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EDITORIAL

ZÁLOHY ANO,
NEBO NE?

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

žhavým tématem posledních měsíců je zavedení zálohového systému na petky. Iniciátoři opatření, v jejichž čele stojí
Karlovarské minerální vody, věří, že zavedení záloh by znamenalo snížení environmentálních dopadů celého systému
sběru, třídění a recyklace nápojových obalů, a hlavně zaručilo zvýšení sběru PET lahví na devadesát procent. Tato očekávání podkládají různými studiemi.
Druhá strana, aktuálně ministerstvo životního prostředí, si také
nechala vypracovat studii, a ta naopak ukázala, že zálohový systém nezaručí zvýšení sběru PET lahví na devadesát
procent, ohrozí třídění ostatních druhů odpadů a nemotivuje
spotřebitele, aby nepohazovali odpad v přírodě. Kromě toho
máme podle MŽP jeden z nejlépe fungujících systémů na třídění obalů a plastů v Evropské unii. Jako důkaz uvádí, že
v roce 2018 bylo z 51 200 tun PET lahví zpětně vybráno
81 procent.

Zálohový systém byl aktuálním tématem také na tiskové konferenci v Berlíně pořádané k zářijovému veletrhu FachPack.
Zástupce německé Coca-Coly představil vratné opakovaně
plnitelné lahve na produkty této společnosti. Ty tvoří především
kvůli skleněným obalům téměř 40 %, přičemž jejich podíl byl
v minulosti ještě vyšší. A tím se dostáváme opět k PET lah‑
vím. V roce 2016 byly Coca-Colou staženy z německého
trhu 0,5- a 1,5litrové opakovaně plnitelné zálohované PET
lahve. V současné době jsou k dispozici pouze v litrové variantě. Jedním z důvodů jsou u 1,5l PET lahví zmenšující se
domácnosti, u menších lahví zase docházelo pouze k šesti
cyklům opakovaného naplnění, což je v podobných systémech nerentabilní.
Milé čtenářky a čtenáři, tým Packaging Herald vám přeje příjemné prožití blížícího se léta!

Příjemné čtení!

Adriana Weberová
Šéfredaktorka
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As European leader in providing
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anticipate tomorrow’s business
challenges and take our
customers further.
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 17.–18. ČERVEN

VETROPACK vyrobil novou
krystalickou lahev na vodu
Známý slovenský výrobce obalového skla
VETROPACK NEMŠOVÁ vyrobil pro společnost ST. NICOLAUS – trade unikátní
lahev tvořenou tisíci krystaly. Zelená skleněná lahev je určena na minerální vodu
Fatra v objemu 250 ml pro segment horeca. Vzhled lahve je nezaměnitelný, atraktivní a nepřehlédnutelný. Autor návrhu
designér Jan Čapek se ve spolupráci s odborníky ze slovenské sklárny VETROPACK
NEMŠOVÁ nechal inspirovat krásou slovenské přírody.

Global Brand Protection
Innovation Programme
Londýn

 19.–20. ČERVEN

Future of Formulations
in Cosmetics Summit
Düsseldorf

 11. ČERVENEC

Sustainable Packaging
Investment Summit
Londýn

 10. ZÁŘÍ

Marketing Mix Brno
Brno

 10.–11. ZÁŘÍ

Beverage Packaging Congress
Mnichov

Nový obal ušetří
suroviny a sníží emise CO2
Společnost Tetra Pak představila obaly Tetra Classic Aseptic
65 ml Cube, které představují účelné řešení pro balení mléčných výrobků, džusů a dalších tekutých potravin. Rozměry
obalu byly navrženy tak, aby šest balení mohlo vytvořit krychli.
Tím se ideálně využije prostor při distribuci a skladování.
Došlo tak ke snížení dopadu na životní prostředí a současně
klesly i vynaložené náklady. Na rozdíl od klasických obalů
Tetra Classic Aseptic o objemu 65 ml je pro novinku potřeba
méně sekundárního balení. Spotřeba surovin je v porovnání
s podobnými obalovými řešeními až o 28 % menší. Současně
se přibližně o 40 % zmenšil prostor potřebný pro převoz stejného množství produktů, a na jednu paletu se tak vejde až
9600 kusů. Tím se snižují emise CO2 a náklady za přepravu.

 10.–11. ZÁŘÍ

Pharma and Device
Packaging and Labelling
Mnichov

 19. ZÁŘÍ

Lloyd’s Register Forum
Praha

 19. ZÁŘÍ

Marketing Mix Praha
Praha

 24.–26. ZÁŘÍ
FachPack
Norimberk

 24.–27. ZÁŘÍ

LabelExpo Europe
Brusel

 25.–26. ZÁŘÍ

Innovation in
Non-Alcoholic Beverages
Londýn

 30. ZÁŘÍ – 2. ŘÍJEN
LUXEPACK Monaco
Monako

 7.–11. ŘÍJEN
MSV
Brno
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CELIBEER by Celiaxmoni
Na bezlepkovém fóru, které proběhlo
18. května na výstavišti PVA v Letňa‑
nech, mělo premiéru 11° bezlepkové pivo
CELIBEER. A jak se zrodil nápad vytvořit
tento typ produktu? „Když jsem před
dvěma lety navštívila největší bezlepkový
veletrh v Barceloně, byla jsem natěšená,
co vše uvidím. Přišlo ale mírné zklamání,
protože sortiment byl jen o bezlepkovém
pečivu, těstovinách nebo polotovarech,
které lidem pouze zjednoduší život,
ale rozhodně jim nepřidají na zdraví.
Návštěvu veletrhu jsem si břebrala po
svém – mít vlastní bezlepkový produkt. Žiji
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v 21. století a možnosti jsou neomezené. Takže pokud si za
něčím jdete, dokážete všechno,“ prozrazuje Monika Menky,
úspěšná foodblogerka Celiaxmoni a autorka knihy Můj život
bez lepku. Pro svou novinku zvolila 0,7l skleněnou lahev od
sklárny O-I s korunkovým uzávěrem. Papírová samolepicí etiketa působí jednoduše, čistě a vyniká
mezi klasickým designem pivních etiket.
Dominantním prvkem je kromě názvu
produktu i číslice 9, která je pro Moniku
Menky důležitým životním číslem. Více
na www.packagingherald.cz.

Packaging design centra vytvořila
již přes 10 000 obalových řešení na míru
Nárůst online obchodování, potřeba automatizace logistických procesů, důležitost ekologických aspektů a rostoucí potřeby zákazníků v oblasti balení založeného na zkušenostech
staví před obalový průmysl nové výzvy stejně jako požadavky
obalů na míru (tzv. bespoke) a udržitelná řešení. V reakci
na tyto tendence na trhu vybudovala společnost Antalis pro
všechny evropské zákazníky šest Packaging design center (tři
v Německu, po jednom v Dánsku, Anglii a Polsku), která jsou
připravena řešit jakékoliv zadání ze strany zákazníka. Centra
mohou reagovat na širokou škálu potřeb, ať už jde o design řešení, ochranu výrobků, optimalizaci procesu balení,
redukci škod při přepravě či reverzní logistiku. „Všechna tři de‑
signová centra v Německu se specializují na segment auto‑
motive a jsou vybavena nejmodernějšími zařízeními. S našimi
3D programy můžeme vytvořit obalové řešení, i když ještě výrobek není vyrobený. Vybavení nám umožňuje zpracovávat
různá data, čímž usnadňujeme zákazníkům celý proces vývoje jejich výrobku,“ říká Mara Ragusa, obalová technička
v PDC v německém Leinfeldenu. John Garner, vedoucí oddělení obchodního rozvoje v novém PDC v Anglii, doplňuje:

„Rok 2018 přinesl jedinečnou příležitost v podobě začlenění
moderních hodnot a postupů, aniž bychom dělali kompromisy v celkové kvalitě návrhu řešení.“ Nové Packaging design centrum u Katovic se specializuje na logistiku a segment
automobilového průmyslu a je k dispozici projektům z CSEE
regionu. Aleksander Gwizdala, sales packaging manager,
uvádí: „Díky strategickému umístění tohoto nového design
centra jsme nyní schopni reagovat na vzrůstající požadavky
z oblasti obalového designu ve východní Evropě.“ Obaloví
technici společnosti Antalis ve všech design centrech vytvořili
již přes 10 000 obalových řešení na míru.

Zítřek
utváříme dnes
Hlavní zaměření:
Celý procesní řetězec balení
Stěžejní téma veletrhu „Ekologicky
šetrné balení”. Přesvědčivá řešení, cenné
znalosti odborníků a silné impulzy
A h l s t r o m - Mpro
u nobalářskou
k s j ö branži. Najděte
v y vmezi
i n u l
1600
vystavovateli
procesního
řetězce
alternativu k plastovým brčkům
balení správného
partnera.
Od efektivních
Společnost Ahlstrom-Munksjö
uvádí na
trh novinku
jménem
balicích
strojů,
až
po
inteligentní
logistiku,
CelluStraw, jež umožní potravinářskému průmyslu – například
od udržitelných
obalových
materiálů
až
řetězcům rychlého občerstvení
– nabídnout
alternativu
k plaspo
poutavé
zpracování
obalů.
tovým brčkům na jedno použití. Trvale udržitelná novinka se

skládá ze speciálních papírů vyvinutých pro vnitřní a vnější
24. – 26.9.2019
/// Norimberk
vrstvy brček do studených
nápojů. Vyrábějí
se z přírodních
vláken, která jsou obnovitelná,
organicky rozložitelná a bezfachpack.de/become-visitor
pečná pro přímý kontakt s potravinami. CelluStraw se velmi
dobře zpracovává i na vysokorychlostních strojích. Vysoká
pevnost materiálu za mokra a jeho mechanická odolnost
Evropský odborný veletrh
obalů, procesů a techniky
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Ikonická značka zajistila
Ardaghu cennou trofej
Společnost Ardagh Group v letošním roce získala vysoce ceněnou Alufoil Trophy, kterou každoročně uděluje European
Aluminium Foil Association, za svou novou konzervu na plody
moře pro společnost Orkla Food Norway. Jedná se o potištěnou hliníkovou plechovku na filety z makrely, tradiční norské
národní jídlo, se snadno otevíratelným hliníkovým víčkem.
Projekt pro značku Stabburet zahrnoval 60 různých grafických návrhů pro konzervu typu Hansa (se zaoblenými rohy)
na nápadně žlutém pozadí, jež je pro tuto značku typické.
Všechny návrhy představují města nebo místa, zvyky nebo
způsob života v Norsku, některé byly pojednané jako kreslené vtipy. Atraktivní plechovka je ultratenká, což navíc znamená výhodu trvalé udržitelnosti, bez vlivu na její formát nebo
vysokou výkonnost plnění. „Těší mě, že tato lehká hliníková
konzerva a její působivý design byly oceněny tak
významnou trofejí,“ okomentoval ocenění Patrick
Savouré, commercial director Seafood, divize kovových obalů, Ardagh Group.

Češi lámou v třídění
odpadů další rekordy
Přestože Češi patří v třídění k premiantům, vloni se opět protřídili k novému tuzemskému rekordu. V roce 2018 připadalo na
osobu průměrných 49 kilogramů vytříděného papíru, plastů,
skla a nápojových kartonů. A k tomu ještě téměř 14 kilogramů
kovů. Každý tak loni vytřídil o tři kilogramy odpadu více než
v roce 2017. Cesta k barevným kontejnerům s odpadem je
samozřejmostí pro 73 % obyvatel České republiky. Loni do
nich vytřídil každý z nás v průměru 21,3 kg papíru, 14,1 kg
plastů, 13,2 kg skla a bezmála půl kilogramu nápojových
kartonů. S připočtením kovů pak každý obyvatel vytřídil za
8
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loňský rok v průměru 62,9 kilogramu odpadů. „Rostoucí trend
v množství vytříděných odpadů nás velmi těší. Dokazuje,
že Češi cítí svoji zodpovědnost za stav životního prostředí
a stále více přemýšlejí i o tom, jak
mu mohou pomoci a jak správně
naložit s vyprodukovanými odpady,“ zhodnotil aktuální situaci
generální ředitel společnosti
EKO-KOM Zbyněk Kozel. Více
na www.packagingherald.cz.
EKOBAL získal ocenění
Business Superbrands
2019
Společnost EKOBAL získala prestižní ocenění Czech Business
Superbrands 2019. O udělení
tohoto titulu rozhodla v rámci vícekolového výběrového řízení
vycházejícího z obchodních výsledků odborná komise Business
Brand Council složená z expertů z oblasti byznysu, komunikace, marketingu, médií a marketingového výzkumu. Posu‑
zovány byly parametry jako povědomí o značce, budování
brandu, inovace či prestiž. Superbrands hodnotí kategorie
podnikatelských či průmyslových značek v 90 zemích. Uděle‑
ní titulu předchází několikakolové výběrové řízení, zástupci
značek se do programu nemohou sami nominovat. Při nominaci se vychází z databáze všech registrovaných obchodních
značek, kterou pro tento účel uvolní Úřad průmyslového vlastnictví. Společnost Bisnode na základě obchodních dat a výsledků vytvoří seznam nominovaných kandidátů. Dalším kolem
je spotřebitelský průzkum, který na základě známosti a obliby
zúží výběr na seznam semifinalistů. O udílení ceny pak rozhoduje odborná komise Brand Council. „Superbrands získáváme
poprvé a navíc po roce, kdy naše společnost oslavila 25 let
od svého vzniku. Jelikož se jedná o ocenění, které bychom
nikdy neobdrželi bez úspěšné spolupráce s našimi klienty a do‑
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davateli, chci jim tímto poděkovat za pozitivní reference a jejich loajalitu. Doufám, že i v následujících letech bude naše
značka symbolem té nejvyšší kvality výrobků a poskytovaných
služeb,“ komentovali za společnost EKOBAL jednatel Michal
Dřevo a obchodní ředitelka Renata Dobešová.
Vloni se vyrobilo přes
miliardu čtverečních metrů
obalů z vlnité lepenky
Podle Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL) se v roce 2018
v České republice vyrobilo přibližně 1,1 miliardy metrů čtverečních obalů z vlnité lepenky. Produkce tak byla přibližně na
stejné úrovni jako v roce 2017. Poptávka po obalech z vlnité
lepenky dlouhodobě roste. Zhruba 30 % české produkce jde
na export. „Obdobný objem produkce jako v roce 2017 je
mírně za očekáváním českých výrobců sdružených ve Svazu
výrobců vlnitých lepenek. Především v březnu až květnu 2018
a dále v září a prosinci 2018 se vyrobilo výrazně menší
množství než v odpovídajících měsících předchozího roku,“
uvádí Adam Wisinger, předseda SVVL.
Více na www.packagingherald.cz.

CelluStraw

combo excelsior®

Nový skládací IBC
Ahlstrom-Munksjö vyvinul
alternativu k plastovým brčkům
Společnost Ahlstrom-Munksjö uvádí na trh novinku jménem
CelluStraw, jež umožní potravinářskému průmyslu – například
Obrázek č. 2
řetězcům rychlého občerstvení – nabídnout alternativu k plastovým brčkům na jedno použití. Trvale udržitelná novinka se
skládá ze speciálních papírů vyvinutých pro vnitřní a vnější
vrstvy brček do studených nápojů. Vyrábějí se z přírodních
vláken, která jsou obnovitelná, organicky rozložitelná a bezpečná pro přímý kontakt s potravinami. CelluStraw se velmi
dobře zpracovává i na vysokorychlostních strojích. Vysoká
pevnost materiálu za mokra a jeho mechanická odolnost přispívají k dobré integritě výrobku, díky níž hotové brčko zůstane
ve vynikajícím stavu a vydrží v tekutině po dostatečně dlouhou
dobu. Tyto materiály Ahlstrom-Munksjö vyrábí v Evropě i USA.

 100% Bezpečný – nic se nedostane dovnitř, ani ven. Odolný vůči škůdcům a jehlám.
 Nejhygieničtější IBC –
100% hladký design díky
konstrukci dvojitých svařovaných stěn a vodotěsnému víku. Vhodný také pro
potravinářský průmysl.
 Maximální ziskovost – nejlepší skládací poměr 73%
pro minimalizaci nákladů
na zpětnou logistiku a nižší
dopad na životní prostředí.
Kontaktujte nás: info.czechrepublic@schoellerallibert.com

Innovating your logistics for a better world

www.schoellerallibert.cz

HLAVNÍ TÉMA

První UV flexotiskový stroj Gallus Labelmaster 440 v ČR byl nedávno nainstalován
v kolínské OTK Group k potisku flexibilních obalových materiálů.

Automatizace,
digitalizace i nové
obchodní modely
JAKÉ TRENDY JSME V POSLEDNÍCH LETECH ZAZNAMENALI V TISKU PRO OBALOVÝ PRŮMYSL? NÍZKÉ
MARŽE TISKÁREN SE ODRÁŽEJÍ V CENOVÝCH TLACÍCH, SNIŽUJÍ SE POČTY VÝTISKŮ V JEDNÉ ZAKÁZCE
A ROSTE TLAK NA JEJICH RYCHLOU ZMĚNU. ZVYŠUJÍ SE TAKÉ NÁKLADY NA PRACOVNÍ SÍLU, A TO NEJEN
NA ZÁPADĚ. ZÁJEM O AUTOMATIZACI STROJŮ PROTO JIŽ STOUPÁ PO CELÉM SVĚTĚ, ZATÍMCO DŘÍVE
BYL SPÍŠE DOMÉNOU VYSPĚLÝCH ZEMÍ.
Mirek Dočkal

D

íky konstrukčním i softwarovým novinkám se neustále
snižuje množství odpadů, zejména tzv. makulatury
při nájezdu stroje na novou zakázku – to zároveň
umožňuje tisknout stále více kratších zakázek, tedy
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zakázek s nižším počtem výtisků, což zlepšuje i možnosti konvenčních tiskových technologií konkurovat digitálnímu tisku.
Netýká se to proměnných dat, která jsou pro konvenční tisk
nepřekonatelnou bariérou.

Vše co deláme,
ˇ
je výsledkem našich lidí!

Náš tým získal prestižní ocenění Business Superbrands 2019
O udělení tohoto titulu rozhodla v rámci vícekolového výběrového řízení, vycházejícího z obchodních výsledků, odborná komise
Business Brand Council složená z expertů z oblasti byznysu, komunikace, marketingu, médií a marketingového výzkumu.
Posuzovány byly parametry jako povědomí o značce, budování brandu, inovace či prestiž.

Ekobal spol. s.r.o.

Vídeňská 172, 252 42 Vestec u Prahy, www.ekobal.cz
Tel.: +420 234 144 111, Fax: +420 234 144 777, E-mail: mail@ekobal.cz, objednej@ekobal.cz
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Trendem u konvenčních technologií (zejména ofsetu a flexotisku), ale i inkjetu, je použití UV barvy, tedy barvy vytvrzované UV zářením, což usnadňuje tisk na nenasákavé hladké
substráty a zrychluje zpracování zakázky po tisku. Tímto způsobem lze zlepšit také barevný výsledek tisku včetně povrchového zušlechtění, například pomocí laků, včetně jejich
parciální aplikace. Zmíněné barvy jsou ovšem dražší a práce
s nimi náročnější. Nezanedbatelné jsou rovněž vyšší náklady
na energii, byť se je daří v posledních letech technologickými
inovacemi snižovat.

PRO DVĚ TŘETINY TISKÁREN
JE DOMINANTNÍ
TECHNOLOGIÍ
ARCHOVÝ OFSET.
Sílí rovněž standardizace, včetně nátisku, což usnadňuje komunikaci se zákazníkem a umožňuje předcházet zbytečným
nedorozuměním. V neposlední řadě roste také modularita
strojů. To ale není zdaleka vše – tyto i další trendy si představíme na příkladech.

I tradiční výrobci ofsetových strojů již produkují také digitální tiskové
stroje, příkladem je VariJET od společnosti Koenig & Bauer.

