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Abyste získali co nejlepší ochranu svého zboží tak jsme od roku 2013 v EPAL provedli více než 85.000 nezávislých neohlášených kontrol kvality u našich držitelů licencí. Naši manažeři systematicky vyhledávají nedodržování kvality a porušování ochranných známek. To znamená, že EPAL trvale zůstává nejbezpečnějším řešením
pro vaše logistické operace. Licenci EPAL požadujte od svých a partnerů a dodavatelů! www.epal-palety.cz

EDITORIAL

„TRÉNUJTE SE,
ABYSTE VIDĚLI
POZITIVA VE VŠEM.“
RALPH SMART

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

psát úvodník v tak turbulentní době je více než riskantní. Co
platí dnes, zítra již nemusí. Byly zrušeny tuzemské i zahraniční
veletrhy, výstavy i konference a nejistota se stále vznáší nad
pořádáním dosud nezrušených nebo posunutých akcí. Jejich
seznam přinášíme v agendě.
Pandemie COVID-19, jak už to u krizí bývá, přináší i určitá pozitiva. Připomíná nám, jak se my Češi, Moravané a Slezané
umíme v krizi semknout a nezištně si pomáhat. A to nejen na
individuální úrovni, ale zapojují se i firmy. Ať už jde o sponzorování projektů podporujících výrobu respirátorů, organizování
sbírek pro nemocnice nebo bezplatný rozvoz dezinfekčních
prostředků.
Nouzový stav také otevírá dveře moderním technologiím. Firmy
úzce spolupracují s akademickou půdou, vznikají robotizovaná pracoviště, která zvládnou testovat na nový koronavirus

10 000 vzorků denně. Ochranné štíty z PET materiálu se vyrábějí na 3D tiskárnách a řezacích laserech. Výroba jednoho
štítu trvá méně než minutu a náklady se pohybují mezi pouhý‑
mi 30 až 50 korunami. Výrobce jimi zásobuje zdravotnická
zařízení, a dokonce poskytuje, a to zdarma, na webových
stránkách zdrojová data k výrobě.
Všenárodní „karanténa“ také podporuje boom ve využívání
„bezkontaktní“ elektronické komunikace a on-line verze magazínu Packaging Herald tomuto trendu dlouhodobě přispívá.
Věřme, že společného nepřítele COVID-19 co nejdříve porazíme. S obrovskými ztrátami, avšak posíleni vítězstvím do
dalších životních etap.
A na úplný závěr: pandemie připomíná a podtrhuje důležitost
obalů. Ty nechrání pouze produkty, ale také nás!

Milé čtenářky a čtenáři,
věřím, že to společně zvládneme!
Šéfredaktorka Adriana Weberová
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Becherovka má za výjimečnou
lahev stříbrnou medaili
Nefiltrovaná Becherovka společnosti Jan Becher Pernod
Ricard získala stříbrnou medaili World Brand Design Awards
za přírodní vzhled prémiové lahve v kategorii výjimečný design, který navrhl Aliaksandr Sharavarau z agentury Cocoon
Prague. Největší výzvou bylo navrhnout lahev, která vyzdvihne
jedinečnost Nefiltrované Becherovky, zároveň se ale nebude
výrazně podobat tradičnímu bylinnému likéru Becherovka
Original. „Všechny ilustrace na etiketě, kromě tradičního zlatého kryptogramu, byly navrženy a vytvořeny na míru tak, aby
výsledný dekor lahve působil elegantně, zároveň byl přitažlivý jak pro tradiční konzumenty Becherovky, tak i mladší generaci, která ráda zkouší nové chutě,“ vysvětluje Aliaksandr
Sharavarau. Více na www.packagingherald.cz.
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MiR a UR investují miliony
dolarů do cobot hubu
Společnostem Mobile Industrial Robots (MiR) a Universal
Robots (UR) se v dánském Odense díky finanční podpoře jejich společné americké mateřské společnosti Teradyne podařilo získat 50 000 m2 stavební plochy, kde bude investováno
36 milionů dolarů do výstavby největšího centra kolaborativní
robotiky na světě. Kolaborativní roboty – tzv. koboty – jsou
v současné době nejrychleji rostoucím segmentem průmyslové automatizace. Jde o uživatelsky přívětivé pomocníky, kteří
mohou úzce a bezpečně spolupracovat s lidmi. Vznik nového
cobot hubu potvrzuje filozofii společnosti Teradyne, která chce
i nadále posilovat vedoucí pozice svých dceřiných společností
Mobile Industrial Robots a Universal Robots na celosvětovém
trhu. Více na www.packagingherald.cz.

NEWS

ČLA: Globální pandemie je
pro nás velkou profesionální výzvou
Doba není lehká. Pro většinu z nás stejně jako pro většinu
firem představuje novou zkušenost. Zatímco jedna část společnosti byla uvržena v lepším případě do práce z domova,
v horším případě do přísné karantény, druhá část pracuje nezřídka v třísměnném provozu na zajištění základních potřeb
těch ostatních – domácností i firem. Viníkem je COVID-19, neviditelný nepřítel paralyzující zaběhnuté a léty ověřené vazby
v rámci globálního dodavatelského řetězce. V první linii už
týdny stojí lékaři, zdravotníci, výrobci potravin a hygienických
potřeb a – až nečekaně málo viditelní – poskytovatelé logistických služeb. Bez nich by nefungovalo zásobování potravinami, drogistickým zbožím, ale ani základní zdravotní péče.
Neviditelní jsou proto, že dokáží dodavatelský řetězec udržet
v chodu bez viditelných problémů.
Více na www.packagingherald.cz.
Paleta pomáhá
sv. Anně v Brně
S ohledem na stávající mimořádnou situaci se společnost
HERUS rozhodla iniciovat akci PALETA POMÁHÁ SV. ANNĚ
V BRNĚ. Jak už název napovídá, cílem projektu je podpořit

Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Proč tuto nemocnici? Prá‑
vě Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byla určena vládou
jako specializované pracoviště pro boj s koronavirem pro pacienty s nejtěžším průběhem této nemoci, kteří musí být napojeni na ventilátory a potřebují akutní péči.
„Cítím to skoro jako povinnost, abychom společně zkusili kaž‑
dý nějak pomoci v této nelehké situaci. Vím, že všichni budeme bojovat o holé podnikatelské přežití, že každý z nás
dělá opatření, jak udržet naše firmy v chodu. Ovšem veškeré
tyto naše kroky budou zbytečné, pokud se nepodaří společnými silami zajistit pomoc, aby naše společnost tento boj
zvládla, a to co možná nejdříve, aby omezení a restrikce pro
naše podnikání byly co nejkratší a abychom se všichni mohli
co nejdříve vrátit k normálu a dohadovat se o cenách, splatnostech, kvalitě – zkrátka o normálním podnikání,“ apeluje
jednatel společnosti HERUS Robert Háp a pokračuje: „Ředitele
této nemocnice osobně znám a lidsky mu zcela důvěřuji, proto
jsme si dovolili přijít s touto iniciativou. Peníze budou transparentně využity na konkrétní nezbytné věci pro boj s nemocí,
který nás všechny čeká.“
Více na www.packagingherald.cz.
PI
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DACHSER spustil letecký most
mezi Amerikou, Evropou a Čínou
Mezinárodní logistický provider DACHSER spustil další vlnu
programu své prémiové služby – leteckého spojení charterovými lety do Číny a zpět. Chartery jsou naplánované předběžně do konce března. Od 21. března přidal DACHSER
USA ke stávajícímu charteru ještě nové spojení mezi Chicagem
a Frankfurtem. Důsledky nového koronaviru na kapacity trhu
s leteckými přepravami byly stále znatelnější. Situace se ne‑
ustále vyvíjí a mění, což je pro plánování kapacit velká výzva.
DACHSER Air & Sea Logistics proto navíc ke stávajícímu charterovému spojení mezi Frankfurtem a Čínou vytvořil mezi USA,
Latinskou Amerikou a gateway ve Frankfurtu letecký most do
Šanghaje v Číně. Boeingy 747 jsou v rotačních cyklech nasazeny na trase Frankfurt–Šanghaj a zpět. Také mezi USA
a Evropou DACHSER nabízí přes gateway ve Frankfurtu letecký most a do svého charterového programu zařadí i relaci
Chicago–Frankfurt.

Alza nabízí trvanlivé potraviny
Alza.cz historicky poprvé po 25 letech zalistovala v rámci
dočasného pilotu vybrané trvanlivé potraviny. Snaží se tak
vyhovět požadavku svých zákazníků, kteří mají v období pandemie zájem o bezkontaktní doručení potravin a možnost na‑
koupit pro své rodiče a prarodiče na dálku s doručením až
domů. Nově tak firma zalistovala položky typu rýže, těstoviny, mouka, konzervy (krůtí maso, houbový guláš, lečo
s klobásou, maďarský guláš, špagetka atd.), cereálie, luštěniny, sója, sterilovaná zelenina nebo různé sypké směsi (typu
bramborové knedlíky). Sortiment se bude v nadcházejících
dnech rozšiřovat o další druhy trvanlivých potravin. Zařazeny
jsou pouze vybrané produkty, které je technologická jednička
na trhu schopna skladovat v požadovaných podmínkách
a přepravovat k zákazníkům standardní cestou bez nutnosti
chlazení či jiného speciálního režimu.
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Speciální BB Boxy
míří do dalších regionů
Bageterie Boulevard BB Boxy může nově využívat až 35 tisíc
firem a úřadů v Mladé Boleslavi a Ústí nad Labem. V případě
Mladé Boleslavi je to poprvé, kdy služba vstupuje do města
pod 50 000 obyvatel s plným servisem včetně doručení do
dvou hodin na konkrétní adresu. Do konce roku by měla
Bageterie pokrývat více než 100 000 nových firem a institucí.
Boxy jsou vyrobeny z vlnité lepenky s plastovým průzorem.
Volba materiálů a konstrukce byla založena především na potřebě zachování čerstvosti a delší životnosti balených potravin.
Obal je proto navržen tak, aby v něm mohl přirozeně proudit
vzduch, který zamezuje hromadění vlhkosti. To prodlužuje čerstvost i životnost baleného jídla. Vzduch vstupuje do obalu ve
spodní části, cirkuluje přes ni a vychází výseky ve víku.
Více na www.packagingherald.cz

Společnost STILL
slaví 100. výročí
Hamburská intralogistická společnost STILL slaví letos 100. vý‑
ročí od svého založení. Již pár let po vybudování opravny
elektromotorů prezentovala v roce 1924 na veletrhu v Lipsku
vlastní produkty, např. Lichtstation Matador. Vývoj a opravy
elektromotorů, generátorů a transformátorů zůstaly řadu let
hlavní obchodní činností. Od nového tisíciletí STILL masivně
rozvíjí automatizovaná řešení a asistenční systémy. Například
koncepce řízení vozíků OptiSpeed oba trendy úspěšně spojuje. Zajišťuje ideální rychlost jízdy v závislosti na výšce
zdvihu, směru jízdy a zatížení. Výsledkem je až o 20 % vyšší
výkon překládky. Kromě toho představila společnost STILL
první autonomně pracující vychystávací vozík iGo neo CX 20
a jako první výrobce manipulační techniky sériově využila
robotiku v intralogistice. Více na www.packagingherald.cz.

Ať už potřebujete doživotní značení kovového ložiska nebo potisk na krabici,
který hodně vydrží, ale zároveň lze snadno odstranit.

