jsme objevili pár výrobců,
kteří se tím zabývají. A rok od roku jejich počet roste stejně
jako dostupnost takovýchto materiálů. Momentálně s některými
z nich zkoumáme možnosti využití těchto materiálů pro naše
výrobky. Rádi bychom to otestovali například na čokolády. Jde
o papír potažený různými směsmi komponentů, které mohou
výrazně změnit či vylepšit vlastnosti obalu.
Další výhodou může být i fakt, že se jedná o alternativy, které
jsou výhodnější pro další nebo opětovné zpracování. Příklad:
místo používání plastu bychom obal na čokoládu nahradili
touto alternativou.

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

www.sklomoravia.cz
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O JAKÉ DODAVATELE SE JEDNÁ?
ODPOVĚĎ V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Zaznamenal jste nějaké zajímavé postupy
v oblasti potisku flexibilních obalů?
Ano. Kromě digitálního tisku rostou i digitální technologie jako
takové. Například aplikování fólie v rámci digitální technologie. Na veletrhu jsme viděli příklady, kdy vám na krabičku
digitální tiskárna nanese lepidlo do určitého vzorce (registru)
a pak vám na to přijede fólie, která se na to přilepí, potom
pás odjede a zůstane vám aplikovaná fólie a vy neděláte
žádný stamping nebo aplikace podobného typu. Laicky řečeno je to natisknuté lepidlo a přelepená fólie. Vše funguje
samozřejmě online, kdy vám během minuty vytisknou pár krabiček například s vaším jménem.
Jaké je využití flexibilních
obalů v e-commerce?
Tam vidím jejich budoucnost. V e-commerce je největším problémem doručení poškozeného výrobku vlivem poničeného
nebo nevhodně zvoleného obalu. Důsledkem může být ohrožení loajality ke značce.
Mluvíme o všech produktech,
nebo jenom FMCG?
Mám na mysli FMCG, tedy rychloobrátkové zboží v obalu
s defektem. V e-commerce se musí hledět na obal z jiného pohledu než z pohledu retailerů. Obal v této oblasti plní trochu
jiné funkce než na regálu v klasickém kamenném obchodě.
Například když je výrobek doručen ve zmačkané nebo
prasklé plastové lahvi. To si příště rozmyslíte, jestli si ho koupíte znovu.

CO BYSTE E-SHOPŮM DOPORUČIL?
ODPOVĚĎ V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

I proto si myslíte, že jsou flexibilní obaly
ideálním nebo jedním z řešení pro e-shopy?
Klasický sáček z flexibilního obalu je podle mě ideální řešení
pro e-commerce. Jsem si jistý, že e-commerce v FMCG poroste
tak jako kdekoliv. A právě flexibilní obaly jsou určitě jedním z
řešení. Jak bude nastupovat e-commerce, tak bude růst význam
flexibilních obalů. Myslím, že na e-commerce budou profitovat
především výrobci flexibilních obalů, protože budou nahrazovat standardní obaly, například sklo se podle mě moc nehodí na e-commerce. Je těžké a křehké. A vlastníci značky se
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budou bránit poškození brandu, když se ví, že 41 % neopa‑
kovaného nákupu je způsobeno poškozením značky. Proto
si myslím, že flexibilní obaly do jisté míry nahradí konvenční
obaly. Například okurky budou místo ve skle ve flexibilním
obalu, prací prášky místo v krabici ve flexibilním obalu, to
si dovedu představit. Také tekuté prostředky mohou být místo
v plastových lahvích v sáčcích.
Narazil jste na veletrzích na nějaké novinky
týkající se např. easy open u flexibilních obalů?
Zajímavá řešení nabízí například v oblasti easy open společnost Sealstrip. Jejich sáčky FreshPak jsou nejen snadno otevíratelné, ale také reclosable neboli reseal, tedy s možností obal
i po otevření znovu velice snadno díky samolepicím vrstvám
na principu permanentního lepidla uzavřít. Používají se například na různé kusové výrobky.

OTEVŘENÍ A OPĚTOVNÉ UZAVŘENÍ
OBALU FRESHPAK V PRAXI
KE ZHLÉDNUTÍ NA VIDEU

Podobných obalů nabízí tento výrobce více. Podobné ukázky
jsou pro nás inspirací, že lze najít jednoduchá řešení například v rámci už nakupovaných fólií, že nepotřebujeme žádné
aplikátory. Podobné oblasti nás zajímají.

DALŠÍ UKÁZKA EASY OPEN ŘEŠENÍ
NA VIDEU

Jiným příkladem je americká firma Clear Lam Packaging corporation, která nabízí technologii PrimaPak vyrábějící flexibilní
obaly ve tvaru krabic, což připomíná rigidní obal. Krabice se
dá snadno otevírat a zavírat. Obal je lehký a dá se snadno
stohovat. Ale na podobné obalové řešení potřebujete stroj za
300 tisíc dolarů. O podobném zařízení jsme uvažovali pro
naše bonbony a oříšky. Jde o obalová řešení, která se běžně
využívají v USA, například i na čerstvé saláty. Samozřejmě
tím, jak se objevují nová a nová řešení, se zvyšuje i počet jejich výrobců a dostupnost pro spotřebitele.

VÍCE O TECHNOLOGII PRIMAPAK
NA VIDEU

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

IDENTIFIKACE

Nově také PRAVIDLA
PRO PŘIŘAZOVÁNÍ GLN
PO PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH PRAVIDEL PRO PŘIŘAZOVÁNÍ GTIN (GLOBÁLNÍ ČÍSLO OBCHODNÍ
POLOŽKY), KTERÝM JSME SE VĚNOVALI V MINULÉM VYDÁNÍ PACKAGING HERALD, SE NYNÍ
ZAMĚŘÍME NA NOVÁ PRAVIDLA PRO PŘIŘAZOVÁNÍ GLN – GLOBÁLNÍ LOKALIZAČNÍ ČÍSLO.
Michal Bílý, GS1 Czech Republic

S

ouběžně s upravenými Pravidly pro přiřazování GTIN
vstoupila v platnost také nová Pravidla pro přidělování
GLN. I tento normativ je pro uživatele Systému GS1
neopominutelný. GLN představuje další ze základních kmenových dat: identifikační klíč GS1 využívaný zejména ve standardní EDI komunikaci, kde jednoznačně odpovídá v různých
aplikacích na otázky „Kdo?“ a „Kde?“ všude tam, kde je nutné
od sebe odlišit dvě rozličné právnické osoby nebo lokace.

GLN PŘEDSTAVUJE
DALŠÍ ZE ZÁKLADNÍCH
KMENOVÝCH DAT.
GLN slouží k identifikaci
právnických osob a fyzických umístění
GLN, Global Location Number, globální lokalizační číslo, je
standardní numerická struktura využívaná k unikátní identifikaci
umístění ve velmi širokém smyslu. Vedle identifikace právnických osob se využívá i k identifikaci fyzických umístění (IT systémů, oddělení, odborů, úseků atp.), ale i digitálních umístění
a funkcí, tj. úseků se speciálním obchodním určením v rámci
organizace.
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SERVIS potiskových systémů
je důležitou součástí
BEZPROBLÉMOVÉ PRODUKCE
Jestliže se v dnešní době téměř žádný průmyslový provoz neobejde bez tisknutí
důležitých informací přímo na produkt či obal, stává se klíčovým parametrem při výběru
dodavatele i rychlost a úroveň servisu.
Filip Ševčík, marketing, WWW.BPRINTING.EU
V situaci, kdy se objeví závada na tiskacím systému, a dnes se
skutečně jedná o celé propojené technologie, se počítá doslova každá minuta. Nepotištěný produkt nemůže být ze zákona často ani distribuován a zastavení linky nebo její části
může způsobit přerušení činnosti dalších návazných provozů. Ztráty se pak mohou násobit a včasný příjezd servisního
technika se stává doslova vytouženým okamžikem. Dojezdová vzdálenost je tak jedním z klíčových faktorů služeb dodavatele, ale nesmírně důležitá je i možnost neprodleného zapůjčení jiné tiskárny v případě závažnější poruchy.

NON-STOP LINKA PRO HLÁŠENÍ PORUCH
V případě poruchy může pracovník zpracovatelského závodu
kontaktovat společnost BOTTLING PRINTING kdykoliv na telefonním čísle 608 034 783. V momentě, kdy ve ﬁrmě zpracují požadavek, vysílají technika z nejbližší dojezdové vzdálenosti přímo k zákazníkovi. Tím se minimalizují prostoje na výrobní
lince a maximálně eliminuje případný ušlý zisk.

KRUTÁ REALITA SERVISNÍCH SLIBŮ
Technický ředitel Jaromír Fojt při přednášce na semináři „Značím si“ v Mikulově připomněl někdy až krutou realitu, kterou
je dojezd servisních techniků při poruše tiskárny a nucenému
zastavení linky.

Může se tedy jednoduše stát, že technik postiženého výrobce zavolá na non-stop linku ihned po identiﬁkování problému
s očekáváním, že se jeho ﬁrmě dostane nadstandartní a velmi rychlé péče, protože může jít o velké peníze. Dovolá se,
předá požadavek, ale servisní technik nepřijede v čase, který očekává.

DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST JE DŮLEŽITÝ FAKTOR
Proto jsou ve společnosti BOTTLING PRINTING servisní technici doslova rozesetí po celém území České republiky, a to
z velmi praktického důvodu, který se dá shrnout pod pojem
dojezdová vzdálenost.
Znamená to, že technici nevyjíždí každý den z centrály z Mikulova, ale přímo z místa jejich bydliště, které může být mnohem blíže případnému dojezdu při poruše ve výrobě, proto
jsou u zákazníka ve chvílích, kdy je to opravdu důležité, co
nejdříve.
„Kompletní servisní vybavením vozím denně v kufru svého
auta, nikdy totiž dopředu nevím, co přesně budu potřebovat,
a tak si dokážu u zákazníka poradit téměř s čímkoli a přímo na
místě“ podotýká servisní technik Milan Misík, jehož výjezdovou stanicí je Rakovník ve středních Čechách.

ZAPŮJČENÍ TISKÁRNY
Tzv. non-stop servisní linka 24/7 je dnes v podstatě standard,
který nabízí a slibuje mnoho ﬁrem. Ne vždy se však očekávání
snoubí s realitou při ostrém provozu tiskárny.

BUĎTE NA POZORU
Bohužel se rychlá servisní linka nemusí rovnat rychlému dojezdu odborného technika na místo opravy. Stává se, že technik dojede k opravě o den později, a to v momentě, kdy se počítá každá hodina prostoje, může dělat enormní rozdíl v nákladech na servis – zejména když se započítá ušlý zisk, který
představuje zastavení výrobního procesu.

www.bprinting.eu

Pokud se stroj porouchá natolik, že jej technik není schopen
na místě opravit, nebo časová náročnost opravy je pro výrobu nepřijatelná, dochází k zapůjčení značícího stroje přímo
zákazníkovi. Servisní technik opraví stroj v servisním centru
BOTTLING PRINTING, pokud je oprava možná, a v momentě,
kdy je funkční, jej doručí zpět k zákazníkovi. Tímto se eliminují
prostoje ve výrobě klientů na nezbytné minimum.

IDENTIFIKACE

Nejen zpřehlednění
Nová Pravidla pro přidělování GLN si kladou obdobné cíle
jako Pravidla pro přiřazování GTIN – především výrazné zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti. Jsou vypracována velmi
podobným způsobem a doprovázena přesnými definicemi
pojmů a názornými ikonami.
Na rozdíl od pravidel týkajících se problematiky přiřazování
GTIN však nelze hovořit pouze o významné úpravě, neboť
vzhledem k probíhajícímu vývoji zejména v oblasti digitálních
technologií nabízejí několik zcela nových celků, pojmů a identifikačních možností, jež minulá verze neobsahovala.

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ GLN
JSOU ROZDĚLENA DO PĚTI PŘEHLEDNĚ
SESTAVENÝCH KAPITOL:
1. Obecná pravidla
2. Právnická osoba
3. Funkce
4. Fyzické umístění
5. Digitální umístění

Odlišení tzv. sublokací
Jiným příkladem nového ustanovení je možnost využívání tzv.
rozšířené identifikace představující volitelné odlišení podřízených fyzických umístění (tzv. sublokací) bez nutnosti přiřazování nových GLN. Využití možnosti rozšířené identifikace
směřuje též k vyšší přehlednosti a k šetření datového prostoru.
Sublokace je prostor existující v rámci již identifikovaného fyzického umístění.
Jedná se například o podlaží, kanceláře, rampy distribučního centra atp. Rozšířená identifikace je založena na využití standardu GS1 AI, tj. aplikačních identifikátorů GS1:
AI (414) – GLN místa v rámci společnosti, v nezbytné kombinaci s AI (254) – rozšíření ke konkrétnímu GLN.
Také identifikace funkce, tj. úseku či oddělení se speciálním
obchodním určením, existujícího v rámci organizace, nebyla
ve starší verzi běžným využitím identifikace GLN.
Neváhejte klást dotazy
Jak je vidět, nová Pravidla pro přiřazování GLN jsou obsáhlejší, představují celou řadu nových možností identifikace,
a tudíž lépe odpovídají potřebám rychle se měnícího trhu.

NOVÁ PRAVIDLA PRO
PŘIDĚLOVÁNÍ GLN I GTIN
SLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM
K VÝRAZNÉMU ZVÝŠENÍ
PŘEHLEDNOSTI
A SROZUMITELNOSTI.

Novinka: Digitální umístění
Příkladem nových pravidel proti původní verzi může být celá
pátá kapitola. Již její název – Digitální umístění – je v rámci
identifikace GLN zcela nový. Digitální umístění je elektronická
adresa, která se využívá ke komunikaci mezi počítačovými systémy. Nové GLN je nutné přiřadit v případě obchodní potřeby
jednoznačného odlišení od jiných digitálních lokací.
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Podpora ze strany globální organizace GS1, potažmo GS1
Czech Republic, je opět významná – webové stránky přinášejí
obsáhlého průvodce s velkým množstvím vysvětlení a odkazů.
GS1 Czech Republic i tato pravidla v nejbližší době přeloží
do českého jazyka a uvede možnost výuky formou plánovaných odborných školení, prezentací a konkrétních konzultací
uživatelem zvolených témat. 

Značení sekundárních obalů
Globální výrobce a dodavatel systémů pro značení a tisk
Markem-Imaje uvádí na trh zařízení 4500 určené pro intuitivní,
jednoduché a nákladově efektivní značení krabic z lepenky.
Technologická novinka 4500 od Markem-Imaje umožňuje výrobcům tisknout na krabice loga a jeden nebo dva
řádky textu až do výšky 56 mm. Pomocí DOD zařízení
je možné tisknout na lepenku a papír při rychlosti linky
60 m/min. ve čtyřech velikostech: 13, 24, 29 nebo 56 mm.
Vylepšený kontrolní systém Markem-Imaje 4500 umožňuje potisknout až 39 000 krabic při spotřebě pouhého
jednoho litru barvy. Náplně je možné vyměnit bez nutnosti dalšího nastavení, čistě a bezpečně za méně než
30 sekund. Tisková hlava je navržena tak, aby nevyžadovala každodenní údržbu.
Červeně nebo černě vytištěné kódy je možné číst z větší
vzdálenosti, což usnadňuje a zefektivňuje interní logistické operace. Díky dvěma senzorům, které automaticky
detekují rychlost linky, je zajištěna stejná kvalita potisku
na všech krabicích. V případě zjištění, že některá z krabic
není označena, se linka zastaví. Tím se předchází stahování produktu z oběhu a vzniku odpadu.