Labelmaster v Kolíně
Začátkem května proběhla v Kolíně první instalace UV flexotiskového stroje Gallus Labelmaster 440 (číslo označuje šíři
tisku v milimetrech) v České republice. Strojem s devíti tiskovými jednotkami a kombinací sušení UV a horkým vzduchem
se může pyšnit společnost OTK Group. Gallus Labelmaster
440 tiskne rychlostí až 200 m/min. při vysoké kvalitě tisku
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a velmi přesném soutisku. Jeho výhodou je i rychlá příprava na
novou zakázku, což umožní tisknout i menší náklady samolepicích etiket i PP, PE a PET fólií pro shrink sleevy. Zásadní zkrácení délky dráhy média mezi tiskovými jednotkami na 1,1 m
snižuje množství odpadu, optimalizované množství inkoustu
v zásobníku pro komorovou stěrku vyžaduje pouze 250 gramů
barvy. Stroj lze doplnit i pro něj vyvinutou jednotkou rotačního
sítotisku. Jeho dodavatelem je Heidelberg, vlastník společnosti
Gallus. OTK Group se pro pořízení stroje rozhodla již na loňských InnovationDays.
Digitisk lepenky
Společnost THIMM využívá jak konvenční tiskové technologie, tak digitální tisk na širokoformátovém inkjetovém
stroji HP PageWide. V poslední době se jednalo například
o tisk QR kódů na obaly sýrů Romadur, potisk zasilatelského
obalu na přísady pro domácí výrobu zmrzliny Luicella’s Ice
Cream či „pivní aplikace“: POS obal THIMM Multipak | can
pro promoční plechovky pivovaru Svijany s motivy Valentýn,
Velikonoce, Pivní bál atd. nebo obaly pro distribuci piva
z e-shopu PivoJinak.cz s individualizovanými vtipnými texty
„opojných faktů“. Novinkami zmíněné řady HP PageWide,
určené zejména pro potisk vlnité lepenky, jsou šestibarvové
stroje T1190 a T1170.
Heidelberg:
Subscription i Prinect
Mezi hlavní trendy jak v konvenčních, tak digitálních strojích patří rostoucí role softwaru (řídících/
informačních systémů) a pokročilá automatizace
výrobního procesu. Ta jde často ruku v ruce s no‑
vými prodejními a servisními modely, kdy dodavatel stroje i díky kontinuálnímu sledování potřeb
zařízení na dálku online přebírá stále více práce
provozovatele, čímž mu umožní soustředit se více
na jeho „core business“. Dokazuje to i dubnová
instalace Speedmasteru XL 75 se SW Prinect
Inspect Control 2 u slovenského výrobce obalů
a etiket Aluprint, kde byl použit i prodejní model
Heidelberg Subscription. Stroj si v něm zákazník
nekupuje, ale pronajímá za pravidelné měsíční
platby. Dodavatel neřeší pouze opravy, ale sleduje i produktivitu a výkonnost stroje a dodává
spotřební materiály.
Koenig & Bauer sám
i společně s Durstem
Dalším výrazným trendem jsou fúze firem a zakládání společných podniků. Jedním z posledních příkladů je společný
podnik společnosti Koenig & Bauer, známé zejména jako
výrobce ofsetových strojů, se společností Durst Phototechnik
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z italského Brixenu, která vyrábí špičkové inkjetové technologie i pro potisk lepenky. Podnik, v němž bude mít každá
z obou firem poloviční podíl, bude sídlit v Německu a věnovat
se vývoji a prodeji inkjetových strojů s jednoprůchodovou technologií (Single Pass) pro potisk hladké a vlnité lepenky pro
obalový segment. Prvním počinem bude stroj VariJet, který
bude mít premiéru na veletrhu drupa 2020 v Düsseldorfu.
Koenig & Bauer přispěje technologicky zejména inline zušlechťováním a začleněním stroje do automatické výrobní
linky. Obecně jsou automatizované linky s inline zapojením
různých strojů rovněž jedním ze sílících trendů. Je ale třeba mít
na paměti, že výkon takové linky se vždy řídí nejpomalejším
zařízením v ní zapojeným.
Nástup společnosti Koenig & Bauer do oblasti digitálního tisku
se projevil i nedávnou koupí jejího stroje RotaJet společností
Tetra Pak pro potisk nápojových kartonů. Díky akvizici italské
Flexotecniky sílí i ve flexotisku.
Flexo: centrální válce
a úzkoformátové rotačky
Ve flexotiskových strojích s centrálním cylindrem
je technologickou špičkou společnost Windmöller
& Hölscher. Se svými stroji se ale prosazuje i lanškrounská SOMA Engineering. Zmíněný Windmöller
& Hölscher z německého Lenderichu, známý především flexotiskem a hlubotiskem, zároveň dokončuje
přípravy piezoelektrického inkjetového stroje s tiskovými hlavami Xaar. Plánovaná novinka má podle
firmy znamenat revoluci v potisku flexibilních obalů
díky své vyšší rychlosti a kvalitě tisku, daných lepší
přilnavostí inkoustu k flexibilním substrátům. Stroj je
vyvíjen již od roku 2016 a společnost do něj investovala již řádově miliony eur.
Společnost Mark Andy představila na světovém trhu
kompaktní hybridní rotačku s úzkou dráhou Digital One, určenou zejména pro tisk etiket. Prodala se jich již více než
stovka. Podobně i další výrobci úzkoformátových rotaček, jako
jsou Nilpeter či již zmíněný Gallus, vybavují své původně
flexotiskové stroje digitálními (inkjetovými) hlavami, obvykle
jiných výrobců.
Flexo v podání Bobstu
Flexotisk je rovněž doménou švýcarské společnosti Bobst,
známé i jako výrobce výsekových a dalších dokončovacích
zařízení. Na svém stroji M5 DigiFlexo nedávno představil dvě
SW inovace: Ink-on-Demand (IoD) a DigiColor. IoD je řešením
přímé dodávky inkoustu „hadičkami“ bez potřeby zásobníků,
což jsme zatím znali spíše ze solventních inkjetových strojů
k potisku velkoplošné reklamy. Zde zároveň zjednodušuje

a usnadňuje práci raklové komory. DigiColor, řešení pro tisk
REVO Extended Color Gamut (EKG), míchá světlejší a tmavší
odstíny téže barvy pro dosažení požadované barevnosti
v závislosti na daném substrátu. Výsledek se více blíží digitálnímu či fyzickému nátisku a sbližuje barevné podání na různých substrátech.
V obalech i letos
vládnou ofset a flexo
Britská společnost Printfuture a švýcarská společnost Wissler
& Partner nedávno publikovaly výsledky šestého každoročního průzkumu mezi vystavovateli a účastníky veletrhu drupa
o vývoji polygrafického trhu v loňském roce. Průzkumu se zúčastnilo šest set tiskáren a dvě stovky dodavatelů. Kupodivu
nejrychleji podle oslovených roste Severní Amerika, stabilně
Evropa a Austrálie, nepatrně Asie, Střední východ a Latinská
Amerika. Afrika zaznamenala pokles. Výsledné ceny tiskových
služeb rostou pomaleji než ceny papíru a dalších tiskových
substrátů, marže nadále klesají.

Úzkoformátové rotační stroje, jako je již zmíněný Gallus
Labelmaster, nevyžadují pro svou instalaci příliš mnoho prostoru.

TRENDEM
U KONVENČNÍCH
TECHNOLOGIÍ, ALE I INKJETU,
JE POUŽITÍ UV BARVY.
Digitální tisk tvoří výraznější podíl (přes čtvrtinu obratu) u 29 %
tiskáren a uvedené číslo dále stoupá. Pro dvě třetiny tiskáren je
ale dominantní technologií archový ofset. Při potisku a výrobě
obalů dominují v letošních investičních plánech zejména právě
archový ofset (27 %) a flexotisk (25 %). Podíl digitálního tisku
ovšem vzrostl i zde o 5 %, při výrobě etiket dokonce o 40 %.
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Příklad 3D schématu nového stroje CorruJET od společnosti Koenig & Bauer

Digi technologie:
RYCHLÁ A KVALITNÍ
SOUČÁSTÍ STRATEGIE SPOLEČNOSTI KOENIG & BAUER JE JIŽ NĚJAKOU DOBU ZAMĚŘENÍ NA TRHY
S POTENCIÁLEM RŮSTU, JAKO JE NAPŘÍKLAD DIGITÁLNÍ POTISK OBALŮ. UKÁZKOU ÚSPĚŠNÉ REALIZACE
TÉTO TECHNOLOGIE JE INSTALACE PRVNÍHO STROJE CORRUJET VE SKUPINĚ KOLB Z MEMMINGENU.
NA JEHO VÝVOJI SE PODÍLEL I BUDOUCÍ UŽIVATEL, SPOLEČNOST HANS KOLB WELLPAPPE.
Adriana Weberová

N

ěmecká společnost HANS KOLB Wellpappe je aktivní na mezinárodním trhu a zaměstnává kolem
1100 pracovníků. Zaměřuje se na vývoj a výrobu
obalů, obalových materiálů a speciálních produktů z vlnité
lepenky.
Nedaleko hlavního sídla v Memmingenu uvedla skupina
KOLB v minulém roce do provozu novou pobočku divize KOLB
DigitalSolutions. A právě technologie CorruJET od společnosti
Koenig & Bauer je srdcem nového závodu s integrovaným následným zpracováním. „Diferencování, scénáře time-to-market
nebo změny objemů nákladu ve spojení se zvýšením rozmanitosti variant, to vše jsou měnící se požadavky našich zákazníků. K jejich splnění je ideální přímý digitální potisk vlnité
lepenky, který se tak dostává více do centra pozornosti,“ říká
na úvod Bernhard Ruffing, jednatel společnosti HANS KOLB
Wellpappe. Nový tiskový stroj zde byl zprovozněn ve druhém
čtvrtletí roku 2019.
Člen představenstva společnosti Koenig & Bauer Christoph
Müller k projektu doplňuje: „Stejně jako u našich obdobných
zařízení CorruFLEX a CorruCUT jsme po vyhodnocení potřeb trhu a přání zákazníků vytvořili příslušnou specifikaci. Ve
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společnosti KOLB se nám podařilo najít skvělého partnera pro
vývoj našeho nového stroje CorruJET pro přímý digitální potisk
vlnité lepenky.“
Na základě dlouholeté zkušenosti s jiným digitálním strojem
RotaJET, určeným k individualizovanému kotoučovému tisku
novin, časopisů, knih, ale i tapet či jiného dekoru, byl CorruJET
koncipován pro průmysl na zpracování vlnité lepenky. S výkonem produkce až 6000 archů za hodinu se potiskují formá‑
ty v rozměru 1700 × 1300 mm ve velmi vysokém rozlišení. Při
zmíněné rychlosti jde o 1200 × 600 dpi, avšak stroj umí tisknout až 1200 × 1200 dpi. Lze tak kvalitně potiskovat všechny
obvyklé vnější povrchy lepenky, natírané i nenatírané. „Arch
se přivádí do stroje nově vyvinutým nakladačem. Vzhledem
k tomu, že bylo zařízení navrženo pro nakládání archu s vlnou
nastojato, lze ho bez problémů kombinovat s běžnými periferiemi (Prefeeder, odkládání),“ upřesňuje technologii Christoph
Müller. Pomocí konvenční lakovací jednotky jsou motivy tištěné
ve čtyřbarevném režimu a za použití inkoustů na bázi vody
leskle nebo matně lakovány. „Díky novému stroji jsme schopni
pružně reagovat na přání našich zákazníků, a navíc můžeme
odhalit i nové trhy,“ dodává na závěr Bernhard Ruffing, jednatel společnosti HANS KOLB Wellpappe. 

DESIGN

1.
rýže LAGRIS

OBALY NA
POTRAVINY
A NÁPOJE
V MOCI
DESIGNU
Zaujmout na trhu s potravinami a nápoji není
jednoduché. Získat pozornost zákazníka, který je dnes
a denně atakován novými produkty, vyhrát jeho
přízeň, to chce notnou dávku trpělivosti a hlavně umu.
Pomocníkem v boji je nepochybně DESIGN OBALU.
Strukturální i grafický. Často ruku v ruce.
Iveta Křížová

O

baly na nápoje a potraviny mají v první řadě za úkol
zajistit bezpečnou přepravu výrobků a postarat se
o trvalou stabilitu a ochranu. To už dnes ale nestačí. Obal prodává, a tak musí mít nápad a styl. A předběhnout tak trochu i svou dobu. Obal totiž odlišuje produkt od
konkurence a zařazuje jej do určité kategorie či cenového
pásma. Už dávno neplatí, že český spotřebitel je konzervativnější než například západoevropský, americký nebo asijský.
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3.
MOLOCOW

2.
Plechovka HEINEKEN

S jedním designem si výrobce už málokdy vystačí.
Trendem je redesignovat,
inovovat, překvapovat.
K redesignu se v závěru loňského roku uchýlila společnost
Podravka-Lagris, která patří do mezinárodní potravinářské skupiny Podravka. Kompletně změnila vizuální identitu své značky
Lagris a také podobu její komunikace směrem ke koncovému
zákazníkovi. Změna se dotkla kromě obalů i loga společnosti
a webu. Redesign značky proběhne postupně i na Slovensku
a v Maďarsku. „Dosavadní design našich obalů, který použí‑
váme od roku 2009, víceméně stále vyhovoval našim
potřebám, ale po téměř deseti letech už potřeboval změnu
a celkové omlazení. Původně jsme proto zvažovali pouze lehký
refresh, ale první grafické návrhy nás přesvědčily k provedení
radikálnějšího kroku celkového omlazení designu včetně loga,“
vysvětlila brand manažerka značky Lagris Jana Bartošová.

DESIGN

the art of fire

Pro zachování jednoduché orientace zákazníků mezi svými výrobky udržuje značka Lagris i nadále klíčové prvky designu –
barevnost loga a barevné kódování jednotlivých výrobkových
řad. Klasická loupaná rýže tedy i nadále zůstává v červené
barvě, rýže parboiled v modré, prémiové rýže v tmavě zelené,
luštěniny v jejich typickém odstínu tmavší zelené a výrobky racionální výživy ve svěží zelené barvě. Redesign obalů se týká
výrobků pro maloobchod i gastro zákazníky a celý proces zavádění nových obalů bude zakončen ve druhé polovině roku
2019. Na inovovaných obalech se také poprvé objevilo nové
logo značky. „Od dosud používaného oválného tvaru loga
Lagris jsme se posunuli ke kulatému tvaru, od kterého si slibujeme výraznější viditelnost a lepší rozpoznatelnost na regálu,“
doplnila Jana Bartošová. Motiv krajiny použitý v logu navozuje přímé spojení mezi značkou Lagris a přírodou. Logotyp
také doplňuje rok založení značky a též nový firemní slogan
„S úctou k přírodě“. Viz obrázek č. 1.
Hvězdná plechovka
Cestou změny se vydal v dubnu letošního roku i nizozemský
pivovarnický gigant Heineken. Kdo by neznal zelenou plechovku s červenou hvězdou? Přesto vloni Heineken cítil, že
uzrál čas pro lepší vizibilitu značky. A řada přišla na obal.
Zadání bylo jasné: soustředit se na detail, který dělá Heineken
Heinekenem. Červená hvězda byla vždy zásadní pro identitu značky, a tak dostala větší prostor. Její centralizací a posílením se „tradiční“ prvek značky proměnil v jasnou, odvážnou
a moderní ikonu. Ještě radikálnější bylo rozhodnutí použít
slovo Heineken přes celý obvod plechovky. Slovo tak není
nikdy čitelné v celém rozsahu, ale přesto je rozpoznatelné.
Nová plechovka byla prozatím uvedena na trhy v Mexiku,
Brazílii, Polsku a ve Francii. Viz obrázek č. 2.
Kouzlit se dá i se sklem. Vzrůstající oblibu v posledních letech zaznamenává černé sklo, které se často pojí s přívlastky
jako prémiové, luxusní. Černá láhev je známkou exkluzivity.
Zaujmout se nicméně dá i s čirým sklem. To dokazuje příklad
mléka Molocow, které představuje úspěšný obalový koncept
určený především pro dětského konzumenta. Kónická skleněná nádoba v hravém designu společnosti I-Media napodobuje paprsek, který vede až k plastovému uzávěru ve tvaru
UFO. Elegantní čiré obaly zdůrazňují čerstvost, čistou kvalitu
produktu a povyšují nápoj ze standardního na hvězdný. Viz
obrázek č. 3.

MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE

Úsobrno č. p. 79, 679 39 Úsobrno • CZECH REPUBLIC
Phone: + 420 516 427 711 • Fax: + 420 516 427 700
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INTERVIEW

Obal na mouku
nemusí být nuda
Historie MLÝNA PERNER sahá až do roku 1420. Výrobní technologie patří naopak mezi nejmodernější. Moderní
a barevně pestrý vzhled vyzařuje rovněž z nového obalu celozrnné mouky PERNERKA, za jejímž designem stojí
Matouš Kubáček a agentura Revolta.
Adriana Weberová

Jaká byla vaše role při vzniku
obalu na mouku Pernerka?
Do Mlýna Perner jsem nastoupil právě z důvodu kompletní přípravy launche nových celozrnných hladkých mouk na maloobchodní trh. Bylo tedy potřeba vymyslet a realizovat vše, co
je k tomu potřeba. Celkový koncept produktu, jasně nastavit
tonalitu a positioning, vytendrovat dodavatelskou agenturu
a pak samozřejmě koordinovat celý proces vzniku. Nadneseně
řečeno, je to takové moje mimčo. Vybraná agentura Revolta
udělala výborně svoji práci, ale samozřejmě na základě poměrně jasného zadání ze strany Mlýna Perner, kde jsem to měl
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na starosti. Celý projekt týkající se vizuální podoby produktu
a tím nemyslím jen obaly, trval zhruba osm měsíců.
Můžete přiblížit svou
představu o novém obalu?
Ta byla poměrně jasná. Přál jsem si jednoduchý a čistý design, který by vyjadřoval moderní produkt spíše pro mladší
cílovou skupinu, která má dnes k celozrnným moukám samozřejmě nejblíže. Produkt, za kterým sice stojí dlouhý příběh
a rodinná tradice, na kterou jsme pyšní, ale zároveň je vyráběn na nejmodernější technologii v České republice. To vše

INTERVIEW

chceme zákazníkům říci. Zároveň jsem se chtěl vymezit proti
konkurenci a zkusit ukázat, že ani obal produktu, jako je
mouka, nemusí být nuda. Chtěl jsem, aby byl design postaven
spíše na výrazných barvách a moderní typografii než na obrázcích mlýnských kol, klasů nebo babiček a podobně. Bylo
skvělé, že Daniel Perner jakožto jednatel společnosti vnímá
věci velmi podobně a nebál se v tomto poměrně usedlém
segmentu trochu zariskovat. A v neposlední řadě byla grafika
také hodně podmíněna tím, aby byl produkt jasně čitelný pro
koncového zákazníka, a to jak v rámci online či offline komunikace, tak především na regále v obchodě.
Proč jste se obrátili
právě na agenturu Revolta?
Na výběr agentury proběhl dvoukolový tendr. Do prvního kola
jsem oslovil osm společností, které dostaly poměrně rozsáhlé
zadání, ale zároveň v něm byl velký prostor pro kreativitu,
která byla zásadním bodem prvního kola. Do druhého kola
postoupily tři agentury a z nich jsme se nakonec rozhodli pro
Revoltu.
O které
další se jednalo?
O SMWORKS z Liberce a Mustard
z Prahy a je potřeba říci, že obě odvedly také skvělou práci a rozhodování nebylo vůbec jednoduché.
Šlo o vaši první
spolupráci s Revoltou?
Ano, ale podle ohlasů na obaly a cel‑
kovou grafiku spojenou s moukami
Pernerka jsme se rozhodli správně.
Samozřejmě jako vždy u nově vznikající spolupráce klient versus agentura
chvíli trvalo, než jsme se navzájem
trošku poznali a nastavili si nějaké
procesy, ale to je tak vždy. Celkovou
spolupráci hodnotím velmi kladně
a jsem přesvědčen, že je to na výsled‑
ku vidět.
Kolik konceptů
vám bylo předloženo?
Pokud nebudu počítat vizuály, které se objevily v tendru od
ostatních agentur, od Revolty jsme měli tuším pět grafických
konceptů, ke kterým byla krátká úvodní studie. Z těchto konceptů byly vybrány dva, nad kterými probíhala poměrně
zajímavá diskuse a poté průzkum formou focus group. Po vyhodnocení jsem vybral koncept, z kterého už se začal rýsovat
finální obal.

Proč vyhrál právě tento koncept?
Splňoval moje očekávání. Jak jsem již zmínil, požadavkem
byl jednoduchý a čistý design, který by vyjadřoval moderní
produkt především pro mladší cílovou skupinu. Právě ta má
dnes k celozrnným moukám samozřejmě nejblíže. Navíc jsme
si v průběhu tvorby obalu dělali průběžně již zmíněné malé
průzkumy formou focus group, abychom si potvrdili či vyvrátili, že jdeme správnou cestou. To bylo pro nás velmi důležité
a občas nás to i velmi překvapilo.

CÍLEM BYLO JASNĚ
UKÁZAT, ŽE JE ZDE NOVÝ
MODERNÍ PRODUKT SPÍŠE PRO
MLADŠÍ CÍLOVOU SKUPINU, KTERÝ
JE VYRÁBĚN NA MODERNÍCH
A UNIKÁTNÍCH
TECHNOLOGIÍCH.

Co konkrétně vás překvapilo?
Když jsme řešili barevnost jednotlivých mouk, bylo poměrně
zajímavé sledovat reakce na různé barvy a jejich další tónování u mužů a žen nebo u žen ve věku například 30 let versus
50 let. Nebo jaké informace jsou dnes pro spotřebitele na
obalu důležité a co vlastně dnes spotřebitelé na obalu u nové
neznámé značky hledají. Obecně mě ale asi nejvíc překvapilo, jak odlišný názor mají i u tak „obyčejně“ vnímaného produktu, jako je mouka, ženy různých generací a jak se dnes
mouka především u mladší cílové skupiny řeší. Leckdy bohužel
naprosto nesmyslně, ale to už je zase spíše o relevantnosti informací na internetu a v médiích.
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Jak byste výsledný obal
popsal a zhodnotil?
Za obalem samozřejmě ve všech směrech stojím. Jsem nadšený z toho, že se nám podařilo dosáhnout všeho, co jsme
chtěli. Od konkurence se lišíme podle mého názoru naprosto
vším. Tvarem sáčku, který je užší a příjemnější na manipulaci.
Zásadní je zabalení do tvaru střechy, které zákazníci velmi kvitují, protože při otevírání nemáte mouku všude kolem. Dalším
prvkem je průhled na produkt, kdy jsme umožnili zákazníkům
vidět jemnost celozrnných mouk, které jako jediní v České republice umíme vyrobit v granulaci hladké mouky. A v neposlední řadě je to samozřejmě design a barevnost obalů, které
opravdu nepřehlédnete. Jednotlivé typy mouk jsou barevně
jasně odděleny, přičemž celá produktová řada krásně drží
u sebe. V mnoha směrech jsou to možná drobnosti, ale právě
drobnosti nakonec dělají celek.

O kolik produktových řad a nových vizuálních
stylů vlastně celkem šlo a jak se od sebe liší?
Dnes má Pernerka devět typů mouky, z čehož čtyři jsou v bio
kvalitě, takže jde dohromady o 13 druhů. Všechny obaly
jsou samozřejmě koncepčně stejné. Liší se pouze barvou
a samozřejmě obsahem jak na obalu, tak v obalu. Bio řada
je pouze doplněna o výrazný grafický prvek BIO. Malé odlišení je pouze u pšeničné řady, kde jsme museli navíc odlišit
polohrubou a hrubou mouku, ale zároveň stále zachovat celkový koncept obalu.
MLÝN PERNER SVIJANY patří mezi nejmodernější
mlýny v České republice. Produkce více než
150 000 tun mouky za rok odpovídá přibližně
14 % průmyslové výroby této komodity v ČR.

Jak dlouho celý projekt vlastně trval?
Od zadání do prvního obalu v obchodě asi rok a půl. Jinak
od výběru konceptu šlo přibližně o těch osm měsíců. Nejvíc
času nám zabralo vyladit tvar a velikost sáčku, vzorování a sa‑
mozřejmě barevnost.
Nové je také 5kg balení pro prodejní kanál
B2B. V čem se liší od původního řešení?
Naprosto ve všem. Typ pytle, rozměry, uzavírání a samozřejmě design pro jednotlivé typy mouk.

