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EDITORIAL

PROSINCOVÝ  
PACKAGING HERALD   
VE SVÁTEČNÍM „OBALU“

pomalu, ale jistě se blíží nejhektičtější, ale také nejpříjem-
nější období v roce, Vánoce. Plné ruce práce mají především 
balíkoví přepravci a kurýrní služby. O to více potěšující je 
počin DHL Express, společnosti, která se zapojila do projektu 
Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata a stala se oficiálním 
bezplatným doručovatelem dárků zasílaných do domovů pro 
seniory po celé České republice. Tedy pro skupinu obyvatel, 
na kterou se stále většinou zapomíná.

V předvánočním, nejvytíženějším čase tak kurýři DHL Express 
doručují nejen běžné zásilky, ale i ty od Ježíškových vnoučat, 
které míří k osamělým seniorům. Dobrovolní dárci již od polo-
viny listopadu splnili a stále plní více než 10 000 vánočních 
přání seniorů.

Když už jsme u těch dárků, také my jsme přemýšleli o origi-
nálním dárku pro vás, naše čtenářky a čtenáře. Jestli se nám 
to podařilo, se můžete sami přesvědčit při pohledu na obálku 
tištěné verze posledního letošního čísla magazínu Packaging 
Herald.

Jde o společné dílo s tiskárnou Digen, kdy každý z 1000 vý-
tisků má unikátní obálku. Držíte tak v ruce jedinečný originál. 

Obálka je vytištěna na stroji HP Indigo 7900, přetažena 
metalickým laminem a zušlechtěna strojem Scodix Ultra Foil. 
Nová technologie dokáže i váš obal obohatit o parciální lak, 
reliéfní lak nebo o studenou ražbu, a to vše digitální cestou, 
a navíc s možností personalizace potisku obalu.

Proto jsme i pro 30 z vás připravili navíc obálku s věnováním, 
které nese vaše jméno.

Milé čtenářky a čtenáři, za pár dnů se sejdete se svými blíz-
kými u štědrovečerní večeře a zanedlouho poté vstoupíte do 
nového roku. 

Dovolte mi tedy, abych vám za tým Packaging Herald po-
přála příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018.

Šéfredaktorka 
Adriana Weberová 

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,  
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Limitovaná edice čajů TEEKANNE 
se stylovou skleničkou uvnitř  
Společnost TEEKANNE představila speciální dárkovou vá-
noční sadu stejnojmenných čajů TEEKANNE. Limitovaná edice 
v sobě ukrývá tři exkluzivní čaje s osobitými ovocnými příchu-
těmi a stylovou skleničkou. TEEKANNE LOVE má intenzivní 
chuť granátového jablka, TEEKANNE PASSION je ochuceno 
exotickými plody maracuja a konečně TEEKANNE DESIRE 
obsahuje kombinaci třešně a krémové čokolády. Podzimní 
novinka TEEKANNE DESIRE je doplnění k produktům LOVE  
a PASSION. Jde o třetí produkt v rámci speciálního sortimentu 
limitované edice. Design obalů limitované edice, podobně 
jako produkty, by měl vyjadřovat nadstandardní pocit zklid-
nění a emoce. 

RC Cola v nových lahvích 
Společnost Kofola relaunchovala značku Royal Crown Cola, 
známou spíše pod zkráceným názvem RC Cola. Původem 
americká značka, jež vznikla v roce 1905, se prodává ve 
45 zemích a představuje v současnosti číslo tři na světovém 
trhu kolových nápojů. „Značku Royal Crown Cola jsme relaun-
chovali tak, abychom vystihli její pravou podstatu a původ. 
Má totiž bohatý příběh, který málokdo zná. Je to tradiční 
americká kola z jihu USA, která byla kdysi lékem na mnohé 
neduhy. Stvořil ji lékárník Claud Hatcher a popíjeli ji jižané 
po práci na verandě v houpacím křesle, dobře vychlazenou 
s několika kostkami ledu,“ popisuje senior brand manažerka 
Lucia Tarbajovská. Royal Crown Cola je v nových skleněných 
lahvích už nyní k dostání v gastro provozovnách. Svým lékár-
nickým vzhledem má nový obal připomínat „jakousi medicínu“.
Více na www.packagingherald.cz.
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Sportovní uzávěr 
přináší novou úroveň 
komfortu a bezpečnosti
Společnost RPC Massmould ve spo-
lupráci s RPC Astra Plastique vyvinula 
a vyrobila novou generaci plastových 
uzávěrů na sportovní lahve, které 
spotřebitelům přinášejí nejen více 
komfortu a bezpečnosti, ale také za-
ujmou zajímavým designem. Nový 
sportovní uzávěr s ergonomicky na-
vrženým otevíracím systémem Thumb 
Tab umožňuje jednoduché a intuitivní 
otevření lahve palcem jedné ruky. 
Zvukové kliknutí navíc potvrzuje, zda 
je víčko otevřené či opět zavřené. Na 
rozdíl od jiných sportovních uzávěrů, 
které obsahují odnímatelný bezpeč-
nostní proužek, zůstává proužek i po 
otevření uvnitř uzávěru. Ten je kromě 
toho vybaven dalšími bezpečnost-
ními prvky, které poskytují vizuální in-
formaci, zda již byla lahev otevřena. 
Další bezpečnostní výbavou je tzv. 
Triskeles, což je třívrstvý prvek uvnitř 
ústí uzávěru zabraňující spadnutí 
předmětů do nápoje nebo uvíznutí 
dětských prstů v otvoru lahve.

DACHSER zavádí 
letecký charter do Šanghaje
Mezinárodní logistický provider DACHSER zavádí letecký 
charter Frankfurt – Šanghaj – Frankfurt s pravidelnou frekvencí 
jednou týdně. Boeing 747 s odletem každou sobotu v noci 
má k dispozici kapacitu až 105 tun leteckého carga v kaž- 
dém letovém směru. Čeští exportéři mohou pro pozemní pře-
pravu do Frankfurtu využít také pravidelnou denní linku sběrné 
služby. Charterovou rotací do Šanghaje reaguje DACHSER 
na poptávku evropských zákazníků po realizaci leteckých zá-
silek do a z Číny. „Odpovídáme na momentální nedostatek 
kapacit na trhu a zavádíme garantovanou službu s včasnými 
odlety,“ vysvětluje Roman Thurzo, country manager DACHSER 
Air & Sea Logistics pro Českou republiku, a dodává: „Naši zá-
kazníci tak nemusejí čekat na volné kapacity a my dokážeme 
ještě lépe uspokojit poptávku po urgentních cargo zásilkách 
do řady destinací v severní Číně.“ Touto charterovou linkou je 
možné doručovat i určité skupiny nebezpečného zboží podle 
IATA DGR a cargo zásilky podléhající regulovanému teplot-
nímu režimu.

NEWS

Gebrüder Weiss nabízí v Jenči haly 
pro skladování nebezpečného zboží
Firma Gebrüder Weiss rozšířila své sídlo v Jenči u Prahy. Tři 
nové skladovací haly s celkovou plochou 9000 m2 byly v říjnu 
úspěšně dokončeny a v nových prostorách jsou již usklad-
něné zásilky. Logistická společnost tím zdvojnásobila své ka-
pacity překládky a logistiky v tomto sídle celkem na téměř 
18 000 m2. Investice se vyšplhaly na 5 milionů EUR. Kromě 
běžného skladování splňuje Jeneč nejvyšší bezpečnostní po-
žadavky podle sdružení TAPA, a tak může nabídnout logistiku 
vysoce hodnotného zboží a nebezpečného zboží. Po rozšíření 
může tato pobočka nabídnout zákazníkům ještě širší portfolio 
služeb, skladovat zboží z více tříd nebezpečnosti a ve větším 
objemu. Více na www.packagingherald.cz. 
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NEWS

Svijany už testují novou 
stáčírnu piva do plechovek
V Pivovaru Svijany dokončili montáž 
nové linky na stáčení piva do plechovek 
o obsahu 0,33 a 0,5 litru. Důvodem je 
plán posílit export na západoevropské 
trhy. Na export šel zatím jen zlomek 
produkce pivovaru. Ambicí je vyvážet 
minimálně 10 % výstavu. Investice za 
více než 100 milionů korun je největší  
v historii firmy. Plně automatizovaná 
linka by měla být schopna ročně na-
plnit až 100 milionů plechovek. 
Doposud pivovar stáčel v externí stá-
čírně. Nová linka bude stáčet pivo do 
plechovek například i pro sesterský 
Pivovar Rohozec. Odborníci předpo-
kládají, že podíl plechovkového piva  
i v Česku poroste a kapacity komerč-
ních stáčíren nebudou stačit. Vlastní 
stáčírnu plechovek chce v Libereckém 
kraji postavit i konkurenční Pivovar 
Vratislavice.

Colognia press bodovala 
v podnikatelské soutěži
Zástupci firmy Colognia press se 18. října zúčastnili finálo-
vého večera soutěže Vodafone Firma roku 2017, aby zde 
úspěšně firmu prezentovali a vybojovali druhou příčku. Spolu 
s ní obdržela firma i titul Vodafone Odpovědná firma roku 
2017. Cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve 
spolupráci s Nadací Vodafone. „Společnost porota ocenila 
za genderovou vyváženost v týmu, zaměstnanecké benefity 
a podporu vzdělání nejen v rámci firmy, ale celém regionu. 
Dále úzce spolupracují s aplikací Lepší místo a přispívají na 
sportovní akce, domy s pečovatelskou službou a do školství. 
Trvale se zaměřují na zdokonalování systémů a procesů ve-
doucích ke snížení dopadu na životní prostředí,“ zdůvodnila 
volbu Jolana Hájková z Vodafone Czech Republic.

Design lahve Pilsner Urquell 
inspiroval tvar sudu
Karlovarská sklárna Moser a pivovar 
Pilsner Urquell představily letošní ko-
lekci exkluzivních designových pivních 
lahví pro charitativní předvánoční aukci, 
jejíž výtěžek věnuje na konto Centra 
Paraple. Jedenáct originálních lahví 
bude vydraženo 13. prosince. Design 
kolekce inspirované 175. výročím le-
gendárního plzeňského ležáku navrhl 
letos umělecký ředitel sklárny Moser 
Lukáš Jabůrek. „Letošní design lahve je 
inspirovaný tvarem sudu, ve kterém pivo 
zraje. Záměrně jsem vytvořil minimalis-
tický a čistý tvar, aby vyniklo řemeslné 
umění a jedinečné zdobení lahve něko-
lika náročnými sklářskými technikami. 
Ručně broušený a leštěný dekor klínových 
řezů symbolizuje ječmen, z něhož se pivo 
vaří,“ popisuje Lukáš Jabůrek. Zcela uni-
kátní je pak podle Jabůrka ručně broušená a pasovaná zátka 
do lahve vyrobená z barevné moserovské skloviny topas. 
Více na www.packagingherald.cz.

Hamé má na etiketách 
syna své zaměstnankyně
Společnost Hamé mění etikety výrobků zaměřených na děti. 
Reaguje tak na změnu legislativy, která zakazuje až na vý-
jimky, například u kojenecké stravy, označovat potravinářské 
výrobky jako dětské. Nového designu se dočkala paštika 
Dětská Májka, která byla dříve propagována hrdiny komiksu 
Čtyřlístek. Nyní ji najdeme na pultech pod názvem Májka pro 
zlatíčka s etiketou vyzdobenou nakreslenou holčičkou a chla-
pečkem. Okurky, které se dříve jmenovaly „dětské“, se nyní 
nazývají Znojmia a původně Dětský kečup Otmánek má nyní 
název kečup Otmánek. Na etiketách obou produktů jsou fotky 
syna zaměstnankyně firmy Hamé. 
Více na www.packagingherald.cz.
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INTERVIEW

DNES SNAD JIŽ NIKDO NEPOCHYBUJE O VÝZNAMU KOMUNIKAČNÍCH MÉDIÍ V MÍSTĚ PRODEJE. JEJICH 
EXISTENCE KROMĚ ZVIDITELNĚNÍ DANÉHO PRODUKTU ZATRAKTIVŇUJE VZHLED PRODEJNY A USNADŇUJE 
ORIENTACI NAKUPUJÍCÍCH. VÝZKUMY SE SHODUJÍ, ŽE MÉDIA TYPU POS/POS A SRP OVLIVŇUJÍ 
ZVÝŠENÍ PRODEJE VYSTAVENÉHO ZBOŽÍ V SUPERMARKETECH A HYPERMARKETECH O DESÍTKY PROCENT. 
JEJICH VELKÝM PŘÍNOSEM JE TAKÉ NÁKUP NEPLÁNOVANÝCH POLOŽEK.

Adriana Weberová

D
louhodobě nejoblíbenější v moderní maloob-
chodní síti z hlediska typů POP prostředků (Point 
of Purchase) jsou podle výzkumů organizace 
POPAI CE ochutnávky a letáky, ale také komu-
nikační prostředky ve výlohách, paletové ostrovy  

a vícesmyslové marketingové nástroje. Tradiční trh preferuje 
například regálové prostředky.

Návod na  
neplánovaný nákup

Digitální potisk by měl  
podtrhnout kvalitu vajec
Z hlediska technologií se při potisku komunikačních prostředků 
v in-store marketingu prosazuje digitální tisk. Uveďme napří-
klad digitálně tištěný obal z kategorie SRP (Shelf ready packa-
ging) z produkce společnosti THIMM Packaging pro výrobce 
Zlatá vejce. > str. 12

HLAVNÍ TÉMA
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Technologie Scodix dorazila do Česka
Vyrobit obal, který uspěje u zákazníka, je v dnešním světě 
velká alchymie, možná dokonce umění. Každé odlišení od 
konkurence je důležité, proto musíme stále hledat nové cesty. 
Na otázku, jak udělat obal prodejnější, může odpovědět 
nová technologie Scodix, která dokáže váš obal obohatit 
o parciální lak, reliéfní lak nebo o studenou ražbu, a to vše 
digitální cestou. Lakem vytvoříte na vašem obalu hmatatelný 
nános, nejen tenkou vrstvu – můžete ho vrstvit a měnit jeho 
strukturu. Díky tomuto efektu se dá jednoduše simulovat napří-
klad povrch či struktura výrobku již na obalu. V zákazníkovi 
vyvolá potřebu dotknout se, čímž mu umožníte poznat váš 
produkt ještě dříve, než se na něj podívá.

Zlaté či stříbrné efekty studené ražby přidají výrobku na luxusu, 
vyvolají v lidech potřebu vlastnit něco exkluzivního. Přidáním 
fólie se z obyčejného výrobku stává produkt výjimečný. Fólie 
můžete jednoduše kombinovat a využívat široké škály barev. 
Samotná fólie je reliéfní stejně jako lak a dají se spolu kom-
binovat, což poskytuje další možnosti, jak váš produkt udělat 
lepší.

Obaly můžete personalizovat
Každý váš nový obal může být jiný a stane se originálem. 
Měňte text, oslovujte zákazníky jménem přímo na obalu, upra-
vujte grafiku a nakonec ještě celý produkt zušlechtěte fólií či 
lakem. Toto vše je možné, pokud využijete kombinace di-
gitálního tisku a zušlechtění. HP Indigo využívá technologie 
Mosaic, která umožňuje personalizaci textu i grafiky. V kom-
binaci se Scodixem pak můžete tvořit nekonečné množství va-
riant obalů. Chcete například svůj obal na Vánoce vyzdobit 
sněhovými vločkami? Pomocí technologie DIGEN mohou být 
vločky rozmístěny různě a každý obal pak bude unikátní.  
V policích obchodů budou budit pozornost, jelikož zákazník 
nenajde dva stejné obaly.

Chytrý obal, který prodává
Obal výrobku nebo jakákoliv další tiskovina mohou kromě 
svého vzhledu a krásy také podněcovat zákazníky ke koupi. 
Krabička s vaším produktem může nést jméno obchodního 
partnera či VIP zákazníka a může být provedena v jeho ob-
líbených barvách. Otevřete-li novou pobočku, nový obchod 
či provozovnu, můžete každému svému novému zákazníkovi 
připravit něco unikátního. A stávající zákazníci také rádi při-
vítají něco nového.

Vánoční speciál Packaging Herald
V tomto duchu pro vás Packaging Herald společně s tiskárnou 
Digen připravil obálku posledního letošního čísla. Každý  
z 1000 výtisků má unikátní obálku. Držíte v ruce jedinečný 
originál. Obálka je vytištěna na stroji HP Indigo 7900, přeta-
žena metalickým laminem a zušlechtěna strojem Scodix Ultra 
Foil. Pro 30 z vás jsme připravili navíc obálku s věnováním, 
které nese vaše jméno. Tiskárna Digen je plně digitální, takže 
vám dokáže připravit zdarma vzorky či natisknout a zušlechtit 
i malé náklady bez dopadu na cenu. Jedná se o unikátní in-
stalaci ve střední Evropě a jediný stroj Scodix svého druhu  
v ČR a SR.

www.digen.cz
www.dataline.cz

Jak vytvořit regálový bestseller? Jak pomocí obalu získat nové zákazníky? JAK SE DĚLALA OBÁLKA  
TOHOTO VYDÁNÍ MAGAZÍNU PACKAGING HERALD? To a mnoho dalšího se dozvíte v následujícím článku.

Jak vytvořit obal, který bude prodávat?
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Konstrukce obalu je pro všechny varianty stejná – SRP s perfo-
rací na čelní straně. Během přepravy jsou tak vejce bezpečně 
chráněna a v místě prodeje jsou po odtržení perforace v chla-
dicím regále primární balení dobře viditelná i přístupná. „Pro 
digitální tisk jsme se rozhodli především kvůli zvýšení flexibility 
společnosti THIMM při výrobě a dodávkách obalů z lepenky 
s větším počtem grafických modifikací a také kvůli počátečním 
nákladům na tiskové štočky, které platit nemusíme. Přestože se 
jedná o nákladnější způsob potisku lepenky, kvalita provedení 
bez dřívějšího vlnkového efektu způsobeného flexotiskem je 
již na první pohled zřejmá. Věříme, že kvalitní potisk lepenky 
podtrhne i kvalitu našich vajec,“ hodnotí obalové řešení Juraj 
Schummer, předseda představenstva, Zlatá vejce.

Jiným zajímavým řešením skupiny THIMM je pultový displej 
„Zatoč s nudnou snídaní!“, který získal bronzovou medaili 
za trvale udržitelné řešení v soutěži Superstar Award. Displej 
určený pro výrobce snídaňových kaší, firmu AG Foods, je 
vyrobený převážně z vlnité lepenky. Porotu zaujal snadným 
otáčením, zajímavým designem a nízkou hmotností. Navíc 
díky digitálnímu potisku pultového displeje lze jeho design 
rychle změnit a přizpůsobit aktuálním potřebám.

Po úspěšném integrovaném řešení Santův pokojíček od spo-
lečnosti Sprint Trading dostal tento výrobce za úkol vytvořit pro 
značku Coca-Cola tzv. Coke Point, který má reprezentovat 
silnou značku. Cílem bylo vytvořit permanentní prémiové pa-
letové vystavení přístupné ze všech stran s promoční částí pro 
změnu komunikace v rámci aktuální kampaně. Coke Point se 
skládá ze čtyř hlavních sloupů, jejichž značnou část tvoří vý-
razná lahev Coca-Cola z potištěné MDF desky (dřevovláknitá 
deska). „Horní logo a police z akrylátu jsou prosvětleny s cí- 
lem upoutat pozornost zákazníka a zvýšit atraktivitu celého vy-
stavení. Pro úplný komfort je do vystavení zabudována také 
lednice,“ doplňuje Daniel Fajkus, asistent produkce společ-
nosti Sprint Trading. Finální verze byla vybrána ze tří variant 
a přibližně z pěti úvodních návrhů. Z dalších materiálů byly 
použity akrylát, dibond, PVC a kov.

Český producent vajec donedávna používal obaly z vlnité 
lepenky potištěné flexotiskovou metodou. Jednalo se o obaly  
s jedním tiskovým motivem pro všechny typy vajec bez ohledu 
na to, odkud pocházela. Poptávka spotřebitelů po regionál-
ních výrobcích mezitím ale narostla natolik, že se Zlatá vejce 
rozhodla označovat některé své výrobky tak, aby bylo zřejmé, 
z kterého regionu pocházejí. „Došlo tedy nejen ke změně 
primárního balení vajec, ale i obalů z vlnité lepenky, ve kte-
rých se vejce přepravují a vystavují v místě prodeje,“ upřes-
ňuje Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM Packaging. 
Výsledkem jsou čtyři různé tiskové varianty obalu ve vysoké 
kvalitě bez vlnkového efektu vyjadřující původ vajec. Výrobce 
vajec navíc ušetřil náklady na pořízení čtyř štočků, které by 
musel zaplatit v případě použití flexotisku.