Parametry a využití Markem-Imaje 4500
Nové zařízení 4500 je vybaveno nejnovější generací uživatelského rozhraní s 5,7palcovým barevným dotykovým
displejem a rovněž displejem WYSIWYG ve 32 jazykových
mutacích. Výrobní data mohou být stažena a kopírována
do jiného zařízení 4500 nebo uložena na USB disk.
Markem-Imaje 4500 je snadno a rychle integrovatelné do
standardní linky. Po vybalení z krabice můžete práci na

zařízení zahájit do 30 minut i vzhledem tomu, že instalace nevyžaduje žádné speciální školení. Díky kompletní
ochraně napájecího zdroje disponuje stupněm krytí IP 54.
Proto může být instalováno ve všech výrobních podmínkách, včetně nejnáročnějších. Ideální je rovněž pro sezonní použití. Po několikatýdenním uskladnění je zařízení
okamžitě možné uvést do provozu bez nutnosti čištění.
Více informací na webových stránkách:

www.ondrasek.cz
www.ondrasek.cz/4500/
VÍCE O NOVINCE

MARKEM-IMAJE 4500 NA VIDEU
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Australští exportéři
bojují proti padělkům
SVĚTOVÉ TRHY JSOU ZAVALENY PADĚLKY. RŮZNÉ STUDIE NAVÍC VARUJÍ PŘED JEJICH RŮSTEM.
MISTREM V NAPODOBOVÁNÍ PŘEDEVŠÍM PRÉMIOVÝCH VÝROBKŮ JE ČÍNA, KTERÁ JE ZÁROVEŇ
ATRAKTIVNÍM TRHEM PRO AUSTRALSKÉ EXPORTÉRY. PROTO SE AUSTRALSKÁ POTRAVINÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BESTON ROZHODLA INVESTOVAT DO ŘEŠENÍ PRO OCHRANU SVÝCH VÝROBKŮ
PROTI PADĚLÁNÍ.
Ze zahraničních zdrojů připravila Adriana Weberová

P

odle PMMI, Americké asociace pro balení a zpracovatelské technologie (US Association for Packaging
and Processing Technologies), poroste ročně celosvětově množství padělků o 3 %. K podobným závěrům dospělo
OECD (The Organisation for Economic Co-operation and
Development). Růst nepovolených napodobenin a padělků
se světově odhaduje na 2,5 %, což poškozuje firmy a státní
pokladny, číselně se jedná o 461 miliard USD.
A konečně podle nedávné zprávy MarketsandMarkets.com
stoupne objem trhu s obaly, které mají ochranné prvky proti
padělání, z 82,5 miliardy USD v roce 2015 na 153,95 miliardy do roku 2020, předpokládaný meziroční růst by se tak
měl pohybovat kolem 13,4 %.
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Nejohroženější skupinou
jsou prémiové výrobky
Mezi nejvýznamnější odbytiště australských výrobců patří
asijský trh v čele s Čínou, která patří v oblasti padělků
k těm nejaktivnějším. Australským firmám exportujícím na
tyto trhy proto nezbývá nic jiného než investovat do ochranných technologií, které brání vstupu padělaných výrobků na
pulty prodejen nebo přes internetový prodej do domácností.
Nejohroženější skupinou jsou prémiové výrobky.
Například australská společnost Beston Global Food
Company (BFC) se sídlem v Adelaide (jižní Austrálie), která
vlastní řadu značek napříč širokou škálou prémiových potravin
včetně mléka a mléčných výrobků, mořských plodů, masa

IDENTIFIKACE

a zdravé výživy, se rozhodla investovat do sofistikované technologie vysledovatelnosti a zabezpečení obalů proti padělání, jejímž úkolem je pomoci při ochraně integrity prémiových
australských potravin v Asii. Podle Al Jawhariho, chief technology officera společnosti Beston, bylo téměř nemožné získat
zpět dobré jméno brandu poškozeného padělky. Výsledkem
je vývoj technologie nabízející možnost ověřit pravost výrobků
a identifikovat jednotlivé obaly.
Potravinář chrání své
produkty technologií „otisků prstů“
Potravinářská firma vyvinula pro ochranu svých produktů před
napodobováním platformu, která se skládá ze dvou částí.
První část známá pod názvem Brandlok chrání proti padělání
metodou založenou na principu technologie „otisků prstů“,
na podobném principu, jaký se používá pro ochranu bankovek. Vyvinuta byla ve spolupráci s organizací Australian
Commonwealth Scientific, Industrial Research Organisation
(CSIRO), a společností DataDot Technology. Druhá část systému je mobilní aplikace s názvem Oziris, která umí prostřednictvím QR nebo čárového kódu vystopovat původ produktu
až po jednotlivé složky ve výrobku, zjistí, kdy a kde byl produkt vyroben, datum spotřeby a expedice. K dispozici je
v operačním systému Android a iOS. S trochou nadsázky je
výsledkem zmapování cesty produktu od farmy až na stůl.

S touto platformou jsme lídry na trhu
Pokud se zákazník rozhodne využívat technologii Oziris/
/Brandlok, stačí použít mobilní aplikaci a naskenovat štítek
s bezpečnostními prvky, které jsou zárukou pravosti produktu.
Po naskenování QR kódu se mohou kromě již zmíněných informací o původu produktu také dostat k hodnocení produktu
jinými zákazníky.
Naši zákazníci tak budou mít 100% jistotu
Produkty chráněné novou technologii Oziris/Brandlok mohou
být prodávány prostřednictvím distribučních kanálů společnosti
Beston a jejího systému e-commerce. „Jsme poskytovateli technologie pro vysledovatelnost produktů a jejich ochranu před
paděláním, ale také e-commerce v oblasti B2B, B2C a to vše
v jedné platformě, což může být užitečné pro malé a střední
výrobce, kteří mají prémiové produkty, ale nemají platformu
umožňující jim export.“
Aplikace v angličtině a čínštině je nyní kromě Číny funkční
i v Singapuru, Thajsku, Vietnamu a očekává se, že brzy bude
i v Hongkongu a Jižní Koreji. „Naším největším trhem je Čína,
kde je obrovský potenciál pro export prémiových výrobků,
u kterých je ale největší problém s padělky. Asijští spotřebitelé, zejména z Číny, jsou si vědomi této problematiky v oblasti potravin a uvítali by možnost využití technologie, která jim

„PŮJDE O HLAVNÍ PLATFORMU
PRO OCHRANU AUSTRALSKÝCH
PRODUKTŮ NA ZAHRANIČNÍCH
TRZÍCH.“
Aplikace je k dispozici
i pro další australské exportéry
Společnost Beston využívá technologii pro
své produkty ve vlastním dodavatelském řetězci od loňského února s cílem rychle expandovat do Asie.
Od července ji poskytuje i ostatním australským exportérům potravin. V současné době je systémem chráněno 300 produktů,
z nichž 60 patří společnosti Beston a 240 externím společnostem. Al Jawhari uvedl, že kolem 80 % společností používajících systém mělo v minulosti problémy s padělky potravin.
„Australským společnostem tak nezbývalo nic jiného než začít
využívat kombinaci hi-tech technologií zabraňujících možnosti padělání s funkcí vysledovatelnosti v jedné platformě.“
Společnost Beston má tuto technologii chráněnou mezinárodními patenty. „Jde o TOP technologii, která je mimořádně propracovaná a aplikovaná pouze v Austrálii, abychom se ujistili,
že jde o uzavřený systém,“ vysvětluje Al Jawhari a dodává, že
existují i jiné technologie na podobném principu, které mohou
být aplikovány. Ty však lze podle Al Jawhariho padělat.

„NAŠÍM NEJVĚTŠÍM TRHEM JE ČÍNA,
KDE JE OBROVSKÝ POTENCIÁL PRO
PRÉMIOVÉ VÝROBKY, U KTERÝCH
JSOU ALE NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY
S PADĚLKY,“ PODOTÝKÁ AL JAWHARI
ZA SPOLEČNOSTI BESTON.
garantuje nákup pravých produktů,“ podotýká Al Jawhari.
Uživatelé technologie ve zmíněných lokalitách využívají aplikaci jak na úrovni distributorské pro supermarkety, tak přímo
přes e-commerce. 
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Program
konference
27. 4. 2017, 9-17 hod.
EFEKTIVNÍ VÝROBA
S ROZUMNOU AUTOMATIZACÍ

(Jan Teplý, ředitel marke�ngu, nákupu a obchodu, Madeta)
Automa�zace jako cesta k efek�vitě. Ale vše musí
mít svůj počátek. Kde to tedy začíná a kde končí?

AKTUÁLNÍ TRENDY
V AUTOMATIZACI A PRŮMYSLU

(Maarten van Leeuwen, generální ředitel, Alvey Manex)
Přehled technologických trendů, které můžeme v nejbližší době očekávat.
Jaký je jejich dopad na bezpečnost systémů, ergonomii
a další aspekty průmyslových provozů?

VARIABILITA BALENÍ PALETOVÝCH JEDNOTEK,
EFEKTIVITA INVESTICE

(Iva Havlíčková, vedoucí obchodní zástupce, Ekobal)
Orientace v možnostech balení a nabídce balicích strojů může být velmi ob�žná.
Přednáška poskytne prak�cký přehled k této problema�ce.

CIJ TISK BUDOUCNOSTI V BARVÁCH

(Jaromír Fojt, technický ředitel, BOTTLING PRINTING)
Od roku 1991 došlo k deví�násobnému prodloužení servisního intervalu u �skáren
s ink-jetovou technologií. Maximální efek�vita značení s minimálními náklady
na provoz a servis přitom v nejrůznějších barvách, to je značení budoucnos�.

STROJOVÉ VIDĚNÍ � NOVÁ DIMENZE KONTROLY KVALITY

(Roman Krejčí, produktový manažer, Axima)
Op�malizujte a zefek�vněte kontrolu kvality! V průběhu výroby nebo balicího
procesu lze kontrolovat kvalitu výrobku, jeho kri�cké oblas� či různé druhy kódů jedním
přístrojem.

JAK ZNAČIT V ROCE 2017

(Vlado Volek, ředitel, Syba)
Je rozumné obal popsat tak, aby zboží bylo co nejlépe prodejné a nehrozilo riziko, že jej
inspekce stáhne z oběhu.

VEČERNÍ
NEFORMÁLNÍ
PROGRAM
Večerní program začíná v 18.00
v zámeckém Sala terrena, kde
vás kromě bohatého rautu,
degustace vín značky Volařík
a tradiční cimbálové muziky,
čekají hvězdy Na stojáka
Karel Hynek a Daniel Čech.

ZNAČENÍ RANGE

(Kamil Suchánek, obchodní ředitel, BOTTLING PRINTING)
Možné i nemožné označování výrobků, sekundárních nebo terciárních obalů. Jednoduše
od A do Z na jedné plně automa�zované lince.

ONLINE KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK
PROFESNÍHO RŮSTU

(Kris�na Pohlová, Business Development Manager, MarketUp)
On-line prostředí jako prostor pro vzájemnou komunikaci
a sdílení zkušenos�. Sociální síť jako pla�orma pro setkání profesionálů.

CHYTRÉ ŘÍZENÍ LINEK

(Mar�n Košťálek, obchodní manažer, Alvey Manex)
Trendem budoucnos� je decentralizované řízení linky s využi�m
chytrých modulů, které lze napojit přímo na PC.
Jaké výhody tato technologie přináší?

28. 4. 2017, 9-12 hod.
Druhý konferenční den je věnován
prohlídkám technologií ve rmách
BOTTLING PRINTING, Alvey Manex nebo Ekobal.

VIRTUÁLNÍ
LINKA
Nahlédněte do budoucnos�
a projděte si balicí a pale�zační
linku poslední generace
ve virtuální realitě.

www.obaltrend.eu
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Neomezené možnosti
flexibilních obalů
FLEXIBILNÍ OBALY SE JIŽ DÁVNO PROSADILY V OBALOVÉM PRŮMYSLU A V MNOHA PŘÍPADECH
NAHRAZUJÍ KLASICKÁ OBALOVÁ ŘEŠENÍ. DOKONCE JDE O JEDNU Z NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍCH
OBLASTÍ BALENÍ. VZHLEDEM K JEJICH VLASTNOSTEM SE JIM PŘEDPOVÍDÁ BUDOUCNOST
I V E-COMMERCE, JAK POTVRZUJE V ROZHOVORU I PAVEL KOMŮRKA ZE SPOLEČNOSTI ORKLA ASA
NA STRANĚ 22.
Adriana Weberová

N

ázev flexibilní je odvozen od skutečnosti, že s úbyt‑
kem objemu může obal měnit svůj tvar. Do této skupiny patří obaly vyrobené z papíru, plastu, hliníku
či jejich kombinací. Na trhu se setkáme také s nejrůznějšími
druhy balicích papírů, fólií a podobně.
Do skupiny flexibilních obalů se řadí vedle tašek, pytlů a sáčků
také spotřebitelské obaly typu flow pack. Ty reprezentují například stojací sáčky. Zapomenout bychom neměli na různé
druhy etiket ať už samolepicích, smrštitelných, ale také těch
klasických. „Flexibilní nebo také měkké obaly patří k nejvýznamnějším druhům obalů. Původně v této skupině převládaly
obaly papírové, nyní je stále více obalů z plastových fólií nejrůznějšího složení,“ říká Zdeněk Ungrád, jednatel společnosti
Panflex.

Důležitým aspektem při jejich použití je ekologie, což vede
k vývoji nejen recyklovatelných materiálů, ale i například kompostovatelných. „Na druhé straně přibývají restrikce ohledně
tiskových barev, omezují se barvy s organickými rozpouštědly
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a roste používání barev vodou ředitelných, a to i na plasty.
Tyto předpisy se v různých zemích liší. Má to pak vliv i na používání technologií tisku. Tradiční hlubotisk, vhodný pro největší náklady, pomalu ustupuje rostoucímu flexotisku, který je
kvalitou tisku již srovnatelný,“ doplňuje Václav Mlynář, business
director společnosti Panflex.
Koření vyžaduje speciální zip
Mezi výhody výrobků ve flexibilních obalech v kategorii spotřebitelského primárního balení patří snadné skladování, nízká
hmotnost, možnost opakovaného uzavření (reclosable), pohodlné otevírání (easy open) a prodloužená životnost. Easy open
může být dosaženo násekem, mikroperforací a dalšími technikami. Opakované uzavření lze zajistit běžně používanou metodou zipu či pomocí samolepicích vrstev. „Co se týká našich
sáčků se zipy, přešli jsme na tuto aplikaci z důvodu poptávky
ze strany spotřebitelů, kteří postrádali fungující mechanismus
opětovného uzavření pro sáčky s kořením,“ vysvětluje David
Mareš, category manager Purchasing, Tactical Sourcing and
Implementation společnosti VITANA/Orkla ASA, a dodává:

www.ekobal.cz

Originál je jen jeden!
POWERFLEX STRATOS QUALITY
Nejefektivnější strojní průtažná fólie na trhu
Svými unikátními vlastnostmi zasáhne
do budoucnosti paletového obalu:


Úspora

Díky jejím jedinečným vlastnostem lze dosáhnout primární úspory až do výše 45 %
nákladů na zabalení paletové jednotky.
Sekundární úsporou je pak snížení odvodu
povinných poplatků za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu (EKO-KOM),
který aktuálně činí 0,575 Kč/kg.


Automatizace

Fólie je svými vlastnostmi předurčena pro balení do plně automatických linek s vysokými
nároky na rychlost balení. Umožňuje využít
důležité parametry i u velmi sofistikovaných
balicích technologií v závislosti na typu zboží.



Transparentnost

S ohledem na nároky automatizace je tato
fólie vyrobena s prvky stříbra pro dostatečné
zajištění lomu světla pro následné bezproblémové a bezpečné načtení čárových kódů.
Velmi vysoká transparentnost PowerFlex
Stratos Quality (odstraňuje handicap u konvenčních fólií) pak podtrhuje marketingová
řešení přepravních či skupinových balení.


Odolnost

Svým výjimečným technologickým zpracováním eliminuje přetržení při tak zvané
tvorbě ok – konec přerušování balicího procesu. Tato technologie výroby předurčuje fólii
pro použití ve velmi náročných provozech,
jako jsou např. mrazírny, chladírny atd.



