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EDITORIAL

JARNÍ PROJEKTY JSME
ZVLÁDALI V PLAVKÁCH

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

v dubnovém editorialu jsme vás upozornili na řadu zajímavých
odborných akcí, které vás již tradičně v jarním období čekají.
Pro ty, kteří se jich nemohli zúčastnit, jsme z většiny připravili reportáže. Například z třetího ročníku konference zaměřené na automatizaci průmyslového balení a značení, která
se nově uskutečnila pod názvem DAZ. V rámci doprovodného
programu zde byla představena i speciální automatická linka,
jejíž funkčnost si mohli účastníci sami otestovat.
Na digitální tisk se zaměřilo setkání uživatelů HP Indigo,
kde zazněla smělá předpověď: Digitální tisk by měl mít
v roce 2022 až 20% podíl. To do určité míry potvrdil i veletrh
Reklama Polygraf a Obaly, kde bylo hned několik vystavovatelů digitálních tiskových technologií. K vidění zde byl například nejprodávanější stroj na světě, ale také technologie
umožňující tisk s unikátními metalickými vizuálními efekty.

Jaký kus cesty ušla tištěná elektronika, nás informovala konference pořádaná společností OTK GROUP. Například umí
monitorovat obsah regálů. Trend udržitelnosti potvrdila akce
s podobným jménem. Ukázalo se, že firmy, které se chovají
zodpovědně, se mohou těšit z čím dál větší přízně spotřebitelů.
A konečně soutěž Obal roku. Ta zaznamenala hned několik změn. Premiérově se konala na půdě veletrhu Reklama
Polygraf a Obaly. Rozmanitost přihlašovaných obalů si vyžádala změnu v podobě dvou rozdílných odborných porot
a nově mohli své řešení prezentovat také sami přihlašovatelé.
Milé čtenářky a čtenáři, tým Packaging Herald vám po hektickém a teplotně nadprůměrném jaru přeje příjemné prožití
blížícího se léta i s těmi dlouhodobě očekávanými kapkami
deště.

Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald
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Exkluzivní královské lahve
pro Harryho a Meghan
Princ Harry i jeho manželka se intenzivně
věnují boji proti používání jednorázových
plastových lahví. Společnost SodaStream,
největší výrobce perlivé vody na světě, k jejich poctě vytvořila limitovanou sérii lahví,
které bude prodávat na internetové aukci
a výtěžek věnuje dobročinné organizaci
Surfers Against Sewage, která se v otázce
plastového odpadu angažuje. V sérii je pět
typů klobouků, každý z nich inspiroval konkrétní model, který nosila některá z dam
královské rodiny. Celý koncept vymyslela izraelská agentura Gefen Team ve spolupráci
s marketingovým oddělením SodaStreamu.
Více na www.packagingherald.cz.
Ceny WorldStar 2018
byly předány u protinožců
V australském Queenslandu proběhlo slavnostní předávání cen
soutěže WorldStar for Packaging 2018. Z České republiky
se do světové soutěže přihlásilo celkem 13 obalových exponátů a titul WorldStar získalo rekordních 11! Například dárkové balení šesti lahví Ferdinand od přihlašovatele společnosti
THIMM – THE HIGHPACK GROUP. Oceněn byl rovněž design lahve a etikety aperitivu Ambrozie, na kterých se podílely společnosti Apimed, SKLÁRNY MORAVIA, PERGAMEN
a ETIFLEX. S etiketami pro pět druhů piv Hubertus bodovala
také například společnost OTK GROUP. WorldStar je ocenění za nejzajímavější obaly z pohledu inovace, ochrany
produktu i kreativity. V posledním ročníku soutěže bylo hodnoceno 318 obalových exponátů z celkem 38 zemí světa.
Hodnotitelská porota je složena z jednotlivých zástupců členských zemí. Českou republiku reprezentují zástupci obalové
asociace SYBA.

NEWS

Tetra Pak ČR vloni prodal
118 milionů obalů
Společnost Tetra Pak Česká republika dodala v roce 2017 na
tuzemský trh 118 milionů obalů a čtyři technologická zařízení
na zpracování nebo plnění tekutých potravin. Velká pozornost
byla také věnována oblasti marketingu a komunikaci s cílem
zlepšit vnímání produktů v obalech od Tetra Paku konečnými
spotřebiteli. Cílem do budoucna je udržet si prostřednictvím
inovací významné postavení na tradičních trzích v kategoriích
mléčných výrobků, ovocných nápojů a vína. K dalším cílům
patří rozšiřování portfolia v nových potravinářských oborech
a také výroba 100% recyklovatelných obalů a zvyšování povědomí o důležitosti a smyslu FSC certifikace.

Nová transparentní
tuba Optika od Uflexu
Uflex vyvinul flexibilní tuby, které mají všechny výhody flexibilních vícevrstvých laminátů. Originální přístup, který společnost
nazývá ABC (Aesthetics = estetika, Barrier properties = ba‑
riérové vlastnosti, Counterfeit-proof = odolnost vůči padělání),
přináší značkám flexibilitu a neomezené možnosti. Flexibilní
tuby Uflex zaujmou estetickými přednostmi, jako je mj. potisk
po celém obvodu, možnost marketingového využití celého
pláště tuby od ústí po dno, grafika s vysokým rozlišením, pokročilý soutisk metalických efektů, laminace v rejstříku, skvělá
povrchová úprava aplikací matných a lesklých efektů a lakování vytvrzované elektronovým paprskem pro ultravysoký lesk.
Více na www.packagingherald.cz.
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Oslavte fotbalovou
sezonu s limitovanou edicí!
Prémiová značka Heineken poslala do světa při příležitosti fotbalového svátku Ligy mistrů UEFA limitovanou edici. Určena je
pro fanoušky ve zhruba třech desítkách zemí. Tato speciální
edice nahradí standardní balení produktu na pultech supermarketů a hypermarketů. Celkem je k dispozici 2100 hektolitrů piva v lahvích o objemu 0,4 litru a 500 hektolitrů piva
v půllitrových plechovkách. Originální UEFA etiketu zdobí
pohár pro vítěze. Partnerství značky Heineken s Ligou mistrů
UEFA trvá již 12 let.

Obliba baleného piva
stále stoupá
Českému pivovarnictví se v roce 2017 dařilo v exportu.
Tuzemský trh se naopak propadá. Produkce určená pro české
konzumenty se vloni snížila o 2,1 %. Naopak obliba baleného piva stále stoupá na úkor čepovaného. Aktuálně tento
poměr činí už 62 ku 38 %. „Z našeho pohledu se jedná o ne
zcela úspěšný rok. Za loňské špatné výsledky mohou ve velké
míře regulace a přílišná byrokracie, která komplikuje podnikatelům živnost a dopadá na českou pivní kulturu. Přestože se trh
relativně dokázal vyrovnat s EET, u protikuřáckého zákona je
8
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tomu naopak, celkové dopady jsou negativní,“ říká předseda
Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal. Dalším
trendem je nárůst plechovek. Meziročně dokonce o 37 %.
Více na www.packagingherald.cz.

Primátor představil
originální design lahví
Náchodský pivovar Primátor označuje nový design skleněných
obalů a etiket za milník ve své historii. Lahev zdobí embossing
znázorňující reliéfy siluety náchodského zámku, chmelové
šištice a písmeno P. Zajímavý je také neobvyklý tvar lahve
s krátkým krčkem. Nové etikety s barevně sladěnými korunkami
odlišují jednotlivé druhy všech 15 vyráběných piv. Jednoduché
výtvarné motivy na etiketách a charakteristické perokresby rozdělují piva do různých řad. Kvalita etiket je podtržena i výběrem speciálního papíru vyšší gramáže, připomínajícího
svojí strukturou ruční papír.

NEWS

DEN ČESKÉ LOGISTIKY:
udržitelnost v logistice
Již čtvrtým rokem pořádala Česká logistická asociace Den
české logistiky. Akce se letos konala 17. dubna v muzeu výrobního závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi a jejím nosným
tématem byla Udržitelnost v logistice. Organizace setkání se
tradičně zhostila společnost RELIANT. Po úvodním proslovu
prezidenta ČLA Václava Cempírka a krátké zdravici prezidenta Evropské logistické asociace Paola Bisogniho následovalo vystoupení Jiřího Cee, vedoucího logistiky značky Škoda
Auto. Ten definoval tři základní pilíře udržitelnosti: udržitelnost technologickou, udržitelnost ve vztahu k životnímu prostředí a udržitelnost pracovních sil. „Pokud se bude situace
v logistice vyvíjet takto dále, brzy nastane doba, kdy logistika,
ne výroba bude určovat směr,“ řekl Jiří Cee, kterého vystřídal
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu České republiky. Ten problémy českého průmyslu vidí hlavně v nedostatku
lidí, narušení systému duálního vzdělávání a v zaostalé infrastruktuře. Po bloku přednášek následovala panelová diskuse na téma Logistika 4.0: Vize, nebo realita? Té se účastnili
Daniel Priban, TimoCOM; Jan Polter, Dachser Česká republika; Vojtěch Hromíř, Česmad Bohemia; Andrej Bednár, manažer týmu digitální továrny Škoda Auto; Jaroslav Ille, oddělení
metodiky celního řízení GŘC ČR. I v této části velmi silně rezonovalo téma nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. Po
obědě následovala exkurze do výrobního závodu. Zájem nahlédnout do logistického zázemí automobilky projevilo více
než 300 účastníků.

hovaných obalech. Často
bylo také porušeno například ustanovení, kdy
osoba, která uvádí na trh
nebo do oběhu výrobky
ve vratných zálohovaných
obalech, je povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení
množství a bez vázání
tohoto výkupu na nákup.

Zítřek utváříme dnes
Vše na téma obaly:
kompetentní, inovativní, kompaktní

Zákon o obalech vloni
porušilo 23 prodejců
Česká obchodní inspekce se v roce 2017 zaměřila na dodržování zákona o obalech, který ukládá obchodníkům povinnost chránit životní prostředí a předcházet vzniku odpadů
z obalů. Z 1120 provedených kontrol (od 13. března do
31. prosince) shledala porušení tohoto zákona ve 23 případech, což je o 15 případů méně než v roce 2016. Nejčastěji
byl porušen paragraf zákona, podle kterého prodávající
(u něhož je prodejní plocha 200 m2 a více) uvádějící do oběhu
nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly,
je povinen nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálo‑

Dodavatelé, kteří rozumí vašim požadavkům.
Poskytovatelé služeb, kteří hovoří vaším jazykem.
Řešení, která vás posunou dopředu.
Najděte přesně tu správnou inovaci obalu pro vaše účely
mezi více než 1.500 vystavovateli. Na FachPack!

PI

25.– 27.9.2018 /// Norimberk
fachpack.de/become-visitor

Evropský odborný veletrh
obalů, procesů a techniky

HLAVNÍ TÉMA
INTERVIEW

Roboty pronikají do
různých segmentů
V PROCESU BALENÍ, PRO KTERÝ JSOU TYPICKÉ JEDNODUCHÉ, OPAKUJÍCÍ SE A V NĚKTERÝCH
PŘÍPADECH NAMÁHAVÉ ČINNOSTI, SE STÁLE VÍCE PROSAZUJÍ KOLABORATIVNÍ ROBOTY. PRÁVĚ
KOBOTY OSVOBODÍ PRACOVNÍKY OD NAMÁHAVÉ A MONOTÓNNÍ PRÁCE. NAVÍC AUTOMATIZACE
ZEFEKTIVŇUJE NÁKLADY NA BALENÍ VÝROBKŮ, ZKRACUJE VÝROBNÍ CYKLY A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ ŘEŠÍ
AKTUÁLNÍ PROBLÉM S NEDOSTATKEM PRACOVNÍCH SIL.
Adriana Weberová

V

oblasti balení a paletizace je důležité, jakým robotickým koncovým nástrojem či uchopovačem jsou roboty vybaveny. Vzhledem k tomu, že je potřeba balit
produkty různých tvarů, velikostí, hmotností a konzistencí, musí
uchopovač, který dokáže manipulovat s různými produkty,
splňovat mnoho kritérií. Musí například zvládnout detekovat
šířku úchopu, sílu stisku, případnou ztrátu přenášeného předmětu nebo kompenzovat odstředivou sílu během přenášení.
„Navíc je ideální, pokud může být úzce integrován s robotickým ramenem bez nutnosti viditelných propojovacích kabelů, které mohou být na překážku určitým úkolům,“ doplňuje
10 www.packagingherald.cz

Niels Appel, obchodní ředitel společnosti On Robot. Dalším
přínosem zmíněných robotických koncových nástrojů je, že
nevyžadují dozor operátora, proto mohou pokračovat v práci
i po skončení pracovní doby lidských pracovníků a tím výrazně
zvyšovat produktivitu a výkon celého podniku.
Intuitivní automatizované
řešení balicích procesů
Největší dánský pěstitel bylinných a rostlinných produktů, společnost Rosborg Food Holding, si k manipulaci s rostlinami pořídil právě flexibilní uchopovač On Robot.

Váš specialista na balení!

Umíme
víc než
balit!
Stretch
fólie

Ovinovací
balicí
stroje

Lepicí
pásky
a technika

Vázací
pásky
a techika
Paketovací
lisy
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HLAVNÍ TÉMA

UCHOPOVAČ S CITLIVOSTÍ
LIDSKÉHO PRSTU – VÍCE NA

Pro úkoly s vysokým stupněm opakovatelnosti typickým pro
oblast balení je vhodné jiné intuitivní řešení, a sice snadno
programovatelné rozhraní robotických ramen od společnosti
Universal Robots. „V případě změny úkolu je možné robotické
rameno pro balení a paletizaci díky jeho kompaktní velikosti
a nízké hmotnosti rychle a snadno přizpůsobit novým podmínkám,“ vysvětluje Pavel Bezucký, obchodní ředitel Universal
Robots pro ČR a Slovensko.
Jedním z uživatelů podobných zařízení je společnost Orkla
Foods Sverige, která investovala do robotu Universal Robots
UR10. Součástí automatizovaného procesu je umísťování sáčků
s vanilkovým krémem do krabic. Robot pracuje samostatně,
ale je součástí výrobní sítě společně s předchystávačem a zalepovačem krabic a plnicím strojem, který podává výrobky.
„Robot nahradil manuální balení a výsledkem je zefektivnění
činností a ulehčení obsluze od zvedání těžkých břemen a od
namáhavých opakovaných úkonů,“ zmiňuje Pavel Bezucký.

ROBOT V ORKLA FOODS SVERIGE
V AKCI – ZHLÉDNĚTE VIDEO

V další ukázce se vydáme do oblasti vnitropodnikové logistiky,
kde se prosazují především autonomní mobilní roboty (AMR),
jež přebírají přepravní úkoly v segmentu balení produktů
a dalších výrobních činností. Jejich výhodou je snadná adapta‑
ce na změny ve výrobě a rychlá připravenost k nasazení
12 www.packagingherald.cz

do provozu. „Mohou být například doplněny robotickým ramenem a využity jako mobilní balicí stanice nebo osazeny
přepravníkem k transportování produktů mezi balicími linkami.
S integrovaným tažným systémem je lze také využít k přepravě celé palety zboží z výrobní linky do skladu,“ uvádí příklady Jesper Sonne Thimsen, obchodní manažer pro region
střední a východní Evropy (CEE) společnosti Mobile Industrial
Robots (MiR).
Za zmínku stojí projekt pro společnost Kamstrup, výrobce
v segmentu elektrotechnického průmyslu. Ta dokázala s využi‑
tím autonomních robotů MiR zvládnout zdvojnásobení objemu
výroby, aniž by musela zvýšit náklady na personál. Roboty,
které nahradily tradiční pásové dopravníky ve výrobní hale,
přepravují polotovary i hotové produkty mezi výrobními linkami
a robotickými pracovišti. Pracují nonstop, 24 hodin denně,
pět dní v týdnu.
Malé roboty pomáhají při
depaletizaci, etiketování a značení
Roboty pomáhají také v nápojovém průmyslu. Zde se primárně jedná o depaletizaci použitých sudů (tzv. keg sudů)
a přepravek včetně lahví. V potravinářském průmyslu se jedná
o depaletizaci plastových lahví (omáčky, dochucovadla) a zavařovacích sklenic (ovoce, zelenina).
„V případě sudů robot odebere prázdné sudy
z palety, které překontroluje na přítomnost plastové zátky, následně jsou sudy otočeny o 180°
a založeny do linky,“ popisuje depaletizaci Daniel
Havlíček z marketingu společnosti FANUC a dodává: „V případě přepravek s lahvemi robot nejprve odebere lahve, které vkládá do mycí linky,
prázdné přepravky jsou rovněž vloženy do paralelní mycí linky přepravek k opětovnému použití.
V případě lahví a zavařovacích sklenic v potravinářském průmyslu se jedná vždy o nové výrobky,
kdy robot depaletizuje celé vrstvy a vkládá je do
linky. Papírové proklady zakládá do zásobníku
pro další použití nebo recyklaci.“
Stále častěji se používají průmyslové roboty pro
aplikaci etiketování a značení. Robotické etiketování nabízí
variabilní rozsah robotu, který odebere etiketu z aplikátoru
a umístí ji na požadované místo. Robot může být dále opatřen
čtečkou nebo kamerou, pak provede následnou kontrolu
a načtení do systému. „Kromě etiketování se dále používá robotické značení, kdy robot nese speciální potiskovou hlavu
(laser, inkjet), díky které je schopen variabilně označit produkt z různých stran a s různým potiskem,“ doplňuje Daniel
Havlíček. Pro uvedené aplikace se používají malé roboty typu
DELTA a SCARA. 

Perfektní team

Kompletní řešení pro sbírání,
balení a paletizaci

Silný partner pro kompletní manipulační proces
Nikdo jiný Vám nenabídne tak ucelenou nabídku.
Nejširší produktová řada v průmyslu umožňuje FANUC
poskytovat vše, co potřebujete pro zrychlení, zpružnění
a zefektivnění Vašich manipulačních procesů. Ideální
roboty pro sbírání, balení a paletizaci umožňují
perfektní synchronizaci a hladký průběh procesů od
prvního do posledního kroku. Nezáleží, zda je Vaše
zboží velké nebo malé, lehké nebo těžké, robustní
či křehké, vždy máme perfektní řešení pro všechna
průmyslová odvětví a aplikace. Smart, strong, yellow

FANUC Czech s.r.o.
Tel.: +420 234 072 900
www.fanuc.cz
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Elegantní lahve
prodávají sekty i vodu
PRÉMIOVÉ OBALY JSOU PRO VÝROBCE A DESIGNÉRY OBLASTÍ, VE KTERÉ MOHOU POVOLIT UZDU
SVÉ FANTAZII. NA DRUHÉ STRANĚ MUSÍ POČÍTAT S LIMITY Z HLEDISKA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ.
ELEGANTNÍ DESIGN SI ZASLOUŽÍ NEJEN SEKTY, VÍNA ČI SPECIÁLNÍ VODA, ALE TAKÉ NAPŘÍKLAD
EXKLUZIVNÍ PAŠTIKA.
Adriana Weberová

O

blíbená šumivá a perlivá vína
si zaslouží prémiový obal.
Toho si je vědoma i společnost Vetropack Moravia Glass, která
nedávno vyvinula pro své tuzemské
i zahraniční zákazníky ucelenou řadu
lahví určenou právě pro zmíněné produkty, u nichž sycení nepřesahuje
10 g CO2/l. „Sycení je limitní z důvodu
nižších hmotností uvedených lahví. Nová
řada není určena pro klasickou metodu
výroby šampaňského, kde tlak vyvinutý
během kvašení je vyšší, a proto musí mít
lahve mnohem větší hmotnost,“ vysvětluje
technické parametry Marek Pokorák,
mould design manager společnost
Vetropack Moravia Glass. Všechny lahve
jsou vyráběny v atraktivní barvě cuvee.
Nová lahev měla
být v italském stylu
V zadání na nové lahve byl požadavek, aby celá řada tvarově vycházela z návrhů italských kolegů. Dále měly být splněny všechny pevnostní charakteristiky určené pro tento druh
obalu, a pokud by to bylo možné, měly být lehčí.
Prvním krokem nutným k úspěšnému splnění uvedeného zadání bylo detailní prozkoumání celého segmentu a analýza
stávajících a konkurenčních lahví podobného charakteru.
„Tvar všech lahví byl po prvotním návrhu podroben pevnostnímu výpočtu v systému Elfen, kde byly zjištěny nejnebezpečnější oblasti odolnosti na vnitřní přetlak,“ říká Marek Pokorák
a dodává: „Následně došlo ke změně designu těchto oblastí
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a bylo docíleno minimalizování napětí v kritických oblastech.
Tento krok měl zásadní vliv na pevnostní odolnost vůči vnitřnímu přetlaku.“
Poté následoval návrh předlisku metodou kombinace s moderními simulačními systémy. Ke slovu přišel výpočtový systém
Elfen, který simuluje pohyb skla během výrobního procesu.
Významně tak zkracuje čas potřebný pro vývoj a také dobu
uvedení nového výrobku na trh. „Nejdůležitější pro správnou
funkci výrobku je tlaková odolnost. Té je možno docílit pouze
dodržením naprosté čistoty vnějšího povrchu. Na vnější ploše
skla, především dna, nesmějí být sebemenší nedokonalosti.
Důsledná kontrola a nekompromisní ,rejection´ jsou jedinou
cestou k úspěchu,“ zdůrazňuje Marek Pokorák.
Nová řada lahví uspěla nejen na italském trhu. S růstem kvality vín na Moravě i v Čechách se vinaři začínají více zajímat
o barvu cuvee v kombinaci s originálním tvarem, a to jak pro
vlastní špičková vína, tak i pro běžnou produkci.
Česko-slovenská
spolupráce se vyplatila
Elegantní lahve mohou být také na sycenou vodu. Zvlášť když
se jedná o unikátní produkt v podobě slovenské minerální
vody Fatra, která obsahuje vzácné složení minerálů a má unikátní zásaditý charakter.
K tvorbě designu nového obalu byl osloven český designér
Jan Čapek. Všechny návrhy a výroba lahve byly společné dílo
designéra a zadavatele, společnosti ST. NICOLAUS – trade.
Ta na spolupráci ocenila přístup designéra k výrobnímu materiálu – plastu, jehož možnosti podrobně zkoumal. Nakonec
byla zvolena speciální výrobní technologie.
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the art of fire

Spolupráce trvala dva roky s tím, že
základní tvar lahve byl zvolen brzy.
Následně však trvalo delší dobu
vybrat z desítek návrhů ten, který
by splňoval i technické parametry
lahve. Nejsložitější bylo ovšem indivi‑
duálně nastavit tisíce malých plošek
na lahvi tak, aby bylo dosaženo požadovaného efektu plynulé siluety
vytvořené ze zmíněných plošek. „Za
dva roky spolupráce vznikly desítky
variant. S výsledným obalem jsme
více než spokojení, což podtrhuje
i fakt, že Jan Čapek získal za lahev
cenu za designéra roku v soutěži
Czech Grand Design,“ hodnotí projekt Peter Smatana, senior brand manager společnosti ST. NICOLAUS.
Vítězný návrh nejlépe vystihuje atributy produktu a výjimečnost Fatry, inspirované krásou slovenské přírody.
Becherovka chce novým
designem oslovit mladé
Na prémiovější design vsadila také
Becherovka v úzké spolupráci se
sklářskou firmou O-I. Na základě
klientových požadavků bylo pro
sklárnu prioritou odlehčení lahve
ve spojení s úpravou tvaru etiketovacího prostoru a použitými dekory.
„Zákazník měl jasnou představu
o změně celkového vzhledu a etiket.
K tomu byl upraven etiketovací prostor na lahvi. Použité logo na lahvi
bylo upraveno tak, aby se více podobalo originálnímu znaku
klienta,“ říká vedoucí konstrukčního oddělení českého závodu
O-I Miroslav Fridrichovský, kterého doplňuje Jakub Will Loos,
manažer značky Becherovka: „Nyní ale Becherovku omlazujeme. Přibližujeme se mladým lidem, což chceme podpořit
také novou lahví a etiketou. Proto jsme se rozhodli pro mladší,
čistší a prémiovější design, který ale zároveň symbolem rodu
Becherů odkazuje na bohatou historii značky i na záhady,
které jsou s ní spojené.