HLAVNÍ TÉMA
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Za zmínku dále stojí lepenkový stojan Kofola-kostky určený pro 
další silnou kategorii nealkoholických nápojů. U tohoto pro-
jektu nebyl kladen tak velký důraz na kapacitu stojanu, jak 
je v kategorii nápojů obvyklé. Cílem bylo vytvořit především 
zajímavé řešení pro podporu prodeje 0,5l Kofoly. Dalším kri-
tériem byla dostatečná stabilita celého stojanu. „Podařilo se 
nám vytvořit stojan, který má nejen dostatečnou komunikační 
plochu a překvapivou kapacitu, ale svým pojetím je na pro-
dejní ploše nepřehlédnutelný, a navíc v horkém létě vyvolává 
okamžitou chuť po osvěžení,“ říká Daniel Fajkus a dodává: 
„Stojan měl nejen mezi zákazníky, ale i mezi obchodníky 
velmi pozitivní odezvu.“

Přehlídku produkce společnosti Sprint Trading zakončíme 
Vánočním stromem pro Kostelecké uzeniny. Stojan z vlnité 
lepenky slouží nejen jako prodejní prostředek, ale současně 
jde o originální vánoční dekoraci na prodejní ploše. Výhodou 
pro klienta jsou navíc úsporné skladovací rozměry, které šetří 
logistické náklady. Stojan se dá jednoduše sbalit na plocho 
do přepravního boxu a také následné složení v místě prodeje 
je velmi rychlé, jednoduché a intuitivní.

Na úplný závěr nelze opomenout Košík s pomlázkami od 
společnosti Model Obaly, držitele ceny Obal roku v kategorii 
POP & POS DISPLEJE. Skupinové balení minilentilek ve tvaru 
pomlázky vzniklo pro společnost Nestlé. „Pomlázky“ jsou umís-
těny v jednoduše skládatelném košíku, který je oboustranně 
potištěn flexotiskem a slouží zároveň jako prodejní „stojan“. 
Konstrukce pomlázky využívá zakřivených prvků rylování  
s cílem dosáhnout kulatého pleteného tvaru.	

Průzkumy POPAI CE kromě mnoha přínosů 
upozorňují, že maloobchodní sítě vnímají jako 
hlavní negativum přesycenost prodejen POP 
aplikacemi a to, že POP prostředky mohou 
překážet zákazníkům. 

HLAVNÍ TÉMA 

Hello new
perspectives.

The  
visionary
office.

The  
stationery

trends.

27. – 30. 1. 2018, Frankfurt am Main

Dejte svému podnikání nový rozměr – navštivte přední  
mezinárodní veletrh papírenského zboží a kancelářských  
a psacích potřeb. Zajistěte si svou vstupenku na stránkách: 
paperworld.messefrankfurt.com/tickets

Znáte naši službu zprostředkování obchodních vztahů?
Ideální pro plánování skutečně efektivní návštěvy veletrhu –  
bezplatně pro držitele vstupenky! 

info@messefrankfurt.cz
Tel. +420 233 355 246 
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OBCHODNÍ ŘETĚZCE V ČESKU NADÁLE ROZŠIŘUJÍ NABÍDKU VÝROBKŮ, KTERÉ PRODÁVAJÍ POD VLASTNÍM 
OZNAČENÍM. LÍDREM JE LIDL, KTERÝ POD VLASTNÍ ZNAČKOU PRODÁVÁ 80 % ZBOŽÍ NAPŘÍČ CELÝM 
SORTIMENTEM OD POTRAVIN PŘES DROGERII AŽ PO OBLEČENÍ A NÁŘADÍ. POZADU NEZŮSTÁVÁ 
OBCHODNÍ ŘETĚZEC MARKS & SPENCER, KDE VLASTNÍ ZNAČKY TAKÉ TVOŘÍ PRAKTICKY CELÝ 
SORTIMENT. VYŠŠÍ KVALITA TZV. PRIVATE LABEL NEBOLI PRIVÁTNÍCH ZNAČEK SE ODRÁŽÍ  
I V ATRAKTIVNĚJŠÍCH OBALECH.

Adriana Weberová

Privátní značky se častěji inovují
O tom, že design obalů privátních značek už dávno neza-
ostává za tzv. A-brandy, se lze přesvědčit v regálech všech 
klíčových obchodních řetězců. Posun k vyšší kvalitě lze vy-
sledovat napříč všemi produktovými kategoriemi. Privátní 
značky se navíc častěji inovují a snaží se posilovat samotnou 

Design privátních 
značek nezaostává  
za A-brandy

„neznačkovou značku“. „Primární je pro nás rozpoznatelnost 
naší značky pro zákazníka. Kromě toho je u nás prioritou 
kvalita výrobků, a proto se snažíme také v oblasti obalů o to, 
aby bylo provedení kvalitní. Zároveň každý obal vytváříme  
s ohledem na konkrétní výrobek,“ vyjmenovává principy oba-
lové filozofie Zuzana Holá, mluvčí obchodního řetězce Lidl, 
a dodává, že designy obalů privátních značek mění v něko-
likaletých intervalech.

Také v Tesco Stores ČR se zaměřují na atraktivní design obalu. 
Ukázkou povedeného balení je například Tesco Finest koření. 
Za zmínku také stojí, že první výrobek pod značkou TESCO 
se na trhu objevil už v roce 1924. 

DESIGN

VE VĚTŠINĚ ŘETĚZCŮ POUŽÍVAJÍ TŘI  
ZÁKLADNÍ MODELY PRIVÁTNÍCH  
ZNAČEK – VÍCE NA



I Makru na obalech záleží
Svá specifika má balení vlastních značek velkoobchodu 
MAKRO Cash & Carry ČR, kde se zaměřují především na 
užitnou hodnotu obalu. Ale ani zde design nepodceňují. 
„Vzhled obalů našich vlastních značek se rozhodně v prů-
běhu let zlepšil s ohledem na potřebu zaujmout zákazníka, na 
kterého je výrobek cílen. Jako příklad můžeme uvést redesign 
značky ARO, kdy samotný znak ustoupil do pozadí a vyniká 
více samotný důraz na výrobek, který chceme prodávat,“ říká 
Romana Nydrle, head of communications MAKRO Cash & 
Carry ČR. Značka ARO, která je cenovým bojovníkem napříč 
všemi skupinami, prošla od roku 1998 redesignem třikrát.

Vlastní značky Makra mají jasnou strategii, která kopíruje po-
třeby zákazníků. „Poslední rok jsme se věnovali kompletnímu 
repositioningu vlastních značek. Ten vycházel z toho, co nám 
o vlastních značkách řekli zákazníci. Například u značky 
METRO Chef rozhodují kuchaři o velikosti balení, použitých 
surovinách i například o mechanismu uzávěru balení,“ podo-
týká Romana Nydrle. Stejnou skupinu se velkoobchod snaží 
zaujmout benefity, které komunikují na obalech – například 
podíl masa, ovoce či zeleniny, informace o produktu bez 
konzervantů, česká potravina a mnohé další. U obalů všech 
privátních značek se zaměřují na větší barevnost, na jedno-
duché a výstižné texty a ilustrační obrázky, ale také užitnou 
hodnotu krabic. 

V poslední době došlo v Makru k maximálnímu zmenšování 
obalů s cílem eliminovat převážení vzduchu. Z hlediska ma-
teriálů se zde snaží používat úplně nebo částečně recyklova-
telné suroviny. „Například u misek pro vepřové maso, které 
bylo baleno v ochranné atmosféře pod značkou Horeca 
Select, proběhla změna materiálu, PET nahradil PP. Výhodou 
PET je mnohonásobně vyšší recyklovatelnost. Také samotná 
hmotnost balení se zredukovala v závislosti na velikosti pro-
duktu o 2 až 5 g, což při objemu prodeje představuje veliké 
množství ušetřeného plastu,“ říká Romana Nydrle. V současné 

PI

Máte přehled o nejaktuálnějších inovacích 
a technické znalosti v řešení obalových 
materiálů?

Právě hledáme odborníky v této oblasti!!!
Neváhejte nás kontaktovat anebo 
navštivte naše kariérní stránky.

Lišková Radka
rliskov4@cz.tesco-europe.com
+420727898550
http://tesco-stores.jobs.cz/

Chcete se 
podílet 
na vývoji 
Tesco produktů? 

době MAKRO nabízí šest privátních značek s podílem kolem 
20 %. I zde podíl privátek jako u ostatních řetězců neustále 
roste.	

M
ak

ro

Ve Spojených státech začali obchodníci používat 
své vlastní značky již v 19. století. Důvodem 
bylo, že chtěli zboží odebírat přímo od výrobců 
a sebrat zisky překupníkům a distributorům, 
což mělo vést ke zlevnění zboží pro konečného 
zákazníka. V Evropě se začaly rozšiřovat  
v 70. letech 20. století. 

DESIGN

MAKRO: DESIGN PŘIPRAVUJE CENTRÁLA  
V NĚMECKU – VÍCE NA
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Při navrhování nové vánoční sady čajů Biogena bylo 
záměrem vytvořit kazetu, která se bude lišit nejen od 
podobných řešení na čaje Biogena, ale především od 

konkurence. Odlišnost měla spočívat jednak v neobvyklém 
tvaru a jednak v grafickém zpracování a celkovém pojetí 
obalu. „Konstrukce a grafická tematika byly od počátku 
jasné  – využití vánočních ozdob a dřevěného podkladu, 
aby výsledné řešení působilo teple a vánočně,“ vysvětluje 
Regina Špaňhelová, marketingová specialistka společnosti 
AG FOODS Group.

Vánoční sada čajů je určena především ženám, a to všech vě-
kových kategorií. „Může jít například o studentky, které kazetu 
kupují jako dárek mamince či babičce, ale také o ekonomicky 
aktivní nebo starší ženy, které chtějí obdarovat například ka-
marádku nebo si ji koupí samy pro sebe, protože je oslovil 

kromě čaje neobvyklý design a postavička uvnitř,“ vysvětluje 
Regina Špaňhelová. Krabička je zajímavá nejen vzhledem, 
ale navíc je vyrobena z pevného materiálu, takže se hodí  
i k druhotnému využití, například jako doplněk do interiéru.

Při volbě materiálu i tvaru obalu spolupracoval výrobce čajů 
již tradičně s tiskárnou TOP TISK obaly. Současně byla oslo-
vena i externí konzultantka, se kterou výrobce dlouhodobě 
spolupracuje na podobných projektech z hlediska konstrukcí, 
materiálů a použitých tiskových technologií. Zajímavostí je, 

SPOLEČNOST AG FOODS GROUP, SPECIALISTA NA VÝROBU A PRODEJ NÁPOJOVÝCH SMĚSÍ, 
UVEDLA NA TRH DÁRKOVOU VÁNOČNÍ KAZETU NA ČAJE BIOGENA. CÍLEM BYLO ROZŠÍŘENÍ 
PORTFOLIA O VÁNOČNÍ KAZETU V MODERNÍM RETRO DESIGNU. NAVOZENÍ SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRY 
PODTRHUJE APLIKACE VÁNOČNÍCH OZDOB NA OBALU A JEHO DESIGN IMITUJÍCÍ DŘEVO. UVNITŘ 
KAZETY NECHYBÍ TEMATICKÝ DÁREK.

Adriana Weberová

Vánoční kazeta  
na čaje v moderním  
retro designu

KRABIČKA JE ZAJÍMAVÁ 
NEJEN VZHLEDEM, ALE HODÍ  
SE I K DRUHOTNÉMU VYUŽITÍ.

DESIGN
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že vybraný tvar byl původně zkonstruovaný pro jinou kazetu. 
Nakonec se však Biogena rozhodla tento návrh využít právě 
pro vánoční sadu čajů.

Vybíralo se ze tří návrhů
K vytvoření grafického návrhu pro již zvolenou konstrukci 
obalu byli osloveni externí i interní grafik. Oba dostali stejné, 
poměrně přesné zadaní. „Grafici měli jednak přijít se svým 
pojetím vánoční sady na čaje a jednak dostali pokyn, aby 
vyhotovili kazetu v duchu tzv. moderního retro stylu, který teď 
vidíme všude kolem sebe,“ upřesňuje Regina Špaňhelová. Pro 
interní grafičku bylo hlavní výzvou „vyhrát si“ s novým ná-
padem či motivem. Externí grafik byl osloven k přidání další 
možnosti, jiného pohledu. Představu zadavatele nakonec lépe 
vystihla a splnila interní grafička. „Vybírali jsme ze tří návrhů, 
kdy pouze jeden splňoval naši představu: vánoční ozdoby 
na dřevěném podkladu. Následně jsme provedli pouze pár 
korektur ohledně obrázků, výřezu displeje kazety a barevné 
korekce,“ podotýká Regina Špaňhelová.

K výrobě obalu byla zvolena bílá lepenka GC1. Potiskem ka-
zety byla pověřena již zmíněná společnost TOP TISK obaly, 

která zvolila ofsetový tisk s barevností CMYK + přímá Pantone 
barva s povrchovou úpravou matný primer + parciální UV lak 
ze štočku.

Vánoční kazeta je dostupná v prodejnách Tesco, Makro, na 
e-shopu Biogena.cz, v lékárenských e-shopech, v podnikové 
prodejně v Českých Budějovicích, ale také ve vybraných 
dárkových prodejnách. Chybět nebude na vánočních trzích  
v Brně. „Původně jsme mysleli, že pro letošní sezonu pošleme 
do světa 10 000 kusů vánoční sady čajů. Množství jsme však 
kvůli předobjednávkám museli navýšit o 20 000 kusů. Celkem 
tak máme k dispozici 30 000 kusů výtisků a dárečků,“ uvádí 
Regina Špaňhelová.

A co se vlastně kromě čajů 
ukrývá uvnitř kazety?
 Motivy dárků jsou laděné k Vánocům. Jedná se o dřevěné po-
stavičky – ozdoby, které se mohou zavěsit na vánoční stromek, 
větve ve váze a podobně. Vyrobeny jsou na míru tak, aby la-
dily ke kazetě. Například rukavičky a houpací koník na ilust-
račním obrázku. Uvnitř ale může být také andělíček zpěváček, 
sněhulák či baňka s vyřezanou sněhovou vločkou.	

Vánoční kazeta  
na čaje v moderním  
retro designu

DESIGN
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INTERVIEW

BLACK FOX je nová značka bylinného elixíru, která vznikla ve společnosti STOCK PLZEŇ-BOŽKOV  
ve spolupráci s brandingovou agenturou LINE ART GROUP. Unikátnost elixíru, který provází tajemný příběh, 
podtrhuje lehce tajemný design lahve se siluetou lišky se zelenýma očima. Nejen o zrodu zajímavého obalu jsme 
si povídaly se Zuzanou Prokopovou, group brand managerkou HBL společnosti Stock Plzeň-Božkov.

Veronika Kozelková, Adriana Weberová 

Design lahve 
BLACK FOX  
zdobí silueta lišky

INTERVIEW



19

Jaké jsou podle vás trendy v obalech pro bylinné 
elixíry podobného typu, jako je  Black Fox?
Hořkobylinné likéry mají tmavou barvu nápoje a tomu musí 
odpovídat i barva lahve. Ne každá lahev je vhodná pro tuto 
kategorii. Na druhou stranu je v této kategorii i několik soli-
térů, proto je zde poměrně velká svoboda.

Kde čerpáte inspiraci 
pro inovace vašich obalů?
Společnost Stock Plzeň-Božkov je lídrem v kategorii alkoho-
lických nápojů, a proto se od nás očekává, že budeme také 
lídrem v inovacích, a to nejen obalových. Obojí v poslední 
době napříč kategoriemi alkoholických nápojů úspěšně na-
plňujeme. Inovace obecně je proces dlouhodobý, který za-
hrnuje strategickou přípravu, kreativní část ve spolupráci  
s designovými kreativními agenturami, a především je to ná-
sledně o spotřebitelských preferencích, které zjišťujeme v kva-
litativních a kvantitativních výzkumech s cílovou skupinou. 

Jak často uvádíte na trh nové 
produkty a inovujete své obaly?
Spotřebitelé rádi zkoušejí novinky, proto v jednotlivých kate-
goriích uvádíme na trh pravidelně nové příchutě podle po-
třeb daného segmentu. Na druhou stranu inovace obalů není 
tak častá. Je to více strategická záležitost, spotřebitel by měl 
mít jistotu, že svoji oblíbenou značku lehce rozpozná na re-
gálu provozovny, a proto časté a zásadní změny obalů ne-
jsou vhodné. 

Nyní se zaměříme pouze na novinku Black Fox. 
Jaká myšlenka stála za vznikem této značky?
Celý projekt vznikl identifikací spotřebitelských trendů a po-
třeb a analýzou tržních příležitostí. Víme, že mladší spotřebi-
telé rádi zkoušejí novinky a v poslední době rostou na oblibě 
především různé prémiové značky segmentu tzv. brown 

spirits – whiskey, prémiové rumy nebo právě bylinné likéry.  
A protože jako dlouholetý výrobce nejprodávanějšího bylin-
ného likéru máme v této oblasti hodně zkušeností, velice dobře 
známe spotřebitele a jejich potřeby, volba na vytvoření kon-
ceptu nové značky v tomto segmentu byla jasná.

Proč jste se rozhodli použít pro bylinný likér 
právě tento název a kdo ho vymyslel?
Samotný název Black Fox je důležitý element, který je ale sou-
částí celého konceptu nové značky. Celkově jsme testovali  
v prvních kolech se spotřebiteli přes 15 různých konceptů, 
které obsahovaly různé designy, názvy a popisy nové značky. 
A právě spotřebitelé vybrali varianty, s nimiž nejvíce rezono-
vali. Ty se následně rozpracovávaly a procházely dalšími koly 
testování jak kvalitativních, tak kvantitativních, včetně testování 
různých chuťových profilů nového likéru. 

Jak výzkum dopadl?
Spotřebitelé cílové skupiny, kterou tvořili mladí lidé, si nakonec 
vybrali jednoznačně koncept Black Fox. Zaujal je především 
svým příběhem ve stylu bajky, propracovaným designem lahve 
a také jednoduše zapamatovatelným názvem. Všechny kon-
cepty jsme připravovali s agenturou Line Art Group. Jinak sou-
částí testování bylo i potvrzení ceny, kterou jsou spotřebitelé 
ochotni za produkt zaplatit. 

Probíhal návrh názvu značky společně s ná-
vrhem designu obalu, nebo byl nejdříve vytvořen 
název a až poté probíhala příprava jednotlivých 
konceptů nové lahve?
Název značky byl součástí jednotlivých konceptů včetně ná-
vrhů specifického designu a tvaru lahve. Koncept, nápoj, tvar 
lahve a design loga spolu s názvem značky fungují společně 
a je těžké je oddělovat a různě kombinovat. Název značky 
a její logo si spotřebitelé vybrali především proto, že v nich 

INTERVIEW
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byla vybrána tak, aby co nejvíce odpovídala spotřebitelským 
preferencím. 

Proč byla zvolena černá lahev a jaké efekty či 
zušlechtění jsou na ní použity? 
Černá lahev podporuje prémiovost a tajemnost a zvyšuje 
atraktivitu. Je dobře viditelná na regále i v baru a byla nej-
lépe hodnocena spotřebiteli. Lahev je černá matná s parciál- 
ním lakem. Potištěná je pomocí rotačního sítotisku.

Zvolili jste přímý potisk lahve  
místo etikety.  Proč?
Pro naplnění prémiové propozice značky a zároveň napo-
máhá její kompaktnosti.

Byly použity například UV 
nebo termochromatické barvy?
Zvolené barvy jsou součástí loga a zelené oči jsou výrazným 
prvkem značky i komunikační kampaně. Jinak nebyly použity 
UV ani termochromatické barvy. 

Jako skupinové balení bylo zvoleno SRP z vl nité 
lepenky, jehož design koresponduje s designem 
primárního balení. Design navrhovala rovněž 
agentura Line Art? 
Ano, celý koncept navrhla agentura Line Art a koresponduje 
s jednotnou linií celého produktu. 