Balení

Pro zajištění prevence proti poškození při
manipulaci a přepravě jsou jednotlivé role
baleny do ochranné fólie. Ochranný obal
je současně opatřen unikátním štítkem pro
eliminaci zaměnitelnosti za jiný výrobek.
Nedílnou součástí je pak dutinka vážící pouhých 700 g (proti běžným 1,6–1,9 kg), opatřená znaky pro správné zavedení fólie do
ovinovacích balicích strojů.

MATERIÁLY

„Aplikovaný zip byl pro tento účel navržen tak, aby i přes
ulpění prachových částic koření zůstal použitelný pro opakované dávkování koření ze sáčku.“

velmi dobrými bariérovými vlastnostmi proti pronikání vlhkosti
a kyslíku. Uzavíratelný obal na čokoládu Orion představila
společnost Nestlé.

Základní řadu tabulkových čokolád
ORION jsme oděli do atraktivní matné
metalizované fólie. Ta dodává tradič-

OPP umožňuje vidět obsah polévky
Zajímavým nápadem marketingového oddělení společnosti
VITANA/Orkla bylo také uvedení pyramidových sáčků s kořením pro dochucení příloh jídel, jako jsou rýže, brambory
a podobně. „Byť se nejedná o klasický flexibilní obal, neboť
materiálová specifikace je PET a technologie výroby je odlišná, i takovýto obal řadíme do této kategorie,“ vysvětluje
David Mareš. Jinou zajímavou ukázkou je obal na Farmářské
polévky. Jedná se o materiálovou specifikaci založenou na
OPP (orientovaný polypropylen), která umožňuje průhled
dovnitř sáčku a poskytuje zákazníkům možnost vidět obsah
polévky.
Z hlediska materiálů se k výrobě obalů na koření používají
stojací sáčky z bariérových vícevrstevných materiálů typu papíru, plastu nebo metalizovaných variant. Vícevrstvé laminá‑
ty mohou být doplněny fóliemi metalizovanými hliníkem.

nímu českému výrobku luxusní vzhled.
Fólie je tenčí o dva mikrometry, snížil
se tedy objem odpadu. Obal je opakovaně uzavíratelný.
ANDREA BROŽOVÁ, CORPORATE
COMMUNICATION MANAGER
NESTLÉ ČESKO

Prosazovat se začíná i digitální tisk
K benefitům flexibilních obalů patří také možnost atraktivního
potisku ať už fólií či sáčků. Společnost OTK GROUP nabízí
pro své zákazníky především hlubotiskový nebo flexotiskový
potisk pro různé typy a druhy fólií. Prosazovat se začíná
i digitální tisk. „Drupa ukázala, jaké možnosti má i v této oblasti digitální tisk, který je ve flexibilních obalech nyní sice používán jen okrajově, na úzké dráze tisku nebo pro zakázky
s personifikací. Jakmile se ale zlevní technologie digitálního
tisku a barvy pro digitální tisk, jeho doménou přestanou být
jen speciality, ověřovací série a nízké náklady, ale bude ubí‑
rat trh dále svým konkurentům,“ uvádí Zdeněk Ungrád.

V POSLEDNÍ DOBĚ SE ČASTO TAKÉ HOVOŘÍ
O VÍCEKANÁLOVÉM TISKU – VÍCE NA

Bariérová vrstva prodlouží
lhůtu spotřeby až na 18 měsíců
Společnost OTK GROUP v oblasti flexibilních obalů úspěšně
využívá například Oxaqua materiály, což je fólie s vysoce
bariérovou vrstvou, která prodlužuje lhůtu spotřeby potravin
až na 18 měsíců.
Nový typ flexibilního plastového sáčku vyrobeného z poly‑
etylenu představila v americké Atlantě na veletrhu Pack Expo
společnost PrintPack. Obal kromě funkce easy open disponuje
36 www.packagingherald.cz

AROMA A ČERSTVOST JSOU ZACHOVÁNY –
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

LEGISLATIVA

Opakované používání
IBC kontejnerů
IBC KONTEJNER JE OBALOVÝ PROSTŘEDEK URČENÝ PRO STŘEDNĚ OBJEMOVOU
PŘEPRAVU A SKLADOVÁNÍ TEKUTIN SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY MEZINÁRODNÍCH PŘEDPISŮ ADR,
RID A IMDG-CODE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, SAMOZŘEJMOSTÍ JE HOMOLOGACE
UN 31HA1/Y/. PŘESTOŽE TENTO OBALOVÝ PROSTŘEDEK MÁ HOMOLOGACI PRO NEBEZPEČNÉ
LÁTKY, MŮŽE BÝT I V PROVEDENÍ PRO KONTAKT S POTRAVINAMI A ČASTO JE V REŽIMU PŘEPRAVY
POTRAVIN POUŽÍVÁN, NAPŘÍKLAD PRO SIRUPY, OVOCNÉ ŠŤÁVY A NÁPOJOVÉ KONCENTRÁTY.
Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA

K

pojmutí přepravované tekutiny slouží
plastová nádoba, která je chráněna kovovou klecí. Toto řešení je natolik tuhé,
že umožňuje stohování. K ulehčení manipulace
pomocí nízkozdvižných i vysokozdvižných vidlicových vozíků je nádoba s klecí připevněna
k paletě (kovové, plastové, dřevěné). Další nezbytné příslušenství tvoří uzávěr a vypouštěcí
ventil. Výše popsaná konstrukce IBC kontejneru
(Intermediate Bulk Container) umožňuje jeho
opakované použití, jak potvrzují obaloví i logističtí experti, firemní dokumentace výrobců
těchto obalových prostředků a nakonec i běžně
užívaná praxe průmyslu.
IBC kontejner v režimu
opakovaného použití
Opakované používaní je tedy možné díky konstrukci společně s rekondicí (obnovením) IBC
kontejnerů po použití; pravda, s jistými omezeními: IBC kontejner nelze například použít pro
potraviny ani po vymytí coby součásti rekondice, byla-li v něm přepravována chemikálie
(jiná látka než potravina). Pokud výrobce tekutého zboží naplní a předá použitý IBC kontejner, stvrzuje tímto krokem opakované použití
ve smyslu zákona o obalech.
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Použité IBC
kontejnery k rekondici
Pojďme se na IBC kontejnery podívat z pohledu environmentálních zákonů, tj. zákona o obalech a zákona o odpadech.
Použité vyprázdněné IBC kontejnery předané k rekondici nejsou odpadem, neboť:
a) Nejsou naplněna kritéria pro odpad podle zákona
185/2001 Sb., o odpadech, § 3.
b) V souladu se zmocněním podle § 3 odst. (8) rozhodl
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, dne 22. 5. 2012, že použité IBC kontejnery
převzaté od dodavatelů společností OBAL CENTRUM k rekondici nejsou odpadem.
c) Po obnovení (rekondici) jsou IBC kontejnery běžně opakovaně používané jak na českém trhu, tak v zahraničí.

Účelové používání § 3 odst. (6)
Za zcela účelové, nahrazující věcné argumenty, lze pokládat
snahy o uplatnění zákona 185/2001 Sb., o odpadech,
§ 3 odst. (6) na použité IBC kontejnery „o vyjmutí věci z režimu odpadu“, neboť nebyl naplněn předpoklad, tj. vznik odpadu. Logicky nelze zdůvodnit vyjmutí movité věci z režimu
odpadu, pokud se nikdy odpadem nestala.
Použité IBC kontejnery k recyklaci
(obecněji k využití) nebo k odstranění
Naproti tomu jsou odpadem zejména značně poškozené vyprázdněné použité IBC kontejnery, u kterých nelze provést obnovení a jsou předány k využití (k recyklaci) nebo k odstranění.
Potravináři, chemici
a opakované použití
Výrobci, kteří používají k distribuci svých tekutých produktů
opakovaně použitelné IBC kontejnery, mají ze zákona o obalech povinnost zajistit jejich opakované použití. Pro některé
druhy opakovaně použitelných obalů jsou vhodná finanční opatření (zálohy na pivní lahve), a to zejména
pro uzavřené systémy: pivovar, který stáčí pivo do
svých lahví, má enormní zájem na tom, aby se mu
vrátily právě jeho lahve.
Pro jiné typy opakovaně použitelných obalů to
mohou být technická opatření: palety EPAL či EUR
obíhající v otevřeném systému jsou opřeny o technická opatření: označení na příslušných špalcích
chráněnými značkami EPAL a EUR. Ty jsou garancí
vzájemné směnitelnosti a technických parametrů: rozměry, nosnost a konstrukční uspořádání prvků. To
umožňuje opakované používání těchto palet a tak to
i v ekonomice funguje: jednou se na paletu loží cihly,
jindy na tutéž paletu (po případné rekondici) naloží
krabice s mlékem. Podobně jako u palet funguje
i oběh opakovaně použitelných IBC kontejnerů, zde
je ovšem vzhledem k vlastnostem přepravovaného
zboží kladen důraz na profesionalitu rekondice.

Rekondice – obnovení
má přednost před recyklací
Procesem obnovení prochází analogicky celá řada použitých
obalových prostředků, souhrnně nazývaných opakovaně po‑
užitelné obaly: lahve, přepravky, palety, vaky. Obnovení, které
se provádí ve specializovaných odděleních výrobců nebo
specializovanými firmami, jednak šetří finanční prostředky
a jednak životní prostředí. Proto jsou i ochránci životního prostředí tyto procesy žádány a environmentální legislativa ve své
hierarchii upřednostňuje opakované používání obalů před jejich recyklací.
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E-nebezpečí
Vedle solidních společností provozujících rekondici IBC kontejnerů na profesionální úrovni včetně používání kvalitních náhradních dílů a předepsaných testů operuje na českém trhu
řada e-shopů nabízejících použité IBC kontejnery. Tyto mohou
být a bývají zdrojem kontaminace neidentifikovanými nebezpečnými látkami: například zahrádkář si koupí z e-shopu
poměrně levně IBC kontejner, následně jej na zahrádce vypláchne a zničí nejen svoji úrodu, ale kontaminuje půdu i sousedům. Tato e-shopová záludnost by neměla být inspekčními
orgány opomíjena. 

LOGISTIKA

Ideální řešení skladu
na míru v tiskárně
Ellerhold Group
TECHNOLOGIE YALE POMOHLY SPECIALIZOVANÉ TISKÁRNĚ ELLERHOLD GROUP MAXIMALIZOVAT
EFEKTIVITU JEJÍHO SKLADU V ZIRNDORFU. NOVÉ ŘEŠENÍ PRO NI NA MÍRU VYTVOŘILA SPOLEČNOST
M. + S. BAUER, NORIMBERSKÝ DISTRIBUTOR YALE.
Ze zahraničního zdroje připravila Adriana Weberová

S

polečnost Ellerhold Group se v krátkém čase vypracovala v dobře známou tiskárnu plakátů. Nabízí všestranný
sortiment výrobků, který odráží neustále se měnící požadavky trhu od interiérových posterů a venkovní billboardové
reklamy až po etikety.

Investice do budoucnosti:
výzva pro interní logistiku
V roce 2014 byla výroba rozšířena o samolepicí etikety pro
nápojový průmysl, což pro Ellerhold znamenalo nejen potřebu zakoupit nové tiskové stroje, ale také rozšířit výrobní
39
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závod v Zirndorfu. V roce 2015 skupina investovala celkem
tři miliony eur do výstavby nové dvoupodlažní administrativní
a provozní budovy včetně skladu na ploše kolem 1500 m2.
Původní budova tiskárny byla kompletně stržena a byla postavena nová stavba, která odpovídá typickému architektonickému stylu Ellerholdu. Jedním z charakteristických rysů těchto
podniků je zaoblená střecha nad skladovými prostory tiskárny,
která pro dodavatele intralogistiky představuje velké problémy,
protože nelze použít klasické řešení uspořádání skladu. Právě
tady Yale sehrál nezastupitelnou úlohu.

Moderní a rozšiřitelné řešení
„Na trhu není jméno Ellerhold synonymem jenom vysoké kvality
tiskovin, ale také jejich včasného dodání,“ říká Bernd Schmidt,
CEO, Ellerhold Zirndorf. „Proto jsme chtěli náš sklad vybavit
moderním intralogistickým řešením, které by i při dalším růstu
nabídlo jistou míru rozšiřitelnosti. Mezi mnoha nabízenými řešeními nás přesvědčila koncepce společnosti Yale.“
Ellerhold Zirndorf v průměru přijme 40 objednávek denně
a ve dvou směnách zpracuje kolem 100 objednávek k vyzvednutí. Při nějakých 50 000 jednotlivých objednávkách
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nechtěla tiskárna ponechat nic náhodě dokonce ani v interní
logistice. „Zdaleka nejlepší celkovou koncepci nabídla firma
M. + S. Bauer z Norimberku, distributor výrobků Yale,“ vysvětluje Bernd Schmidt. Řešení spočívalo ve vybudování výškového skladu a využití vozíku pro úzké uličky. „Pro nás bylo
důležité, že dostupný prostor byl optimálně využit tak, abychom měli v regálech k dispozici největší možný počet paletových polí. Rovněž musely vzniknout dostatečné odstavné
plochy na úrovni podlahy k vychystávání rychloobrátkových
zakázek s pomocí paletového vozíku.“ Dodatečným bonusem je, že řešení interní logistiky nyní pochází z jednoho zdroje. „Nyní máme spolehlivého partnera, který
do detailu zná projekt i všechny jeho složky a byl zapojen do jeho plánování i zavádění. Díky novému řešení
jsme získali nejen požadovaný počet paletových polí
ve výškovém skladu, ale také volné plochy na podlaze.
Existující prostor skladu byl tudíž dokonale využit do posledního centimetru,“ pokračuje Bernd Schmidt.
Bylo nutné naplánovat
regály individuálně
Vzhledem k tomu, že uspořádání haly nemohlo být nijak
upraveno, bylo by velmi obtížné splnit požadavky s běžnými regálovými systémy. „Bylo nezbytné naplánovat
regály individuálně, což jsme dokázali s paletovým regálovým systémem PowerPal, jelikož jeho výrobce upravuje rozměry na objednávku,“ vysvětluje Martin Gärth,
konzultant M. + S. Bauer. S flexibilními regálovými systémy PowerPal Yale je optimálně využit dostupný prostor
a ve výškovém skladu je k dispozici asi 900 paletových polí na ploše přibližně 500 m2. Nový výškový
sklad má čtyři uličky o délce 17 m, každou se sedmi
policemi s celkovou výškou regálu 7,5 m. Aby se daly
naplánovat čtyři uličky s 900 paletovými poli, musely
být navrženy s šířkou 1,65 m. Pokud by Ellerhold vyžadoval jen tři uličky, přišel by o 100 paletových polí. „Se
čtyřmi uličkami byl velmi náročný úkol najít odpovídající
úzký vozík, který by se vešel do uliček o šířce 1,65 m
minus přesah palet a s požadovanou bezpečnostní
vzdáleností 90 mm na obou stranách,“ říká Bernd Schmidt
a dodává: „Vhodný vozík mohl nabídnout jen Yale.“ Při tak
malé šířce uličky musí být vozík pro manipulaci s materiálem
z důvodu zachování bezpečného provozu velice kompaktní.
„A právě systémový vozík pro práci v úzkých uličkách Yale
MTC 10 s otočnými vidlicemi a integrovaným pantografem
byl pro Ellerhold ideální,“ podotýká Martin Gärth.
Skutečná úspora
prostoru v úzkých uličkách
Vozík Yale MTC 10 byl speciálně navržen pro situace, kdy je
důležité maximální využití úložného prostoru ve skladu. Vozík
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v Ellerholdu má zdvih až 7800 mm a nosnost jednu tunu.
Použitím pantografu byla jeho šířka omezena na 1420 mm.
„Těch 40 mm bylo pro Ellerhold nakonec rozhodujících,“ říká
Martin Gärth. „Při daných rozměrech náklad stále zůstává
uvnitř obrysů kabiny a je zajištěn bezpečný pohyb v uličce.“
Pantograf, který je integrován do otočných vidlic, také umožňuje rychlejší a mnohem přesnější zakládání palet do regálů.
Navíc způsob montáže otočných vidlic zajišťuje dokonalou
manipulaci s nákladem v každém okamžiku a rovněž i dobrý
výhled na vidlice a paletu. Obsluha má v zorném poli obě
ramena vidlic dokonce i v jejich nejnižší pozici.
Další výhodou vozíku je, že kabina vozidla pojíždí spolu s nákladem. Obsluha má proto vždy vynikající výhled na paletu,
a dokonce může provádět vychystávání, pokud je to nutné.
Díky použití patentovaného hydraulického systému může obsluha při pojezdu kabiny provádět mnoho úkonů: řídit, otáčet
a ovládat zvedání. Zakládání a vychystávání palet je proto
znatelně rychlejší. Nedochází k prostojům a stoupá produktivita. U všech vozíků Yale MTC bude standardně sledován
poměr rychlosti k výšce a hmotnosti. V praxi to znamená, že
v závislosti na pozici kabiny a hmotnosti nákladu je pro zakladač vypočtena nejvyšší možná rychlost.