PRÉMIOVÉ OBALY MOHOU
BÝT I Z VLNITÉ LEPENKY
Úsobrno č. p. 79, 679 39 Úsobrno • CZECH REPUBLIC
Phone: + 420 516 427 711 • Fax: + 420 516 427 700
E-mail: info@sklomoravia.cz
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Zušlechťování ovlivňují
digitální technologie
POLYGRAFIE I TISK OBALŮ DOSÁHLY VELMI VYSOKÉ KVALITY. ZÁKAZNÍK JE VŠAK NÁROČNÝ
A V ZÁPLAVĚ NABÍDKY HO ZAUJME NEJEN EXCELENTNÍ KVALITA, KTEROU DNES POVAŽUJE ZA
VÍCEMÉNĚ STANDARDNÍ, ALE OČEKÁVÁ I DALŠÍ BENEFIT. TEN LZE REALIZOVAT GRAFICKÝM NÁPADEM,
NEOTŘELOU KONSTRUKCÍ NEBO VÝBĚREM NĚKTERÉHO MODERNÍHO ZPŮSOBU DIGITÁLNÍHO
ZUŠLECHŤOVÁNÍ.
Jana Žižková

Z

ušlechťováním lze zlepšit funkční (především bariérové) či estetické vlastnosti obalu či tiskoviny.
K nejběžnějším formám patří laminace, lakování,
impregnace či ražba. Zatímco donedávna se většina těchto technologií realizovala na konvenčních zařízeních,
s rozvojem digitálního tisku se zušlechťovací procesy posouvají i do této oblasti. V poslední době hned několik známých
výrobců digitálních strojů představilo na trhu řadu novinek,
které zesilují pozitivní marketingovou komunikaci směrem
k zákazníkovi.
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Metalické barvy a speciální
zušlechtění se stalo realitou
K asi nejvíce diskutovaným květnovým novinkám patří nový
tiskový stroj Xerox IridesseTM Production Press od společnosti
XEROX. Zajímavostí pro český trh je i jeho evropská premiéra, která proběhla v rámci veletrhu Reklama & Polygraf
na výstavišti PVA v Praze-Letňanech. Šestibarevný tiskový stroj
kombinuje nejvyšší stupeň automatizace tiskového procesu
s unikátními metalickými tiskovými efekty. Nový Iridesse kombinuje čtyřbarevný tisk až se dvěma speciálními tonery v jednom
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7 důvodů, PROČ AUTOMATIZOVAT –
bez ohledu na velikost
Firmy jsou dnes tlačeny do projektů automatizace zejména ze dvou příčin, a to rostoucí poptávkou ze strany
zákazníků a nedostatkem pracovní síly na trhu. Avšak ROBOTICKÁ AUTOMATIZACE přináší mnohem více dalších
výhod, které mohou být zejména pro řadu menších a středních podniků příjemným překvapením. Pojďme si je shrnout.
Pavel Bezucký, obchodní ředitel Universal Robots pro ČR a SR
1. Efektivní náklady a univerzálnost

6. Návrat lidského rozměru do výroby

Díky jednoduchému uvedení do provozu, snadnému programo‑

V důsledku sílící spotřebitelské touhy po masové personalizaci

vání a univerzálnímu využití kolaborativní roboty významně zjed‑

produktů se od vize tzv. továren bez světel vrací do výroby lidský

nodušily a urychlily automatizační projekty. Někteří zákazníci

rozměr. Přesněji řečeno ve formě spolupráce robotů a lidí, jejichž

uvádějí, že v porovnání s průmyslovými roboty jsou náklady na

schopnosti se vzájemně doplňují: lidská invence, kreativita a zku‑

uvedení kobotů do výroby až pětkrát nižší.

šenost spojená s přesností, konzistentní kvalitou a schopností ne‑

2. Opakovatelné nasazení
Na rozdíl od jednoúčelových průmyslových robotů mohou být ko‑

přetržité práce kolaborativních robotů.

7. Pro firmy všech velikostí

boty osazeny různými koncovými nástroji, takže podniky nemu‑

Od francouzské PSA Group po slovinské Izoelektro o osmi lidech –

sejí v případě nové aplikace kupovat dalšího robota, ale stačí ho

prospěch z kolaborativní robotiky mají podniky všech velikostí.

přemístit na jiné pracoviště, přeprogramovat a uvést do provozu –

SMB firmy zejména oceňují okamžitou dostupnost a rychlé nasa‑

v řádu několika hodin.

zení do provozu, nízké počáteční náklady bez nutnosti dodatečné

3. Udržení výroby v lokalitě

infrastruktury a rychlou návratnost investice.

V rané fázi globalizace se výrobní provozy stěhovaly do zemí
s nízkými náklady na pracovní sílu. Kolaborativní roboty umož‑
ňují zvýšit produktivitu natolik, že se přesun do levnějších zemí
přestává vyplácet, a výroba tak zůstává v tradičních lokalitách.

4. Lepší pracovní místa
Ačkoliv se předpovídalo, že kvůli robotům zanikne ve výrobě vět‑

ROBOTICKÝ PROJEKT
VE SPOLEČNOSTI STAMIT

šina pracovních míst, překvapivě se tak neděje. Koboty nahrazují
především činnosti postavené na rutinní, opakované a monotónní
práci a umožňují pracovníkům věnovat se zajímavějším úkolům
a firmám snížit fluktuaci.

5. Blízko zákazníkům
Výrobní společnosti se dnes snaží být co nejblíže zákazníkům

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

a jejich požadavkům. Automatizace s využitím flexibility kobotů
umožňuje jejich dodavatelům co nejvíce zkrátit cestu ke spotřebi‑
telům a co nejpřesněji vyhovět jejich různorodým nárokům.
17

DESIGN

tiskovém průchodu. Ve své třídě se jedná o jediný digitální tiskový stroj, který umí tisknout metalickou zlatou nebo stříbrnou
barvou v CMYK a čirým tonerem v rámci jednoho průchodu.
Revoluční technologie odstraňuje nutnost používání několikanásobných tiskových postupů, které jsou běžné pro dekorativní tisk. Se dvěma speciálními tiskovými jednotkami mohou
zákazníci vytvářet zajímavé tisky s metalickými a mixovanými
metalickými gradienty a dalšími speciálními vylepšeními. Zlaté
či stříbrné tonery mohou být používány samostatně či mohou
sloužit jako vrstva pod nebo nad CMYK, čímž vzniknou unikátní iridescentní odstíny. Xerox Iridesse Production Press s vysokým rozlišením a produkční rychlostí je na trhu dostupný od
9. května 2018.

jako by vystupovaly z pozadí, Océ Arizona tiskne jednotlivé
vrstvy s dokonalým pozicováním médií díky automatickému
zvedání tiskové hlavy.
Jednu z nejvýraznějších forem zušlechťování představuje aplikace holografických designů a bezpečnostních hologramů.
Lídr na trhu s razicími metalickými i holografickými fóliemi,
společnost KURZ, nově nabízí unikátní propojení designových
elementů na obalech s aplikacemi chytrých telefonů a dalších komunikačních prostředků. Vzniklá divize KURZDIGITAL je
schopna nabídnout zakázkovou výrobu aplikace, která může
verifikovat konkrétní hologram, logotyp, sériové číslo, QR kód
a současně může nabídnout funkce využitelné pro marketing
konkrétní firmy nebo koncového uživatele – track & trace, věrnostní programy atd.

XEROX IRIDESSE PRODUCTION PRESS
V AKCI

PARCIÁLNÍ LAK PRO ZVÝRAZNĚNÍ
I APLIKACI 3D EFEKTU – VÍCE NA
NOVÉ MOŽNOSTI PŘEDSTAVUJÍ
DIFRAKČNÍ RAŽEBNÍ FÓLIE DEEP LENS

V oblasti obalů se také stále častěji hovoří o jedné z nejprogresivnějších a nejvýraznějších technologií digitálního zušlechťování – SCODIX (v České republice zastupuje DataLine
Technology). V současnosti je technologie využitelná pro efektové zušlechťování až do maximálního formátu B2+. Výhodou
je i možnost rozšíření stroje o další varianty 3D strukturálního
zušlechťování. Mezi rozšiřující opce patří nanášení glitterů,
realizace Braillova písma a dalších parciálních a reliéfních
efektů včetně kombinací tisku variabilních dat. UV technologii
s vysokým rozlišením (2540 × 450 dpi) lze použít na celou
řadu substrátů (tisky z ofsetu, tisky z digitálu, plasty, laminované tisky).
Plastická textura, digitální embossing
nebo řízené hologramy?
I Canon vsadil na „WOW effect“ reliéfního tisku. Na veletrhu FESPA představil novinku v podobě Océ Touchstone.
Komplexní integrovaný systém je využíván v rámci velkoformátové flatbed tiskárny řady Océ Arizona 1200 nebo 2200
a produktům díky vytváření atraktivních struktur i textur (vzhled
kamene, cihel, dřeva, dlaždic apod.) dodává prvek výjimečnosti a dnes i tolik žádaný hmatový vjem.
Zušlechťovací technologii lze využít pro tvorbu Braillova
písma, embossing či reliéfní nápisy. Při tisku více vrstev, které
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A SPATIAL FX – VÍCE NA

Zušlechtěné nové IML
útočí na všechny smysly
Doslova smyslovým zážitkem jsou nové IML etikety, které po‑
užívá na svých výrobcích společnost Jokey. Vedle dekoračních
funkcí je přídavným prožitkem dotyková struktura, sametově
měkký dotyk, vůně či třeba i možnost komunikace s mobilními zařízeními, pomocí které IML přebírá na obalu bezpečnostní funkce. Velký marketingový potenciál nabízí i digitální
vodoznak (digital watermark), který může být neviditelně rozmístěn po celém obalu. U pokladny může nahradit čárový
kód. Pokladní pak nemusí zboží skenovat, což přináší 50%
úsporu času. Navíc může obsahovat i řadu dodatečných informací (například názory uživatelů, recepty, návody k po‑
užití nebo sociální média), které mohou být staženy mobilními
přístroji s odpovídajícími aplikacemi.
Především u potravin lze u tisku etikety použít například termochromatické barvy, které spotřebitele změnou svého odstínu
informují o proměně teploty skladovaného produktu. Všechny
efekty lze použít i v kombinaci Blacklight, u které jsou písma,
znaky a motivy tištěny speciálními barvami, které získávají
pod UV světlem jinou barvu. Vedle zvýšení bezpečnosti výrobku lze tento efekt použít i jako zábavnou formu vtipu. 
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COGNEX
EXPLORER
OPTIMALIZUJE
v reálném čase produktivitu
pro automatizaci závodů
Společnost COGNEX, přední dodavatel systémů počítačového vidění a průmyslového čtení čárových kódů, uvedla
systém COGNEX EXPLORER™ pro monitorování v reálném čase (Real Time Monitoring – RTM) určený pro
automatizaci a logistické operace.

RTM

agreguje data, informuje o trendech dat
zachycovaných snímačem čárového
kódu DataMan® a poskytuje celému závodu okamžitou zpětnou vazbu za účelem identifikace chyb
procesu, minimalizace nenačtení kódu, maximalizace objemu
výroby a omezuje nutnost předělávek.
RTM sleduje trendy kvality čárového kódu, monitoruje změny
konfigurace a analyzuje data z každého snímače čárového
kódu DataMan, aby bylo možné rychle identifikovat příčiny
nízké úspěšnosti čtení a další chyby, které ohrožují efektivitu
provozu. Na snadno použitelných ovládacích panelech dostupných na internetu se zobrazují auditní protokoly na bázi
konfigurace a „tepelné mapy“, které umožňují manažerům
závodu implementovat okamžitá nápravná opatření a optimalizovat procesy.
„Aby koneční uživatelé zůstali konkurenceschopní, potřebují
rychle zjistit a napravit problémy s řízením procesů,“ uvedl
Carl Gerst, senior vicepresident společnosti Cognex pro identifikační produkty. „RTM poskytuje manažerům závodů nepřetržitý přístup k datům o chování procesu, takže mohou mít
přehled o selháních, k nimž dojde během kterékoli směny,
i za jejich nepřítomnosti. Manažeři logistiky již nyní díky schopnostem RTM dosahují zvýšení efektivity až o 2 %. Společnost
Cognex nabízí tuto výjimečnou hodnotu také pro odvětví automatizace závodů.“
Tím, že systém Cognex Explorer Real Time Monitoring poskytuje přístup k datům po síti, podporuje chytré závody
a prostředí, v nichž se stále častěji uplatňuje koncepce Průmysl
4.0. RTM dokáže pomocí známého nástroje DataMan Setup
Tool konfigurovat až 20 snímačů DataMan a výsledky lze

monitorovat prostřednictvím rozhraní na bázi internetového
prohlížeče. Časové statistické přehledy o chování procesu na
základě dat RTM lze prohlížet odkudkoli v závodu na osobním
počítači, tabletu nebo chytrém telefonu.
Cognex Explorer Real Time Monitoring je k dispozici již nyní.
Pro další informace o tom, jak tento systém dokáže zvýšit efektivitu a snížit náklady, navštivte www.cognex.com/RTM.

Společnost Cognex Corporation navrhuje, vyvíjí, vyrábí
a uvádí na trh širokou řadu obrazových produktů, které
všechny využívají metody umělé inteligence, díky nimž
se mohou podobně jako člověk rozhodovat na základě
toho, co vidí. K produktům společnosti Cognex patří
systémy počítačového vidění, senzory pro počítačové
vidění a snímače čárového kódu, které se využívají
v závodech a distribučních centrech po celém světě,
kde odstraňují chyby ve výrobě a expedici.
Společnost Cognex je světovým lídrem v oblasti
počítačového vidění. Od svého založení v roce 1981
doposud prodala přes 1,5 milionu systémů na bázi
počítačového vidění v souhrnné hodnotě přes pěr miliard
dolarů. Společnost Cognex sídlí ve městě Natick ve státě
Massachusetts, USA, a má zastoupení a distributory po
celém americkém kontinentu, v Evropě a Asii.

Další podrobnosti naleznete na webové stránce společnosti
Cognex na adrese www.cognex.com. 
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Pivovar Svijany:
EXPERT NA PIVNÍ SPECIÁLY
PIVOVAR SVIJANY je největším výrobcem pivních speciálů na tuzemském trhu.
I zde zaznamenali odklon od konzumace točeného piva ve prospěch lahvového.
To dnes tvoří více než polovinu produkce. „Z hlediska designu stojí za zmínku obal
Svijanského Mázu 11, který zdobí sezonní grafika. V obchodech se mohli spotřebitelé
setkat například s velikonočními a vánočními etiketami,“ uvedl mimo jiné sládek
pivovaru Petr Menšík.
Adriana Weberová

Mohl byste nám přiblížit vaše portfolio?
V současné době je ve výrobním sortimentu našeho pivovaru trvale čtrnáct piv. S výjimkou nealkoholického piva jsou všechna
nepasterovaná, tedy stále živá. Vedle nejprodávanější jedenáctky Svijanský Máz je to například i celá řada speciálních
piv, tedy piv s obsahem 13 až 17,99 hmotnostních procent
extraktu původní mladiny. Pokud jde o ně, jsme mimochodem
jejich bezkonkurenčně největším výrobcem pro český trh.

POKRAČOVÁNÍ ODPOVĚDI
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Kdo je vaše cílová skupina?
Máme tisíce fanoušků jak na venkově, tak i ve velkých městech. Kromě toho se i u nás postupně stále zvyšuje podíl konzumentů lahvového piva na úkor piva točeného.

POKRAČOVÁNÍ ODPOVĚDI
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Nedávno jste oslavili 20 let na trhu, jakým
vývojem prošly za tu dobu vaše produkty?
Jedním z prvních kroků byl již v roce 2000 přechod na nepasterované pivo, čemuž předcházela celá řada úprav výrobního
procesu, která byla podmínkou tohoto kvalitativního skoku.
Od té doby jsme sortiment postupně rozšiřovali a zavedli
20 www.packagingherald.cz

Mezi nejúspěšnější
provedení se řadí
velmi jednoduchá,
ale o to úspěšnější
grafika zpracovaná pro
časopis F.O.O.D., která
nesla motiv vánočního
stromku na tmavém
pozadí.

jsme několik speciálních piv. Patří mezi ně patnáctka Svijanský
Baron nebo třináctky – nefiltrovaný Kvasničák, světlý Svijanský
Kníže, tmavá Svijanská Kněžna a sváteční DUX. V posledních
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několika letech jsme pak nabídku dále doplnili například
o nefiltrovaný řezaný ležák Svijanský fanda, prémiový ležák
„450“, který jsme poprvé uvařili u příležitosti 450. výročí založení pivovaru, kroužkový ležák Zámecký Máz, připravený
při příležitosti rekonstrukce Zámku Svijany v těsné blízkosti pivovaru, a nejnověji i nefiltrovaný Svijanský Máz.
Jak se to projevilo v designu
lahví a dalších obalů?
Obecně v pivovarnictví probíhají nyní hlavní inovace spíše
v oblasti nových manipulačních technologií, balení a obalových materiálů a designu hotových výrobků, proto i všem těmto
výzvám věnujeme prvořadou pozornost. Pokud jde o balení,
po celou dobu vedle standardních řešení – sudů a lahví – usilujeme o co nejširší a nejzajímavější nabídku alternativních
obalů. Její součástí jsou například malé série dvoulitrových
Plechovek (nejen) pro chlapy, které jsou pro náš pivovar typické a na českém trhu ojedinělé, nebo dekorativní skleněné
džbány, v nichž nabízíme naše nefiltrovaná piva. Oblíbené
jsou rovněž naše pětilitrové „pártysoudky“. Na aktuální trend
zvyšování obliby plechovkového piva jsme zareagovali instalací nové stáčírny piva do plechovek, která představuje zatím
největší investici v celé historii pivovaru v celkovém objemu
přes 100 milionů Kč. Od letošního března stáčíme na lince
jako první český pivovar do plechovek i pivo nepasterované.
(Více jsme o projektu psali v 16. vydání magazínu Packaging
Herald.)
Jak se osvědčilo používání dvoulitrových
plechovek nebo pětilitrových pártysoudků?
Osvědčilo se nad očekávání skvěle. Soudků prodáváme desetitisíce ročně a dvoulitrových plechovek dokonce statisíce.
Mezi pětilitrovými pártysoudky se vyjímají naše oblíbené designy Svijanského Mázu a „450“, které patří mezi nejprodávanější. U dvoulitrových plechovek jsme už také vyrobili několik
desítek sérií s privátním designem. Objednávají si je především firmy, které je darují zaměstnancům k významným událostem nebo velmi často také jako vánoční dárek. Slouží jim
i jako skvělá pozornost pro obchodní partnery. Čím jiným by
mohly firmy překvapit své obchodní protějšky více než dvoulitrovou pivní plechovkou v jejich vlastním designu? Jedinou naší
podmínkou je povinná přítomnost loga Svijan a dalších specifikací na každé plechovce. Účel použití byl tedy nasnadě.
Které další obaly považujete
za nejpovedenější a proč?
Do vratných lahví stáčíme nealkoholické pivo Svijanský Vozka
a dalších sedm druhů piv. Vyzdvihl bych především práci s eti‑
ketami lahví Svijanského Mázu 11 %. Jelikož se jedná o nejprodávanější produkt, rozhodli jsme se, že při nejdůležitějších
událostech roku jej budeme standardně po omezenou dobu

prodávat pouze se sezonním designem. V obchodech se tak
můžete setkat s velikonočními a vánočními etiketami nebo
také se speciálními etiketami při příležitosti Slavností svijanského piva, které pořádáme každoročně vždy druhou sobotu
v červenci ve Svijanském Újezdu. Za zmínku určitě stojí nefiltrované pivo, které stáčíme ručně do patentních litrových lahví
s keramickým uzávěrem. V těchto obalech nabízíme řezaný
ležák Svijanský fanda 11 % a Kvasničák 13 %. O tom, že
jsou povedené, svědčí i to, že získaly ocenění za design. Pivo
v tomto exkluzivním balení je velmi oblíbené jako dárek, stejně
jako větší alternativa – džbán o objemu 2 l s uchem z litiny
PI

ADAPTOVAT SE.
SÍLA TRANSFORMOVAT.

FLEXIBILITA

Vysoce modulární, vysoce výkonný systém počítačového
vidění nové generace In-Sight® 7000, se stovkami
zakázkových kongurací, odstraňuje všechny překážky
realizace vaší vize.
Flexibilita – Čočky, osvětlení, ltry a kryty
kongurovatelné za provozu, vhodné pro zakázkové
aplikace.
Výkon – Bohatá knihovna nástrojů
počítačového vidění s novým,
bleskově rychlým algoritmem
PatMax RedLine.™
Snadná integrace – Rychlý
a intuitivní vývoj aplikací v prostředí
EasyBuilder.®

www.cognex.com/InSight7000
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a velkým keramickým uzávěrem, do nějž stáčíme Kvasničák
13 %. Dvoulitrový džbán ještě navíc balíme do lepenkového
obalu s praktickým uchem na transport k přátelům a rodině.