Vyžadovalo spuštění projektu nějaké další 
úpravy, např. úpravu stávajících plnicích linek?
Ano, k drobným úpravám samozřejmě muselo dojít, ale 
celý vývoj byl veden od počátku tak, aby tyto úpravy byly 
minimální.

Jakou odezvu Black Fox vyvolal u spotřebitelů? 
Splnil vaše očekávání?
Start nového produktu probíhá nad očekávání dobře. 
Nejdůležitější je, že nový bylinný elixír Black Fox spotřebi-
telům chutná, a věříme, že se stane stálicí mezi oblíbenými 
alkoholickými nápoji nejen v Česku, ale i v dalších zemích, 
kde skupina SSG operuje. Uvedení nového výrobku je ovšem 
také dlouhodobý proces, kdy je potřeba značku dlouhodobě 
marketingově podporovat. Trvá minimálně dalších 18 měsíců, 
aby se produkt dostatečně etabloval na trhu. 

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

vyvolává dravost, pozitivní energii, průbojnost, mazanost, ob-
sahuje jednoduchý symbol jako klíčový prvek a komunikuje 
inspirativním způsobem. Zásadním partnerem pro nás byly 
také výzkumné agentury Simply5 v kvalitativní části a IPSOS 
v kvantitativní části testování, které dokázaly perfektně identi-
fikovat potřeby a preference spotřebitelů a následně také do-
poručit další progres v procesu.

Pro jakou cílovou skupinu  
je Black Fox určen?
Jak už jsem naznačila, Black Fox je určen pro mladé lidi, 
muže i ženy, kteří mají již svoje první zkušenosti s pitím tvr-
dého alkoholu za sebou, rádi zkoušejí nové nápoje a pití si 
spíše chtějí vychutnávat. Mění se jim životní styl, mají první 
stálé zaměstnání, větší disponibilní příjem a rádi si kupují za 
svoje peníze kvalitní a dražší zboží. Tříbí si vkus, mají rádi 
designové výrobky.

Při jaké příležitosti a v jakém typu podniku by 
měli produkt konzumovat?
Design lahve byl navržen tak, aby byl odlišitelný v rámci ka-
tegorie bylinných likérů a zároveň designově atraktivní pro 
mladou cílovou skupinu. Například v prostředí večerních klubů 
je bílá barva viditelnější. Ale Black Fox si spotřebitelé mohou 
vychutnat kdekoliv, kde jim bude chutnat. Díky jeho univer-
zální chuti je možné si ho vychutnat jak ve večerním baru, tak 
i doma při oslavě s nejbližšími, a to samostatně na ledu nebo 
v míchaném drinku.

Proč jste se rozhodli pro agenturu Line Art Group? 
Line Art je naším dlouhodobým strategickým partnerem právě  
v segmentu bylinných likérů, zná tento segment velice po-
drobně a zároveň má mnohaleté zkušenosti se strategickým 
budováním značek a jejich designem. První fáze projektu, kdy 
se vyvíjely koncepty, byla proto společnou prací týmu STOCK 
a Line Art. Následně jsme pro návrh designů lahví oslovili i jiné 
subjekty, aby měl spotřebitel možnost si vybrat z více směrů.

Jaké jste měli požadavky na design nové lahve? 
Kterých klíčových prvků se designéři měli držet?
Požadavky na lahev byly dány technickými specifikacemi vý-
robní linky, aby bylo možné zajistit co nejnižší vedlejší ná-
klady na stávajících výrobních linkách. 

Kdo se z vaší společnosti podílel na tvorbě a vý-
běru finálního konceptu nového obalu?
Celý vývoj trval téměř 18 měsíců, proto je výsledek dílem ce-
lého projektového týmu, kde byli zástupci jak z marketingu  
a vývojové laboratoře, tak výroby a komerčního oddělení. Jak 
už jsem uvedla, na finálním konceptu a vizuální podobě Black 
Fox se výrazně spolupodíleli spotřebitelé. Finální podoba 

V  PRVNÍCH KOLECH SE SPOLEČNĚ 
SE SPOTŘEBITELI TESTOVALO PŘES 

15 RŮZNÝCH KONCEPTŮ.
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Které barvy podle vás 
v kosmetice nejlépe fungují?
V tomto odvětví výborně funguje zlatá, a to už celá desetiletí. 
Konkrétně u našich produktů je nyní hlavní barvou růžová, tzv. 
magenta, ale za posledních 50 let značka Dermacol prošla 
všemi barvami. Atraktivní design obalu je zvlášť u kosmetiky 
na prvním místě.

Jakou proměnou ve vaší společnosti 
prošly obalové materiály?
S technickým a technologickým pokrokem rostou i možnosti 
provedení obalů, zvyšuje se dostupnost dříve nedostupných, 
finančně náročných technologií, materiálů a povrchových 
úprav. S tím vším se postupně mění i provedení našich obalů, 
které mohou být pro oko atraktivnější a uživatelsky příjem-
nější. Důležitý je pro nás estetický vzhled a zároveň praktická 
manipulace.

Inovujete často obalová řešení?
Oblíbené výrobky necháváme v jejich obalech, aby je naše 
spotřebitelky vždy poznaly. Zároveň si ale rádi poslechneme 
prezentace novinek našich dodavatelů, a to právě proto, že 
vždy přicházejí s něčím novým a občas výrobek do „nového“ 
obalu zabalíme.

Při vstupu do drogerie či parfumerie každého napadne, že snad v žádném jiném oboru 
nehraje atraktivní a nepřehlédnutelný vzhled obalu tak důležitou roli jako u kosmetiky. 
Výrobci už dávno nesázejí pouze na zlatou barvu. Například značka DERMACOL  
využívá již několik let hlavně růžovou. O obalech jsme si povídali s Lenkou Kšandovou, 
project development managerem společnosti Dermacol.

Adriana Weberová

U kosmetiky je  
na prvním místě  
atraktivní design

INTERVIEW
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Můžete být konkrétnější?
Čas od času je třeba najít novou lahvičku na ma-
ke-up – například lahvička, kterou jsme začali 
používat na Intenzivní liftingový make-up. Také  
lahvičky na odličovače, u nichž proběhlo přeba-
lení letos, je třeba po několika letech změnit. Na 
zcela nové řady výrobků – jako je nyní řada pro 
muže – jsme dokonce vyvíjeli naši vlastní formu na 
lahev. Na novou řadu protivráskových krémů plá-
nujeme po šesti letech změnu kelímku. Doposud 
jsme modifikovali pouze barvy víčka.

Na co kladete při volbě obalu důraz?
Obal samozřejmě primárně slouží k ochraně ob-
sahu, který je uvnitř. Obaly tedy vždy testujeme na 
kompatibilitu s hmotou – nesmí z nich nic prostu-
povat do hmoty a hmota v něm musí být stabilní. 
Co se týče konstrukce, testujeme vždy funkčnost  
s konkrétní hmotou. Ta se nesmí nijak poškodit ani 
při vyšší zátěži, než se dá čekat při běžném po- 
užívání hmoty až do vypotřebování. Zároveň musí 
být obal pro spotřebitelku při používání praktický.

Zaznamenali jste ve vašem 
oboru zajímavé obalové trendy?
Z hlediska materiálů mi náš massmarket přijde 
konzervativní. Protivráskové krémy a luxusnější 
make-upy jsou ve skleněném obalu. Sprchové 
gely, tělová mléka, kosmetické přípravky na 
odlíčení jsou v plastových obalech a napří-
klad krémy na ruce v tubách. Žádný trend 
jsem nezaznamenala, každý obal má svoje 
výhody. Například výhodou skla je jeho inert-
nost vzhledem k hmotě, naopak nevýhodou je 
jeho vyšší hmotnost. Konstrukčně jsou někteří 
dodavatelé obalů hodně inovativní a vymýšlejí 
různé důmyslné dávkovací systémy a airless 
obaly. A konečně grafický design nabízí díky 
neustálému vývoji tiskových technologií nové 
možnosti. Dodavatelé jsou například schopni 
nabídnout lepší a přesnější kvalitu potisku. 
Navíc dnes se dá potisknout víceméně co-
koli. Zvyšuje se nejen kvalita tisku, ale cenová 
dostupnost a hlavně opakovatelnost a udržení 
barevnosti při opakovaném tisku.

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM 
OFICIÁLNÍ PARTNER MARKEM-IMAJE PRO ČR

K přání příjemného prožití vánočních svátků 
a mnoha úspěchů v novém roce 2018 připojujeme  
poděkování za vaši důvěru a úspěšnou spolupráci.

Pavel Ondrášek 
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strukce skládaček a případných papírových vložek navrhuje 
náš obalový technik. Co se týče tvaru lahviček nebo kelímků, 
jde o formy vytvořené výrobcem obalů, který nám je nabízí již 
vyvinuté nebo v posledních fázích vývoje. Ale čas od času, 
v případě většího projektu, si zadáme výrobu formy na lahev 
sami. Jde o nemalou investici, která má tu výhodu, že si lahev 
můžeme sami navrhnout a může na ní být například logo naší 
společnosti a lahev pak nemůže bez našeho souhlasu mít na 
trhu nikdo jiný. Šlo například o již zmíněnou lahev na sprchový 
gel řady pro muže. I když samozřejmě v Číně dokážou na 
podobit cokoli, jedinou možností jsou ochranné známky a roz-
ličné ochranné prvky, které nejdou napodobit. Samozřejmě 
čím sofistikovanější ochranné prvky jsou, tím vyšší je jejich 
účinek a je pak na zvážení, na jaké výrobky je používat, jaké 
jsou náklady a jaká by byla ztráta v případě falšování, což 
se dá velice špatně spočítat.

Můžete uvést příklady 
nejpovedenějších obalů?
Mně osobně se nejvíce líbí airlessy z pánské řady. Například 
SUN SFP50 fluid, což jsou balzámy po holení. Jde o hygie-
nický, ale také o uživatelsky příjemný obal, protože z něho 
lze vypumpovat 99 % obsahu. Jiným zajímavým příkladem 
z kategorie airless je obal oleje na vousy. Uvnitř lahvičky je 
sáček s hmotou, která je dokonale chráněna před vzduchem. 
Pumpováním se sáček smršťuje a díky tomu lze jeho obsah 
jednoduše vypumpovat.

Kolik dodavatelů obalů využíváte a jaký je 
podíl tuzemských a zahraničních dodavatelů? 
Veškeré skládačky, etikety a tuby odebíráme z České repub-
liky, skleněné kelímky nakupujeme převážně v Itálii, ostatní 
obaly nakupujeme většinou v Evropě.

Jaká jsou kritéria  
při výběru dodavatele?
U obalů, pro které existuje několik dodavatelů, například eti-
kety, skládačky, tuby a podobně, poptáváme při vývoji no-
vého obalu všechny dodavatele, kteří daný obal dokážou 
nabídnout. Výběr pak závisí na cenové nabídce, nabízeném 
servisu a někdy i na dodací době. Preferujeme pak tuzemské 
dodavatele, protože na všech těchto obalech je námi vy-
tvořená grafika a tu si jezdíme na první výrobu schvalovat.  
U obalů, které jsou jedinečné svým tvarem, jako jsou kelímky 
nebo lahvičky, odebíráme od dodavatele, jehož obal se nám 
právě líbí. Prodáváme vysokou kvalitu kosmetických výrobků, 
proto máme na naše dodavatele vysoké nároky. Samozřejmě, 
že upřednostňujeme české dodavatele vzhledem k důvěryhod-
nosti, ale bohužel ne vše zde najdeme.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

Na jaké materiály a proč nejčastěji sázíte?
Jak jsem již zmínila, důraz je vždy kladen na použitelnost  
a vhodnost obalu vzhledem k hmotě a způsobu používání pří-
pravku. Zároveň ale vybíráme obal a jeho objem s ohledem 
na to, na co jsou spotřebitelky zvyklé. Například skleněné 
obaly, nejčastěji kelímky a lahvičky, jejichž nevýhodou je 
již zmíněná vyšší hmotnost, používáme na luxusnější krémy  
a make-upy, které spotřebitelky nenosí v kabelce a necestují  
s nimi. Lehčí plastové nebo laminátové tuby používáme na tě-
lová mléka, sprchové gely, krémy na ruce, oční krémy a po-
dobně. Stejné materiály jsou vhodné na výrobky o objemu až 
250 ml. Kromě jejich nízké hmotnosti jsou praktické, protože 
stojí na víčku a hmota je vždy připravena k použití. V plas-
tových lahvičkách jsou zase odličovací mléka, pleťové vody, 
odličovače očí a sluneční kosmetika. Do plastových kelímků 
balíme levnější řady pleťových krémů. Některé výrobky ještě 
mají sekundární obal a to je vždy krabička ze skládačkové 
lepenky.

Z jakých materiálů jsou vyrobeny etikety?
Etikety máme většinou plastové, často s metalickou fólií pro 
dosažení metalického efektu. Jednodušší etikety jsou papírové, 
ale ty moc nepoužíváme.

Podílíte se na vývoji obalů?
Pokud se myslí vývojem to, že obal najdeme, testujeme jeho 
vhodnost a funkčnost a děláme na něj grafiku, tak ano. Kon- 
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Zabezpečení obalů  
vůči dětem roste
Společnost CIMTO provádí testování obalů a balení na tuzemském i zahraničním trhu. Zkoušky, které probíhají  
v její vlastní akreditované zkušební laboratoři, se kromě přepravního balení zaměřují také například na obaly  
odolné dětem. O tom, co musí takové obaly splňovat, jsme hovořili s Magdalenou Bambouskovou, vedoucí 
provozovny CIMTO a Centra technické normalizace.

Adriana Weberová
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Zabezpečení obalů  
vůči dětem roste

Co si můžeme představit 
pod pojmem obal odolný dětem?
Jedná se o obal sestávající z nádoby a příslušného uzávěru, 
ve smyslu hotového výrobku, jehož otevření nebo získání pří-
stupu k jeho obsahu je obtížné pro děti ve věkovém rozmezí 
od 41 do 52 měsíců, ale naopak normální používání není 
obtížné pro dospělé při zkouškách provedených v souladu  
s mezinárodní normou ČSN EN ISO 8317. Výsledkem testo-
vání je certifikát, který prokazuje shodu obalu s konstrukčním 
typem a soulad s mezinárodní normou. Tím je doloženo, že 
obal prošel příslušnou sérií zkoušek a vyhovuje požadavkům 
na takovýto obal v souladu s platnou legislativou.

Jaká je náplň vaší práce týkající  
se certifikace obalů odolných dětem?
V rámci CIMTO mám na starost certifikaci obalů odolných 
dětem v souladu s platnou legislativou. Bezpečnost výrobků 
pro děti je obecně velmi zásadní téma, které se řada firem 
snaží dostat do popředí svojí firemní strategie, a u obalů 
tomu není jinak. Zaznamenáváme neustálý vývoj zabezpečení  
a pojistek proti snadné dostupnosti obsahu dětem, což je 
skvělé.

Mohla byste uvést specifika 
testování dětských obalů?
Obecně platí, že legislativa týkající se bezpečnosti, a to nejen 
obalů, je neustále v běhu, vyvíjí se. Zdokonalují se pravidla, 
podle kterých se obaly certifikují, pracuje se na zpřesnění 
parametrů v rámci platné mezinárodní normy ČSN EN ISO 
8317. Současně je stále snaha vytvořit plnohodnotnou ná-
hradu dětské zkoušky obalů, nahradit ji mechanickým testo-
váním. Zatím se jedná jen o podpůrné metody, které mohou 
prověřit test dětskou zkouškou, ale plná mechanická náhrada 
zatím neexistuje.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Většinou jsou to výrobci obalů nebo jejich částí. Konstrukční 
typ obalu, na který je vydáván certifikát prokazující jeho odol-
nost vůči dětem v souladu s již zmíněnou normou, je vždy celý 
obal, tedy nádoba včetně uzávěru. Stává se, že žadatelem  
o certifikaci obalu je výrobce jen některé jeho části. Dále 
máme zákazníky z řad dovozců obalů a také plničů.

O jaké zkoušky a certifikace konkrétně jde, 
čeho se týkají, na co jsou zaměřené?
Certifikace obalů odolných dětem se prakticky skládá z ně-
kolika částí. První z nich spočívá v tom, že u nás zákazník 
certifikaci poptá a na základě vyplněného formuláře, dodání 
technických podkladů k obalu, včetně výkresu všech jeho sou-
částí, nám dodá relevantní množství prázdných obalů přímo  
z výroby. Testované obaly nesmějí být před zkouškou naplněny 

žádnou látkou, která je v nich běžně distribuována. Poté za-
hájíme úkony v naší vlastní akreditované zkušební laboratoři 
(AZL). Vzorky jsou přeměřeny a u většiny z nich provádějí moji 
kolegové zkoušku těsnosti, zda neuniká balený obsah. 

Testujete obaly i přímo s dětmi?
Ano. Vzorky jsou distribuovány do mateřských školek spolu  
s metodickým pokynem pro paní učitelky, které s dětmi zkoušku 
fyzicky provedou. Do záznamového archu se zapisuje věk  
a pohlaví dítěte a jeho úspěšnost/neúspěšnost v otevření 
obalu. 

INTERVIEW

TESTOVANÉ OBALY NESMĚJÍ 
BÝT PŘED ZKOUŠKOU 
NAPLNĚNY ŽÁDNOU  

LÁTKOU, KTERÁ JE V NICH 
BĚŽNĚ DISTRIBUOVÁNA.
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INTERVIEW

Které obaly nejčastěji testujete?
Nejčastěji testovaným obalem je plastová lahev a plastový 
bezpečnostní uzávěr. Certifikát lze vystavit i na objemovou 
řadu, přičemž se má za to, že řadu tvoří obaly se stejnou zá-
kladnou, odlišné pouze ve výšce, potažmo tedy v objemu,  
a stejný typ uzávěru. Na jeden certifikát zařadíme rovněž 
lahve od více výrobců, ovšem až po prověření zkouškou, kteří 
jsou v certifikátu uvedeni jako výrobci některé z části obalu. 
V posledních letech se také často objevují obaly na náplně 
do elektronických cigaret. Jedná se v podstatě také o láhev 
a uzávěr, ale vzhledem k balenému množství, které je stan-
dardně do 50 ml (max. 100 ml), je zkoušení těchto obalů 
často dost komplikované. Dětem se malé lahvičky velmi dobře 
drží, tudíž se jim i snáz otevírají.

Co je při testování nejtěžší splnit?
Nejsložitější je dodržet literu normy a mít dostatečné množ-
ství dětí, které zkoušku podstoupí. Současně je velmi složité 
i to, že musí zkoušku vykonávat pod dohledem lidí jim blíz-
kých a v prostředí jim dobře známém. Z této skutečnosti vy-
plývá, že technici z naší laboratoře se zkoušek fyzicky účastnit 
nemohou. Naštěstí je mnoho vyučujících v mateřských ško-
lách, kteří chápou důležitost prověřování obalů na nebez-
pečné látky a směsi, lidí ochotných udělat něco nad rámec 
své práce. 

Druhou citlivou skupinou jsou senioři. 
Mohla byste porovnat požadavky na 
zkoušky pro obě zmíněné skupiny? 
Požadavky na zkoušku dospělých ve věkovém roz-
mezí 50–70 let jsou prakticky opačné než poža-
davky na zkoušku dětmi. U dětí je potřeba, aby obal 
neotevřely. U dospělých je situace opačná. Je po-
žadováno, aby ho nejen otevřeli, ale dokázali ho  
i opětovně uzavřít tak, jak se od opakovaně uza-
víratelného obalu očekává po celou dobu jeho ži-
votnosti, tedy laicky řečeno: až do vypotřebování 
obsahu. Jsou-li k obalu dodávány pomůcky na ote-

vření, dospělým je tento nástroj ke zkoušce poskytnut. Děti 
naopak nesmějí používat nic kromě svého těla. Mohou zkusit 
například zoubky, ale nástroj ne.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.  

Tyto výsledky shromažďujeme a na jejich základě pak se-
stavujeme graf úspěšnosti a vyhodnocujeme v souladu  
s normou. Současně se rovněž provádí zkouška s dospělými, 
a to ve věku mezi 50 a 70 lety. Ti naopak musí obal bez po-
tíží otevřít a zase zavřít.