Úzký vozík pro Ellerhold byl přizpůsoben specifickým podmínkám při zakládání ve výškách. Např. když vozidlo opouští
oblast s výškovými regály a míjí podélné nosníky polic, aby
vyzvedlo zboží na odstavné ploše před výškovým skladem,
jeho rychlost klesá. Kvůli omezenému prostoru lze tyto plochy
obsluhovat pouze tak, že se vozidlo otočí na místě. Aby nedošlo k poškození vozidla ani regálového systému, musí zde
být respektována bezpečná vzdálenost. K bezpečné a efektivní manipulaci s nízkoobrátkovým zbožím v oblasti, kde je
přimontována střecha, je vozidlo vedeno indukčně. V uličce
se opět může rozjet na 8 km/h. Díky těmto úpravám mohl
Yale vyladit vozík podle regálového systému a tím dokonale
využít prostor ve skladu.
Partnerství prověřené léty
„V minulosti jsme měli s Yale a jeho distributorem velmi dobré
zkušenosti,“ říká Bernd Schmidt. „To platí jak o kvalitě vybavení a jeho odolnosti, tak obzvlášť o dobrém servisu. Když
potřebujeme pomoc, M. + S. Bauer vždy reaguje okamžitě
a problémy řeší rychle, s minimálním papírováním a kompetentně už 25 let. Díky jejich řešení pro nový sklad jsme získali
mnohem více paletových polí než v případě ostatních navrhovaných řešení.“ 
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OBALY V E-COMMERCE
musí být uživatelsky
přívětivé
PROVOZOVATELÉ VĚTŠÍCH E-SHOPŮ POPTÁVAJÍ UNIVERZÁLNÍ OBALY S NIŽŠÍ HMOTNOSTÍ
A JEDNODUCHÝM OTEVÍRÁNÍM NAPŘÍKLAD POMOCÍ PERFORACE ČI LEPICÍCH PÁSEK VYUŽÍVAJÍCÍCH
PERMANENTNÍ LEPIDLO. ZNAČNÝM VÝVOJEM PROŠLY PODLE INTERNETOVÝCH OBCHODŮ VÝPLNĚ
V KRABICÍCH. KROMĚ TOHO ROSTE, PŘEDEVŠÍM V ZAHRANIČÍ, MÍRA VYUŽÍVÁNÍ OBALŮ PRO
MARKETINGOVÉ ÚČELY, NAPŘÍKLAD OBRANDOVANÝMI LEPICÍMI PÁSKAMI. A ZAPOMÍNAT BYCHOM
NEMĚLI NA DOJEM A EMOCE PŘI ROZBALOVÁNÍ ZÁSILKY.
Adriana Weberová

S

pecifikem obalů v e-commerce je značná variabilita zásilek – každá se liší svým složením podle toho, co zákazník objednal a v jaké kombinaci. Proto se e-shopům
obvykle nechce řešit složitější fixace uvnitř obalů, např. tvarově přesné výseky. „Zákazníci z e-commerce požadují spíše
univerzálnější řešení, jako jsou například systémy papírových výplní FillPak a PadPak nebo vzduchové polštářky. Také
z hlediska tvaru se uplatňuje univerzální zásilkový obal s nastavitelnou výškou,“ říká na úvod Dalibor Vrba, specialista marketingu společnosti SERVISBAL OBALY. „Zasilatelské obaly by
neměly být objemnější, než je pro daný produkt potřeba, aby
se nepřepravoval vzduch a aby se nemusely používat dodatečné výplně, které jsou pro konečného spotřebitele odpadem
navíc,“ doporučuje Martin Hejl, jednatel THIMM Packaging.
Trendem jsou také snadno sestavitelné obaly. Například kra‑
bice s automatickým dnem, kterou lze složit bez mrknutí
oka lehkým zatlačením na boky a již balit. Tím se ušetří čas
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potřebný k expedici. „Pak jde samozřejmě o krabice na míru
a s potiskem. Firmy se více věnují marketingu a podpoře vlastní
značky. Nejsou to třeba jen krabice na míru a s potiskem,
ale také lepicí pásky s logem, potištěné sáčky, obálky, papírové tašky, krabice na víno apod.,“ uvádí Lea Matysová,
sales team leader společnosti Rajapack. Důležité je vědět,
komu je balík určen.
Nepodceňujte dojem
a emoce spojené s rozbalováním
Výraznou kapitolou v e-commerce, kterou podle Věry
Svobodové, customer support specialist společnosti DS Smith,
není radno podceňovat, je také dojem a emoce spojené
s rozbalováním zboží. Tzv. unboxing se stal nedílnou součástí celého procesu nákupu. Miliony lidí sdílejí svá videa na
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sociálních sítích, nahrávají reakce své nebo svých blízkých
při otevření krabice. „Marketéři velmi brzy pochopili, kde se
skrývá potenciál propagace značky a jak vzbudit u svých spotřebitelů ještě větší emoce a krok po kroku vytvořit u spotřebitelů vztah k jejich výrobkům.“
Podle Jana Kaprhála, regional inovation managera společnosti Smurfit Kappa Czech, přibývá partnerů, kteří si uvědomují, že zákazníkova zkušenost s rozbalováním má vliv na
volbu jeho příštího nákupu na internetu. „Teď se bavíme především o B2C sektoru, ale v zásadě je vždy dobré vnímat,
kdo je koncový zákazník, který tedy bude zásilku rozbalovat.“
ROLE OBALU JAKO MARKETINGOVÉHO
NÁSTROJE SE STÁLE DOSTATEČNĚ
NEVYUŽÍVÁ – VÍCE NA
K PRVNÍMU DOJMU MŮŽE PŘISPĚT OBAL
S INDIVIDUÁLNÍM POTISKEM – VÍCE NA

S ohledem na frekventované téma trvale udržitelného rozvoje je stále diskutovanějším námětem „druhý život“ obalu.
„Zjednodušeně jde o to, jak krabici využít i po rozbalení, aby
z toho nakupující získal užitek, zábavu, dobrý pocit, přidanou
hodnotu,“ vysvětluje Jan Kaprhál. Zásilky z e-shopů musí navíc
bezpečně projít logistickým řetězcem přepravních společností,
přičemž jsou často překládány, stohovány na sebe a běžně
může dojít k pádům i z metrové výšky. „Proto je tak důležité
mít nejenom pevný vnější obal, ale i vhodně zvolenou vnitřní
fixaci,“ připomíná Dalibor Vrba.

„Naopak – stačí jen odtrhnout nálepku a cesta k obsahu
balení je volná během několika vteřin,“ říká Karel Taschner.
Vzhledem ke kladné odezvě AMAZON postupně rozšiřoval
počet podobně balených položek ve své nabídce. Nyní už
jde o více než 400 tisíc produktů. „Skvělým příkladem je třeba
balení čtečky Amazon Kindle, která je zabalena v krabici
z vlnité lepenky tak, aby jí při přepravě nehrozilo poškození,
ale současně stačí odtrhnout papírový proužek a během několika vteřin je možné čtečku zapnout a po nastavení začít
používat,“ uvádí příklad Karel Taschner.
BALENÍ JE V AMAZONU O KOMBINACI
AUTOMATIZACE A MANUÁLNÍ PRÁCE –
VÍCE NA

Společnost Model obaly nabízí úpravu obalu, kdy je krabice
doplněna perforovaným odtrhovacím páskem pro pohodlné
a elegantní otevření obalu bez jeho poškození. K dalším zákaznicky přívětivým řešením, kdy je možnost využít obal dále,
například při vrácení zboží, patří tzv. SKV páska. „Na zahraničních trzích se stále více uplatňuje systém nánosu permanentního lepidla, který například v naší společnosti nabízíme
pod názvem SKV páska. Tato důmyslná aplikace zefektivňuje samotný proces balení díky charakteru fungování, kdy na
rozdíl od lepicí pásky nedegraduje designovou část obalu,
a navíc při vhodné volbě aplikace dává zákazníkovi maximálně komfortní možnosti rychlého a pohodlného využití obalu
pro případné vrácení zboží,“ říká Kateřina Švarcová, head of
marketing společnosti Model Obaly.
VÍCE O SKV PÁSCE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

ALZA SÁZÍ NA OBALY Z PLASTU –
ČTĚTE VÍCE NA

Trendem je zjednodušování
přístupu k obsahu balení
Internetový gigant AMAZON se snaží minimalizovat objem
odpadů a současně zjednodušovat balení. Důraz je kladen
na vysokou uživatelskou přívětivost, která se projevuje
snadným otevíráním a uzavíráním, ale i rozbalováním zasílaného zboží. „Jednou z iniciativ, která k tomu směřuje, je
také projekt Frustration Free Packaging, který jsme představili
už v roce 2008,“ uvádí mluvčí AMAZONU Karel Taschner.
V počátku se v AMAZONU zaměřili na balení, která se zákazníkům těžko otevírala – často šlo o produkty uzavřené
v tvrdých plastových obalech nebo hračky jištěné plastovými svorkami. Ve spolupráci s výrobci proto AMAZON vybrané produkty „přebalil“ do nových obalů z vlnité lepenky,
které lze otevřít bez použití nůžek, žiletek či jiného nářadí.

Kvůli snadnému vracení zboží bývají některé obaly vybaveny další lepicí páskou a předtištěnou zpáteční adresou.
„Spotřebitel pouze vloží nevyhovující nákup zpět do původního obalu a bez problémů či dalších nákladů odešle nákup
zpět, aniž by došlo ke škodě nebo jeho znehodnocení,“ říká
Věra Svobodová.
UKÁZKA ZAJÍMAVÉHO OBALU PRO
KOLONIAL.CZ V ONLINE
VERZI MAGAZÍNU

JAK BUDE VYPADAT E-RETAIL
V ROCE 2025? ZHLÉDNĚTE VIDEO
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Jak popsat barvu
JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ KVALITY TISKU JE BAREVNÁ STÁLOST. ASI KAŽDÝ Z NÁS SE NĚKDY
SETKAL PŘI DOMÁCÍ ČI HOBBY TVORBĚ S FAKTEM, ŽE BARVY NA MONITORU NEODPOVÍDAJÍ POZDĚJI
VYTIŠTĚNÝM ODSTÍNŮM Z TISKÁRNY. ŘEŠENÍM PROBLÉMU SJEDNOCENÍ REPRODUKCE BAREV NA
VŠECH TYPECH ZAŘÍZENÍ SE ZABÝVÁ COLOR MANAGEMENT. V ŘEŠENÍ JE DŮLEŽITÝ EXAKTNÍ POPIS
BAREV, K NĚMUŽ POLYGRAFIE VYUŽÍVÁ ŘADU PŘÍSTROJŮ I VZORNÍKŮ.
Jana Žižková

P

ředpokladem úspěšné správy CMS (Color management
system) je důsledné dodržování všech standardních postupů ve všech fázích zpracování obrazové reprodukce.
Zatímco v minulosti se upřednostňoval uzavřený systém správy
barev, dnes se tento systém s ohledem na velké množství
vstupních a výstupních zařízení již téměř nevyužívá. V moderních tiskárnách, předtiskových odděleních či DTP studiích
se barvy popisují a upravují vždy vzhledem k nějakému centrálnímu nezávislému propojení, které je reprezentováno nezávislým barvovým prostorem (CIE LAB, CIE XYZ), jedná se
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tedy o otevřený systém. Protože každé zařízení je definováno
k tomuto centrálnímu propojení pomocí barvového profilu,
samotný prostor je označován jako prostor propojení profilů
(PCS – Profile Connection Space). Barvový profil každého
vstupního či výstupního zařízení je realizován pomocí standardního profilu ICC. Pomocí tohoto datového souboru jsou
barevným hodnotám používaným zařízením přiřazovány odpovídající barvové souřadnice z nezávislého PCS. Takto tedy
hodně zjednodušeně dochází k transformaci barev ze zdrojového na cílový profil.
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Přístroje na měření barev
Z hlediska měření barev se využívají především tři typy přístrojů – denzitometry, kolorimetry a spektrofotometry.
Denzitometry slouží k měření optické hustoty, s jakou objekt
absorbuje či propouští světlo. Často se používají ke kalibraci
barev a při tisku pro kontrolu a úpravy použitého množství
inkoustu. Kolorimetry měří světlo procházející přes filtry napodobující reakci různých receptorů v lidském oku. Výsledky
jsou převáděny do některého z CIE nezávislých barevných
prostorů. Univerzálním nástrojem pro měření barev jsou spektrofotometry. Ze spektrálních charakteristik lze dopočítat jak
denzitu, tak kolorimetrické hodnoty.
Při měření barev a následně posuzování jejich vizuálního
vjemu je nutné brát na zřetel i typ osvětlení. Mnohé přístroje
dokáží příslušný typ osvětlení nasimulovat, jiné se používají
v návaznostech na světelné boxy. Exis‑
tuje řada standardů různých typů osvětlení. Mezi nejznámější terminologii
rozdělení světla patří M0 (žárovkové
světlo), M1 (D50 denní světlo), M2
(UVcut Filter), OBC (proměnlivé UV) či
UV LED.
Moderní, ergonomický,
přesný a výkonný eXact
K nejmodernějším spektrofotometrům,
které jsou v současné době na trhu,
patří měřicí přístroj eXact Scan od
společnosti X – Rite. Modelová řada
přístrojů eXact nahradila předešlé
generace odrazových denzitometrů
a spektrofotometrů řady SpectroEye
a 500. eXact představuje pokrokové
řešení založené na robustní základně s možností indivi‑
duální konfigurace a rozšíření přesně podle potřeb uživatele.
Oproti předešlým generacím je navíc celý proces mě ření
dvakrát až třikrát rychlejší. Vysoce kvalitní měřicí zařízení je
určeno jak pro přímé barvy, tak i pro skenování tabulek/barevných škál. Jedná se o jediný přístroj na trhu podporující
měření ve standardu M1 (odpovídá osvětlení D50). To znamená skutečné osvětlení D50 v celém spektru, což umožňuje
přesné měření „neonových materiálů“ s fluorescencí v rozsahu
440–650 nm. Problémem pro přístroj není ani rychlé a současné měření tří podmínek M0, M2, M3 v rámci jedné
sekundy. Vedle zvýšené produktivity se zařízení vyznačuje
i uživatelsky přátelským ovládáním, je dostatečně intuitivní
a flexibilní. S přístrojem je dodáván i velmi šikovný software,
který např. umožňuje komplexní nastavení přístroje, diagnostiku, správu Pantone knihoven, Jobů, ISO referencí atd.

Papírový, nebo digitální vzorník barev?
Komunikace o barvách musí správně probíhat (a všechny zainteresované strany jí musí stejně rozumět) nejenom mezi odborníky z polygrafického průmyslu, ale především nesmí docházet
k neporozumění realizátora a zadavatele, tedy zákazníka. Ke
komunikačním prostředkům mezi zadavatelem zakázky a výrobcem z hlediska přímých barev patří vzorníky, v čele s tím
nejznámějším – Pantone. Prakticky jakýkoli významný brand
má firemní barvy jednoznačně popsány pomocí tohoto vzorníku. Papírový vzorník byl (a samozřejmě stále je) součástí
každého polygrafického pracoviště. Stále častěji se však prosazují vzorníky digitální. Hlavní nevýhodou papírových vzorníků je proces jejich stárnutí (degradace barvy na světle). To
znamená, že pokud tiskař či grafik neobnovuje po čase
vzorník, může se stát, že ke shodnému číselnému vyjádření
barvy může mít k dispozici (podle nového a zastaralého vzorníku) dvě vizualizace či dvě různé barevnosti.