25 let s vámi

Laserová technologie

Tiskárny na velké znaky

Termotransferové tiskárny

Kontinuální ink jet tiskárny

Aplikátory a tiskárny etiket

Automatizace

www.bprinting.eu

HLAVNÍ TÉMA

V NOUZI
POZNÁŠ
FIRMU
VÁŽENÉ ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI, PŮVODNĚ BYLO
V PLÁNU ZAMĚŘIT HLAVNÍ TÉMA AUTOMATIZACE
A ROBOTIZACE PŘEDEVŠÍM NA TRENDY
A UKÁZKY NOVINEK Z TUZEMSKA. V ZAČÁTKU
PANDEMIE VŠAK STÁLI PŘISPĚVOVATELÉ
A OSLOVENÉ FIRMY PŘED DŮLEŽITĚJŠÍMI VÝZVAMI
SPOČÍVAJÍCÍMI V ZAJIŠTĚNÍ CHODU FIREM.
V DUBNOVÉM VYDÁNÍ SE PROTO ZAMĚŘÍME NA
ZAHRANIČNÍ UKÁZKY Z NĚMECKÉHO, POLSKÉHO
NEBO SKANDINÁVSKÉHO TRHU. O PLÁNOVANÉ
PŘÍSPĚVKY VŠAK NEPŘIJDETE. TĚŠIT SE NA NĚ
MŮŽETE V NÁSLEDUJÍCÍCH VYDÁNÍCH MAGAZÍNU
PACKAGING HERALD.
Adriana Weberová

N

ež se pustíme do slíbených ukázek zahraničních implementací automatizovaných pracovišť, ráda bych
se pozastavila nad aktuální složitou dobou. Pozitivní
na ní je, jak v krizi vyplouvají na povrch šikovné české firmy,
o kterých mnozí z nás nikdy neslyšeli. Ty ve spolupráci s akademickou technickou půdou dokáží využít k výrobě tolik žádaných kvalitních respirátorů či ochranných masek například
moderní nanotechnologie nebo 3D tiskárny.
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Pomáhají také výrobci robotů
Pozadu nezůstávají ani známé společnosti. Aktivní je v podpoře automatizace výroby filtrů pro ochranné masky například
společnost FANUC. „Jakožto průkopníci automatizace na trhu
jsme i my začali přemýšlet, jak pomoci v této nelehké situaci,
ve které se svět nalézá. Jsme proto nesmírně rádi, že jsme se
mohli nezištně stát generálním partnerem společnosti ACAM
Solution, která zajišťuje projekt automatizace výroby filtrů do respirátorů a ochranných masek SIGMA,“ uvedl Daniel Havlíček
z marketingu společnosti FANUC Czech. Výsledkem je podpora při zajištění výroby v laboratořích SIGMA Výzkumný
a vývojový ústav i v případě náhlého výpadku zaměstnanců
například z důvodu karantény. Vyrobený filtr v kombinaci
s maskou dokáže udržet lékaře a pracovníky IZS v bezpečí
po dobu 10 hodin a umožní jim dělat jejich práci bez obav
o zdraví své, svých blízkých i pacientů.
„Největší výzvou této akce bylo vedle expresního návrhu vel‑
mi sofistikovaného zařízení též zajištění financí a dodávky
s instalací automatizační techniky (průmyslové roboty, kamerové navádění, laserové značení, odsávací technika, upínací
technika, pneumatické prvky, funkční bezpečnost, nosné konstrukce, řídicí technika, výroba dílců) pro expresní realizaci tohoto projektu,“ upozornil Pavel Bortlík, CEO/jednatel ACAM
Solution, a dodal: „Je mi velkou ctí, že po velmi krátké debatě s našimi obchodními partnery jsme se shodli, že chápeme závažnost této situace a celý projekt provedeme formou
zápůjček komponent zdarma, poskytnutím odborných kapacit zdarma a výrobu dílců zajistíme ve výši vzniklých nákladů, na kterých se bude podílet SIGMA VVÚ.“ Pouhé čtyři
dny od prvního impulsu (23. března) dokončili inženýři společnosti ACAM Solution návrh prvních uzlů výrobního procesu a programátoři a elektrikáři začali připravovat řízení
linky. Průmyslové roboty, stejně jako další technologie, byly
27. března v procesu expedic, komponenty byly naskladněny.
Montáž a oživování proběhlo následující týden. „Pouhé čtyři
dny, přátelé! Tohle je potřeba zdůraznit. Protože za dobu,
co automatizujeme svět, jsem takovou mobilizaci sil nezažil!“
zdůraznil Pavel Bortlík. 

Váš specialista na balení!

Umíme
víc než
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stroje

Lepicí
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Vázací
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Paketovací
lisy
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HLAVNÍ TÉMA

Balení a paletizace
v rukou automatizace
BALENÍ A PALETIZACE PATŘÍ K NEJMONOTÓNNĚJŠÍM PRACOVNÍM ČINNOSTEM, A PROTO SE TAKÉ
OBJEVUJE MEZI TŘEMI NEJVYUŽÍVANĚJŠÍMI AUTOMATIZOVANÝMI APLIKACEMI. AUTOMATIZACE
BALICÍCH PROCESŮ S POMOCÍ KOLABORATIVNÍCH ROBOTŮ JE VELMI POPULÁRNÍ ZEJMÉNA
MEZI SMB (SMALL AND MEDIUM BUSINESS) SPOLEČNOSTMI, KTERÉ POTŘEBUJÍ OPTIMALIZOVAT
PRODUKTIVITU A ZÁROVEŇ ZVÝŠIT BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ.
Adriana Weberová
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V

důsledku rostoucí poptávky zákazníků po různorodých, například personalizovaných produktech potřebují výrobní podniky flexibilní řešení pro malosériovou
a smíšenou výrobu. V kurzu jsou proto koboty umožňující požadovanou flexibilitu, rychlé nasazení a přenastavení na nové
funkce. V kombinaci s všestrannými a adaptabilními koncovými nástroji, jež lze přizpůsobit na nejrůznější velikosti, tvary
a materiály, pak přinášejí do procesů manipulace s finálními
produkty celou řadu výhod.
Koncové nástroje mohou zajišťovat jak procesy jednoduchého
přemísťování uspořádaných předmětů, tak také s pomocí senzorů zvládat delikátnější úkoly vyžadující přesnou manipulaci
s náhodně umístěnými objekty na výrobní lince. „Klíčovou
vlastností kolaborativních aplikací je jejich rychlé nastavení
a naprogramování na novou činnost, které dokáže provést
běžná obsluha bez programovacích zkušeností – pokud to
okolnosti a objednávky vyžadují – i mnohokrát za den,“ podotýká Vikram Kumar, generální ředitel pro region severní Evropy,
Velké Británie, CEE a Ruska společnosti OnRobot.
Pestrá paleta koncových nástrojů
Koncové nástroje se nabízejí v různých formách, nejčastěji
jako prstové či podtlakové uchopovače, ale také například
jako silově-momentové senzory pro zajištění přesnější manipulace. Po připevnění na robotické rameno jsou schopny zastávat nejrůznější kolaborativní aplikace, včetně manipulace
produktových balení nejrůznější konzistence a materiálů nebo
jejich umísťování na připravené palety. Běžné uchopovače vyžadují ke správnému fungování umístění objektu v přesně definované pozici, nicméně dnes jsou již dostupné pokročilejší
uchopovače s vestavěnými senzory. Ty dokáží různě umístěné
předměty identifikovat a přizpůsobit úchop jejich skutečné pozici. Další možnosti zajišťuje nastavitelná síla úchopu a rozpětí
prstů umožňující přizpůsobit se i balením s křehkým obsahem
či rozměrným krabicím.
U balení a paletizace patří k často využívaným uchopovačům
například prstový OnRobot RG2 nebo pro vyšší nosnost příbuzný model RG6. Pro těžší či plochá balení lze aplikovat
podtlakový uchopovač VG10, který v kombinaci se senzorem
HEX dokáže určit přesnou pozici balení a efektivně jej uchopit.
„Pro zvýšení výkonu je možné využít duální funkčnosti, kdy se
na rameno robota připevní dva uchopovače, které mohou přemístit dvě balení v jednom cyklu,“ doporučuje Vikram Kumar.

V Pluspacku najeli na automatizaci
Společnost Pluspack je výrobcem obalů zejména pro dánský
potravinářský průmysl. Firma neustále vyvíjí nová řešení
s ohledem na ochranu životního prostředí, za což získala i několik ocenění. Vedle environmentálních aspektů je jednou z je‑

jích dalších priorit také přívětivé pracovní prostředí pro 200 za‑
městnanců v provozu. Proto zde věnují značnou pozornost
automatizaci těžkých a monotónních činností prostřednictvím
kolaborativní robotiky. „Na pracovištích využíváme roboty
s integrovanými uchopovači OnRobot RG6, které nahradily
dříve manuálně prováděné procesy. Původně rovnali pracovníci produktová balení na sebe ručně, což vyžadovalo
opakované zvedání těžkých břemen a zatěžovalo jejich pohybové ústrojí. Robotizací úkonu jsme uvolnili naše zaměstnance
z namáhavé práce,“ vysvětluje Bastian Fietje, manažer strategických projektů společnosti Pluspack.
Uživatel si pochvaluje
především snadné ovládání
Nasazení kolaborativní aplikace bylo rychlé a zcela bezproblémové. Po otestování ramena s vybraným uchopovačem
bylo naprogramování celé aplikace záležitostí několika málo
dní. Poté stačilo pouhých 30 minut k upevnění ramene na
výrobní linku a jeho spuštění do plného provozu. Společnost
Pluspack si pochvaluje především uživatelsky snadné ovládání, kdy za pomoci čtyř šroubků lze lehce a rychle vyměnit
prsty uchopovače a přizpůsobit je přesně na velikost jednotlivých balení. „Kdybychom si na každé balení museli pořídit
nový uchopovač, náklady by byly několikrát vyšší než s jedním
adaptabilním řešením,“ zdůrazňuje Bastian Fietje.

Vedle zlepšení pracovních podmínek bylo dalším důvodem
nasazení kolaborativní aplikace zvýšení produktivity s využitím
nových možností získaných rychlou přenastavitelností uchopovacího řešení. „Vyrábíme celou řadu vlastních produktů, ale
máme také mnoho zákazníků, kterým dodáváme balení podle
jejich specifických požadavků. Z tohoto důvodu se vždy snažíme co nejvíce optimalizovat smíšený provoz vlastních produktů a zákaznických balení. Koncové nástroje OnRobot nám
v tomto velmi pomáhají. Každému, kdo plánuje automatizovat
svou výrobu, můžeme řešení vřele doporučit, protože poskytuje dostatečnou flexibilitu ke splnění specifických nároků sériové i objednávkové výroby,“ dodává Bastian Fietje. 
13
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Kobot zvládne nejen
proces obrábění
SPOLEČNOST AQUAEL PATŘÍ MEZI NEJVĚTŠÍ VÝROBCE AKVÁRIÍ NA SVĚTĚ. VE SVÉ TOVÁRNĚ
V SUVALKÁCH V POLSKU ÚSPĚŠNĚ NASADILA KOLABORATIVNÍHO ROBOTA UR5, KTERÝ AUTOMATIZUJE
PROCES VÝROBY TOPÍTEK PRO AKVÁRIA. POŘÍZENÍ KOBOTA PRO APLIKACE PICK & PLACE, BALENÍ
A PALETIZACI PŘINESLO ZKRÁCENÍ ČASU VÝROBY A UMOŽNILO ZAMĚSTNANCŮM PŘESUNOUT SE
NA JINÉ POZICE V RÁMCI VÝROBY.
Adriana Weberová

A

quael působí v Polsku ve dvou výrobních závodech,
ve Varšavě a Suvalkách. Továrna v Suvalkách zaměstnává přibližně 450 pracovníků, a je tak na místním
trhu největším výrobcem ve svém oboru. Výzvou pro další
rozvoj společnosti se stala situace na trhu práce, kdy čelila ros‑
14 www.packagingherald.cz

toucím mzdovým nákladům a značným obtížím při hledání
zaměstnanců. „Potřebovali jsme zvýšit a zefektivnit výrobu
při zachování nákladů,“ vysvětluje Arkadiusz Soroka, ředitel závodu Aquael. „Chtěli jsme také zautomatizovat namáhavé a monotónní procesy, abychom mohli přesunout
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pracovníky do jiných oblastí výroby a stát se tak atraktivnějším
zaměstnavatelem.“
Optimální metody automatizace se inženýři společnosti vypravili hledat až na robotické veletrhy v Číně, kde měli také
poprvé příležitost prohlédnout si koboty od Universal Robots,
které se následně rozhodli vyzkoušet přímo ve své výrobě.
„Obdrželi jsme deset odlišných nabídek od různých dodavatelů. Řešení od společnosti Universal Robots bylo vybráno
kvůli schopnosti kobotů pracovat bezpečně mezi současnými
zaměstnanci bez potřeby dalších zabezpečovacích prvků,
snadnému programování, malé velikosti a flexibilitě,“ uvádí
Arkadiusz Soroka.