Jaké jsou nejčastější 
požadavky vašich zákazníků?
Nejčastěji je požadována certifikace v souladu s meziná-
rodní normou ČSN EN ISO 8317, která se týká obalů odol-
ných dětem, opakovaně uzavíratelných. Ve hře je ovšem také 
norma ČSN EN 862 týkající se opakovaně neuzavíratelných 
obalů pro jiné než farmaceutické výrobky. Certifikaci v sou-
ladu s touto normou u nás většinou poptávají zákazníci, kteří 
balí nebo vyrábějí hnojiva ve vodorozpustných fóliích dále 
balených převážně do lepenkových krabiček. 

Poslední normou z této oblasti, se kterou ale nemáme konkrétní 
zkušenost v rámci certifikace, je ČSN EN 14375, určená pro 
obaly opakovaně neuzavíratelné pro farmaceutické výrobky. 
Jedná se o technický předpis, který souvisí nejčastěji s blistry. 
Tyto obaly jsme ještě neměli příležitost testovat.

NEJČASTĚJI TESTOVANÝM 
OBALEM JE PLASTOVÁ  
LAHEV A PLASTOVÝ 

BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR.

VZORKY OBALŮ SE 
TESTUJÍ I V MATEŘSKÝCH 

ŠKOLÁCH.
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Stroje & zařízení

Univerzální, produktivní
a přitom úsporný.
Easymatrix 106 C/CS.
Výsekový automat Easymatrix 106 C/CS je mimořádně 
univerzální stroj, který pokryje veškeré Vaše potřeby: 
od výroby obalů i v malých sériích až po dokončovací 
operace tiskovin.
Servisní zázemí renomovaného výrobce, spolehlivá 
konstrukce, krátké přípravné časy, jednoduché 
ovládání a příznivá cena z něj dělají ideálního 
pomocníka i do Vaší tiskárny.

související s pracovní činností – keramika, textil, golfové míčky 
či originálně pojaté společenské hry. Jejich velká variabilita 
je dána jejich cíleným užitím (dárky pro potenciální klienty, 
manažerské dárky, promotion předměty apod.). Široká škála 
předmětů využívaných jako reklamní má samozřejmě odlišné 
požadavky na jejich dekorování. Reklamní předměty ze skla 
a kovů jsou vedle potisku nejčastěji dekorovány etiketováním, 
gravírováním laserem, leptáním či pískováním (tryskáním jem-
ného písku přes speciální šablonu). Zvláště u textilních před-
mětů (například čepice, trička) lze využívat i velice výkonné 
šicí stroje, kterými lze provést i vícebarevné výšivky ve velmi 

Výběr reklamního předmětu a následně i sdělení, které 
pomocí dekorace ponese, není radno podcenit. 
Zdaleka se volba neomezuje jen možnostmi investice, 

nutné je znát i cílovou skupinu – reklamní předměty se neroz-
dávají pouze obchodním partnerům, ale často i v rámci spon-
zorování akcí, soutěží a při podobných příležitostech. Důležité 
je znát i způsob, jakým je předáván, zda osobně, poštou či 
rozdáván širokému spektru návštěvníků například na veletrhu.

Mezi reklamními předměty najdeme nejen kancelářské po-
třeby (propisky, tužky, stojánky, bloky), ale i předměty nepřímo 

TECHNOLOGIE

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY PATŘÍ K OBLÍBENÉ NONVERBÁLNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. JEJICH 
ÚKOLEM JE ZPROPAGOVAT FIRMU ČI OBJEKT PODNIKÁNÍ A ZA TÍMTO ÚČELEM SE VELMI ČASTO 
DEKORUJÍ LOGEM, TEXTEM, GRAFIKOU NEBO JEJICH KOMBINACÍ. VHODNĚ ZVOLENÝ REKLAMNÍ 
PŘEDMĚT MŮŽE DOKONCE ČASTO MINIMALIZOVAT CELKOVÉ NÁKLADY NA PROPAGACI A NAOPAK 
POMOCI MAXIMALIZOVAT CELKOVÝ REKLAMNÍ DOPAD. I KDYŽ LZE REKLAMNÍ PŘEDMĚTY DEKOROVAT 
RŮZNÝM ZPŮSOBEM, K NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÝM PATŘÍ TISKOVÉ TECHNOLOGIE.

Jana Žižková

Reklamní předměty  
a potisk patří k sobě
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Reklamní předměty  
a potisk patří k sobě

pěkné kvalitě. Další možností dekorace je využití ražby, ať již 
s fólií nebo bez ní. Ražba umožňuje dekorovat materiály, jako 
je kůže, koženka nebo papír. Nejčastěji je tato „slepotisková“ 
technologie využívána pro označování kožených či koženko-
vých peněženek, klíčenek, aktovek a papírových krabiček. 
Mezi nejužívanější metody dekorování patří potisk. Reklamní 
a dárkové předměty lze potiskovat sítotiskem, tamponovým 
tiskem, nepřímým tiskem z výšky (ofsetový kovolis ovrstvený 
fotopolymerem) či digitálně.

Sítotisk znali již staří Japonci
Výrobou či potiskem reklamních předmětů vlastních či doda-
ných klientem se zabývá celá řada firem. Ke specialistům  
s širokou nabídkou jak předmětů (přes 7400), tak i možností 
dekorace (více než 10 tiskových technologií), patří společnost 
REDA. Z tradičních tiskových technik využívá především tam-
ponový tisk a plochý i rotační sítotisk.

Sítotisk je však možné využít i jako transferovou metodu  
v případě potisku například velmi oblíbených firemních triček. 
Motiv je zde vytištěn sítotiskem na přenosový papír a následně 
přenesen pomocí speciálního transferového listu na předmět. 
Sítotisk je jednou z nejstarších tiskových technik vůbec, jeho 
princip znali již staří Japonci. Je to velmi univerzální technika, 
kterou lze využít i v reklamě a v kombinaci s dalšími aplika-
cemi, například v technologii flock. Tato technologie spočívá 
v natištění disperzního lepidla na potiskovaný předmět. Poté 
se na lepidlo nanese speciální tryskou flocková stříž, která ulpí 
pouze na předem natištěném lepidle. Přebytečná flocková stříž 
se následně z potiskovaného materiálu odsaje.

K flexibilnějším metodám potisku patří digitální tisk (UV, 
sublimační atd.). Ke specialitám firmy patří dekorace skla  

a keramiky, kterou je možné dekorovat jak mechanickými 
metodami, tak tiskem či třeba vypalovacími barvami nebo 
obtisky. U zákazníků je velmi oblíbená i technologie hydrogla-
zury, která spočívá v obarvení vnějšího povrchu bílého porce-
lánového hrnku organickou matnou či lesklou barvou prakticky 
jakéhokoli odstínu ze vzorníku Pantone. 

Tamponový tisk, či digitál?
Tamponový tisk je technologie, kde se za pomoci měkkého 
tamponu přenáší barva z tiskové formy (klišé) na potiskovaný 
předmět. Díky dokonalým elastickým vlastnostem silikonového 
tamponu je možné potiskovat i nerovné plochy, jako jsou 
kuličková pera, golfové míčky a jiné předměty s nerovným 
povrchem. U menších rozměrů ploch je tampon dokonce vý-
hodnější a preciznější než sítotisk. Proto je často využíván  
u potisku uzávěrů, reklamních placek, odznaků, uzávěrů, 
tužek, zapalovačů či pravítek.

Firma Termo Tisk při využívání tamponového tisku používá  
i speciální stojanovou tiskárnu, která umožňuje tisk dvou barev 
najednou s maximální plochou každé barvy až 100 × 100  mm. 
Technologie je vhodná pro tisk sérií od 20 do 10 tisíc kusů. 
Reklamní agentura DD tisk využívá tamponový tisk prak-
ticky pro jakýkoli typ reklamních předmětů, včetně firemních 
skleniček.

TECHNOLOGIE

I U POTISKU REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ  
SE UPLATŇUJE DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

IT REKLAMA NENÍ JEN PRO IT

VÍCE NA:
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nějaké funkční nepříliš zastaralé vybavení, se prostě do no-
vých technologií, ať již z důvodů finančních, konzervativních 
či jen z nepřipravenosti na nástup na odlišný typ zakázek, 
prostě nechce.

Značně odlišně se k problému konvenční versus digitální tech-
nologie staví sami výrobci tiskových strojů. Vedle producentů 
„jen“ digitálních technologií se těmito technologiemi zabývá 
i většina globálních hráčů s konvenčními tiskovými stroji, kteří 
tím vlastně potvrzují jak koexistenci technologií, tak futuristické 
prognózy dalšího nárůstu digitálního tisku.

Digitální tisk zažívá svůj technologický boom a pravdě-
podobně bude tiskovou technologií budoucnosti, i když 
až za hezkou řádku let. A vlastně nikdo zatím nevíme, 

jaká jeho povaha bude majoritní. Ale určitě je jasné, že řadu 
let má před sebou i koexistence digitálního a konvenčního 
(analogového) tisku. Není to jen proto, že vedle sebe exis- 
tují zakázky, které vyžadují zpracování typu „buď, anebo“ 
a při nesprávně vybrané technologii by řada z nich ztratila 
svou konkurenceschopnost. A není to zdaleka jenom o výhod-
ných možnostech, které nové technologie přinášejí. Často je 
důvod i ekonomicky prostý, některým tiskárnám, které mají 

TECHNOLOGIE

JIŽ ŘADU LET SE UŽIVATELÉ I RŮZNÍ TEORETIČTÍ ODBORNÍCI SNAŽÍ PROTI SOBĚ STAVĚT KONVENČNÍ  
A DIGITÁLNÍ TISK. NA JEDNU STRANU TYTO ANALÝZY A ROZBORY POMÁHAJÍ ZVYŠOVAT ODBORNOU 
GRAMOTNOST A INFORMOVANOST OHLEDNĚ NOVÝCH TISKOVÝCH TECHNOLOGIÍ, NA STRANĚ 
DRUHÉ VŠAK PŘEJÍMÁNÍ MNOHÝCH AXIOMŮ ZPŮSOBILO ŘADU KLIŠÉ, KTERÁ SE UDRŽUJÍ V POVĚDOMÍ,  
I KDYŽ DÍKY BOUŘLIVÉMU TECHNOLOGICKÉMU VÝVOJI JIŽ PATŘÍ SPÍŠE DO SVĚTA MÝTŮ.

Jana Žižková 

Jak konvenční tisk  
a digitál (ne)soupeří
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Jak konvenční tisk  
a digitál (ne)soupeří

Za digitálem k ofsetářům?
Společnosti, jako je HP Indigo, Durst, Xerox, Konica Minolta, 
Kodak a mnohé další, jsou s digitálním tiskem spjaty již od po-
čátku jeho vývoje a názvy společností, které leckdy vedle prů-
myslových tiskáren vyrábějí i tiskárny kancelářské, jsou známé  
i laické veřejnosti. Nejsou však samy, vývojem a výrobou di-
gitálního tisku se zabývají i globální výrobci známí především  
z oblasti analogového tisku. Společnost KBA (Koenig & Bauer) 
prezentovala „velký digitál“, tedy inkjetový kotoučový stroj 
RotaJET 76, již před pěti lety na Drupě, a od té doby došlo  
k jeho dalšímu zdokonalení. Na společném vývoji digitálního 
archového tiskového stroje pro potisk skládaček, které jsou 
primárně určeny pro oblast potravin, farmacie a kosmetiky, 
začaly v loňském roce spolupracovat KBA Sheetfed Solutions 
a Xerox. Výsledkem je modulární typ stroje KBA VariJET 106, 
který kombinuje inkoustovou technologii Xerox Impika s plat-
formou vysoce výkonného stroje KBA Rapida 106 ve formátu 
B1 a výkonem 4500 tiskových archů za hodinu. 

Novou digitální dobu nezaspala ani společnost Heidelberger 
Druckmaschinen AG. Prvním velkým milníkem byl před pár lety 
společný vývoj s firmou Gallus s využitím inkjetové technologie 
společnosti Fujifilm. Výsledkem je dnes velmi známý výkonný 
koncept pro výrobu etiket Gallus DCS 340. Na loňské Drupě 
společnost prezentovala sedmibarevný digitální DOD piezo 
ink jet stroj Primefire 106, který je určen pro formáty B1. Prvním 
uživatelem se na počátku letošního roku stal americký výrobce 
obalů Multi Packaging Solutions (MPS). 

Imprimia IS29 je technologie dalšího „velkého ofsetáře“, spo-
lečnosti Komori. Díky technologii UV inkjet je možné tisknout 
prakticky na všechny běžné papíry formátu 585 x 750 mm 
s rozlišením 1200 x 1200 dpi. Inkoustová technologie po-
skytuje barevnou kvalitu srovnatelnou s ofsetovým tiskem a na 
speciálních tiskových materiálech, jako jsou například embo-
sované papíry s hlubokým reliéfem, umožňují tisk se speciál-
ními kontrasty.

Pokročilá personalizace 
klade nároky na vývoj softwarů
Top stroje v současné nabídce digitálních tiskových technologií 
představuje portfolio HP Indigo, které mohou tisknout až sedmi 
barvami (CMYK + oranžová + fialová + zelená). Využívaný 
barvový prostor je tedy opravdu široký a díky sedmibarev-
nému tisku je možno nasimulovat až 95 % barev Pantone. 
Tisk se vyznačuje velmi jemnými plynulými přechody, sytými 
barvami i fotorealistickou kvalitou. Ve spojení s realizací per-
sonalizovaného sdělení je tato technologie významným bo-
nusem na poli marketingové komunikace. Na druhou stranu 
je avšak realitou, že i vnímání personalizovaného sdělení 
se vyvíjí. Zatímco před pár lety se za zdařilou personalizaci 
považovalo různé křestní jméno na obalu či etiketě, dneš-
ního spotřebitele je potřeba oslovit již mnohem rafinovaněji. 
Variabilní data se liší nejenom textem či barvou, ale třeba  
i posunutím obrazu, deformací, zvětšením, rotací či vygene-
rovanými barevnými kombinacemi některých prvků. Nejde  

o změnu zdrojového obrazu, ale personalizaci. 
Příprava dat zdrojového obrazu přitom není příliš slo-
žitá, stačí disponovat příslušným softwarem. 

V současnosti k nejvíce využívaným aplikacím tohoto typu patří 
Mosaic HP Smart-Stream. Při přípravě personalizované grafiky 
se na zdrojovém obrazu vybere oblast či oblasti, kde má do-
cházet k dynamickému generování náhodných dat, a typ této 
proměny (rotace, posun atd.). Prakticky neomezená škála vy-
tvořených variant má u všech produktů jednotné (někdy slovně 
hůře definovatelné, ale podprahově stále silně působící) gra-
fické spojení. Tyto technologie využívají i mnozí globální hráči, 
například značky typu Coca-Cola, Oreo nebo Bud Light.

TECHNOLOGIE

DIGITÁLNÍ TISK A BEZPEČNOSTNÍ  
PRVKY? I TO JE DNES MOŽNÉ – VÍCE NA
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Packaging Days  
TENTOKRÁT VE ZNAMENÍ  
DIGITALIZACE  
A AUTOMATIZACE
SPOLEČNOST HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG V PRVNÍ POLOVINĚ LISTOPADU 
POŘÁDALA DALŠÍ ZE SVÝCH PODNĚTNÝCH PACKAGING DAYS. LETOŠNÍHO PROGRAMU SE 
ZÚČASTNILO 380 HOSTŮ Z 28 ZEMÍ SVĚTA. VELKÝM BENEFITEM BYLA PREZENTACE NOVINEK  
I ŘADY TECHNOLOGIÍ NIKOLI JEN V BETAVERZI VE VÝROBNÍCH HALÁCH TOHOTO GIGANTA, ALE JIŽ 
JAKO PLNĚ FUNKČNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE U ZÁKAZNÍKŮ, TEDY VÝROBCŮ OBALŮ.

Jana Žižková
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Packaging Days  
TENTOKRÁT VE ZNAMENÍ  
DIGITALIZACE  
A AUTOMATIZACE

Firma Heidelberg pořádá své Packaging Days pro zvané 
zákazníky, odborné specialisty i vybraná odborná média 
poměrně pravidelně a velkou výhodou pro všechny zú-

častněné je nejenom seznámení se s novými technologiemi, 
ale zároveň často i trendy, jimiž byl vývoj technologií pod-
nícen. Nejinak tomu bylo i v letošních třech podzimních dnech. 
Po slavnostním podvečerním přivítání a galavečeru v budově 
Print Media Academy přímo v Heidelbergu byly již následující 
dva dny ve znamení odborných prezentací i živých prohlídek 
strojů v chodu, ať již v prezentačním centru Heidelbergu ve 
výrobním závodu v německém Wiesloch-Walldorf (3000 m²) 
či u zákazníků v Německu, Nizozemsku a Belgii. 

Na rok 2018 chystá Heidelberg 
novinky v dokončovacích strojích
V rámci Packaging Days byly prezentovány 
všechny technologie pro výrobu obalů, 
ať už se jedná o tisk, výsek, zlacení, sklá-
dání a lepení krabiček či inspekční systémy. 
Začněme lepičkami: Představeno bylo uce-
lené portfolio lepiček skládaček, které se 
vyrábějí v Novém Mestě nad Váhom na 
Slovensku. Závod od roku 2016 patří velice 
silné skupině Masterwork, se kterou společ-
nost Heidelberg v oblasti packagingu spolu-
pracuje. Spojením know-how a špičkových 
technologií firem Heidelberg i Masterwork 
se zde nyní vyrábí kompletní portfolio le-
piček skládaček. Jedná se o high-end řadu 
Diana  X, střední řadu Diana Smart a novinku 
pro rok 2017, základní řadu Diana Easy. Zároveň bylo na-
značeno, že se chystá další novinka, která bude představena 
v příštím roce. 

Zákazníci mohli spatřit plnou výbavu strojů včetně novinek 8K 
a 5K rozlišení inline inspekčního modulu, což představuje nej-
vyšší dosažené rozlišení na světě, zajímavé zejména pro far-
maceutický průmysl. K vidění byl také plně inovovaný systém 
inline tisku Braillova písma na lepičkách 3. generace, a ze-
jména nová řešení k dosažení extrémně krátkých přestavbo-
vých časů na všech řadách lepiček. Velmi zajímavá byla také 
prezentace offline inspekčního systému Diana Eye.

Zákazníkům byly rovněž předvedeny nové automatické vý-
sekové stroje řady Promatrix 106 CSB a Promatrix 106 FC 
pro aplikaci horké ražby, ale i novinka pro letošní rok, cenově 
velice atraktivní stroj řady Easymatrix 106 FC. Firma v rámci 
prezentací lehce odtajnila i žhavé výsekové novinky pro rok 
2018 – Powermatrix 106 CSB a Promatrix 145 CSB. U no-
vého Powermatrixu bude již ve standardní výbavě plnohod-
notný oboustranný optický registrační systém 3. generace, 

který je žhavou inovací osvědčených optických registrů, kterou 
zákazníci znají z dřívějších verzí strojů. Automatické výseky 
řady Promatrix 106 CSB a Powermatrix 145 CSB je možno 
vybavit automatickým systémem logistiky palet. Všechny vý- 
sekové a zlaticí automaty mají jedno společné – nejvyšší ce-
losvětově dosažené mechanické přesnosti výseku i zlacení. 
Důležitý je pro zákazníky ještě jeden fakt – velmi atraktivní 
cena. Všichni jsme byli překvapeni, jak tichý a plynulý mají 
tyto automatické stroje chod, daleko tišší, než jsme byli do-
posud zvyklí. V hale ani při plném výkonu nepřehlušovaly 
prezentující osoby. Stroje vzbudily u zákazníků velký ohlas 
a nadšení.

Vlajková loď digitálního tisku 
s názvem Primefire 106
Dvacáté první století je ve znamení plnohodnotné automati-
zace, robotizace a digitalizace, není tedy divu, že s největším 
očekáváním byla sledována první „ostrá“ verze průmyslového 
digitálního stroje Primefire 106 na německém trhu. Tento stroj 
ostatně vzbudil zasloužený obdiv již na poslední Drupě, kde 
byl představen jako úplná novinka. Další kvalitativní ocenění 
technologie následovalo letos v podobě iF Design Award 
2017. Primefire 106 je prvním průmyslovým digitálním 
strojem Heidelberg určeným pro formát B1. Spojuje flexibilitu 
digitálního inkjetového tisku se spolehlivostí a přesností ofse-
tové kvality. 

Průmyslový design stroje vychází z platformy stroje Speedmaster 
XL106, doplněné sedmibarvovou inkjetovou technologií Fuji. 