„Trochu oříškem byly pšeničné mouky, kdy jsme
potřebovali v jedné barvě komunikovat čtyři typy.“

Vše tedy probíhalo hladce?
(Usmívá se.) Myslím, že všichni dobře víme, že nikdy nic neprobíhá hladce. Trable k novým věcem patří a myslím, že
i díky komplikacím mohou vzniknout ještě lepší věci. Ale nemůžu zase říci, že by se nám přihodilo něco dramatického.
To vůbec. Trochu oříškem byly pšeničné mouky, kdy jsme potřebovali v jedné barvě komunikovat čtyři typy. Ale i to se
nám podle mne podařilo skvěle vyřešit. Ale ještě bych se vrátil
k hodnocení. Je těžké říci, čeho si na obalu cením nejvíce –
asi té jednoduchosti a toho, že se nám podařilo trochu rozvířit
vody v segmentu, který je historicky poměrně nudný.
20 www.packagingherald.cz

Kdy jste obal uvedli na trh
a jaké jsou reakce spotřebitelů?
Pernerka se objevila na pultech prvně v srpnu 2018. Reakce
jsou opravdu skvělé. Je ale určitě potřeba říci, že máme výtečné reakce na mouky jako takové i na jejich cenu – to jsou
samozřejmě zásadně spojené nádoby, které dohromady tvoří
výborný produkt. Nicméně právě výraznost, jednoduchost
a odlišnost obalů a celé komunikace podněcuje zákazníky
vyzkoušet něco nového, a to i v případech, že s celozrnnými
moukami nemají moc zkušenost a mnohdy vlastně netuší, jak
s nimi pracovat. To už se ale dostáváme k dalším komunikačním kanálům, což je jiný příběh…
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.    

INTERVIEW

Pivo Konrad: každá
etiketa má svůj příběh
PIVOVAR VRATISLAVICE se nachází v historickém areálu a má bohatou a pohnutou historii. Vše se v dobré
obrátilo s příchodem nového majitele. V současné době se zde vyrábí 11 základních druhů piva Konrad.
O historii pivovaru a obalech, na kterých dominují například motivy nedalekého města Liberce a jeho okolí,
jsme hovořili s Pavlem Regnerem z oddělení marketingu Hols, pivovar Vratislavice.
Adriana Weberová
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Mohl byste představit historii
pivovaru a co vás vedlo k jeho obnově?
Historie vratislavického pivovaru začala v roce 1872, kdy se
tehdejší podnikatelé z Liberecka rozhodli postavit vlastní moderní pivovar. Po zahájení výroby v lednu 1874 se zařadil
mezi největší pivovary na českém území. Pivovaru se dařilo
tak, jak se dařilo ekonomice s ohledem na tok dějin. Zásadní
zlom v novodobé historii našeho pivovaru nastal v roce 1998,
kdy se původní majitel rozhodl ukončit zde výrobu piva, objekty uzavřít a pivovar prodat. V roce 1999 areál pivovaru
koupil současný vlastník – ryze česká akciová společnost Hols.
Zároveň v té době vedení společnosti zjistilo, že pivovar není
v tak žalostném stavu a že stojí za obnovení výroby piva. Stalo
se tak v červnu 2000.

a marketingu. Ale úspěšně používáme plastové náhrady za
kovové sudy. Jedná se o 20l nebo 30l jednorázové plastové
kegy. Zákazník si koupí pivo včetně sudu, po vyprázdnění
ho ekologicky zlikviduje. Jsou výhodné především pro export.
Není nutné řešit zálohy za sudy, jejich cestu zpět do pivovaru apod.

Jaké byly nejdůležitější
milníky od jeho obnovení?
Na počátku byly technické a technologické problémy. Bylo
nutné opravit všechna potřebná zařízení, aby se pivo mohlo
vyrábět i stáčet. Nejjednodušší bylo rozjetí sladovny.

Kdo je vaším dodavatelem?
Kupujeme je od O-I Czech Republic v Dubí.

Jakým vývojem prošly
lahve a jejich etikety?
Designy lahví jsme měnili, jak se měnila situace na trhu. Od
obnovy pivovaru v roce 2000 se používaly lahve NRW, před
pěti lety jsme přešli na lahve s úzkým hrdlem, které používá
většina tuzemských pivovarů. V současnosti používáme objemy 0,5 l a 0,3 l.

Můžete představit vaše
produktové portfolio?
V současné době nabízíme 11 základních druhů piv Konrad.
Nejprodávanější piva jsou Konrad Vratislavický ležák 11°
a světlý ležák Konrad 12°. Na prodeji se nemalou částí podílí
také výčepní Konrad, Tmavý Kapucín, Vratislavické řezané,
originální polotmavé pivo Svatopavelské, které je vařeno
podle původní receptury z počátku 20. století. Dále je to
Vratislavický ALE 16 tmavý speciál, za studena dochmelovaný
Spytihněv 14°. Pro výjimečné chvíle nabízíme Červeného
krále 12° – pivo jasné červené barvy. Na druhé straně nabízíme pivo nealkoholické s příchutí jablka či citrusů (Chytron),
ale i bez příchutě. Fajnšmekři vyhledávají naše nefiltrované
pivo Konrad IQ. Příležitostně nabízíme piva neobvyklá – zelené pivo tmavé K20 a světlé K18 lehký Ale Gepard 11°.
Jaký byl výstav za rok 2018
a kterým značkám se dařilo nejvíce?
V loňském roce jsme prodali téměř 150 tisíc hektolitrů piva.
Nejvíce z toho bylo světlé jedenáctky.
Na které typy obalů sázíte
a jaké je jejich procentní zastoupení?
Obaly používáme běžné v České republice. Zhruba polovina
piva se stáčí do lahví a druhá do sudů. Plechovky zatím tvoří
přibližně 3 % prodeje.
Uvažovali jste například o PET lahvích?
Zkoušeli jsme je zhruba před sedmi lety, ale přišli jsme na
to, že by byly nutné velké investice do stáčecí technologie
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Ale zpět k etiketám.
Co by měly vyjadřovat?
Každé naše nové pivo spolu s etiketou má svůj příběh a ten je
odražen v etiketě. Například jedenáctka světlá i tmavá jsou
tradiční vratislavická piva, proto jejich současné etikety vycházejí z historických etiket ze 70. let minulého století. Jde o zvýraznění místa vzniku, tj. Liberce a jeho dominanty. Piva typu
ALE jsou u nás nová a nemají dlouhou tradici. Jsou pro řadu pivařů neznámá, překvapující. Mají sílu, jsou nepřehlédnutelná,
rychle si získávají oblibu. Proto se naše „ejly“ jmenují Bizon
a Gepard. Například etiketu Geparda zdobí tlapa. Základní
řada etiket v sobě nese prvky, které se na našich etiketách objevovaly před rokem 1998. To je název piva na stuze. První
písmeno názvu je usazeno v symbolech pivovarnictví.

INTERVIEW

S kým jste na jejich
designu spolupracovali?
Etikety si tvoříme většinou sami v pivovaru. Jsme přesvědčeni,
že jen pivovarští cítí duši a historii pivovaru. To externím grafickým studiím často chybí.

Mezi kolika dodavateli jste se
rozhodovali a proč jste zvolili společnost KHS?
Nabídky jsme měli od tří dodavatelů této technologie. Pro
KHS hrála i skutečnost, že již od nich máme stáčecí linku na
sudy, se kterou jsme spokojeni.

Připravujete například limitované edice?
Na loňské Vánoce jsme připravili malou limitovanou sérii nefiltrovaného piva v lahvích s patentním uzávěrem. Akce měla
úspěch a příznivý ohlas. Je velmi pravděpodobné, že ji někdy
zopakujeme.

Reportáž z provozu na stranách 71 až 73.

Pivo nabízíte i v plechovkách. Kdy jste
prodej zahájili a kolik druhů nabízíte?
Pivo v plechu jsme začali prodávat v roce 2017. V současnosti máme v nabídce čtyři druhy piv: ležák 12°, jedenáctku,
výčepní a nealko pivo s příchutí citrusů a bezinky. Alkoholic‑
ká piva jsou v plechovkách 0,5 l, nealkoholická v plechov‑
ce 0,3 l.

Jakým vývojem prošlo pivo
v plechu z hlediska objemu?
Už první uvedení plechovky s naším pivem na trh mělo velmi
kladný ohlas. Myslím, že jsme se trefili přesně do doby vzrůstající poptávky po plechovkách. Jak už jsem uvedl na začátku,
plechovky zatím tvoří přibližně 3 % prodeje, přičemž vzrůstající poptávka po pivu v plechovkách nejen v České republice,
ale i v zahraničí vedla pivovar k rozhodnutí rozšířit naši technologii o stáčecí plechovkovou linku. Využíváme ji především
pro dlouhodobé odběratele v cizině, ale hlásí se i sami noví
zájemci o stáčení našeho piva do plechovek. Jedná se i s tuzemskými obchodními řetězci.

Jaké používáte skupinové obaly?
Máme nový stroj z Itálie, který umí balit lahve do multipacků
po 8, 12, 20 a 24 lahvích. Tato balení využíváme především
na export a pro tuzemské řetězce.

V HISTORICKÝCH BUDOVÁCH
NECHYBĚJÍ MODERNÍ PRVKY.
NAPŘÍKLAD ROBOT ZNAČKY ABB
SLOUŽÍCÍ K DEPALETIZACI
A PALETIZACI NAHRADIL TĚŽKOU
FYZICKOU PRÁCI TŘÍ PRACOVNÍKŮ.

Do kterých zemí exportujete?
Zejména do Německa, Francie, Španělska, Maďarska a Itálie,
protože v těchto zemích máme dlouholeté obchodní partnery.
V poslední době se nám daří vozit do Ruska, Běloruska, na
Ukrajinu, ale i do Číny a USA. Tento zájem svědčí o prodejnosti našeho piva v zahraničí, to znamená, že je „chutné
české“ a možná i cenově zajímavé.
V jakých obalech na
zahraniční trhy pivo míří?
Jde tradičně o lahve a kegy. Noví zákazníci upřednostňuji
sudy plastové jednocestné. V neposlední řadě geometrickou
řadou roste export v plechovkách.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.   
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NESTLÉ
VSADILO NA
MODRÉ PALETY
VÝROBCE CUKROVINEK NESTLÉ JIŽ SEDMNÁCTÝM
ROKEM ÚSPĚŠNĚ VYUŽÍVÁ SLUŽBU PRONÁJMU
PALET OD SPOLEČNOSTI CHEP V ČESKÉ REPUBLICE
I NA SLOVENSKU. PALETOVÝ POOLING MODRÝCH
PALET NYNÍ PŘEDSTAVUJE MAJORITNÍ ČÁST
VEŠKERÝCH PALETOVÝCH TOKŮ V NESTLÉ.
Adriana Weberová

Č

eská a Slovenská republika následují trend západních
zemí, kde je paletový pooling standardním řešením.
Firmy oceňují výhody přenechání správy palet externí
firmě, v důsledku čehož nemusí řešit jejich obstarání, přefakturaci zálohovaného obalu nebo promítnutí ceny palety do
ceny zboží.
Například společnost Nestlé využívá k distribuci svých výrobků palety EUR, UK a formát půlpalet. Spolupráce s firmou
CHEP začala v roce 2002 a od té doby bylo do loňského
roku přepraveno více než 800 tisíc palet, což představuje
přes 12 tisíc kamionů plně naložených produkty Nestlé. V posledních letech se vzájemná spolupráce prohloubila a došlo
k dalšímu navýšení počtu palet, což znamená, že poolingové
řešení společnosti CHEP nyní tvoří majoritní část veškerých
paletových toků společnosti Nestlé. „S paletovým poolingem
CHEP máme dobré zkušenosti. Hlavní výhody vidíme především ve zjednodušeném systému paletového hospodářství,
šetrném přístupu k životnímu prostředí a minimalizaci investic
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do paletového hospodářství. Zároveň jsme se v minulých letech vždy mohli spolehnout na servis a kvalitu spolupráce,“
hodnotí spolupráci Katarína Dobišová, manažerka distribuce
společnosti Nestlé.
Nestlé, švýcarská nadnárodní společnost, se na českém
trhu pohybuje již od konce 19. století. Vyrábí širokou škálu
produktů, mezi její hlavní značky patří Orion, Nescafé,
JOJO, Lentilky, Granko či Bon Pari. Paletový pooling
využívá pro dopravu jak v tuzemsku, tak v rámci exportu
do dalších evropských zemí.

Princip paletového poolingu je založen na možnosti pronájmu
palet na určitou dobu. Uživatelé si tak po stanovenou dobu
pronájmu dopraví své zboží ke svým zákazníkům. CHEP poté
palety sesbírá a odešle na kontrolu stavu. Pokud je potřeba,
palety opraví a následně poskytne znovu k dalšímu využití.
Díky paletovému poolingu odpadají jeho uživatelům veškeré
náklady spojené s nákupem a opravou palet a zároveň starosti s udržováním paletových kont. CHEP nabízí řešení nejen
pro skladování a přepravu v podobě europalet, případně UK
palet, ale také frakční formáty vhodné pro sekundární vystavení (půlpalety a nejmenší formát displejových palet). „Velmi
si vážíme toho, že spolupráce se společností Nestlé je zákazníkem hodnocena kladně a společně realizované objemy dodávek mají růstovou tendenci. To potvrzuje jak dobré výsledky
našeho zákazníka, tak hodnotu v podobě zjednodušení procesů, standardizace kvality palet a v neposlední řadě benefity
z pohledu životního prostředí, jež náš paletový pooling poskytuje,“ dodává Jan Kočárek, generální ředitel CHEP Česká
republika a Slovensko.
CHEP je světovým lídrem v oblasti pronájmu palet
a kontejnerů. Firma vznikla v Austrálii v roce 1946
a v současné době působí na šesti kontinentech
a zaměstnává více než 12 500 pracovníků ve více než
60 zemích. Jenom v Evropě řídí 200 skladů s vybavením
pro skladování a distribuci zboží. Pohybuje se nejen v sektoru
spotřebního zboží a maloobchodu, ale i v automobilovém,
potravinářském nebo chemickém průmyslu.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
ZNAČENÍ PRO
KAŽDÝ PRŮMYSL
RYCHLÉ, SPOLEHLIVÉ, EFEKTIVNÍ, INOVATIVNÍ, PŘIZPŮSOBIVÉ
A 100% ČITELNÉ ZNAČENÍ MARKEM-IMAJE
•
•
•
•
•

Tiskárny CO2 SmartLase C 150 a C 350
Ink-Jet tiskárny malých znaků CIJ řady 9000
Tiskárny řady 5000 s vysokým rozlišením pro velká písmena
Paletové aplikátory etiket řady 2200
Termotransferové tiskárny řady 8000

• NOVINKA — SMARTDATE® X30
Nejmenší termotransferová tiskárna (20 × 17 × 18 cm),		
kterou lze snadno instalovat do výrobních linek

obchod@ondrasek.cz
www.ondrasek.cz
www.markem-imaje.com
+420 558 639 611

KOMPLEXNÍ ZNAČICÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBNÍ A BALICÍ LINKY

IDENTIFIKACE

Implementace UDI
zvýší bezpečnost
pacienta
UDI (UNIQUE DEVICE IDENTIFICATION) je globálně používaný standard pro jedinečnou identifikaci
zdravotnického prostředku v rámci celého dodavatelského řetězce a pro jeho použití poskytovateli zdravotní péče
po celou dobu životnosti produktu. Cílem této identifikace je optimalizace zdravotní péče a zvýšení bezpečnosti
pacienta.
Jan Štěrba, LINET

UDI

na produktu musí být provedeno ve formátu
čitelném lidským okem s informacemi dekódovatelnými strojově, např. pomocí čárových
kódů nebo radiofrekvenční identifikace (RFID). Jedinečná identifikace prostředku UDI se skládá ze dvou částí: identifikátoru
prostředku UDI-DI, který udává statickou informaci o druhu
zdravotnického prostředku na úrovni jednotky použití, a identifikátoru výroby UDI-PI. V Systému GS1 je identifikátor prostředku vyjádřen pomocí GTIN (globálního čísla obchodní
položky). Druhou částí je identifikátor výroby UDI-PI, který nese
dynamické informace, jako je sériové číslo, číslo šarže, datum
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výroby či datum použitelnosti. V Systému GS1 jsou jednotlivé
dynamické informace vyjádřeny příslušnými GS1 aplikačními
identifikátory, GS1 AI.
Co se očekává od výrobce
zdravotnických prostředků?
Výrobce, který uvádí nebo plánuje uvést zdravotnický prostředek na trh, kde je UDI vyžadováno, musí pro něj vytvořit
a udržovat globálně unikátní UDI. Je odpovědný za poro‑
zumění požadavkům národních autorit a vydávajících subjektů
na správné označení zdravotnických prostředků pomocí UDI

IDENTIFIKACE

ve formátu čitelném lidským okem a strojově čitelném formátu.
Výrobce je také odpovědný za podání a aktualizaci informací
v databázi UDI.
Zkušenosti předního světového
výrobce zdravotnických lůžek
Ačkoli se může zdát, že UDI představuje pouze přidání čárového kódu na štítek a zadání určitých informací do lokální
databáze UDI, jeho implementace je velmi komplexní úkol,
který vyžaduje dostatečné zdroje (finance, vybavení, lidé)
a čas. Proto všem výrobcům, kteří čtou tento článek a plánují
zavedení UDI, např. z důvodu přípravy na nové nařízení EU
2017/745, je doporučeno začít včas a tuto přípravu nepodcenit. Hlavním cílem implementace musí být fungující proces,
který bude dostatečně robustní a zajistí, že každý vyrobený
zdravotnický prostředek bude jednoznačně identifikován
a správné informace budou zadány ve správný čas do příslušné databáze UDI. Tento proces musí být integrován do
systému řízení kvality výrobce.
Výběr strategického partnera
Jedním z prvních povinných úkolů je také výběr tzv. vydávajícího subjektu, což je organizace provozující systém pro
přidělování jedinečné identifikace prostředku v souladu s požadavky dané jurisdikce a je k této činnosti autorizovaná.
V současné době jsou globálně uznávány tři tyto subjekty:
GS1, HIBCC a ICCBBA. V rámci globálního rozšiřování
systému UDI se dá předpokládat, že vzniknou i další autorizované subjekty, jmenované např. jen pro lokální trhy. Před
výběrem je třeba si uvědomit, že se jedná o strategického partnera, a odpovědět si na otázky: Používám již existující identifikátory od některé z těchto institucí (např. GTIN od GS1)?
Jaký standard uznává trh, kam plánuji prodávat? Očekávají zákazníci konkrétní standard? Jaké služby očekávám? Společnost
LINET si nejen na základě těchto otázek vybrala jako strategického partnera jednoznačně GS1 Czech Republic.
Volba optimální metody
Výrobce si v závislosti na dostupnosti zdrojů, velikosti společnosti i šíři portfolia dále musí určit, jakým způsobem chce
požadavky UDI implementovat. Zda sám či ve spolupráci s expertem v dané oblasti, nebo implementaci plně outsourcovat.
Každá možnost má své výhody a nevýhody. Je však třeba mít
stále na paměti, že nepřenositelnou odpovědnost za systém
UDI má stále jen a pouze výrobce. To platí i v případě tzv.
OBL výrobce (Own Brand Labeller – osoba, která uvádí na
trh pod svým jménem zdravotnický prostředek jiného výrobce).

s vlastní UDI databází, může informace UDI zadávat manuálně přes webové rozhraní. Pokud se však jedná o globálního
dodavatele zdravotnických prostředků, je vhodné tuto činnost
provádět automaticky s využitím vhodného softwarového nástroje. Softwarové řešení sice sníží potenciální chybovost, jeho
implementace je však dražší a vyžaduje důkladné ověření
a validaci daného nástroje.
V návaznosti na výše uvedené je zřejmé, že do přípravy
a tvorby procesu UDI by měla být zapojena téměř všechna
oddělení v rámci systému řízení kvality (opět zde záleží na
velikosti společnosti a rozmanitosti produktového portfolia).
Projekt, který by měl toto zastřešit, musí zajistit minimálně integraci UDI do stávajícího informačního systému, jednotný zdroj
informací UDI, instalaci, testování a ověřování softwaru pro
tisk čárového kódu. Dále školení zaměstnanců, úpravu štítků
a přidání UDI, nákup a instalaci zařízení potřebného k tisku
a ověření UDI na štítcích, požadavky na vedení záznamů
a reporting. Také musí zajistit provozní činnosti po skončení
projektu a údržbu spojenou s vybavením pro tiskové operace,
údržbu softwaru a školení potřebná pro udržování informačního systému UDI.
K implementaci evropské
legislativy připraveni
Společnost LINET začala s implementací UDI v roce 2015
v návaznosti na požadavky trhu USA. Toho roku proběhla
první konzultace s pracovníky GS1 Czech Republic, kteří
poskytli podporu v plánovaném zavedení UDI. Téměř o rok
později se společnost LINET úspěšně registrovala v americké
databázi UDI a uvedla na trh USA první produkty s požadovanou identifikací. Ačkoli tento požadavek v té době nevznášela žádná jiná země, společnost se rozhodla novou verzi
identifikačního štítku aplikovat na celé portfolio, nikoliv jen na
produkty pro americký trh. V rámci přípravy na plnění požadavků nové evropské regulace zdravotnických prostředků od
roku 2020 má LINET určitý náskok.

EXPANZE NA NOVÉ TRHY
V současné době je systém UDI funkční v USA, kde vládní
agentura FDA (Food and Drug Administration – Úřad
pro kontrolu potravin a léčiv) vyžaduje UDI na určitých
zdravotnických prostředcích a zadávání informací do
databáze GUDID již od roku 2013. Dalšími státy, které
plánují zahájení využívání systému v nejbližších letech,
jsou například země Evropské unie, Rusko, Čína, Japonsko,

Dalším z klíčových rozhodnutí je, jakým způsobem bude výrobce zadávat data do databáze UDI. Pokud má malé port‑
folio výrobků a uvádí svůj produkt např. jen v jedné zemi

Austrálie, Brazílie, Jižní Korea či Argentina.

Převzato z časopisu INFO 859 společnosti GS1 Czech Republic 
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TRUSTCONCEPT®
OCHRANA ORIGINÁLNÍHO
PRODUKTU
Téma FALŠOVÁNÍ RŮZNÝCH PRODUKTŮ je poslední dobou exponováno napříč médii, a i díky tomu stále více
výrobců hledá funkční řešení ochrany svého originálu. S lacinými kopiemi bojují jak velké světové značky, jako například
Louis Vuitton nebo Rolex, tak i běžní výrobci, třeba náhradních dílů v automotive. Cílem jejich boje není zamezit produkci
kopií, to pravděpodobně ani není úplně možné.