bychom vůbec absolvovali základní školení. Nicméně s trochou pomoci od integrátora jsme ho byli schopni uvést do provozu sami. Programování dalších kobotů tak již bude hračka.“
Návratnost investice do pořízení robotického pracoviště se odhaduje na 16 až 18 měsíců a společnost si již nyní plánuje
pořídit další roboty z portfolia Universal Robots.
Vyřešené výzvy

 optimalizace výrobního procesu
 zrychlení výroby při zachování stejných výrobních nákladů
 přesun zaměstnanců na méně náročnou práci
Hlavní přínosy řešení

Zvolen byl kobot UR5, který začal být používán začátkem roku
2019. Jeho hlavním úkolem je opracovávat keramická topná
tělesa, která jsou hlavní součástí topítek pro akvária.






jednoduché programování
intuitivní nastavení
bezpečnost
malý půdorys celé aplikace

Kobot pomocí uchopovačů zvedá neopracované díly z malých palet, které chystají zaměstnanci. V následujícím kroku
umístí umělý pomocník keramický díl do obráběcího stroje.
Obrobení jedné palety s keramickými díly trvá méně než 18 mi‑
nut. Kolaborativní robot pracuje zcela samostatně. Operátor
pouze přiváží a odebírá malé palety vedle robota. Poté jsou
keramické díly vypáleny v peci za teploty 1200 stupňů.
Popsaný proces byl od samého začátku navržen
na míru pro kobota UR. „Robotizace úkolů, které
jsou pro člověka monotónní a únavné, umožnila naší společnosti zvýšit efektivitu výroby
a reagovat na aktuální nedostatek zaměstnanců na trhu práce,“ pochvaluje si Arkadiusz
Soroka. „Koboti mohou pracovat po boku stávajících zaměstnanců a není třeba na ně dohlížet. Tým inženýrů se věnuje programování,
zatímco operátor, který přímo spolupracuje
s robotem, přiváží a odebírá palety s opracovanými díly,“ doplňuje Rafał Sienkiewicz, process engineer v závodě Aquael v Suvalkách.
Výrobce akvárií dokázal kromě toho nainstalovat UR5 na
malém prostoru, díky čemuž se nemusely pořizovat pásové
dopravníky. Kobota stačí jednoduše umístit na jeho místo hned
vedle stávajícího zaměstnance. „Kolaborativní robot je zcela
bezpečný a naprogramovat ho pro první úkol nám zabralo
jen pár minut,“ uvádí Arkadiusz Soroka.

Splněné úkoly

 nabírání dílů z palety
 umístění keramického dílu
do obráběcího stroje

 umístění obrobeného
dílu na paletu

Společnost Aquael již více než 35 let vyrábí vše
potřebné k zakládání a údržbě sladkovodních
akvárií nebo zahradních jezírek. Do portfolia firmy
patří například i nádrže, víka, filtry, ohřívače,
provzdušňovače, osvětlení, podvodní lampy,
příslušenství ovládané prostřednictvím chytrých telefonů

Nasazení kobota ve výrobě však zpočátku vyvolávalo určité
obavy. „Neměli jsme žádné zkušenosti s jeho umístěním do
výroby a programováním,“ vysvětluje Michał Kalejta, process
engineer, a dodává: „Začali jsme programovat kobota, aniž

a zahradní solární lampy. Vyrábí také širokou škálu
doplňků pro péči o domácí zvířata. Do skupiny Aquael
patří rovněž oblíbená síť polských obchodů
s chovatelskými potřebami Aquaelzoo. 
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V USA
UVAŽUJE
O ROBOTECH
78 % PODNIKŮ
DODAVATEL AUTONOMNÍCH MOBILNÍCH
ROBOTŮ (AMR), SPOLEČNOST MOBILE
INDUSTRIAL ROBOTS (MIR), NA ZÁKLADĚ
SVÉHO PRŮZKUMU MEZI AMERICKÝMI
PRŮMYSLOVÝMI PODNIKY ZJISTIL, ŽE V PŘÍŠTÍCH
DVOU LETECH O AUTOMATIZACI SVÉ INTERNÍ
LOGISTIKY S POMOCÍ AMR ROBOTŮ UVAŽUJE
CELKEM 78 % FIREM.
Adriana Weberová

P

růzkum realizovaný společností MiR byl proveden mezi
podniky z odvětví automotive, elektrotechniky, FMCG
a 3PL logistiky. Zaměřil se rovněž na očekávané přínosy
a klíčové bariéry integrace autonomních mobilních robotů do
provozů. „Automatizace vytváří nové příležitosti pro bezpečnější, čistší a produktivnější pracovní prostředí. Společnosti
musí udržet konkurenceschopnost s využitím úspor času, redukcí nákladů a efektivnější reakcí na požadavky zákazníků.
Průzkum prokázal, že tvrzení našich zákazníků o rychlém
a efektivním způsobu automatizace vnitropodnikové přepravy
odpovídají v případě AMR technologií realitě,“ říká na úvod
Jesper Sonne Thimsen, obchodní ředitel MiR pro střední a východní Evropu.
Největšími optimisty v oblasti integrace AMR robotů do logistiky z pohledu jednotlivých odvětví jsou automobilové
společnosti. Během příštích dvou let o ní uvažuje 88 %.
Z elektrotechnických firem zvažuje možnost nasazení během
dvou let 60 %, dalších 30 % v horizontu tří až pěti let. V segmentu rychloobrátkového zboží (FMCG) je to 58 % podniků
během dvou let stejně jako u nezávislých poskytovatelů logis‑
tických služeb (3PL).
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Používání autonomních robotů přináší významné benefity od
optimalizace pracovních a provozních nákladů až po zvýšení
produktivity, přesnosti dodacích termínů a efektivity. Velký potenciál v nich vidí opět zejména firmy z odvětví automotive,
z nichž 64 % považuje využití AMR technologií za přínosné
z hlediska celkových nákladů, bezpečnosti a kvality. Stejné
výhody oceňuje dokonce 79 % FMCG společností, 43 %
elektrotechnických podniků a pouze 25 % poskytovatelů lo‑
gistických služeb 3PL. Celkem 16 % automobilových podniků
navíc považuje AMR za konkurenční výhodu.
Více než 50 % respondentů z automotive i poskytovatelů logis‑
tických služeb uvedlo, že největší překážku pokročilých automatizačních projektů představuje nedostatek kvalifikovaného
personálu. V elektrotechnickém odvětví se podobně vyjádřilo
35 % dotázaných a v segmentu FMCG 30 %. Více než polovina všech respondentů uvedla, že investice do jejich automatizačních projektů mají dlouhou návratnost. Téměř 40 %
FMCG a elektrotechnických společností navíc tvrdí, že jejich
procesy jsou předmětem častých změn či nejsou natolik masové, aby je bylo možné automatizovat.
„Implementace nové technologie typu AMR se často označuje
jako technická či technologická investice, a přitom se jedná
především o podporu obchodních procesů. Sdílené zkušenosti například zákazníků jako Whirlpool v Polsku či Visteon
na Slovensku mohou pomoci dalším firmám porozumět obrovskému potenciálu, který automatizace interní logistiky nabízí,“
říká na závěr Jesper Sonne Thimsen. Nasazení AMR ve společnosti Whirlpool se věnujeme na straně 17.

STUDIE SE ZÚČASTNILO
117 PODNIKŮ — VÍCE NA

CO VŠE ROBOTY DOKÁŽÍ?
ZHLÉDNĚTE VIDEO
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ROBOTY
ZLEPŠUJÍ
LOGISTIKU
I PRODUKTIVITU
SPOLEČNOST WHIRLPOOL VE SVÉM ZÁVODĚ
V POLSKÉ LODŽI, VE KTERÉM VYRÁBÍ SUŠIČKY
A SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SPORÁKY, NASADILA
TŘI AUTONOMNÍ ROBOTY. JEJICH ÚKOLEM JE
PŘEPRAVA KOMPONENT PRO VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ.
Adriana Weberová

S

polečnost Whirlpool sází na růst prostřednictvím automatizace a technologií Industry 4.0. Tímto způsobem
zlepšuje efektivitu svých procesů a kvalitu produktů, přičemž zároveň redukuje náklady a posiluje konkurenceschopnost. Pomáhají jí v tom tři autonomní roboty MiR200 od
společnosti MiR. Whirlpool zahájil implementaci v prosinci
2018 testovací fází s využitím jednoho robota. Po pozitivním
vyhodnocení přidal do výroby další dva. Ve společnosti nasadili rovněž MiR Fleet, software pro řízení flotily mobilních
robotů. Software umožňuje optimálně řídit požadavky z výrobní linky na přepravu a sledovat úroveň nabití pro zajištění
kontinuálního provozu robotů. Implementace ve společnosti
Whirlpool a konfigurace robotů MiR proběhla v režii firmy

ProCobot, která je distributorem MiR v Polsku. Hlavním úkolem
robotů je transportovat otevírací dvířka určená do sušiček. Na
každý cyklus zvládne jeden robot převézt 12 kusů dvířek najednou, přičemž zpět veze prázdné obaly. Senzory a skenery
umístěné na robotech umožňují detekovat překážky na cestě,
jako například manipulační vozíky, a vyhnout se jim. Jeden
kompletní cyklus trvá přibližně 3 minuty a 50 sekund.
Výrobních operací se účastní dva roboty MiR200 s maximální
nosností 200 kg, třetí je obvykle v dokovací stanici jako záloha. „Snadnou obsluhu robotů může zajišťovat personál bez
technických či programovacích znalostí. Roboty je tak možné
využívat i bez velkých investic do školení zaměstnanců na
nové technologie,“ doplňuje Paolo Aliverti, logistic program
manager Industry 4.0 ve Whirlpoolu, na kterého navazuje
jeho kolega, site leader Szymon Krupiński: „Z našich výrobních linek vyjede každých 15 sekund nová sušička, což vyžaduje tok ohromného množství komponent. Mobilní roboty
nám umožnily zcela nový způsob přepravy částí bez nutnosti
zapojení lidských pracovníků, kteří se mohou věnovat užitečnějším úkolům. Kolaborativní mobilní roboty také značně zvýšily bezpečnost na pracovišti tím, že eliminovaly potenciální
kolize lidí a přepravních zařízení typu paletovacích vozíků či
tahačů.“ Návratnost investice se předpokládá nejpozději do
dvou let. „Změnou systému z manuální na automatizovanou
přepravu dokážeme zvýšit produktivitu a zainteresovat pracovníky na úkolech finální výroby. Roboty MiR nám poskytují
efektivní náklady na automatizaci a flexibilitu při změnách
výrobního nastavení. Předpokládaná dvouletá návratnost investice je pro nás velmi zajímavá,“ hodnotí projekt Adam
Bakowicz, process technology senior engineer Industry 4.0
ve společnosti Whirlpool.     