O MOŽNOSTECH DIGITÁLNÍCH
KNIHOVEN SE DOČTETE V ONLINE
VERZI MAGAZÍNU

Ke správné „barevné“ komunikaci
je potřeba softwarové řešení
K plnohodnotné funkčnosti Pantone Live je potřeba disponovat
nejenom připojením na internet, nátiskovým zařízením a kvalitním měřicím přístrojem, ale mít i Color Engine Connection,
který lze využít jako jednu z interaktivních aplikací Esko (Artpro,
PackEdge, některé pluginy DeskPack pro Adobe Illustrator).
Color Engine tedy zajišťuje správu barevnosti celého předtiskového i tiskového workflow a zaručuje identické barevné
definice ve všech aplikacích a zařízeních.
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Již na začátku byla zmíněna důležitost správné komunikace
v průběhu zpracovávání zakázky. K velmi důležitým softwarovým nástrojům sloužícím k rychlé a správné komunikaci se
zákazníkem patří Esko WebCenter. Jde o systém, který umožňuje zjednodušit, a hlavně zcela kontrolovat všechny kroky
vedoucí ke správnému zadání zakázky do výroby. Umožnuje
oběma stranám spolupracovat pomocí webového prohlížeče
nad reálnými daty v případě korektur, schvalování jednotlivých požadovaných úprav v zadávané grafice apod. Systém
zkracuje čas a minimalizuje náklady spojené s přenosem dat.
Celá komunikace se děje prostřednictvím centrálních dat umístěných na serveru a probíhá v reálném čase. Samozřejmostí je
i stanovení práv jednotlivým stranám komunikace.

Věnují výrobci větší pozornost color managementu než dříve? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Ano, jednoznačně věnují. A to nejenom na základě tlaku
zákazníků na kvalitu tisku, ale především z důvodu úspory
nákladů, kdy se snižuje procento reklamací a zvyšuje produktivita výroby. Velkou roli hraje i kvalifikovanost jak samotných
tiskařů, tak pracovníků zodpovědných za přípravu tisku. Bez
znalosti problematiky vnímání barev, jejich měření a vyhodnocování nelze color management efektivně využívat. Proto pořádáme pro své partnery odborná školení a semináře s cílem
zajistit rozvoj kvalifikace klíčových pracovníků nejen v tisku,
ale i např. produktových manažerů marketingových oddělení
u držitelů značek.

O TRENDECH V COLOR MANAGEMENTU JSME
HOVOŘILI S JEDNATELEM SPOLEČNOSTI PANFLEX
ZDEŇKEM UNGRÁDEM.

Jaká je situace v České republice
v porovnání se světem?
Situaci u nás můžeme porovnat s našimi zkušenostmi
z Německa, Rakouska či Polska. A lze konstatovat, že u poměrně významného procenta výrobců obalů v České republice
stále převažuje velký podíl subjektivního color managementu,
tzv. okometrický, s přetrvávající nedůvěrou k systémovému
měření barev. Nicméně situace se postupně mění k lepšímu
a stále častěji lze v tiskových provozech zaznamenat využívání moderních měřicích přístrojů a SW specializovaných na
color management. Podobně tomu je i s neznalostí či nepochopením role PMA, kdy si jednotliví dodavatelé tisku neuvědomují, že jejich zákazník nakupuje i jiné typy obalů z jiných
tiskových technologií, a přesto nebo právě proto je požadována barevná shoda výsledných produktů. I v této oblasti však
již dochází k prohlubování znalosti problematiky přípravy tiskových dat.

Jaké jsou novinky v color managementu?
Oblast color managementu se rozvíjí především pod vlivem
tlaku držitelů značek, kteří vyžadují dodržení požadované
kvality tisku s důrazem na dosažení zadané barevnosti obalu.
To nutí profesionály v obalovém průmyslu jak k inovacím
v technologickém směru, tak k lepšímu managementu výroby.
Nadále se zvyšuje role předtiskové přípravy, kterou pro držitele značek připravují tzv. Prepress Management Agency
(PMA). Rolí PMA je garantovat držiteli značky, že barevnosti
obalů jeho výrobků bude dosaženo napříč tiskovými technologiemi. Výsledkem jsou výrobkové řady, které barevně ladí

bez ohledu na to, zda jsou vytištěny flexotiskem, hlubotiskem
či ofsetem. Významnou roli také hraje stále častější využívání
certifikovaných nátisků na materiály, které přinášejí výrazně
přesnější podobu budoucího obalu – především na transparentních a metalických fóliích.
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Jaké nástroje jsou nejčastěji použí‑
vány pro zajištění stálosti barev
při potisku jednotlivých druhů
materiálů (např. softwary, vzorníky atd.)?
Nejlepším způsobem, jak zajistit kvalitní
color management, je použití uceleného
systému color managementu založeného
na měřicích přístrojích a vyhodnocovacím
a komunikačním softwaru. Takový systém
umožňuje kontrolu barevnosti od prvopočátku tiskové zakázky, její přípravu v prepressu (včetně certifikovaného nátisku na
různé typy obalových materiálů včetně
transparentních či metalických) a výstup dat pro tisk, až po
samotný proces managementu v tisku. V neposlední řadě takový systém snižuje i možnost chyby plynoucí z široké komunikace o barvě od tvorby designu přes schvalovací procesy
v marketingových odděleních, prepressu a v tisku. 

TECHNOLOGIE

První digitální tiskový stroj z produkce společnosti Komori Impremia NS40
využívá nanografickou tiskovou technologii.

Stroje zvládají potisk
různých materiálů
OBLAST TISKOVÉHO PRŮMYSLU PROCHÁZÍ UŽ ŘADU LET VÝVOJEM VYVOLÁVAJÍCÍM CELOU
ŘADU ZMĚN, KTERÉ CELÉ TOTO ODVĚTVÍ POMĚRNĚ VÝRAZNÝM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ. DALO
BY SE ŘÍCI, ŽE TENTO VÝVOJ ODSTARTOVALA EKONOMICKÁ A HOSPODÁŘSKÁ KRIZE NA
KONCI PRVNÍ DEKÁDY NOVÉHO TISÍCILETÍ, KTERÁ VÝRAZNĚ OVLIVNILA PRAKTICKY VŠECHNA
PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ, TISKOVÝ PRŮMYSL NEVYJÍMAJE.
Ivan Doležal

D

ůsledky krize, která udeřila před deseti lety, na trhu vyvolaly pokles poptávky po tradičních tiskových produktech a podstatné snižování jejich nákladů. To donutilo
komerční tiskaře, aby se začali zabývat rozšiřováním a diverzifikací svých nabídkových portfolií. Tiskárny tedy musely při
poklesu poptávky po klasickém akcidenčním tisku vyhledávat
další produkty a služby, které by jim i jejich zákazníkům přinášely zisk a přidanou hodnotu. A takové produkty se nacházely

a stále častěji a více nacházejí ve stále rychleji se rozvíjející
a co do objemu rostoucí oblasti obalového tisku.
Je však třeba zmínit, že v tomto segmentu jsou ale často potiskovány jiné substráty, než je klasický papír, ať už se jedná
o skládačkové lepenky nebo flexibilní fóliové obalové materiály, takže tiskárny jejich zpracování musely přizpůsobovat
své technologické vybavení.
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Výrobci tiskových strojů
museli reagovat na změny
Tisk obalů představoval v ještě relativně nedávné době velké
série různých krabiček, velké role potištěných flexibilních obalových materiálů a mnoho kilometrů etiket. To byl také hlavní
důvod, proč v tomto segmentu tiskového průmyslu v minulosti
dominovaly především klasické tiskové technologie, tedy ofset,
flexotisk a hlubotisk.
Zmíněné změny, ke kterým začalo v důsledcích krize dochá‑
zet, ovšem donutily zadavatele tiskových zakázek ke změ‑
ně jejich přístupu, tedy k tomu, aby se začali chovat co
nejekonomičtěji. Začali tedy minimalizovat zásoby obalů
a etiket na skladě a snižovat velikosti vyráběných sérií, tedy
tisknout pouze jejich momentálně skutečně potřebné množství. Logickým vyústěním těchto změn potom byla potřeba určitých technologických změn a úprav vybavení tiskáren, které
by umožňovaly velmi rychlé, ale současně efektivní a ekonomické zpracování zakázek.
Na tento tlak trhu musely velmi rychle reagovat nejenom tiskárny, ale především výrobci tiskových strojů. Ti začali rozšiřovat flexibilitu svých strojů a přizpůsobovat je možnostem
potisku různých materiálů v různých tloušť kách. Podstatným
krokem bylo také co největší zkracování přípravných časů při
změnách zakázek cestou zvyšování automatizace a využívání
digitální technologie k tisku tzv. krátkých zakázek.

Archový nanografický stroj S10 společnosti Landa Digital Printing
najde uplatnění při výrobě obalů ze skládačkových lepenek,
prodejních displejů a signage.

Další takovou reakcí bylo sestavování hybridních linek zahrnujících více tiskových technologií, což rozšiřovalo jejich využitelnost. Všechny tyto zmíněné trendy působí v oblasti obalového
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tisku doposud, a dokonce by se dalo říci, že některé i ještě
více akcelerují. Asi nejzřetelněji bylo možné je registrovat na
loňském celosvětově největším mezinárodním veletrhu Drupa
2016.
Ohlédnutí za novinkami z Drupy
O digitálním tisku už byla popsána spousta papíru, ale v této
souvislosti jej nelze nezmínit. Ve srovnání s předchozím ročníkem bylo na loňské Drupě (informovali jsme vás také v čísle
Packaging Herald 06) jasně patrné, že dochází ke stále intenzivnějšímu pronikání digitálního tisku do oblastí, které byly
dříve výhradní záležitostí analogových tiskových technologií,
především ofsetového tisku. Naprosto zřetelně to dokumentovaly výstavní expozice předních producentů tiskových strojů,
především společností Heidelberg, KBA, manroland, Komori
a dalších, zahrnující vedle ofsetu také plně digitální nebo hybridní stroje. A nejednalo se pouze o digitální inkjetovou nebo
elektrofotografickou technologii. Také například japonská společnost Komori vstoupila do oblasti nanografického digitálního
tisku ve spolupráci s firmou Landa Digital Printing a na Drupě
představila svůj tiskový stroj Impremia NS40 (Powered by
Landa Nanography).
A když už jsme zmínili technologii nanografického tisku, tak
firma Landa Digital Printing na Drupě představila dva své
tiskové stroje určené přímo pro obalový sektor. Jednalo se
o archový stroj S10 ve formátu B1 určený pro potisk skládačkových lepenek a kotoučový stroj W10
pro potisk flexibilních obalových materiálů.
Společnost KBA prezentovala svůj digitální tiskový stroj RotaJET 77 a Heidelberg
představil svoji novou plně digitální koncepci tiskových strojů vyznačujících se
koncovkou -fire v názvu stroje. Ta zahrnuje například nový tiskový stroj Primefire
106 postavený na platformě ofsetového
stroje XL 106, vybavený plnobarevným až
sedmibarvovým inkjetovým tiskem Fujifilm
a dosahující rychlosti až 2100 archů/
/hod., který je určen pro průmyslový tisk
obalů. Dalším tiskovým strojem z této řady
je potom plnobarevný rotační etiketový
roll -to-roll stroj Labelfire, což je značně
inovovaná bývalá úzkoformátová etiketová rotačka Gallus DCS 340.
Zařízení přizpůsobená pro potřeby tisku různých druhů obalů
vyvíjejí a mají ve své nabídce prakticky všichni přední výrobci
digitálních tiskových strojů, společností HP počínaje a firmou
Xerox konče.
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Archový ofsetový tisk
se využívá především na lepenku
Technologie archového ofsetového tisku je v sektoru výroby
obalů nejvíce využívána k potisku hladkých skládačkových
lepenek a k tisku archů pro kašírování na lepenky vlnité. Také tyto tiskové stroje průběžně
procházejí inovacemi, vylepšováním a přizpůsobováním současným potřebám trhu.

pro obalový tisk. Do jeho výbavy patří také automatická kompenzace roztahování papíru, zařízení pro měření a regulaci
barevnosti QualiTronic ColorControl a automatická kontrola
kvality QualiTronic PDF.

Tak například Heidelberg na Drupě 2016 představil v celosvětové premiéře svůj nový archový
ofsetový stroj Speedmaster XL 106 označený
jako Drupa-generation. Je vybaven vysokým
stupněm automatizačních prvků a založen na filozofii „push to stop“. Díky vybavení barvovými
jednotkami Hycolor Multidrive a dalšími paralelními automatizačními funkcemi nabízí dramatické zkrácení časů na přípravu a nastavení při
změnách zakázek a dosahuje produkční rychlosti až 18 000 archů/hod.

Digitální kotoučový tiskový stroj z produkce společnosti
KBA – RotaJET I

Obalářská Rapida 145 je dlouhá nejen sama o sobě, ale má
velice dlouhý i oficiální název.

Společnost KBA na Drupě 2016 v premiéře představila šestibarvový archový ofsetový stroj s novými funkcemi a dlouhým
názvem Rapida 145-6+L FAPC ALV3 + SPS-Logistic, vybavený lakovací věží a trojnásobným prodloužením vykladače se
dvěma stohy. Tento stroj s celkovou délkou 30 metrů je určen

Na Drupě nechyběl stroj
s futuristickým designem
Centrem pozornosti ve výstavní expozici společnosti
manroland byl archový ofsetový stroj Roland 700
Evolution s futuristickým designem. Tímto strojem výrobce reaguje na stále náročnější prostředí, ve kterém
se v současnosti tiskárny nacházejí. Mezi jeho hlavní
přednosti patří velká flexibilita a vynikající kvalita
tisku. Roland 700 Evolution ale disponuje celou řadou dal ších
špičkových vlastností a funkcí. Patří mezi ně například technologie souběžné výměny tiskových desek Simultaneous Plate
Loading – SPL podstatně zkracující dobu přípravy, systém
Quick Start Plus výrazně snižující množství makulatury při
rozjezdu stroje, konfigurace Ultima s jednotkami InlineFoiler
a InlineCoating nebo technologie sušení potisku pomocí LED. 
PI
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Obaly tištěné digitálně
jsou sociální
PŘED PÁR LETY SI ASI MÁLOKDO DOKÁZAL PŘEDSTAVIT, ŽE OBALY BY SE MOHLY TISKNOUT DIGITÁLNĚ.
VÝROBKY SE VYRÁBĚLY VE VELKÝCH OBJEMECH, MÍRA JEJICH PERSONALIZACE BYLA TAKŘKA NULOVÁ
A NA TRHU NEBYLY ANI VHODNÉ TECHNOLOGIE. BĚHEM POSLEDNÍCH OSMI AŽ DESETI LET ALE
DOŠLO K OHROMNÉMU VÝVOJI TISKOVÝCH TECHNOLOGIÍ, A PŘEDEVŠÍM SE ZMĚNIL TRH OBALŮ
JAKO TAKOVÝ. JAK JE TO TEDY S DIGITÁLNÍM TISKEM OBALŮ DNES?
Martin Bělík

Facebook, YouTube
a Instagram mění obaly
Asi málokdo si umí představit, že by se třeba vyfotil s krabicí
tablet do myčky a tento obrázek nasdílel na sociální sítě. Ale
pokud si internet prohledáte, naleznete zcela určitě fotografie
lidí s lahvemi nápojů, na kterých jsou jejich jména, nebo se
speciálními limitovanými edicemi obalů u příležitosti sportovních akcí, koncertů a jiných podniků. A právě sociální sítě jsou
jedním z důležitých faktorů rozvoje digitálního tisku v oblasti
obalů. Snaha zákazníků je mít ten svůj produkt, který nemá
nikdo jiný. A internet umožnil také to, že kromě fotoknih si dnes
mohou lidé vytvořit také sami doma etikety na pivo, krabičky
na chipsy, pytlíky na bonbony a spoustu dalších typů obalů,
které udělají z běžného výrobku výrobek unikátní a zároveň
třeba vhodný dárek pro někoho blízkého.
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Druhy obalů a digitální
tiskové technologie
Základními typy obalů z hlediska tisku jsou krabice, krabičky,
pytlíky, sáčky, celá škála nejrůznějších typů etiket a dále to
mohou být přímo potisknutelné obaly, jako jsou tuby, plechovky, konzervy a spousta dalších.
Digitální tiskové technologie jsou v podstatě tři – tonerové,
inkjetové a HP Indigo. Tonerové stroje se dnes používají především pro tisk graficky méně náročných etiket. Doménou
inkjetových strojů je tisk a potisk papírových obalů větších
rozměrů, tedy typicky krabic a krabiček, a dále tisk některých
speciálních typů etiket. HP Indigo je dnes dominantní technologií pro tisk L&P (labels & packaging) a reprezentuje více než
60 % zakázek tištěných na současném trhu.
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NA VELIKÉ KRABICE JE IDEÁLNÍ INKJET
A DÁLE VELKOPLOŠNÝ ŘEZACÍ STŮL –
VÍCE NA

Trend individualizace
proniká i mezi krabičky
Digitalizace tisku krabiček probíhá pozvolna, protože v jejich případě se jedná zpravidla o vysoké objemy produkce.
I do této oblasti ale začíná postupně pronikat trend individualizace a výrobci začínají nabízet zákazníkům stejné výrobky
v různě barevných a grafickými prvky odlišných krabičkách. Ve
světě se také již objevily první webové portály, kde si lze objednat například krabičky na papírové kapesníčky s vlastním
designem, krabičky na chipsy či oříšky pro soukromou oslavu,
opět se speciálně navrženými obaly. Dalším trendem je provázanost obalu s internetovou prezentací, kdy zákazník sejme
QR kód na krabičce a v telefonu se mu spustí doprovodná
prezentace.