P

ředstava vleklých a drahých soudních sporů s falzifikátory je většinou v rozporu se zdravým obchodním cítěním
i smýšlením výrobců. Ti se už dávno smířili s existencí příživníků a nebojují s nimi přímou cestou. Kopie zde vždy byly
a také vždy budou. Důležité však je jasně vymezit, co je originál a co kopie, a umožnit zákazníkovi si vybrat. Zda investuje do originálního produktu nebo se spokojí s levnou kopií.
Proto je úkolem majitele brandu či výrobce ukázat zákazníkovi, a to jasně a viditelně, jak rozpoznat originál od kopie,
a takovou volbu mu umožnit. Jak toho docílit? Představíme vám
některé možnosti ochrany originálního produktu z portfolia
firmy Leonhard KURZ Stiftung & Co. KG.
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Od poloviny února 2019 mají všichni výrobci volně prodejných farmaceutických přípravků v EU povinnost zabezpečit
balení ochrannými přelepkami. Ty buď nelze odstranit bez
jejich nevratného poškození (podobně jako třeba u dálniční
známky), nebo po odstranění zanechají na obalu jasně viditelné stopy, které již nelze překrýt například dalším labelem.
Každý z výrobců má svůj design balení a jedním z hlavních
požadavků na tyto VOID labely je, aby byly transparentní
a nijak dále nezasahovaly do celkového designu balení.
KURZ nabízí několik variant takovýchto ochranných přelepek za atraktivní ceny a s rychlou dostupností.

PR PREZENTACE

Další variantou ochrany mimo farmaceutický průmysl může
být například optický bezpečnostní prvek – zjednodušeně
hologram, který firma KURZ vyrábí patentovanou technologií TRUSTSEAL®. Jde o velmi sofistikovanou, komerčně nedostupnou technologii, což firmě KURZ dává mnohem větší
možnosti, než mají běžní výrobci. Zde již dochází k viditelnému ovlivnění designu balení, avšak hologram je KURZ
schopen vyrobit na míru. Například lze do něj zakomponovat logo brandu a z ochranného prvku se zároveň stává
marketingový.
Vývojoví inženýři ve firmě Leonhard KURZ Stiftung & Co. KG
šli ještě o krok dál a propojili bezpečnostní hologram se softwarem a vznikl TRUSTCONCEPT® – to je skutečný klíč k digitálnímu světu. Naše technologie TRUSTSEAL® a softwarová
řešení TRUSTCODE® kombinujeme do atraktivních kompletních balíčků pro ochranu značky a marketingovou komunikaci
s koncovým uživatelem. Propojení vizuálních efektů s informačními technologiemi otevírá nové příležitosti pro branding
a analýzu trhu, tzn. skutečnou přidanou hodnotu pro vás
a vaše zákazníky. Podívejme se, jak to celé funguje.

a důvěryhodnost produktu. Kontrola je dvoufázová. Aktivujete
aplikaci, naskenujete ochranný label, na kterém je QR kód se
sériovým číslem, a pokud jste online, ihned víte, zda se kód
shoduje s tím, který je uložen v databázi, a tím dojde k ověření pravosti. Zároveň vám aplikace napoví, jaké další prvky
můžete zkontrolovat. Tentokrát jde o prvky vizuální. Difrakční
label mění barvy a svůj vzhled při pohledu pod různými úhly.
Zda je tomu ve skutečnosti stejně, jak napovídá aplikace, je
další způsob ověření pravosti. Aplikace navíc poskytuje další
funkce pro výrobce zboží. Mohou například kontrolovat, kdy
a kde byl daný produkt naskenován, a také jim firma KURZ
může poskytovat měsíční zprávy o kontrolách. Štítky lze navíc
načítat, i když jste off-line, a k jejich ověření dojde v okamžiku, kdy se opět připojíte k síti… A to se stále bavíme o stan‑
dardním labelu se standardní aplikací. V případě aplikace
kustomizované se otevírají další možnosti šité na míru přáním
zákazníka, ať už jde o marketingové informace pro koncového
uživatele (recenze výrobku, tipy na použití, mapa s nejbližšími
obchody, informace o výhodných akčních nabídkách…) nebo
více sledovacích funkcí pro výrobce.

TRUSTSEAL® Protect je difrakční bezpečnostní fólie se zjevnými, tedy okem viditelnými, částečně skrytými a skrytými
bezpečnostními prvky. Tyto optické efekty poskytují vysokou
ochranu proti padělání, což vytváří velmi sofistikovanou bariéru proti padělatelům. Máme zde speciální label s hologramem, který může být naskenován běžným smartphonem
s naší aplikací.
Internetový autentizační systém TRUSTCODE® je komunikační systém, který spojuje reálný svět s virtuálním. Značky,
které jsou součástí hologramu, jsou v aplikaci propojeny s roz‑
sáhlou databází. V závislosti na potřebě zákazníka může databáze obsahovat informace o produktech pro koncové uživatele, údaje o mikromarketingu a pohybu výrobků pro výrobce
proprietárního zboží a také údaje o ověření produktu pro
celní orgány. Aplikace je dostupná jak pro systémy iOs, tak
pro Android. Standardní aplikace jsou dostupné celosvětově,
jsme ale připraveni pro naše zákazníky vyvinout aplikaci na
míru pro konkrétní trh či vybranou zemi.
Jaké jsou výhody takového řešení? Zákazník si již v obchodě
svým vlastním telefonem může ověřit, zda je produkt originál
či není. Labely s těmito hologramy mají zároveň tzv. tamper-evident funkce, a v případě jejich užití na obalu výrobku je
tedy jasně prokazatelné, zda bylo s obsahem balení neoprávněně manipulováno nebo zda je uvnitř stále originální obsah.
Konkrétním příkladem takového standardního řešení pro
identifikaci je kombinace speciálního labelu s hologramem
a mobilní aplikací TRUSTCONCEPT® CHECK.
Jedná se o rychlý a snadný způsob identifikace prostřednictvím smartphonu s okamžitým dopadem na ochranu značky

Možností ochrany originálního produktu nabízí firma KURZ
více. Tento článek má za úkol hlavně nastínit trend, kterým
se ubíráme, a tím je propojení skutečného a digitálního
světa formou volně dostupné aplikace. Ke kontrole pak kaž‑
dému stačí vlastní smartphone, což nesmírně ulehčuje identifikaci produktu, a proto není třeba investovat do speciálních
čtecích zařízení. Stačí jen sáhnout do vlastní kapsy pro smartphone a během okamžiku víte, zda držíte v ruce originál
nebo kopii. Jak už jsem zmínil výše, dopad na důvěryhodnost značky, která použije tyto TRUSTCONCEPT® CHECK
labely, je okamžitý. 

Petr Němec
Sales manager
KURZ Czech & Slovak s.r.o.
+420 724 784 348
petr.nemec@czkurz.com
https://www.trustconcept.com/en/home/
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Laserové snímače
ustupují digitálním
TECHNOLOGIE SNÍMÁNÍ 1D A 2D KÓDŮ PROCHÁZEJÍ NEUSTÁLÝM VÝVOJEM A MIMO JINÉ
PŘISPÍVAJÍ K ROSTOUCÍ POPULARITĚ ČÁROVÝCH KÓDŮ V POROVNÁNÍ S JINÝMI ZPŮSOBY IDENTIFIKACE.
NAPŘÍKLAD S TECHNOLOGIÍ RFID, OD KTERÉ SE OČEKÁVALO, ŽE PŘEVEZME DOMINANTNÍ ROLI
A VÝRAZNĚ JE NAHRADÍ. NESTALO SE TAK A ČÁROVÉ KÓDY PŘEDSTAVUJÍ DOPOSUD NEPŘEKONANOU
METODU IDENTIFIKACE.
Adriana Weberová

Č

árové kódy jsou stále zejména s ohledem na cenu
a možnost jejich zakomponování přímo do potisku
obalů či výrobků pro identifikaci nenahraditelné.
Jejich snímače nebo čtečky procházejí neustálým vývojem.
„Od původně dominantní technologie ručních laserových skenerů se dnes častěji ustupuje ve prospěch digitální technologie
Linear Imager a 2D Imager (CCD nebo LED), které pořídí
obraz čárového kódu a ten následně dekódují,“ vysvětluje
Milan Ludvík, country manager společnosti ZETES Solution CZ.
Díky tomu mohou číst špatně vytištěné a poškozené čárové
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kódy lépe než lasery. Umožňují také jejich čtení z několika
centimetrů až po velmi dlouhé vzdálenosti (až 20 m). V případě potřeby lze načítat několik čárových kódů najednou.
Další výhodou je možnost pořízení černobílé fotografie pro
různé přidružené účely.
Digitální čtečky si na rozdíl od laserových poradí i se čtením
z mobilních telefonů, tabletů a počítačů. „Moderní čtečky
přečtou i informace psané metodou OCR,“ doplňuje Čestmír
Váňa z marketingu společnosti KODYS. Laserové snímače jsou
zase vhodné zejména pro prostředí s nízkým osvětlením.

Systém GS1
Kontrola kvality a čitelnosti čárových kódů
a 2D symbolů
Certifikovaná zařízení REA
Protokoly o verifikaci
Poradenství

www.gs1cz.org
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Ale zpět k OCR. Optické rozpoznávání znaků neboli OCR
(z anglického Optical Character Recognition) je metoda, která
pomocí skeneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž
pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem.

TEXT PŘEVEDENÝ POČÍTAČEM
SE MUSÍ ZKONTROLOVAT – VÍCE NA

Foto: KODYS

Digitální technologie Linear Imager čte lineární (1D, jednorozměrné) čárové kódy, některé modely i skládané 2D čárové
kódy a kompozitní symboly. V porovnání s laserovými skenery
jsou tyto čtečky odolnější. „Kromě skenování na již zmíněné
malé i velké vzdálenosti podporují čtení čárového kódu pod
reflexním povrchem, jako je například plastový obal,“ připomíná Milan Ludvík.

2D Imager je určen pro lineární (1D) i 2D čárové kódy, které lze číst z libovolného úhlu (všesměrové). Technologie rovněž dokáže pořizovat
digitální verze tištěných materiálů (skenování),
jako je například podpis zákazníka na dodacích listech. Kromě toho zpracovává čárové
kódy rychleji a přesněji než laserové čtečky
a také podporuje čtení špatně vytištěných nebo
poškozených čárových kódů.
Určitá nevýhoda některých digitálních snímačů se může podle
Čestmíra Váni projevit v situacích, kdy je v zorném poli několik
čárových kódů. Snímač přečte ten, který je nejlépe čitelný. To
však lze řešit konfigurací, kdy snímač přečte pouze kód, který
je přesně pod zaměřovačem, a okolních si nevšímá.
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Obecně lze konstatovat, že obě hlavní skupiny ručních snímačů se neustále zlepšují v rychlosti a kvalitě čtení. U laserových snímačů se zvedá rychlost kmitání paprsku a u digitálních
snímačů jejich rozlišení. „Zároveň i vyhodnocovací jednotky
ve snímačích jsou čím dál rychlejší a umějí více funkcí,“ podo‑
týká Čestmír Váňa.
V aktuální nabídce čteček je široká škála značek, které dokáží
číst různé druhy kódů. V maloobchodech se nejčastěji jedná
o kódy zboží, ve skladech navíc i o čísla skladových pozic
nebo čísla palet. „Ve zdravotnictví se například snímají kódy
léků, kde je zakódována kromě typu léku i jeho exspirace
a šarže. Často se ale identifikují například i nástroje po‑
užívané při operacích. Sami pacienti jsou označeni speciálními náramky s čárovým kódem, který v sobě nese informace
o pacientovi, jako je například jeho identifikační číslo nebo
krevní skupina,“ vyjmenovává možnosti Čestmír
Váňa. Snímače mohou být ruční i stacionární.
Z hlediska typů dále například kabelové,
bezdrátové nebo s připojením přes USB.
Společnost ZETES Solution CZ je jedním
z největších partnerů všech klíčových výrobců snímačů (Zebra, Honeywell, Datalogic)
a svým zákazníkům nabízí modely, které jim
nejlépe vyhovují pro jejich specifické podmínky. Z hlediska typů pak nabízí všechny
dostupné varianty od ručních po stacionární,
od kabelových po bezdrátové a v různých
provedeních od kancelářských až po vysoce
robustní zařízení.
Portfolio snímačů čárových kódů společnosti
KODYS obsahuje varianty od méně odolných až po robustní odolávající opakovaným
pádům i mrazům. „Z hlediska konektivity je
dnes běžně podporováno více typů rozhraní,
mezi něž patří vždy emulace klávesnice, USB
a RS-232. Ruční snímače existují v provedení
pro připojení kabelem nebo jako bezdrátové,“ uvádí Čestmír
Vávra. Velmi oblíbený a v poslední době i jeden z nejodolnějších snímačů čárového kódu je podle něho Zebra DS3600,
který se nejlépe hodí do výroby nebo pro práci operátorů ve
skladu.
VÍCE NA
NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ČÁROVÉ KÓDY
MOBILNÍ TERMINÁL
ROVNÁ SE MALÝ POČÍTAČ

PR PREZENTACE

Trendy v logistice
a skladování tekutin
v potravinářském
a nápojovém průmyslu
SKLADOVÁNÍ a TRANSPORT POTRAVIN vyžadují specifické
přepravní obaly, které splňují požadované nároky na hygienu,
udržení kvality a bezpečnost.

T

radičním způsobem, jak vyřešit otázku logistiky tekutých
výrobků v potravinářství, je použití nerezových tanků,
řešení, které plní svůj účel. Existují však také další inovativní a v mnoha ohledech zajímavé alternativy, jež trh s přepravními obaly nabízí. Hlavním trendem v oblasti skladování
a přepravy potravin je použití plastových materiálů, které nabízejí mnoho benefitů.
Hlavní výhody plastového materiálu
K nejdůležitějším patří vysoká odolnost vůči nárazům, po‑
škození, propíchnutí a také rozdílným teplotám v interiéru
a exteriéru. Již zmiňovaná hygiena je díky speciální úpravě
bočních stěn maximální. Na hladkém plastovém povrchu se
nezachytávají žádné nečistoty ani prach. Moderní plastové
materiály jsou certifikovány pro kontakt s potravinami. V rámci
vývoje těchto plastových nádob je kladen důraz také na těsnicí vlastnosti. Plastové obaly jsou vybaveny pevným víkem
s přidanou možností plombování a ochrany před nežádoucím
přístupem k obsahu. Do IBC kontejnerů se používají tzv.
bag-in-box systémy. Jde o úložné vaky, které mají jednorázový
charakter. Odpadá tedy potřeba složitého čištění pomocí
chemikálií. Vak se jednoduše vymění, vnitřní část kontejneru
vystříká vodou a box je připraven k dalšímu použití.
Snadná manipulace
Plast je ve srovnání s kovem mnohem lehčí, a manipulace je
proto mnohem jednodušší. Pro skládání a rozkládání kontejneru stačí díky speciálnímu skládacímu mechanismu pouze
jeden operátor. Velká sklápěcí a samozamykací dvířka usnadňují přístup k obsahu. Při plnění je možné využít vrchní i spodní
část. V základně se nachází výpusť.
Maximální úspora nákladů
Při nákupu přepravních obalů hraje velmi důležitou roli cena.
Plastové nádoby mají mnohem nižší pořizovací cenu než nere‑

zové tanky. Navíc díky skládání a stohování ušetří prostor při
zpětné logistice nebo při uložení ve skladu. Kontejnery se vyrábějí ve standardizovaném ISO rozměru 1200 × 1000  mm,
a proto umožňují efektivní využití prostoru návěsu kamionu
nebo lodního kontejneru.
Kvalita materiálu je úzce spojena s životností, která dosahuje
při opakovaném používání v náročných podmínkách provozu
až 15 let. S ohledem na eliminaci poškození obsahují IBC
kontejnery minimální množství dílů. V případě potřeby jsou
však všechny části opravitelné a snadno vyměnitelné.
Recyklace, ekologie a udržitelný rozvoj
Otázka ekologie je v případě plastů nesmírně důležitá. Proto
většina výrobců investuje do vývoje materiálů, které jsou plně
recyklovatelné a opakovaně použitelné. Kontejnery z kvalitního HDPE jsou certifikovány pro kontakt s potravinami.
Nákupem plastových obalů je tedy možné podpořit udržitelný rozvoj a eliminovat dopad na přírodu.
Novinka na trhu – Combo Excelsior
Skládací IBC kontejner disponuje vysokou nosností, až
1500 kg, při stohování 8000 kg. Je ideálním řešením pro
mezinárodní nákladní, vlakovou i lodní dopravu. Při jeho
koupi je možné ušetřit až 60 % nákladů v porovnání s nerezovými tanky a díky skládacímu systému dosahuje až 80%
úspory prostoru a nákladů při svozu prázdných obalů. IBC
kontejner Combo Excelsior je ideálním produktem pro pře‑
voz mlékárenských výrobků, ovocných šťáv, džusů, potravi‑
nářských konzervantů, olejů, tuků a dalších látek. 

www.schoellerallibert.cz
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Manuální práce
v rukou robotů
SPOLEČNOST HOPI SE ROZHODLA ZMODERNIZOVAT A ZEFEKTIVNIT VYSKLADNĚNÍ MLÉKÁRENSKÝCH
VÝROBKŮ. PROTO VE SPOLUPRÁCI SE SVOU DCEŘINOU SPOLEČNOSTÍ HOLLANDIA ZAHÁJILA V ROCE
2018 UNIKÁTNÍ PROJEKT ROBOTIZOVANÉHO MIXOVACÍHO PRACOVIŠTĚ. NAVÍC V RÁMCI SUPPLY CHAIN
JE STÁLE OJEDINĚLÉ, ŽE SE TATO ČÁST PROCESU NEREALIZUJE PŘÍMO VE VÝROBNÍM ZÁVODĚ, ALE AŽ
V CENTRÁLNÍM LOGISTICKÉM SKLADU.
Adriana Weberová

R

etailový trh inklinuje k obchodům menších formátů a zároveň ke snaze o co nejširší sortiment. Nedostatek místa
v regálech vede k optimalizaci skladby sortimentu v nich
uloženého. To vše přispívá k vyšší poptávce po mixovaných
položkách.
Změny probíhají také na trhu práce, kde dochází ke zdražování pracovní síly, která navíc není pro danou manuální práci
k dispozici. „V kombinaci s rozvojem robotiky a se snižováním
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pořizovacích nákladů se nám návratnost této investice poprvé dostala do akceptovatelných mezí,“ uvádí k projektu Jan
Škoda, corporate PR & marketing manager společnosti HOPI
HOLDING.
V minulosti probíhala kompletace výrobků značky Hollandia
manuálně. Pracovníci oddělení copackingu logistického providera HOPI obdrželi z centrálního skladu jednodruhové palety s jogurty různých příchutí a na základě objednávek od

LOGISTIKA

zákazníků ručně mixovali jednotlivé kelímky jogurtů do původních krabic. Vzhledem k již uvedené vyšší poptávce po mixovaných položkách, nedostatku pracovních sil a v neposlední
řadě ke snaze zkvalitnit služby se společnosti rozhodly k radikální změně. „K tomuto kroku obě společnosti dospěly na základě vize, že moderní a efektivní technologie, jako jsou roboti
a postupná automatizace provozů, budou na logistickém trhu
ve výhledu dalších let konkurenční výhodou,“ uvádí Jan Škoda.
Hlavními cíli pilotního projektu mezi dvěma dceřinými společnostmi byly stanoveny: úspora peněz za lidskou práci z dlouhodobého hlediska, snížení chybovosti a zvýšení kvalitativních
parametrů, vyšší konkurenceschopnost, schopnost pružně reagovat na zákaznické požadavky z hlediska nárůstu objemů
a co nejefektivněji využít nabízený prostor. „Požadavek na
kapacitu zmixovaných produktů byl alespoň 200, v ideálním
případě 250 palet za 16 hodin včetně možnosti mixovat
různé varianty jednotlivých produktů o průměru 75 mm nebo
95 mm podle zákaznických požadavků,“ doplňuje Jan Škoda.
Osloveno bylo pět potenciálních dodavatelů, přičemž společnost Sultrade jako jediná nabídla komplexní řešení ušité
přesně na míru potřebám firem. V praxi tak došlo k systémovému propojení vstupních dopravníků, dopravníků kelímků, tří
závěsných robotů FANUC i automatizovaného balení palet.
Ale zpět k robotickému mixování produktů. Za pomoci robo‑
tů značky FANUC byl navržen a zkonstruován mixovací stroj,
který umožňuje zabezpečit hodinový výkon 12–15 palet
zmixovaných produktů. Zároveň je možné měnit typ krabic
vkládaných na začátku stroje. Způsob uchopování produktů
za pomoci chapadel umožní i mixování různých variant zboží
podle potřeb zákazníků.

Klíčovými prvky mixovacího stroje jsou roboty s průmyslovými
rameny. „Obsluhující pracovník na začátku vybere jedinečný
obslužný program, který byl vytvořen na základě požadavků
zákazníka. Jeden robot vybírá požadované příchutě podle
potřeby, druhý robot mixuje a třetí umísťuje produkty v krabicích na připravenou paletu, která se automaticky zabalí
a je připravena na expedici či uskladnění. Celý stroj obsluhuje pouze jeden pracovník a jeden manipulant, který odebírá
palety mixovaného zboží pro další skladové manipulace,“
popisuje proces Jan Škoda. Pro lepší porovnání: původní manuální způsob vyžadoval podle velikosti objemů zboží 10 až
15 pracovníků na osmihodinovou směnu sedm dní v týdnu.