ROBOTY V AKCI
V TOVÁRNĚ WHIRLPOOL NA VIDEU
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PALETIZACE
BAVORSKÝCH
KLOBÁS V REŽII
ROBOTŮ
VÝROBCE POTRAVIN FLEISCHWERKE
E. ZIMMERMANN VSADIL PŘI PALETIZACI
BAVORSKÝCH KLOBÁS V PLECHOVKÁCH NA
ROBOTIZACI. NOVÝ SYSTÉM URYCHLUJE
PROCES BALENÍ, A NAVÍC ZBAVUJE OPERÁTORY
NAMÁHAVÉ MANUÁLNÍ PRÁCE.
Adriana Weberová

R

uční paletizace bavorských klobás v plechovkách ve výrobním závodě společnosti Fleischwerke E. Zimmermann
již nestíhala kapacitně zvládnout zvyšující se produkci.
„Manuální operace nebyly pro zaměstnance možné vzhledem
ke zdravotně škodlivým ergonomickým aspektům. Proto jsme
se rozhodli proces automatizovat,“ vysvětluje Christian Lauer,
vedoucí inženýringu společnosti Fleischwerke E. Zimmermann.
Hlavním kritériem při hledání nového řešení byl požadavek
na zpracování plechovek různých velikostí v omezeném instalačním prostoru výrobního závodu. Vzhledem k omezené
ploše nebyl vhodnou alternativou lineární portál. Zmíněná
kritéria naopak splňoval paletizační robot KUKA, který byl
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vybavený multifunkčním chapadlem umožňujícím pracovat na
minimální ploše a současně nabízel požadovanou flexibilitu.
„Společnost KUKA jsme si vybrali také kvůli naší geografické
blízkosti k jejímu výrobnímu závodu v Augsburgu a jejím bohatým zkušenostem s automatizací,“ doplňuje Christian Lauer.
Na začátku procesu paletizace robot přenáší europaletu pomocí uchopovacích čelistí do pracovního prostoru. Poté robot
z rodiny KR QUANTEC PA používá vakuové chapadlo ke
zdvihnutí prokládací lepenkové proložky ze samostatného
stohu a umístí ji na paletu. Následuje odebírání plechovek
a skupinový transport po dopravníku do prostoru, kde jsou
umístěny na paletu. Robotizované pracoviště vyžadovalo naprogramování. Nelehké programovací a simulační úlohy spojené s implementací celého systému byly zajištěny aplikačním
oddělením společnosti KUKA. Jedním z konkrétních úkolů bylo
zvládnutí již zmíněných různých variant produktů. „Balení,
která jsou transportována k robotu, se liší tvarem a velikostí.
Robot tak musí na paletě zpracovat celkem 48 různých variant. V souladu s tím musí být program pro manipulaci s obaly
a vzory vrstev na paletě velmi flexibilní,“ připomíná Christian
Lauer. Další výzva spočívala v naprogramování spolehlivých
postupů při řešení chyb. Strategie pro případné chyby byla
vyvinuta společně s dodavatelem – například co dělat, když
se balení zasekne, spadne nebo je poškozeno. Výsledkem
je funkční program, který zajišťuje, že paletovací robot je
v každém z těchto případů snadno ovladatelný. „S automatizovaným systémem jsme velmi spokojeni. Dosáhli jsme stanovených cílů z hlediska kvality a spolehlivosti. Navíc máme
nyní mnohem méně vadných výrobků, které mají oděrky na
obalu nebo jiné deformace,“ hodnotí projekt Christian Lauer.
Neméně důležitým benefitem je kýžené odstranění fyzicky náročné práce a možnost využívat uvolněné pracovníky v jiných
oblastech výroby. Uživatel inovaci dále vnímá jako konkurenční výhodu a v neposlední řadě oceňuje zlepšení ekonomických výsledků firmy.

HLAVNÍ TÉMA

DB SCHENKER
VYUŽÍVÁ VE
SVÉM SKLADU
ROBOTY
LOGISTICKÁ SPOLEČNOST DB SCHENKER PO
ÚSPĚŠNÉM DOKONČENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU
UVEDLA DO BĚŽNÉHO PROVOZU AUTONOMNÍ
VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK RAKOUSKÉHO
VÝROBCE AGILOX. VOZÍK BEZ JAKÉHOKOLIV
ZÁSAHU SKLADNÍKA PŘEPRAVUJE PRÁZDNÉ BOXY
NA VZDÁLENOST PŘIBLIŽNĚ 150 METRŮ VE
SKLADOVÉM AREÁLU V ECHINGU U MNICHOVA.
V MINULOSTI BYLY PRÁZDNÉ BOXY PŘEPRAVOVÁNY
BĚŽNOU MANIPULAČNÍ TECHNIKOU.
Adriana Weberová

V

ozík AGILOX je vybaven výškově nastavitelnou vidlicí, která může přepravní boxy zvedat a zase spouš‑
tět – i proto není potřeba, aby je personál na AGV
(Automated Guided Vehicle) umísťoval manuálně. Autonomní
manipulační technika si také umí ve velmi krátké době vytvořit
mapu svého okolí pro navigaci v areálu. To znamená, že je

provozuschopná v řádu několika dní od doručení. „Roboti mo‑
hou ve skladu převzít jednoduché úkony, proto se skladníci
mohou soustředit na složitější činnosti zejména v provozní
špičce,“ podotýká Franz Humer, spoluzakladatel a CEO společnosti AGILOX.
S pomocí chytrých technologií mohou pracovníci DB Schenker
vozíku vymezit speciální zóny pro provoz, skladování nebo
parkování. Přesné senzory a kamery zajišťují, že AGILOX včas
rozpozná a vyhne se překážce ve své dráze. „Od autonomních vozíků si slibujeme inovaci, preciznost a efektivitu ve prospěch našich klientů. Naším cílem je některé logistické procesy
automatizovat – obzvlášť při nedostatku kvalitního personálu
v logistickém sektoru,“ říká Xavier Garijo, člen správní rady
Schenker AG pro smluvní logistiku.
Z logistického centra v Echingu jsou distribuovány součást‑
ky pro renomovanou německou automobilku. Nyní se zkoumají možnosti využití zmíněných AGV i v dalších logistických
skladech.
Autonomní technologie v logistických provozech nejsou u lo‑
gistické společnosti DB Schenker žádnou novinkou. Už několik
let provozuje automatizovaný systém CarryPick ve švédském
logistickém centru Arlandastad nedaleko Stockholmu.
Celkem 65 robotů převážejících regály zde dokáže za den
zpracovat až 40 tisíc objednávek pro největší skandinávský
e-shop s hračkami a dětským oblečením Lekmer.com. Firma
tím ušetřila až 20 % místa v logistickém centru a zvýšila produktivitu personálu o 60 %. Díky modulárnímu designu se řešení může také dále rozšiřovat, aby se pokryly sezonní špičky
nebo průběžný růst objemu podnikání zákazníka. S projektem
jsme vás již podrobněji seznámili v únorovém vydání magazínu Packaging Herald.
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PIVO „R“
OSLAVUJE
KOUZLO
ROZMANITOSTI
TRADIČNÍ FRANCOUZSKÝ PIVOVAR
R FOR DIVERSITY NEDÁVNO VYPUSTIL DO
SVĚTA SVOU ZBRUSU NOVOU VLAJKOVOU LOĎ –
SVĚTLÉ PIVO V ATRAKTIVNÍ PLECHOVCE OD
ARDAGH GROUP, JEŽ SVÝM VZHLEDEM
ROZHODNĚ ZAUJME NA PRVNÍ POHLED.
Ze zahraničních zdrojů

S

polečnost vsadila na výrazný design obalu – černé
pozadí zdobí rostlinné motivy klasů ječmene a plodů
chmele v duhových barvách. Právě pestrým duhovým
provedením se produkt hrdě hlásí k podpoře komunity LGBT.
Hlavní grafický prvek představuje velké písmeno R v černém
odstínu vystupující z podkladu tvořeného šesti barvami duhy.
Nápoj je pro spotřebitele zkrátka nepřehlédnutelný. „R“ v designu i v názvu produktu vychází z anglického slova rainbow,
česky duha, která je používaná a všeobecně uznávaná jako
symbol podpory komunity LGBT již od roku 1978.
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Pivovar R for Diversity nepodporuje komunitu pouze prostřednictvím barevného designu plechovky. Přispívá rovněž
finančně na projekty usilující o podporu a rovnoprávné přijímání všech skupin napříč tímto kontinuem.
Pivovar sídlí poblíž města Nice na jihu Francie. Jeho zakladatel Daniel Tristan se rozhovořil o jeho nejnovějším produktu:
„R for Diversity je pro nás etickou značkou, pro kterou jsou charakteristické hodnoty jako mír, harmonie a tolerance… Chtěl
jsem vytvořit nevšední produkt hýřící barvami, který spojí lidi
dohromady a stane se oslavou pestré škály toho, jací jsme –
naší úžasné různorodosti. Čas od času velké a zvučné značky
participují na těchto podpůrných akcích, přičemž používají
právě symbol duhy, aby ukázaly světu, že se o tuto problematiku zajímají. Ve skutečnosti ale o podpoře diverzity pouze
mluví a vlastně se nikdy pořádně nezapojí,“ dodává Daniel
Tristan. „Stanovili jsme si několik závazků. Zčásti finančně
podporujeme komunitu z našich příjmů. Dále jsme usilovně
pracovali na tom, abychom duhu ukázali ve skutečně pěkném
designu a pozdvihli její původní poslání – aby vynikla krása
spočívající v naší různorodosti. Nebylo to zdaleka jednoduché, ale výsledná pivní plechovka je přesně to, co jsme
si představovali.“
Heike Sroka, HR ředitelka evropské divize Metal Beverage skupiny Ardagh, k projektu dodává: „Jednoznačně a na 100 %
Danielův projekt podporujeme a vítáme. Jsme velmi rádi, že
pivní nápoj R for Diversity je, v pro nás inspirativní a senzační
plechovce, věnován všem, nezávisle na pohlaví, sexuální orien‑
taci nebo přesvědčení. Jakožto globální společnost vítáme
a velmi si ceníme pracovního nasazení tohoto druhu.“ „R“ je
dostupné v plechovkách o objemu 33 cl v řadě barů a maloobchodů v Nice, Perpignanu, Paříži, Lyonu, Grenoblu a na
ostrově Gran Canaria. V blízké době se dočkáme také va‑
rianty o objemu 50 cl. V průběhu roku 2021 společnost plánu‑
je vstoupit i na další evropské trhy.
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Cesta k dokonalému
kosmetickému obalu
V MÁLOKTERÉM ODVĚTVÍ NAJDEME TAK PŘÍHODNÉ PODMÍNKY K BUDOVÁNÍ VZÁJEMNÉHO VZTAHU SE
ZÁKAZNÍKEM JAKO VE SVĚTĚ DEKORATIVNÍ A PEČUJÍCÍ KOSMETIKY. PĚSTÍCÍ PRODUKTY POUŽÍVÁME NA
DENNÍ BÁZI V URČITÉ MÍŘE VŠICHNI, AŤ UŽ JSME VYZNAVAČI PŘIROZENÉHO VZHLEDU À LA „TAKHLE JSME
SE RÁNO PROBUDILI“ NEBO SPÍŠE AVANTGARDNÍ TYPY, PRO NĚŽ JE LÍČENÍ JISTÝM DRUHEM UMĚNÍ.
V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH VÁM PŘINÁŠÍME PŘEHLED SOUČASNÝCH TRENDŮ A INFORMACÍ,
KTERÉ VÁM POMOHOU NA CESTĚ K DOKONALÉMU BALENÍ KOSMETIKY, JEŽ BUDE PRODÁVAT.
Ze zahraničních zdrojů

P

atříte-li mezi výrobce kosmetických produktů, zřejmě zvažujete, jak zmíněnou výhodu využít. I zde platí obecně
známé pravidlo: Chcete-li uspět, zcela určitě musíte najít
způsob, jak váš výrobek oproti konkurenčním zviditelnit a tím
dostat do povědomí zákazníků. Úspěch přeje produktům,
které na spotřebitele při nákupu „doslova vyskočí z regálu“
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a vyvolají v něm pocit, že přesně takový výrobek hledá. Toho
snáze docílíte vhodně zvoleným designem balení.
Prostřednictvím obalu máte jedinečnou příležitost oslovit
vaše stávající i potenciální zákazníky. Je první věcí, které si
všimnou. Pokud je zaujme, nejspíš si přípravek koupí a rovněž
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i vyzkoušejí. V opačném případě se na váš kosmetický produkt bude dál prášit.
Jak ideálně navrhnout design kosmetického obalu, aby v zákazníkovi probouzel správné emoce, například „Tuhle tvářenku jsem hledala roky“? Přinášíme vám přehled současných
trendů a informací, které vám pomohou na cestě k dokonalému balení.
 Ujasněte si, kdo je váš koncový zákazník
Pro koho nový obal navrhujete? Kdo jsou vaši koncoví
zákazníci? Jedná se o mladé dívky milující vše, co se třpytí?
Jde o zkušené uživatelky high-end make-up produktů, které
se nejlépe hodí k přirozenému tónu jejich pleti? Cílíte na
muže, kteří chtějí vypadat mužně, a přesto mít pleť hladkou
jako batole? Pokud již svou cílovou skupinu znáte, měli
byste zjistit, co ji zaujme.

 Definujte identitu značky
Vymezení identity vlastní značky je stejně důležité jako
znalost koncového zákazníka. Jakým způsobem byste se
jejím prostřednictvím rádi prezentovali? Chtěli byste,
aby značka působila tajemně a trochu dekadentně jako
kosmetické produkty Urban Decay? Klasickým jednoduchým
dojmem jako Bobbi Brown? Luxusně jako Dior? Nebo
dostupně jako produkty značky Wet n Wild?