TECHNOLOGIE

 Speedmaster XL106

 Primefire 106
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Nyní měli návštěvníci možnost tento stroj vidět „naživo“ v pro-
vozu společnosti MPS/WestRock v německém Obersulmu. 
Společnost MPS (Multi Packaging Solutions GmbH) se ve 
svém portfoliu soustředí především na výrobu obalů pro kos-
metický a farmaceutický průmysl. V současnosti zaměstnává 
9000 lidí ve 14 zemích světa. Mezi zákazníky MPS patří 
mnohé známé kosmetické společnosti, které jsou vedle ma-
sové produkce často i výrobci řešení, u kterých je potřeba 
přímo cílit na často i užší cílovou skupinu. Tito klienti ocení 
možnost rychlé realizace kreativních změn, ke kterým při 
tvorbě či inovaci grafického designu dochází. 

Dalším žádaným využitím je dnes stále populárnější perso-
nalizace, která konečného spotřebitele více emočně připou-
tává k produktu. Tyto a mnohé další důvody vedly společnost 
k zakoupení technologie Primefire, kterou od letošního roku 
začala provozovat vedle stávajících, především ofsetových 
technologií. Sedmibarevný (CMYK + oranžová, zelená  
a fi alová) digitální tiskový stroj byl postaven na kvalitativně 
robustní platformě již zmíněného stroje Speedmaster XL 106 
a využívá inkjet tiskové hlavy SAMBA vyvinuté společností 
Fujifilm. Pomocí sedmi procesních barev a díky patentované 
Heidelberg Multicolor technologii je možné při tisku využívat 
až 95 % Pantone barvového prostoru. Digitální technologie 
se využívá k potisku natíraných papírů a lepenek o plošné 
hmotnosti 170–450 g/m2 (tloušťka 0,2–0,6 mm). Stroj tisk- 
ne v rozlišení 1200 x 1200 dpi rychlostí 2000 archů/hod.

Ofset – spolehlivý, výkonný, 
s excelentní kvalitou potisku
Primefire je zatím na trhu digitální novinkou. Stálicemi jsou 
ale naopak ofsetové stroje Speedmaster, které v různých for-
mátech a konfiguracích využívají přední hráči na trhu s obaly  
z hladkých lepenek. Nizozemská rodinná firma Acket Drukkerij 
Kartonnage je na trhu již téměř 150 let. Firma, která v sou-
časnosti disponuje čtyřmi tiskovými stroji Heidelberg (tři jsou 

šestibarvové + lak, jeden dvoubarvový), se soustředí přede-
vším na výrobu spotřebitelských obalů pro potraviny. O spo-
kojenosti s technologií Heidelberg svědčí i fakt, že nejnovější 
ofsetový Speedmaster nové generace byl zakoupen v letošním 
roce.

Příjemným překvapením byla v rámci Packaging Days i ná-
vštěva belgického producenta Smart Packaging Solutions (VPK 
Packaging Group), který si vzhledem k větším rozměrům pro-
dukce letos pořídil velkoformátový Speedmaster 162 XL-5+L 
s výkonem až 18 000 archů/hod. 

Generačně nejnovější řada velkoformátových strojů využívá 
podobně jako i nové digitální či ofsetové technologie men-
ších formátů také pult dálkového řízení Prinect Press Center,  
s jehož pomocí operátor ovládá tiskový stroj s řízením barev  
a soutisku z jednoho centrálního místa. Pult disponuje ovlá-
dací dotykovou obrazovkou, na níž jsou přehledně znázorňo-
vány všechny informace o nastavení a chodu stroje. Vybaven 
je také systémem Intellistart pro správu zakázek, který vede 
obsluhu krok po kroku přípravou stroje na zakázky čekající 
ve frontě. 

Nové tiskové stroje mohou být nyní navíc vybaveny systémem 
Push To Stop. Ten je schopen kalkulovat nejrychlejší strategii 
přípravných procesů a vést operátora nejen k dosažení exce-
lentní kvality tisku, ale především k extrémní rychlosti a přes-
nosti přípravy stroje na zakázku.  

TECHNOLOGIE

V RÁMCI PACKAGING 
DAYS BYLY PREZENTOVÁNY 
VŠECHNY TECHNOLOGIE  
PRO VÝROBU OBALŮ.

 Ukázka z produkce na Speedmaster

 Ukázka z produkce na Primefire
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FRÝDECKOMÍSTECKÝ VÝROBCE MEDOVÝCH DORTŮ MARLENKA ROZŠÍŘIL STÁVAJÍCÍ AREÁL O VÝŠKOVÝ 
CHLAZENÝ SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKŮ A OBALŮ. INVESTICE DO PLNĚ AUTOMATIZOVANÉHO SKLADU 
NAVÝŠÍ OBJEM VÝROBY A PŘINESE NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO DESÍTKY LIDÍ.

Adriana Weberová

Moderní automatizovaný sklad byl vybudován za 
účelem skladování europalet s hotovými výrobky. 
Nové dvoupatrové chlazené skladovací prostory  

s teplotou v rozmezí od 4 až do 8 °C jsou vysoké 33 m a roz-
prostírají se na ploše 420,5 m2 s kapacitou 1821 paletových 
míst. Skladovací technologie je kompletně automatizovaná.

Sklad je řešen atypicky dvěma pracovními uličkami nad sebou
Výrobky odcházející z výrobní linky se ukládají na palety, 
dále se při vstupu do skladu přesouvají na dopravníky auto-
matického skladovacího systému, z nichž se také odebírají při 
expedici. „Z důvodu prostorového dispozice je sklad řešen 
atypicky dvěma pracovními uličkami nad sebou. Systémový 
hodinový výkon je více než sto palet a tento výkon je projek-
tově rozdělen na vstupní a výstupní dopravníky,“ vysvětluje 
Raul Stuchlík, provozní ředitel Marlenky. Jednotlivé kapacity 
tak plně vyhovují potřebám výroby, vychystávání objednávek 
a samotné nakládce dopravců zajišťujících transport výrobků 
k zákazníkům do 44 států světa.

Dalším zajímavým rysem skladu je kanálové řešení, kdy je za 
sebou v regálu až sedm palet. Nastavený režim tak výrazně 
zvýšil úložnost palet na daném půdorysu.

Pro řízení skladu je využíván warehouse management system 
(WMS) od společnosti KVADOS, který v rámci definované za-
skladňovací a vyskladňovací strategie řídí logistické procesy  
a komunikuje s řídicím systémem samotného skladu.

Přestože se jednalo o velice atypickou stavbu ve složitém pro-
středí, rozsáhlou dodávku technologie a vícevrstvé řešení in-
formačních a řídicích systémů, spustil se automatizovaný sklad 
přibližně do 12 měsíců od podpisu první smlouvy. Projekt za 
60 milionů korun realizovala stavební společnost HSF System, 
skladové technologie dodala společnost SSI Schäfer.

„Dostavba velkokapacitního a automatizovaného skladu za-
vršila třetí investiční etapu, která nám pomůže k dalšímu růstu 
a rozvoji. Díky poslední investici můžeme navýšit objem vý-
roby, zavést čtyřsměnný provoz a přijmout tak několik desítek 
nových zaměstnanců,“ uvádí na závěr Raul Stuchlík.  

Dorty putují  
z automatizovaného  
skladu do 44 států 

NÁROČNÁ A ATYPICKÁ 
VÝSTAVBA NA SVAŽITÉM 
TERÉNU TRVALA JEN 
NECELÝ ROK.
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poháněný nehlučným spalovacím motorem, zvládne na str-
mých stráních stříhat listí, rozprašovat postřik proti napadení 
škůdci, ale také sklizeň odvézt na další zpracování. Řízen je 
na dálku, což na strmých svazích vinic přináší pro obsluhu 
maximální míru bezpečnosti, kde jí při používání běžné tech-
niky hrozí vypadnutí ze stroje a z toho plynoucí vážné zranění.

Na přístupnějších místech mohou být nasazeni VineRoboti vy-
bavení špičkovými senzory, díky nimž rozpoznají zralost révy, 
jež navedou vinaře na místo sběru.

P
říkladem nasazování moderních technologií jsou ně-
mečtí vinaři, na jejichž vinicích pomáhají se sklizní 
révy roboti. Na vývoji umělých pomocníků se podí-
leli, jak jinak, odborníci ze zemí vínu zaslíbených – 
Francie, Itálie a Španělska.

V hlavní roli bezpečnost
Chytré stroje se pohybují po vinicích pomocí GPS zcela sa-
mostatně a údajně zvládnou téměř dvacetinásobek výkonů 
průměrného sběrače hroznů. Robot pojmenovaný Geisi, 

TECHNOLOGIE

DENNODENNĚ SLÝCHÁME, JAK SE ČESKÁ EKONOMIKA POTÝKÁ S NEDOSTATKEM PRACOVNÍCH SIL, 
COŽ NAHRÁVÁ VYŠŠÍ MÍŘE UPLATNĚNÍ AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE. STRANOU NEZŮSTÁVÁ 
VINAŘSTVÍ, KDE TAKÉ BOJUJÍ S NEDOSTATKEM PRACOVNÍKŮ. NÁVOD NA ŘEŠENÍ ABSENCE LIDSKÝCH 
ZDROJŮ NABÍZÍ POUŽÍVÁNÍ VYŠŠÍ MÍRY AUTOMATIZACE A ROBOTŮ. NA DRUHOU STRANU VE 
VINAŘSTVÍ VŽDY ZŮSTANE PROSTOR PRO RUČNÍ PRÁCI. VYŠŠÍ MÍRA AUTOMATIZACE JE  
V PIVOVARNICTVÍ.

Adriana Weberová 

Roboti  
v akci venku i uvnitř

Na přístupnějších místech mohou být nasazeni VineRoboti.



39

Španělský producent vína 
používá roboty přes 20 let
Dlouhodobé zkušenosti s roboty, tentokrát pod střechou, má 
přední španělský producent vína, společnost Freixenet. Pro 
plnou automatizaci s využitím průmyslových robotů se roz-
hodla už v roce 1996, kdy vsadila na roboty FANUC. Umělí 
pomocníci zvládnou celý výrobní postup od stáčení do lahví 
přes jejich ukládání ve sklepích až po paletizaci, případně 
paketizaci palet pro expedici k zákazníkům.

Na začátku byli nasazeni dva roboti. Dnes společnost 
Freixenet „zaměstnává“ při výrobě 185 milionů lahví vína  
a cavy 36 robotů a plánuje strojní park dále rozšiřovat. 
Podobné zařízení již také mnoho let používá vinařství Víno 
Mikulov. Na Slovensku Vinařské závody Topoľčianky, známé 
pod značkou Château Topoľčianky. „Co se týká automati-
zace a robotizace při zpracování sektů v naší společnosti, 
máme plně automatizovaný pouze standardní plnicí proces. 
V tak široké míře, jako například společnost Freixenet, roboty 
nepoužíváme,“ říká za jiné slovenské vinařství, HUBER J. E., 
brand managerka Viera Mikesková. Například Nové vinař-
ství zvažuje investovat do depaletizačních strojů, naopak při 
paletizaci sází na ruční práci.

Určitým limitem pro nasazení robotů je podle ně-
kterých vinařů kromě vysokých pořizovacích ná-
kladů nedostatek místa, kdy například jednoúčelový 
vkladač na lince potřebuje méně prostoru než robot. Přitom 
existují řešení, kdy robot dokáže skládat krabice s vínem na 
palety současně ze dvou stáčecích linek umístěných vedle 
sebe. Výhodou robotizace v tomto případě je, že každá  
z linek ve stejném okamžiku může používat při ukládání krabic 
na paletu rozdílné logistické procesy.

 Robot si poradí i s plechovkami
Automatizace a robotizace se již zabydlely v pivo-
varech. Průmyslový robot dokáže manipulovat na-
příklad s plechovkami. Druhý největší nizozemský 
pivovar, Bavaria, používá k paletizaci hned ně-
kolik robotů Motoman. Pivní plechovky jsou vklá-
dány do systému pomocí dvou dopravníků. Čtyři 
roboti průběžně vyzvedávají plechovky, které ná-

sledně zabalí po 4, 6, 8, 12, 
18, 24 nebo 30 plechovkách. 
Plechovky mají vždy stejný 
průměr, ale objem se pohybuje 
od 0,33 přes 0,4 do 0,5 litru.

Tito čtyři roboti distribuují jed-
notlivá balení na tři, šest nebo 
devět dopravníkových pásů,  
v závislosti na variantě do tří 
paletizačních stanic, které jsou 
rovněž vybaveny roboty. Ti vy-

zvednou zabalené plechovky z maximálně tří z devíti do-
pravníků a vyskládají je na paletu vysokou rychlostí. Každému 
paletizačnímu robotovi asistuje menší paletizační robot, který 
je umístěn na straně a používá se pouze v případech, kdy 
je potřeba mezi jednotlivé vrstvy vkládat papírové proklady. 
Podobné systémy využívají i jiné pivovary.  

TECHNOLOGIE

Roboti  
v akci venku i uvnitř

PŘI OŠETŘOVÁNÍ RÉVY NELZE  
OPOMÍJET INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

„Chápu, že téma robotizace je v poslední době 
trochu větší šlágr, musíme si ovšem uvědomit, že 
práce s přírodou a v přírodě není hala automo-
bilky, kde mohou být nasazeny automaty a roboti 
pro nás v nepředstavitelné míře. Při ošetřování 
révy nelze opomíjet nutnost mnohdy individuál-
ního přístupu až k jednotlivým keřům, protože 
toto je prvotní předpoklad pro vypěstování kvalit-
ních hroznů jako základní suroviny kvalitních vín. 
Pokud se spotřebitel spokojí s nějakým nápojem 
nazvaným víno, což se bohužel stává, svádí to  
k různým myšlenkám. Samozřejmě, že se snažíme 
maximálně využívat moderní techniku při obdělá-
vání vinic, a to od řezu révy až po sklizeň pomocí 
sklízečů, které nahradí desítky pracovníků a kva-
lita sklizně je velmi dobrá.“

PAVEL PASTOREK

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA  

TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE

Robot Geisi na strmých svazích vinic přináší  
pro obsluhu maximální míru bezpečnosti.

Společnost Freixenet „zaměstnává“ při výrobě  
185 milionů lahví vína a cavy 36 robotů.
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KONCEPCE TWENTY SE ZAMĚŘUJE NA SNÍŽENÍ 
HMOTNOSTI ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ. VODA JE  
V NICH NAHRAZENA PRÁŠKY A TABLETAMI  
S CÍLEM MAXIMÁLNĚ SNÍŽIT JEJICH HMOTNOST,  
COŽ PŘINÁŠÍ PŘI PŘEPRAVĚ NIŽŠÍ EMISE CO2. 
VÝROBKY JSOU NAVÍC DISTRIBUOVÁNY  
V RECYKLOVATELNÝCH OBALECH A OPAKOVANĚ 
POUŽITELNÝCH LAHVÍCH. 

Bill McCool

SNIŽOVÁNÍ 
UHLÍKOVÉ STOPY  
S DESIGNOVOU  
KONCEPCÍ 
TWENTY

EKOLOGIE

myšlenky: pokud je většina výrobků pro domácnost tvořena 
z 80 % vodou, proč ji z nich prostě neodstraníme a nedis-
tribuujeme jejich destilované, koncentrované verze? Snížení 
hmotnosti čisticích prostředků pro domácnost povede ke sní-
žení hmotnosti zásilek a to povede k nižší spotřebě paliva 
při distribuci baleného zboží. Navíc to znamená také nižší 
emise CO2.

Sada Twenty se skládá ze tří výrobků – prostředku na mytí 
nádobí, šamponu a univerzálního čisticího prostředku. Uni- 
verzální čistidlo přichází v práškové formě, šampon a pro-
středek na nádobí jako koncentrované tablety. Vezmete jednu 
z příslušných opakovaně použitelných lahví, tabletu jednoduše 
vhodíte dovnitř, přidáte vodu, protřepete… a voilà!

Výrobky samotné jsou distribuovány v recyklovatelných lepen-
kových obalech. Skutečným vítězem zde však je opakovatelně 
použitelná lahev ozdobená logem Twenty. Je holdem trvalé 
udržitelnosti, ale její kouzlo není jen v možnosti opakovaného 
plnění, ale i v obrandování. Logo je neustále spotřebiteli na 
očích a pomáhá budovat vztah ke značce.

Mirjam de Bruijnová nedávno absolvovala nizozemskou 
Design Academy Eindhoven a designový projekt Twenty byl 
součástí její závěrečné práce. Je v souladu s jejím kritickým 
přístupem nepoužívat design jen v zájmu estetiky, ale také kon-
frontovat názory a chování spotřebitelů a při tom také dělat 
krásné výrobky. Twenty je velmi užitečná koncepce, kterou 
může snadno aplikovat většina výrobců prostředků pro péči  
o domácnost či osobní hygienu.

Pro ekologicky smýšlející zákazníky v oblastech s běžně do-
stupnou tekoucí vodou by myšlenka „prostě přidejte vodu“ 
mohla představovat tři nejpřínosnější slova, která by mohla 
skutečně pomoci výrazně zredukovat škodlivé emise CO2. 

Když přemýšlíme o životě nějakého výrobku, možná ne-
bereme v úvahu cestu, kterou urazil mezi tím, než byl vy-
roben, a okamžikem, kdy jsme ho zakoupili v obchodě. 

Často zapomínáme, že někdo ho musel zabalit, vložit do kra-
bice a potom naložit na náklaďák nebo do přepravního kon-
tejneru, v němž mohl procestovat tisíce kilometrů a spotřebovat 
spoustu paliva, jen aby se k nám dostal.

Návrhářka Mirjam de Bruijnová chce tuto skutečnost změnit 
svou designovou koncepcí Twenty. Vychází z jednoduché 
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O TOM, ŽE SE O TRVALE UDRŽITELNÝCH OBALECH 
JENOM NEMLUVÍ, BY VÁS MĚLY PŘESVĚDČIT TŘI 
UKÁZKY. KROMĚ TOHO, ŽE JSOU VYROBENY  
Z EKOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ, ZAUJMOU  
I ZAJÍMAVÝM DESIGNEM.

Adriana Weberová 

UKÁZKY  
„ZELENÝCH”  
OBALŮ

První reprezentant „zeleného“ a zároveň moderního 
obalu je z dílny společnosti Black Squid Design pro kli-
enta Whistle Blower Tea Co. Výsledkem je přitažlivý vý-
robek, který spotřebitele zaručeně na regálech zaujme.

Australská společnost Whistle Blower Tea potřebovala kom-
pletně rebrandovat design svých čajů počínaje logem a ma-
loobchodním obalem. Na nasyceném trhu musí její výrobek 
vyniknout jako prémiový čaj, jakým je, a výrazně vystihnout 
její filozofii poctivosti a především trvalé udržitelnosti.

Australská agentura Black Squid Design se inspirovala whis-
tleblowery a internetovými aktivisty. Vyzkoušela mnoho 
kombinací chybějících písmen, aby dosáhla co nejsrozumi-
telnějšího výsledku, kdy mozek přirozeně vyplní mezery v logu. 
Výsledkem je čistý a minimalistický obal s ústředním prvkem 
v podobě nápadného loga. Design zároveň odráží záměr 
značky propagovat odpovědnost a poctivost. To je spojeno  
s výrazným stylem fotografií, které detailně ukazují každou jed-
notlivou přísadu, aby se dále zdůraznila otevřenost a čestnost 

společnosti. „Kdekoli to bylo možné, hledali jsme trvale udrži-
telné materiály. Vnitřní sáček je kompostovatelný a skládačka, 
etiketa i tiskové materiály jsou 100% recyklovatelné,“ říká krea- 
tivní ředitel Black Squid Design Derek Butler.

Obal inspirovaný přírodou
Grafický designér Zihang Jiao přišel s návrhem obalu pro 
Peinto, značku barev inspirovaných přírodou. Projekt je pod-
nětný v tom, že obsahuje udržitelné materiály, aby zdůraznil 
její organické složení. Prášková směs trvale udržitelných barev, 
inspirovaná architektem Tadaem Andóem, slouží k tomu, aby 
do každodenního života přivedla zpátky přírodu pomocí 
prvků, které Andó vtěluje do veškeré své práce. Protože na 
obal byl použit výhradně papír, lepenka a dubové dřevo, je 
tento výrobek plně recyklovatelný a trvale udržitelný.