CELKOVÁ INVESTICE
DO PROJEKTU BYLA
16 MILIONŮ KORUN
S NÁVRATNOSTÍ PĚT LET.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, v rámci supply chain je stále ojedinělé, aby mixování produktů neprobíhalo přímo ve výrobním
závodě, ale až v centrálním logistickém skladu. „Z pohledu
předsunutí výrobní technologie v rámci zásobovacího řetězce
blíže k zákazníkovi jsme získali větší flexibilitu ve zpracování
objednávek zákazníka a tím jsme docílili i další optimalizace
skladové zásoby,“ vysvětluje Jan Škoda.
Po půlročním monitoringu možných variant došlo
v dubnu 2018 k finálnímu rozhodnutí o zahájení projektu.
Realizace trvala sedm měsíců. Kromě instalace linky došlo
i k redesignu chlazeného skladu v Jažlovicích, kde první
namixované palety sjely z linky v říjnu 2018.
PI

...Váš partner v paletách

Výkup
Opravy
Prodej

www.herus-palety.cz
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Plastové
palety pod
drobnohledem
VE SKLADOVÁNÍ A LOGISTICE MAJÍ SVÉ
NEZASTUPITELNÉ MÍSTO JAK PALETY ZE DŘEVA,
TAK Z PLASTU. V NÁSLEDUJÍCÍM ČLÁNKU SE
ZAMĚŘÍME ZEJMÉNA NA VÝHODY A LIMITY PALET
VYROBENÝCH Z PLASTU.
Adriana Weberová

P

lastové palety se používají v případech, kdy zákazník
potřebuje eliminovat padání třísek a kousků, usazování
prachu nebo například uvolňování hřebíků. „Své uplatnění mají v provozech, kde je nutné palety omývat, minimalizovat poškození zboží, nebo očekává-li se jejich dlouhá
životnost,“ podotýká na úvod Bohuslav Černý, Key Account
Manager společnosti Schoeller Allibert Czech Republic.
V České republice jsou oblíbené především v potravinářském,
chemickém, farmaceutickém a automobilovém průmyslu.
„Životnost plastových palet je nesrovnatelně vyšší než u palet
dřevěných; při běžném zacházení téměř nedochází k jejich
opotřebení nebo poškození. Nepodléhají plísním, houbám
ani škůdcům,“ doplňuje Jan Rakovský ze společnosti GREEN
PLANET Investment, která má ve svém portfoliu více než sto
typů palet, vyrábí i atypické palety na míru. Naopak palety
vyrobené z plastu nejsou vhodné pro prostředí s vysokou teplotou nad 80 °C, při které plast začíná měknout, neprospívají
jim rovněž velmi nízké teploty pod 30 °C, kdy se plast stává
křehkým a může snadno prasknout.
Z hlediska rozměrů bývá největší zájem o palety s rozměry
1200 × 800 mm jako alternativu v současné době nejvíce
používaných dřevěných europalet EPAL. V automotive je oblíbená velikost 1200 × 1000 mm.
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Poslední novinkou na poli plastových palet od společnosti
Schoeller Allibert je RackPal s rozměry 1200 × 800 mm,
která patří do kategorie medium plus, disponuje regálovou
nosností 800 kg, s výztuhami dokonce 1250 kg. Její výhodou
je, že zvládne 800kg nosnost v regálu při vlastní hmotnosti
pouhých 14,2 kg.
Speciální kategorií od stejné společnosti jsou palety Cleanroom
určené pro provozy s vysokými hygienickými nároky, jako například potravinářský průmysl, farmaceutický či chemický průmysl a další speciální prostory. „Cleanroom je celouzavřená
paleta bez žebrování, je hladká shora i zdola,“ popisuje obal
Bohuslav Černý.
K výrobě palet se většinou používá polypropylen s různými
druhy příměsí, aditiv. Palety z tohoto materiálu jsou houževnatější a lépe odolávají hrubšímu zacházení. Pro chladírny
se používá materiál HDPE, který lépe odolává mrazům až
do -30 °C. „Trendem je například vybavovat palety protiskluzovými plochami nebo protiskluzovými body (špunty). Silným
trendem se také stává výroba palet z různých typů regenerátů, recyklovaných materiálů, jako jsou například plastové
odpady, jednorázové pleny a podobně, což umožňuje jejich druhotné využití a snižuje ekologickou zátěž,“ dodává
Bohuslav Černý.

Na závěr stojí za zmínku, že novinky se nevyhýbají ani dřevěným paletám. EPAL v loňském roce představil tzv. CP palety,
které pronikají zejména do chemického průmyslu. Významnou
inovací je i tzv. interaktivní paleta představená na loňském veletrhu LogiMAT. Nefunguje již pouze jako
nosič nákladu, ale umožní detailně sledo‑
vat zásilky v oběhu.
VÍCE INFORMACÍ NA
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Kolkovačka
zrychlila
proces
a ušetřila lidi
SPOLEČNOST ESA LOGISTIKA POSKYTUJE
KOMPLEXNÍ LOGISTICKÉ SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY
ZEJMÉNA ZE SEGMENTU FMCG. JEDNOU
Z POSLEDNÍCH INVESTIC PRO TOTO ODVĚTVÍ BYLO
POŘÍZENÍ KOLKOVACÍ LINKY NA SLOVENSKU.
Adriana Weberová

S

polečnosti pracující s rychloobrátkovým zbožím (FMCG)
potřebují pod konkurenčním tlakem extrémně pružně
reagovat na aktuální spotřebitelské potřeby a trendy,

TBA inz PackHerald derov 210x99 2-19.qxp_Sestava 1 13.02.19 11:47 Stránka 1

případně sezonu. Trendem je, že stejně jako český zákazník
i slovenský nakupující sahá po výrobcích v akci nebo také po
promo baleních s přibaleným dárkem. „Na základě této poptávky nabízíme našim zákazníkům komplexní služby: polep
zboží etiketami, balení do teplem smrštitelné fólie, stavíme
displeje a plníme je výrobky, k výrobkům přibalujeme promo
dárky a podobně. Kromě tohoto navíc poskytujeme i jednu
speciální službu pro naše zákazníky ze segmentu alkoholických výrobků. Ta spočívá v kolkování zboží, které míří na
zahraniční trhy,“ vysvětluje Jindřich Karas z marketingu společnosti ESA.
Speciální služba spočívá kromě nalepení tzv. kontrolní známky
neboli kolku v tom, že poskytovatel služby je schopen dodržet
a garantovat legislativu a umí kdykoliv reportovat číslo kontrolní známky, která byla nalepena na konkrétní druh výrobku.
Vzhledem k vysoké a současně nárazové poptávce po zmíněné službě se společnost ESA rozhodla investovat do nové
kolkovací linky. Výsledkem je ztrojnásobení denního objemu
práce a snížení počtu potřebné pracovní síly o polovinu.
„Samozřejmě došlo ke zvýšení produktivity a nejsme již závislí na brigádnících,“ doplňuje Jindřich Karas. Neméně důležitým benefitem je zrychlení dostupnosti okolkovaného zboží
pro zákazníky.

EURO PŘEPRAVKY
DĚROVANÉ
Perfektní přehled
Cirkulace vzduchu zaručena
Jednoduše stohovatelné

PŘÍMO
OD VÝROBCE!

PI

Foto: GREEN PLANET Investment

EKOLOGIE

Bioplasty a obaly
V ŘÍJNU 2018 BYLA PROVEDENA AKTUALIZACE STRATEGIE EU BIOEKONOMIKA PRO EVROPU SE
ZAMĚŘENÍM NA UDRŽITELNOST A CIRKULÁRNÍ BIOEKONOMIKU DO ROKU 2030. REALIZACÍ BY
MĚLO VZNIKNOUT OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ „ZELENÝCH“ PRACOVNÍCH MÍST A 300 NOVÝCH BIORAFINERIÍ,
POTRAVINÁŘSKÉ ODPADY BY SE MĚLY SNÍŽIT O POLOVINU A VÝRAZNĚ BY SE MĚL SNÍŽIT VÝSKYT
PLASTOVÝCH ODPADŮ V MOŘÍCH.
František Vörös, Sdružení EPS ČR

S

oučástí Strategie EU Bioekonomika pro Evropu jsou
i bioplasty. Jedná se o plasty vyrobené z obnovitelných, rostlinných zdrojů (např. brambory, kukuřice, cukrová třtina) nebo z mořských řas a organických odpadů, jako
jsou oleje, nazývané též biobáze. Mohou, ale nemusí být
biodegradovatelné. Dále se sem řadí plasty z petrochemických zdrojů, které jsou biologicky degradovatelné a kompostovatelné podle EN 13432 a EN 14995. Schematicky je
tato definice patrná z obrázku.
V současnosti je vše, co má předponu bio, módní a je předmětem mnoha článků. Na webových stránkách Omnexus
The material selection platform lze v současné době nalézt
informace o 117 472 komerčních termoplastech, z toho tvoří
1349 bioplasty.
38 www.packagingherald.cz

Není plast jako plast
Biologický rozklad je definován jako proces, při kterém se
materiál rozpadá a působením mikroorganismů se rozkládá
na prvky nacházející se v přírodě, jako je např. CO2, voda
a biomasa. K biologickému rozkladu může dojít v prostředí bohatém na kyslík (aerobní biologický rozklad) nebo v prostředí
chudém na kyslík (anaerobní biologický rozklad). Teoreticky
se mohou rozložit všechny plasty, avšak u nich tento proces
trvá více než 100 let. Plasty označené jako „biologicky rozložitelné“ se biologicky rozkládají ve specifických podmínkách
okolního prostředí.
Takzvaně oxodegradovatelné plasty obsahují přísady, jež se
aktivují působením ultrafialového záření nebo tepla a urychlují
rozklad materiálu na velmi malé části – mikroplasty a toxická

PR PREZENTACE

Bezpečnost logistických
procesů spočívá
i v kvalitních paletách

Mnozí uživatelé palet volí nákup těchto nosičů nákladů v zahraničí. Jedním z hlavních dodavatelů EUROPALET
v mezinárodním měřítku je bezesporu Ukrajina. Na co si dát pozor, pokud nakupujete přepravní palety z Ukrajiny?

Ř

ada uživatelů palet často poptává přepravní palety právě
na Ukrajině. Doposud tomu tak bylo zejména kvůli nižší
ceně, ale výhodná cena by nikdy neměla být nabízena
na úkor kvality. Europalety jsou nosičem nákladů mezinárodního významu, jejich oběh v mezinárodních logistických řetězcích je samotnou jejich podstatou. Spoléhají na ně všichni
účastníci těchto systémů na celém světě. Aby nedošlo k haváriím na ložných plochách kamionů, ve skladech či na výrobních linkách, musí palety splňovat dané požadavky na
kvalitu a nosnost.

Parametry europalet jsou jasně definované a týkají se například kvality a rozměrů použitého dřeva i druhu a parametrů hřebíků. Na první pohled se zdá vše zcela jednoduché.
V čem tedy spočívají úskalí? Odpověď na otázku je zcela
jasná – v použitém dřevním a spojovacím materiálu.
Tloušť ka a šířka použitých desek a bloků je daná a jakákoli odchylka snižuje nosnost europalety. Mírnou odchylku
pouhým okem nemusíme vždy poznat, přičemž zejména
v případě desek může mít výrazný vliv na nosnost. Pevnost palety při nakládkách a vykládkách je velmi důležitá, stává se,
že se naložená paleta při manipulaci rozpadne a škody jsou
vysoké. Důvodem bývá často použití nepovoleného spojovacího materiálu – hřebíků. Originální europalety jsou kompletovány pouze certifikovanými hřebíky, jejichž hlavičky nesou
označení – kombinaci čísel a písmen, přidělenou výhradně
konkrétnímu schválenému výrobci spojovacího materiálu. Tyto
kombinace také umožňují rozpoznat rozměr hřebíku (90, 70
a 40 mm délky – konvexní, kroužkové – nikoli s hladkým
dříkem), což usnadňuje práci inspektorům prověřujícím kvalitu europalet. Důležité je i rozmístění hřebíků v jednotlivých

spojích a jejich počet – tzv. hřebíkový obrazec. I ten má výrazný vliv na pevnost europalety.
Bezpečnost ale nespočívá pouze v technických parametrech, existují i další kritéria, která jsou důležitá z globálního
hlediska, a to je ekologie a ochrana rostlin. Palety jsou dřevěným obalovým materiálem, který při absenci tepelného ošetření může šířit škodlivé organismy. Výrobci standardizovaného
dřevěného obalového materiálu jsou povinni jej tepelně ošetřovat, jejich sušárny jsou registrovány a mají přidělena čísla,
kterými se dřevěný obalový materiál označuje.
Je nutno si také uvědomit, že v případě dovozu padělků europalet vám tyto mohou být zabaveny a že jejich výroba,
šíření, obchodování s nimi, skladování a přepravování je
protizákonné. Kvalitně vyrobená paleta má delší životnost,
což má přímý dopad na ekologii. Je třeba vědět, že jak technické předpisy na výrobu europalet, tak jejich značení mají
v každém bodě svůj význam. Mezinárodní paletový pool je
zahlcen padělky, na jejichž bezpečnost se nelze spolehnout.
Nemusíme být odborníci, abychom se tomuto nebezpečí vyhnuli. Stačí přijmout zodpovědnost za bezpečnost mezinárodních přeprav alespoň tím, že budeme nakupovat
originální europalety od certifikovaných výrobců a trvat
pouze na takových – ověřených – dodávkách zpět na svoje
paletová konta.
Chráníme tak svoje logistické procesy, technologii, zaměstnance, a kromě toho i životní prostředí, které budeme předávat dalším generacím.
www.epal.eu
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rezidua z přísad, které se mohou dostávat do potravinového
řetězce. Z uvedených důvodů byly výrobky z těchto plastů od
roku 2021 v Evropě zakázány.
Biodegradovatelný plast podléhá za specifických podmínek
prostředí v daném čase biodegradaci měřené standardními
testovacími metodami. Podle ČSN EN 13 432 musí být takový plast aerobně rozložený za šest měsíců z 90 %. Podle
DIN a ASTM norem stačí rozklad ze 60 %. Navíc obsah těžkých kovů nesmí překročit stanovená množství v ppm.
Kompostování představuje posílený biologický rozklad v řízených podmínkách, které se vyznačují především řízeným
provzdušňováním a přirozenou produkcí tepla vyplývající
z biologické aktivity, k níž dochází uvnitř materiálu. Výsledný
výstupní materiál, kompost, obsahuje cenné živiny a může
fungovat jako pomocná půdní látka.

K dvouciferným růstům
spotřeby bioplastů nedojde
Velká očekávání o masovém nasazení bioPET se nenaplňují –
pravděpodobně je bioetylen jako surovina z cukrové třtiny
podstatně dražší než etylen z ropy nebo z břidlicového plynu.
K prognózovaným dvouciferným ročním růstům spotřeby bio‑
plastů tak nedojde. Ještě v roce 2015 na 10. konferenci
o bioplastech v Berlíně byla prognózována světová spotřeba
bioplastů v roce 2019 ve výši 7,9 mil. tun, z toho pouze
16,4 % měly být bioodbouratelné typy. Na 13. ročníku téže
konference v roce 2018 již byla spotřeba pro rok 2019
snížena na 2,6 mil. tun, tj. podíl bioplastů dosáhne 0,7 %
z celkové spotřeby plastů. Ze studie Institutu für Energie- und
Umweltforschung z Heidelbergu z června 2018 Biobasierte
Kunstsstoffe als Verpackung von Lebensmitteln vyplývá, že
obalový trh bioplastů v Německu představoval v roce 2016
celkem 7600 tun, z toho rigidní obaly dominovaly se 7100
tunami. Celkem 2000 t bylo spotřebováno na bioPET lahve,
na tvarované tácky a kelímky, většinou z PLA, 3000 tun. Na
jednorázové sáčky bylo spotřebováno 2000 tun PLA.
Každý udržitelný výrobek musí zajistit, kromě aplikační funkce,
i přínosnou likvidaci po skončení své životnosti. Předpona
bio svádí k nesprávnému závěru, že to znamená ekologický
i z pohledu využití po skončení životnosti. Hlavním problémem
výrobků z bioplastů je nedořešený způsob třídění a sběru.
Největší objem bioplastů je vyroben z přírodních monomerů
(bioPE, bioPET, bioPA) a nejsou biodegradabilní nebo kompostovatelné. Po skončení životnosti jsou recyklovatelné nebo
energeticky využitelné stejně jako jejich fosilní sourozenci.

„BIODEGRADABILNÍ PLASTY
Schematické znázornění definice bioplastů. Zdroj VŠCHT Praha.
Klíčící semínko je logem pro kompostovatelné bioplasty.

Podle studie německé VD/ZRE Resourceneffiziens biobasierter
Materialen im verarbeitenden Gewerbe z listopadu 2016 dominovaly světové spotřebě bioplastů rigidní obaly s podílem
46,6 %, následovaly flexibilní obaly s 21,2 %, textilie s 11 %,
konzumní zboží s 7,4 %, zemědělské fólie 6,3 % a automobily 5,5 %.
Z typů bioplastů dominovaly nerozložitelné typy bioPET
s 34,5 % a bioPE s 11,8 %. Z rozložitelných vykazují nejvyšší
podíl bioplasty na bázi škrobu – 13 %, následuje polymer
kyseliny mléčné (PLA) s 12,2 %, polyestery s 10 % a polyhydroxyalkanoát (PHA) s 2,0 %. Velkokapacitní jednotka na
výrobu 75 000 tun PLA za rok se staví v Thajsku, v České republice se staví výrobna PHA o kapacitě 1000 tun v Bochemii
Bohumín z odpadního fritovacího oleje.
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DÁVAJÍ NADĚJI, ALE PROZATÍM
MOC NEFUNGUJÍ“

Pokud jsou biodegradabilní bioplasty tříděny s klasickými termoplasty, komplikují, resp. znemožňují mechanickou recyklaci. Spalování bioplastů není velkým problémem s ohledem
na jejich vysokou kalorickou hodnotu. Taktéž pro chemickou
recyklaci nepředstavují problém a jejich využití v rámci směsného plastového odpadu jako suroviny pro petrochemii se
zřejmě stane řešením v budoucnu.
Závěrem lze konstatovat, že optimistické prognózy o dvouciferných ročních růstech spotřeby bioplastů se nenaplnily.
Z více než 350 typů vyvinutých bioplastů hmotnostně na trhu
dominují nerozložitelné typy z rostlinné biobáze. Hlavní uplatnění nacházejí v obalovém průmyslu. Očekávání, že bioplasty
vyřeší problémy s odpadními plasty, jsou mimo realitu.

Váš specialista na balení!

Umíme
víc než
balit!
Stretch
fólie

Ovinovací
balicí
stroje

Lepicí
pásky
a technika

Vázací
pásky
a techika
Paketovací
lisy

Ekobal spol. s.r.o. Vídeňská 172, 252 42 Vestec u Prahy, www.ekobal.cz
Tel.: +420 234 144 111, Fax: +420 234 144 777, E-mail: mail@ekobal.cz, objednej@ekobal.cz

EKOLOGIE

Odpovědné chování
zvyšuje loajalitu
zákazníků
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ MŮŽE FIRMÁM PŘINÉST NEJEN DOBRÝ POCIT, ALE POMÁHÁ JIM UDRŽET SI
ZÁKAZNÍKY. MNOZÍ Z NICH TOTIŽ SLYŠÍ NA EKOLOGICKOU NOTU, TAKŽE POKUD SE FIRMA NECHOVÁ
ODPOVĚDNĚ, UTRATÍ ZÁKAZNÍCI PENÍZE TAM, KDE SE CHOVAJÍ V SOULADU S JEJICH PŘESVĚDČENÍM.
Pavel Neumann, Retail News

J

ak ukázaly prezentace přednášejících na semináři
Udržitelnost pro výrobu a obchod, který v polovině května
uspořádala ve spolupráci s partnery společnost Press21,
udržitelný rozvoj se stává alfou a omegou úspěšné firmy.
Nastupující generace spotřebitelů do svých preferencí zahrnula požadavek, aby produkt, který nakupuje, vyrobila společensky odpovědná firma.

Nielsen. Z dat vyplývá, že spotřebitelé začínají být uvědomělejší, což také ovlivňuje jejich nákupy, a raději si připlatí
za produkty, které jsou k přírodě přátelské. Environmentální
politika však zahrnuje i další oblasti. Udržitelný rozvoj se netýká pouze materiálů, ale i šetrných výrobních postupů, úspory
energie, dopravy a v neposlední řadě udržitelné spotřeby.

Podle studie Global Consumer Confidence Survey z roku
2017, která zahrnovala také Českou republiku, jsou respondenti znepokojeni chováním člověka coby druhu k přírodě
a přírodním zdrojům. „Češi svoji obavu o budoucnost naší
planety před dvěma lety sice vyjádřili jen ve 44 % případů,
nicméně víme, že tato čísla neustále rostou. Odpovědněji
se přitom chovají ženy a mladá generace,“ uvádí Ivana
Valentová, senior consumer insights consultant společnosti

SPOTŘEBITELÉ VZNÁŠEJÍ

42 www.packagingherald.cz

POŽADAVKY – VÍCE NA

Prodeji pomáhá jasné sdělení
Ukazuje se, že prodeji udržitelných produktů velmi pomáhá
jasná deklarace o jejich složení, způsobu výroby i logistice.
Podle studie Nielsen Product Insider, powered by Label Insight,

EKOLOGIE

2018/2019, vzrostl obrat u produktu jasně označeného jako
organický o 27 %, u výrobku obsahujícího probiotika o 15 %
či přírodní prostředky o 17 %. Tento potenciál vykazují nejen
potraviny. V oblasti osobní péče se například zvýšil obrat
u výrobku, který byl označen, že obsahuje přijatelné suroviny,
o 15 %, přírodní peeling pak vzrostl o 10 % a deklarace „bez
umělých přísad“ navýšila prodej o 8 %. „Lidé mají o udržitelnost zájem. Je proto třeba investovat do inovací, a především vědět, kdo je zákazník. Zatímco dříve byla pro značky
udržitelnost jakýsi bonbonek, dnes je to nutnost,“ podotýká
Ivana Valentová.
ODPOVĚDNÉ MŮŽE BÝT
I FINANCOVÁNÍ – VÍCE NA

Je možné dokonce ušetřit
Nejúčinnější prostředky pro ochranu planety Země mají
k dispozici firmy. Chránit ji přitom mohou především svým
chováním. Jak upozorňuje Lenka Heuerová, konzultantka
společnosti Fair Venture, odpovědnost se zatím stále ještě
příliš nenosí. Nicméně pokud se firmy začnou chovat odpovědně, mají mnohem větší šanci nejen na přežití, ale i úspěch.
Zejména v době, kde lidé na toto téma začínají slyšet a kdy
je na trhu práce nedostatek pracovních sil, si prakticky nemohou dovolit být nezodpovědné. „Podle studie společnosti
Ipsos z roku 2018 vnímá společenskou odpovědnost 78 %
respondentů. Celkem 94 % vysokoškoláků při výběru zaměstnavatele preferuje společensky odpovědnou firmu,“ konstatuje
Lenka Heuerová.
Taková firma má podle jejích slov také třikrát větší šanci na
doporučení. Pokud se začne o tuto problematiku intenzivně
zajímat, zjistí také, že může najít mnohé hmotné rezervy.
„Jestliže začnete sledovat vaše chování, zjistíte například, že
můžete snížit spotřebu vody či pohonných hmot, což s sebou
nese sekundární úspory. Pokud se navíc začnete ptát vašich
partnerů, zjistíte, v čem můžete být unikátní,“ vysvětluje Lenka
Heuerová.
JE NUTNÉ DOLADIT
LEGISLATIVU – VÍCE NA

Nedokonalost není nutně vada
Mezi společenské chování obchodníků je možné zařadit například spolupráci s potravinovými bankami. Jak ale připomíná Jaroslav Koláček z oddělení kvality společnosti Penny
Market, procesy v maloobchodě jsou dnes nastaveny tak, že
ke ztrátám na zboží, které by se mělo zkazit, dnes prakticky
nedochází, a pokud ano, jde o několik kilogramů za týden
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na jednu prodejnu, což je při objemu prodaného zboží prakticky zanedbatelné. Cestou, jak ještě méně plýtvat, je ovšem
podle něj prodej „nedokonalých“ kousků, které byly dříve
z prodeje vyřazovány.
PŠENICE NEPUTUJE
PŘES PŮL SVĚTA – VÍCE NA

Využívá se sdílení
Hledat úspory je dnes možné také v oblasti dopravy. Příkladem
jsou sdílené palety od společnosti CHEP. Paleta je poskytnuta
výrobci obalů, který je na ni naloží a expeduje k výrobci produktů. Ten je zabalí a na stejné paletě pošle do obchodu.
Palety jsou poté svezeny do servisního střediska, kde dochází k jejich kontrolám a případným opravám. „Udržitelnost
může být jedním z cílů podnikání. My například tím, že palety půjčujeme, víme, kam naši zákazníci zboží posílají,
a proto jsme začali sdílet také naši přepravní kapacitu,“ popisuje Jan Kočárek, country general manager CZ & SK společnosti CHEP. Zdůrazňuje, že začít by měl ale vždy každý sám
u sebe a zamyslet se, jak se sám chová.
Pomáhat lze také výukou
Společenská odpovědnost se přenáší z výrobní sféry také do
chování k dodavatelům. Firma McCain, která se zabývá výrobou bramborových hranolků, si kromě snižování výrobních
nákladů, šetření vodou a snižování množství pesticidů dala
za cíl budování udržitelných vztahů se svými dodavateli –
pěstiteli brambor.
PĚSTITELÉ MOHOU
BEZ OBAV INVESTOVAT
DO TECHNOLOGIÍ – VÍCE NA

Roste důležitost certifikace
Zatímco v minulosti byla certifikace FSC spíše nevýznamná,
nyní na trh vstupují pracovníci mladé generace, kterým není
ekologie lhostejná a certifikáty vyžadují. „Je zajímavé, že si
tuto skutečnost zatím více než brandoví výrobci uvědomují
spíše retaileři a jejich nákupčí se po certifikátech již dnes
běžně ptají, respektive je udivuje, pokud je někdo nemá,“ popisuje Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM pack´n´display.
Ta navíc pro své produkty stromy používá jen velmi málo, ale
využívá až 85 % sesbíraného papírového odpadu.