 Ujasněte si, jakým způsobem
zákazníci nakupují nebo budou
nakupovat váš výrobek
Jak plánujete vaše produkty prodávat? V e-shopech, nebo
v kamenných prodejnách? V malých buticích, nebo ve
velkých obchodních centrech? Od podoby a místa prodeje
kosmetického produktu se dále odvíjí celková strategie
vytváření designu jeho obalu.

 Nezapomeňte na mood board
Dříve, než se pustíte do navrhování, přemýšlejte
o charakteru značky a vytvořte si mood board. Posbírejte
obrázky, barvy, fotografie, zkrátka jakýkoli další materiál,
o němž jste přesvědčení, že nejlépe vystihuje její podstatu,
a nechte se jimi v procesu navrhování ovlivnit.

 Inspirujte se současnými trendy
Potřebujete-li k vytvoření designu malou inspiraci,
zaměřte se na kosmetické výrobky, které jsou momentálně
v kurzu. Znalost aktuálních trendů se vyplatí. Touto cestou
pravděpodobně navrhnete obal, jenž bude promlouvat
k zákazníkovi tím správným způsobem. Finální design by
měl plnit dvojí funkci – působit trendy a zároveň nadčasově,
aby přitahoval pozornost potenciálních klientů co nejdéle.
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Projděte si s námi hlavní trendy v designu
kosmetických obalů, které stojí za povšimnutí:
1. Detailní lineární kresba
Lineární kresba, aplikovaná na kosmetické balení, používá
čisté linie a mnoho detailů. Tento nadčasový neutuchající trend
má v oblibě žensky a něžně působící květinové motivy či různé
ornamentální kresby, rafinovaně umístěné jen místy nebo pokrývající celý obal. Můžete vsadit i na geometrické vzory
a čisté strohé linie. Tento trend perfektně využijete, hledáte-li
elegantní design s menším nádechem ženskosti, ale stále
chcete decentně znázornit například ingredience, které byly
použity při výrobě produktu.

4. Černé provedení je opět na výsluní
Černobílý obal na kosmetiku je dlouhodobý trend, který nikdy
neomrzí. Novinkou však je, že zatímco řadu let bývala volbou
číslo jedna bílá barva, nyní jednobarevným obalům dominuje
černá. Sázkou na jistotu je neutuchající trend použití jemného
subtilního fontu v bílé barvě nebo bílých decentních objektů
v kontrastu s černým podkladem. Balení v černém provedení
působí luxusněji, někdy mysteriózně nebo chladně v závislosti na vybraném fontu. Pokud zvolíte klasický jednobarevný
obal, můžete si být jisti, že váš design nikdy nevyjde z módy.

Foto: 99designs

2. Unikátní výrazný font
Všudypřítomný trend výrazného písma, který můžeme sledovat
ve většině grafických reklam všeho druhu, se přirozeně promítá i do designu kosmetických obalů. Správně zvolený font
prozradí o vaší značce téměř vše. Typografií dokážete svému
zákazníkovi nepřímo sdělit, kdo jste
a s čím se vaše značka ztotožňuje.

Zvláště nepravidelné vzory jsou znovuobjevený trend, který
dodá vašemu obalu zaručeně jiskru. To vše ale neznamená,
že se hodí pouze pro mladistvé značky. Abstraktní vzory dobře
sednou jakékoli značce, pokud správně zvolíte barvy a tvary.

Jinou atmosféru navodí à la ručně psané písmo, jiný pocit
zprostředkuje font s nádechem retra, výrazný odvážný nápis
propůjčí produktu sebevědomý vzhled. Jedinečný font snadno
proniká do povědomí zákazníků a zpravidla utkví i v jejich
vizuální paměti.
3. Výrazné vzory
Divoké barvy a výrazné vzory odliší váš produkt na první pohled. Díky jejich vzájemné kombinaci a vhodnému rozmístění
bude ze značky vyzařovat sebejistota a mladistvost.
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5. Svěží květinové vzory
a hřejivé zemité barvy
Kosmetické obaly ve stylu vintage, kterého není nikdy dost,
jsou zahalené v bohatém květinovém vzoru a přírodních zemitých tónech. Tento trend má jednoznačně nádech ženskosti,
působí hřejivě a uklidňujícím dojmem. Mix šťavnatosti, svěžesti a bohatých květinových ilustrací s jednoduchou typografií
v klasickém stylu vytváří vlídný a luxusní vzhled.
6. Moderní pastelový minimalismus
Pastely a minimalismus – to je skutečná nebeská kombinace.
Pastelové odstíny zjemňují jinak surově vyhlížející minimalistic‑
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ký obal. Minimalistický čistý design zajistí, že váš pastelový
obal bude působit sofistikovaně. Pohrajte si s těmito koncepty
a objevte tak ideální kombinaci obou. Můžete zůstat u jednoduchosti a při návrhu zvolit cestu stylizace. Vyberte jen jeden
pastelový odstín a spojte ho s vaší značkou. Kombinací pastelových barev můžete docílit hravého či snového vzhledu.

Fonty
Použijte také unikátní font, ihned rozpoznatelný pro vaše zákazníky. Máte produkt, který je tak trochu „na hraně“? Sáhně‑
te po okázalém fontu ve stylu Urban Decay.

Foto: 99designs

Pokud jde o samotný návrh kosmetického obalu, vše je dovoleno. Nebojte se vytvořit jedinečný design, který vynikne mezi
ostatními. Inspirujte se trendem, jenž je vám
blízký a který dokonale vystihne vaši značku.
Uvažujte o její osobnosti a jak ji promítnout
do designu. Zvolte styl, barvy a font.

jako nevýhodná. Pomyslnou královnou růžové barvy je na poli
kosmetických značek Too Faced Cosmetics. Fialovou si lidé
nejspíše spojí se značkou Urban Decay, kontrastní černobílá
kombinace patří značce Make Up For Ever.

Styl
Před samotným návrhem designu musíte zvolit také styl, kterým
se chcete ubírat. Pokud o něm máte jasnou představu, pomůže vám to zvolit vhodné designové prvky. Chcete, aby
produkt působil minimalisticky, nebo naopak výraznějším až
zdobným dojmem? Nebo například pop-artově? Pro tento
styl je vhodné použití ilustrací. Vlastníte přírodní kosmetickou
značku? Vybírejte spíše fotografie přírody.
Barvy
Zvolte buď jeden odstín, nebo paletu barev, které si zákazníci spojí s vaší značkou. Jejich výběrem se chcete zejména
odlišit od konkurence. Například růžová barva je v kosmetickém průmyslu velmi oblíbená. Růžových výrobků najdeme
ale na regálu velké množství. Z hlediska šance přitáhnout
pozornost zákazníka ke konkrétnímu produktu se proto jeví

Zábavný, flirtující, ženský? Neuděláte chybu s rozverným
nebo ručně psaným fontem – à la Too Faced. Písma typu
sans serif vdechnou obalu střídmý a seriózní vzhled po vzoru
značky Chanel. Jste-li příznivci klasického stylu, zůstaňte u elegantního patkového písma jako Clinique. V neposlední řadě
zvažte, jak vámi zvolený font vypadá na obalu. Písmo musí
být čitelné i v nejmenší použité velikosti, a to i na malé kompaktní krabičce.
Designové prvky, které finálně použijete na svém kosmetickém
obalu, volte podle dvou hlavních kritérií – nálady, kterou vyzařuje samotná značka, a způsobu, jakým chcete, aby produkt
promlouval k zákazníkům. 
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Ražba pohledem
udržitelnosti
Diskuse o změně klimatu a nezbytných opatřeních jsou dnes již na denním pořádku. Jedním z témat je
UDRŽITELNOST, která úzce souvisí i s obaly a značením produktů. Zaměřují se na ni všechny výrobní značky
a využívají ji také pro své marketingové kampaně.

A

ni nám není toto téma lhostejné. Jak asi víte, KURZ je
světovým lídrem a inovátorem ve vývoji a výrobě materiálů pro technologii horké a studené ražby. Našim
zákazníkům představujeme nejen produkty šetrné k životnímu
prostředí, ale zavazujeme se také k odpovědné ochraně životního prostředí, tématu, které bych vám ráda přiblížila.
KURZ přijímá odpovědný přístup a dobrovolně zavádí opatření pro větší ochranu životního prostředí, než vyžaduje zákon.
Vytvořili jsme aktivní, na míru šitý systém environmentálního
managementu (podle ISO 14001), který je řízen z centrály
ve Fürthu (Německo) a každý den je sledován a implementován našimi zaměstnanci. Environmentální povědomí společnosti KURZ poskytuje a komunikuje se značkami a zákazníky
komplexní informace o recyklovatelnosti obalů zušlechtěných
produkty KURZ pro ražbu a dokumentuje to, jak zůstává recyklovatelnost obalů po ražbě našimi testovanými produkty
nedotčena.
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Důvodem, proč je udržitelnost pro nás velkým tématem, je, že
KURZ je ve své podstatě chemická společnost. Nakupujeme
pouze suroviny a z nich vyvíjíme vlastní receptury pro každou
vrstvu ražební fólie. Během přísné vstupní kontroly požadujeme od našich dodavatelů písemná potvrzení k prokázání původu a obsahu surovin, které jsou klasifikovány jako konfliktní.
Abychom se vyhnuli škodlivým látkám, testujeme všechny suroviny na obsah těkavých látek, uhlovodíku, kadmia, olova, rtuti
nebo šestimocného chromu. Z pohledu nařízení o nebezpečných látkách (11/2010) nepředstavují naše produkty žádné
nebezpečné materiály. Podle nařízení REACH musí být klasifikovány jako výrobky (1907/2006/ES), a proto nepodléhají registraci.
Druhou perspektivou je samotný výrobní proces. Zachytávání
rozpouštědel použitých při lakování (nanášení ražebních
vrstev) a 100 % odpadního vzduchu umožňuje jejich následné využití pro výrobu energie a tepla v našich výrobních
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závodech. Výrobní proces nevyžaduje žádnou vodu, takže
žádná odpadní voda nevzniká. A v neposlední řadě se nám
daří meziročně snižovat emise CO2 díky investicím do výrobního procesu, jako jsou například využití energie z udržitelných zdrojů nebo snižování odpadu díky výrobě na nejširších
tiskových strojích v oboru.

DIN EN 13432 je náš produkt LUXOR MTS 220 bezpečný
pro kompostování opět až do výše obsahu 1 % hmotnosti
obalu bez jakéhokoliv omezení kompostování. V případě
zájmu vám poskytneme snadný nástroj k nastavení tohoto limitu i pro váš produkt. Doporučení však je (v závislosti na dostupnosti sběrných zařízení nebo zařízení na třídění papíru),
že by měla být upřednostňována recyklace.
„Zajímáme se a konáme“
KURZ řeší ochranu životního prostředí komplexně od vývoje po
nákup a od výroby až po likvidaci odpadu. Naše strategie
a opatření jsou po celém světě identické.

AKTUÁLNÍ BROŽURA
O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2019

Čistička odpadního vzduchu

Můžeme říct, že částečně také přebíráme odpovědnost za
zpracování našich produktů u našich zákazníků. Ve srovnání
s tiskem nebo lakováním je ražba suchým procesem. V praxi to
znamená zpracování bez sušení, bez emisí, vyžadující minimální spotřebu energie, což vede opět k nižší uhlíkové stopě.
Nespotřebovaný ražební materiál nemusí být zlikvidován, ale
může být uložen pro další zakázky. Během ražby se z PET
nosiče (nosného filmu) přenášejí dekorační vrstvy na materiál,
a samotný PET nosič tedy zůstává v kontrolovaném řetězci průmyslového odpadu, který lze recyklovat.
Současně si také klademe otázku, co se stane s konečným produktem – obalem nebo štítkem, který si jako zákazník koupíte.
Asi nejdůležitější je opět zdůraznit, že na konečném produktu
zůstává pouze tenká dekorační vrstva, tedy žádná plastová
fólie. Na základě výsledků certifikovaných testovacích laboratoří (studie Pira, Ingede test) jsou papír a lepenka s ražbou bez
problémů recyklovatelné až do výše obsahu ražby v množství 1 % z celkové hmotnosti obalu. A jak již bylo zmíněno,
ražba neobsahuje nebezpečné látky. A pro srovnání: obsah
hliníku v ražbě je pětkrát menší než u metalizovaného papíru
a až desetkrát menší než v metalické barvě. Recyklace papíru a lepenky s povrchovou úpravou KURZ je kompatibilní se
současnými technologiemi sběru, třídění a recyklace odpadu.
I řady dalších testů přinášejí pozitivní výsledky. Při procesu
odbarvování lze ražbu bez problémů oddělit od papírových
vláken, čímž se nenarušuje samotný proces odbarvování (certifikováno INGEDE). U průmyslového kompostování průběžně
testujeme a vyhodnocujeme výsledky zkoušek. Např. podle

„Můžeme prokázat“
Náš systém environmentálního managementu byl certifikován
podle ISO 14001, systém energetického managementu
podle ISO 50001 a systém managementu bezpečnosti práce
podle OHSAS 18001. Kromě toho společnost KURZ často
aktualizuje prohlášení o životním prostředí a informace o produktech, které lze najít na webových stránkách, včetně konkrétní certifikace.