Nový design 100% přírodní 
zvýšil prodej o 400 %
Londýnské Midday Studio přepracovalo branding a design 
obalů pro značku 100% Natural, kterou stvořily Charlotte  
a Jess, matka a dcera, jež vyrábějí lahodné a výživné raw 
čokoládové brownies ze surovin z trvale udržitelných zdrojů 
za využití obnovitelné energie. Charlotte a Jess uvádějí, že 
Midday Studio novým brandingem a designem obalů zvýšilo 
prodeje o 400 % a umožnilo rozrůst se během několika málo 
měsíců z místních koloniálů do celostátních obchodních sítí.

EKOLOGIE
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JAK MIDDAY STUDIO ZAMÝŠLELO,  
TAK SE I STALO – VÍCE NA
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Na rozdíl od klasických baterií se do nich nemusí doplňovat 
žádná destilovaná voda a v porovnání s kyselino-olověnými 
variantami je jejich provoz ekologičtější a bezpečnější. I přes 
výše uvedené výhody může být v některých případech pře-
kážkou jejich vyšší pořizovací cena a většinou i vyšší málo 
předvídatelné proudové odběrové špičky, pokud se více řidičů 
rozhodne své vozíky nabíjet najednou. Dříve byla nabídka 
vozíků s Li-Ion bateriemi omezená, ale dnes jsou již dostupné 
modely pro většinu skladových aplikací. 

Vozíky v Li-Ion provedení nabízejí také například společnosti 
STILL, Jungheinrich a Toyota Material Handling. Poslední jme-
novaná společnost vyvinula první řadu lithium-iontových vozíků 
v roce 2013. Lithium-iontové baterie jsou vhodné prakticky pro 
všechny provozy, kde se v současné době používají klasické 
kyselino-olověné baterie. „Vhodné jsou v provozech, kde se 
musí brát ohled na čistotu, tedy například v oboru potravinář-
ství a  papírenském průmyslu. Protože je manipulace s bate-
riemi pokládána za poměrně rizikovou činnost, je vhodné 
jejich nasazení i do provozů, kde dochází k častějším pra-
covním úrazům při manipulaci s nimi,“ uvádí Martin Petřík.

Společnost Jungheinrich získala v červenci objednávku na více 
než 1000 vozíků vybavených právě Li-Ion bateriemi. Dodávky 
pro velkého mezinárodního zákazníka, jehož jméno zůstává 
utajeno, poputují do Velké Británie, Francie, Itálie a Německa. 
V České republice dodala společnost Linde Material Handling 
Česká republika většinu vozíků s těmito bateriemi do oblasti vý-
roby obalů pro potravinářský průmysl. Jako první velký zákaz- 
ník společnosti STILL přešel v roce 2016 na Li-Ion manipulační 
techniku výrobce potravin Brüggen v závodě v Lübecku.  

Největším benefitem lithium-iontových baterií je možnost 
jejich průběžného dobíjení. Ve většině případů totiž 
vůbec není nutné baterie z vozíků vyndávat a dávat 

je nabíjet. Úplně postačí, když řidiči vozík dobijí během pra-
covních přestávek. „Li-Ion baterie mají také delší životnost. 
Výrobci udávají až 2500 pracovních cyklů, přičemž za cy-
klus se v případě mezidobíjení považuje nabití a vybití elek-
trického náboje odpovídajícího celé kapacitě baterie, nikoliv 
tedy jen její krátkodobé dobití. Baterie jsou také naprosto 
bezúdržbové,“ uvádí Martin Petřík, vedoucí oddělení marke-
tingu z Linde Material Handling Česká republika.

LOGISTIKA

MANIPULAČNÍ VOZÍKY S LITHIUM-IONTOVÝMI 
BATERIEMI NABÍZEJÍ V POROVNÁNÍ S TĚMI 
KONVENČNÍMI OLOVĚNÝMI ŘADU VÝHOD. 
KROMĚ DELŠÍ ŽIVOTNOSTI A VYSOKÉHO  
VÝKONU JE LZE DOBÍJET MNOHEM ČASTĚJI  
A UMOŽŇUJÍ TAKÉ SNADNÉ MEZIDOBÍJENÍ ZA 
KRÁTKÝ ČAS. NA DRUHOU STRANU MŮŽE BÝT 
NUTNÉ MEZIDOBÍJENÍ URČITOU NEVÝHODOU, 
NAPŘÍKLAD V NEPŘETRŽITÝCH PROVOZECH, KDE 
NA NĚJ NENÍ ČAS.

Adriana Weberová 

VOZÍKY NA LI-ION 
BATERIE: IDEÁLNÍ  
DO ČISTÝCH 
PROVOZŮ

KAM SE NAOPAK NEHODÍ?  
DOZVÍTE SE NA
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Speciální transportní obaly

Exportní balení

Vratné obaly

Bedny

Flight cases

Pěnové fixace a výplně

Obaly na umění

Clip boxy

Lepenkové obaly

Obaly pro automobilový

průmysl

Sériová i zakázková výroba
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čelí logistický operátor nemalým výzvám v podobě nejasných 
právních a správních předpisů týkajících se například správ-
ného nastavení prostoru pro skladování léčivých přípravků, od-
dělení nakládkové a vykládkové zóny, instalace klimatizace, 
monitorování teploty a vlhkosti ve skladu oddělených zón pro 
různé skupiny výrobků,“ vyjmenovává podmínky Paweł Janicki, 
business development director Pharma & Cosmetics, který je 
zodpovědný za rozvoj pharma businessu pro východní Evropu 
ve společnosti FM Logistic.

Logistika léčivých přípravků se liší od ostatních průmyslo-
vých odvětví především vyššími požadavky na kvalitu skla-
dování a dopravy a absolutním zaměřením na bezpečnost 

výrobků v dodavatelském řetězci. Logistický provider je proto 
povinen rozšiřovat tým kvalifikovaného personálu s farmaceu-
tickým vzděláním a zajistit systematické a důkladné školení 
všech zaměstnanců, kteří pracují s farmaceutickým zbožím.

Společnost FM Logistic zajišťuje skladování léčivých přípravků 
při teplotách 15–25 °C a 2–8 °C. Kromě toho poskytuje 
přepravu při řízené teplotě prostřednictvím sítě specializova-
ných překladišť. I tady je nezbytností důsledně řídit a sledovat 
správnou přepravní teplotu, to znamená, že každá distribuční 
fáze (dodávka od výrobce, překládka, distribuce k zákaz-
níkovi) je doprovázena potvrzením správných přepravních  
a skladovacích podmínek. Logistický provider, který se chce 
zabývat skladováním léčivých přípravků, musí podstoupit 
řadu auditů a získat licenci k provozování služeb v tomto 
sektoru. „Z tohoto důvodu před zahájením takového provozu 

LOGISTIKA

PRO SKLADOVÁNÍ, DISTRIBUCI A DOPRAVU LÉKŮ PLATÍ PŘÍSNÉ PŘEDPISY. ZEJMÉNA JDE O DODRŽOVÁNÍ  
A DŮSLEDNÉ MONITOROVÁNÍ TEPLOT V CELÉM DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI S CÍLEM ZAJISTIT 
BEZPEČNOST A KVALITU LÉČIV OD VÝROBCE AŽ K PACIENTOVI A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ O BEZCHYBNOU 
IDENTIFIKACI PRODUKTU V CELÉM DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI.

Adriana Weberová 

PHARMA: ZÁKLADEM  
JE MONITOROVÁNÍ TEPLOT 

LOGISTICKÁ FIRMA MUSÍ JEDNAT  
V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

ŠPATNÉ SKLADOVÁNÍ MŮŽE  
VYLOUČIT VÝROBEK Z PRODEJE

VÍCE NA: 
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Také manipulace s léčivými přípravky je vzhledem k jejich vyšší 
hodnotě vysoce zodpovědná. Přeprava 33 palet léčivých pří-
pravků se obvykle rovná několika stovkám tisíc až několika mi-
lionům korun. Provozovatel, který se chce vyhnout finančním 
ztrátám, si musí být ve všech fázích dodavatelského řetězce 
léčivých přípravků vědom jejich vysoké hodnoty a musí být 
řádně pojištěný.

Poskytovatel logistických služeb musí také zajistit bezchybnou 
identifikaci produktu v dodavatelském řetězci (sledování šarží) 
a musí být z důvodu rozhodnutí zákazníka nebo farmaceutic-
kého dozoru kdykoli připraven spustit proces zastavení distri-
buce a stažení výrobku z trhu. To umožňuje dobrý, ověřený 
systém správy skladu takového logistického operátora, který 
zaručuje vysoce kvalitní služby.

V oblasti Life & Science je nutné 
znát co nejpřesněji potřeby zákazníků
Svá specifika má také přeprava biologických genetických 
či lékových vzorků. Své o tom ví společnost GO! Expres & 
Logistics, která se dlouhodobě zaměřuje na oborovou logis-
tiku z oblasti genetického, biotechnologického či farmaceutic-
kého vývoje, výzkumu či medicíny. „K tomu, aby byly potřeby 
různých subjektů podnikajících v oblasti Life & Science be-
zezbytku dodrženy, je nutné znát co nejpřesněji jejich po-
třeby. Velmi častá je komunikace s nemocnicemi, výzkumnými 
centry i firmami zabývajícími se výrobou, výzkumem i distri-
bucí léčiv a produktů z podobné oblasti,“ upozorňuje Dita 
Vaníčková, assistant to executive director společnosti GO! 
Expres & Logistics.

Přepravu Life & Science nabízí ve třech teplotních režimech: 
v rozmezí –78 až –4 °C, 2 až 8 °C a v teplotě mezi 15 

až 25 °C. Klienti si mohou vybrat z 15 typů termoboxů pro 
mraženou, chlazenou a ambientní přepravu. Boxy jsou vyba-
veny chladicím nebo mrazicím médiem, které udrží zásilku  
v požadované teplotě. Mražené vzorky jsou přepravovány 
na suchém ledu (oxid uhličitý), který netaje jako klasický led, 
ale vypařuje se. 

Hlavním specifikem těchto přeprav je důkladné zabalení zá-
silky. „Proto jsou naši kurýři připraveni zboží přebalit, aby se 
tak eliminovalo nebezpečí jejího poškození. Kromě toho již při 
přijetí objednávky klient dostává kompletní informace ohledně 
nutnosti zabalení zásilky,“ říká Dita Vaníčková.

LOGISTIKA

CHLAZENÉ VZORKY JSOU PŘEPRAVOVÁNY  
S TERMOREGULAČNÍMI GELY – VÍCE NA

VÍCE O KONTROLE TEPLOTY  
PŘI PŘEPRAVĚ NA
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IDENTIFIKACE

MALOOBCHODNÍ ŘETĚZEC GLOBUS SE V ROCE 2013 ROZHODL NABÍDNOUT V PILOTNÍM PROGRAMU 
SVÝM ZÁKAZNÍKŮM BEZPLATNOU SLUŽBU SAMOOBSLUŽNÉHO NAKUPOVÁNÍ SCAN & GO.  
V SOUČASNÉ DOBĚ MOHOU TUTO SLUŽBU VYUŽÍVAT ZÁKAZNÍCI VE VŠECH 15 HYPERMARKETECH 
GLOBUS, KDE JE PRO NĚ PŘIPRAVENO 2600 SKENERŮ A 83 SAMOOBSLUŽNÝCH PLATEBNÍCH  
TERMINÁLŮ.

Adriana Weberová

Scan & Go:  
NAKUPOVÁNÍ BEZ ČEKÁNÍ

příklad pečivo. Při nákupu zákazník naskenuje tzv. PLU kód  
(z angl. Price Look-Up) umístěný u pečiva a následně ho skener 
sám vybídne k zadání počtu kusů. Program Scan & Go představuje bezplatnou službu samo-

obslužného nakupování. Uživatel se u vchodu prodejny 
zaloguje svou kartou a půjčí si přenosný skener vybavený 

čtečkou čárových kódů a barevným displejem, kterým pak  
v průběhu nákupu skenuje jednotlivé položky. 

V prodejně je nutné generovat speciální čárové kódy pro 
zboží, které je standardně neobsahuje na obalu, jako je na- 

Úspěch projektu by byl nemyslitelný bez vysoké úrovně 
kvality čárových kódů, jejímuž zlepšování se společnost 
Globus se svými dodavateli dlouhodobě intenzivně 
věnuje ve spolupráci se sdružením GS1 Czech Republic. 

IDENTIFIKACE
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Scan & Go:  
NAKUPOVÁNÍ BEZ ČEKÁNÍ

Ve vyhrazené pokladní zóně zaplatí nákup, aniž by vyjímal 
zboží z vozíku. Výrazně tak ušetří čas, současně má proces 
nákupu pod kontrolou, neboť si udržuje okamžitý přehled  
o ceně nákupu. 

Zákazník bere zboží do ruky jen dvakrát: když ho dává do 
vozíku a současně skenuje, a když ho poté ukládá například 
do auta. Zboží může během nákupu ukládat také přímo do 
tašky, čímž se ušetří ještě jeden úkon. Při klasickém způsobu 
nakupování vezme zákazník společně s pokladní každou po-
ložku do ruky celkem až pětkrát. 

První systém Scan & Go byl zaveden v roce 2013 
v Globusu v Praze-Čakovicích. „Samoobslužné na-
kupování je k dispozici všem našim zákazníkům, 
pro které jsme hypermarkety vybavili 2600 ske-
nery a 83 pokladnami Scan & Go,“ říká Martin 
Böhm (Vývoj, POS Systémy společnosti Globus ČR) 
a dodává: „Jediné, co k využívání služby potřebu-
jete, je věrnostní karta Globus Bonus. V současné 
době má náš věrnostní program 600 tisíc členů.“ 
Scan & Go v každém hypermarketu využívají lidé  
25 000krát za měsíc.

Projekt byl realizován ve spolupráci se společnostmi Motorola 
Solutions, Wincor Nixdorf ČR, Re-Vision a AWEK poprvé  
v pražských Čakovicích. Výsledkem spolupráce bylo řešení 
integrující čtyři systémy: zákaznickou databázi, řešení pro 
platební automaty, vlastní pokladní systém a systém samoob-
služného skenování.

Řešení nabízí také možnost lepší komunikace obchodníka se 
spotřebitelem. Zákazníkovi poskytne rozšířené produktové in-
formace (po stisknutí tlačítka i na skeneru). Nakupující si tak 
snadno zjistí složení výrobku, jeho nutriční hodnoty apod. 
Např. alergici si budou moci ve svém profilu zaregistrovat 
nevhodné potraviny. Při skenování produktu, který obsa-
huje alergenní složky, bude systém zákazníka automaticky 

upozorňovat. „Zatím jsme spustili modul se základními funk-
cemi. V dohledné době budou však moci zákazníci Globusu 
využívat pokročilejší modul, který nabídne údaje o složení pro-
duktu. To bude nespornou výhodou pro zákazníky s různými 
omezeními, například alergiemi či bezlepkovou dietou. Na 
tomto rozšíření momentálně pracujeme,“ slibuje Martin Böhm.

Bezchybné fungování systému samo-
obslužného nakupování je závislé na 
vysoké úrovni kvality čárových kódů 
prodávaného zboží. Této proble-
matice se obchodní řetězec Globus 

dlouhodobě věnuje a s dodavateli na zlepšování kvality 
čárových kódů kontinuálně spolupracuje.   

IDENTIFIKACE

Řešení dále nabízí personalizovanou službu 
elektronického nákupního seznamu podle 
zákazníkem stanovených preferencí. Další možností, 
která je v zahraniční běžně využívána, je služba 
elektronických kuponů. Konkrétnímu zákazníkovi se 
po přihlášení do systému kupony zobrazí přímo na 
displeji skeneru. V budoucnu je možná také realizace 
pokročilých konceptů, jako je navigace v prodejně.

U zboží, které není přímo skenovatelné (ovoce, zelenina  
či pečivo) zákazníci načítají tzv. PLU kód. 

ZÁKAZNÍCI S KARTOU  
SCAN & GO OCEŇUJÍ 
ÚSPORU SVÉHO ČASU.

Uživatel se u vchodu prodejny zaloguje 
svou kartou a půjčí si přenosný skener 
vybavený čtečkou čárových kódů.

Ve vyhrazené 
pokladní zóně 
zákazník zaplatí 
nákup, aniž by 
vyjímal zboží  
z vozíku.
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Doprovodným konferencím veletrhu vévodila témata 
Průmysl 4.0, automatizace a robotizace či cloud com-
puting. Jednotlivá témata byla stěžejní i v koncepci 

expozic mnohých vystavovatelů. Na stánku společnosti 
ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM se mohli ná-
vštěvníci v rámci velkorysé expozice přesvědčit, 
jaká může být reálná využitelnost a propojenost 
všech těchto stěžejních trendy bodů v nově po-
jatém výrobním konceptu značení. 

Vedle širokého portfolia a vysoce sofistikova-
ného robotického pracoviště společnost, která 
byla na výstavišti kromě jiného i jedním z hlav-
ních partnerů projektu balicí linky Packaging 
Live, prezentovala unikátní novinku v podobě 
progresivního řešení Mark & Control. 

Softwarové řešení Mark & Control umožňuje 
nejenom inspekci stavu tiskáren Markem-Imaje 
na všech typech chytrých mobilních zařízení 
v reálném čase, ale díky používané techno-
logii a uživatelsky naprosto přehlednému rozhraní poskytuje 
i snadnou a rychlou možnost konfigurace zařízení a zasí-
lání upozornění o stavu tiskáren, včetně potřeby doplňování 
spotřebních materiálů příslušným pracovníkům či operátorům. 
Díky víceúrovňové architektuře řešení s využitím cloud compu-
tingu lze systém využít jak u velkých, tak i menších výrobců. 

Letošní, 59. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně patřil k nejúspěšnějším v moderní porevoluční 
historii. Tradičně nechyběli ani výrobci a dodavatelé průmyslového značení. Revoluční novinky ve znamení cloud 
computing kontroly zde v rámci svého portfolia prezentovala firma ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. 
zastupující v ČR globálního lídra Markem-Imaje. 

Na rozdíl od některých podobných vizionářských technologií 
společnost na MSV nenabízela žádné zkušební betasystémy, 
ale naprosto odladěnou technologii připravenou k okamži-
tému nasazení do výroby.

IoT už není propojení 
budoucnosti, ale přítomnosti
I když je pojem IoT, internet věcí (Internet of Things), velmi 
používaným pojmem v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (ICT) již několik let, podle odborníků dojde k jeho 
nejmasovějšímu rozšíření do konce této dekády. Zjednodušeně 

Inteligentní kontrola  
má název MARK & CONTROL

PR PREZENTACE
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lze IoT popsat jako propojení jednotlivých zařízení prostřed-
nictvím internetu bez účasti člověka. Principem je sběr dat  
z různých senzorů a čidel a sdílení těchto dat prostřednictvím 
internetu za účelem dalšího zpracování a vyhodnocování. 
Logo IoT lze nalézt i na tiskárnách CIJ tiskárnách 
9450 C, které byly prezentovány v rámci MSV na 
brněnském výstavišti. Tiskárna v současnosti patří  
k hi-tech zařízením v této kategorii sortimentu. 
Tisková hlava se vedle vysoké přesnosti a kontrastu 
vyznačuje i vyšší produktivitou (rychlost potisku až 
o 20 % vyšší). 

Pro tiskárnu je nabízen široký výběr inkoustů s vy-
sokým stupněm adheze, kontrastu i barev. S úspě-
chem je lze využít i jako ochranu proti padělání  
a jsou šetrné k životnímu prostředí. Inkousty ve 
spojení s výkonnou technologií přispěly k vyřešení 
problému zanášení stroje pigmentací. Precizní kon-
strukce umožňuje předcházet výrobním ztrátám. 
Cloudové řešení navíc přináší uživateli další při-
danou hodnotu v podobě možnosti online mo-
nitoringu stavu tiskáren, servisních charakteristik a dalších 
definovaných parametrů – to vše v reálném čase. Při vývoji 
koncepce řešení společnost myslela na všechny své stávající 
i potenciální klienty s ohledem na jejich velikost a specifické 
potřeby. 