ŘEČNÍCI V AKCI NA VIDEU
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CASE STUDY

Výrobce špaget
se rozhodl pro
automatizaci
UKÁZKOU ÚSPĚŠNÉ AUTOMATIZACE V PODOBĚ PALETIZAČNÍHO PRACOVIŠTĚ JE PROJEKT
SPOLEČNOSTI EUROPASTA, NA KTERÉM SE PODÍLELY FIRMY SCOTT AUTOMATION
A TIESSE PRAHA. JEHO HLAVNÍMI BENEFITY JSOU OMEZENÍ FYZICKY VELMI NAMÁHAVÉ RUČNÍ
PRÁCE A ÚSPORA PRACOVNÍ SÍLY.
Adriana Weberová

V

e výrobním závodě společnosti Europasta v minulosti
ukládali krabice s těstovinami na palety ručně dva manipulanti. S ohledem na namáhavou fyzickou zátěž
bylo nutné zajišťovat v třísměnném provozu jejich pravidelné
střídání z důvodu odpočinku. Také situace na trhu s pracovními
silami je dlouhodobě neuspokojivá. Výrobce se proto rozhodl
situaci vyřešit investicí do automatizovaného paletizačního
pracoviště na konci špagetové linky, kde dochází k ukládání
produktů na paletu. Navíc z kalkulace vyplynula návratnost
investice již do dvou let a tří měsíců.
V zadání byla kromě zautomatizování procesu podmínka,
aby obsluhu nové technologie zvládl stávající operátor balicích strojů a zaměstnanec převážející palety. V praxi tak nemělo dojít k navýšení počtu obsluhy. „Dodavatel musel proto
zajistit spolehlivé a uživatelsky přístupné řešení,“ dodává
Roman Chudaš, projektový manažer divize Adriana společnosti Europasta.
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Výrobce těstovin se rozhodoval mezi čtyřmi generálními dodavateli. Volba padla na v praxi ověřenou společnost Scott
Automation. „Rozhodly dobré zkušenosti z minulého projektu,
pozitivní reference, profesionální přístup a také se jednalo
o nabídku technologie, která nás nejvíce zaujala jak z hlediska navrhovaného řešení, tak z pohledu solidní ceny. Také
výběr lokálního dodavatele s krátkou reakční dobou je silnou
konkurenční výhodou,“ prozrazuje Roman Chudaš.
U podobných projektů je na začátku nutné posbírat všechny
důležité informace: rozměry a hmotnosti produktů, míry používaných palet a výrobní kapacity jednotlivých výrobních
linek. Důležité je také vybrat nejvhodnější prostor pro novou
technologii a v neposlední řadě splnit přesně to, co si zákazník od zařízení slibuje. „Každý projekt je u nás týmovou
prací skupiny lidí zainteresovaných do dané problematiky.
Standardem je diskuse kolem zakázky na tzv. pre-quote meetingu, kterého se účastní inženýři ze všech oddělení (podpora
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prodeje, konstruktéři, programátoři, elektro a další) a ti na základě informací získaných od zákazníka a vzhledem k povaze
produktu dají dohromady návrh,“ vysvětluje Jan Zechmeister,
vedoucí servisu společnosti Scott Automation. Návrh je vždy
koncipován tak, aby odpovídal požadavkům zákazníka, byl
šetrný k manipulovanému produktu, případně podal zákazníkovi námět, jak procesy maximálně zefektivnit.
Finální dodávku u tohoto projektu tvoří dvojité dopravníky
na palety a paletizační robot Kawasaki. Ve spodním patře
dopravníkového systému probíhá manuální vkládání prázdných palet, které jsou následně pomocí zvedací plošiny přesunuty na horní patro, kde robot ukládá produkty na paletu.
Následuje transport hotových palet na výstup, kde jsou opět
manuálně odebrány operátory. „Na vstupu produktů byly
použity beztlaké dopravníky, které umožňují šetrně produkty
akumulovat. Následuje natáčení krabic v horizontálním a vertikálním směru a transport na seřazovací stůl, odkud jsou jednotlivé připravené řady odebírány robotem Kawasaki s výsuvnou
paletovací hlavou a přemístěny na připravenou paletu,“ upřesňuje proces Jan Zechmeister.
U zmíněných robotů Kawasaki od společnosti TIESSE PRAHA
se na chvíli zastavíme. „Tato firma byla jasnou volbou už z důvodu skvělých znalostí prostředí Europasty, ale také vzhledem
k výborné spolupráci na předešlém projektu,“ vysvětluje volbu
subdodavatele Jan Zechmeister. Pro TIESSE PRAHA byla předmětem zadání dodávka průmyslového robota Kawasaki s odpovídajícími technickými charakteristikami, ale především se
softwarovým vybavením, které by umožnilo splnit požadavky konečného uživatele spočívající ve flexibilitě. „Z našeho pohledu
bylo zřejmě nejsložitější připravit software a pracovní program
robota tak, aby s minimální náročností na obsluhu splňoval

extrémní požadavky na flexibilitu systému při změně artiklu,“
vysvětluje za dodavatele robotů František Bis. Jedná se o čtyřosé‑
ho robota určeného pro paletizaci. Robot se vyznačuje vysokou nosností a dosahem při zachování velmi příhodných
akčních rádiů. Řídicí systém je vybaven dvěma procesory
s možností zpracování až pěti paralelních programů zároveň,
což nabízí velký rozsah použití s využitím autonomních kontrol
a výpočtů v reálném čase.

DODAVATEL MUSEL
ZAJISTIT SPOLEHLIVÉ
A UŽIVATELSKY
PŘÍSTUPNÉ ŘEŠENÍ.

OSTRÝ PROVOZ BYL SPUŠTĚN
TÉMĚŘ OKAMŽITĚ – VÍCE NA

„Projekt nám přinesl očekávané omezení fyzicky velmi namáhavé ruční práce. Dodávka přes mírné zpoždění, které se
vyplatilo na výrazně rychlejším rozjezdu ostré výroby, byla realizována rychle a profesionálně. Také samotná instalace a následná podpora fungují velmi dobře,“ hodnotí projekt Roman
Chudaš. V budoucnu se proto počítá i s dalšími investicemi
do zautomatizování provozu.
PI

Vyřešíme

copacking
vašeho zboží

· Multipacky · Příležitostná balení
· Akce · Prezentace · Představení
· Sezónní úpravy · Promoakce
· Propagace · Merchandising
Upravujeme všechny druhy zboží, navrhujeme vhodné postupy
a technologie, jsme schopni upravovat velké objemy s vysokou
rychlostí včetně potravin v chlazeném režimu.
David Krivánek | +420 602 326 267 | krivanek.david@esa-logistics.eu

www.esa-logistics.cz
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Materiály pro přímý
styk s potravinou
pod lupou
VÝROBKŮM PRO PŘÍMÝ STYK S POTRAVINAMI VLÁDNOU PŘÍSNÁ PRAVIDLA. TA URČUJÍ MNOHÁ
LEGISLATIVNÍ USTANOVENÍ, VYHLÁŠKY A NORMY. MEZI TYTO PRODUKTY BEZESPORU PATŘÍ I OBALY
Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ. K NEJPOUŽÍVANĚJŠÍM PATŘÍ STÁLE PLASTY, U KTERÝCH MUSÍ VÝROBCE
POSUZOVAT RIZIKO PRO SPOTŘEBITELE V RÁMCI BEZPEČNOSTI POTRAVIN.
Iveta Křížová, Veronika Kozelková

Z

ákladním legislativním rámcem, který se vztahuje na
všechny materiály a předměty přicházející do styku
s potravinami, je nařízení EU č. 1935/2004. Definuje
FCM (Food Contact Material) a stanovuje základní požadavky. Výrobci (dovozci) uvádějící výrobky i meziprodukty
(např. granulát) na trh, musí zajistit následující: použitá látka
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nebo materiál nesmí ohrozit lidské zdraví, nesmí způsobit
nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo změnit organoleptické vlastnosti. Současně jsou povinni vydat prohlášení o shodě se zmíněným nařízením a dalšími evropskými
a národními předpisy vztahujícími se k jednotlivým komoditám. Důležitou roli při posuzování vlastností materiálu hrají
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akreditované zkušebny. Vlastní kontrolu kvality používaných
obalových materiálů zajišťují orgány státní hygienické služby
(zdravotní ústavy).
Bezpečnost obalu zajistí nejen vhodný materiál, ale je potřeba
dávat pozor i na všechny zušlechťovací procesy a tiskovou
barvu, lepidlo nevyjímaje.
Samostatnou kapitolou jsou plasty
Nejpoužívanějším obalovým materiálem zůstává plast, a to
i přes snahy antiplastových lobby. Pro plasty a výrobky
z nich platí nařízení Evropské komise č. 10/2011, o mate‑
riálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
Za zmínku stojí, že má již 12 dodatků. Aktuální, které mění
a upravuje nařízení č. 10/2011, je nařízení Evropské komise
(ES) č. 2019/37. Při každé změně legislativy se musí přehodnotit i prohlášení o shodě, které musí být podle aktuálního
nařízení. Pokud se novým nařízením pro výrobce nic nemění,
znamená to v praxi, že se vydá shodné prohlášení, pouze
s aktualizovaným datem.
Posouzení bezpečnosti FCM z plastů
Legislativa požaduje vyhodnocení přítomnosti a množství látek
spadajících do kategorie IAS (úmyslně použité/přidané látky),
NLS (látky, které mohou být použité, ale nejsou na seznamu
EU) a NIAS (neúmyslně/nezáměrně přidané látky) a posouzení jejich rizika v souladu s čl. 3 nařízení EU č. 1935/2004.
Při výrobě plastů je povoleno záměrně používat pouze látky
zařazené do seznamu povolených látek EU (tzv. pozitivní seznam EU). V jejich případě provádí hodnocení rizika Evropský
úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Pokud není látka uvedena v pozitivním seznamu, ale spadá do kategorie NLS
a NIAS, musí být posouzena provozovatelem podniku v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými zásadami posuzování rizika (článek 19 nařízení č. 10/2011). Při hodnocení
bezpečnosti přítomnosti NIAS v FCM lze aplikovat buď tradiční, nebo inovativní přístup. Při použití tradičního musí být
identifikovány všechny migrující látky a musí být u nich posouzeno riziko. Naopak inovativní přístup je založený na expozici a hodnocení zjednodušuje.
Sekaná v lepence
Kromě plastu hraje hlavní roli v balení pro přímý styk s potravinou také papír a lepenka. Jistě nemusíme představovat certifikovanou vlnitou lepenku THIMM foodWave od společnosti
THIMM pack’n’display. V kombinaci se speciálním lakem jsou
obaly z této lepenky odolné vůči mastnotě a vlhkosti.
Novinkou společnosti je certifikovaná vlnitá lepenka THIMM
foodWave | heatproof, pro jejíž výrobu se používají výhradně papíry ze 100% primárních vláken. Díky biologické

povrchové úpravě na vodní bázi je rovněž odolná proti mastnotě. Používá se například k výrobě pečicí formy na německé
speciality zvané leberkäse. Forma se přitom s náplní peče při
160 °C. Vyrobena je z vlnité lepenky typu E a je navržena
tak, aby z ní při pečení nic nevytékalo. Konstrukce je slepena pomocí dvou lepicích bodů. Dá se proto snadno složit
a v případě potřeby stohovat. Na pečení sekaných používají
průmyslové podniky a řeznictví často hliníkové formy. „Hliník
však v poslední době bývá často kritizován, že je zdraví
škodlivý,“ vysvětlil Michael Weber, vedoucí korporátního marketingu skupiny THIMM. „Naše inovativní pečicí formy na
sekanou vyrobené z vlnité lepenky představují zdraví nezávadnou a udržitelnou alternativu.“ Vyrobeny byly exkluzivně
pro společnost Nette Papier GmbH, která je distribuuje na
německém trhu.“
Pečicí formy
z vlnité lepenky

Plastové balení
pro fast food

Své neoddiskutovatelné místo má v balení potravin samozřejmě i tradiční sklo a dřevo. Na sklo sázejí například mléčné
výrobky. Je pro ně nejen odkazem dob minulých, ale i zárukou
kvality a tak trochu i luxusu. Skleněné lahve na mléko nabízí ve
svém portfoliu moravská firma VETROPACK MORAVIA GLASS
i konkurenční společnost O-I. S mlékem se lze samozřejmě setkat i v PET lahvi. V dřevu zase můžete potkat zejména ovoce
či zeleninu, ať už se jedná o téměř designové misky či různé
bedýnky.
49
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1.

Inteligentní balení
hraje prim
ČÍSLA MLUVÍ JASNĚ: CELOSVĚTOVÝ TRH S INTELIGENTNÍMI OBALY RAKETOVĚ ROSTE A V ROCE 2024
DOSÁHNE ÚROVNĚ 26,7 MILIARDY DOLARŮ. UVÁDÍ TO NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI
GRAND VIEW RESEARCH. NEJVĚTŠÍ UPLATNĚNÍ NACHÁZEJÍ AKTIVNÍ, INTELIGENTNÍ ČI SMART OBALY
V SEGMENTU POTRAVIN A NÁPOJŮ, ROSTE VŠAK I ODVĚTVÍ AUTOMOTIVE. SVÉ NEZASTUPITELNÉ MÍSTO
MÁ I FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL.
Iveta Křížová

R

ůstu smart packagingu nahrává vývoj v oblasti RFID tagů
a technologie NFC. Právě NFC bude podle zprávy i nejrychleji rostoucím segmentem v rámci inteligentního balení. Technologie NFC (Near Field Communication) vstupuje
čím dál více do každodenního života lidí. To je možné díky
širokému využívání chytrých telefonů, které podporují mezinárodní normy přenosu pro bezkontaktní výměnu dat prostřednictvím rádiové techniky pro krátké vzdálenosti.

Podstatnou roli sehrává i měnící se životní styl spotřebitelů, kteří
nyní chtějí víc, chtějí se podívat výrobku pod pokličku, získat
o něm co nejvíce informací, mít z něj zážitek. A právě to inteligentní balení nabízí. Díky němu zákazník například rozpozná
kvalitu potraviny, její čerstvost a její původ. Inteligentní systémy
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balení monitorují podmínky balených potravin za účelem získání informace o jejich kvalitě i během transportu a skladování. Rozšířené jsou dnes zejména indikátory teploty a složení
vnitřní atmosféry. Své místo na trhu mají i indikátory čerst‑
vosti, neporušenosti obalu, mikrobiálního růstu nebo autenticity výrobku.
Body pro všechny
Se zajímavou novinkou na poli inteligentních obalů přišla nedávno společnost Tetra Pak. Na trh uvede takzvanou propojenou platformu pro balení, která přemění kartony na mléko
a džusy na interaktivní informační kanály, plnohodnotné datové nosiče a digitální nástroje. Výhody budou na straně
výrobců, maloobchodníků i zákazníků. Pro výrobce slibuje
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kontrolu kvality a transparentnost dodavatelského řetězce.
Bude mít možnost sledovat umístění jakéhokoli svého produktu,
což umožní sledovat výkonnost trhu a řešit případné problémy.
Maloobchodníci budou rovněž těžit z lepší transparentnosti
dodavatelského řetězce, budou moci sledovat pohyby zásob,
být upozorňováni, když nastanou problémy. A co čeká na
zákazníka? Obrovské množství informací, například kde
byl produkt vyroben, z jaké farmy ovoce či mléko pochází
a řada dalších zajímavostí. Ivan Nesterenko, viceprezident
společnosti Cross Portfolio společnosti Tetra Pak, prohlásil:
„Budoucnost obalů je nepochybně digitální: toto spuštění je
krokem ke skutečně inteligentnímu obalu a jsme nadšeni, že
na této cestě budeme spolupracovat s našimi zákazníky.“ Viz

technologií NFC, která pomáhá profesionálním stylistům najít
inspiraci, jak upravit vlasy. Stačí telefonem naskenovat NFC
tag umístěný na obalu produktu. To spotřebitele okamžitě převede na webovou stránku, kde získá přístup k nejrůznějšímu
obsahu – od informací o produktech přes videa, tipy, různé
techniky úprav vlasů po inspirace od profesionálních kadeřníků. Viz obrázek č. 3.

3.

obrázek č. 1.

Společnost Tetra Pak úspěšně dokončila pilotní projekty se
svými zákazníky, otestovala nový typ obalu a jeho výkonnost
v maloobchodě ve Španělsku, Rusku, Číně, Dominikánské republice a Indii. Ve Španělsku se prodej zvýšil o 16 %.
Nový smartpackagingový počin z pera společnosti THIMM
začal používat start-up Luicella’s Ice Cream. Kromě obchodů
se zmrzlinou prodává přísady pro domácí výrobu zmrzlin přes
svůj vlastní e-shop. U zasílání potravin je kladen velký důraz
na bezpečnost a zajištění neporušení zásilky. Proto THIMM
pack’n’display pro e-shop navrhl a vyrobil zasilatelský obal
s bezpečnostním uzavíráním THIMM secureLock. „Smart“ na
tomto obalu je jeho konstrukce. Viz obrázek č. 2.

2.