EKOLOGICKY RELEVANTNÍ
INFORMACE O RAŽEBNÍCH FÓLIÍCH

„Komunikujeme“
Vytvořili jsme sérii věcných, stručných, a hlavně zajímavých
informativních videí pro čtyři okruhy: výroba v KURZ; materiály použité v našich transferových produktech; recyklace konečného produktu a recyklace PET. Můžete vyhledávat na
YouTube v playlistu LEONHARD KURZ.

UKÁZKA RECYKLACE
KONEČNÉHO PRODUKTU A PET

Pro další detaily, zaslání dokumentace, vzorků nebo
individuální podporu mě neváhejte kontaktovat. 
Svetlana Holečková
PR a Marketing Manager
LEONHARD KURZ South-East Europe
svetlana.holeckova@czkurz.com
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Nejen značka
prodává
ZÁKAZNÍCI JSOU STÁLE NÁROČNĚJŠÍ. NEJEN POKUD JDE O ZBOŽÍ SAMOTNÉ, ROSTOUCÍ ROLI
HRAJÍ ZNAČKA, KVALITA PRODUKTU A JEHO KONKRÉTNÍ VZHLED. DŮRAZ JE KLADEN I NA OBAL A JEHO
SCHOPNOST UPOUTAT ZÁKAZNÍKOVU POZORNOST. ÚSPĚŠNÍ PRODEJCI MUSÍ NÁSLEDOVAT ZMÍNĚNÝ
TREND, ČEHOŽ LZE BEZ VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ JEN TĚŽKO DOSÁHNOUT.
Adriana Weberová

Z

načky neboli brandy jsou důležitou součástí našich životů. Dávají nám rychlou a stručnou nápovědu o produktu, který kupujeme. Do hry ale vstupují mnohé další
aspekty, například jeho design. Podle výzkumu vědců z brněnské Mendelovy univerzity stráví průměrný člověk v nákupním centru týdně dvě a půl hodiny, z toho ale nakupuje
pouze dvacet procent času. Co z výsledku může vyplývat?
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Většinu času tráví návštěvníci tím, že procházejí obchody, dívají se a hledají, co by koupili, co je zaujme.
Jedna z možností, jak upoutat jejich pozornost, docílit u nich
WOW efektu, je design produktu a obalu. „Přemýšlet nad
balením v souladu s brand strategií je základ. Pokud to uděláte, máte v Česku pořád dost prostoru zákazníka překvapit
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a získat tak konkurenční výhodu před ostatními,“ doporučuje
Zuzana Vyhnánková Brečanová z Taste Lovebrand.
Kreativitě se meze (ne)kladou
Podle dalších závěrů výzkumu vědců z brněnské univerzity zaujmou zákazníky právě netradiční obaly. Obal, etiketa nebo
štítek jsou jednou z možností, jak se pro ně stát srdcovkou
a volbou číslo jedna.

VÝZKUM VĚDCŮ
Z BRNĚNSKÉ UNIVERZITY
POTVRDIL, ŽE ZÁKAZNÍKY
ZAUJMOU NETRADIČNÍ OBALY.
„V dnešní online době je packaging produktů naprosto zásadní věc. Zejména e-shopy totiž někdy zapomínají, že nejsilnější asociace se značkou stále vznikají při osobním kontaktu
zákazníka s produktem nebo službou. A proto balíček funguje
jako brána do jeho srdce. Ve způsobu zabalení, zvolených
materiálech, vnějším designu i přiložených dárcích či tiskovinách se může doslova promítnout celá značka,“ podotýká
Zuzana Vyhnánková Brečanová a dodává: „Pokud prodáváte přírodní kosmetiku, vaše cílovka bude citlivá na použití
neekologických materiálů při balení a neocení jako dárek ani
hromadu vzorečků. Pokud je naopak vaším produktem luxusní
bižuterie, nemůžete ji zákazníkovi poslat v krabici, kterou jste
vyndali z tříděného odpadu. Jde ale vymyslet i mnoho neobvyklých detailů, které na zákazníka přenesou tu správnou
atmosféru. Už vám třeba někdy přišel balíček navoněný speciální vůní značky?“

VÝROBCI A PRODEJCI
UŽ DNES VYTVÁŘEJÍ
INTELIGENTNÍ
DISPLEJE A BALENÍ.
Trendy v posledním roce přitom hovoří jasně – největší roli
hraje jednoduchost a důraz na ochranu životního prostředí.
Čím dál modernější je opakovaná použitelnost a případně
recyklovatelnost obalu. Naopak „nepřítelem“ jsou plasty
a umělotiny.
Roste zájem o digitálně tištěné obaly
Obal dnes není pouze o designu a kreativitě, kterou by prodejci v žádném případě neměli podceňovat. Stále důležitější

roli hraje materiál, kvalita i způsob tisku. Klasické metody,
jako je sítotisk nebo ofsetový tisk, jsou osvědčené svojí kvalitou. Nejen v klasickém, ale i obalovém odvětví je však budoucností často zmiňovaný tisk digitální. „Současná generace
digitálních tiskových strojů bez problémů potiskne i skládačkové lepenky vhodné pro výrobu obalů. Vysoká kvalita tisku je
již standard a atraktivitu obalu lze navíc ještě zvýšit použitím
zlaté, stříbrné nebo bílé barvy. O digitálně tištěné obaly je
stále větší zájem, jak se můžeme každoročně přesvědčovat
na veletrhu Reklama Polygraf. Kvalita a provedení na veletrhu
vyráběných obalů zaujaly i komisi soutěže Obal roku, v které
jsme získali již několikrát ocenění,“ uvádí Luboš Novotný, obchodní ředitel společnosti Xerox ČR.

NEJVĚTŠÍ ROLI HRAJE
JEDNODUCHOST
A DŮRAZ NA OCHRANU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Budoucnost smart
technologií i v obalech
S modernizací se vyvíjí technologie nejen u samotného tisku.
Výrobci a prodejci už dnes vytvářejí inteligentní displeje
a balení. Snaží se zákazníkům propojit fyzický a digitální
svět. Pomocí smartphonu bude možné přímo v obchodě zjistit
všechny informace o produktu, jako je jeho složení, či slevy.
Některé společnosti už dnes řeší otázku zavedení inteligentních prvků, jako je tištěná elektronika a inteligentní senzory
na štítcích produktů a obalech, které by přinesly revoluci v obchodních možnostech. Význam obalů jednotlivých produktů se
tak postupem času ještě zvýší právě díky inovacím v oblasti
digitálního tisku, softwaru, elektroniky pro IoT a umělé inteligence. Přinesou nové možnosti nejen samotným zákazníkům,
ale i prodejcům značek. 
29
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Obaly pro generaci,
která žije sociálními
sítěmi
SOCIÁLNÍ SÍTĚ SE RYCHLE STALY ZÁKLADEM MODERNÍ KOMUNIKACE. PŘÍTOMNOST ZNAČEK NA
INSTAGRAMU, FACEBOOKU, TWITTERU NEBO LINKEDINU JE V DNEŠNÍ DOBĚ SPÍŠE NUTNOST NEŽ
VOLBA, COŽ JE PŘÍLEŽITOST I PRO OBALY, NA KTERÝCH ZÁLEŽÍ SNAD JEŠTĚ VÍCE NEŽ
KDYKOLIV JINDY.
Ze zahraničních zdrojů

V

minulosti si obal prohlížel pouze koncový zákazník,
nyní je ale situace zcela odlišná. Kupující soustavně
sledují sociální sítě a nechávají se jimi ovlivnit i při rozhodování o nákupech. Mnozí z nich si také denně fotograficky
zaznamenávají svoje zážitky. Sociální sítě tak mají potenciál zpřístupnit značky každý den milionům diváků. Například
60 % uživatelů Instagramu prohlašuje, že na této platformě
objevili alespoň jeden nový výrobek.
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Robert Lockyer, CEO společnosti Delta Global, která je dodavatelem balení pro luxusní maloobchodní zboží, si je vědom
toho, že nyní jsou nezbytností fotogenické a tzv. connected
obaly (například inteligentní, aktivní nebo interaktivní), které
přinášejí nějaký zážitek.
V následujících řádcích nastiňuje některé důvody, proč by se
social-ready packaging mělo stát prioritou.
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Ať jsou vaše texty
a design zapamatovatelné
„Je důležité, abyste poselství své značky sladili s materiály
a barvami, které používáte. Vaše sdělení efektivně předají
odvážné a minimalistické návrhy, jelikož jsou snadno čitelné
a nejúčinnější,“ doporučuje Robert Lockyer a dodává: „Sociální
sítě jsou uspěchané, překypují obsahem, není dost času na jejich prohlížení, a tak se značky snaží vyniknout, protože lidé
rolují na obrazovce pořád níž a níž. Ať už jde o logo, font
nebo barvu, musí se jasně odlišit.“
Například luxusní značka Gucci tak činí emblémem zrcadlově zdvojeného GG, kdežto Tiffany & Co. použitím tyrkysové barvy. Přestože pařížská kosmetická značka L’Oréal
nevkládá slogan „Protože vy za to stojíte“ do každého svého
příspěvku, jde o mezinárodně rozpoznatelnou frázi. Jedná se
o promyšlenou oslavu žen a je s jejími výrobky neustále spojován. V nedávné kampani ke dni sv. Valentýna obsahovala
skvrna od jejich rtěnky Rogue Signature slova „stojíte za to“
v obrázku srdce. „I kdybyste z výrobků těchto obchodníků odstranili název značky, podle ostatních identifikovatelných prvků
publikum stále rozpozná, od koho jsou. Značky musí hledat
chytré způsoby, jak princip aplikovat na všechny své obaly,

aby zůstaly pro zákazníky známou tváří bez ohledu na to,
kdo je ‚postuje‘ na sociálních sítích,“ podotýká Robert Lockyer.
Další příklad je ze segmentu FMCG. Společnost McVities
prostřednictvím působivého fontu, který připomíná pomerančovou kůru, implementovala do obalů svých piškotů Jaffa
Cakes ikonické znázornění způsobu, jak je ukusovat: úplněk,
půlměsíc, úplné zatmění. Firma vycházela z televizní reklamy
z 90. let, která imitovala zatmění slunce, a značka ho nyní
používá jako vizuální komunikační nástroj působící na emoce
zákazníků. Spotřebitelé mohou nyní podle způsobu, jakým
jedí sušenku, odhadovat, který typ osobnosti ze čtyř jsou. „Jde
o repetitivní strategii. Lidé si po léta
spojovali značku s legračním obráz‑
kem a zábavnými texty na krabičce.
Spotřebitele pobízí, aby různé styly konzumace napodobovali na fotkách pro
sociální sítě,“ doplňuje Robert Lockyer.
Zákazníci jsou marketéři –
tak jim dejte zážitek
Uživatelem generovaný obsah je autentický a rezonuje s jeho
pocity, protože ho vytváří někdo jiný než značka – nemluvě
PI