Kde hledáte inspirace?
Rádi a dlouhodobě v tomto směru spolupracujeme například
s libereckým rádiem RCL. Výsledná plechovka s motivem RCL
ve žlutém hávu se často používá jako hodnotný dárek, cestuje v Libereckém kraji po festivalech a stává se cennou kořistí soutěžících. Další zajímavé dvoulitrové plechovky vznikly
ve spolupráci s rockovou kapelou Dymytry. Černobílá plechovka ověnčená designem aktuálního turné zavítala do náruče a lednice nejednoho fanouška na koncertě v jednom
z desítek hudebních klubů a kulturních domů. Kdo utratil veškeré peníze za čepované pivo na koncertě, měl možnost si
svou plechovku objednat na e-shopu Pivovaru Svijany. Pokud
bych měl zmínit nejoblíbenější obal, který vznikl ve spolupráci
s klientem, musím jmenovat soudek s motivem bowlingových
koulí pro ABL ligu. Pro propagaci tohoto sportu má skutečně
ideální tvar. Nově očekáváme, že se velmi populárními
obaly stanou 0,5l plechovky s označením „Nepasterováno“.
Nejenže jde o unikát v tom, že se jedná o jediné nepasterované pivo v plechovce o tomto objemu, ale dali jsme si náležitě záležet i na grafickém zpracování. Věřím, že se s nimi
setkáme v každém regálu všech českých obchodních řetězců.
Na jaké materiály nejvíce sázíte?
Samozřejmě hlavně na tradiční obaly, tedy sudy a lahve.
Plechovky, které se ostatně jinde ve světě osvědčily jako
22 www.packagingherald.cz

spolehlivý pivní obal a slouží tomuto účelu již od roku 1933,
jsou i u nás pro pivo čím dál tím perspektivnější obal. Je
známé, že k jejich výhodám patří, že nepropouštějí světlo
a plyny, jsou velice skladné, pivo se v nich mnohem rychleji vychladí na správnou teplotu než ve skleněné láhvi,
a jsou také stoprocentně recyklovatelné. Růst poptávky po pivu
v plechovkách je proto už dnes markantní a bude stále rychleji pokračovat i v příštích letech. Z těchto důvodů i tomuto
balení věnujeme mimořádnou pozornost, což dokládá i naše
obrovská investice do nové, velmi moderní stáčecí linky. Letos
na ní plánujeme naplnit pět milionů půllitrových plechovek, do
budoucna hodláme do plechovek stáčet až pětinu výstavu.
I když z hlediska celkového objemu tvoří jen doplněk, velmi
si zakládáme i na již zmíněných dvoulitrových plechovkách
a pětilitrových pártysoudcích. V těchto obalech má pivo stejně
dobré podmínky jako ve velkém sudu, a navíc umožňují krea‑
tivní práci s designem.

Jaké jsou podle vás benefity nebo možnosti
uvedených materiálů z hlediska designu?
Pokud jde o design, jsme především mimořádně flexibilní. Jak
už jsem zmínil, dvoulitrové plechovky i pětilitrové pártysoudky
můžeme vyrábět i v malých sériích s privátním designem, což
také často využíváme jak my, tak i někteří naši zákazníci.
A zařízením na adjustáž malých sérií je vybavena i naše nová
stáčecí linka do standardních půllitrových plechovek, takže
i v tomto případě můžeme nabízet jakýkoli design na přání.
Kolik druhů obalů v současné době
používáte a jaký je jejich podíl?
Do KEG sudů (15, 30 a 50 l) a tanků stáčíme 42 % výstavu, podíl 0,5l lahví činí 55 %. Plechovky se zatím na celkové produkci podílejí ze 2 %, ostatní obaly (pártysoudky,
Plechovky pro chlapy, džbány a litrové lahve) pak s 1 % sortiment doplňují.

VÍME JAK NA
SHRINK SLEEVE OBALY
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Uvažovali jste někdy o PET lahvích?
Rozhodně ne. Pivo do PET lahví zásadně nestáčíme a ani nebudeme. Považujeme je totiž pro naše poctivé pivo za obal
nejen nedůstojný, ale i nevyhovující, protože k němu propouští
světlo a kyslík, takže v nich pivo stárne a ztrácí říz a pitelnost.
S kým na tvorbě obalů z hlediska tvaru
a grafického designu spolupracujete?
V případě skleněných obalů jsou našimi partnery společnosti
O-I a Condec. Grafiku obalů zajišťuje jablonecká Hlawa
creative.
Do jaké míry spolupracujete
na designu obalu se sklárnami?
Spíše jen formou výběru existujících polotovarů, jejich dekorování a kompletace.
Uvažovali jste někdy
o využívání zelených lahví?
Neuvažovali. Zastáváme názor, že se pro pivo nehodí, protože propouštějí více nežádoucího světla než hnědé lahve.
Čím tmavší lahev, tím pro pivo lépe a naopak.
A například o použití
embossingu jste přemýšleli?
Ano, u některých speciálních luxusních skleněných obalů a u skle‑
nic o embossingu do budoucna uvažujeme. U standardních
půllitrových lahví v tuto chvíli nikoli.
Prozradíte nám výrobce vašich etiket?
Máme větší počet dodavatelů. Tím hlavním je momentálně
slovenská firma Aluprint.
Jaké jsou vaše roční objemy produkce a kterému
pivu se z hlediska výstavu nejvíce daří?
Loni Pivovar Svijany uvařil celkem o zhruba dvě procenta více
piva než v roce 2016 a za celých dvacet let své samostatné existence zvýšil výstav více než patnáctinásobně. S více
než 638 tisíci hektolitrů je nyní jedním z největších pivovarů
v českých rukou a největším českým výrobcem zachovávajícím tradiční způsob kvašení piva. Letos plánujeme dosažení
hranice 650 tisíc hektolitrů. Pokud jde o strukturu, pozici s odstupem nejprodávanějšího svijanského piva si nadále udržuje
Svijanský Máz. V restauracích se nicméně stále více uplatňují prémiové ležáky. Podíl speciálních piv zůstává víceméně
stabilní.
Jaký je podíl točeného a baleného piva?
Jaký je trend v této oblasti?
Pokud jde o poměr lahvového/plechovkového a sudového
piva, jak už jsem uvedl, bohužel ani my nevybočujeme z obec‑
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ného trendu postupného snižování podílu sudů. Celkem jsme
v nich loni expedovali jen asi 42 procent celkové produkce,
i tak však stále zůstáváme nad obecnou úrovní trhu, kde již
podíl sudového piva klesl výrazně pod 40 procent.

A NYNÍ BYCHOM SE VRÁTILI
K TECHNOLOGIÍM. JAKÉ TECHNOLOGIE
V SOUČASNÉ DOBĚ POUŽÍVÁTE A JAKÝM
VÝVOJEM PROŠLY? ODPOVĚĎ NA

Vaše nová plnička na plechovky je od
společnosti Krones. Proč jste vsadili právě
na tohoto dodavatele?
Firma Krones je v oblasti stáčení piva světovou špičkou. Při našich nárocích na hygienu a celkovou kvalitu plnění, zejména
s ohledem na vizi nepasterovaného plechovkového piva, jsme
v podstatě neměli jinou volbu. Navíc jsme i takto špičkové
zařízení ve spolupráci s dodavatelem vylepšili o některá nestandardní řešení. Zbytek linky je potom sestaven z českých
a italských komponentů tak, aby splňoval naše požadavky
na výkon, spolehlivost, kvalitu balení, dopravu a značení plechovek při přijatelných investičních a provozních nákladech.
Do jakých formátů a proč linka plní?
Linka plní do klasických půllitrových plechovek, ale může případně také stáčet různé velikosti plechovek stejného průměru
od 300 do 600 ml. Plechovky lze po naplnění balit do různých forem obalů v množství od čtyř do 24 kusů. O počtu
variant, které v budoucnu použijeme, rozhodne poptávka po
konkrétních baleních.
Kolik máte aktuálně plniček
a jaké jsou jejich kapacity?
Plnička na půllitrové lahve má kapacitu 25 tisíc lahví za hodinu a na plechovky 15 tisíc plechovek za hodinu. Stáčírna
do KEG sudů naplní 240 sudů za hodinu. Všechny ostatní
obaly stáčíme ručně.
A na úplný závěr: Prozradíte nám vaše plány
do budoucna z hlediska obalů a technologií?
Vzhledem k tomu, že naším hlavním krédem je výroba tradičního českého piva, snažíme se i v oblasti obalů držet klasiky,
tradičních obalů, které se hodí k poctivému řemeslnému pivu.
Jakékoliv inovace obalového portfolia se budou i v budoucnu
odvíjet v tomto duchu.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.  

SMARTLASE
C 350 BOU

IDEÁLNÍ ZNAČENÍ PRO NÁPOJOVÝ PRŮMYSL.

Poskytuje řešení bez ohledu na rychlost, velikost a podklad produktu.
SmartLase C 350 BOU (Beam Orientation Unit) je speciálně
navržen pro snadnou integraci do nejnáročnějších plnicích linek.

Ukázkové video značení
pomocí SmartLase C 350 BOU

APLIKÁTORY
ETIKET ŘADY 2200
OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ OZNAČOVÁNÍ PALET.

Nová řada 2200 vychází z osvědčené koncepce, která poskytuje
spolehlivost, efektivitu a snadné používání. Tisíce jednotek jsou
již nainstalovány v náročných prostředích nepřetržitého provozu.
Řada 2200 posouvá systémy pro tisk a aplikaci vývojově kupředu,
poskytuje širokou škálu zaměnitelných aplikačních jednotek,
optimalizovaný zásah operátora a bezkonkurenční rychlost aplikace.

Zhlédněte ukázku
aplikace etiket v praxi
obchod@ondrasek.cz · www.ondrasek.cz · www.markem-imaje.com

KOMPLEXNÍ ZNAČICÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBNÍ A BALICÍ LINKY

IDENTIFIKACE

„Čtverečky“ na POS
a v logistice
VÝVOJ NA TRHU, PŘEDEVŠÍM V SEKTORECH ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACIE, KTERÉ STÁLE VÍCE OVLIVŇUJE
LEGISLATIVA EU, RYCHLE SMĚŘUJE K MASIVNÍMU VYUŽÍVÁNÍ DVOUDIMENZIONÁLNÍCH (2D) DATOVÝCH
NOSIČŮ. A TO TÉMĚŘ VÝHRADNĚ KÓDŮ GS1 DATAMATRIX.
Michael Šimek, GS1 Czech Republic

V

důsledku implementace evropské protipadělkové směrnice začínají lékárny a nemocnice používat kamerová
zařízení pro sběr dat. Při načítání kódů jejich informační systémy již nebudou zpracovávat pouze GTIN, ale
i další data, především sériové číslo nebo třeba exspiraci léčivého přípravku. To ovšem neznamená, že z balení farmaceutických produktů úplně zmizí stávající symbol EAN-13.

přibyl GS1 DataBar, datový nosič schopný nést kromě GTIN
i doplňující informace ve formě GS1 AI, GS1 aplikačních
identifikátorů, například dobu minimální trvanlivosti (DMT),
číslo šarže, zemi původu nebo hmotnost. Požadavek na zavedení datového nosiče, který by dokázal na POS přinést více
dat na menší ploše, vzešel před mnoha lety od obchodníků.
U varianty GS1 DataBar Omnidirectional Stacked,
nesoucí pouze GTIN, jeho vývojáři dosáhli pouhých 20 % rozměru původního EAN-13 nesoucího
v podstatě stejnou informaci. Při větším množství dat
(GTIN, šarže, čistá hmotnost, DMT, popř. země původu apod.) však velikost GS1 DataBar Expanded
Stacked již původní rozměr EAN-13 výrazně překračuje. Co s tím?
Ve chvíli, kdy obchodníci začnou přecházet z laserových nebo CCD zařízení na kamerové snímače,
vzniká potenciál pro zavedení jiných typů datových
nosičů. Slovo tak dostávají 2D datové nosiče, především GS1 DataMatrix. Tyto 2D kódy stávající laserové nebo CCD scannery nejsou schopny snímat.
Důležitou podmínkou pro správné fungování je, že
GS1 DataMatrix musí obsahovat znak FNC1 na
první pozici (identifikátor symboliky [d2, varianta
ECC 200) a že zde bude využit standard GS1 AI.

Využívání kódů GS1 DataMatrix je vymezeno pro definovanou skupinu léčiv a EAN-13 bude pro ostatní i nadále stěžejním datovým nosičem. Oba symboly, 1D kód EAN-13 i 2D
kód GS1 DataMatrix, bude díky využití kamerových snímačů
možné snímat jedním zařízením. V maloobchodu jsou symboly
EAN/UPC přítomny více než 40 let. Po roce 2014 k nim
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2D nosič dat na POS?
Téměř jistě výhradně GS1 DataMatrix
GS1 DataMatrix představuje maticový symbol o vysoké hustotě dat; na velmi malém prostoru je schopen zakódovat velké
množství informací. Na velikost vlastního kódu má však vliv
nejen množství dat, která chceme do symbolu zakódovat, ale

IDENTIFIKACE

také velikost Modulu X. Pro 2D kódy obecně platí, že pokud
mají být použité pro skenování pokladními terminály, velikost
Modulu X by měla být 1,5násobkem velikosti Modulu X doposud využívaných symbolů EAN/UPC. Nominální velikost
EAN/UPC činí 0,330 mm, takže nominální velikost 2D kódů je
0,495 mm, při tolerančním rozmezí od 0,396 do 0,990 mm.

EKONOMICKÁ STRÁNKA PŘECHODU
NA KÓDOVÁNÍ DYNAMICKÝCH DAT
NENÍ ZANEDBATELNÁ – VÍCE NA

Nacházíme se na počátku
přechodného období?
Po velmi dlouhou dobu bude nutné počítat s tím, že než všichni
prodejci přejdou na kamerové snímače, bude nutné na obale
uvádět dva datové nosiče – některý z čárových kódů EAN/
UPC a současně symbol GS1 DataMatrix. Co se kvality realizace 2D kódů pro POS týče, tak minimálním požadovaným
stupněm zůstává 1,5 (ASCI C).

Pokud zakódujeme do GS1 DataMatrix GTIN, DMT a číslo
šarže, tak při velikosti Modulu X = 0,395 mm bude vlastní
symbol zabírat plochu přibližně 8 × 8 mm (včetně povinných
ochranných zón o minimální velikosti 1 X). K uvedenému rozměru je však ještě nutné připočíst plochu pro HRI (Human
Readable Interpretation), okem čitelnou numerickou sekvenci.
Při použití fontu Arial Narrow a výšce písma 1,2 mm potřebujeme navíc další prostor, přibližně 16 × 8 mm. K realizaci
symbolu včetně HRI při minimální velikosti Modulu X bude
celkově potřeba 25 × 8 mm. Tato plocha představuje pouze
třetinu prostoru potřebnou pro zakódování GTIN do EAN-13
při jeho 80% zobrazení. Nezapomínejme, že kompletní HRI
je povinnou součástí symbolů GS1 DataMatrix a GS1 QR
Code!

V oblasti logistiky bude do budoucna GS1 DataMatrix na
GS1 logistické etiketě (GS1 LL) doplňovat a později nejspíš
i nahrazovat stávající GS1-128. Logistická etiketa je nyní,
vzhledem k požadovanému množství informací, rozdělena do
dvou, případně do tří řádků kódů GS1-128. Všechna tato data
přitom dokáže obsáhnout jediný symbol GS1 DataMatrix.
V ideálním stavu, kdy by mezi sebou obchodní partneři komunikovali přes EDI a zasílali si standardní zprávy, především
DESADV – dodací list, by jako identifikace logistické jednotky stačilo kódovat pouze SSCC – sériové číslo logistické
jednotky. Ostatní doplňující informace by již nesla zpráva
DESADV. Na GS1 LL by pak stačilo SSCC zakódovat buďto
pouze v GS1 DataMatrix, nebo v kombinaci s GS1- 128.
Velikost Modulu X pro aplikaci GS1 DataMatrix na GS LL doposud nebyla definována, ale předpoklad je, že minimální
hodnota Modulu X bude 1 mm, případně ještě větší. 
PI

Vaše zboží
čerstvě v cíli
Logistika chlazeného zboží - profesionální
servis zejména pro potravinářské výrobky

Doprava v ČR a SK: Již od jedné palety, kusu nebo kg s dodáním D+1 od objednávky | Vlastní kolona chlazených vozů | Řízená síť pro chlazenou distribuci | City logistika
Skladování: Sklad na logistické křižovatce v Jažlovicích u Prahy | Možnost copackingových operací a crossdocku | Překladiště po celé ČR i SK
Doprava po Evropě: Chlazené i mrazené zboží po celé Evropě (FTL) | Chlazené Sea Cargo | Celní a deklarační služby + Intrastat
Certifikace: ISO 9001, ISO 14001 | AIB International Food Standard, HACCP, WISE | AEO

Kontakt: Richard Palán, tel: +420 724 938 808 | e-mail: palan.richard@esa-logistics.eu | www. esa-logistics.cz
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Logistika potravin:
TLAK NA RYCHLOST
A FLEXIBILITU
V LOGISTICE POTRAVIN JE KLADEN DŮRAZ ZEJMÉNA NA VČASNOST A FLEXIBILITU. POSKYTOVATELÉ
LOGISTICKÝCH SLUŽEB SE KROMĚ NABÍDKY KOMPLEXNÍCH SLUŽEB NEOBEJDOU BEZ EDI A WMS. SVÁ
SPECIFIKA MAJÍ PŘEDEVŠÍM CHLAZENÉ A MRAŽENÉ POTRAVINY. U MRAŽENÉHO ZBOŽÍ JDE O GARANCI
POŽADOVANÉ TEPLOTY, U CHLAZENÉHO PAK O VČASNOST DODÁNÍ S OHLEDEM NA EXSPIRACI ZBOŽÍ.
Adriana Weberová

V

segmentu potravin a nápojů je v mnoha případech
kladen důraz na čerstvost, včasnost dodání a flexibilitu dodávek. Vysokou úroveň služeb vyžaduje zboží
rychle podléhající zkáze. Logističtí provideři proto musí umět
rychle reagovat na potřeby svých klientů a být schopni nejen
vyskladňovat správnou šarži ve správném čase, ale také být
schopni zpětně tyto specifické šarže stahovat z oběhu, je-li to
třeba. „Stále více je patrné, že naši klienti využívají maximální
možnou flexibilitu, kterou jim poskytovatelé dokáží nabídnout.
Objemy dodávek se spíše snižují, zato jejich frekvence se
zvyšuje,“ říká Jiří Pichrt, business development manager společnosti FM Logistic. Segment potravin a nápojů tvoří u této
společnosti kolem 50 %.
Náročné je u logistiky potravin nakládání se zbožím se specifickou dobou exspirace, která je navíc v případě chlazeného
zboží velmi krátká. „To klade velké nároky na rychlost logistického procesu,“ dodává Richard Palán, key account manager
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společnosti ESA, mezi jejíž zákazníky patří významné nadnárodní obchodní řetězce.
Standardem je dodání zboží do jednoho dne od objednání.
„Zákazníci vyžadují maximální zrychlení všech procesů a někteří vyžadují zásobování svých prodejen chlazeným a mraženým zbožím v rozsahu sedmi dní v týdnu,“ potvrzuje tlak
na rychlost Kateřina Kačírková, obchodní manažerka společnosti MD logistika, která se specializuje na chlazené a mražené potraviny.
Uživatelé logistických služeb požadují od svého providera
kromě flexibility i poskytnutí komplexní služby, a to včetně balení. „Ano, děláme skladování, dopravu všech tonáží, balení,
kompletace atd. To ale dnes nestačí. Proto se také podílíme
na tvorbě procesů a navrhujeme řešení pro individualizaci jejich zakázek, tvorbu balíčků a dá se říci, že se spolupodílíme
na vnímání značek našich klientů,“ potvrzuje trend Jiří Pichrt.

LOGISTIKA

Vzhledem k maximální optimalizaci procesů dochází při distribuci potravin například ke kombinaci suchého a chlazeného
zboží. Tu umožňují víceteplotní návěsy. Výsledkem je doručení více zboží více zákazníkům na jedno doručovací místo
v jeden čas a jedním nákladním vozidlem. Běžná je EDI komunikace (Electronic Data Interchange). „U klientů, kde máme
dohodnutý tento standard, pak téměř veškerá komunikace probíhá elektronicky,“ říká Richard Palán.
U některých druhů potravin je nutné sledovat teplotní řetězec
od místa výroby až po doručení k finálnímu příjemci, k čemuž
je potřeba kromě zařízení pro monitoring teploty disponovat
vyškoleným personálem pro dané zbožové sortimenty a více
než kde jinde dbát na striktní oddělování jednotlivých druhů
sortimentu při distribuci i skladování. „Specifikem chlazeného
a mraženého zboží je garance dodržení teploty v průběhu
celé doby přepravy, u chlazeného zboží k tomu navíc přistupuje nutnost rychlé distribuce – v řádech dnů,“ připomíná
Kateřina Kačírková.
Dodavatelé chlazeného zboží mohou mít další specifické požadavky například v podobě rozdílné paletizace, sandwichování nebo maximálního počtu krabic na vrstvě. „Vše je pro
každého dodavatele přesně nastaveno ve WMS (Warehouse
Management System). Ještě více specifických požadavků mají
odběratelé našich zákazníků, např. obchodní řetězce,“ říká
Richard Palán. V oblasti obalů ve společnosti ESA jednoznačně převažují vratné obaly. Kromě europalet se jedná například o přepravky nebo isotermické boxy.

Trendem je otevírání menších
prodejen v centrech měst
S tlakem na rychlost doručení přichází jiný dlouhodobý trend,
kdy obchodní řetězce otevírají v centrech měst menší prodejny s omezenými skladovými prostory, což klade vyšší nároky na jejich zásobování. Závoz standardními kamiony tam
kvůli nevyhovující infrastruktuře není možný, a města navíc
někde zpřísňují požadavky na emisní limity nákladních vozidel. „Tento trend je důvodem, proč jsme v roce 2015 vstoupili do tzv. malé logistiky a vyvinuli model Hub & Spoke,“ říká
Kateřina Kačírková. Jeho cílem je zajistit zásobování menších
prodejen plným sortimentem mraženého zboží menšími nákladními vozy a současně zajistit, aby tyto vozy byly maximálně vytížené, tudíž jezdily co nejhospodárněji.