Adresát, kterému je zásilka doručena, na první pohled pozná,
jestli byl obal během přepravy otevřen nebo ne. Bezpečnostní
uzavírání spočívá v tom, že obal lze jen jednou uzavřít bez
použití lepicí pásky. Jakmile je otevřen, přetrhnou se bezpečnostní úchytky (zámky) a je natržený. Neporušený obal tak
spotřebiteli dává jistotu, že se jedná o originál bez nežádoucích cizích zásahů. Porušený naopak signalizuje, že do zásilky někdo třetí pronikl.
NÁPADY SE NEVYHÝBAJÍ ANI
PLECHOVKÁM – VÍCE NA

Zázraky s NFC
Zajímavou ukázku inteligentního balení představila nedávno
společnost Guala Closures. Vyvinula šroubovací uzávěr na
víno, který v sobě nese digitální online identitu. Díky technologii NFC stačí k víčku přiložit chytrý telefon či tablet, a spotřebitel hned ví, s jakým vínem má tu čest. Viz obrázek č. 4. Obal
propojený s NFC využívá i řada produktů vlasové kosmetiky
značky Indola. Nese název Simply Smarter a je vybavena

4.
Využívání NFC technologie na výrobcích má přidanou hodnotu i pro marketéry: udrží spotřebitele v kontaktu se značkou
a vybudují loajálnost a důvěru mezi značkou a zákazníkem.
Co víc si přát…
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Výsekové nástroje
stále nezbytné
PŘESTOŽE V POSLEDNÍCH LETECH ČASTO SLYŠÍME O LASEROVÉM VÝSEKU, KTERÝ SE BEZ VÝSEKOVÝCH
FOREM OBEJDE, NAPROSTÁ VĚTŠINA PRODUKCE DNES VYŽADUJE VÝSEK KLASICKÝ (KONVENČNÍ)
S POUŽITÍM VÝSEKOVÝCH NÁSTROJŮ: AŤ JIŽ JSOU URČENY PRO VÝSEKOVÉ AUTOMATY, PŘÍKLOPOVÉ
A VÁLCOVÉ LISY, KNIHTISKOVÉ STROJE ČI DALŠÍ ZAŘÍZENÍ.
Miroslav Dočkal

V

ýsekové nástroje u nás vyrábí řada firem, například
Skanpack, Euroform CZ, Hunter, Nemravka, Duoform
SK či Eson CZ. V následujícím textu se zaměříme na
čtyři z nich: STI CAD Laser Form, Rovyna, a zejména pak
hlavní hráče na českém trhu: firmy Karel Kaňák a Marbach –
Česká republika.
Společnost Rovyna vyrábí rotační výsekové nástroje v průměrech od 174 po 675 mm. Mezi její hlavní výrobní nástroje
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patří laser, automaty na výrobu linek či vodní tryska (paprsek)
na řezání gum. Standardem jsou zde výsekové raznice pro
stroje s konvenčním upínáním šrouby, ale také se systémy rychlého upínání, jako jsou například posilock, serapid či rapid.
Všechny zakázky jsou zpracovány na CAD Artios.
Třicetičlenný tým společnosti STI CAD Laser Form zajišťuje výrobu výsekových forem a nástrojů zejména pro STI Group,
ovšem také pro externí zákazníky z odvětví plastů, pěn nebo
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Světové novinky Marbachu
Jedním ze dvou hlavních hráčů na českém trhu je nadnárodní
společnost Marbach, jejíž česká pobočka sídlí v Rajhradu nedaleko Brna. Ve svých provozech po celém světě nyní rozšiřuje
ražební desky z tzv. polymaru pro malé náklady. Polymarová
ražba je až o 30 % levnější než běžná ražba mosazným
reliéfem. Společnost rovněž nedávno uvedla na trh nový
Embossing Register System IV pro rychlejší nastavení ražebních desek na strojích tak, aby přesně lícovaly s tiskovým motivem. Systém je k dispozici v setech s dvaceti pery.
K oddělování užitků jsou k dispozici tři řešení:
kompaktní blanker, marbablanker a lightblanker.
Posledně jmenovaný se v posledních letech tiše
stává průmyslovým standardem, což potvrzuje
i Bernhard Reisser, manažer prodeje Marbachu:
„Od zavedení lightblankeru naši zákazníci stále
více spoléhají na automatické oddělování, a to
i při malých nákladech a jednoduchém rozvržení
užitků. V roce 2014 to dělali jen v 5 % případů,
dnes ve více než 30 %.“
Pro časté opakované objednávky doporučuje výrobce svým
zákazníkům řešení marbablanker. Je přizpůsobitelné indivi‑
duálním potřebám zákazníka a vyznačuje se nízkou hmotností
a vysokou stabilitou v porovnání se srovnatelným celoocelovým nástrojem. Vzhledem k tomu, že rám je individuálně
navržen pro každou zakázku, zajišťuje marbablanker krátké
časy nastavení.
Kaňák na evropské špičce
Dalším významným hráčem je již zmíněná společnost Karel
Kaňák ze slováckého Rohatce. Ta doporučuje kombinovat své
nástroje s linkami Böhler X-PRESS, poskytujícími záruku dlouhé
životnosti ve spojení s krátkým přípravným časem. Nabízí
mimo jiné řešení, jak správnou volbou výsekového nástroje
v kombinaci se spodní přípravou snížit velikost a počet tzv.
andělských vlasů či praskání v místě seku a ohybu častým používáním recyklovaného vysekaného materiálu s menším podílem buničiny. Používané technologie výlupu umožňují vyšší
rychlost stroje prostřednictvím technologického odstupu archu
od spodního výlupu, umožňují rovněž razantní snížení zbytkového odpadu a rovnoměrné rozložení archu při výlupu.

Slovácká firma vyrábí výsekové nástroje v pěti základních
kvalitách: Standard, TopKaňák pro použití s frézovanou
spodní přípravou, TopKaňák 4D a TopKaňák ST1 pro použití
s frézovanou spodní přípravou a sníženou tolerancí stability
a TopKaňák ST2 pro maximálně stabilní přesnou výrobu
a časté přesazování linek.

Společnost Karel Kaňák vyrábí výsekové
a výlupové nástroje nejen na zpracování
lepenky, ale i gum, plastů a dýh.
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dřeva a tiskárny. Výsekové nástroje se zde nejprve sestaví,
což zahrnuje vypalování jednotlivých komponent nástrojů
laserem podle konstrukční předlohy až po osazení gumou
a korky. Následuje jejich výroba, zejména z různých druhů vý‑
sekové oceli. Společnost zajišťuje i frézování pertinaxových matric Rillma, řezání kontur v plastu/pěně/gumě proudem vody
a následné opravy a úpravy nástrojů.

Výška výsekových linek může činit až 50 mm se zabezpečením proti vytažení nožů z překližky. Podle potřeby výrobce
nabízí v místě spojení linek jejich svaření, které zabraňuje
jejich roztažení. Všechny linky až do výšky 50 mm se zpracovávají na kráticích a ohýbacích automatech, což zajišťuje
přesnost a kvalitu zpracování.
Pertinax nahrazuje stříhané rýhovací kanálky za účelem zvýšení kvality ohybu a zkrácení přípravných časů. Na jeden
průchod vysekávaného archu strojem lze současně docílit
pozitivního i negativního rýhování užitku. Frézování plechů
umožňuje rovnoměrnost rýhování každé skládačky na archu
s dlouhou životností.
Společnost Karel Kaňák patří mezi pouhých několik evropských firem, které v průběhu výroby proměřují výsekový nástroj
a plech na 3D měřicím zařízení a tím garantují zvolenou toleranci. Nabízí rovněž výsekové plechy v tvrdostech 350 HV
pro středně velké série s cílem zkrácení přípravných časů
a redukce praskání materiálu a 500 HV pro dlouhé série a rov‑
noměrné rýhování během celé životnosti nástroje.
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Obalářská elita
se sešla v Praze
LETOŠNÍ JARNÍ ZASEDÁNÍ GLOBÁLNÍ OBALOVÉ ORGANIZACE WORLD PACKAGING
ORGANISATION (WPO) SE USKUTEČNILO V PRAZE. VYVRCHOLENÍM AKCE BYLA 15. KVĚTNA
GALAVEČEŘE SPOJENÁ SE SLAVNOSTNÍM CEREMONIÁLEM VE SLOVANSKÉM DOMĚ V PRAZE, NA
KTERÉM BYLA PŘEDÁNA OCENĚNÍ VÍTĚZŮM SOUTĚŽE WORLDSTAR PACKAGING AWARDS. VE WPO
ZÁJMY ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO OBALOVÉHO PRŮMYSLU ZASTUPUJE OBALOVÝ INSTITUT SYBA.
Adriana Weberová

V

yhlášení vítězů světové obalové soutěže WorldStar
Packaging Awards se v Empire Hall Slovanského
domu v Praze zúčastnilo 97 laureátů z celkem 219
oceněných obalů z 25 zemí.
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Ceny byly tradičně předávány v kategoriích: Domácnost,
Elektronika, Etiketování a dekorace, Lékařství a farmacie,
Luxusní produkty, Nápoje, Obalové materiály a komponenty, POS, Potraviny, Přepravní balení, Zdraví a osobní péče
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SOUTĚŽ

a Ostatní. Mezi vítězi nechyběli zástupci z České republiky,
z nichž hned tři ocenění si odnesly společnosti Smurfit Kappa
a Mondi Bupak.

Ani v letošním ročníku nechyběla ocenění ve speciálních kategoriích. Vyhlášeni byli držitelé Ceny prezidenta (President’s
award), což je vrcholné ocenění v soutěži, ale také v kategoriích Udržitelnost, Marketing a Obaly šetřící potraviny.

Na pódium si pro své ceny v hojném počtu postupně přicházeli také zástupci japonských firem. Země vycházejícího
slunce získala nejvíce ocenění (26), následovaná Tureckem
(22) a Čínou (21). Čeští zástupci však přebírali ocenění také
za své zahraniční partnery. Například Lubomír Neubauer ze
společnosti KHS Czech převzal ocenění za Revolutionary multi-packaging system for beverage cans od KHS Germany.

2.
SILVER PRESIDENT´S AWARD
2018 CNY Gift Pack

SLAVNOSTNÍHO
CEREMONIÁLU SE ZÚČASTNILO
VÍCE NEŽ 350 HOSTŮ
Z CELÉHO SVĚTA.

3.
BRONZE PRESIDENT´S AWARD
Active Packaging system for the
Packing of Prawns

1.
GOLD PRESIDENT´S AWARD
IDC aseptic bag-in-dispenser
beverage packaging
for food service
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Nejvyšší ocenění
patří asijským firmám
Ceny prezidenta volí vždy prezident WPO, což je nyní
Pierre Pienaar. Zlato si vybojovala čínská společnost
International Dispensing za obal IDC aseptic bag-in-dispenser beverage packaging for food service. Stříbrná
Cena prezidenta byla udělena společnosti Starlite
Printers (Far East) ze Singapuru za obal 2018 CNY Gift
Pack, bronz si z Prahy odvezla společnost JF Packaging
ze Srí Lanky za obal Active Packaging system for the
Packing of Prawns.

SOUTĚŽ

Vítězem speciální kategorie Obaly šetřící potraviny se stala
společnost SMILESYS z Itálie za obal Drop & Taste aneb balení, které ušetří 30 % plastů, je dokonale uzavíratelné, přispívá k optimalizaci logistiky a je uživatelsky přívětivé.

Cat Milk in
Aluminum Portion-Packs

GALAVEČER
WORLDSTAR PACKAGING AWARDS
Drop & Taste

Nejvyšší ocenění z pohledu udržitelnosti GOLD Sustainability
Award získala firma Jospak Oy z Finska za obal, který kombinuje nejlepší funkční vlastnosti misky z lepenky a plastové
víčkovací fólie, obsahuje o 85 % méně plastů, ale stále uchovává čerstvé potraviny a je také plně recyklovatelný.

NA VIDEU

Zlatá příčka v kategorii Marketing patří společnosti Constantia
Flexibles International z Rakouska za obal Cat Milk in
Aluminum Portion-Packs, za čímž se skrývá mléko pro kočičí miláčky v hliníkových jednoporcových kapslích. Jde tak o trendy
balení s jednou porcí ve čtyřech variacích. Vizuálně atraktivní
obal navíc zajišťuje prodlouženou trvanlivost, snadné otevírání a dávkování.
Jospak board-based tray
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„Večer pro více než 350 hostů, kteří byli přítomni slavnostnímu
předávání prestižních cen WorldStar v nádherně vyzdobené
Empire Hall Slovanského domu v okouzlujícím městě Praze,
byl překrásný. Mezi vším tím leskem a třpytem jsme byli
seznámeni s nejlepšími z nejlepších obalů na světě. Potěšilo
nás množství udělených cen a vysoký standard kvality obalů
z celého světa. Jednoduše řečeno: získat takovou cenu je velká
událost, protože ji doprovází významné uznání. Bylo mi ctí
osobně poblahopřát všem vítězům, být svědkem jejich nadšení
a vidět široké úsměvy na jejich tvářích. SYBA, zástupce ČR ve
WPO a hostitel této události, si zaslouží velkou pochvalu za to,
jak dobře fantastickou oslavu zorganizovala. Vyžadovalo to
měsíce plánování, realizace a organizování, netřeba říkat, že
se vše muselo vejít do stanoveného rozpočtu. To by každému
způsobilo noční můry. WPO děkuje paní Kateřině Kolářové za
její ohromné úsilí, aby se vydařil večer zakončený vzrušující
a velkolepou show českého hiphopového zpěváka beatboxu
a vokálního improvizátora En.Dru. Všem, kteří v Praze převzali
ocenění, vzkazuji: Dobrá práce!

PIERRE PIENAAR, PREZIDENT WPO
„Získaná ocenění jsou pro mě jasným dokladem toho,
že máme v našem obchodním týmu ty správné lidi, tedy
kreativní odborníky, které jejich práce baví a kteří se svým
každodenním přístupem výrazným způsobem podílejí nejen
na úspěchu firmy Smurfit Kappa, ale především na úspěchu
našich zákazníků.“

DAVID MALINA, SMURFIT KAPPA CZECH

„Co pro nás získané ocenění znamená? Jednoznačně
potvrzení příslušnosti značky UNIPAP mezi klíčové hráče
v oboru vývoje a výroby obalů. Potvrzení odbornosti našich
konstruktérů, kteří se na vývoji nových obalových řešení
podílejí. Takovéto ocenění je pro nás velkou ctí a dává nám
pocit výjimečnosti, protože se jím rozhodně nemůže pochlubit
každý. A zvláště pokud se podaří úspěchu dosáhnout
opakovaně, jako se to již pětkrát podařilo nám – české firmě
z malé země ,kdesi v Evropě´.“

IVA NEHYBOVÁ, UNIPAP
„Trvale se měnící prostředí vyžaduje inovace a inovace vedou
k pokroku. Toto tvrzení je jednou z klíčových zásad fungování
Mondi Corrugated Packaging. Naším posláním je neustále
se zlepšovat v naší práci, uspokojovat naše zákazníky
a být skutečným ,Home of Innovation´. Tři ocenění v soutěži
WorldStar považujeme za obrovský úspěch i projev uznání.
V první řadě je to pro náš tým obrovská motivace, abychom
pokračovali dál ve vývoji vynikajících individuálních řešení
obalů pro naše zákazníky.“

ARMAND SCHOONBROOD
MONDI CORRUGATED PACKAGING
„Ocenění WorldStar Packaging Awards je pro nás něco jako
obalový Oscar, tedy nejvyšší možné a velice prestižní ocenění
kvality naší práce. Máme z něj samozřejmě obrovskou radost.
Díky této ceně se dostáváme do skutečné světové tiskařské
a obalářské elity.

LUCIE SLAUKOVÁ, COLOGNIA PRESS

opravdu
správným
dobré,
pro naše
dává
A když
En.Dru

„Je to nejen ocenění, ale hlavně potvrzení, že děláme svou
práci dobře. Jsem hrdý na to, že kromě ,domácího hřiště´
dokážeme našim zákazníkům přinést neotřelé řešení
a zaujmout i celosvětově.“

JIŘÍ NOVOTNÝ, SMURFIT KAPPA CZECH
„Za sebe mohu jen říct, co se týká Feedo Hradu, že
jakékoliv ocenění vždy potěší a je hezké, že je práce, kterou
provádíme, oceněna na mezinárodní úrovni. Zároveň to pro
nás a naši firmu je skvělá vizitka, i když se vlastně jedná jen
o obyčejnou klopovou krabici.“

MIROSLAV KARMAZIN, SMURFIT KAPPA CZECH
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„Každého ocenění, které za naše obaly
nebo POS řešení získáme, si u nás v THIMM
vážíme. Potvrzuje nám, že jdeme tím
směrem a že to, co děláme, je opravdu tak
jak si myslíme. Navíc je to i skvělá pochvala
vývojáře. WorldStar Packaging Awards nám
možnost porovnat se v mezinárodním měřítku.
vyhrajeme, tak to je paráda!“

LEOŠ MÁSLO, THIMM PACK’N’DISPLAY

„Combo Fructus je jednou z našich horkých novinek ze skupiny
IBC kontejnerů a skutečnost, že jeho kvality ocenila odborná
porota z celého světa, nás velmi těší. Pro rok 2019 jsme
připravili několik nových produktů, se kterými budeme usilovat
o přízeň také v dalších ročnících. Úspěch v soutěžích, jako je
právě Worldstar Packaging Awards, je pro nás signálem, že
inovace jsou tou správnou cestou.“

BOHUSLAV ČERNÝ / DAVID ŘEHÁČEK
SCHOELLER ALLIBERT
Večerem provázel beatboxer Ondřej Havlík alias En.Dru, příjemnou atmosféru večera potvrdilo závěrečné vystoupení skupiny novodobých cirkusáků – Losers Cirque Company. 

PHARMA AND LABELLING FORUM
tentokrát v Praze
Od 9. do 10. května se v pražském Hotel Grandium Prague konal 7. ročník mezinárodní konference
PHARMA AND LABELLING FORUM. Hovořilo se, jak už název napovídá, o farmacii, ale také o obalech
pro seniory.
Adriana Weberová

C

ílem setkání expertů pohybujících se v oblastech farmacie, zdravotnictví, identifikace a dalších přidružených oborů bylo nejen získání užitečných informací,
ale především navázání kontaktů s odborníky z mnoha zemí.
Tématy byly například track and trace, tisková řešení pro farmaceutický průmysl, medicína, bezpečnostní prvky, ale také
specifika obalů pro seniory.
Christopher Waterhouse, bývalý prezident Packaging Society
UK, hovořil o nezbytnosti dodržování doporučených léčebných postupů pacienty. Výzkumy ukazují, že 50 až 60 % pacientů neužívá správně předepsané léky. Nemalé finanční
prostředky putující do farmacie tak přicházejí často vniveč.
Důvodů je více, především špatná komunikace, nedůvěra
v účinky léků nebo časté zapomenutí vzít lék v danou dobu.
Východiska spočívají ve využívání moderních technologií,
vyšší míře komunikace a například personalizace. A tím se
dostáváme k obalům nabízejícím například prostřednictvím
QR kódů pacientům užitečné informace. Také jejich design
s prvky personalizace a vizuálními nebo dokonce audio
vzkazy mohou pomoci.
Snad v žádném jiném oboru není důležitější vysledovatelnost
produktů než ve farmacii. „Čárové kódy, chránící léky před
ještě vyšší mírou padělání, se používají již řadu let,“ připomněl

Horst Kastrup, senior regulatory advisor z Německa. Globálně
se padělky vyskytují nejvíce v Jižní Americe a Africe. Obranou
proti padělání je značení například prostřednictvím 2D kódů
GS1 DataMatrix, které funguje v zemích EU. O důležitosti
identifikace přednášel také Coen De Graaf, international area
sales manager společnosti DNP Dainippon Printing.
Na obaly pro seniory a důležitost jejich snadného otevírání
se zaměřil Stephen Wilkins ze společnosti Stephen Wilkins
Associates. „Kolem 65 let ztrácíme 50 % manuální zručnosti,“
upozornil. Generaci nad 65 let tvoří v EU téměř 93 milionů lidí
a jejich počet roste. „S věkem ztrácíme zrak, sílu, cit, a naopak
jsme více nejistí a opatrní,“ vyjmenoval hendikepy seniorů.
Sám doporučil, že by otevírání obalů mělo být především
intuitivní.
Ke zdravotnictví se vrátil Dieter Mössner, project engineer
pharma společnosti Edelmann. Připomněl důležitost vhodného
balení léků a upozornil, že jen v USA ročně umírá v důsledku
nedodržování medikace 125 000 pacientů. 

DŮLEŽITÉ MOMENTY Z AKCE NA VIDEU
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POZOR na Bamboo Cup!

„EKOOBALY“ v centru pozornosti
Letošní ročník mezinárodního semináře OBALY PRO POTRAVINY A KOSMETIKU byl i letos součástí
doprovodného programu veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY 2019. Akce proběhla 10. dubna
v PVA EXPO PRAHA. Diskutovalo se také o „ekoobalech“ a jejich možných rizicích.
Adriana Weberová, Veronika Kozelková

Milada Syčová se rovněž zmínila o označování recyklovaných
plastových materiálů a předmětů. Připomněla, že stále chybí
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Obrázek 2

propojení FCM legislativy s environmentální. Vlado Volek doplnil, že lze použít německou normu DIN: „Evropská norma
na označování obalů neexistuje. Němci uvedli nové vydání
normy na označování plastů (DIN 6120), kde je uveden
i příklad označení plastu s procentuálním obsahem recyklátu.“
V případě výrobku vyrobeného z plastového recyklátu může
být označení plastového typu doplněno kódovým symbolem
(REC), který musí být vždy v nejzadnější poloze označení
plastu (obrázek 1).

Obrázek 1

O

rganizátor semináře, OBALOVÝ INSTITUT SYBA, pro
letošní ročník opět připravil program nabitý informacemi. Vše zahájila Milada Syčová z Regionálního
ústavu veřejného zdraví žhavým tématem o biodegradovatelných a recyklovaných obalových materiálech a jejich vhodnosti pro balení potravin. Otazník visí také nad novými typy
obalových materiálů, které se na trhu objevují jako alternativa plastů. Jedním z rizik je, že mnohdy neznáme přesné
materiálové složení. Mohou obsahovat širokou škálu látek (formaldehyd, fenoly, kovy, minerální oleje apod.). Negativním
příkladem jsou kelímky typu Bamboo Cup na kávu nebo čaj
vyrobené z bambusových vláken, která nejsou v pozitivním
seznamu nařízení (ES) č. 10/2001. Vedle přiznávaného
mletého bambusu a škrobu je použit zamlčený formaldehyd
s melaminem. Migrace formaldehydu u takovýchto testovaných kelímků překračují povolený limit víc než třicetinásobně,
melamin dvojnásobně. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo výrobek jako nebezpečný. V řadě zemí EU jsou již stahované
z trhu, přesto jsou u nás stále ze strany některých e-shopů
dále nabízeny. Smutné je, že ČOI se touto problematikou
odmítá zabývat. Naopak se problematice věnovala na svých
stránkách SYBA: https://syba.cz/green-fakes. Uvedené kelímky rovněž obsahují silikon, což popírá jejich deklarovanou
recyklovatelnost.