V módě jsou dnes také potraviny s příběhem a biopotraviny,
a tak jsou na sáčky s kávou doplňovány fotografie a příběhy
farmářů a každý majitel obchodu vám potvrdí, že obal s příběhem prodává.
Smrštitelné etikety (shrink sleeve)
Další trend budoucnosti. Dnes se smrštitelné etikety používají
od plechovek na pivo a energetické nápoje přes tuby až
po prací prášky v plastových kanystrech. Především v sektoru nápojů hraje dnes tento typ významnou roli. Aplikace na
plechovku je snadná, variabilita obalů se shrink sleevem nekonečná. Pravděpodobně každý se již zúčastnil nějaké akce,
kde dostal nápoj v limitované edici právě pro tuto akci. A zde
se naplno uplatňuje digitální tisk a jeho hlavní schopnost,
kdy každý obal může být jiný. Příkladem této akce v měřítku
stovek milionů obalů může být nová akce firmy Coca-Cola,
jež navázala na předchozí projekt se jmény na lahvích, který
známe i z ČR.

JAK JSOU NA TOM PŘEBALY?
ODPOVĚĎ V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

DIGITÁLNÍ TISKOVÉ
TECHNOLOGIE JSOU
V PODSTATĚ TŘI – TONEROVÉ,
INKJETOVÉ A HP INDIGO

PRVNÍ BYLY ETIKETY –
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Pytlíky a sáčky (flexibilní obaly)
Jedná se bezesporu o jeden z obalů budoucnosti. Lze do něj
balit kávu, oplatky, chipsy, bonbony, žrádlo pro zví řata…
Využití je prakticky neomezené. Jedná se společně se shrink
sleeve o obaly, kde jejich tisk nejrychleji přebírají tiskové
technologie, v tomto případě prakticky pouze HP Indigo.
Vzhledem k tomu, že se jedná o typ obalu, který si běžný
člověk na rozdíl třeba od krabičky nedokáže amatérsky vyrobit, jsou velmi populární produkty, kde si uživatel může
vzhled obalu vytvořit sám na webu. Příkladem jsou oplatky
Oreo. Doprovodným efektem takovýchto akcí je, že lze produkt prodat za několikanásobnou cenu proti běžnému balení. KitKat v Japonsku přišel na trh se sérií dvou set unikátních
obalů. U takovýchto akcí je jedním z důležitých faktorů to, že
zákazník si v regále vybírá mezi několika desítkami „různých“
produktů, ale přitom si vlastně vybírá pouze jeden výrobek od
jednoho výrobce – to je smyslem této hry.

Tuby, speciální obaly a přímý potisk výrobků
Výčet obalů by mohl být prakticky asi nekonečný, uvedu tedy
na závěr jako příklad tuby. Tuby lze potisknout přímo, druhou
možností je aplikace shrink sleeve a třetí možností je potisk
tubového laminátu, ze kterého je tuba následně vytvořena.
Všechny tyto způsoby lze realizovat digitálně, potisk tubového laminátu strojem HP Indigo realizuje například slovenská
firma Tubapack.
Existuje pochopitelně ještě mnoho a mnoho typů obalů, ale
zjednodušeně se dá říci, že se tiskne buď přímo na obal jako
takový, nebo je použita některá z výše uvedených metod.
Snaha výrobců odlišit se, nabízet na trh dynamicky výrobky
podle aktuálního nákupního chování zákazníků, to jsou
všechny aspekty, které vedou k postupné digitalizaci tohoto
odvětví. 
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Lepenkovou střiž
nahradily vzduchové
polštářky
RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST TESCOMA SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ POTŘEBY DO KUCHYNĚ NEJEN PRODÁVÁ,
ALE TAKÉ SAMA VYVÍJÍ A TESTUJE. OBCHODNÍ POBOČKY MÁ V SEDMI EVROPSKÝCH STÁTECH.
Z EXPORTNÍ CENTRÁLY V ITÁLII SVÉ PRODUKTY VYVÁŽÍ DO VÍCE NEŽ 100 ZEMÍ SVĚTA. I PROTO
NEPODCEŇUJE VÝBĚR VÝPLŇOVÉHO A OCHRANNÉHO BALENÍ.
Adriana Weberová

V

minulosti se ve společnosti TESCOMA jako výplňový
a fixační materiál pro zaplnění prázdných prostor
v krabicích používala střiž vyrobená z vlnité lepenky.
Tento způsob ochrany zboží však nebyl podle výrobce kuchyňských potřeb optimální, a proto bylo nutné se porozhlédnout
po jiném, efektivnějším řešení.
Při hledání nového řešení byly v rámci výběrového řízení
osloveny čtyři společnosti. Jednou z nich byla firma Nedpak
Packaging. „Na jednom z logistických veletrhů nás zaujala
technologie vzduchových výplňových materiálů od společnosti AirPouch, kterou v České republice zastupuje Nedpak
Packaging. Tu jsme oslovili a společně s dalšími třemi společnostmi přizvali do výběrového řízení,“ říká Tomáš Vítek, manažer interní logistiky společnosti Tescoma.
Po vyhodnocení výběrového řízení byl zvolen systém AirPouch,
a to zejména vzhledem k parametrům výplňového materiálu,
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který přesně splňoval kritéria pro ochranu zboží před poškozením. Další faktory byly krátké dodací lhůty, technické
zpracování nabízených strojů a poměr ceny a výkonu u výplňového materiálu. Důležitou roli sehrál také kvalitní zákaznický servis. Materiály typu AirPouch navíc snižují náklady
na skladování a manipulaci, protože jsou vyráběny přímo
v místě jejich použití.
Zákazník si sám nafoukne libovolné
množství vzduchových polštářků
Systém pro vyplňování prázdných prostorů v přepravní krabici AirPouch Express 3 produkuje snadno použitelné kvalitní
polštářky vyrobené z fólie s tloušťkou 25 mikronů naplněné
vzduchem, které chrání produkty před rozbitím a poškozením.
V porovnání s jinými alternativami nabízí vysokou produktivitu
balení a nižší přepravní náklady. „Zákazník si pomocí stroje
AirPouch sám nafoukne libovolné množství vzduchových polštářků přímo v požadovaném místě a čase. Šetří tak náklady
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na přepravu a skladování,“ připomíná Petr Sedlický, obchodní
ředitel společnosti Nedpak Packaging.

lze vzhledem k nízké hmotnosti dosahující 15 kg snadno
manipulovat.

Polštářky splňují normy CID-AA-549D a ASTM D-2221 pro
méně než 20% ztrátu vzduchu po dobu sedmi dní. „Zařízení
lze využívat při rychlostech až 15 metrů za minutu v poloautomatických či plně automatických režimech. Stroj pracuje
bez nutnosti zavedení stlačeného vzduchu. Plně dostačující
je napájení 230 V,“ popisuje novou technologii Petr Sedlický.
Využívány jsou výplňové polštářky s různými rozměry.

„Nové obalové řešení nám přineslo jednoznačně lepší ochranu
baleného zboží, což potvrzuje pozitivní zpětná vazba od našich zákazníků. Ti oceňují zejména eliminaci poškozených
zásilek během transportu a snadnou likvidaci výplňového materiálu,“ hodnotí nové řešení Tomáš Vítek. Nasazení této technologie přineslo také významné procesní úspory, zrychlení
zpracování objednávek, snížení pracnosti a tím také úspory
počtu operátorů. Pracovníci balicí linky pak ocení zejména
snadnou manipulaci s výplní a takřka bezobslužnost strojů,
kdy výroba vzduchových polštářků do zásobníků probíhá
zcela automaticky.

Zvolen byl automatický režim
Ve společnosti Tescoma nový stroj pracuje v automatickém
režimu, kdy se výplňový materiál v zásobníku automaticky
doplňuje. Stroj si sám hlídá množstevní úroveň vzduchových
polštářků a v případě, že poklesne na přednastavenou hodnotu, ho opět doplní, a to vše bez zásahu obsluhy. Operátor
pouze doplňuje zdrojový materiál.

Společnost Tescoma má aktuálně k dispozici dva stroje,
které plně pokrývají potřeby expedičního centra společnosti.
V rámci České a Slovenské republiky bylo dodáno téměř sto
strojů AirPouch. 

Vzhledem k jednoduchosti a nenáročnosti celého systému
vzduchových polštářků proběhlo školení obsluhy rychle.
Operátoři ve velmi krátkém čase pochopili, jak celý systém obsluhovat a udržovat bez sebemenších komplikací. Se strojem

JAK SE VYRÁBÍ POLŠTÁŘKY AIRPOUCH?
ZHLÉDNĚTE VIDEO NA
PI
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Kritériem při výběru
byla kvalita a rychlost
dodání stroje
VEDENÍ KRÁLOVSKÉHO PIVOVARU KRUŠOVICE SE V SOUVISLOSTI S INOVACÍ BALENÍ
PLECHOVKOVÉHO PIVA USNESLO NA NÁKUPU LINKY SKUPINOVÉHO BALENÍ PLECHOVEK
DO SMRŠTITELNÉ FÓLIE. NEJDŮLEŽITĚJŠÍM KRITÉRIEM PŘI VÝBĚRU DODAVATELE BYLA KROMĚ KVALITY
STROJE RYCHLOST DODÁNÍ. NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ A DALŠÍCH REFERENCÍ BYLA
ZVOLENA SPOLEČNOST KHS CZECH.
Adriana Weberová

V

roce 2015 se Královský pivovar Krušovice, patřící do
skupiny HEINEKEN, rozhodl z důvodu inovace balení
plechovkového piva pro modernizaci stávající plechovkové linky ve své stáčírně Královského pivovaru.
Součástí tohoto projektu bylo především pořízení nových balicích strojů, které balí plechovky do smrštitelné fólie. Pivovar
se rozhodoval mezi dvěma dodavateli, které má pro tento
druh technologie schválené. Volba padla na společnost KHS
Czech. „Pro tohoto dodavatele jsme se rozhodli na základě
naší dobré zkušenosti s provozováním obdobného balicího
zařízení KHS v našem pivovaru Starobrno,“ vysvětluje Jaroslav
Horáček, projektový lídr v oblasti výroby a logistiky společnosti
HEINEKEN. Dalším důvodem bylo množství referencí a globálně dobré jméno technologie KHS ve skupině HEINEKEN.
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Dodáno za tři měsíce,
zprovozněno za jeden měsíc
Mezi základními požadavky, kam patřila především kvalita
stroje, byl co možná nejkratší termín dodání nové balicí technologie. Od objednání do dodání strojů uběhly tři měsíce.
Vlastní instalace a uvedení balicí linky do provozu trvalo další
měsíc. „Instalace stroje proběhla ve velmi krátkém čase definovaném na dodávku nových strojů. Zákazník se rozhodl
koncem prosince 2015 a projekt měl být ukončen v dubnu
následujícího roku,“ potvrzuje Vladimír Tůma z obchodního
oddělení společnosti KHS Czech.
Stroj zabalí 24 000 plechovek za hodinu
Výkon nové balicí linky činí 24 000 plechovek za hodinu.
Nová technologie balí plechovky s objemy 0,33, 0,5 l a 0,4 l
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ve formě multipackového balení do fólie s počtem plechovek
4, 6, 8 a 12 s možností zabalení volných plechovek na tray
a do fólie. „Balicí linka pracuje bez větších problémů a efektivita celé plechovkové linky se pohybuje kolem 80 %. Objem
produkce plechovkového piva nyní tvoří přibližně 18 % z celkového množství stočeného piva,“ říká Jaroslav Horáček.
Specifickým požadavkem projektu bylo v rámci dodávky zařízení skupinového balení plechovek přemístění kompletní plechovkové linky do nového prostoru stáčírny. „V rámci projektu
byla nejnáročnější relokace původního plniče plechovek do
nových prostor,“ říká Vladimír Tůma. Společně s relokací plniče
byla řešena i jeho úprava na nový formát plechovky 0,4 l,
nové umístění depaletizace prázdných plechovek, úprava stávajících dopravníků a stavba nových do stávajícího systému
dopravníků v hale stáčírny.
Královský pivovar Krušovice patří do pivovarnické
skupiny HEINEKEN, třetího největšího pivovaru na
světě a evropské jedničky. Do jeho portfolia patří
značky Heineken, Krušovice, Zlatopramen 11,
Starobrno, Březňák, Strongbow, Desperados,
Zlatopramen Radlery, nealkoholický Zlatopramen
NA, Hostan a regionální značky Dačický a Louny.

Portfolio Královského pivovaru Krušovice tvoří široká řada produktů: Krušovice Desítka, Krušovice
Dvanáctka, Mušketýr, Krušovice Černé a Krušovice
Pšeničné. Sortiment dále doplňují speciální polo‑
tmavý Malvaz 13 a sezonní pivní speciály. 