To je …

NEUVĚŘITELNÉ
POHODLÍ
To je Linde
Při nejnáročnější práci je potřeba
mít to největší pohodlí.
NOVÁ generace vysokozdvižných vozíků Linde. Více na www.linde-mh.cz/1202
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o tom, že když se zákazník stane vaším marketérem, ušetříte čas i peníze. „Aby obal přiměl uživatele k jeho vyfocení
nebo natočení na video, musí vyvolat WOW efekt. Vytvořit
kolem otevírání dárku nebo výrobku atmosféru očekávání
a vzrušení je pro zákazníka stejně tak důležité jako výrobek
uvnitř,“ připomíná Robert Lockyer. Například videa zachycující moment rozbalování vzala internet útokem a sbírají denně
miliony zhlédnutí. Platformami, které předvádějí tyto zážitky
obrovskému publiku, se staly hlavně YouTube, Snapchat
a Instagram Stories. Na otevírání krásného balíčku a odhalování jeho obsahu je něco kouzelného, co lidi nutí, aby tento
okamžik sdíleli s ostatními. Lidé důvěřují jiným lidem a so‑
ciální sítě vytvářejí účinnou elektronickou platformu pro word-of-mouth marketing i přirozený projev, který – na rozdíl od
reklamy – působí pravdivě.
Používání speciálních
znaků posílí vaši viralitu
Značky musejí zákazníka povzbuzovat, aby je sledoval,
sdílel a interagoval s nimi na jejich vlastních sociálních sítích.
Přidáním hashtagů a zavináčů ke svým obalům můžete vyvolat
akci, díky níž budete okamžitě k nalezení. A pokud uživatele
přivedete přímo ke svému nákupnímu kanálu, mohou přes něj
provést nový nákup. Pokud je obal navíc personalizovaný,
zvyšuje se pravděpodobnost jeho dalšího sdílení, protože se
stává součástí zákazníkovy vlastní značky. Přizpůsobení zážitku z obalu jeho příjemci způsobí, že se cítí výjimečně, jako
by byl součástí vaší entity – stačí se podívat na velmi úspěšnou
kampaň Coca-Coly „Share a Coke“, kdy lidé vyrazili do obchodu doslova jen proto, aby našli, koupili a sdíleli svou personalizovanou kolu.
Vytvořte chytré nebo „propojené“ obaly
V době, kdy zákazníci tráví s mobilními zařízeními přes tři hodiny denně a segment e-commerce roste, musí zůstat obaly
digitálně propojené a podporovat návrat ke značce online.
Japonská značka péče o pleť Skin Aqua – v souladu s kulturou
sociálních sítí a charakterem svých zákazníků – převrátila informace na obalech tak, že se daly správně přečíst, jen když
si s nimi nakupující udělali selfie.
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L’Oréal se nedávno spojil s ModiFace, kosmetickou aplikací
na bázi rozšířené reality, jež umožňuje zákazníkům „vyzkoušet
si“ make-up před nákupem prostřednictvím fotoaparátu v telefonu. Informování o aplikaci prostřednictvím obalu pomohlo
L’Oréalu udržet si stávající i získat nové zákazníky. Existuje
mnoho způsobů, jak zajistit, aby obaly byly „propojené“.
Například umístěním QR kódů, které po naskenování nabídnou celou řadu interaktivních prvků. Spotřebitelé tak mohou
snadno získat například informace o kvalitě produktu, opakovaně objednávat zboží, sledovat videa, číst rady, účastnit
se soutěží, a dokonce využívat personalizovanou komunikaci
a služby zákazníkům.
Vliv influencerů
a ambasadorů
Nepředstavujte si svůj obal jen v rukou zákazníků, ale
i v rukou placených marketingových profesionálů. Sociální
platformy jsou centrem komunity influencerů, kteří jsou placeni
za účast na sponzorovaných kanálech, provozují product placement na svých vlastních kanálech a stávají se podporovateli a ambasadory. Pro značky, s nimiž spolupracují, vytvářejí
silně kontrolovaný obsah.
Ekologický obal s mramorovým efektem pro módní značku
MatchesFashion je tak nádherný a opakovaně použitelný,
že instagrameři a uživatelé Pinterestu dychtí, aby byl součástí
jejich stylingových záběrů. Influenceři interiérového designu
ho často používají například k aranžování polic a stolů, jako
úložný systém či pozadí v různých uspořádáních lifestylových
bytů.
Robert Lockyer na závěr dodává: „Vedlejším přínosem balení
pro generaci, která žije na sociálních sítích, je to, že se stanete stylovými, vaše značka bude záměrně zařazovaná do
každé fotky. Zákazníkovi to dává pocit exkluzivity a přivádí
ji k masám. Zvýšení povědomí o značce a získání nových
zákazníků je jen jednou z výhod social-ready obalů. Mohou
také pomoci pochopit nákupní zvyklosti zákazníků a jejich
chování na sociálních sítí a tím jim v budoucnu lépe přizpůsobit prezentaci svých výrobků.“ 
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Naším cílem je hrát
„extraligu” na světové
úrovni
Společnost BRANOPAC CZ letos slaví 25. narozeniny. Podobně jako mnoho dalších firem začínala ve skromných
garážových podmínkách. „Po začlenění do skupiny Antalis, která má v produktovém portfoliu tisíce obalů, patříme
mezi evropské lídry,“ říká mimo jiné jednatel Ing. Petr Martinek, MBA.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

VÍCE O SPOLEČNOSTI

PETRA MARTINKA

ANTALIS PACKAGING CZ&SK NA VIDEU

Letos slavíte 25. výročí působení na
tuzemském trhu. Jak to všechno začalo?
Asi jako většina „garážových“ firem. Otevřel se trh a vznikla
obrovská poptávka po obalech a obalových řešeních.
Postupně se aktivity rozvíjely až do stadia, kdy bylo třeba přijmout zásadní investiční rozhodnutí. Postavit vlastní novou halu
i sklady, kde firma působí dodnes.
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Jakými strukturálními změnami
BRANOPAC CZ za čtvrt století prošel
a jak to ovlivnilo váš byznys?
Z distributora obalů jsme se stali specialisty na antikorozní
obaly a poskytovatele služeb exportního balení. Zejména
zkušenosti německého partnera v oblasti dlouhodobé antikorozní ochrany byly stěžejním zlomem pro vývoj firmy. V naší
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druhé dceřiné firmě, BRANOPAC Packing, dáváme příležitost
i zaměstnancům se změněnou pracovní schopností. Tím regionu přispíváme sociální zodpovědností. Největší strukturální
zlom nastal v roce 2012 , kdy bývalý majitel odprodal 100%
podíl francouzské skupině Antalis. Ta přesměrovala veškeré
své aktivity v oblasti průmyslového balení v České republice
a na Slovensku na BRANOPAC CZ. Interně došlo k mnoha
změnám, které doprovázely akvizici, ale vše se podařilo
zvládnout a firma dále roste dvouciferným tempem každý rok.
Jak se změny dotkly
vašich služeb a produktů?
Po akvizici došlo k propojení produktových portfolií obou firem
a tím i pochopitelně k rozšíření zákazníků, zákaznické databáze. Skupina Antalis, která má v produktovém portfoliu tisíce
obalů strukturovaných do 14 produktových skupin, začala
uplatňovat svou strategii „one stop shop“ nově i na zákazníky BRANOPAC CZ. Došlo také k propojení dodavatelské
struktury.
Poznamenala vás nějak
recese v roce 2008?
Recese v tomto období zasáhla výrazně i naši společnost,
protože stěžejním oborem, kam dodáváme, je automobilový
průmysl a strojírenství. Naše vztahy se zákazníky jsou ale natolik dobré, že jsme o žádného většího nepřišli a našli jsme
společné řešení v rámci snížení objednávek.
Šlo tedy o zkušenost,
kterou jste v následujících
letech dokázali zúročit?
Každá taková zkušenost je dobrá. Firma se musí podívat dovnitř na své interní procesy, zapojit všechny zaměstnance při
hledání úspor. Prověřením vztahů s dodavateli i zákazníky
vlastně zjistíte, kdo je ve firmě „srdcař“ a kdo chodí do zaměstnání jen pobýt. Navíc se trh pročistí a konkurenční prostředí se
ozdraví. Já jsem v té době pracoval pro výrobce filtrů a filtračních systémů, jejichž hlavním odběratelem byl automobilový
průmysl, a mohu zodpovědně říct, že to byla nelehká etapa
s propadem obchodu až o 50 %. Dělala se nepopulární
a nákladově drastická opatření. Ale díky dobré komunikaci napříč firmou a pochopení zaměstnanců se vše podařilo zvládnout a firma byla po odeznění krize ještě silnější a stabilnější.
Můžete vyjmenovat
vaše klíčové služby a produkty?
Naše produkty slouží zejména k dlouhodobé ochraně výrobků proti korozi, na což se specializujeme již od založení
společnosti. Specialitou je také exportní/zámořské balení, které provádíme přímo u zákazníků. S příchodem skupiny Antalis se významně rozšířilo produktové a zákaznické

portfolio, kde hlavní produktové skupiny představují obaly na
míru, tzv. Bespoke, dále výplňové materiály (mačkaný papír
a vzduchové polštářky) pro zaplnění volného místa v obalech
z lepenky a fixaci produktů pro následný transport. Zákazníkům
se hlavně snažíme nabízet kompletní obalová řešení. To znamená, že zákazník kupuje vše z jednoho zdroje a tím si optimalizuje svůj pracovní kapitál. Zboží se dodává do 24 hodin.
Skvěle nám tento model funguje u mezinárodních zákazníků,
kdy Antalis se svou prezencí ve 28 evropských zemích dokáže
nabízet lokální služby zastřešené centrální smlouvou.
Jakými technologiemi
disponujete?
Disponujeme 18 stroji, které převíjejí, řežou, svařují a stříhají
obalové materiály pro výrobu sáčků, vaků, přířezů a 3D vaků.
Vše je uzpůsobeno tak, abychom byli schopni vyrábět rychle
a s požadovanou kvalitou. Naše výrobní možnosti a kapacity také významně využívají ostatní pobočky skupiny Antalis.
I proto je již nyní naše výroba značně vytížená a z tohoto
důvodu budeme v brzké době rozšiřovat výrobní kapacity.
Máme v plánu také začít vyrábět přířezy a boxy z kartonplastových materiálů, vysekávat tvarovky z PE pěny a kompletovat
vše do zákaznicky definovaných obalů.

S tím jsou spojené investice.
Do čeho jste naposledy investovali?
Šlo o dva stroje, oba byly vyvinuty na míru potřebám našich
zákazníků. První je stroj na výrobu hliníkových sáčků plochým
svarem s možností výroby otevíracích výseků. Druhý je na výrobu Y-vaků. Jedná se o záložkové vaky se dnem ve tvaru písmene Y, které mohou být alternativou k 3D vakům využívaným
v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, jež umíme
vyrábět díky námi vyvinutému svařovacímu stroji. Standardní
vaky s 3D dnem se svařují ručně, jejich výroba je pomalejší,
tedy i dražší. Materiálem pro tyto výrobky může být LDPE
a VCI fólie. Obě zařízení nám výrazně zvýšila efektivitu
výroby.
35
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Jakým vývojem prošli vaši klienti
za posledních 25 let z hlediska
poptávky po službách?
Klienti stále více poptávají komplexní obalová řešení včetně
návrhů designu obalů. Proto jsme loni otevřeli již šesté design
centrum obalů, kde s pomocí softwaru dokážeme obal nejen
navrhnout, ale i ihned vyrobit vzorek a otestovat funkčnost. Již
delší dobu pozorujeme, jak se naši zákazníci odborně posunuli vpřed při zadávání poptávek či výběrových řízení, což je
pozitivní známka jejich lepší znalosti obalů. Pokud zákazník
ví, co chce, omezuje se mu tím možnost naletět nepoctivým
obchodníkům. Zároveň dokáže prosadit efektivnější řešení,
byť se jeví na první pohled dražší. S takovými zákazníky se
nám pracuje nejlépe, protože jen s tímto přístupem se dá najít
oboustranně nejlepší řešení.
Můžete být konkrétní?
Často jsme žádáni o konzultace a testy v oblasti antikorozní
ochrany (VCI a hliníkových fólií) a optimalizace balení do
stretch fólií. Obecně lze říci, že i když zákazník poptá konzultaci klasických komodit, jako jsou již zmíněné stretch fólie
nebo vázací či lepicí pásky, vždy se najdou možné cesty
k úsporám. Pro tyto služby využíváme naše produktové specia‑
listy z celé Evropy. Právě oni mezi sebou sdílejí zkušenosti
z různých trhů a mohou konzultovat dané obchodní případy.
Tohle je opravdu unikátní výhoda skupiny Antalis a právě díky
tomu jsme největší distributor obalů v Evropě s obratem přesahujícím půl miliardy eur.