O FUNGOVÁNÍ MODELU HUB & SPOKE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Samozřejmě i mezi poskytovatele logistických služeb proniká
automatizace. „Obecně lze říci, že čím vyšší nároky na ruční
manipulaci se zbožím daná aktivita přináší, tím je proces náročnější. Tam, kde to lze, se proto snažíme procesy automatizovat,“
zmiňuje Jiří Pichrt, kterého doplňuje Richard Palán: „U po‑
travinářství lze zatím automatizovat převážně příjem zboží,
jeho vložení do WMS, zaskladnění a podobné procesy, kde
se pohyb odehrává ve formě převážně homogenních palet.“
JAK DĚLAJÍ LOGISTIKU POTRAVIN
A NÁPOJŮ V LIDLU, NÁM POPSALA

LOGISTICKY JE JEŠTĚ SLOŽITĚJŠÍ

VEDOUCÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE

MRAŽENÉ ZBOŽÍ – VÍCE NA

ZUZANA HOLÁ – VÍCE NA
PI

...Váš partner v paletách

Výkup
Opravy
Prodej

www.herus-palety.cz
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Aktuální novinky
na paletovém trhu
SITUACE S PALETAMI NA ČESKÉM A SLOVENSKÉM TRHU je stále neuspokojivá, a to jak z pohledu kvality
vyráběných a opravovaných palet a množství padělků značkových palet EPAL, tak aktuálního nedostatku nových
palet na trhu. Zmíněné problémy nahrávají dodavatelům nekvalitních a falšovaných palet.
Milan Kovařík, ředitel Zemského výboru EPAL pro Českou a Slovenskou republiku

C

o je nejčastěji porušováno? První oblastí je porušování
ochranných známek, v našem případě tedy EPAL, kdy
je běžná europaleta vydávána za paletu značkovou
a licencovanou. Tímto krokem nelicencovaný výrobce nebo
opravce palet ušetří na licenčních poplatcích (jedná se o minimální částky), ale hlavně takto vyrobená nebo opravená
paleta nepodléhá přísné kontrole kvality a o to jde těmto výrobcům a opravcům palet především. Popsaný přístup poté
vede k druhé části odpovědi, k vlastní kvalitě palet, které nepodléhají kontrole ze strany EPAL, resp. nezávislé inspekční
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společnosti Bureau Veritas, se kterou EPAL spolupracuje. Zde
pak můžeme nalézt řadu prohřešků. Nejčastějšími jsou úspory
na materiálu, kdy jednotlivé díly palet nesplňují požadavky
dané normou. Jedná se o tloušťku a šířku prken nebo rozměry
špalků. Dále dochází k používání necertifikovaných a nevhodných hřebíků, které jsou tenčí, kratší, s hladkými dříky nebo
z nekvalitních materiálů. Poslední oblastí, která je často těmito
podvodníky „opomíjena“, je požadovaná vlhkost dřeva, která
musí být pod 22 %. S tím také souvisí fytosanitární ochrana
dřeva, tedy tepelné ošetření dřeva jako ochrana proti škůdcům.

PR PREZENTACE

Problém v poslední době poměrně zásadní, zejména u společností, které své zboží exportují. Velmi přísné kontroly panují při
exportu zboží například do Spojených států a Brazílie. Pokud
má celní správa dané země minimální pochybnosti o dostatečné kvalitě tepelného ošetření palet, nalezne chybné nebo
falešné označení IPPC nebo dokonce nějaké larvy či stopy
po nich, pak nekompromisně vrací celou zásilku zpět, a to
na náklady exportéra.
Platná pravidla
ochrany palet proti hmyzu
Značkové palety EPAL jsou samozřejmě chráněny proti hmyzu
i jeho larvám. Základem je tepelné ošetření palet a dřeva,
které se při výrobě nebo opravách palet používá. Nejedná se
zde o sušení dřeva, ale o samostatné tepelné ošetření. Dřevo
musí být podrobeno tepelnému ošetření, při kterém musí být
dosaženo minimální teploty 56 °C (měřeno v jádru dřeva) po
dobu minimálně 30 minut. Teploty musí být dosaženo ve veškerém dřevě, které je podrobeno uvedenému ošetření.
Zákazník pozná, že se jedná o tepelně ošetřené palety
tak, že jsou označeny na středovém špalku značkou IPPC.
Značka musí odpovídat vzorům podle vyhlášky 384/2011
Sb. (případně standard ISPM 15) a splňovat požadavky na
označení (mimo jiné čitelné, stálé, nepřenosné). Vedle písmen
IPPC a obrázku klasu lze na středovém špalku ještě nalézt přidělený kód IPPC a písmena HT, která značí, že dřevo bylo
tepelně ošetřeno.

Tato označení mohou používat pouze subjekty/osoby,
kterým bylo toto označení schváleno a přiděleno ÚKZÚZ,
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.
I přes popsané problémy dochází k postupnému zlepšování.
Bohužel na náš trh nedostaneme takovou úroveň kvality neznačkových palet, kterou bychom si jako EPAL představovali
a zákazník si ji zasloužil. Obdobné je to i v oblasti falšování
značkových palet EPAL. I zde objemy falšovaných palet klesají, ale opět ne tak rychle, jak si přejeme. Velmi pozitivně
také hodnotím celosvětový vývoj počtu vyrobených a opravených palet EPAL. EPAL za rok 2017 dosáhl rekordního výsledku ve výši 115,8 milionu vyrobených a opravených palet
EPAL. Ve srovnání s rokem 2016 to představuje nárůst o 10 %.

V roce 2017 se jen výroba zvýšila o 9,7 % na 88,3 mi lionu
palet EPAL, zatímco počet opravených palet vzrostl na
27,5 milionu; to ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst také o 10 %. Ještě lepších výsledků pak EPAL dosahuje
v České a Slovenské republice, kde meziročně rosteme o desítky procent každý rok.
Jako jeden z trendů vidím postupný růst zájmu o kvalitní značkové palety EPAL. Samozřejmě není tak rychlý, jak si přejeme,
a v tomto ohledu nás čeká ještě hodně práce, abychom našim
zákazníkům vysvětlili výhody používání značkových palet EPAL
a upozornili je na možná rizika, pokud budou požívat nekvalitní nebo neznačkové palety. Zákazníci si většinou neuvědomují, že takovým jednáním ohrožují sami sebe a následně
své klienty. Hrozí poškození zboží a vrácení celé zásilky.
Již zmiňované nedostatečné tepelné ošetření (vč. označení
IPPC) vede k zásadním problémům u exportů, hrozí poškození jejich jména u zákazníků. Nízká nosnost a nestabilita
neznačkových a nekvalitních palet pak vede k ohrožení majetku nebo zdraví zaměstnanců a zákazníků. Nízká životnost
palet pak v konečném důsledku k výraznému prodražení nákupu levných nekvalitních palet včetně komplikací při automatické výrobě a manipulaci s nekvalitními paletami, kde hrozí
i zastavení provozu.
Dalším zásadním trendem je plné zapojení palet
do Průmyslu 4.0, tzn. další prohloubení a plné nasazení digitalizace a automatizace celého logistického procesu
a řetězce. Požadavky na automaticky dohledatelné a řiditelné nosiče nákladu v souvislosti s Průmyslem 4.0 rostou poměrně prudce. Zde EPAL jako světový lídr v oblasti výroby
a opravy palet samozřejmě nezůstává stranou. Z těchto důvodů Evropská paletová asociace EPAL a Institut pro mate‑
riálový tok a logistiku Fraunhofer IML spojily síly s nejnovější
laboratoří Enterprise Lab v Dortmundu, kde společně vyvíjejí
nosiče nákladů buducnosti. První příklad využití tzv. interaktivní palety partneři představili veřejnosti na veletrhu LogiMAT
2018 v Německu. Tato paleta již nefunguje pouze jako nosič
nákladu, ale také jako nosič informací. Kromě toho je schopná
prostřednictvím inteligentních zařízení komunikovat s decentralizovanou sítí. Tyto technologie slibují obrovský přínos. Ne
pouze v oblasti primárního využití interaktivních palet, tedy
jejich sledovatelnosti, řiditelnosti, vyšší efektivitě řízení celého
logistického řetězce apod., ale také tím, že přinášejí zásadní
pozitivní změny v oblasti snižování počtu falšovaných palet
EPAL a významně přispějí ke zvýšení obecné kvality palet. 

www.epal.eu
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KVALITA PALET
JE STÁLE
NEUSPOKOJIVÁ
V SOUČASNÉ DOBĚ VĚTŠINA TUZEMSKÝCH
VÝROBCŮ A OPRAVCŮ VÝMĚNNÝCH EUROPALET
POUŽÍVÁ OCHRANNÉ ZNÁMKY EPAL A UIC/
EUR. PRVNÍ LICENCI VYDÁVÁ EVROPSKÁ PALETOVÁ
ASOCIACE ZNÁMÁ POD ZKRATKOU EPAL
(EUROPEAN PALLET ASSOCIATION), DRUHOU
NAPŘÍKLAD SLOVENSKÁ ŽELEZNIČNÁ KONTROLA
(SŽK) A ZZV.
Adriana Weberová

O

aktuální situaci s výměnnými europaletami jsme hovořili s Milanem Kovaříkem, výkonným ředitelem
Zemského výboru EPAL pro Českou a Slovenskou
republiku, a Jaroslavem Bujačkem, ředitelem SŽK. Oba zástupci se shodli, že situace týkající se kvality palet je stále neuspokojivá. Navíc aktuálním problémem je nedostatek nových
palet. „Tato situace poté nahrává tomu, že na trhu najdou své
zákazníky i nekvalitní a falšované europalety,“ upozorňuje
Milan Kovařík.
Nejčastěji jsou podle Jaroslava Bujačka v souvislosti s výrobou a opravou vyměnitelných europalet porušována práva
k ochranným známkám. „V poslední době jsme zaznamenali
případy, kdy palety daly do oběhu subjekty, které neměly
povolení na jejich výrobu či opravu.“ Paděláním ochranných známek podle Milana Kovaříka nelicencovaný výrobce
nebo opravce palet ušetří na licenčních poplatcích, které jsou
opravdu minimální, ale hlavně: takto vyrobená nebo opravená
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paleta nepodléhá přísné kontrole kvality. „A o to jde těmto
výrobcům a opravcům palet především. Tento přístup vede
k vlastní kvalitě palet, které nepodléhají kontrole ze strany
EPAL, resp. nezávislé inspekční společnosti Bureau Veritas, se
kterou EPAL spolupracuje.“
Za zmínku proto stojí zopakování, na co by si uživatelé měli
dávat pozor. Mezi nejčastější prohřešky patří úspory na materiálu, kdy jednotlivé díly palet nesplňují požadavky dané
normou. Dále dochází k používání necertifikovaných a nevhodných hřebíků. Poslední oblastí, která je často těmito podvodníky „opomíjena“, je požadované tepelné ošetření dřeva
použitého k výrobě palet jako ochrana proti škůdcům. „To je
v poslední době poměrně zásadní problém zejména u společností, které své zboží exportují. Velmi přísné kontroly panují
při exportu zboží například do Spojených států nebo Brazílie.
Pokud má celní správa dané země minimální pochyby o kvalitě tepelného ošetření palet – nedostatečné (ne zcela čitelné),
chybné nebo falešné označení IPPC, nebo dokonce naleznou
nějaké larvy nebo často stačí stopy po nich po napadení
dřeva – pak nekompromisně vrací celou zásilku zpět, a to na
náklady exportéra,“ připomíná Milan Kovařík.

SŽK I EPAL BOJ PROTI PADĚLATELŮM
NEVZDÁVAJÍ – VÍCE NA

ODBĚRATELÉ PALET SÁZEJÍ NA NÍZKÉ CENY
Opravci palet bohužel vnímají i nadále nezanedbatelný
příliv počtu EUR palet, které jsou vyráběny bez potřebné
licence, nemají odpovídající kvalitu, dřevo neodpovídá normě,
spojovací materiál nevyhovuje. Ještě horší je stále situace
v samotných opravách. Přestože přibývá společností, které
mají opravárenské licence, je stále velké množství firem, které
opravují bez licence. Nejsmutnější je, že často právě odběratelé,
kteří volají po kvalitě palet, nakupují vědomě palety za ceny,
kdy je vysoký předpoklad, že nemohou odpovídat normě, anebo
si sami bez oprávnění opravují palety.
ROBERT HÁP, JEDNATEL SPOLEČNOSTI HERUS

Nerozbitná

Dodávejte zboží
ve strategickém balení
Na internetu i v obchodech – spotřebitelé očekávají
dokonalost. Vždy. Ujistěte se, že váš produkt přijde
vcelku, obal vzbudí zvědavost a potěší zákazníky
vzrušujícím zážitkem z rozbalování.

Dostůjte svým slibům.
Více na dssmithpackaging.cz

MATERIÁLY

Kvalita POP roste
NĚKTEŘÍ ZADAVATELÉ V SOUČASNÉ DOBĚ ZVYŠUJÍ INVESTICE DO POP ČI POS. NA
DRUHÉ STRANĚ OBČAS ZAPOMÍNAJÍ NA SOULAD MEZI PRÉMIOVOSTÍ ZNAČKY A REKLAMNÍM
PROSTŘEDKEM, KDYŽ DRAHÝ PRODUKT PREZENTUJÍ V LEVNÉM NOSIČI. V OBLASTI KOMUNIKAČNÍCH
MÉDIÍ V MÍSTĚ PRODEJE BY SE TAKÉ NEMĚLA PODCEŇOVAT SPOLUPRÁCE S OBALÁŘI.
Adriana Weberová

P

rostředky sloužící k podpoře značek v místě prodeje
jdou cestou kombinace různých materiálů a technologií.
Hlavními trendy je interaktivita s cílem upoutání pozornosti, například s využitím zvuku, pohybu a atypického řešení.
„Dalším trendem je cross promo spočívající v propojení více
brandů a vytvoření potřeb pro zákazníka,“ doplňuje Martin
Vorel, managing director společnosti DAGO. „U POS displejů jde především o upoutání pozornosti a navození pozitivních emocí. Displej má totiž vizibilitu dostatečnou už svou
konstrukcí a pojetím,“ dodává Jan Kaprhál, innovation & marketing manager CZ společnosti Smurfit Kappa. Displeje lze
také dělit podle účelu použití. Jiná konstrukce displeje a jeho
komunikace bude například při startu kampaně nového produktu než při cíleném budovaní značky.

TRENDEM JE AKTIVNÍ PŘÍSTUP
KLIENTŮ – VÍCE NA

I obaláři využívají neuromarketing
Podceňovat by se neměla ani spolupráce s obaláři. Využívání
tzv. neuromarketingu je už dnes podle Jana Kaprhála běžné,
ale značky to zatím ne vždy očekávají na úrovni výrobců
obalu. „O tom, jaký by z tohoto pohledu měl být grafický
návrh, fonty, barvy, obrázky, by se mělo rozhodovat v úzké
spolupráci s obalářem, ne pouze s designovou nebo marketingovou agenturou. Říká se, že za jednu desetinu vteřiny si
vytvoříme první dojem z člověka, kterého potkáme. Velmi podobné je to s produktem či obalem.
ROSTE POČET
PERMANENTNÍHO VYSTAVENÍ
ZAPOMÍNÁ SE NA SOULAD MEZI
PRÉMIOVOSTÍ ZNAČKY A REKLAMNÍM
PROSTŘEDKEM
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Metaxa se od typicky žluté
posouvá k modrobílé kombinaci
Za zmínku stojí například ukázka podpory značky Metaxa,
která prošla změnou vizuální identity, v prodejnách Globus.
Právě pro ni společnost DAGO připravila vystavení, které pomocí záře speciálního 70m LED systému v modré a bílé barvě
přitahovalo zákazníky již z dálky. „Od žluté barvy se Metaxa
posouvá k modrobílé kombinaci. Vystavení bylo skvělou příležitostí přispět touto změnou k budování image také pomocí
přímého kontaktu se zákazníkem, jedním z důležitých touch‑
pointů se značkou,“ říká Lenka Adámková, brand managerka
Metaxa v Rémy Cointreau.
DŮRAZ BYL KLADEN

VÍCE NA

NA PRÁCI SE SVĚTLEM
DVOUPALETOVÉ VYSTAVENÍ
PRO PODPORU ZNAČKY BIG SHOCK!

Stojan, který nezabírá místo
a má poutavý branding
Z produkce společnosti Smurfit Kappa stojí za zmínku displej „Krmítko“. „Původní vcelku standardní paletový stojan
měl spoustu nedokonalostí, které jsme se rozhodli napravit.
Vymysleli jsme nový vysoký displej s malou podstavou a nakloněnou rovinou prodejních polic tak, aby produkty byly neustále k dispozici, viditelné a takříkajíc vyzobatelné,“ říká na
úvod Jan Kaprhál.

MATERIÁLY

V zadání od zákazníka byla uvedena maximální hmotnost
a výška displeje, požadavkem byla snadná manipulace pro
obchodníka, snížení počtu dílů pro efektivnější plánování nákupu a optimalizaci skladových kapacit. Dalšími požadavky
byly variabilita v počtu výrobků podle velikosti prodejen
a snadná přeprava v osobním autě. „Displej se musí převážet
naplocho a manipulace s ním musí být jednoduchá,“ doplňuje
Jan Kaprhál. Výsledkem je nový stojan, který nezabírá místo
a má poutavý branding. Inovativní design přinesl výraznou
úsporu materiálu – skládá se pouze z pěti částí namísto původních 20 kusů. Stejně tak chytrá konstrukce umožňuje mnohem
rychlejší skládání přímo v prodejně – potřebný čas je zkrácen
ze 6,5 minuty na pouhé tři. „Zástupkyně značky uvedla, že
obchodníci jsou z nového stojanu nadšeni a díky této inovaci
jim vzrostly prodeje,“ hodnotí projekt Jan Kaprhál.

STROJNÍ NOŽE PRO
POTRAVINÁŘSKÝ A OBALOVÝ
PRŮMYSL

Leader českého trhu ve výrobě a distribuci
řezných nástrojů, dodavatel komplexního
sortimentu řezných nástrojů a spotřebního
materiálu

NOŽE DO
HORIZONTÁLNÍCH
A VERTIKÁLNÍCH
BALIČEK, VÝSEKOVÉ
NÁSTROJE:

Původní vcelku standardní
paletový stojan měl
spoustu nedokonalostí.

Nový stojan nezabírá
místo a má poutavý
branding.

Displej ve tvaru rakety
jen tak nepřehlédnete
Z dílny společnosti THIMM Packaging patří mezi povedené
POS prostředky například stojan ve tvaru rakety pro známého
zeleného mimozemšťana e-shopu ALZA. Pro podporu prodeje
plyšových Alzáků v kamenných obchodech se vyrobil displej
z vlnité lepenky ve tvaru rakety, která upoutá svým ojedinělým
tvarem. „Stojan na POS současně slouží i jako oblíbený fotokoutek pro malé návštěvníky. Dveřmi v zadní části rakety
mohou děti pohodlně nastoupit a okénkem vykouknout do
okolního vesmíru. Displej tvarově a grafikou přesně odpovídá
dárkovému prodejnímu obalu na plyšového mimozemšťana
ALZA,“ popisuje řešení, které získalo cenu
Obal roku 2018, Martin Hejl, jednatel
společnosti THIMM Packaging.

Nabízíme:
Dlouholeté zkušenosti,
zakázková výroba,
komplexní sortiment řezných
a doplňkových nástrojů
Široká nabídka provedení
a povrchových úprav čepelí
a nožů
Špičková kvalita produktů
Nadstandardní zákaznický servis
Flexibilní řešení požadavků
našich zákazníků
Technické poradenství
Velmi krátká dodací doba široké
řady položek
Příznivé ceny

KAUFLAND VYUŽÍVÁ

Certiﬁkace ISO 9001

ŠIROKOU ŠKÁLU POS
PROSTŘEDKŮ –
VÍCE NA

Techni Trade, s.r.o.
+420 246 089 786
service@techni-trade.com | www.techni-trade.com | www.techni-eshop.cz
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I obaly z lepenky
musí jít s dobou
OBALY Z VLNITÉ LEPENKY NACHÁZEJÍ UPLATNĚNÍ V MNOHA OBORECH. AŤ UŽ JDE
O SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ NEBO TĚŽKÝ ČI CHEMICKÝ PRŮMYSL. V PRŮMYSLU ROSTE OBLIBA
VÍCEVRSTVÝCH LEPENEK. POPULÁRNÍ JSOU SNADNO OTEVÍRATELNÉ A UZAVÍRATELNÉ KRABICE.
Adriana Weberová

O

baly z vlnité lepenky procházejí vývojem a přizpůsobují se dnešní době. Velký důraz je proto kladen
na jejich zpracování a provedení. To se projevuje
zejména potřebou vyšší kvality potisku plnící svoje poslání
v duchu „obal prodává“, neméně důležité je také zpracování
a konečná finalizace výrobků z vlnité lepenky. „Trh si vyžaduje kromě standardních obalů stále přesnější tvarové výseky
plnící náročné požadavky automatizovaného balení a vyšší
produktivity výroby. S tím je spojen tlak na dodavatele obalů
i na zkracování termínů dodání, což vyžaduje masivní investice do strojního vybavení,“ říká Robert Chovanec, manažer
technické podpory společnosti TART.
V posledních letech zažívají díky použitým technologiím
zpracování boom především tzv. průmyslové obaly vyrobené
z kvalitních pětivrstvých a sedmivrstvých lepenek. Společnost
Rajapack nabízí v oblasti průmyslových obalů speciální krabice pro nebezpečné zboží, které jsou opatřeny UN certifikátem. Součástí krabice je PE sáček o tloušťce 50 mikronů.
Zejména při přepravě tekutin se doporučuje balení doplnit
také o vermikulit, který má výborné absorpční schopnosti
a je nehořlavý. „Farmaceutické firmy od nás odebírají obaly,
které zajistí tepelnou stálost během přepravy. Touto funkcí disponují izotermické krabice a krabice s izotermickou vložkou.
Celý efekt lze podpořit přidáním chladicích vložek. Toto řešení je samozřejmě vhodné také pro potravinářský průmysl,“
uvádí příklady Markéta Mojžíšová, global marketing asistent
společnosti Rajapack.