PR PREZENTACE

PRVNÍ OBALOVÁ
na příznivější vlně
Nad společností s více než 25letým působením na
trhu se v posledních letech vznášel otazník ohledně
její budoucnosti. Vzhledem k mnoha nešťastným
rozhodnutím managementu a nástupu krize v roce
2008 ztrácela své postavení na obalovém trhu.
Ve dvoudílném seriálu vás seznámíme s událostmi
či rozhodnutími, jež ovlivnily vývoj firmy, a nahlédneme do palety připravovaných změn. Mají jeden
cíl: vrátit čest a prosperitu značce PRVNÍ OBALOVÁ.
Společnost (byla) na prodej
Po odkoupení společnosti od zakladatelů a investičním zaměření
na výrobu jednocestných obalů s nízkou přidanou hodnotou stag‑
novala a nevhodné rozhodnutí dokonal příchod hospodářské
krize v roce 2008. Hlavním problémem se ukázalo špatné technologické vybavení. Zisková společnost produkovala ztráty
a bojovala o přežití. V roce 2012 se stal z jejího největšího zá‑
kazníka obalů na míru odběratel obalových materiálů. Jeho
podíl na rostoucích tržbách představoval téměř 40 % z celkových tržeb společnosti v uvedeném roce. I přesto se však bohu‑
žel potvrdilo, že orientace na prodej ve formě subdodávek
s „easy copy“ produkty je značně riziková.
Ztráta významného zákazníka v květnu 2013 a následný propad
tržeb způsobily stagnaci společnosti a bylo nutné přistoupit
k úsporným opatřením. Následovaly tři roky boje o přežití, snižoval se počet zaměstnanců, zároveň společnost budovala nový
tým a odlišnou obchodní strategii. Byly to signály, ze kterých
zákazníci i partneři usuzovali, že je První obalová na prodej.
Pravda je, že již koncem roku 2012 byla celá evropská část bývalého vlastníka První obalové, americké firmy Pregis, na prodej.
Do roku 2014 se zabývalo možností akvizice První obalové
několik zahraničních i tuzemských zájemců. Společnost však
neměla nic atraktivního, co by mohla potenciálním zájemcům
nabídnout. Disponovala starým technologickým zařízením
a značnou, často i vynucenou fluktuací pracovníků. Disponovala
jen kontakty na vybrané klienty a daty v informačním systému.
Pokračování příště…

Spolupráce s KHS probíhala bez větších komplikací. „Hlavně
jsme ocenili flexibilitu firmy, protože byla schopná v námi požadovaném termínu dodat potřebné zařízení na skupinové
balení plechovek a celou linku přemístit a zprovoznit,“ hodnotí
projekt Jaroslav Horáček. Z pohledu dodavatele šlo kromě již
zmíněného přemístění kompletní plechovkové linky do nového
prostoru stáčírny o standardní rozsah dodávky strojů KHS,
která má řadu dalších spokojených zákazníků.

member of

Group

www.prvni–obalova.cz
www.jiffypackaging.com

EKOLOGIE – INTERVIEW

Recyklace PET
je pouze špička
pomyslného ledovce
O situaci v oboru materiálové RECYKLACE PLASTOVÝCH ODPADŮ u nás i v zahraničí hovořil s magazínem
Packaging Herald Tomáš Rudle, prokurista společnosti Jelinek-Trading.
Adriana Weberová

Jaké jsou současné trendy ve zpracování plastových odpadů z hlediska využitých technologií
a surovin?
Domnívám se, že jde o stabilní zpracovatelský průmysl bez
výkyvů a módních trendů. Určitě se čas od času objeví novinka – nový postup, nová technologie zpracování, která se
časem a s rostoucím rozšířením stane normou. V našem oboru
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materiálové recyklace plastových odpadů, tedy recyklace
odděleně podle jednotlivých druhů plastů, se před pár lety
například objevila laserová filtrace taveniny těsně před granulační hlavou. Tato technologie filtrování se již dnes pomalu
stává normou. Platí, že si každá společnost snaží hlídat své
know-how, aby měla určitou konkurenční výhodu na trhu.
Poslední roky se také objevil výrazný trend recyklace PET lahví
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a s rostoucí oblibou populace v trávení volného času v přírodě
pod širým nebem se nyní významná část tohoto materiálu recykluje tak, že se z něj vyrábí modifikované PES vlákno, ze
kterého se vyrábějí ve velkém fleecové a softshellové bundy.
Někde jsem četl, že k výrobě jedné fleecové bundy (vlákna
k její výrobě) je třeba okolo 45 lahví PET…
Kam podle vás směřuje
Evropa ve vašem oboru?
Myslím si, že v Evropě dojde v následujících letech k masivnímu rozšíření technologie pyrolýzy, což je technologie, která
zpracovává jakékoli směsné odpadní plasty v jakémkoli stupni
kontaminace a tyto polymerní materiály rozkládá zpátky na
ropné frakce, zejména na tzv. topné oleje, které lze využívat
jako palivo pro nákladní automobily, což je běžné v jihovýchodní Asii. Jde v podstatě o opak toho, o co se snažíme při
každodenní činnosti my. A my potřebujeme plastové odpady
důsledně materiálově roztříděné a pokud možno téměř úplně
čisté a nekontaminované. Ve Velké Británii je na trhu odpadních plastů jednou z nejlukrativnějších surovin LLDPE, tedy odpadní a již použitá strečová fólie. Platí se za ni vysoké částky.
Britské firmy disponují technologií, která je schopná z této odpadní LLDPE fólie vyrobit zase strečovou fólii určenou pro balení palet pro průmyslové a stavební výrobky.

Jaké je nejčastější využití vašich
různých druhů regranulátů v obalařině?
Domnívám se, že nejběžnější skutečné využití regranulátů pro
obalový průmysl je v aktuální době pravděpodobně LDPE regranulát na vyfukování. Z tohoto regranulátu se běžně vyrábějí jednorázové pytle na odpadky. V tomto byznysu jsme byli
v minulosti úspěšní, a dokonce jsme i sami vyfukovali LDPE
pytle. Avšak v současné době v tomto typu výroby, tj. mokré
regranulaci a následné výrobě, nepokračujeme. Další využití
je jistě možné, avšak ne zdaleka tak rozšířené. Z polypropylenového regranulátu lze po mezikroku vyrábět pěnové obaly
na díly dodávané subdodavatelsky do automobilového průmyslu. Jedná se o tzv. EPP obaly – tedy obaly z expandovaného polypropylenu.

V ČESKU JE NEJVĚTŠÍ TÉMA PET –
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

CO PATŘÍ MEZI NEJČASTĚJŠÍ
POŽADAVKY NA DODÁVANÝ
REGRANULÁT A JAK SE
ZMĚNILY V POSLEDNÍCH LETECH?
ODPOVĚDI V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH DOJDE
K PODSTATNÉMU ROZŠÍŘENÍ TZV.
KOMPAUNDAČNÍCH LINEK – VÍCE NA

Jaké druhy plastových
odpadů nejčastěji zpracováváte?
V našem typu výroby provádíme tzv. materiálovou recyklaci.
To znamená, že zpracováváme odděleně jednotlivé druhy
polymerů a snažíme se v maximální možné míře je navzájem
nemíchat. Naší doménou je zpracování a recyklace dvou
základních druhů polymerů, které jsou nazývány polyolefiny. Zpracováváme tedy zejména polypropylen s obsahem
kopolymeru a vysokohustotní polyetylen. PPC (tedy polypropylen kopo) tvoří orientačně až 95 % naší aktuální produkce.
Vyrábíme hlavně tmavé odstíny barev – černé, šedé, tmavší
odstíny hnědé, terakotové, tmavě modré a tmavě zelené odstíny. HDPE (vysokohustotní polyetylen) regranulát vyrábíme
zejména v návaznosti na naši vlastní výrobu kompostérů
v naší vstřikolisovně.
KOLIK DRUHŮ REGRANULÁTŮ VYRÁBÍTE?
ZVYŠUJE SE JEJICH POČET? ODPOVĚDI
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Regranulát i exportujete, nebo jsou
vaši odběratelé pouze z České republiky?
Ano, naše regranuláty zejména vyvážíme. Export tvoří v současné době více než 90 % naší roční produkce. Cílovými zeměmi jsou hlavně země v rámci Evropské unie. Exportujeme
ale i do ostatních zemí.
Vykupujete HDPE víčka z PET lahví. Jakým způsobem jsou víčka zpracovávána a co je z nich
následně vyráběno?
HDPE víček bychom potřebovali mnohem více, než kolik jsme
schopni jich aktuálně nakupovat. Z těchto víček vyrábíme naše
plastové zahradní kompostéry, kterých jsme významným výrobcem v rámci celé Evropské unie. Máme dostatečně široký
sortiment a dodáváme nejen konečným zákazníkům, sítím, ale
také městům a obcím, se kterými máme vynikající spolupráci.
Samotným zahradním kompostérům u nás říkáme interně recyklace na druhou, neboť výrobek vyrobený ze 100% recyklátu
je nadále schopný dlouhodobě recyklovat biologicky rozložitelné odpady z domácností. Navíc produktem kompostování
je cenný humus, jehož obsah v naší půdě trvale klesá…
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
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SYSTÉMY ŘÍZENÍ

ERP systémy nejsou
přepychem, ale nutností
S OŽIVENÍM TRHU A EKONOMIKY DOCHÁZÍ I K RŮSTU MNOŽSTVÍ ZAKÁZEK. U PODNIKŮ, KTERÉ
DO EKONOMICKÝCH IT DO TÉ DOBY PŘÍLIŠ NEINVESTOVALY, TENTO RŮST ZNAMENÁ ZÁROVEŇ
I TLAK NA ZAVEDENÍ KVALITNÍHO ERP. VĚTŠÍ FIRMY SE BEZ TĚCHTO SYSTÉMŮ PRAKTICKY
NEOBEJDOU. ERP PATŘÍ K VÝZNAMNÝM NÁSTROJŮM, JAK EFEKTIVNĚ KOORDINOVAT ZPRACOVÁNÍ
ZAKÁZEK V CELÉM TOKU – OD JEJICH ZÍSKÁVÁNÍ PŘES VÝROBU AŽ PO EXPEDICI.
Jana Žižková

ERP

(Enterprise Resource Planning) neboli plánování podnikových zdrojů jsou obecně řečeno
podnikové informační systémy podporující
všechny funkční oblasti podniku. I když se ERP vyvinuly ze
starších typů softwaru určeného pro výrobní podniky (především MRP, MRP II), dnes v souvislosti s ERP hovoříme o integrovaném systému hardwaru a softwaru. Hlavní předností systému
je sjednocený celopodnikový pohled na vše, co se v různých
útvarech odehrává, a společnou podnikovou databázi/platformu sdružující a uchovávající veškerá podniková data, která
se do ní zaznamenávají formou prováděných transakcí. ERP
SW mají obvykle modulové uspořádání, lze u nich nastavit
různé přístupy a práva, a jsou tudíž využitelné pro celý výrobní i nevýrobní proces. Systém typicky pokrývá čtyři hlavní
okruhy – finance/ekonomika, personalistika, výroba a logistika, marketing a prodej.
Je však třeba podotknout, že pořízení nebo výměna ERP systému představuje zpravidla rozpočet od stovek tisíců až po
miliony korun, mnoho hodin odpracovaných na implementaci,
náročné plánování podnikových zdrojů a lidských kapacit atd.
Jde tedy o obrovskou investici nejen finanční, ale i časovou
a zdrojovou. Z těchto důvodů je nesmírně důležitá analýza
celého podniku, nepodcenění výběru systému i důkladné proškolení všech zúčastněných.
Proměna a trendy ERP
Podobně jako HW i SW řešení z jiných oblastí také ERP SW
se vyvíjí a reagují na současné trendy v potřebách společnosti.
V souvislosti s ERP se často hovoří hlavně o dvou vývojových
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směrech. Prvním z nich je provozování a uspořádání ERP na
cloudech. Na rozdíl od jiných SW řešení, která úspěšně využívají cloudových úložišť a práce s nimi, zde ERP naráží na
určité limity, ať již z hlediska konzistence dat či kompatibility
s dalšími SW, včetně upgradů. Obecně platí, že ERP ve spojení s cloudy je zatím vhodnější spíše pro menší provozovatele
než pro produkční či obchodní giganty. V oblasti menších projektů je však u cloudových řešení podle Azoth Analytics roční
růstová tendence zhruba o 6,4 %, v letech 2016–2021 se
očekává nárůst o 8,3 %.
V souvislosti s průmyslovou revolucí 4. 0 a současnou digitální
transformací se zvláště v poslední době setkáváme s novou
terminologií, která zavádí ve spojitosti s plánováním podnikových zdrojů termín inteligentních ERP. Zde se jedná o aplikace, které dokáží úspěšně využívat a spolupracovat s prvky
umělé inteligence.
SAP – historická i současná jednička na trhu
SAP je nejstarším, nejpoužívanějším a nejznámějším ERP.
Společnost byla založena již v roce 1972 pěti bývalými
zaměstnanci IBM. K nejznámějším produktům systému patří
SAP R/3 z řady produktů mySAP. SAP NetWeaver je integrační platforma, která umožňuje vytváření internetově
orientovaného řešení. SAP HANA je revoluční aplikační
a databázová platforma, která umožňuje rychlé zpracování
velkých objemů dat v reálném čase a zároveň jejich okamžitou analýzu. Umístění celé databáze je v operační paměti
serveru, což znamená, že data se z disků průběžně nenačítají
a ani se na ně nezapisují, a to zásadně zrychluje celý systém.

SYSTÉMY ŘÍZENÍ

SAP byl dlouho využíván především velkými průmyslovými giganty, ale dnes nechybí ani řešení pro střední a menší firmy
v podobě SAP Business One. Hlavními oblastmi, kde lze produkt využít, jsou tedy především finance a účetnictví, oblast
prodeje a komunikace se zákazníky, zásob a distribuce či
vykazování a správy. Důležitá je i integrace a synchronizace
dat s jinými aplikacemi. Hlavní výhodou produktů SAP je nejenom jejich spolehlivost, ale i možnost široké implementace
prakticky pro jakékoli odvětví.

Široká nabídka pro širokou klientelu
Speciálně pro odvětví kartonáže a výroby obalů byla vytvořena aplikace MAGIS CB (DATA-Software). Je orientována
na převažující zakázkovou výrobu, kdy parametry typových
výrobků mohou být specifikovány na každé zakázce indivi‑
duálně. Aplikace má zabudovány algoritmy výpočtů závislých
na rozměrech a dalších parametrech výrobků, které jsou u tohoto sortimentu obvykle používány.

Package 21, nebo Prodirect?
Již více než 10 let poskytuje software a služby zaměřené na optimalizaci obchodních, výrobních
a servisních procesů společnost Info21, která je
zároveň certifikovaným partnerem SAP. Kromě
řady produktů, včetně SAP variant, společnost
nabízí i řešení v podobě Package 21, které je určeno obalářům. Základní řešení se skládá z 10
modulů (definice obalu, ukládací vzory, dopravní
náklady, výrobní postup, kalkulace ceny, odvádění práce, paletová konta, výsekové náklady
a štočky, plánování expedice, plánování výroby).
Základem systému je rychlá konfigurace nového
obalu, která zahrnuje konstrukci (součástí je parametrická knihovna FEFCO), materiálovou specifikaci, specifikaci výsekového nástroje i štočku,
počet barev a plochu potisku. V programu je
možné dále zadat způsob ložení obalů na
paletách a palet na vozidlech, včetně jejich vytíženosti. Je možné analyzovat příčiny zmetků i přerušení výroby. Pro řízení
skladů je možné například využít čteček čárových kódů.
Dalším „obalovým řešením“ je podnikový informační systém Prodirect od stejnojmenné
společnosti. I tento špičkový produkt má například v kalkulačním modulu integrovány
vzorce FEFCO konstrukcí a existují zde i online vazby do objednávkových systémů dodavatelů materiálu. Komplexní informační
systém určený pro obor výroby a prodeje
obalů pokrývá oblasti nákupu, kalkulací, prodeje, skladové
evidence, plánování a řízení výroby i manažerská vyhodnocení. Při plánování výroby se hodnotí dostupnost či vytíženost
strojů, nástrojů, obsluhy či dopravy. Propojení je možné i na
jakýkoliv stávající účetní systém (Helios, Orsoft, MRP, Altus
Vario, Datis, Pohoda atd.). V Česku i na Slovensku ho využívají desítky výrobců obalů, například Solpap, Piero, Tabu-Pack
a mnohé další. K novinkám systému patří rozšíření o řízení oblasti výroby vlnité lepenky.