Jak mít vše pod kontrolou
Unikátní softwarové řešení Mark & Control, které společ-
nost ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM vyvinula ve spolupráci  
s Markem-Imaje, umožňuje sledování stavu tiskáren na počí-
tačích i smart mobilních zařízeních v reálném čase. Tato in-
spekce zahrnuje nejenom vlastní online monitoring tiskárny, 
ale dále i možnost online sledovat stav provozních náplní 
či notifikace termínu pravidelné údržby. Konfigurace systému 
cloudového typu ve spojení s internetem umožňuje okamžitý 
online výstup v reálném čase na libovolné mobilní zařízení či 
počítač v podobě SMS nebo e-mailové zprávy. SW řešení 
Mark & Control je v současnosti nabízeno buď jako Clever 
Cloud Control, či v rozšířeném typu Clever Company Control. 

Clever Cloud Control je řešením především pro menší produ-
centy. Společnost ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM těmto svým 
klientům nabízí svůj HW i SW v podobě externího cloudu. 
Online monitoring tiskárny a související následná komunikace 
je zajišťována pomocí firemního počítačového zařízení a ex-
terního cloudu pomocí SSL (Secure Sockets Layer) certifikátu, 
jehož spojení funguje na principu asymetrické šifry mezi komu-
nikujícími stranami. V současnosti se jedná o nejbezpečnější  
a nejpoužívanější metodu pro zabezpečení datových přenosů 
v rámci internetu mezi serverem a uživatelem.

V případě větších firem je možné využít Clever Company 
Control, který je nabízen ve variantách Basic, Remote a PPC. 
Ve všech variantách jsou veškeré informace shromažďovány 
ve firemním cloudu. 

V případě Basic varianty je výsledek online monitoringu stavu 
tiskáren zasílán v podobě upozornění operátorům linek. V pří-
padě Remote a PPC (Pay Per Code) dochází k online monito-
ringu stavu tiskáren servisní organizací. O potřebě servisního 
zásahu, plánovaní údržby či plánování dodávek spotřebních 
materiálů podává informace servisní středisko. U systému PPC 
dochází k platbě pouze za vytištěné zprávy. 

 

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM 
OFICIÁLNÍ PARTNER MARKEM-IMAJE PRO ČR

JAK SYSTÉM  
MARK & CONTROL  
FUNGUJE,  
ZHLÉDNĚTE  
VE VIDEU
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Chytré nejsou  
jen mobily
DVACÁTÉ PRVNÍ STOLETÍ JE VE ZNAMENÍ SLOVA SMART. SETKÁVÁME SE S CHYTRÝMI TELEFONY, 
TECHNOLOGIEMI, ALE I MATERIÁLY. NECHYBĚJÍ ANI CHYTRÉ OBALY A ETIKETY. V TÉTO OBLASTI JE 
VLASTNĚ SLOVO SMART SYNONYMEM HNED PRO DVA VÝRAZY, KTERÉ VŠAK V NAŠEM SORTIMENTU 
TOTOŽNÉ NEJSOU – AKTIVNÍ A INTELIGENTNÍ.

Jana Žižková
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V současnosti stoupá jak podíl firem, které se zabývají 
vývojem, výrobou a prodejem aktivních i inteligentních 
obalových řešení, tak i výrobců, kteří tyto systémy apli-

kují na balení zboží. Pravdou však je, že v České republice 
v porovnání s některými jinými vyspělými zeměmi není tento 
růst nijak závratně strmý. Tendence zavádění těchto techno-
logií tu však bezesporu je a další rozšiřování se očekává ve 
velmi blízké budoucnosti. Zmíněná obalová řešení se použí-
vají především v oblasti balení potravin a průmyslových pro-
duktů. U potravin se díky měnícímu se životnímu stylu stále 
zvyšuje poptávka spotřebitelů po prodloužení čerstvosti zboží 
z hlediska jejich spotřeby. Tento požadavek klade stále vyšší 
nároky nejen na funkčnost obalů, ale i na zvyšování kvality 
materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Ve 21. století dochází 
často také k využití nanotechnologií.

Absorbéry aktivně ovlivňují 
klima obalu s produktem
Zjednodušeně se dají popsat aktivní materiály či 
obaly jako produkty vyvinuté tak, aby obsahovaly 
složky, které uvolňují či absorbují látky do nebo 
z baleného zboží či prostředí, kterým je obklo-
peno. Absorbéry (vlhkosti, kyslíku, oxidu uhliči-
tého, aromatu, etylenu atd.) v materiálu pozitivně, 
tedy i aktivně ovlivňují vnitřní klima obalu s pro-
duktem. Druhým typem aktivních látek jsou emi-
tory. Na rozdíl od absorbérů, které jsou schopny 
absorbovat a odstranit různé látky uvnitř obalu, 
jsou emitory založené na uvolňování látky, která je 
prospěšná pro kvalitu potravin uvnitř obalu.

Inteligentní materiály, obaly či etikety neovlivňují kvalitativně 
produkt ani pozitivně, ani negativně, ale „pouze“ sledují stav 

zboží či jeho prostředí a monitorují příslušné změny. Žádný  
z obou uvedených „smart“ systémů nesmí způsobovat změny 
ve složení vlastností, které by mohly být pro spotřebitele ně-
jakým způsobem zavádějící. 

Aktivní obaly 
přizpůsobené životnímu stylu
Vedle prodloužení trvanlivosti a udržení čerstvosti požaduje 
současný spotřebitel i snadné opracování či přípravu potra-
viny. Výrobci nových materiálů se stále častěji věnují vývoji 
materiálů například pro mikrovlnný ohřev. Problémem bývá kla-
sická kovová vrstva. Aby mohla být miska s hliníkovou vrstvou 
použita do mikrovlnné trouby, využívá se speciálních typů 
těchto materiálů, tzv. susceptory. 

Největšího komerčního využití dosáhly materiály se suscep-
tory, jejichž základ tvoří PET nosič, se slabou metalizací hli-
níku, laminovaný mezi rozměrově stálý substrát, tj. papír, 

MATERIÁLY
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případně karton. Při mikrovlnném ohřevu potraviny v obalu 
často dochází i k dalšímu nežádoucímu jevu – přehřívání 
pokrmu v jeho krajích, naopak uprostřed je často potravina 
chladná. I tady se nabízí chytré řešení v podobě použití stíni-
cích prvků, které způsobují rovnoměrný ohřev v celém objemu. 

Samostatnou kapitolou jsou samoohřívací a samochladicí 
obaly. Mezi prvními výrobci, kteří začali na tuzemském 
trhu používat v roce 2007 samochladicí soudky na pivo, 
byl Staropramen (Molson Coors). Při výrobě soudku společ-
nost využila unikátní patentovanou technologii samochlazení 
CoolKeg, kterou vyvinula německá společnost Cool-System. 
Při chlazení sudu jsou využívány schopnosti přírodního kamene 
zeolit, který absorbuje vodu. Proces samochlazení je zahájen 
jednoduchým odblokováním páčky na víku sudu, které propojí 
komory s vodou a drceným zeolitem. Ten začne absorbovat 
vodní páru a vzniklé teplo odvádí ven. Výsledkem je, že voda 
uvnitř stěn sudu zmrzne. Dvacet litrů piva Staropramen Světlý 
se tak během jedné hodiny vychladí na ideálních 5 °C a takto 
vychlazené vydrží pivo minimálně dalších dvanáct hodin. 

V oblasti přepravního balení jsou především využívány aktivní 
fólie, zvláště do zámoří. V exportním balení nacházejí velké 
uplatnění fólie s VCI (Volatile Corrosion Inhibitors), které posky-
tují velkou antikorozní ochranu produktu. Účinná látka (inhibitor 
koroze) je obsažena v PE fólii, postupně se uvolňuje a vytváří 
tak ochrannou atmosféru. VCI inhibitory vytvářejí na povrchu 
kovu tenkou vrstvu zabraňující elektrochemické reakci, která 
vzniká na povrchu kovu za vhodných klimatických podmínek, 
zejména při vyšší vlhkosti vzduchu.

Indikátory skloňované 
ve všech pádech
Indikátorů existuje rovněž celá řada. TTI indikátory monitorují 
průměrnou teplotu během skladování nebo distribuce výrobku 
a tím mohou sledovat i proměnu kvality či exspiraci produktu. 

Difuzní TTI indikátory mají nános absorpční vrstvy na podkla-
dovém savém papíru. Jakmile dojde k dosažení stanovené 
teploty, chemické složky indikátoru tají a jsou podkladovou 
vrstvou absorbovány, čímž dojde k trvalé změně zabarvení 
jednotlivých políček indikátoru. Mezi tyto indikátory patří na-
příklad produkty Timestrip od stejnojmenné firmy. Letos na 
podzim se začala nová generace Timestrip etiket používat při 
monitorování vakcín na očkování proti vzteklině. Vakcíny jsou 
totiž velmi citlivé na teplotu (obvykle se uchovávají při teplotě 
2–8 °C). Při překročení dolní či horní prahové hodnoty indi-
kátor reaguje změnou barvy.

Samostatnou kapitolou je i používání speciálních typů barev  
v roli indikátorů. Reverzibilní termochromní barvy mohou měnit 
zbarvení při zahřátí a při klesající teplotě se vracejí k původní 
barvě, čímž informují spotřebitele o ochlazení či zahřátí ná-
poje na správnou teplotu.

Indikátory se velmi často používají i v oblasti přepravního ba-
lení. Častou variantou je používání indikátorů vlhkosti,  kdy 
čidlo vlhkosti ukazuje danou relativní vlhkost v poli, kde pře-
chází zabarvení například z modré na růžovou, či různé 

změny polohy, například indikátor nárazu, 
otřesu, náklonu a podobně.

RFID, nebo NFC?
V oblasti chytrých etiket a štítků se používají 
technologie Auto ID, mezi které patří nejenom 
čárové, QR či AR kódy, ale i magnetické 
barvy, RFID nebo NFC. Zatímco RFID (Radio 
Frequency Identification) slouží k přenosu  
a ukládání dat pomocí elektromagnetických rá-
diových vln, NFC (Near Field Communication), 
které pracují na obdobném principu jako RFID, 
slouží k bezdrátové komunikaci mezi jednot-
livými elektrickými přístroji ve vzdálenosti do  
4 cm (max. 10 cm). 

Donedávna tuto technologii používali především výrobci chyt-
rých telefonů, dnes je rozšířena i do oblasti obalů. Aktuálně 
největší skupinou jsou tištěné NFC štítky se senzorem teploty, 
ale existují i štítky se senzory pro zjištění přítomnosti různých 
plynů nebo vlhkosti. 

MATERIÁLY

INTELIGENTNÍ MATERIÁLY 
„POUZE“ SLEDUJÍ STAV 
ZBOŽÍ ČI PROSTŘEDÍ.
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Další ročník podzimní konference flexotiskové asociace CFTA se opět konal v hotelu Kraví Hora v Bořeticích. 
Letošní plně obsazené akce s názvem FLEXOTISK OD A DO Z se zúčastnilo více než 100 zájemců dychtících 
po novinkách z oblasti tiskových technologií. Vedle zajímavých prezentací nechyběl ani společenský večer  
ve vinném sklípku a exkurze do sklárny Vetropack Moravia Glass v Kyjově.

Adriana Weberová 

Flexotiskaři se sešli opět v Bořeticích

výrobce mléka, který na obalu využil motiv „čerstvého vydání“ 
denního tisku, což přineslo zvýšení prodeje mléka.

O nové generaci výroby flexotiskových desek hovořil Jan 
Buchweitz ze společnosti ESKO. Zaznělo například, že  
s novým zařízením CDI Crystal XPS mění Esko výrobu flexo-

tiskových desek od základu. Integrace a auto-
matizace digitálního osvitu a LED UV expozice 
zlepšuje stálost a jednoduchost výroby flexotis-
kových desek. 

Toto řešení nejenže uvolní drahocenný čas ope-
rátora, ale také sníží manipulaci a obsluhu flexo-
tiskového zařízení, jakož i možnou chybovost. 
Pavel Bernard z Valido Prepress hovořil o pří-
pravě a postupech zhotovení flexotiskové formy 
ThermoFlexX od společnosti Xeikon. Zaznělo, 

že FlexX systémy poskytují vysoké rozlišení expozice polyme-
rových desek, včetně kontrolních prvků, správy barev, jakož  
i workflow managementu.

Na vodou vymývatelné flexotiskové desky Fujifilm Flenex FW 
se zaměřil Zdeněk Hlaváček ze společnosti Fujifilm Europe. 
Zmínil, že tyto desky mají výrazně zkrácené časy přípravy, 
přestože se používá stejných kroků jako při výrobě solvent-
ních desek. 

Odborné garance konference CFTA (odborná skupina 
flexotisku pro ČR a SR při Společnosti tisku ČSVTS), 
která se konala 18. a 19. října v Bořeticích, se 

ujal Martin Shejbal (SOMA), role moderátora se zhostil Miloš 
Lešikar (ACPP a vydavatelství Svět tisku).

Hned na úvod Martin Bělík ze společnosti DataLine Technology 
prozradil návod, jak zvýšit ceny etiket a obalů. Snad nikoho 
nepřekvapí, že se ve své přednášce zaměřil na možnosti a vý-
hody digitálního tisku. Ten kromě neomezené variability motivů 
a možnosti rychlé reakce na chování trhu přináší nové funkce 
obalů. Výsledný atraktivní obal nebo přesněji stejný produkt 
v milionech různých obalových designů snadno prodáte za 
vyšší cenu. To vše již dávno pochopila Coca-Cola, Heineken, 
vinaři, výrobci čokolád, tabákový průmysl a další. Například 

V HOTELU KRAVÍ HORA  
SE NA PODZIM SEŠLO  
108 ODBORNÍKŮ  
Z OBLASTI TISKU.
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Komplexní systém Kodaku nejen pro flexotisk popsal Alexandr 
Kobranov ze společnosti AMOS CZ. Připomenul novinky  
roku 2017. Jednou z nich je doplnění formátové řady CtP. 
Dále upozornil, že divize flexotisku zaznamenává v rámci spo-
lečnosti Eastman Kodak trvalý růst. 

Pásky pod štočky jako důležitý faktor ovlivňující kvalitu tisku 
představil Jürgen Dostal ze společnosti tesa tape. Pod názvem 
Když barva je pouhé číslo ukázala správnou 
interpretaci výsledků v měřicím přístroji, soft-
waru a v běžné komunikaci Małgorzata 
Lososová Ungrádová z firmy X-Rite Europe. 
Uvedla, že systémy pro měření barvy, recep-
turování, kontrolu a komunikaci o ní jsou dnes 
v různé konfiguraci dostupné pro každého 
zpracovatele tiskových zakázek. „Zde platí 
dvojnásobně, že nestačí je jen mít. Je nutné 
vědět, jak je správně a efektivně používat  
a jak interpretovat hodnoty, které vidíme na 
obrazovce počítače nebo na displeji pří-
stroje,“ zdůraznila.

Za zmínku dále stojí například příspěvek  
s názvem Montážní sleeves a adaptéry jako 
nosné prvky – výroba tiskových válců a ná-
vleků, který prezentoval Zdeněk Hulík z OXXO 
PIPE. Ten účastníky seznámil s výrobou mon-
tážních sleevů, adaptérů a laminátových ná-
vleků coby nosných prvků (například pro fotopolymerní desky), 
s následnou charakteristikou jednotlivých technologických 
vlastností. 

Prezentace Stírací rakle Daetwyler pro flexotisk od Larse Lieba 
ze společnosti Daetwyler SwissTec představila rakle pro jed-
notlivé druhy tisku, jejich geometrie a speciální povrchové 
úpravy. Absolutní stabilita tisku – zvýšení efektivity bylo té-
matem Petra Blaška ze společnosti SOMA. Zmínil, že sta-
bilní přítlak během tisku náročných motivů je základem pro 
výslednou kvalitu tisku. 

Větší důležitosti nabývá u EGP (Extended Gamut Printing), kdy 
finální barevný odstín vzniká kombinací sedmi barev a vyšší 
nároky na stabilní registr a přítlak jsou nezbytné. 

V kombinaci s automatickým nastavením registru i přítla- 
ku se pak stává flexotisk více konkurenčním vůči ostatním 
technologiím.

Celá konference byla již tradičně zakončena společenským 
večerem ve vinném sklípku za doprovodu cimbálovky. Druhý 
den akce byla pro zájemce připravena exkurze do firmy 
Vetropack Moravia Glass v Kyjově.   



56 www.packagingherald.cz

Letošní, již 59. ročník MEZINÁRODNÍHO STROJÍRENSKÉHO VELETRHU (MSV), který se konal od  
9. do 13. října, se zaměřil na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologii, dopravu a logistiku. Na 
tuzemské veletržní akci roku nechyběl ani tradiční projekt PACKAGING LIVE, o kterém jsme vás více informovali 
v říjnovém vydání Packaging Herald (13). MSV proběhl souběžně s veletrhy ENVITECH a Transport a Logistika.

Adriana Weberová 

MSV 2017: 
mimořádně vysoká zahraniční účast

sledu v maximální kvalitě možný i na komplikované zakřivení 
menších předmětů. „Díky propojení pomocí cloudu a sítě IoT 
je možné do systému implementovat i skener, který ze sníma-
ného kódu načte a vyšle do tiskové hlavy informaci, která je 
následně neprodleně vytisknuta,“ uvádí jednatel společnosti 
Pavel Ondrášek a dodává, že obě patentované technologie 
umožňují ovládání přes webové rozhraní prostřednictvím PC. 

Firma Leonardo Technology se na veletrhu pochlubila nej-
rychlejší průmyslovou inkoustovou tiskárnou na světě – JET3up 
RAPID, která je určená pro vysokorychlostní potisk kabelů rych-
lostí až 1200 m/min. a je ideální například pro vysokorych-
lostní potisk kabelů, trubek, ale také lahví, plechovek či fólií. 
> str. 58

Na podzimní Mezinárodní strojírenský veletrh se do 
Brna vydalo více než 80 tisíc návštěvníků, na které 
čekalo 1631 vystavovatelů z 32 zemí. Mimořádně 

vysoká byla letos i účast ze zahraničí. Podíl zahranič-
ních vystavovatelů dosáhl 50 %. Největší zastoupení měly 
Německo, Indie, Slovensko, Itálie, Rakousko, Jižní Korea  
a Čína. Zahraniční návštěvníci dorazili z více než 50 zemí  
a jejich podíl na celkové návštěvnosti přesáhl 10 %.

Veletrh si také prohlédla řada zahraničních dele-
gací a obchodních misí, které přicestovaly mimo jiné  
z Indie, Japonska, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Kuby 
či Německa. „Ročník 2017 potvrdil pozici MSV jako 
nejvýznamnějšího strojírenského veletrhu střední Evropy  
a v řadě parametrů byl ve srovnání s předchozími roč-
níky rekordní,“ říká za organizátora akce Veletrhy Brno 
Jiří Erlebach.

Z vystavovatelů nechyběla například společnost 
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, která na svém stánku prezen-
tovala systém IoT (Internet of Things) ve spojení s digitálním 
tiskem a robotickým pracovištěm. Návštěvníci tak mohli vidět 
na vlastní oči možnosti průmyslového značení, kdy součástí 
robotického pracoviště je robotická ruka a dvě tiskárny (CIJ tis-
kárna 9450C a CO2 laser C350). Čtyřosá ruka robota umí 
v prostoru podávat prakticky jakýkoli předmět v jakékoli po-
zici, což významně rozšiřuje možnost tisku. Tisk je v rychlém 

Simulace robotického pracoviště systému Mark & Control na stánku 
společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM 
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EPAL celosvětově každoročně roste zhruba  
o 10 až 15 %. Na evropském trhu je pak 
značka EPAL jednoznačný lídr a špička. 

Počet vyrobených palet EPAL v roce 2016 byl na úrovni  
70 milionů kusů oproti přibližně 10 milionům kusů palet UIC.  
V některých zemích, např. Německo, Itálie nebo Polsko, je 
podíl EPAL téměř absolutní.

Jak se daří čistit trh od padělků, vysvětluje Milan Kovařík, 
výkonný ředitel Zemského výboru EPAL pro Českou re-
publiku a Slovensko: „Řekl bych střídavě. Například letos  
v září jsme s Celní správou likvidovali téměř 1000 kusů zadr-
žených padělaných palet. Na druhou stranu si ale uvědomu-
jeme, že se jedná pouze o špičku ledovce. Abychom dále 
zvýšili informovanost kompetentních úřadů, tak jsme například 
v září, jako každý rok, školili slovenské a ukrajinské celníky.“ 

Důležitá je aplikace systémů kontroly kvality. Všichni li-
cencovaní výrobci a opravci palet EPAL jsou pod kontrolním 
dohledem jediné renomované a zcela nezávislé externí spo-
lečnosti, Bureau Veritas. Tato společnost kontroluje nejen 
vlastní kvalitu vyrobených a opravených palet, ale i celkový 
provoz, strojní zařízení a technologické postupy výrobců  
a opravců palet. Základním prvkem těchto kontrol je i to, 
že jsou vždy neohlášené, čímž se zásadně zvyšuje jejich 
efektivita.