Je-li k dispozici procento recyklovaného materiálu a podíl recyklátu je výslovně uveden, mohou velká písmena pro plastový
typ označovat identifikační symbol (REC) a minimální podíl
recyklovaného hmotnostního procenta v závorkách. Příkladem
je výrobek z PET s minimálně 25 % recyklovaného obsahu
(obrázek 2).
Při výrobě plastů je povoleno záměrně používat pouze látky
zařazené do seznamu povolených látek. Jak posuzovat látky
nezařazené na pozitivní seznam unie v nařízení Evropské
komise č. 10/2011, které to jsou a jak přistupovat k hodnocení jejich rizika? To vše ve svém příspěvku zmínila Jitka

Sosnovcová ze Státního zdravotního ústavu. Problematice se
věnujeme na stránkách 48 a 49.
Své zástupce měla na semináři společnost THIMM pack’n’display. Petra Bačová shrnula trendy v krabicích z vlnité lepenky
pro e-commerce a upozornila: „Pro zásilkový obchod je důležité nejen udržení čerstvosti potravin, ale zejména zabránění mikrobiální kontaminaci.“ Za zmínku stojí prezentace
zabezpečovacího systému THIMM secureLock, který umožní
uzavírání krabice bez lepicí pásky. Uzávěr slouží současně
jako bezpečnostní plomba, díky které nelze obal bez poškození otevřít. Spotřebitel tak má jistotu, že s obsahem nebylo
manipulováno.
O budoucnosti v balení a prodeji potravin se rozhovořil druhý
zástupce společnosti THIMM pack’n’display Petr Kaczor.
Zmínil také projekt Zemanka, za kterým se skrývá opakovaně
plnitelný obal z vlnité lepenky pro bezobalový prodej.
Vlado Volek z OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA se nejdříve zaměřil na otázku bioplastů, konkrétně nejasnosti v terminologii.
Potvrdil slova paní Syčové ohledně komplikovanosti pojmů
a orientace v biodegradaci. Zastavil se i u oxodegradovatelných

polymerů: „Je paradox, že zatímco protiplastová směrnice
(SUP) v Evropě zakazuje používání oxodegradovatelných polymerů, naopak Saúdská Arábie vyžaduje pro určité výrobky
z PP a PE jejich oxodegradovatelnost. To může působit problémy našim exportérům, neboť například u strojního zařízení,
které je obalené fólií z důvodu antikorozní ochrany, je potřeba v případě, že je fólie z PE, aby splnila požadavky na
oxodegradabilitu a měla příslušnou atestaci.“ Dále zdůraznil,
že díky protiplastové mánii se úplně zapomíná na to, proč se
vlastně balí. A to je ochrana zboží! Do oblasti retailu zabrousil
prostřednictvím obchodních řetězců Lidl a Tesco a jejich příruček pro strategii týkající se plastů. Této problematice se věnoval také na webových stránkách https://syba.cz/lidlgate
a https://syba.cz/cervena-pro-pvc-i-pla. „Tesco dává červenou například PS, PVC, PLA nebo bio- a oxodegradovatelným a kompostovatelným plastům, které budou trpěny
pouze do konce roku 2019.“
V průběhu semináře zazněla i další témata týkající se například fluorescence obalů z papíru nebo zajištění bezpečnosti potravin z pohledu škůdců, kde hraje obal stěžejní roli.
K tématům se vrátíme v některém z dalších vydání magazínu
Packaging Herald. 
PI

DAZ 2019: Na zámku v Mikulově
se opět úspěšně automatizovalo
a značilo
Na konci dubna proběhl na zámku v Mikulově již čtvrtý ročník odborné konference DEN AUTOMATIZACE
A ZNAČENÍ (DAZ). Program byl opět zaměřen na trendy v oblasti automatizace průmyslového balení, značení
a manipulace s výrobky. Organizátoři akce, společnosti BOTTLING PRINTING a SCOTT AUTOMATION,
připravili pro více než stovku účastníků teorii spojenou s praxí.
Adriana Weberová

H

lavní program konference proběhl 25. dubna. Bloky
přednášek se zaměřily na nejnovější trendy v oboru,
které byly demonstrovány na praktických ukázkách.
Fiktivní balicí linku a řešení pomáhající identifikovat kritická
místa na pracovišti představil Pavel Plhák ze společnosti
AXIMA – specialisty na dodávky pro průmyslovou automatizaci. Prezentován byl kamerový systém Sensopart, ale také
kupříkladu kolaborativní roboti UR.
Přímo na kolaborativní robotiku se zaměřil Martin Košťálek ze
společnosti Scott Automation. Po definování kolaborativního
robota, který s člověkem sdílí prostor nebo pracovní úkol,
připomenul obecné předpoklady pro nasazení kolaborativních aplikací: pomalé aplikace s rychlostí kolem šesti cyklů
za minutu, hmotnost nákladu do 15 kg, požadavek spolupráce s člověkem či nedostatek prostoru. Představen byl nový
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kolaborativní paletizátor, ke kterému se vrátíme v jednom
z následujících vydání.
Robotům se věnoval také Daniel Červený ze společnosti
TIESSE PRAHA. Upozornil na nárůst instalací průmyslových
robotů: „V roce 2017 došlo meziročně k 30% nárůstu instalací. Do roku 2021 se odhaduje průměrný meziroční nárůst
o 14 %.“ Ve své prezentaci představil i průmyslového paletizačního robota Kawasaki.
Minimální požadavky na značení, které je pro automatizaci
klíčové, byly stěžejním tématem Kamila Suchánka, zástupce
firmy BOTTLING PRINTING. Zdůraznil požadavky na čitelnost, vzhled, barevnost, adhezi a automatizaci. Důležitá je
samozřejmě také viditelnost a odolnost. Bez kvalitního značení
se v dnešní době neobejdeme nejen v procesu výroby, ale ani

4.

ročník

Děkujeme všem
přednášejícím, účastníkům
a partnerům za vytvoření velmi
příjemné atmosféry.
Těšíme se na setkání při 5. ročníku
konference na jaře v roce 2020.

Pořadatelé

Partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

například při řešení reklamací a dohledatelnosti. Na závěr následovala ukázka spolupráce se společností Euroseal. Výrobce
plastových a kovových bezpečnostních plomb po novém značení laserem zvýšil rychlost značení a zkrátil čas potřebný
k označení jednoho balení ze 72 na 27 sekund, což vedlo
ke zvýšení produkce o 166 %!
Jiří Hlávka z firmy Packung společně s Edoardem Petittem ze
společnosti PANOTEC představili hned několik technologií,
které umějí vyrobit krabice na míru a přitom ušetřit finance,
snížit množství druhů obalů na skladě a v neposlední řadě
zvýšit flexibilitu balení. Například stroj NEXTPRO, který vyrobí
až 14 kusů za minutu, je ideální pro produkci větších množství sérií. Pro menší série naopak doporučili COMPACK 2.5,
který zvládne vyrobit čtyři kusy za minutu.
Marian Bartal ze společnosti Habasit připomněl důležitost
údržby pásů na výrobních linkách. Pomoci může digitální nástroj Habasit ServicePilot, který dokáže zákazníkovi usnadnit
údržbu a případnou opravu pásů. „Aplikace je efektivní podporou preventivní kontroly a údržby a periodické kontroly
výrobní linky naším technikem.“ Dostupná by měla být v červenci 2019. Diagnostický nástroj Cube67 a jeho praktické
výhody účastníkům nastínil Vladimír Schurpfeil ze společnosti
Murrelektronik. Hlavní výhodou je plná diagnostika bez programování kdykoliv a kdekoliv.
O specifikách stavby pivovaru v Sýrii v podmínkách válečného
konfliktu se rozhovořil Martin Vrba ze společnosti Techfood.
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Realizátor projektu se musel vypořádat s neobvyklými úskalími,
jako jsou důvěra, odlišná kultura, politická situace, logistika
nebo hledání a čerpání vodního zdroje. Nakonec se vše podařilo a nový automatizovaný pivovar úspěšně funguje.
Konferenční den byl i letos zakončen neformálním večerním
programem spojeným s ochutnávkou vín Vinařství Volařík.

KOHO JSTE MOHLI
NA KONFERENCI POTKAT?
Složení účastníků konference bylo opravdu pestré.
V přednáškové místnosti, ale také v kuloárech jste se mohli
setkat například se zástupci společností DURA Automotive
Systems, Ferring – Léčiva, Greiner Packaging Slušovice,
I.D.C. Holding, MECOM GROUP, Podravka – Lagris, Státní
tiskárny cenin nebo z Vysoké školy logistiky.

Druhý den následovaly prohlídky hned tří výrobních závodů
pořadatelských a partnerských firem. Packaging Herald,
hlavní mediální partner akce, se tentokrát vydal do závodu
společnosti Packung. Více se exkurzi věnujeme na následující
stránce. 

BYLI JSME PŘI TOM – ZHLÉDNĚTE VIDEO

Výroba lepenkové krabice
na míru do 48 hodin
Nazítří po konferenci DEN AUTOMATIZACE A ZNAČENÍ 2019 následovaly prohlídky tří výrobních závodů
pořadatelských a partnerských firem. Packaging Herald se vydal do závodu společnosti PACKUNG
v Horních Věstonicích. Rostoucím provozem společnosti nás provedl Jiří Hlávka.
Adriana Weberová

Společnost Packung se zabývá
výrobou, obchodní činností
a optimalizací balení v odvětví
obalových materiálů. Specializuje
se také na průmyslové balení
a optimalizaci paletových jednotek.

V areálu společnosti Packung dominuje v jedné z hal
technologie Compack EVO od italské společnosti PANOTEC,
která nabízí systém Box48. Za ním se skrývá výroba krabic
na míru, a to již od jednoho kusu. Na webu Box48.cz si klient
může zvolit výrobu lepenkové krabice podle katalogu FEFCO,
kde si nastaví rozměry a design podle vlastních představ. Vyrobit
lze krabice až v osmi šířích a osmi druzích lepenek s maximální
tloušťkou 7 mm. Maximální šíře lepenky krabice je
2450 mm. Její délka by pak neměla překonat 6000 mm.

Ovládání stroje a zadání
výroby krabice probíhá
intuitivně na dotykové
obrazovce. „Pokud potřebujete
vyrobit například krabice
s víkem, stačí si z katalogu
zvolit tento typ krabice,
definovat délku, šířku, výšku
a množství krabic. Software
pak nastaví řezací jednotky
podle zadaného rozměru
a vyrobí krabici přesně podle
vašich představ,“ vysvětluje
Jiří Hlávka.

Výhod italského stroje na výrobu lepenkových krabic je hned
několik: výroba obalu do 48 hodin, redukce nákladů na výsekové
nástroje, vyšší ochrana zboží, eliminace výplňových prostředků,
snížení množství a druhů obalů na skladě, úspora přepravních
nákladů a ekologicky udržitelný obal vyrobený z vlnité lepenky. 
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THIMM PACK’N’DISPLAY
slavil 25. narozeniny
Před 25 lety byla na zelené louce ve Všetatech založena česká pobočka mezinárodní skupiny THIMM. Během
tohoto čtvrtstoletí se z firmy THIMM OBALY stal jeden z nejmodernějších závodů na výrobu a zpracování vlnité
lepenky v České republice. To byl důvod k velké oslavě v areálu závodu.
Adriana Weberová

N

ejen kvůli investicím do automatizace a robotizace,
ale také díky svým zaměstnancům se závod dostal během uplynulých 25 let na špici svého oboru.
Spektrum výrobků a služeb se postupem času rozšiřovalo
a měnilo podle požadavků trhu. K hnědým
krabicím přibyly SRP obaly, závod byl certifikován podle BRC, pro výrobu vlnité lepenky
pro přímý styk s potravinami a v neposlední
řadě se ve všetatském závodě stále více využívá digitální tisk. Ten pro výrobu obalů a POP/
/POS řešení otevírá zcela nové možnosti.

Letošní výročí se firma rozhodla oslavit ve velkém. V sobotu
25. května v dopoledních hodinách otevřela své brány pro ve‑
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řejnost. Návštěvníci byli provedeni výrobou, kde mohli vidět,
jak probíhá robotizovaná a automatizovaná výroba obalů
a jak zde funguje digitalizace. Zaměstnanci zájemcům vysvětlovali nejen výrobní proces, ale i jak vypadá pracovní den
ve společnosti THIMM. Hlavní oslava
začala odpoledne. Mezi pozvanými
hosty byli převážně zaměstnanci, ale
i externí partneři a zákazníci včetně
svých rodin. Kromě kulinářských lahůdek byl pro hosty připraven až do
večerních hodin pestrý program od
sportovního vyžití pro malé i velké po
vystoupení skupin Maxíci a Mandrage.
Martin Hejl, jednatel společnosti, k akci
dodává: „Lidé, zaměstnanci i jejich rodiny stojí v THIMM na prvním místě –
oni udávají směr, kam se vyvíjíme, a to je i to, co nás jako rodinnou firmu vyznačuje. Lidé jsou duší naší firmy a jim THIMM
vděčí za své přednosti: vynalézavost, flexibilitu, jistotu a růst.
Tyto hodnoty jsou zároveň slibem našim zákazníkům a partnerům. Náš cíl je se těchto hodnot držet, abychom byli i nadále tím, čím jsme dnes: nezávislým rodinným podnikem se
schopnými zaměstnanci, díky nimž se udržíme na vedoucí pozici. Oslava výročí je poděkováním našim zaměstnancům za
skvělých 25 let. Těším se na naši společnou budoucnost.“
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Investice zvýší kapacitu
o více než 30 %
Výrobce balicích strojů VIKING MAŠEK slavnostně otevřel 29. května v Nové Roli u Karlových Varů moderní
výrobní závod. Provozem nás provedl majitel firmy Lukáš Mašek.
Adriana Weberová

R

odinná firma Viking Mašek v České republice vyráběla
balicí stroje ve dvou závodech, ve Vlašimi a v Nejdku. Ty
však již kapacitně nestačily, a proto se majitelé rozhodli
investovat zhruba 60 milionů korun do nového moderního
provozu v Nové Roli na Karlovarsku. Druhým důvodem byla
dostupnost pracovních sil, které do závodu přešly z nevyhovujících prostor zrušené továrny v nedalekém Nejdku. Roční
produkce se nyní pohybuje kolem 220 strojů,
cílem je zvýšit kapacitu přibližně o třetinu.

V nové hale se v současné době montují balicí stroje především
pro potravinářský a farmaceutický průmysl. „V každé prodejně
potravin na sto procent uvidíte zboží, které je zabaleno na
našich strojích,“ zmiňuje Lukáš Mašek, který firmu řídí společně
s bratrem Janem. Většina vyrobených strojů bude určena na balení
potravinových značek, jako jsou například Emco nebo Starbucks.

Jedním z charakteristických prvků firmy Viking
Mašek je snaha o neustálou inovaci. Pro výrobu
strojů používá zařízení se sofistikovanými lineárními
pohony, ultrazvukové svařovací systémy atd.
Výsledkem je množství patentů, které celosvětově
vlastní, a technických ocenění.
Každý stroj je jedinečný,
vyrobený na míru podle požadavků
zákazníka. Nejdelší vyrobená balicí
linka byla pro australského výrobce
cereálií a je dlouhá 30 m.

V hale se počítá s instalací výrobních technologií, jako jsou
například obráběcí stroje sloužící k výrobě součástek. „Cílem je
být maximálně soběstačný z hlediska vlastní výroby,“ vysvětluje
Lukáš Mašek.
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Paleta technologií pro pestrou
škálu produkce obalů
V dubnovém vydání magazínu Packaging Herald jsme se vydali do opavského závodu společnosti MODEL OBALY.
V reportáži jsme se věnovali provozu, kde probíhá výroba obalů z vlnité lepenky. V následujících řádcích se zaměříme
na neméně zajímavou část podniku, ve které se vyrábějí obaly z hladké a kašírované lepenky. Role průvodce se
s přehledem zhostil operation manager Tomáš Veselský.
Adriana Weberová

V

opavském závodě se ročně vyprodukuje 9000 tun
hladkých a 20 000 tun kašírovaných skládaček pro
zákazníky z oblasti potravin, výrobců hraček nebo
například farmaceutického průmyslu. Narazíte zde

na širokou škálu strojů vyrábějících obalová řešení se špičkovými povrchovými úpravami. Unikátní je například nabídka
studené i horké ražby nebo kašírované pětivrstvé lepenky.
Závod sloužící k výrobě obalů z hladké a kašírované lepenky je vybaven několika ofsetovými
tiskárnami, mezi nimiž dominuje osmibarevný ofsetový tiskový stroj umožňující konvenční, ale také
UV tisk ve formátu B1+. Tiskárna v této konfiguraci
nabízí širokou škálu zušlechťovacích technik od
různých typů lakování až po tzv. studenou ražbu,
tedy například aplikaci metalického efektu jen na
konkrétní místo, třeba do loga.
Technologické portfolio dále tvoří tři šestibarevné
stroje formátu B0+. „Umíme tisknout jak konvenčními barvami, tak například barvami s UV lakem
nabízejícími lesk a další efekty,“ doplňuje Tomáš
Veselský.
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V roce 2018 firma investovala do technologie BOBST určené k horké ražbě. Podnětem byla vysoká poptávka po zmíněné
technologii ze strany výrobců cukrovinek a hraček. Když ještě zmíníme možnost celoplošné laminace plastovou fólií před i po tisku,
celkový výčet možností zušlechtění je opravdu rozsáhlý. Řešení vhodné pro konkrétní projekt zákazníka se pak snadno vybere podle
požadovaného konečného vzhledu produktu a velikosti zakázky. S takovou nabídkou zušlechtění není třeba dělat technologické či
rozpočtové kompromisy.

Strojní vybavení dále doplňují dvě kašírovací linky. Výhodou je, že oba stroje umějí
vyrábět nezávisle na sobě, ale také společně při výrobě pětivrstvé lepenky. Velmi
široká nabídka různých vln (N, F, E, R a B) je tak dále doplněna o unikátní nabídku
jejich kombinací umožňující dodávat ofsetem potištěnou pětivrstvou lepenku.

Závod disponuje šesti výsekovými stroji
značky BOBST většinou ve formátu B0+.
Stroje se liší rychlostí a mírou vybavení.
Ty nejnovější nabízejí například přesnější
spasování tisku a výseku, ale také více
automatizace.
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Na konci výrobního procesu je sedm lepiček určených pro širokou škálu obalů různých formátů a s různými počty lepicích bodů.
Nechybějí lepicí stroje vybavené modulem pro Braillovo slepecké písmo nebo pro vlepování kartiček. Lepičky si poradí
i s dlouhými sériemi malých krabiček pro farmaceutický průmysl.

K automatickému vkládání vyrobených
obalů do krabic jsou využívány stroje
BOBST CARTONPACK.

SPOJENÍ VÝROBNÍCH ZÁVODŮ
DĚLÁ SPOLEČNOST UNIKÁTNÍ – VÍCE NA
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Na balicí lince, kterou tvoří dva stroje
ROBOPAC a páskovací stroje MOSCA,
probíhá podle předem definovaných
požadavků zákazníka balení palet s hotovými
výrobky do fólie a také páskování. Linka
zároveň pracuje s paletami podávanými ze
zásobníků. Automaticky rovněž ukládá palety
nebo dřevodesku na vrchní stranu palety.
Variabilita linky umožňuje zohlednit rozsáhlé
spektrum různých požadavků zákazníka na
balení.

Oba závody, pro výrobu obalů z vlnité lepenky a obalů z hladké
a kašírované lepenky, se spojují v jednom centrálním logistickém
bodě. Zde dochází nejen ke skladování, ale také k expedici.
Kromě investice do výškového automatizovaného skladu bylo
nutné investovat také do dopravníkových systémů. Ty obsluhují
nejen výrobní linky, ale slouží rovněž k zajištění logistických toků
uvnitř závodu.
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Pivovar skloubil moderní
technologie s historickými prostory
PIVOVAR VRATISLAVICE, známý pod značkou piva KONRAD, má zajímavou historii. Založen byl již v roce
1872. Následovaly důležité milníky ovlivněné historickými událostmi. Pády střídaly úspěchy. Věřme, že posledním
černým obdobím byl pro pivovar rok 1998, kdy došlo k jeho uzavření, a to doslova z hodiny na hodinu.
S příchodem nového vlastníka se naštěstí přesně za dva roky začalo pivo opět vařit.
Adriana Weberová

Pivovar ležící na okraji Liberce stáčí pivo do sudů, skla i plechovek. A právě
rostoucí obliba pivního moku v plechu přiměla výrobce k nákupu vlastní
plnicí technologie. Unikátní na projektu je umístění plničky ve zrenovovaných
historických prostorách, ve kterých kromě nové technologie dominují dřevěné
stropní podhledy a trámy.

Vedení pivovaru hledalo renomovaného výrobce
technologie na plnění, uzavírání a balení
plechovek tak, aby se jednalo o shodnou špičkovou
technologii, kterou používají nejvýznamnější výrobci
piva nejen v České republice, ale také ve světě.
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Při volbě dodavatele před dvěma lety nakonec rozhodla dlouhodobá úspěšná spolupráce se společností KHS, která v pivovaru před osmi
lety instalovala plnicí linku na vícecestné nerezové sudy, po níž následovala dodávka plnicí linky na jednocestné plastové kegy Petainer.

Takzvaná deponáž
(ověřování trvanlivosti
piva v plechovkách), při
níž dochází k posílání
vzorků stočeného piva do
plechovek do laboratoří,
trvá až šest měsíců.
Na základě získaných
výsledků se vyhodnotí,
v jakém režimu bude linka
provozována v období
přípravy na hlavní sezonu,
která začíná již v květnu.

Nová plnička plechovek byla instalována loni v září a uvedena
do provozu na konci roku. Od půlky ledna do dubna probíhala
vzhledem ke stáčení více druhů piva, včetně nealkoholického, tzv.
validace linky, což je proces ověření, že linka splňuje, co má,
včetně tzv. deponáže plechovek. A právě nealko pivo vyžaduje
vzhledem k citlivosti na mikrobiologii při plnění zvláštní péči. Proto
bylo nezbytné testování průtokové a tunelové pasterizace, při nichž
se ověřovala jejich vhodnost pro stáčení různých druhů piva do
plechovek. „Dva druhy pasterizace v jedné lince nejsou běžné,“
upozorňuje Lubomír Neubauer, ředitel regionu CZ a SR společnosti
KHS Czech. „Klasické ležáky a piva jedou přes průtokovou pasteraci
a nealko piva přes tunelový paster,“ upřesňuje Pavel Regner z Pivovaru
Vratislavice.
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Srdcem plnicí technologie je Innofill DVD 40 včetně
uzavíračky plechovek a šetrného průtokového pasteru, což je
pro kvalitní proces pasterace a plnění to hlavní.

REPORTÁŽ

Kapacita plniče v lince je 15 000
plechovek (500 ml a 330 ml) za
hodinu. Výhodou konstrukce plnicího
ventilu KHS je minimální příjem
kyslíku i z pohledu souběžné spotřeby
oxidu uhličitého. „Zde máme v praxi
ověřené, že náš navržený systém
dosahuje nejlepších provozních
výsledků,“ tvrdí Lubomír Neubauer.

Důraz byl kladen také na systém balení plechovek. Vybrán byl systém KHS Innopack Kisters TSP,
včetně energeticky úsporného a ekologického systému ohřevu pece plynem. Univerzální baličku lze
využívat nejen na plechovky, ale také na balení PET lahví. „Ve své době, kdy systém ohřevu pece
plynem naše společnost představila na trhu, se jednalo z pohledu provozních nákladů a efektivity
ohřevu o vpravdě revoluční počin,“ podotýká Lubomír Neubauer.

V unikátních historických prostorách pivovaru se
nacházejí i další provozy.
Po úspěšném uvedení piva Konrad 12°
v plechu pivovar pokračuje v rozšiřování
sortimentu. V březnu uvedl na trh tři novinky:
Konrad Vratislavický ležák 11°, Chytron nealko
a Reichenberger 3,8 %.

Více o produktech pivovaru a jejich obalech se dočtete v rozhovoru na stranách 21 až 23.   
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