Sofistikovaný a zároveň lehce ovladatelný je ERP systém
KARAT. Má bohaté funkce a přitom je cenově dostupný. Plně
se přizpůsobí potřebám každé firmy. Architektura systému
garantuje možnost dalšího rozšiřování a integraci s jinými
systémy.
Dodavatelů ERP systémů je na našem trhu celá řada, setkat se
lze se systémy Helios, K2, Money S4, Vision32, Altus Vario,
Sofix, Poly.ERP a mnohými dalšími. 
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INTERPACK 2017:
největší zájem vystavovatelů v historii
Veletrh INTERPACK i v letošním roce zahrne celý hodnototvorný řetězec. Prezentovány budou procesy výroby
a zušlechťování obalových prostředků a materiálů od balení a distribuce až po řízení kvality a ochranu
spotřebitelů. Na obalové události se očekává kolem 2700 VYSTAVOVATELŮ z přibližně 60 zemí.
Adriana Weberová

P

ři příležitosti konání jarního veletrhu interpack 2017,
který organizuje společnost Messe Düsseldorf, byli v led‑
nu pozváni novináři z různých koutů Evropy na tiskovou
konferenci do rakouské metropole Vídně. Dozvěděli se například, že jedním z ústředních témat letošního interpacku bude
Průmysl 4.0. Návštěvníci jedné z největších obalových akcí
roku se mohou také těšit na speciální expozici innovationparc,
kde budou prezentována inovativní řešení pro obaly a techniku na téma SAVE FOOD.

branže a souvisejícího zpracujícího průmyslu si společnosti
objednaly přibližně o 20 % více ploch, než činí kapacita düs‑
seldorfského výstaviště s jeho 262 400 metry čtverečními
v 19 halách. Na obalové události se očekává kolem 2700
vystavovatelů z přibližně 60 zemí.
Například souběžně probíhající veletrh components – special
trade fair by interpack s nabídkou subdodavatelského průmyslu pro obalovou techniku bude ve srovnání s premiérovým
ročníkem 2014 na více než dvojnásobné ploše.
Obalový trh významně poroste
Na tiskové konferenci byly dále prezentovány
trendy v balených potravinách. Celosvětový
obrat v tomto segmentu činil podle Euromonitoru
v roce 2015 celkem dvě miliardy eur, přičemž
v roce 2020 by měl dosáhnout tří miliard eur.
Značný pokrok se očekává ve farmaceutickém
průmyslu. Celosvětové výdaje v roce 2015 dosáhly 963 miliard eur, v roce 2020 by měly
vzrůst o 31 % na hranici 1262 miliard eur.

Rekordní počet vystavovatelů
Veletrh interpack 2017 zaznamenává největší poptávku vystavovatelů ve své více než 55leté historii. V době oficiální uzávěrky přihlášek na tuto mezinárodně významnou akci obalové
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Balené potraviny:
Regionální odbyt a potenciál růstu
Regionální odbyt balených potravin byl v roce
2015 nejvyšší v Asii (232 milionů tun), následován západní
Evropou (148 milionů tun) a Severní Amerikou (112 milionů
tun). Mezi roky 2015 a 2020 se odhaduje nejvyšší růst v Asii
(+28 %) a naopak nejnižší v západní Evropě (+ 1 %).

BALENÉ POTRAVINY: REGIONÁLNÍ

GLOBÁLNÍ PRODEJ OBALŮ PODLE

ODBYT A POTENCIÁL RŮSTU —

DRUHŮ MATERIÁLŮ V LETECH 2015–2019 —

VÍCE V TABULCE V ONLINE MAGAZÍNU

VÍCE V GRAFU V ONLINE MAGAZÍNU

Balené potraviny podle oborů
Nejsilnějším oborem z hlediska celosvětového obratu balených potravin v tunách jsou mlékárenské produkty. Naopak
nejslabším segmentem jsou zatím sladké a slané snacky.
BALENÉ POTRAVINY:
TOP 10 DÍLČÍCH OBORŮ —
VÍCE V GRAFU V ONLINE MAGAZÍNU

Globální prodej obalů bez
farmaceutických a průmyslových obalů
Z hlediska spotřeby materiálů jsou obaly nejčastěji vyráběny
z plastů, následují kompozitní materiály. Nejméně používaným materiálem je sklo. Stejná situace se očekává i v budoucnu. Mezi trendy u obalových materiálů patří využívání
inteligentních obalů, obalů z „bioplastů“ a papírových/lepenkových obalů s bariérovým účinkem.

Mezi nejdůležitější výzvy pro firmy podnikající v potravinářském průmyslu patří boj se silnou konkurencí, rostoucími mzdovými náklady, zvyšujícími se náklady na energie a suroviny
a klesající marží. Firmy se musí snažit o efektivní výrobu snižující náklady a zvyšování produktivity.
Také spotřebitelské chování se mění. Roste poptávka po kvalitě
místo kvantity, po inovaci a rozmanitosti produktů. Výsledkem
jsou krátké životní cykly produktů a klesající velikost dávek. To
vše představuje nové výzvy i pro výrobce obalových materiálů
a souvisejících technologií.
Společnosti proto musí disponovat technikou umožňující rychlé
reakce, například rychlé změny formátu. Stroje musí zvládnout
krátké přípravné časy a být modulární.
Veletrh interpack 2017 se koná od 4. do 10. května 2017. 
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Infomace o programu a přihlašovací formulář najdete na:
http://retailnews.cz/konference/

Rizika kontaminace minerálními oleji
Obalová akademie, kterou pořádá OBALOVÝ INSTITUT SYBA, pokračovala v únoru mezinárodním
seminářem Obaly pro potraviny a kosmetiku, jehož hlavním tématem byla kontaminace balených
potravin minerálními oleji a škůdci.
Adriana Weberová

S

eminář, který se konal 2. února ve Velké posluchárně
Státního zdravotního ústavu v Praze, byl zacílen na rizika kontaminace potravin minerálními oleji. Na trhu se
totiž objevují signály, že obchodní řetězce budou vyvíjet tlak
na své dodavatele a budou požadovat, aby jim garantovali,
že obaly jejich zboží jsou olejuprosté.
Do problematiky především minerálních olejů migrujících přes
obalové materiály do potravin účastníky zasvětil Johannes
Bergmair z rakouského OFI (Österreichische Forschungsinstitut
für Chemie und Technik). Upozornil na možná rizika poškození zdraví různými chemikáliemi, které mohou vzniknout
v důsledku chemických reakcí obalů při styku s potravinami.
K zamezení možným rizikům proto existují různé regulace na
evropských i regionálních úrovních. Směrnice určují, že materiály přicházející do styku s potravinami musí být vyráběny
v souladu se správnou výrobní praxí. Tyto materiály by neměly
své složky uvolňovat do potravin v takovém množství, které by
představovalo nebezpečí pro obsah zboží nebo dokonce pro
lidské zdraví. V posledních pěti letech se diskutuje o minerálních olejích. Jde o příklad substancí, které jsou přidány do
materiálů nezáměrně a díky nimž se některé materiály mohou
chovat jinak, než předpokládáme.
Hrozbou jsou aromatické uhlovodíky
Minerální oleje mohou být nasycené uhlovodíky (MOSH)
nebo aromatické uhlovodíky (MOAH). Proč se o nich mluví?
Za určitých okolností mohou zůstat v těle a být nebezpečné.
Toxické, tudíž nebezpečnější jsou ty tzv. aromatické. Proto
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musí dojít k zamezení pronikání těchto škodlivin do lidského
těla, což není jednoduché. Evropská unie se tedy snaží monitorovat obsah minerálních olejů obalů v potravinách i obalech. „Obsahem doporučení EU je seznam potravin, které
budou monitorovány, což je dobrý zdroj, abychom věděli,
koho se problém s minerálními oleji může týkat,“ řekl Johannes
Bergmair. V seznamu nechybějí mastné, ale ani suché produkty s velkou povrchovou plochou, pekárenské produkty,
sladkosti, čokolády, ryby v oleji, celozrnné výrobky, zmrzliny, uzeniny, ořechy a mnohé další. EU dále stanoví, že
u těchto materiálů se budou monitorovat i obaly.
Jak se minerální oleje
dostanou do potravin?
Minerální oleje se do potravin mohou dostat mnoha způsoby, například jako zbytky maziva výrobních linek nebo také
v podobě emisí s dieselových motorů – například traktorů či
jiných dopravních prostředků. Jisté je, že k jejich pronikání do
produktů může docházet již při zpracování sklizně například
ořechů či kakaových bobů do jutových pytlů. „Problém není
v jutových pytlích, ale v jejich úpravě prostřednictvím právě minerálních olejů k ochraně proti hmyzu nebo škůdcům. Typický
zápach jutových pytlů pochází právě z minerálních olejů.
Ty pak migrují do produktů,“ zdůraznil Johannes Bergmair.
Může jít ovšem i o škodlivé látky pocházející z potištěných
obalů, které používají tiskové barvy založené na minerálních
olejích. Jiným zdrojem kontaminace může být například recyklovaný papír, z kterého se vyrábějí lepenkové krabice,

z nichž pronikají škodliviny do obalů a do potravin. Proto se
doporučuje používat mezi potravinou a obalem ochrannou
bariéru. Nesmíme ale opomenout, že minerální oleje jsou těkavé, a tak tento problém není otázkou pouze obalu v přímém
kontaktu s potravinou.
KDO CHCE NAJÍT MINERÁLNÍ OLEJE,
NAJDE JE — VÍCE V ONLINE MAGAZÍNU

Zástupkyně Slovenska Milada Syčová z Regionálního ústavu
veřejného zdraví hovořila o připravovaných postupech evropské legislativy vůči olejům. Účastníky semináře seznámila
s vědeckým stanoviskem z roku 2012, které potvrdilo slova
předřečníků, z nichž současná evropská stanoviska a doporučení vycházejí. Rovněž zmínila spuštění monitoringu MOSH
a MOAH.
Na kontaminanty v obalech na bázi papíru se zaměřila Jitka
Sosnovcová, ředitelka Státního zdravotního ústavu. Hovořila
například o rizicích pro potraviny plynoucích z působení
chemických látek. Zmíněny byly i vysoce toxické aromatické

uhlovodíky vyskytující se v potiskovaných materiálech a materiálech vyrobených z recyklované lepenky.
Druhým stěžejním tématem byla rizika napadení potravin
škůdci. Mezi nejrizikovějšími produkty v napadání skladištními škůdci jsou suché plody, těstoviny, rýže, müsli atp. Radek
Autický z Výzkumného ústavu rostlinné výroby připomenul, že
skladištní škůdci jsou strašákem všech výrobců obalů balených
potravin. „A vyrobit odolné obaly proti hlodavcům je prakticky
nemožné. Proto se k nim nesmí dostat,“ zdůraznil. O obalech
jako poslední linii ochrany před škůdci hovořil za stejnou instituci Jan Hubert. Zaznělo například, že škůdci se nedokáží
prokousat potištěnou fólií, a podceňovat by se dále neměla
kvalita svarů.
Na úplný závěr Vlado Volek, ředitel OBALOVÉHO INSTITUTU
SYBA, který seminář i moderoval, zopakoval důležitost dodržování technických norem, které nám umožňují pohodlnější
život.

NAHLÉDNĚTE, JAK SEMINÁŘ PROBÍHAL
PI

RETAIL SUMMIT 2017:
spotřebitelé v centru pozornosti
Již 23. ročníku RETAIL SUMMITU, který se konal ve dnech 30. 1. – 1. 2. 2017 v pražském Clarion Congress
Hotelu, se zúčastnil rekordní počet účastníků, více než tisícovka. Živě se diskutovalo, jak dál na trhu, kde mizí
tradiční hranice a jak obchodovat v době, kdy digitální transformace mění poptávku i konkurenci.
Adriana Weberová

N

ejvětší pozornost si na Retail Summitu získala vystoupení věnovaná spotřebitelům, jejich změněnému
nákupnímu chování a možnostem jejich lepšího pochopení pomocí nových technologií. Digitální transformace
umožnila zákazníkům nakupovat kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv.
Kamenný a internetový obchod se tak propojují, mizí však
také bariéry mezi výrobou a obchodem a je daleko jednodušší překračovat i hranice geografické. To vše přináší všem
hráčům nejen nové výzvy a rizika, ale také nové příležitosti
k rozvoji byznysu.

řádově složitější než v minulosti. Různí zákazníci volí odlišné
cesty a mezi značkami a spotřebiteli je daleko více míst setkání. To ovšem vytváří obrovské riziko, že značky nebudou
komunikovat konzistentně a své zákazníky ztratí. „Spotřebitelé
vyžadují uspokojování svých potřeb, které jsou stále více personalizované,“ připomněla Petra Průšová. Dále upozornila na
různé důvody vedoucí k nákupu nealkoholických nápojů online. V Číně jde o nákup garantované kvality, v USA o přístup
k výrobkům, které spotřebitel nenajde offline.

RETAIL SUMMIT 2017 VYNIKL
NEJEN HISTORICKY NEJVĚTŠÍ
ÚČASTÍ, ALE ZEJMÉNA
VÝRAZNÝM ZAMĚŘENÍM NA
SPOTŘEBITELE A JEHO MĚNÍCÍ
SE NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ.

Různí zákazníci volí odlišné cesty
Mnoho řečníků se zaměřilo na analýzy a vysvětlování chování „všemocného“ zákazníka. Jak v úvodu zdůraznila Petra
Průšová z výzkumné skupiny Kantar, nákupní cesty jsou dnes
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DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE ČASTO
KONČÍ NA PRAHU PRODEJNY – VÍCE NA

ANDREJ BABIŠ USPOŘÁDAL SEMINÁŘ
O EET — VÍCE V ONLINE MAGAZÍNU

stalo standardem,“ řekl Zdeněk Skála a dodal: „Zákaznický
servis je cesta, jak se odlišit od konkurence.“

ZAZNĚLO I TÉMA KONSOLIDACE —

Miroslav Hošek, český manažer velké americké firmy, obchodující globálně, přinesl dobrou zprávu, že i menší podnik může
na globálním trhu uspět, bude-li řídit své podnikání podle několika prověřených principů. Mezi nejdůležitější z nich patří
originalita a diferenciace přístupu ke globálnímu trhu, což je
mnohdy daleko důležitější, než být na tomto trhu první. Snaha
být všude první nemusí být vždycky ta nejlepší varianta.

VÍCE V ONLINE MAGAZÍNU

Nároky zákazníků porostou
Na úvod programového bloku věnovaného budoucnosti obchodu v propojeném světě opět zaznělo, že zákazník bude
největší silou, která bude modelovat podobu českého retailu.
Podle prognózy GfK Retail Vision 2020, kterou prezentovali
Tomáš Drtina a Zdeněk Skála, se tak zaměření na zákazníka
stane hlavní příležitostí pro další rozvoj obchodu. „Zákazník
bude chtít nakupovat výhodně, ale nedělat přitom kompromisy
v kvalitě. Co bylo dříve vnímáno jako přidaná hodnota, se

Zástupce společnosti Tetra Pak UK Sergey Chaplin se zmínil
o dopadech omnichannel retailu na výrobce a jejich obalovou
strategii. Rovněž seznámil účastníky s pohledem této společnosti na roli obalů v roce 2020, jak můžete vidět i na videu. 

O dokonalém přehledu o cestě produktů hovořila head of
quality assurance společnosti MAKRO Cash & Carry ČR
Marta Nováková. Účastníkům představila aplikaci, pomocí
které mají zákazníci možnost získat informace o produktu,
například o původu zboží.

ZAŽIJTE DÍKY VIDEU
ATMOSFÉRU NA VLASTNÍ OČI
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Logistický veletrh a diskusní platforma pro širokou odbornou
veřejnost jako součást evropského Supply Chain Day

Přidejte si Den české logistiky
do svého kalendáře načtením
tohoto QR kódu

Seznamte se s jedničkou
mezi kolaborativními roboty

>

Universal Robots není pouhá značka. Ramena UR mohou být implementována prakticky v každém odvětví,
v každém procesu a každým zaměstnancem.

>

Více než 10 000* UR robotů pracujících po celém světě je toho důkazem.

>

Zpřístupňujeme kolaborativní robotickou technologii podnikům všech velikostí.

195

DNÍ

PRŮMĚRNÁ
DOBA
NÁVRATNOSTI

Podívejte se, co pro vás robot může udělat:
universal-robots.com/cs

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