Využití obalů z vlnité lepenky je téměř bez limitů. Například
z ní lze vyrobit ramínko na vodítka pro psy. Požadavek zákazníka byl, aby vodítko bylo maximálně vidět, vystupovalo
z obalu, a zároveň nebyl použitý plastový blistr. „Plocha obalu
slouží jak k jasnému sdělení a vyjádření funkčních vlastností
formou piktogramů, tak k propagaci rostoucí a stále více oblíbené značky Non-Stop Dogwear. Jednoduchá navigace
a informace na obalu umožňují rychlé zorientování zákazníka
a podpoří kromě klasických i impulzní nákupy,“ doplňuje Věra
Svobodová, customer support specialist společnosti DS Smith.
Obal získal cenu Obal roku 2018.

VE ZVÍŘECÍM SVĚTĚ JEŠTĚ
ZŮSTANEME – VÍCE NA

Poslední ukázka je z dílny společnosti THIMM Packaging. Ta
vyvinula pro Staropramen odnosný multipack na osm lahví pro
speciální edici piva do pultového prodeje.

RYCHLÁ DOBA VYŽADUJE I RYCHLÉ
PROCESY BALENÍ A NÍZKÉ NÁKLADY

NA MULTIPACK BYLA NAVRŽENA

NA DOPRAVU – VÍCE NA

RETRO GRAFIKA – VÍCE NA
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PR PREZENTACE

EKOBAL SLAVÍ 25. VÝROČÍ
Proces balení se skládá z tisíců větších i zcela malých detailů, bez kterých by nefungoval. Stejně tak by bez
pracovitých a spolehlivých zaměstnanců nefungovaly firmy. To si uvědomuje vedení společnosti EKOBAL s.r.o.,
která v těchto dnech dovršila 25 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ.

R

ozhodnutí majitele založit v roce 1993 společnost ojedinělou svým zaměřením a jednu z prvních v České republice, oceňují zaměstnanci i po 25 letech. Postupem času
a vlastním vývojem je společnost nyní schopná plnit i velmi
atypické požadavky zákazníků z oblasti automatizace a balení nejen v České republice, ale i v zahraničí.

EKOBAL s.r.o. stejně jako mnoho firem prošel několika evolučními stadii a životními etapami. Raná fáze je velmi úzce
spojena se společností Pragometal s.r.o., jež svou strojírenskou zručností poskytla základní kámen pro založení společnosti EKOBAL s.r.o., jíž je neodmyslitelnou součástí dodnes.
Následoval počáteční růst v podobě nastavení vztahů s obchodními partnery a vymezení vlastního místa na trhu s balicími
stroji a balicími materiály. Díky rychle se měnícím potřebám
porevolučního tržního prostředí, a tím rozmanitosti požadavků
zákazníků, dokázala přirozeně reagovat svými postupy a výrobními programy na aktuální poptávku a stala se tak jednou
z nejvýznamnějších společností ve svém oboru. Bylo pak jen
přirozené expandovat na slovenský a polský trh a navázat tak
na dlouholeté zkušenosti z oblasti tohoto průmyslu.
Své produkty vyváží EKOBAL do více než 30 zemí světa
a snaží se tak zvyšovat povědomí o kvalitě českých výrobků i za
hranicemi. Produkty společnosti jsou vyráběny nejmodernější

technologií a díky neustálým inovacím výrobních procesů dokáže svou kvalitou udržovat náskok před konkurencí.
Dnes společnost spolupracuje s vysokými školami a odbor‑
nými institucemi. Ve svém širokém portfoliu se jako jediná na
českém trhu věnuje i zvýšení bezpečnosti na silnicích v oblasti
skladování a přepravy, a to prostřednictvím vlastních certifikovaných zařízení pro měření a ověřování stability palet.
„Opravdu to někdy byla velmi složitá a trnitá cesta, ale vždy
se podařilo i těžká období překonat. Při ohlédnutí zpět v čase
si přirozeně pamatuji spíše úspěchy a pozitivní zkušenosti.
Ale jsem si plně vědom, že ne vždy to bylo jednoduché. Měl
jsem však štěstí na kolegy, kteří mi vždy byli oporou a rádci.
A to jak humorem v pracovním, tak mnohdy i osobním životě.
S některými spolupracuji již opravdu dlouho a myslím, že z po‑
čátečních kolegiálních vztahů se s postupem let staly vztahy
kamarádské a respektované. Za dosažené výsledky však patří
největší dík všem našim zaměstnancům,“ uvedl jednatel společnosti Michal Dřevo.  

www.ekobal.cz
mail@ekobal.cz
objednej@ekobal.cz
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Ze světa HW a SW
barevných novinek
METODA SPEKTROFOTOMETRIE JE VYUŽÍVÁNA V ŘADĚ VELMI ROZDÍLNÝCH ODVĚTVÍ. BEZ
SPEKTROFOTOMETRŮ SI NELZE PŘEDSTAVIT ANI OBLAST VĚRNOSTI BAREV V TISKOVÝCH TECHNIKÁCH.
PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ BARVY PRODĚLÁVAJÍ NEUSTÁLÝ VÝVOJ, NOVINKY VE SVĚTĚ SPEKTROFOTOMETRŮ
ROZHODNĚ NECHYBĚJÍ. A VELICE OBDOBNĚ JE TOMU I U ŘADY SW APLIKACÍ, KTERÉ SLOUŽÍ
K OPTIMÁLNÍ SPRÁVĚ BAREV.
Jana Žižková

B

arva hraje v rozhodování spotřebitele velkou roli. Uvádí
se, že často tvoří i více než 80 % vizuálního vjemu.
Velkou roli má i při rozeznávání značky. Pracovat se
stejnými barvami na všech zařízeních v průběhu přípravy
dat, nátisku a následně tisku není vůbec jednoduchá záležitost. Předpokladem úspěšné správy CMS (Color management
system) je důsledné dodržování všech standardních postupů
ve všech fázích zpracování obrazové reprodukce.

lze barvu upravovat tak, aby odpovídala očekávání zákazníka. Uživatelé u spektrofotometrů oceňují i jejich univerzálnost použití.

K proměřování barev se využívá celá řada přístrojů (například denzitometry, kolorimetry, spektrofotometry). K nejvíce
používaným patří spektrofotometry, které nechybějí snad
v žádné tiskárně či produkci, která s tiskem souvisí. Přístroji
lze proměřovat barevnou odchylku skutečného vzorku od požadovaného (referenčního) a na základě zjištění této barevné
odchylky (například v nezávislém barvovém prostoru CIE Lab)

Nový spektrofotometr
na potraviny a kosmetiku
V letošním roce společnost X-Rite rozšířila oblíbenou řadu
MetaVue o novou verzi přizpůsobenou potřebám plastů, kosmetiky, potravinářského průmyslu a dalším aplikacím. MetaVue
VS3200 se tak stal prvním bezdotykovým přístrojem pro průmyslové aplikace. Ze světa obalů ho mohou využít zejména
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IDEÁLNÍ SPEKTROFOTOMETR BY MĚL
UMĚT VNÍMAT BARVU JAKO
LIDSKÉ OKO – VÍCE NA
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plastikáři. Zařízení je schopno měřit celou řadu mokrých
a suchých vzorků a je vhodné i pro použití v laboratořích pro
měření typů, jako jsou například mokré nátěry či části kosme‑
tiky. Má nastavitelnou velikost clony od 2 do 12 mm, což
umožňuje měření široké škály vzorků. Uživatelé mohou měřit
velmi komplikované vzorky, jako jsou velmi malé předměty,
kapaliny, pasty, prášky a gely, vše bez jejich poškození nebo
kontaminace přístroje. Přesné zaměření vzorku umožňuje kamera s vysokým rozlišením, která disponuje pokročilou funkcí
Smart Spot, díky které je možná i věrná práce s texturou,
leskem a dalšími efekty. MetaVue VS3200 je integrován s programem X-Rite Color iMatch a barevným iQC softwarem pro
rychlé přesné barvení a efektivní řízení kvality. Zařízení může
ukládat vzorové obrázky, poskytovat audit či vyhledávat obrázky pro budoucí použití. Pracuje také s existujícími pracovními postupy a je kompatibilní s X-Rite VS450 a 964.
Jak na proměřování
barev v digitálním tisku
Barbieri je mezinárodně zaměřený výrobce a dodavatel inteligentních systémů pro měření barev, které zajišťují nejvyšší
kvalitu obrazu především pro profesionální digitální tisk. V oblasti měření barev pro velkoformátový a průmyslový tisk patří
společnost k lídrům na trhu. Díky vlastní technické laboratoři
a výkonnému R&D společnost nově uvedla na trh spektrofotometr Spectro LFP qb. Systém obsahuje ultrapřesné spektrální
jádro, tři zdroje světla pro jednotné osvětlení povrchu média
ze tří různých úhlů a sedm LED. Naměřené barvy jsou okamžitě zobrazeny na dotykovém displeji nebo mohou být jako
spektrální hodnoty přenášeny do počítače přes USB pro další
zpracování. Měřicí hlava umožňuje měření přímých i výtažkových barev a je odnímatelná. Spektrofotometr je vhodný
i na měření barev fluorescenčních. Jeho konstrukce je v souladu

s novou normou ISO 13655-2017 M1 část 1/a, M0, M2
a M3 (jedná se o typy standardů osvětlení, pod kterými se
barvy měří).
Nové SW upgrady
napomáhají optimalizaci tisku
Společnost X-Rite v současnosti nabízí nový balíček i1Publish Pro 2 Upgrade, s jehož pomocí lze vytvářet, organizovat
a spravovat ICC profily pro fotoaparáty, monitory, projektory, skenery či tiskárny. Součástí sady je také kalibrační terč
ColorChecker Mini a ColorChecker Camera Calibration software pro správu barev digitálního fotoaparátu. Nová konstrukce světelného zdroje umožňuje měření podle nových
a připravovaných standardů ISO pro podmínky typu M0 (stávající), M1 (D50) a M2 (UV filtr). i1Publish Pro 2 ocení především pracovníci předtiskové přípravy (reklamní agentury,
grafická studia, reprostudia, ofsetové tiskárny, studia s digitálním tiskem atd.) či fotografové nebo profesionálové z oblasti správy barev a kalibrací.
O PROGRAMOVÉ APLIKACI
VYUŽITELNÉ PŘEDEVŠÍM PŘI SPRÁVĚ
BAREV U FOTOGRAFIÍ NA

V loňském roce uvedla na trh společnost GMG novou verzi
GMG OpenColor, která umožňuje vyšší a pokročilou kvalitu
práce s barevnými separacemi v Adobe Photoshop a PACKZ.
JEHO VYUŽITÍ OCENÍ UŽIVATELÉ
V PŘÍPRAVĚ DAT PRO FLEXOTISK,
OFSET I HLUBOTISK – VÍCE NA
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RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.
PŘÍMO OD VÝROBCE!
PŘEPRAVKY NA PEČIVO
A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY
■
■
■
■

Hygienicky bezvadné a snadné čištění
Vhodné pro myčky
Stohovatelné
Optimální cirkulace vzduchu

VŽDY PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL
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VITANA VSADILA
NA DIGITÁLNÍ TISK
V SOUČASNÉ DOBĚ SE SNAŽÍ ŘADA TISKÁREN KROMĚ NABÍDKY KONVENČNÍHO TISKU, PŘEDEVŠÍM
FLEXOTISKU A SÍTOTISKU, PRONIKNOUT I DO OBLASTI DIGITÁLNÍCH TISKOVÝCH TECHNOLOGIÍ. JEDNOU
Z NOVINEK REALIZOVANOU DIGITÁLNÍM TISKEM JE PROJEKT SPOLEČNOSTI VITANA S TISKÁRNOU
COLOGNIA PRESS. VÝSLEDKEM SPOLUPRÁCE JE 18 000 KUSŮ NOVÝCH ETIKET SE ČTYŘMI MOTIVY.
Adriana Weberová

N

a začátku byla myšlenka, jak zákazníkům přiblížit
možnosti digitálního tisku. „Přemýšleli jsme, jak tyto
moderní technologie zprostředkovat stávajícím zákazníkům, případně pozvat nové potenciální zákazníky
a partnery, a proto jsme v lednu letošního roku zorganizovali
první seminář, jehož cílem bylo představit možnosti tisku variabilních dat díky digitální technologii HP Indigo WS 6800
a softwaru HP SmartStream Mosaic,“ říká na úvod Pavel
Hönig, obchodní manažer společnosti Colognia press. Jedním
z cílů semináře bylo oslovit silného partnera, se kterým by tiskárna mohla společně růst. A to se podařilo. Představená technologie vzbudila pozornost u jednoho z největších českých
potravinářů, společnosti Vitana. „Digitální tisk otevírá nové
možnosti, jak oslovit zákazníky a pružněji reagovat na trendy
na trhu. Již teď pociťujeme zkracující se životnost designů,“ podotýká Kateřina Štěpánková, category manager procurement
společnosti VITANA.

CÍLEM BYLO VYTVOŘIT
BAREVNÝ, VESELÝ SHRINK
SLEEVE V MALÝCH SÉRIÍCH.
Mosaic umí nekonečnou
řadu personalizovaných obalů
Zástupce tuzemského potravinářského giganta zaujal na
workshopu software, o kterém se v souvislosti s obaly a digitálním tiskem v současnosti velmi často hovoří: HP SmartStream
40 www.packagingherald.cz

TECHNOLOGIE

Mosaic. Jde o aplikaci umožňující snadné vytvoření variabilních dat, která se liší nejenom textem či barvou, ale například také posunutím obrazu, deformací, zvětšením, rotací
či vygenerovanými barevnými kombinacemi některých prvků.
„Tímto způsobem lze vytvořit nekonečné řady personalizovaných obalů se společným grafickým základem,“ vysvětluje
Pavel Hönig.
Každá steaková omáčka může
mít svůj jedinečný grafický design
Už v průběhu prezentace bylo podle organizátora akce
zřejmé, že jsou s VITANOU naladěni na stejnou vlnu. To potvrzuje i fakt, že VITANA po semináři přišla s požadavkem
výroby shrink sleevů na steakové omáčky. „Nejprve jsme koketovali s myšlenkou, že každá sklenice bude zcela unikátní.
Díky softwaru pro úpravu tiskových dat jsme schopni vytvořit
nekonečně dlouhé varianty různých obalů,“ připomíná Pavel
Hönig a dodává: „Představte si obal na regálu, ve kterém je
stejný produkt – stejná steaková omáčka. Rozdíl je v tom, že
každá sklenice hraje jinými barvami a zákazníci se tak při výběru mohou rozhodovat na základě emocí.“ Každá steaková
omáčka tak může mít svůj jedinečný styl.

45MIC smrštitelnost 57 %, PVC 50MIC smrštitelnost 65 %
a PETG 45MIC smrštitelnost 79 %. Jeden z nich, konkrétně
PVC 50MIC smrštitelnost 65 %, fungoval a bylo vyhráno,“
popisuje realizaci projektu Pavel Hönig. Výhodou vybraného
materiálu je odolnost vůči nižším i vyšším teplotním výkyvům
u naplněných sklenic. Na začátku aplikačního procesu je totiž
ve sklenicích horká steaková omáčka, která následně chladne –
tato skutečnost velmi výrazně ovlivňuje kvalitu smrštění.

VITANA je moderní
potravinářskou firmou, která
v současné době zaměstnává
600 zaměstnanců. V dubnu
2013 se stala součástí

TECHNOLOGIE TISKU
PŘÍMÝCH BAREV UMÍ
VYTISKNOUT 98 % VŠECH
BAREV PANTONE.

norského nadnárodního
koncernu Orkla ASA – lídra
na skandinávském trhu
značkových potravin. Její
aktuální portfolio tvoří více
než 300 druhů produktů
vyráběných v Byšicích,
Varnsdorfu a Roudnici
nad Labem.

Úkolem bylo vytvořit
barevný, veselý shrink sleeve
V první fázi spolupráce byla zákazníkovi představena konzervativnější verze omáček ve stylu „mexico“. Marketingové oddělení Vitany však společnost Colognia press mile překvapilo
svojí vlastní myšlenkou: „Pojďme ze steakových omáček udělat
,GORILOVÁNÍ´. Představme si veselou grilující gorilu,“ cituje
návrh zadavatele Pavel Hönig. Cílem bylo vytvořit barevný,
veselý shrink sleeve v malých sériích, který změní design stávajícího obalu. Originální nápad nahrával využití výhod právě
digitálního tisku.
Následovala rychlá
výroba testovací várky
Do sedmi pracovních dnů proběhla 3D simulace deformací
tiskových dat a poté za asistence odborného technického dohledu tiskárny zkouška ve výrobním závodě VITANY. „Musím
podotknout, že první test nedopadl dobře. K dalšímu testu
byly proto přivezeny vzorky na třech různých materiálech: PVC

Nízké objednávkové
množství a implementace na trh
Na základě úspěšného testu bylo objednáno celkem 18 000
kusů nových etiket se čtyřmi motivy. Výroba proběhla bez
větších komplikací a produkt mohl být uveden na trh. „V následujících týdnech jsme si ověřili, že tento projekt na trhu funguje a prodejnost výrobku roste. Díky tomu došlo k rozšíření
o další dvě příchutě,“ hodnotí projekt Pavel Hönig, kterého
doplňuje Kateřina Štěpánková: „Použití digitálního tisku se
před g(o)rilovací sezonou přímo nabízelo, limitovaná edice
s nízkým tiskovým nákladem byla první vlaštovkou a podle pozitivních ohlasů jak interních, tak externích zákazníků věříme,
že v budoucnu uplatníme i variabilní data, která posouvají
komunikaci zákazníkovi zase o kus dál. Zároveň oceňujeme
pružnost, se kterou Colognia press reagovala na naše požadavky, a kreativní přístup při vytváření designů.“  
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V roce 2022 by mohl
mít digitální tisk
20% podíl
PO ROCE SE V PRAZE OPĚT SETKALA KOMUNITA DSCOOP (DIGITAL SOLUTIONS COOPERATIVE),
VE KTERÉ JSOU ZASTOUPENY PŘEVÁŽNĚ SPOLEČNOSTI VYUŽÍVAJÍCÍ DIGITÁLNÍ STROJE HP INDIGO
NEBO ZÁJEMCI O TUTO TECHNOLOGII. VÍCE NEŽ 70 ÚČASTNÍKŮ SE 24. DUBNA SEŠLO VE
VINOHRADSKÉ ROYAL THEATRE.
Adriana Weberová

S

etkání odborníků na konferenci DSCOOP opět zahájil
a moderoval Martin Bělík, sales and marketing ma‑
nager společnosti DataLine Technology. Na programu
byly v centru pozornosti polygrafické trendy a nechyběl ani
diskusní panel se zákazníky o jejich unikátních aplikacích.
Obrovské množství informací
kolem nás nejsme schopni vstřebat
Jon Bailey, jeden ze zakládajících členů DSCOOP a zároveň
CEO společnosti ProCO, hovořil o vizích a misích společnosti,
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ale také o vzestupu digitalizace a digitálního tisku. Překotný
vývoj technologií demonstroval na vlastních dětech, které žijí
v naprosto jiném světě než jejich rodiče. Připomněl také přemíru informací, které nás obklopují a jež nejsme schopni
vstřebat či zpracovat. Zaznělo také, že až 90 % dat na celém
světě se vytvořilo za poslední dva roky. Přemíra informací nás
přivádí zpět k tradičním hodnotám. Za poslední roky roste například prodej per a psacích strojů. Sám si myslí, že tisk není
mrtvý, ale je jenom jiný. Budoucnost vidí například v personalizovaných knihách a obalech.
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Špatný stav tradičního komerčního
tisku je ve Velké Británii neudržitelný
Ve Velké Británii 75 % firem podnikajících v oblasti tradičního
komerčního tisku stěží pokryje náklady nebo své společnosti
zavírá, což není udržitelný stav. „Tiskárny proto musí nabídnout přidanou hodnotu. Například využívat tisk ve spojení
s jinými kanály, konkrétně ve spojení s digitálním světem,“ doporučil Jon Bailey.

JON BAILEY PŘEDSTAVIL
ORGANIZACI DSCOOP
A POZVAL JEJÍ ČLENY NA
GLOBÁLNÍ KONFERENCI VE
VÍDNI, KTERÁ PROBĚHNE
OD 13. DO 15. ČERVNA.
DSCOOP je organizace sdružující 3000 členů.
Především jde o uživatele tiskových strojů HP
Indigo, ale také dodavatele doplňkových řešení,
především dokončovacích strojů a softwaru.
Hlavním úkolem tohoto odborného uskupení je
poskytovat členům školení a zprostředkovávat
zkušenosti i nové informace.
Ve své prezentaci se dále zaměřil na budování loajality ke
značce, které stojí na šesti pilířích. Například na personalizaci. Ta pomůže vzbudit nejen individuální pozornost, ale také
navázat emocionální spojení mezi značkou a spotřebitelem.
Dalšími pilíři jsou očekávání, empatie, integrita, rozlišení a mi‑

nimalizace námahy. Z hlediska vlivu na zákazníka je nejmocnější personalizace, integrita a minimalizace námahy. K šampionům mezi brandy ve Velké Británii patří maloobchodní síť
s kosmetikou LUSH, banka first direct a John Lewis. V první
desítce byl Amazon a například obchodní řetězec M&S byl
v roce 2015 na 21. místě.