EPAL doporučuje palety EPAL nesměňovat s paletami 
UIC/EUR. Důvodem je kvalita palet UIC/EUR a nedo-
statky UIC v boji proti dovozu padělků palet UIC/EUR do 
EU. Kromě zmíněného doporučení nesměňovat palety EPAL  
s paletami UIC/EUR považuje EPAL za důležité připomenout 
svůj postoj k nelegálnímu odstraňování ochranných znaků 
EPAL z palet. Milan Kovařík postavení EPAL k této záležitosti 

komentuje: „K tomuto postupu společnost vydala jednoznačné 
právní stanovisko. Zjednodušeně se dá říci, že odstraňování 
znaků EPAL z palet považujeme za nelegální a jsme připra-
veni značku EPAL aktivně bránit. V ideálním případě nabízíme 
možnost řádně získat licence EPAL a opravy palet následně 
provádět zcela legálně.“

Agenda Zemského výboru EPAL pro Českou republiku  
a Slovensko je velmi široká. Vedle již zmíněných aktivit je třeba 
zdůraznit spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavem zemědělským, kde komunikace probíhá velmi in-
tenzivně. „Také jsme domluveni na připomínkování připravo-
vané legislativní změny v oblastech ochrany a ošetření dřeva, 
které se používá při výrobě a opravách palet,“ doplňuje Milan 
Kovařík. EPAL se podílí na řadě vzdělávacích akcí. Kromě 
těch klasických také podporuje vzdělávání žáků vybraných 
středních a vysokých škol. Naposledy to byla spolupráce  
s Vysokou školou logistiky, o. p. s., v Přerově.

Naprostou novinkou, kterou EPAL představil svým zákaz níkům, 
je, že od 1. 1. 2018 bude možné využívat novou řadu  palet 
EPAL – tzv. CP PALETY, tedy palety využívané v chemickém 
průmyslu. Palety byly vyvinuty ve spolupráci se Svazem che-
mického průmyslu a vyrábějí se v devíti různých variantách 
lišících se formáty, provedením, tedy i nosností. EPAL bude 
samozřejmě pokrývat plnou sadu těchto palet – tedy CP 1 až 
CP 9. A na závěr poděkování Milana Kovaříka: „Děkuji všem 
našim klientům za důvěru a spolupráci v letošním roce. 
Mohu přislíbit, že jak Zemský výbor EPAL, tak i všichni vý-
robci a opravci palet EPAL vám budou i nadále poskytovat 
služby a výrobky té nejvyšší kvality! Těšíme se na další 
spolupráci!“   

www.epal.eu

Společnosti EPAL, výrobci stejnojmenných palet, se v České republice a na Slovensku v posledních letech velmi 
daří. Počty vyrobených a opravených palet EPAL rostou přibližně o 50 % oproti předcházejícímu roku – a to již třetí 
rok po sobě. Podobné tempo se očekává nejen v právě končícím roce, ale i v příštím. 

Dynamický růst a vysoký standard 
kvality palet EPAL i v roce 2017



58 www.packagingherald.cz

U společnosti TECHNOLOGY se 
mohli návštěvníci seznámit s ovino-
vacím robotem poslední generace 
Motion. Robot slouží pro automa-
tické ovinování zejména objemných 
palet a výrobků různých rozměrů  
a tvarů, které nemusí být umístěné 
na paletě. Do moravské metropole 
se vydal i přední dodavatel robo-
tiky COMAU.

Balení nebezpečných věcí představila firma DENIOS. Své 
produkty zde prezentovaly také společnosti BRANOPAC CZ/ 
/Antalis, TMT, ALTEG Bohemia a specialista na mytí obalů 
NERKON.

Součástí akce byla opět soutěž Zlatá medaile MSV o nej-
lepší inovativní exponáty. Odborná hodnotitelská komise udě-
lila šest hlavních cen, které získaly produkty společností KSK 
Precise Motion, ALTEG Bohemia, KOVOSVIT MAS, PRIMA 
BILAVČÍK, ŠMERAL Brno a Technické univerzity v Liberci. 
Čestné uznání si odnesla společnost BRIKLIS.   

Mezi vystavovateli byli zastoupeni i další dodavatelé z ob-
lasti identifikace a značení, například společnost BOTTLING 
PRINTING, EPRIN, JaGa nebo LINTECH.

Společnost 4ISP ve spolupráci s firmou Autodesk v Brně před-
stavila novinky z oblasti laserů. Na stánku bylo k vidění testo-
vání nového nestingového programu TruNest vyrobeného na 
míru pro konkrétní stroje a zákazníky. Jeho výhodou jsou eko-
nomické úspory a efektivita využívání zpracovávaného mate-
riálu – kovových desek a profilů – a zároveň propojení s již 
existujícími systémy ve firmách. Kromě této spolupráce byly 
prezentovány i další novinky, jako například řada HSG la-
serů využívající zdrojů Raycus, JPT a IPG, hlavy HighYag či 
Precitec.

Na veletrhu také nechyběl stánek například výrobce obalů 
z nasávané kartonáže společnosti DECAPULP nebo doda-
vatelé kolaborativních robotů (Universal Robots, ABB, KUKA 
a FANUC). „Strojírenský veletrh se pro firmu vydařil, kromě 
zavedených zákazníků nás navštívili další potenciální klienti. 
Navázali jsme s nimi nové kontakty, které samozřejmě vy-
hodnotíme až za několik týdnů po veletrhu. Těšilo nás, že 
stánek byl stále v obležení, protože jsme prezentovali roboty 
při práci,“ uvedl za společnost FANUC Michal Žáček.

JET3up RAPID je ideální například pro 
vysokorychlostní potisk lahví, plechovek či fólií.

 Ovinovací robot Motion

Vloni byli účastníci MSV nejspokojenější za 
posledních pět let. Výzkum agentury Ipsos 
provedený v průběhu loňského veletrhu mezi 
návštěvníky a vystavovateli zjistil, že spokojenost 
účastníků opět stoupla. Podíl spokojených 
vystavovatelů vzrostl ze 72 % v roce 2015 na 
84 %, u návštěvníků se jednalo o zlepšení  
z 81 % na 86 %. 

PŘIPOMEŇTE SI LETOŠNÍ ROČNÍK –  
ZHLÉDNĚTE VIDEO

PACKAGING LIVE V AKCI NA VIDEU
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V pořadí již dvanáctý ročník mezinárodní logistické konference SPEEDCHAIN se konal na začátku listopadu  
v pražském Břevnovském klášteře. Mottem odborného setkání logistiků, podnikatelů, akademických pracovníků, 
ale také představitelů státní správy letos byla Globální ekonomika: výzva pro lokální logistiku. 

Adriana Weberová 

SpeedCHAIN 2017:  
Aktuální témata, která hýbou oborem

dodavatelského řetězce ve spolupráci všech účastníků procesů 
a pro kompletní řízení procesů v reálném čase.

Neustávající růst a rozvoj velkých měst a aglomerací přináší 
problémy, s nimiž se stále více musí potýkat i logistika. Situaci 
i možná řešení představil Jakub Holec, majitel a jednatel 108 
AGENCY. Vysvětlil, jak mohou například města ve spolupráci 
s poskytovatelem logistických služeb společně zakládat ak-
ciové společnosti k řešení dopravní obslužnosti v centrech.

V sekci zaměřené na štíhlou a efektivní logistiku se Jan Polter, 
obchodní a marketingový ředitel společnosti DACHSER Czech 
Republic, zaměřil na city distribution. „Naše společnost se 
zabývá touto problematikou v rámci svého projektu R&D – 
City Distribution a vyvíjí soubor nástrojů, který nabízí řadu ře-
šení.“ Výsledkem jsou inovativní a udržitelné obchodní modely 
pro distribuci v centrech měst pro každou pobočku. Martin 

Konferenční sály kláštera zaplnilo 627 logistických osob-
ností, které do Břevnova dorazily z jedenácti zemí. 
Organizátor akce, společnost RELIANT, pro ně připravil 

pestrý odborný program v devíti sekcích a pěti panelových 
diskusích, na kterém se podílelo 91 partnerů.

Do světa „zelené logistiky“ největšího domácího výrobce au-
tomobilů účastníky zasvětila prezentace Petra Ungermana, ko-
ordinátora logistické strategie a inovací v logistice značky 
ŠKODA AUTO. Hovořil o ekologii výroby, dopravy a logistiky, 
které využívají nejmodernější technologie.

Zahraniční mluvčí Andy Rooke, viceprezident sdružení British 
APCO a jeden z celosvětově nejvýznamnějších odborníků na 
eCall, představil tento systém, který umožňuje přivolat rychlou 
pomoc účastníkům dopravní nehody a je v EU postupně za-
váděn pro osobní vozidla. V současnosti pracuje na dalším 
rozšíření tohoto systému pro zajištění bezpečnosti nákladních 
vozidel.

Důležité roli sledovatelnosti pro plynulý chod zásobova-
cích řetězců a bezpečný tok zboží se věnoval Milan Ludvik, 
country manager ZETES Czech Republic, dceřiné společnosti 
Panasonic Corporation, která poskytuje řešení pro viditelnost 

KONFERENCI NAVŠTÍVILO  
627 LOGISTICKÝCH  

OSOBNOSTÍ Z 11 ZEMÍ.
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Hynčice, sales manager firmy BITO skladovací technika CZ, 
přednesl důvody pro implementaci automatického transport-
ního systému boxů a krabic. Výhody nasazení spočívají v níz-
kých vstupních nákladech, ale také například v jednoduché 
a rychlé implementaci. 

Ani letos na konferenci SpeedCHAIN nechyběly tradiční pa-
nelové diskuse. Odborníci v nich diskutovali o řadě aktuálních 
problémů logistického oboru, například zaměstnávání cizinců 
s jeho riziky a výhodami, zavádění nových technologií ve 
skladech i o roli multimodálních přeprav v logistickém řetězci.

Odbornou část prvního dne uzavřel tradiční Logistický 
Hydepark. Řízený rozhovor s Romanem Horváthem, jed-
natelem společnosti SATUM CZECH, a Alešem Lopraisem  
z Loprais Tatra Teamu moderoval Vlasta Korec. Ve více než 
hodinovém bloku zazněla slova o tom, co spojuje podnikání 
v pojišťovnictví se špičkovým závodem trucků na Rallye Dakar 
a jaké náročné překážky musí oba obory překonávat.

První den konference završil slavnostní večerní program V.I.P. 
Logistic Rendezvous. Účastníky čekal bohatý společenský pro-
gram plný zábavy, jídla, pití a také hudby – se skupinou 
Hamleti vystoupil Aleš Háma a večer moderoval Dalibor 
Gondík.

Hlavní cenu si 
odnesl Ferdinand Hlobil
V průběhu večera nechybělo vyhlášení vítěze letošní prestižní 
ceny GRYF Supply Chain Award, kterým se stal Ferdinand 
Hlobil ze společnosti Cushman & Wakefield. Letos poprvé 
udělovala odborná komise cenu Ekologický projekt roku – 
EcoLOGI 2017, kterou získala společnost ŠKODA AUTO. 

Své ocenění udělila také Česká lo- 
gistická asociace za Logistický projekt 
roku 2017. I v tomto klání projektů 
zvítězila společnost ŠKODA AUTO 
se svým automatickým skladem drob-
ných dílů. 

V následujícím dni se účastníci vy-
dali na exkurzi do „smart factory“ – 
závodu KION v Ostrově u Stříbra. 
Prohlídka nejmodernější továrny 
skupiny KION Group, která vyrábí 
retraky LINDE s využitím digitálně pro-
pojených systémů a transparentních 
řízených procesů, byla jedinečným 
zážitkem a živým setkáním s nejmo-
dernějšími technologiemi. Více na 
stranách 62 a 63. Jedním z mediál-
ních partnerů konference byl magazín 
Packaging Herald.

Již 13. ročník SpeedCHAIN 2018 se uskuteční ve dnech  
7. a 8. listopadu 2018.    

ANI LETOS NA 
KONFERENCI SPEEDCHAIN  

NECHYBĚLY TRADIČNÍ 
PANELOVÉ DISKUSE.

Klikněte pro zhlédnutí videa

„Úspěšná dlouholetá tradice mezinárodní 
logistické konference SpeedCHAIN ukazuje, že 
toto setkání svým účastníkům přináší stále nové  
a aktuální hodnoty,“ uvedl při zahájení 
konference Miroslav Rumler, jednatel pořádající 
společnosti RELIANT.

PŘIPOMEŇTE SI ATMOSFÉRU  
KONFERENCE NA VIDEU
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Druhý den logistické konference SPEEDCHAIN (více o konferenci na stranách 60 a 61) byl věnován exkurzi do 
závodu KION, který dokáže ročně vyrobit 12 000 vysokozdvižných vozíků neboli retraků značky LINDE.  
KION Group zahrnuje sedm značek, kromě Linde také STILL, Fenwick, OM STILL, Baoli, Voltas a Egemin 
Automation.

Adriana Weberová 

KION vyrábí až 20 tisíc  
variant retraků LINDE

Všechny vozíky jsou vyráběny na míru podle 
specifických požadavků zákazníka, což  
v praxi znamená až 20 tisíc variant retraků.  
V letošním roce by výrobní halu mělo opustit 
více než pět tisíc vozíků typu BR1120  
a BR116. Vysokozdvižné vozíky neboli retraky 
ze Stříbra putují k zákazníkům do celého světa. 

REPORTÁŽ

Moderní závod leží v Panattoni Parku Stříbro neda-
leko Plzně. Výroba zde byla zahájena v lednu 2016. 
Druhý největší světový výrobce vysokozdvižných vo-
zíků a skladové techniky a evropská jednička vybavil 
novou produkční halu digitálně propojenými systémy 
a vytvořil tzv. chytrou továrnu. KION zde montuje čtyři 
základní velikosti tzv. stožárů pro různé druhy tonáže 
manipulačních vozíků. K obrábění a svařování sto-
žárů slouží roboty. Závod produkuje dva typy retraků 
značky Linde a Fenwick. 



REPORTÁŽ

Společnost KION Group investovala do vybavení budovy kolem  
14 milionů eur (téměř 400 milionů korun). Hala se rozkládá na 
ploše o rozloze přibližně 24 000 metrů čtverečních a zaměstnává 
kolem 150 lidí. V současné době byla dokončena stavba druhé 
haly, kde se budou vyrábět dopravníkové systémy.

PI

Závod ve Stříbře je již třetím závodem 
společnosti KION Group v České 
republice. Linde Pohony (LiPo) vyrábí 
řídicí nápravy a elektrické a hydrostatické 
pohonné nápravy pro KION Group  
v Českém Krumlově. JULI, společný podnik 
KION Group nedaleko Brna, vyrábí 
elektrické motory. Dohromady dnes 
pracuje na těchto třech místech 1200 lidí.
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LEGISLATIVA

SITUACE V OBLASTI DŘEVĚNÝCH OBALŮ, JEJICH VÝROBY A TEPELNÉHO OŠETŘOVÁNÍ SE  
V POSLEDNÍ DOBĚ PODLE ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO 
(ÚKZÚZ) STÁLE ZHORŠUJE. ZEJMÉNA V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍM TRHEM BYLY ZAVEDENY 
PRAKTIKY, KTERÉ NEJSOU V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A MOHOU BÝT DŮVODEM K POSTIHU.

Petr Harašta, ÚKZÚZ

Stav dřevěných  
obalů se zhoršuje
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Stav dřevěných  
obalů se zhoršuje

Nejpalčivější problém se týká zejména používání 
značek IPPC (použití značky se řídí zákonem  
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči), které 

byly přiděleny jiným subjektům, než které je k označování po-
užívají. Tyto praktiky byly v posledních dvou letech převzaty  
i některými orgány v rámci paletových společností, které přidě-
lují výrobcům dřevěných palet licence k jejich výrobě a ozna-
čování, aniž by byly k této činnosti u ÚKZÚZ registrovány. 

Vedle protiprávního počínání již registrovaných subjektů při 
výrobě, ošetřování a označování dřevěných obalů jsou tyto 
aktivity také často prováděny subjekty, které nejsou u ÚKZÚZ 
registrovány. Tyto subjekty svou činností (neplněním poža-
davků) porušují veškeré povinnosti, kterými je v České repub-
lice regulována výroba a tepelné ošetřování dřevěných 
obalů sloužících k přepravě zboží do třetích zemí. Touto 
činností vystavují vývozce problémům při vstupu zásilek 
do cílové země a následně se vystavují postihu ze strany 
ÚKZÚZ, případně Celní správy. Novela zákona umož-
ňuje daleko účinněji postihovat takové subjekty a ÚKZÚZ 
bude postupovat k těmto případům přísně.

ÚKZÚZ nemůže akceptovat 
doklady k dováženému řezivu
V poslední době zásadně stoupá dovoz již hotových výrobků 
(palet) a rovněž dovoz řeziva pro výrobu dřevěných palet ze-
jména z východoevropských zemí. Toto řezivo bývá většinou 
doprovázeno různými dokumenty obsahujícími informace  
o vlhkosti řeziva, většinou bez informací o provedeném 
ošetření. 

V České republice pak probíhá kompletace obalů a označo-
vání IPPC značkou nebo jen označování již hotových palet. 
Tyto způsoby označování jsou však v rozporu s českými před-
pisy, které hovoří o tom, že k výrobě dřevěných obalů může 
být použito řezivo ošetřené subjektem registrovaným u ÚKZÚZ 
nebo budou palety ošetřeny po jejich výrobě a pak budou 
označeny podle dalších požadavků. ÚKZÚZ nemůže akcep-
tovat doklady k dováženému řezivu, protože ty většinou neza-
ručují faktické provedení požadovaného tepelného ošetření. 
Označování takových obalů bez patřičného ošetření není 
podle českých předpisů možné.

Pozor na porušování  
práva duševního vlastnictví 
Protože symbol IPPC používaný ve značkách pro ozna-
čování ošetřených dřevěných obalů je registrovanou 
ochrannou známkou, využívá ÚKZÚZ ustanovení zákona  
č. 355/2014  Sb. a vyhlášky č. 358/2014 Sb. a připravuje 
opatření a aktivity, které povedou ke sledování porušování 
práv na úseku duševního vlastnictví. Neoprávněné používání 
značky IPPC se tak stává nejen správním deliktem podle usta-
novení zákona, ale také správním deliktem podle ustanovení 
o dodržování práv duševního vlastnictví. Subjekty postupující 
v rozporu s těmito požadavky budou postihovány a vyrobené 
obaly nebudou uvedeny do oběhu. ÚKZÚZ spolupracuje také 
v této oblasti s Celní správou ČR.

Kontroly zásilek dovážených na dřevěných obalech provádí 
ÚKZÚZ mimo jiné v souladu s rozhodnutími Evropské komise, 
která mají za cíl snížit rizika zavlékání a šíření některých druhů 
dřevokazných škůdců na území EU. Vedle kontrolních a moni-
torovacích aktivit při zjišťování možného výskytu háďátka boro-
vicového Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nicke 
et al. (kontroly dřevěných obalů a případně řeziva pocháze-
jících z rizikových zemí) se ÚKZÚZ zaměřuje také na zásilky 
původem z Čínské lidové republiky. Jedná se o zásilky vytipo-
vaných komodit (žula a další kámen včetně výrobků z nich) do-
vážených do České republiky. Ve spolupráci s Celní správou 
ČR jsou prováděny namátkové kontroly dřevěných obalů v uve-
dených zásilkách, jejichž cílem je eliminovat případné zavle-
čení škodlivých organismů (zejména rodu Anoplophora spp.) 
na naše území a monitorovat kvalitu dřevěných obalů dová-
žených do EU.

Vzhledem k negativním trendům v oblasti DOM (výroba  
a označování dřevěného obalového materiálu) je ÚKZÚZ 
nucen vzniklou situaci řešit ještě přísnějším postojem vůči ne-
legálním výrobám a označování DOM, případně vůči vý-
robám DOM, které nesplňují požadavky platných předpisů .  

LEGISLATIVA

NOVELA ZÁKONA  
UMOŽŇUJE  

ÚČINNĚJŠÍ POSTIHY.
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