Jon Bailey

Tisk budoucnosti by měl být cenově
dostupný, ale také atraktivní a kreativní
Jona Baileyho vystřídal Simon Lewis, CEE regional business
manager HP Indigo, který se zaměřil na budoucnost v polygrafickém průmyslu. Z prezentovaného grafu o analogovém
a digitálním tisku vyplynulo, že v roce 2012 tvořil digitální tisk
2 % a v roce 2017 již 16 %. Odhaduje se, že v roce 2022
by mělo jít o 20% podíl. „Tisk budoucnosti by měl být cenově
dostupný, atraktivní, kreativní, dynamický, integrovaný, měřitelný, osobní, relevantní a udržitelný,“ vyjmenoval dlouhý
seznam Simon Lewis. Ve svém příspěvku zmínil také vývoj
v tiskařském průmyslu, který ovlivnily automatizace, digitální
tisk, media range, individuální tisk, speciální barvy a další.
Například změnu media mixu lze nejlépe zaregistrovat v dopravních prostředcích, kde tištěná média v rukou cestujících
nahradily mobily a tablety.
PI

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.
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Další zástupkyně společnosti HP Indigo, Heidemarie Hinger,
commercial media manager CEE & MEMA, představila
novou řadu syntetických tiskových papírů KernowPrint Vivid
Tear Resistant Synthetics. Jejich aplikace se hodí například
na POS displeje. Jinou novinkou je elegantní tiskový papír
Diamond Print Glitter.
Do panelové diskuse se
zapojili tři uživatelé HP Indigo
Do diskusního panelu přisedli k Martinovi Bělíkovi postupně
tři uživatelé digitálních strojů. Jako první přišel na pódium
Miloslav Vlček, ředitel tiskárny DIGEN. „Potřeba tiskovin stále
je, ale zákazníci jsou náročnější a hledají nové cesty,“ řekl
na úvod Miloslav Vlček. I proto se rozhodli také pro zušlechťovací technologii Scodix, jejíž využití mohli čtenáři magazínu
Packaging Herald vidět na vlastní oči na obálce vánočního
vydání.
Roman Jalůvka, ředitel společnosti Moravapress, hovořil o proměně klasické tiskárny, která se chtěla odlišit od konkurence,
a proto se rozhodla vstoupit do pro ni nového obalářského
segmentu. V současné době působí v ofsetovém i digitálním
tisku. Kromě toho investovala například do laserového výse‑
kového stroje.
Posledním hostem byl Jan Straka, majitel společnosti Clever
Minds vyrábějící diáře, ale také například korespondenční
lístky. Na rozdíl od předešlých účastníků diskuse jde o společnost, která před pořízením digitálního stroje neměla s tiskařinou nic společného. „Naše firma se zaměřuje na výrobky
z vlastní produkce. Pořízená digitální technologie nám nabízí
daleko větší operativu v tom, že to, co vymyslíme, můžeme
ihned uvést na trh a nečekáme, až bude mít tiskárna čas,“ vysvětlil Jan Straka.
Mileniáni sázejí na předchozí
zkušenost a vlastní průzkum
Závěrečný blok zahájila Judi Reuven, marketing manager
Central & Eastern Europe společnosti HP Indigo. Účastníky
konference seznámila s nákupním chováním generace tzv.
mileniánů. Ti sázejí hlavně na předešlou zkušenost a vlastní
průzkum. Dále představila 400 000 unikátních lahví Amarula
Liqueur vyrobených díky digitálnímu tisku. Vyvrcholením setkání
byla neformální večeře doprovázená hudbou Acoustic Noise
Band. Partnery konference byly společnosti Antalis, Brotech,
Dupont, Enfocus, Europapier, Infigo a Kama.

Na HP Indigo vsadilo i OTK GROUP
Příkladem inovativního obalu realizovaného pomocí digitálního tisku je biologicky rozložitelný obal jednorázových vlhčených ubrousků, který vznikl ve spolupráci s nizozemským
výrobcem hygienických produktů. Výrobek vzešel z potřeby
reagovat na moderní trendy, při kterých se rychlé a pohodlné použití produktů stává životním stylem. Spotřebitel nemá
v reálném životě čas řešit separaci obalu, proto produkt funguje na principu „použij a zahoď“. Při výrobě obalu se ukázal
jako nejlépe vhodný právě digitální tisk, který umožňuje tisk variabilních dat, vzorů a barevných variant odpovídacích různým
možnostem použití. Produkt byl pro své kvalitní zpracování
přihlášen do soutěže Obal roku 2018, kde získal ocenění
v kategorii Kosmetika. „V současné době realizujeme zakázky
u většiny produktových skupin, jako jsou etikety, shrink sleevy
a flexibilní obaly. Nová technologie digitálního tisku prospěla
zejména samolepicím či nápojovým etiketám, shrink sleeves
či flexibilním obalům,“ řekl Tomáš Latinák, ředitel divize samolepicích etiket společnosti OTK GROUP.
Na tuzemském trhu jsou
v oblasti digitálního tisku i jiní hráči
Například společnost Heidelberg nabízí v segmentu digitálního tisku čtyři různé technologie. Klasické digitální tiskové
stroje se suchým tonerem – Versafire EV a EP. Versafire EP potiskne materiál až o gramáži 450 g, Versafire EV končí u hranice 360 g. Oba stroje jde použít pro výrobu krabiček. Stroj
Omnifire umí potisknout 3D předměty, například míč nebo
termosku. Jedná se o inkjetovou technologii s UV a LED vytvrzováním. Dalším z rodiny je stroj Gallus Labelfire – jedná se
o digitální stroj roll-to-roll pro výrobce etiket. Největším tiskovým strojem je Primefire 106. Tento digitální tiskový stroj ve
formátu B1 je pro packaging jako dělaný. Primefire potiskne
substráty do tloušťky 0,6 mm. Díky sedmi inkjetovým hlavám
je schopný reprodukovat až 95 % přímých Pantone barev.
„Obecně se dá říct, že digitální tiskové technologie jsou
v České republice na vzestupu už dlouhou dobu. Naše zkušenost je nyní taková, že tiskárny obtížně implementují digitální
tiskový stroj do výroby. Chybí jim obsluha a znalost digitálních
tiskových procesů a postupů. V málokteré tiskárně jsou dobře
nastavené procesy a postupy pro digitální tisk,“ říká Jarmil
Králíček z marketingu společnosti Heidelberg a dodává: „Trh
digitálně vyráběných obalů a přímého potisku předmětů na
svůj výrazný start stále ještě čeká.“

SE SNIŽUJÍCÍMI SE NÁKLADY
JEDNOTLIVÝCH ZAKÁZEK SE DIGITÁL
STÁVÁ I PRO OFSETÁŘE NEDÍLNOU
STŘÍPKY Z DSCOOP NA VIDEU
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SOUČÁSTI TISKÁRNY – VÍCE NA

Děkujeme všem

přednášejícím, účastníkům a partnerům
za vytvoření velmi příjemné atmosféry.
Těšíme se na setkání při 4. ročníku
konference na jaře v roce 2019.

Pořádají
Garant akce

Hlavní mediální partner
Hlavní partner

Partner
Mediální partner

Konference ZÁLOHUJME?
představila první výsledky analýz
V prostoru Opero v Praze proběhl 22. května 2018 PRVNÍ ROČNÍK konference ZÁLOHUJME? určené pro
odbornou i laickou veřejnost. Jejími cíli bylo podělit se o zkušenosti se zálohovými systémy, které úspěšně fungují
v zahraničí, ale také představit první výsledky studie věnované zefektivnění sběru a třídění PET lahví.
Adriana Weberová

N

a odborné konferenci Zálohujme? se živě diskutovalo
o problematice třídění PET lahví a možnosti zavedení
zálohového systému v České republice. Představeny
byly první výsledky rozsáhlé analýzy stavu v České republice,
kterou provádí společná výzkumná skupina Karlovarských minerálních vod, Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN)
a Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT
Praha. Cílem skupiny nazvané Zálohujme je vytvořit
studii vedoucí k doporučení, jak by se v České republice mohlo zpět do oběhu vrátit co nejvíce PET lahví.

staré a pro nás těžko použitelné. Největší přehled o stavu PET
má jednoznačně EKO-KOM, od kterého jsme také čerpali
řadu podkladů, ale velká část dat není stále dostupná, neboť
se tyto materiálové toky tak podrobně neevidují,“ vysvětluje
Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN.

Zúčastněné strany jsou si vědomy, že současný systém
třídění a recyklace funguje dobře, ale zároveň věří,
že by mohl fungovat mnohem lépe. Navrhovaným řešením je právě depozitní systém neboli zpětný výkup
PET obalů od spotřebitele. Podobná studie proběhla
naposledy před deseti lety. Ta implementaci záloh na
jednocestné nápojové obaly nedoporučila.
Chybí evidence PET obalů
Po analýze dostupných studií a dat, hloubkových rozhovorech s hlavními zúčastněnými stranami a sběru dat v terénu
došla skupina Zálohujme k prvním předběžným výsledkům.
Překvapujícím zjištěním bylo, že největší bariérou v šetření je
nedostatečná evidence PET nápojových obalů v rámci celkové
evidence PET obalů. „Studie, které již proběhly, jsou přes 10 let
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Z analýzy vyplývá, že z přibližně 59 tisíc tun PET nápojových
obalů uvedených ročně na trh vytřídíme do žlutých kontejnerů
asi 39 tisíc tun (znamená to, že je vytříděno 6,6 z každých
10 PET lahví). K recyklaci se však údajně dostane jen 54 %,
které je možné použít jako kvalitní PET druhotnou surovinu pro
výrobu nových produktů. Materiálové ztráty jsou proto příliš vysoké a zbytečně končí na skládkách, ve spalovnách či v přírodě.

Ideální je recyklace PET
na lokální úrovni
Naopak z pohledu cirkulární ekonomiky je dobrou zprávou,
že Česká republika má dostatečnou recyklační kapacitu na
vločkování PET lahví, tzv. PET flakes. Existují zde čtyři hlavní
zařízení na vločkování, která jsou ročně schopna zpracovat
kolem 70 tisíc tun. „Recyklace PET na lokální úrovni je nejlepší
volbou z pohledu ekologie i ekonomiky. Zároveň se tak vytvářejí nové pracovní příležitosti a posiluje se naše materiálová
soběstačnost,“ dodala Soňa Jonášová.
Zálohový systém by měl
do oběhu vrátit 90 % PET lahví
Podle generálního ředitele KMV Alessandra
Pasquala je zavedení zálohového systému
dalším krokem vedoucím k ochraně životního
prostředí: „PET jako materiál je zatím vnímán
převážně tak, že po spotřebování výrobku, který
je v něm zabalen, zdánlivě ztrácí svou hodno‑
tu. My chceme, aby si svou hodnotu zachoval
a každý spotřebitel byl motivován a byl schopen
si tuto hodnotu uvědomit.“ Sám věří, že zálohový systém do oběhu vrátí 90 % PET lahví.
REF PET není vhodné řešení
Kromě toho se Alessandro Pasqual vyjádřil
i k možnosti opakovaného plnění PET lahví:
„Takzvaně REF PET není vhodné řešení z hygienických důvodů, ale i kvůli nedostatečné
záruce zachované odolnosti u lahví poté, co
opakovaně absolvují cestu mezi stáčírnou a spotřebitelem.
Zaměřujeme se na získání čistšího a kvalitnějšího recyklátu,
z něhož je možné vyrábět nové PET lahve, což mnohem více
naplňuje principy cirkulární ekonomiky.“

Zálohový systém zavádějí v Anglii
Clarissa Morawski, expertka na zavádění zálohových systémů
na nápojové obaly v rámci celé EU a zakladatelka a ředitelka
organizace Reloop Platform, zmínila, že zálohový systém má
v EU až 80% podporu veřejnosti. „Na cestě k zálohovému
systému PET lahví je teď oficiálně Anglie a vážně o ní uvažuje
také Francie a další státy EU. V zemích EU, které již nyní zálohový systém na PET lahve mají, dosahuje míra návratnosti až
90 %, což je opravdu skvělé,“ dodává Clarissa Morawski.
Dále připomněla, že podle nových směrnic EU budou výrobci
muset více přispívat na recyklaci.

Skupina Zálohujme bude nadále pokračovat ve
společné práci a v nejbližším období se bude
zaměřovat především na ekonomické důsledky
pro producenty, retail, zákazníky, ale i obce.

Do roku 2030 budeme muset dosáhnout
vyšší míry recyklace plastových obalů
Jak naznačila Magdalena Frouzová, zástupkyně Evropské komise pro Českou republiku, je už nyní zřejmé, že kvůli legislativě EU budeme muset do roku 2030 dosáhnout vyšší míry
recyklace plastových obalů. „Znamená to pro nás, že musíme zabrat a prakticky ideální cesta, jak toho dosáhnout, je
právě zálohový systém a vrácení plastového materiálu zpět
do oběhu.“
O zkušenosti s nakládáním s odpady z PET lahví se s účastníky konference podělil Rauno Raal, ředitel společnosti řídící
zálohový systém v Estonsku. „Jen v roce 2017 se v Estonsku
vytřídilo 88 % všech PET lahví. Vše ale začalo právě iniciativou průmyslu, bez jehož spolupráce by čísla nebyla tak vysoká,“ zdůraznil.

Mezi účastníky konference nechyběl bývalý ministr životního
prostředí Miloš Kužvart, který pochválil fungování sběrného
systému EKO-KOM, ale také myšlenku navrhovaného zálohového systému. Zároveň vyslovil obavu, zda by byl depozitní
systém ekonomicky snesitelný.
Na dotaz, jak se k zavedení zálohového systému staví ostatní
klíčoví hráči na trhu, Alessandro Pasquale řekl: „Zatím jsme
oslovili Asociaci minerálních vod, Asociaci tradičních maloobchodníků, Asociaci nealkoholických nápojů a samozřejmě
ministerstvo životního prostředí. Od všech jsme slyšeli pozitivní
reakce, ale důležité jsou pro nás výsledky analýzy, na jejichž
základě budou probíhat další jednání.“ Finální výsledky by
měly být představeny v říjnu/listopadu 2018. 
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DAZ 2018: teorie i ukázky z praxe
Na mikulovském zámku se ve dnech 26. a 27. dubna uskutečnil již TŘETÍ ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE
zaměřené na automatizaci průmyslového balení, značení a manipulaci s výrobky. Novinky, trendy a inspirativní
případové studie si nenechalo ujít téměř 70 účastníků z řad výrobců potravin, nápojů, spotřebního zboží,
automotive i dalších odvětví.
Veronika Kozelková

P

ůvodní název odborné konference ObalTrend se pořadatelé, společnosti Alvey Manex a Bottling Printing,
rozhodli změnit na Den automatizace a značení (DAZ).
„Nový název lépe odráží koncept a tematické zaměření konference,“ vysvětluje Kamil Suchánek, obchodní ředitel společnosti Bottling Printing.

Miroslav Pekárek, Bottling Printing

Konferenční program byl zahájen demonstrací virtuální linky,
na které byly prezentovány produkty a služby organizátorů
a partnerů akce. Hlavním partnerem byla společnost AXIMA,
dalšími partnery společnosti Packung a Tiesse Praha.
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V úvodní prezentaci nejdříve zmínil Miroslav Pekárek ze společnosti Bottling Printing moderní a nejčastěji používané typy
značicích technologií pro primární, sekundární a terciární balení v rámci automatické linky. Výhodou CIJ (kontinuální inkjet)
tiskáren pro značení primárního balení je poměrně nižší pořizovací cena ve srovnání například s laserem. Na druhou
stranu je kvalita značení nižší a je potřeba vzít
v úvahu, že ne každý inkoust přilne na každý materiál. Z těchto důvodů je v některých případech
vhodnější použít laserové značení, kde tento problém většinou odpadá.
Ukázky značení pro
Kofolu, Vitanu a Porfix
Na svého kolegu navázal Pavel Mikel s konkrétními ukázkami značení jednotlivých typů balení.
Dvě případové studie se týkaly projektu realizovaného pro společnost Kofola, do které Bottling
Printing dodával několik tiskáren pro potisk různých materiálů a produktů. Účastníci mohli vidět
na vlastní oči značení dvoulitrových PET lahví
značky Kofola číslem šarže a dobou exspirace
při rychlosti produkce 30 000 lahví za hodinu. V prvním případě byla použita inkjetová technologie, ve druhém CO2
laser. Příkladem značení skupinového balení byl projekt
realizovaný pro společnost Vitana, kde došlo k nahrazení samolepicích etiket přímým tiskem na lepenkový obal. Poslední

případová studie se týkala aplikace etiket na palety s cihlami
ve společnosti Porfix pomocí paletového aplikátoru v prachotěsné krytované bedně.
Možnosti využití průmyslových robotů a kompletních robotizovaných linek ve fázi manipulace a balení finálního produktu pro zefektivnění výrobního procesu představil Daniel
Červený, jednatel společnosti TIESSE PRAHA. Konkrétním příkladem bylo využití dvou robotů při paletizaci barev ve společnosti Primalex. Požadavkem zákazníka bylo, aby roboty
uměly manipulovat s osmi typy balení, které se liší velikostí,
tvarem i váhou. Během své přednášky nazvané Robotické
aplikace pro manipulaci s produkty srovnal také starší verzi
robotů Kawasaki (ZD) s novou verzí CP180L až CP700L.
Uvedené číslo představuje váhu, se kterou dokáží jednotlivé
roboty manipulovat.

Při výběru mezi jednotlivými technologiemi je rovněž nutné si
uvědomit, že pořizovací cena by neměla být hlavním kritériem
pro finální rozhodnutí o výběru konkrétního řešení. Nesmíme
zapomínat na budoucí náklady, které ovlivní celkovou cenu,
jako například náklady spojené s údržbou, nechtěnými odstávkami nebo poškozeným produktem vlivem nespolehlivého
zařízení. Poslední jmenované náklady se dají obtížně vyčíslit,
mohou mít ovšem zásadní dopad nejen na dobré vztahy s odběratelem, ale také negativně ovlivnit image firmy.
Stabilizaci palet při přepravě se věnoval Adam Kratochvíl
ze společnosti Packung, který představil protiskluzné proložky
STABULON, formátovací zařízení Excalibur a bezpaletový
systém. Jednou z výhod proložek je zajištění vyšší stability palety bez použití vnějšího obalu, například stretch fólie. Lze je
použít i opakovaně, počet cyklů záleží na druhu zboží a šikovnosti obsluhy. S konkrétní aplikací proložek jsme vás seznámili
v dubnovém vydání magazínu Packaging Herald.

POŘIZOVACÍ CENA BY
NEMĚLA BÝT HLAVNÍM
KRITÉRIEM, NEZAPOMÍNEJME
NA BUDOUCÍ NÁKLADY.

Padesát odstínů paletizace
Jak vybrat správné řešení paletizace
a co opravdu rozhoduje? Odpovědi
na otázky nastínila prezentace Padesát
odstínů paletizace Martina Košťálka ze
společnosti Alvey Manex. Základem
úspěchu je správná definice a příprava zadání, což bývá velmi často
podceňováno. Je zásadní zvážit typ
produktu, výkon linky, prostor, který mám k dispozici, případná prostorová omezení a v neposlední řadě i plány do
budoucna. Tato fáze trvá minimálně šest měsíců, spíše však
rok, dva i více. Dalším důležitým aspektem je provedení projektu – váš integrátor musí být efektivní, musí flexibilně reagovat na případné změny a musí efektivně pracovat v místě
instalace. Třetím velice důležitým bodem je podpora a servis
během provozu (například preventivní údržba, schopnost modifikace linky nebo nahraditelnost součástek).

Martin Košťálek, Alvey Manex

Klíčové je zadání
S příběhem úspěšné automatizace podniku seznámil účastníky Roman Chudaš, ředitel výroby společnosti Europasta.
Paletizační pracoviště je výsledkem spolupráce se společnostmi Alvey Manex a Tiesse Praha. Cílem projektu byla
úspora dvou pracovníků na směnu. Opět bylo zmíněno, že
zadání je klíčové, je důležité ho konzultovat s dodavateli
a hledat vzájemně nejlepší řešení. Je potřeba zkoumat nejen
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celek, ale i jednotlivé sekce systému. Automatizace je investice, která vyžaduje projektové řízení. I velmi jednoduché dodávky si zaslouží důsledný přístup. Roman Chudaš rovněž
doporučil při testování a rozjezdu zařízení provést analýzu
rizik a postupů jejich řešení.

Trendy automatizace a robotizace při výrobě potravin a nápojů shrnul v závěrečné prezentaci Petr Pohorský, šéfredaktor
časopisu Automatizace v potravinářství. Pro výrobce bude výzvou zajistit rekvalifikaci pracovníků, díky které budou moci
přejít z manuální práce na obsluhu sofistikovaných zařízení.

Pavel Plhák ze společnosti AXIMA představil inteligentní bezdrátový systém SmartMONITOR, který slouží pro monitorování stavu všech strojů, zařízení nebo manuálních pracovišť
zobrazením na jediném řídicím modulu. Výhodou řešení jsou
nízké náklady a snadná instalace. Uvedení do provozu je
jednoduché bez nutnosti znalosti programování. V průběhu
konference vystoupil i jeho kolega Adam Jégl s prezentací
Informace a dokumenty v pohybu.

Účastníci si mohli sami otestovat
funkčnost automatické linky
V rámci doprovodného programu byla představena i speciální
automatická linka, jejíž funkčnost si mohli účastníci sami otestovat. Celý proces začínal naskenováním kódu na visačce,
čímž došlo k jejich identifikaci. Poté umístili lepenkový obal
s vínem na pásový dopravník, ze kterého byl na jeho konci
přemístěn robotem k CO2 laseru, který do něj vypálil logo
konference, zprávu pro účastníka
a jeho jméno. Označený obal byl
opět umístěn na pásový dopravník
a dopraven zpět. Každý si tak mohl
odnést personalizovaný dárek.
Po skončení konferenční části pokračoval networking a výměna
zkušeností v neformálním duchu
v nedalekém hotelu Volarik. Během
večerního programu nechyběla degustace vín Vinařství Volařík nebo
cimbálová muzika. O dobrou atmosféru se postarala i mladá energická kapela Amusement Park.

Jak získat dotaci na svůj investiční záměr a nepřijít o ni, zmínila Hana Švábenská, teamleader společnosti ERSTE Grantika
Advisory. Součástí prezentace byly i příklady projektů, na
které se díky dotaci povedlo úspěšně získat kapitál.
Další prezentace byla zaměřená na značení a obalové novinky v roce 2018. Vlado Volek, ředitel Obalového institutu SYBA, upozornil mimo jiné na problematiku překladu
v případě některých harmonizovaných technických norem.
Například překlad slova carrier bag z angličtiny jako nákupní taška. Ve skutečnosti má slovo bag širší význam, který
zahrnuje i sáček, pytlík.
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Automatická linka: značení pomocí CO2 laseru

Druhý den pokračoval tradičně exkurzemi ve společnostech
Bottling Printing, která nabízela návštěvníkům možnost potisknutí vlastních vzorků, a Alvey Manex v Podivíně. Hlavním
mediálním partnerem konference byl magazín Packaging
Herald. 

PŘIPOMEŇME SI PRŮBĚH
KONFERENCE NA VIDEU

REKLAMA & POLYGRAF
po pětadvacáté
Ve dnech 29. až 31. května hostil areál PVA EXPO PRAHA V LETŇANECH tři dny novinek nejen digitálního
tisku a metod zušlechťování, ale i přehlídky nových technologií, finálních aplikací z oboru reklamy, médií,
polygrafie a obalů, které byly obohacené soutěžemi, přednáškami i workshopy.
Ivana Kohoutová

O

proti loňskému roku hlásí organizátor 30% nárůst
počtu vystavovatelů. Dodavatelé digitálních tiskových technologií jsou na veletrhu zastoupeni tradičně, přičemž řada z nich již směřuje vývoj technologií
i k obalům. Současně proběhl druhý ročník veletrhu Obaly,
který opět odborně zaštítil obalový institut SYBA.
Společnost DataLine Technology nabídla českou premiéru digitálního tiskového stroje formátu B2 – HP Indigo 12000, prezentován je i jako nejprodávanější stroj na světě. Přínosem formátu
B2 je možnost na digitálním stroji zhospodárnit realizaci vyšších nákladů ve srovnání se stroji formátu A3. Využití proto
najde pro tisk brožur, knih a katalogů. Další výhodou formátu
B2 je tisk zakázek, které se na menší stroje nevejdou formátově, typicky tiskoviny formátu A4 naležato, tedy přebaly knih,
desky s chlopněmi, lepenkové krabičky, tašky či tisk plakátů.
Evropskou premiéru zažil vysokorychlostní digitální tiskový
stroj Xerox Iridesse Production Press. Vyniká excelentní kvalitou CMYK výtisků a zároveň umožnuje tisk s unikátními
metalickými vizuálními efekty. Dokáže neuvěřitelná kouzla
s metalickou zlatou, stříbrnou barvou nebo čirým tonerem, a to
v rámci jednoho průchodu. Nová technologie XEROX dokáže
plnit rozmanitá přání zákazníků za přijatelnou cenu. Více si
o této technologii přečtěte v aktuálním vydání Packaging Herald
v článku Zušlechťování ovlivňují digitální technologie.
Konica Minolta prezentovala ukázky aplikací digitálního 3D
zušlechťování tiskovin technologií MGI JetVarnish aplikacemi

UV laku a metalických fólií, která kromě lepšího vizuálního
vjemu přidává rozměr doteku.
Technologické novinky Postmark-PM-417 a PM 836 odhalila
i společnost pap4ever digital. Produktový plnobarevný CMYK
single pass inkoustový modul s šířkou tisku 4,17“ (105 mm)
a 8,36“ (210 mm) je možné integrovat na různé transportní
systémy, díky čemuž je možné potisknout širokou škálu materiálů a produktů. Řízení tiskového modulu probíhá prostřednictvím RIP Xitron, který disponuje perfektním nastavením správy
barev. Technologie nabízí konfigurace pro tisk materiálu v roli
nebo potisk jednotlivých listů (produktů).
Za výrobce etiket lze vypíchnout skupinu OTK GROUP, která
kromě nabídky etiket promovala i speciální a flexibilní obaly,
včetně SmartLabel. OTK je průkopníkem ve vývoji a implementaci flexibilní elektroniky u chytrých obalů, textilií i bezpečnostních karet.
Nevýraznou nabídku obalů na výstavní ploše zpestřili dodavatelé materiálů, např. Antalis či Papyrus, Aledeto i TPF universal.
Společnost Achilles CZ tradičně odprezentovala atraktivnost
obalů při využití papírů a lepenek s povrchovou úpravou speciálními fóliemi.
Specialitami tiskařského umění se opodstatněně pochlubila
Ottova tiskárna. Vedle tisku širokého sortimentu vyrábí z barevně potištěného papíru, lesklého i matného, hedvábně hladkého, nádherné a kvalitní dárkové tašky. 
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OTK SMARTPACK 2018:
flexibilní elektronika pro chytré obaly
a textilie v praxi
Společnost OTK GROUP uspořádala 24. dubna v konferenčních prostorách Aquapalace Hotelu Prague druhý
ročník konference OTK SMARTPACK 2018. Akci se zaměřením na flexibilní elektroniku pro chytré obaly
a textilie si nenechalo ujít 60 účastníků. Nechyběli ani potenciální uživatelé a výrobci baleného zboží
Budějovický Budvar, Kofola, Model Obaly, Národní technické muzeum, Plzeňský Prazdroj a THIMM Packaging.
Adriana Weberová

C

ílem setkání s významnými klienty z řad retailu bylo
představení výsledků projektu FLEXPRINT. Ten se zaměřuje na možnosti využití nízkonákladové tištěné flexibilní elektroniky například v oblasti chytrých obalů.
Pro účastníky byl kromě teoretické části připraven také program bohatý na ukázky vývoje v oblasti tištěné elektroniky
a především možnosti jejího využití v praxi. Organizátor od
konference očekává prostřednictvím prezentace reálných
inovačních projektů navázání dialogu se svými koncovými
zákazníky.
V úvodní části Jan Bourek, technický ředitel společnosti OTK
GROUP, představil tištěnou elektroniku, jejíž podstatou, jak už
název napovídá, je fakt, že většina potřebných komponent
na výsledném produktu je zhotovena tiskovými technologiemi,
například sítotiskem či flexotiskem.

Jde tak o obor, který zahrnuje aplikaci funkčních materiálů
pomocí tisku na různé tiskové substráty. „Postupy známé
z konvenční elektroniky, jako například leptání nebo fotolitografie, jsou zde nahrazeny tiskem,“ vysvětlil Jan Bourek a do‑
dal: „Mezi tištěné komponenty patří například RFID antény,
senzory, baterie, vodivé cesty, odpory, kondenzátory a tran‑
zistory.“
Jako ukázku využití tištěné elektroniky představil OTK
SmartLabely neboli flexibilní NFC chytré štítky zaznamenávající zvolené parametry prostředí, jako jsou teplota, vlhkost,
záření, koncentrace plynů nebo proudění plynu či kapaliny
v čase. Vhodné jsou například pro sledování podmínek při
přepravě chlazených potravin nebo citlivého zboží.
PŘEDSTAVENÍ OTK SMARTLABELŮ
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

VÍCE O TIŠTĚNÉ ELEKTRONICE

JAK SMARTLABELY FUNGUJÍ?

A CHYTRÝCH ETIKETÁCH

ZHLÉDNĚTE VIDEO
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Na právní mantinely a definice pro aktivní a inteligentní obaly
upozornil Vlado Volek, ředitel Obalového institutu SYBA.
Zaznělo, že aktivními materiály a předměty určenými pro
styk s potravinami se rozumějí materiály a předměty, které
mají prodloužit životnost nebo zachovat či zlepšit stav balených potravin. „Jsou navrženy tak, aby záměrně obsahovaly
složky, které uvolňují nebo absorbují látky do nebo z balených potravin nebo prostředí, které potraviny obklopuje,“ podotkl Vlado Volek.

Prázdný regál – smutný zákazník
Projekt Chytrý regál představil Alan Fabik ze společnosti
HARDWARIO. Šlo o praktickou ukázku využití tištěné flexibilní elektroniky prezentované senzorem SmartShelf tištěným
v OTK GROUP ve spojení s IoT stavebnicí BigClown. Co se
za tzv. SmartShelf skrývá? Možnost monitorovat obsah regálu. Výhodou řešení je snadná instalace na jakýkoliv regál,
nezávislost na IT infrastruktuře prodejny nebo integraci s IS
vlastníka regálu.

Zmíněna byla rovněž definice inteligentních materiálů a předmětů. Ty sledují stav balených potravin nebo prostředí, které
produkt obklopuje. „Inteligentní materiály a předměty nesmějí
poskytovat informace o stavu potravin, které by mohly být pro
spotřebitele zavádějící,“ upozornil Vlado Volek.

Na využití chytrých NFC štítků se senzorem teploty v potravinářském a chladírenském průmyslu se zaměřil David Češek.
Výhodou tohoto inteligentního systému balení je především
zamezení plýtvání a vyhazování potravin. Pro komercializaci
senzorů je podle Davida Češka nutné zlepšení jejich pružnosti, snížení výrobních nákladů, zvýšení citlivosti a schopnosti
odolávat vnějším vlivům. „Dále je nutné zajistit bezpečnost při
styku s potravinami.“ Následovalo porovnání OTK SmartLabel
V2 s konkurenčními NFC štítky. Ukázalo se například, že OTK
SmartLabel V2 prokazuje vysokou citlivost na změny teploty
v chladírenském řetězci potravin.

S trendy v tištěné a flexibilní elektronice seznámil účastníky konference přednášející a moderátor akce v jedné osobě Marek
Kraus ze společnosti GRAFIE CZ. Zmínil například chytré
obaly a systémy tištěné elektroniky, které nyní přicházejí na
trh, ať už jde o vodivé barvy či aktivní/pasivní potiskovatelné materiály. K dispozici jsou také
senzory na dotek, tlak, teplotu a podobně, ale také hybridní RFID etikety
nebo RFID štítky bez použití křemíku.
Zmíněná řešení nabízí mj. i společnost
OTK GROUP.
Tištěná elektronika jako
bezpečnostní prvek
a ochrana před chladem
Po přestávce se k tištěné elektronice
vrátil Milan Baxa ze společnosti
APPLYCON. Ve svém příspěvku se zaměřil na ukázky jejího nasazení v textilním a oděvním průmyslu. Představil
signalizační bundu pro cyklisty využívající tištěnou elektroniku, vyhřívané rukavice s teplotním senzorem a světelný
výstražný systém pro profesní bundu.

V závislosti na verzi umožňuje OTK SmartLabel
detekovat a ukládat historii sledovaných veličin
v čase. Ty lze díky implementaci NFC technologie
snadno načíst například pomocí smartphonu

Kombinace vyhřívaného a světelného systému byla demonstrována na zimní pracovní bundě. „Vyhřívaný systém pro
ponožky a boty využívá například český horolezec Radek
Jaroš,“ uvedl Milan Baxa. V prezentaci nechyběla ukázka chyt‑
rého oděvu pro hasiče, který bodoval ve světové soutěži
Smart@Fire.
Zmíněno bylo dále, že využívání tištěné elektroniky v textilním
a oděvním průmyslu má svá specifika, ať už jde o zajištění
možnosti oděvy prát, chemicky čistit, ždímat a podobně.

nebo tabletu. Jejich použití je proto vhodné
k monitoringu zboží citlivého na teplotu a vlhkost.

Stejně jako v minulém ročníku i letos měli účastníci konference možnost po celou dobu diskutovat s odborníky z projektu FLEXPRINT.
ZAJÍMAVÉ MOMENTY
Z AKCE NA VIDEU
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KONFERENCE POHLEDEM
PAVLA KLIMUŠKINA,
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE OTK GROUP
Kdy a proč jste se tištěnou elektronikou začali

Pro jakou cílovou skupinu

zabývat a jaký kus cesty jste doposud ušli?

a proč je vlastně akce určena?

Přibližně před sedmi lety – tento zájem vyústil v dlouholetý

Letošní ročník byl zaměřen jednak na již zmíněné stávající

projekt FLEXPRINT. Segment tištěné elektroniky vnímáme jako

zákazníky z oblasti obalového, potravinářského a nápojového

další zajímavý směr, kterým klasická polygrafie, v našem

segmentu s cílem přimět je přemýšlet o možnostech smart‑

případě míněno konvenční rotační flexotiskové stroje, může

packagingu. Druhou cílovou skupinou byli především potenciální

jít. Je to oblast moderní, s obrovským tržním potenciálem

partneři z oblasti systémové integrace, elektroniky a senzoriky.

a s dalekým přesahem do různých odvětví. V současnosti

Naším záměrem bylo navázat spolupráci v rámci hybridních

máme například k dispozici na konferenci zmíněný námi

řešení spojujících naši tištěnou elektroniku a konvenční systémy.

vyvinutý OTK SmartLabel. Dále umíme vytisknout pestrou
škálu senzorů zaznamenávajících například teplotu

Jakou vidíte budoucnost

a vlhkost. Aktuálně řešíme projekt SmartShelf – tištěný

tištěné elektroniky v obalech?

senzor naplněnosti regálu, který by mohl zaujmout velké

Potenciál tištěné elektroniky je takřka nekonečný, v první fázi se

obchodní řetězce.

může osvědčit v průmyslu a následně v obalech. Prorazit v této
oblasti bude na začátku náročnější, hlavně kvůli vyšší ceně

Šlo již o druhý ročník konference zaměřující se na

v porovnání s cenou jednotlivého obalu, ale v rámci skupinových

flexibilní elektroniku pro chytré obaly a textilie.

balení již řešení nemusí být ekonomicky tak náročné. Různé

Splnila vaše očekávání?

bezpečnostní prvky či marketingové nápady s cílem upoutat

Od SmartPacku očekáváme navázání kontaktu s novými

pozornost a zvýšit přidanou hodnotu produktu zcela jistě najdou

zajímavými partnery, a to jak v oblasti vývoje, tak již na úrovni

uplatnění již v blízké budoucnosti.

obchodní. Pečlivě vybíráme a zveme stávající i potenciální
zákazníky, snažíme se dělat osvětu v oblasti tištěné elektroniky

Jak často plánujete konferenci pořádat?

a zaujmout je pro další spolupráci. Poslední SmartPack

Konferenci OTK SmartPack plánujeme pořádat jednou za dva roky.

rozhodně naše očekávání splnil, přinesl spoustu důležitých
kontaktů.
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DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

Flexotisková společnost CFTA
OSLAVILA JUBILEUM v Mikulově!
Ve dnech 18. a 19. dubna 2018 se uskutečnila další specializovaná konference flexotiskové odborné skupiny
CFTA, SPOLEČNOSTI TISKU, s aktuálním tématem 25 LET CFTA – budoucnost flexotisku. Na konferenci
vystoupila řada českých i zahraničních firem, které prezentovaly jak historii svého podnikání spojeného
s flexotiskem, tak i předpokládaný směr vývoje do budoucna.
Jana Žižková

S

polečnost tisku při ČSVTS si letos připomíná pětadvacáté výročí svého založení. Toto jubileum bylo zároveň
i hlavním tématem pravidelné jarní výroční konference
v hotelu Zámeček v Mikulově. Po tradičním zahájení následovaly dvě přednášky s ohlédnutím do minulosti.
Úvodní prezentace předsedy výboru CFTA Vladimíra Bourka
měla bilancující charakter a příspěvek Petra Peřinky byl vzpomínkou na Josefa Macháně, který byl zakladatelem CFTA
v roce 1993. Další prostor byl věnován reprezentantům německé flexotiskové organizace DFTA, která inspirovala založení československé CFTA a dodnes s ní aktivně spolupracuje.
Poté již následovaly prezentace některých členských firem,
které stály u vzniku flexotiskové asociace v České republice a na Slovensku. Své příspěvky na téma 25 let práce
ve flexotiskové společnosti přednesli zástupci firem PANFLEX,
Ligum, Chemosvit fólie, Flexoservis, SOMA Engineering,
KBA – Flexotechnica, Heidelberg – Gallus, 3M Česko, X-Rite
a řada dalších.
Další nové ocenění pro PANFLEX
Společnost je inovativním výrobcem flexotiskových forem, poskytovatelem předtiskových služeb a distributorem materiálů
a zařízení s mezinárodní působností. I tato firma slaví letos
výročí 25 let na trhu. S historií, ale především se současnými vizemi včetně nejčerstvějších úspěchů seznámil účastníky konference její jednatel Zdeněk Ungrád. Společnost je

díky kvalitě, kterou reprezentuje, i častým vítězem různých
soutěží nejen na našem trhu. Velkým úspěchem bylo v loňském roce získání hned dvou ocenění a letos jednoho vítězství v prestižní soutěži Excellence in Flexography Awards.
Každoročně ji pořádá americká asociace FTA (Flexographic
Technical Association) a má za cíl ocenit to nejlepší, co může
svět flexotisku nabídnout.
Pár postřehů z technologických trendů
Martin Kvapil z Polymount Brno představil práci se samolepicími kompresibilními návleky Twinlock. Tento systém umožňuje
nejen montáž štočků bez použití oboustranně lepicí pásky, ale
především garantuje trvalou samolepivost polymeru a kompresibilitu návleku. V předtiskové přípravě nabízí Twinlock nej‑
lepší návratnost při velmi nízkém objemu investic.
Vysokou kvalitu flexotisku
ovlivnil vývoj aniloxových válců
David Šárecký, Chemosvit fólie, shrnul vývojové trendy a technologické změny v kontextu ke společnosti, kterou reprezentuje. Současnou vysokou kvalitu flexotisku podle něho ovlivnil
především vývoj aniloxových válců, technologie výroby štočků,
nové barvy a odpovídající moderní konstrukce strojů. K novinkám z první poloviny 21. století lze zařadit i možnost zadávání (a následné realizace) zakázek s požadavky na rozšířený
barvový gamut, což je velmi dobře proveditelné díky systému
Heptachrom (sedm stálých barev + bílá). 
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Cesta do budoucnosti
vede přes UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Je udržitelnost povinnost? A lze na udržitelném chování vydělat? Seminář, který letos v květnu uspořádala společnost
Press21 spolu s VŠE v Praze a partnerskými společnostmi THIMM PACKAGING a PWC LEGAL, ukázal, že
firmy, které se již dnes chovají odpovědně, získávají přízeň stále se rozšiřující základny spotřebitelů.
Pavel Neumann

I

nvestice do ekologicky šetrných technologií mohou firmám
zajistit nejen jejich návratnost, ale také zisk. Přestože jde na
první pohled o úspory, z dlouhodobého hlediska se jedná
o firemní rozvoj, který jim pomůže v budoucnosti předložit spotřebitelům lepší argumenty než jejich konkurence.

tašek klesla jejich spotřeba o osmdesát procent,“ popisuje
další aktivitu Jiří Peroutka, manažer komunikace / marketing
& nákup, dm drogerie markt. Jako kompenzaci pro zákazníky
zavedl drogistický řetězec tašku z přírodního materiálu s doživotní zárukou, kterou si koupí pouze jednou, a pokud jim
doslouží, mohou ji bezplatně vyměnit.

Z kontinuálního výzkumu společnosti Ipsos vyplývá,
že zatímco v minulosti se firmy snažily realizovat
projekty, které by pouze vylepšovaly jejich renomé
coby odpovědné firmy, dnes se snaží, aby v této oblasti byly lídry. „Ve svých procesech a hodnotovém
řetězci se snaží vliv na udržitelnost zdokonalit.
Prosazují také takové inovace, které jim generují finanční benefity. Dále se snaží zakotvit udržitelnost
v podnikové kultuře a do tohoto procesu zapojují
také své zaměstnance a externí investory,“ konstatuje Tomáš Macků, research & communication director, Ipsos.
Orientaci pomáhá označení
Příkladem ekologického chování může být dm drogerie markt, která na budovu své centrály v České republice
instalovala fotovoltaické články a ve spolupráci se svým partnerem distribuuje „zelenou“ elektřinu do více než poloviny
svých prodejen. „Po zpoplatnění našich odnosných plastových
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CO OZNAČUJE NOVÁ ZELENÁ
ETIKETA? DOZVÍTE SE NA

Vznikají pozice ambasadorů
Jak uvedla Marta Nováková, head of quality assurance,
Makro Cash & Carry ČR / Metro Cash & Carry SR, i tato společnost do své firemní kultury implementovala pět základních
pilířů udržitelnosti. Patří mezi ně společenská odpovědnost,
odpovědný nákup, zákazníci a partneři, péče o zaměstnance
a udržitelný provoz. Kromě toho, že řeší problematiku palmového oleje nebo udržitelného rybolovu, v každé ze svých
třinácti poboček jmenovala ambasadory udržitelnosti. Jde
o manažery, kteří mají za úkol propojovat centrálu s pobočkou
a šířit udržitelnost mezi kolegy.
Jedním z významných projektů je optimalizace obalů, která
spočívá ve snižování množství obalového materiálu u výrobků
prodávaných pod vlastní značkou. Produkty zabalené do nadměrně velkých obalů jsou nahrazovány pouze tak velkým balením, jak je nezbytně nutné. Společnost se rovněž zavázala
do roku 2020 odstranit u vlastních výrobků obalové materiály
na bázi PVC.

ODPOVĚDNÝ MUSÍ BÝT KAŽDÝ
JEDINEC – VÍCE NA

Udržitelnosti z pohledu výrobce obalů z vlnité lepenky se věnoval Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM Packaging.
V souvislosti s tématem zmínil použití certifikovaných papírů
z prokazatelně udržitelného lesního hospodářství. Logo FSC
na obalech je pozitivním signálem pro spotřebitele. Některé
zahraniční řetězce (například Ikea nebo Unilever) a výrobci
již FSC certifikát vyžadují. Mezi současné trendy ve výrobě
obalů z vlnité lepenky patří snižování gramáží papírů, průměrná hmotnost použitých papírů stále klesá. Díky propracovanějším konstrukčním řešení ale zůstává pevnost obalu stejná,
nebo je dokonce vyšší. Příkladem je použití T-vlny, díky které
může dojít ke snížení emisí CO2 až o 25 % v celém dodavatelském řetězci.

O VÝHODÁCH T-VLNY

NEJVÍC PLÝTVAJÍ
DOMÁCNOSTI – VÍCE NA

Problematikou se zabývají i studenti
Projekt, který se týkal eliminace plýtvání potravinami, představili také studenti VŠE v Praze. Ti prezentovali návrhy a řešení,
která vycházela přímo z praxe. Otec jedné ze studentek je dodavatelem brambor do společnosti Tesco Stores ČR. Studenti
se proto zamysleli nad řešením, jak by bylo možné tuto plodinu uchovávat v podmínkách, ve kterých nedochází k jejich
klíčení, tedy znehodnocení. Zmínili například ZEMBAG, což
je pytel z přírodních materiálů vyvinutý Českou zemědělskou
univerzitou v Praze, ve kterém vydrží brambory déle čerstvé,
přibližně tři měsíce. Uvnitř obalu je kmínová silice, která eliminuje jejich klíčení. Tento obal pro 4,5 kg brambor je pratelný
a je možné ho používat opakovaně. Řešení pochází z chráněné dílny a jeho cena je 500 Kč.
VÍCE NA

POVĚDOMÍ O ZNAČCE FAIR TRADE
UDRŽITELNÝ MUSÍ BÝT I ČLOVĚK

PŘÍSTUP
K UDRŽITELNOSTI
V ČÍSLECH
 1/3 Čechů si vybaví nějakou

společensky odpovědnou firmu

 53 % respondentů deklaruje,

že posuzují společenskou
odpovědnost firmy, u které nakupují

 69 % se o firmu, u které nakupují,
aktivně zajímá

 pro 78 % zaměstnanců

je důležité, zda se jejich
zaměstnavatel chová odpovědně
(u vysokoškoláků dokonce 94 %)

V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

 Češi jsou až 3× ochotnější

Účastníci se mohli také seznámit s reálnými příklady, na kterých bylo demonstrováno, jak je možné zvýšit podporu prodeje využitím digitálního potisku obalů a současně přispět
k trvalé udržitelnosti použitím vodou ředitelných barev a snižováním hmotnosti spotřebovaného materiálu a emisí CO2. Díky
digitální technologii se mimo jiné vytiskne jen tolik, kolik potřebujeme, a nedochází tak ke zbytečné nadprodukci.

Zdroj: Ipsos

doporučit firmu, která se podle
nich chová odpovědně

JAK SEMINÁŘ PROBÍHAL?
ZHLÉDNĚTE VIDEO
Foto a video: Lucie Cabáková
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Týdně logistické centrum
LIDL E-COMMERCE
opouští 700 000 kusů zboží
LIDL E-COMMERCE v Plzni je jediným a současně se svojí zastavěnou plochou 27 000 m2 největším distribučním
centrem pro e-commerce v rámci Lidlu mimo Německo. První zásilka byla expedována na podzim roku 2016, plný
provoz začal v září loňského roku společně se spuštěním e-shopu v České republice. Kromě České republiky jsou
z centra zasílány objednávky zákazníkům do Německa, Belgie a Nizozemska. Jedná se o téměř 700 000 kusů
zboží týdně, ale kapacita je až jeden milion.
Adriana Weberová, Veronika Kozelková

Lidl-shop.cz přináší podobně jako kamenné prodejny
dvakrát týdně nové tematicky zaměřené zboží oblí‑
bených a osvědčených vlastních značek. Výhodou
e-shopu je, že zboží lze objednat až o 10 dnů dříve,
než se objeví v prodejnách. Zároveň nabízí pohodlné
objednání výrobků z právě uplynulých akcí a v nepo‑
slední řadě poskytuje i stálý sortiment, který zahrnuje
zboží ze starších akcí, bestsellery a nadčasové zboží.
Objednané zboží je v České republice doručeno do tří
dnů od objednání. 

Logistické centrum v Plzni je určeno pro zboží menší a střední velikosti, 90 % sortimentu tvoří oblečení,
obuv, sportovní potřeby, hračky, vybavení pro domácnost, zahradu a dílnu. Zahradní nábytek, matrace
a bílá velká technika jsou českému zákazníkovi dodávány z Německa. Na 42 000 m2 skladovací
plochy se nachází více než 28 000 artiklů, které naskladňuje a pro zákazníky chystá 1150 kmenových
zaměstnanců a zhruba 500 brigádníků. Týdně logistické centrum opouští 700 000 kusů, kapacita je až
jeden milion kusů zboží. Nejvíce artiklů míří do Německa, následuje Česká republika.
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Nová rezervní hala s plochou 7100 m2 a s více než
20 000 regálovými pozicemi slouží jako zásobovací sklad
zboží na paletách. Vybavena je regálovými zakladači,
které zajišťují zakládání a vychystávání zboží. Tyto tzv.
systémové (VNA) vozíky od společnosti Jungheinrich
manipulují se zbožím až do výšky 12 m.

V další hale probíhá příjem zboží a jeho kontrola, po které
následuje jeho třídění na jednotlivé sorty, například podle
velikostí a barev. Na každé paletě je poté pouze jedna velikost
a jedna barva. Po roztřídění dochází k zaskladnění palety
v rámci tzv. rezerv v daných skladech a regálech. Používány
jsou tři druhy palet – EPAL, CHEP a červené LPR.

V distribučním centru probíhá kompletace akčního zboží,
tzn. prvního nákupního impulsu, ve dvou patrech. Dodavatel
doručí například 1000 triček, která kopírují akce
v kamenných obchodech, a z distribučního centra putují
k zákazníkům do čtyř zemí. Část haly tvoří prostor se dvěma
patry. V místě s lávkou pracují tzv. kompletáři, v prostoru
bez lávky slouží k manipulaci se zbožím opět regálové
zakladače. Ty manipulují se zbožím na paletách
z rezerv/zásob na pozice v přízemí, ze kterých ho následně
operátor vychystá do připraveného kompletačního vozíku.

Na kompletačním vozíku je 27 přihrádek pro stejný počet
zákazníků. K vyskladňování zboží pro jednotlivé zákazníky
používá skladový operátor skener umístěný na ruce, který
je propojen se systémem SAP a navádí ho na pozici, kde
je konkrétní artikl uskladněn. Po načtení kódu a kontrole
zboží ho vkládá do konkrétní přihrádky vozíku. Průměrnou
objednávku tvoří přibližně čtyři artikly. Operátor se
pohybuje v obou patrech a za směnu ujde 15 až 20 km.
Systém SAP optimalizuje ve skenerech zakázky tak, aby se
nachozená trasa minimalizovala.
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Vozík se zkompletovanými objednávkami je převezen do
části haly, ve které probíhá jejich kontrola a proces balení.
Operátor nejdříve zadá číslo kompletačního vozíku do systému
a postupně začne jednotlivé objednávky zpracovávat. Každý
arktikl přeskenuje, čímž překontroluje kompletnost objednávky.
Následuje výběr ideálního typu a velikosti balení. V současné
době je využíváno šest základních velikostí lepenkových krabic,
které lze podle potřeby zmenšit na ideální rozměr, a tři velikosti
sáčků. Po opětovném naskenování kódů artiklů vkládá operátor
zboží s potřebnými dokumenty do plastového sáčku nebo
krabice, kterou zalepí páskou a opatří etiketou. Dodavateli
krabic jsou Mondi Bupak a německá společnost Wellpappe.

Zabalené zásilky jsou pomocí dopravníkových systémů značky LIPPERT
přemísťovány k expedici. Jednotlivé balíky procházejí přes identifikační
skener, který je podle čárového kódu automaticky třídí na jednotlivé brány
podle cílových destinací. Dvě brány jsou určené pro Českou republiku, dvě
pro Německo a jedna pro Nizozemsko a Belgii. Denně je expedováno
10 až 14 přepravních jednotek. Jde o kamiony a přepravní kontejnery.
Doručení po České republice zajišťují společnosti PPL a zhruba tři měsíce
i Česká pošta.
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Objednávka na skladě musí být zpracována velmi
rychle. Pokud si český a německý zákazník zboží
objedná do 14. hodiny, tak by měl do 24 hodin
dostat e-mailem informaci, že zboží je na cestě, což
znamená, že je zabalené a naložené na kamionu.
Pro Nizozemsko a Belgii musí být objednávka
zpracována ještě rychleji.

V distribučním centru je také hala pro
skladování produktů, které zbyly po prvním
nákupním impulsu z akce. Nachází se ve
třech patrech, kde je přibližně 60 000
regálových pozic. Dole jsou umístěny
větší artikly, v patře naopak menší. Pro
skladování menších produktů jsou využívány
plastové boxy dvou barev. V bílých je
uložen pouze jeden druh zboží – například
stejná velikost a barva, žluté jsou určeny
k uskladnění posledních kusů doprodeje
bez ohledu na barvu a velikost.
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V centru nechybí prostor pro zpracování vráceného zboží, které
je nedílnou součástí e-shopů. Tzv. vratky putují po dopravníku
k dalšímu zpracování do prvního patra, kde zkušení operátoři
zkontrolují kvalitu a posoudí, o jaký druh vráceného zboží se
jedná. První skupina vratek ve 100% kvalitě se po přebalení
vrací za původní cenu zpět do prodeje, druhá skupina zboží
jde se slevou do online výprodeje a konečně poškozené
a neprodejné zboží se zde likviduje. V oddělení pracuje
90 operátorů ve třísměnném provozu.

ROBERT BŘEZINA,
JEDNATEL SPOLEČNOSTI LIDL
E-COMMERCE LOGISTICS, NÁS
NEJEN PROVEDL AREÁLEM, ALE
TAKÉ NÁM ODPOVĚDĚL NA
NĚKOLIK OTÁZEK.
Kolik má Lidl podobných
distribučních center pro e-commerce?
Aktuálně jsme jediný zahraniční sklad pro e-commerce mimo
Německo, kde jich je momentálně šest. Jejich počet a vybavení
prochází neustálým vývojem. Logistické centrum v Plzni je
pilotní zahraniční projekt, podle kterého se budou podobná
centra budovat i v dalších zemích.
Kdy začala stavba distribučního centra v Plzni?
Využili jsme areálu společnosti CTP, která ho začala začátkem
roku 2016 přestavovat podle požadavků Lidlu, včetně
dostavby nové rezervní haly. První zásilka byla z centra

Do roku 2025 by měl on-line obchod fungovat ve všech 30
zemích, kde Lidl působí. V současné době je ve čtyřech.
Jsme časopis zaměřující se na obaly. Naše čtenáře by
proto zajímalo, zda například sledujete a řešíte míru
poškození používaných krabic z vlnité lepenky.
Ano, sledujeme a zpětně vyhodnocujeme. S našimi dodavateli
úzce spolupracujeme, například s Mondi testujeme nové druhy
krabic. Řešili jsme materiál a tloušťku krabice s ohledem na
namáhání při přepravě. Ke změně nakonec došlo, materiálem je
stále třívrstvá vlnitá lepenka, ale začali jsme využívat jiný druh
vlny. Výsledkem byla stejně kvalitní krabice za méně peněz.
Uvažujete například o integrovaných páskách pro
opětovné uzavírání krabic pro případné vrácení zboží?
Tyto možnosti také testujeme, ale jde o sledování nákladů
a přínosů podobných řešení.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

expedována na podzim roku 2016. Plný provoz začal 20. září
2017 společně se spuštěním e-shopu v České republice.
Jaké jsou další plány Lidlu v oblasti e-commerce?
Téma on-line shopu je v Lidlu velice aktuální. Zahájen byl
v Německu již v roce 2008 a jeho objemy neustále rostou.

ZHLÉDNĚTE EXKLUZIVNÍ ZÁBĚRY
Z LOGISTICKÉHO CENTRA
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Novináři se v Beringenu
seznámili s KONTEJNERY
pro automotive i výrobce šťáv
Společnost SCHOELLER ALLIBERT uspořádala 30. května v belgickém Beringenu setkání se zástupci evropského
odborného tisku. Hlavním cílem události, na které nechyběl zástupce magazínu Packaging Herald, bylo
seznámení se s nejnovějšími produkty.
Adriana Weberová

P

ředstaven byl například inovativní stohovací kontejner
COMBO FRUCTUS. Jde o nejnovější typ středně velkého
skládacího kontejneru (IBC). Určen je k transportu a skladování rajčatové pasty a ovocných šťáv. Kontejner zvládne
zatížení jednotky až 1500 kg, stohovatelné zatížení 8000 kg
a dynamické zatížení 3200 kg. Bezpečnost stohování je zajištěna díky systému zámků ve tvaru T. Vodotěsné víko má stejně
jako boky dvojitou stěnu a umožňuje snadné páskování. Obal
je odolný vůči propíchnutí, prachu a hmyzu.

COMBO FRUCTUS V AKCI NA VIDEU

V showroomu nechyběl plastový skládací kontejner MAGNUM
OPTIMUM 595 určený především pro automobilový průmysl.
Dva měsíce stará novinka byla vyrobena ve spolupráci se spo‑
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lečností GEFCO. Přes dvojitou konstrukci je jeho další výhodou
nízká hmotnost. Kontejner je vybaven madly a úchyty a dalšími bezpečnostními prvky pro přepravu. Ve složeném stavu je
jeho výška 295 mm. Do běžného nákladního vozu se vejde
208 složených boxů a 78 rozložených s plnou zátěží. Obal
nabízí jednotkové dynamické zatížení až 750 kg. Pevná
a odolná konstrukce vydrží zátěž při stohování až 3200 kg.
MAGNUM
OPTIMUM 595
MÁ PEVNOU
A ODOLNOU
KONSTRUKCI –
VÍCE NA VIDEU

Mezi zákazníky společnosti Schoeller Allibert patří i pivovary.
Jednou z novinek je prémiová zlatá plastová přepravka vyrobená technologií IML (In-Mold-Labels) pro německý pivovar
Warsteiner. 

LEGISLATIVA

Panáček?
ZDÁ SE, ŽE ANO
PANÁČEK (TIDY MAN) NEBO STOP, BIN IT! JSOU SYMBOLY NABÁDAJÍCÍ SPOTŘEBITELE
K NAKLÁDÁNÍ S OBALOVÝMI ODPADY CIVILIZOVANĚ, TJ. NEODHAZOVAT JE MIMO NÁDOBY URČENÉ
K TOMUTO ÚČELU, BA CO VÍCE, TECHNICKÁ NORMA ČSN 77 0053 „OBALY – ODPADY Z OBALŮ –
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM“ UVÁDÍ, ŽE UVEDENÍ POKYNŮ
O ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM JE NA SPOTŘEBITELSKÝCH OBALECH DOBROVOLNÉ.
TY PO POUŽITÍ SPADAJÍ DO KATEGORIE „KOMUNÁLNÍ ODPAD“, KTERÝ NEZAHRNUJE „NEBEZPEČNÉ
SLOŽKY“, TEDY NIKOLI OBALY ZNEČIŠTĚNÉ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI (TŘEBA PLECHOVKA OD BARVY).
Vlado Volek

Nicotný zákon
Obalový zákon v § 10 ukládá osobám uvádějícím obaly
na trh nebo do oběhu – člověče, rozuměj: výrobce nebo
prodejce (maloobchod, obchodní řetězce, retail) prodávající
balené zboží spotřebiteli – povinnost informovat spotřebitele
o způsobu zajištění zpětného odběru. Jak? Tak to už neříká.
Bohužel či naštěstí. Tedy není právní návod, jak se této povinnosti zhostit ani jak ji kontrolovat.
Zpětný odběr
O čem že to má prodejce (je jedno, zda je současně i výrobcem
či nikoli) spotřebitele informovat? Pro potřeby obalového zákona se rozumí zpětným odběrem odebírání použitých obalů
od spotřebitelů na území České republiky za účelem opakovaného použití obalů nebo za účelem využití (recyklace, energetické využití) nebo odstranění (skládky, spalovny) odpadu
z obalů. Je zřejmé, že zpětný odběr se netýká obalů B2B.
Z nouze ctnost
Vraťme se k výše citované technické normě ČSN 77 0053.
Jak již bylo na úvod řečeno, uvedení zmíněných pokynů je
dobrovolné. Na spotřebitelských obalech (řečí obalového zákona se jedná o prodejní obaly vyjma průmyslových) může být
pro zdůraznění povinnosti uveden pokyn, že tento obal má
být odložen v souladu s předpisy pro nakládání s komunálním
odpadem a místním systémem pro oddělené shromažďování,
třídění a předávání odpadu k využití. Například: odložte na
místo určené obcí k ukládání odpadu. Tento pokyn může být
nahrazen grafickou značkou znázorňující postavu odhazující
odpad do sběrné nádoby, například podle obrázku.

U nás se vžil symbol
panáčka (tidy man).

Na Pribináčku je
postava pojata
kreativně ve formě
kočičky…

Na výrobcích
z Nizozemska
se můžeme setkat
se symbolem
Stop, bin it!

Přimhouřené oko
V technické normě není zmínka o „zpětném odběru“ a tato
norma v příslušném odstavci pokrývá zpětný odběr pouze
částečně – řeší pouze obalový odpad. Zpětný odběr, jak je
definován v zákoně, pokrývá i odebírání použitých obalů za
účelem opakovaného použití. Přesto je umístění tohoto symbolu na obalu (panáčka) široce považováno za splnění povinnosti informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného
odběru (zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, §10 odst. 2).
Volný pohyb
v rámci vnitřního trhu EU
Nechtěl bych být v kůži inspektora kontrolujícího tuto informační
povinnost u zboží dodaného z jiné země EU. Varováním budiž
rozhodnutí Evropského soudního dvora v případě Cassis de
Dijon (120/78), které již v roce 1978 potvrdilo v rámci francouzsko-německého sporu volný pohyb zboží na jednotném
evropském trhu.

JAK SPRÁVNĚ OZNAČIT
VRATNÝ ZÁLOHOVANÝ OBAL?
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OBAL ROKU POPRVÉ NA
PŮDĚ VELETRHU REKLAMA
POLYGRAF A OBALY
HODNOCENÍ LETOŠNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE OBAL ROKU PROBÍHALO OD 29. DO 30. KVĚTNA
NA VÝSTAVIŠTI PVA V PRAZE V LETŇANECH. DVA HODNOTÍCÍ DNY V PRŮBĚHU KONÁNÍ VELETRHU
ZNAMENALY PRO PŘIHLAŠOVATELE HNED NĚKOLIK BENEFITŮ, ZE KTERÝCH TĚŽILI I NÁVŠTĚVNÍCI.
HODNOCENÍ BYLO VEŘEJNÉ, PŘIČEMŽ HLASOVÁNÍ SAMOTNÝMI POROTCI BYLO TAJNÉ. NAD
PŘIHLÁŠENÝMI EXPONÁTY SE ROKOVALO PŘÍMO VE VELETRŽNÍ HALE Č. 6, KDE BYLY OBALY TAKÉ
VYSTAVENY A PREZENTOVÁNY PŘIHLAŠOVATELI.
Adriana Weberová

C

ílem soutěže OBAL ROKU je vyzdvihnout a následně
propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie
v oblasti balení, které se na trhu objevují. Hodnocení
a prezentace obalů, kterých bylo přihlášeným 71, bylo letos
členěno podle oblasti použití do následujících kategorií:
Potraviny, Nápoje, Kosmetika, Dárkové obaly, Etikety, POP
& POS displeje, Automotive a přepravní – průmyslové obaly,
Procesy a technologie a ostatní. Kategorie Farmaceutické produkty, Čisticí a prací prostředky a Elektronika a spotřebiče zůstaly neobsazeny. Naopak velký nárůst obalových řešení pro
e-shopy volá patrně po vlastní nové, i když pouze dočasné
kategorii.

OBAL ROKU – JEDNIČKA
VE SVĚTĚ OBALOVÝCH „OSCARŮ“
Přihlašovatelům oceněných exponátů se otevřela cesta do
globální soutěže WorldStar Packaging Award (organizuje
WPO – World Packaging Organisation), jelikož soutěž
OBAL ROKU na ni jako jediný subjekt v Česku obdržela
certifikaci. Hodnocení mezinárodní soutěže proběhne
koncem října v Číně v rámci podzimního jednání WPO,
kde zájmy Česka a Slovenska hájí Syba.

Velká rozmanitost přihlašovaných obalů si vyžádala změnu
v podobě dvou rozdílných odborných porot. Jedna se věnovala výhradně transportním obalům, procesům a technologiím,
druhá obalům všech ostatních kategorií. Jednou z porotkyň
byla i Ivana Kohoutová z magazínu Packaging Herald, který
je hlavním mediálním partnerem soutěže.

NOVĚ SE MOHLI PREZENTOVAT
SAMI PŘIHLAŠOVATELÉ
NA AFTER PARTY
BYLO POODKRYTO,
CO POROTA OCENILA
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Obalový galavečer – PackSummit 2018
Ocenění budou předána na Obalovém galavečeru dne
4. října 2018 v Praze. Zároveň bude tradičně vyhlášena
i Cena předsedkyně poroty (CPP) 2018. Galavečer je součástí středoevropské obalové konference PackSummit.

LSOUTĚŽ

ŠESTICE OBALŮ NOMINOVANÝCH
NA CENU PŘEDSEDKYNĚ POROTY
Reverzní zasilatelský obal
od přihlašovatele BOXMAKER foto č. 1
Reverzní zasilatelský obal slouží k zasílání zboží z e-shopu
k zákazníkovi a v případě potřeby je možné, jeho obrácením
„naruby“, také zaslání zboží zpět do e-shopu. Obal je již standardně předtištěn zasilatelskými údaji e-shopu a není nutné
je již dále vyplňovat. Použití systému lepicích a odtrhovacích
pásek eliminuje poškození baleného zboží, protože nejsou
k jeho vybalení či zpětnému zabalení potřeba nástroje a další
balicí materiály. Tento obal, resp. celá velikostní řada, byl
společností Boxmaker vyvinut pro společnost, která v České
republice zastupuje luxusní oděvní značky a připravuje rozjezd svého e-shopu.

1
2

3

Paletový display pro pečicí směsi Sanella
od THIMM THE HIGHPACK GROUP foto č. 2
THIMM Mini Pie je komplexní obalový koncept, který zaujme
svým ojedinělým tvarem ve formátu porce dortu a spotřebiteli
nabízí plnou sadu na pečení včetně pečicí formy. Ta je vyrobena ze speciální vlnité lepenky THIMM foodWave | heatproof vhodné pro přímý styk s potravinami.
Sardinky od Smurfit Kappa foto č. 3
Přesně jako sardinky, tedy natěsno jedno vedle druhého, jsou
uložena dveřní těsnění v chytře řešeném insertu z vlnité lepenky. Původní obal byl pouze molitanový „hřeben“ nalepený na kusu vlnité lepenky – fixace nedostatečná, těsnění se
kroutilo a zabíralo moc místa. Navržena byla proto ohrádka,
která v sobě skrývá jednoduše sestavitelný insert. Tvarovaný
a přesně umístěný výsek usnadňuje operátorovi vložit pevná
těsnění tak, aby se nekroutila a zabírala minimum místa. Šipka
na dně napovídá, z které strany začít. Na jedno patro se vejde
12 těsnění, o 25 % více než s předchozím řešením. Šikmé
stěny ohrádky dovolují pohodlně stohovat čtyři patra na sebe
bez propadávání a zároveň vytvářejí prostor na manipulaci
rukama. Šetří místo, peníze i životní prostředí – žádný plast.
Dove od Moravia Cans foto č. 4
Aerosolová nádobka Dove 150 ml je vyráběna v Moravia
Cans pro společnost Unilever novou technologií DWI (Draw
a Wall Ironing), kdy se nádobka vyrábí z cívky (ne kaloty)
vysekáváním, tažením a žehlením. Umožňuje to snížit hmotnost nádobky ze standardních 26 g na 17,5 g při splnění
požadavků na tlakovou odolnost nádobky. Zvýšen je podíl
použitého materiálu z výroby (40 %) a nově i zpracovaného
spotřebitelského odpadu (25 %). Po snížení tloušťky stěny se
prázdné nádobky balí volně do proložek, páskování snížená
tuhost stěn neumožňuje.

5

4

6
Ramínko na vodítka od
DS Smith Packaging Czech Republic foto č. 5
Jak zkombinovat funkčnost a atraktivitu obalu psího vodítka?
Více na straně 36.
První šestibarevná digitální platforma
na světě od XEROX CZECH REPUBLIC foto č. 6
XEROX CZECH REPUBLIC představuje první šestibarevnou digitální platformu Xerox Iridesse, jejíž snímky zaujmou kvalitou,
parciálním zušlechtěním a duhově metalickými odstíny – to vše
jedním průchodem tiskovým strojem.
OBAL ROKU 2018: OCENĚNÁ ŘEŠENÍ
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Více se vítězným exponátům budeme věnovat v následujících
vydáních magazínu Packaging Herald.
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