Co pokládáte za důležité
z hlediska vývoje obalů?
Vývoj obalů je obor, který je velice dynamický a vyžaduje
znalosti nejen obalových materiálů a jejich designových řešení, ale zejména je nutné sledovat nové trendy i inovace
a být velice agilní, respektive flexibilní v naplňování potřeb
zákazníků. Jak jsem již zmínil, skupina Antalis provozuje šest
designových center, ve kterých se vyvíjejí obalová řešení na
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míru zákazníkům. Zejména automobilový průmysl je v tomto
ohledu velice náročný a vyžaduje práci s 3D daty. Běžně vyžaduje návrh obalu v řádu hodin nebo několika dnů a funkční
vzorky maximálně do týdne. Naší výhodou je dlouholetá zkušenost a dobrá reputace mezi zákazníky, což je i pro nás
velký závazek.
Mohl byste představit ukázky
povedených obalů vyrobených na míru?
Bohužel, většina obalů vyvinutých na míru zákazníka je vázána smlouvou o mlčenlivosti. Občas si nás světoznámí výrobci automobilů najímají jen na vývoj obalů, který je posléze
součástí výběrových řízení pro budoucí výrobu. Proto bych
nerad uváděl konkrétní projekty. Nicméně mohu uvést, že
jsme schopni vyvíjet komplexní obaly od blistrů přes klasické
výseky, například z PE pěny uložené v obalech z lepenky,
až po skládací paletové boxy včetně vnitřního obalového vybavení a palety. Na tyto obaly máme dokonce registrovaný
užitný vzor (patent) v několika evropských zemích.
Jak vnímáte
vaši pozici na trhu?
Diskuse o pozici na trhu je velmi subjektivní názor, protože
definovat tržní podíl je při tak širokém sortimentu velice složité. Nicméně díky dlouholetému působení na českém a slovenském trhu se naše pozice, respektive podíl na trhu zvyšuje.
V posledních pěti letech jsme každý rok navýšili prodeje dvojciferně a obsluhujeme více než 1000 aktivních zákazníků.
Pokud budeme hovořit o naší evropské pozici coby distributora obalů, zde jsme jedničkou na trhu, posuzujeme-li pozici podle
obratu divize Packaging skupiny Antalis. Ale
to nám samozřejmě nestačí a naše ambice
jsou mnohem větší. Chceme růst jak organicky, tak akvizičně. Nebál bych se říct, že
náš cíl je hrát „extraligu“ na světové úrovni.
Můžete na závěr
prozradit vaše
nejbližší cíle a plány?
Co se týká lokálních cílů, rád bych rozšířil výrobní a skladovací kapacity v naší výrobě ve
Veselí nad Moravou. Chtěl bych najít na trhu
talenty a obohatil tak náš pracovní tým o specialisty na fólie,
obalové stroje a balení jako celek. Ti budou začleněni i do
mezinárodních pracovních týmů a budou se podílet na podpoře prodeje v daných oblastech. Tyto cíle vidím jako klíčové
pro náš další rozvoj a v Antalisu jsme si velice dobře vědomi
toho, že bez schopných a zkušených kolegů to prostě nejde.
Proto děkuji současnému týmu za výborné pracovní výsledky
posledních let. 
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Zalistování
produktů stojí
stovky hodin ročně
GS1 CZECH REPUBLIC VE SPOLUPRÁCI S PORADENSKOU SPOLEČNOSTÍ EY ČESKÁ REPUBLIKA
V LOŇSKÉM ROCE ZMAPOVALA PROCES ZALISTOVÁNÍ NOVÉHO RYCHLOOBRÁTKOVÉHO ZBOŽÍ
V ČR SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA SOUVISEJÍCÍ VÝMĚNU PRODUKTOVÝCH KMENOVÝCH DAT.
ZÁSTUPCI OSMI VÝZNAMNÝCH DODAVATELŮ A OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ ODPOVÍDALI V DETAILNÍM
OSOBNÍM ROZHOVORU A 175 DODAVATELŮ ZE SEKTORU POTRAVINY, NÁPOJE A DROGERIE VYPLNILO
ONLINE DOTAZNÍK.
Tomáš Tlučhoř, GS1 Czech Republic

V

ýsledky potvrzují hypotézu, že výměna produktových
kmenových dat stále čeká na standardizaci, která
by snížila administrativní zátěž, zlepšila komunikaci
(hlavně změn) a podpořila využití tzv. B2C dat – produktových informací pro spotřebitele. Chyby v kmenových datech

způsobují problémy především v oblasti dodavatelského řetězce. Např. chybné údaje o logistických jednotkách na objednávkách vedou k dodávkám nekompletních palet či snížení
servisní úrovně. Chyby se však promítají i do planogramů
a následného vystavení v prodejně.
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Proces zalistování
nových produktů

2. Zástupce dodavatele (obvykle key account manager,
dále KAM) následně seznámí s vybranými novinkami
nákupčí obchodních řetězců. V této fázi jsou prezentovány

1. Produkty doporučené pro zalistování u dodavatele zpravidla

pouze základní nestrukturované informace o produktu, vzorky

vybírá oddělení marketingu ve spolupráci s pracovníky

či obrázky konceptu. Po vzájemné dohodě přecházejí

category managementu. V potaz se mimo jiné bere zaměření

vybrané novinky do schvalovacího procesu obchodníka.

jednotlivých obchodních řetězců a dostupnost novinky
v souvislosti s jejich zalistovacími okny (podrobněji

3. Rozhodnutí o zalistování provádějí obchodní řetězce

bod 3). Zalistování nového produktu bývá často spojeno

během tzv. zalistovacích oken či zalistovacích komisí.

s vylistováním starého produktu.

Jejich frekvence se u různých odběratelů liší, setkat se dá
s průběžným listováním téměř každý týden, každý měsíc,
několikrát do roka nebo pouze jednou ročně. V naléhavých
případech lze výjimečně zalistovat i mimo termín.
V této fázi jsou po dodavatelích požadovány alespoň
základní údaje o produktu jako rozměry, hmotnost, 		
paletizace, ceny a případně i vzorek. Mohou však být již
vyžadována i kompletní kmenová data produktu.
4. Během samotného zalistování probíhá založení vybraných
produktů do informačního systému obchodního řetězce
a souběžně či s drobným posunem rovněž vylistování
nahrazovaného produktu. Koordinace zalistování
a vylistování v řadě případů působí problém a objednávají
se i vylistované produkty. V této fázi již odběratel potřebuje
od dodavatele kompletní produktová kmenová data.
Výměna produktových kmenových dat je detailně popsána
dále.
5. Někteří odběratelé po zalistování produktu realizují
s dodavatelem testovací objednávku. Pokud produkt ještě
není vyroben, testuje se alespoň správné fungování datového
toku. Testování může být nahrazeno specifickými opatřeními
během prvního závozu.
6. Celý proces končí běžnými objednávkami zboží
a prodejem spotřebitelům.

Výměna produktových
kmenových dat
Pro sběr produktových kmenových dat se v ČR nejčastěji vy‑
užívá excelová zalistovací karta. Každý odběratel definuje
svoji vlastní kartu a dodavatelé ji následně vyplňují. Tuto výměnu dat lze rozdělit do šesti základních kroků.
1. Pro vyplňování zalistovacích karet (ZK) mají zvláště 		
větší dodavatelé připravená makra, která většinu činnosti
automatizují a snižují chybovost. Data jsou vyexportována
z informačního systému dodavatele do excelu a z něj jsou
údaje prostřednictvím maker překopírovány do jednotlivých
zalistovacích karet. Obyčejně je však nutné provádět
i manuální zásahy a kontroly.
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2. Zalistovací karta je následně zkontrolována a odeslána
nákupčímu obchodního řetězce. U větších společností

 zasláním změnového formuláře, jehož formát
nemusí být vždy definován obchodním řetězcem

zajišťuje přípravu karty asistent KAM, její odeslání však řeší
přímo KAM. Odeslání probíhá e-mailem nebo nahráním dat
do portálu odběratele.
3. Na straně odběratele je zalistovací karta přijata a jsou

 zasláním celé zalistovací karty, jako by se jednalo
o nový produkt

 pouze textem v nestrukturované podobě

do ní doplněny dodatečné údaje. Jedná se například
o interní identifikaci produktu odběratele, názvy pro účtenky
či regály, kategorie a podobně.
4. Data následně automaticky zkontroluje informační systém
odběratele nebo k tomu vyvinutá makra v excelu. Někteří
odběratelé kontrolují správnost dat oproti fyzickému produktu.
Většinou se však jedná o kontrolu pouze několika základních
údajů a jen u vybraných produktů. V případě problémů je
zalistování pozastaveno do doby, než dodavatel zajistí
nápravu.
5. Artikl je následně založen v informačním systému 		
obchodního řetězce, zpravidla automatickým importem.
6. Po úspěšném založení arktiklu v informačním systému
zasílají někteří odběratelé svým dodavatelům potvrzení,
které může obsahovat i vybraná odběratelem doplněná
data, jako například interní identifikaci produktu. Tento krok,
ačkoliv ho dodavatelé vítají, není u všech obchodních řetězců
běžný.

Komunikace změn již
zalistovaných produktů
Proces zasílání a zpracování změn kmenových dat není oproti
procesu zalistování nového artiklu dostatečně formalizován,
což někteří odběratelé vnímají jako problém. Mezi nejčastější
patří změny kartonáže/paletizace a změny informací uvedených na obalu. Proces lze rozdělit do tří základních kroků.
Impuls k úpravě dat již zalistovaného produktu vychází téměř
vždy od dodavatele. KAM některých dodavatelů přitom musejí změny u produktů ze svého portfolia aktivně vyhledávat,
jelikož není k dispozici automatická notifikace změn. Proto
existuje riziko, že je některá změna opomenuta. Obchodní
řetězce, které kontrolu provádějí proaktivně na svojí straně,
nicméně identifikují celou řadu změn, jež ze strany dodavatele
komunikovány nejsou vůbec nebo až se zpožděním. Některé
změny však mohou působit problémy v logistice, a proto některé z obchodních řetězců této kontrole čas a energii věnují.
Pokud KAM vyhodnotí, že je změnu potřeba oznámit obchodnímu řetězci, odesílá mu ji e-mailem – většinou jedním z následujících tří způsobů:

Na straně obchodního řetězce je důležité, aby byla informace o změně zaevidována v informačním systému. K tomu
však občas vzhledem k nízké formalizaci procesu nedojde,
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např. proto, že je e-mail přehlédnut, automaticky zařazen do
nevyžádané pošty, či nedojde k výměně informace mezi nákupčím a jeho asistentem.
E-commerce, omnichannel a B2C data
Produktová kmenová data byla historicky potřeba téměř výhradně pro podporu B2B procesů – logistiky a obchodu.
S rozvojem e-commerce objem využívaných informací dramaticky narostl o B2C data, jelikož bylo nutné prezentovat
produkt spotřebiteli on-line. Lze očekávat, že růst objemu potřebných dat o produktech, hlavně B2C, bude pokračovat
a nebude se již týkat pouze on-line prostředí.

1. Aktuální stav nepodporuje efektivní sdílení dat určených
spotřebitelům (B2C), jelikož zalistovací karty jsou 		
zaměřené téměř výhradně na B2B data. Jejich rozšíření
o B2C část, která je velmi obsáhlá, se přitom zdá nereálné,
jelikož by vedlo k významnému nárůstu složitosti excelových
zalistovacích karet s negativním dopadem na kvalitu dat.
Trh je tak v této oblasti zcela odkázán na služby třetích stran,
které poskytují obsah. Důležitost B2C dat přitom v souvislosti
s implementací nových technologií a legislativních předpisů
neustále roste.
2. Celý proces je administrativně náročný pro dodavatele.
Ti pro každý produkt vyplňují několik zalistovacích karet

V rámci snah o zlepšení zákaznického zážitku budou moderní
technologie, jako například informační panely, rozšířená rea‑
lita či virtuální regály, pronikat i do kamenných prodejen.
Nezbytnou podmínkou úspěšné implementace těchto moderních technologií jsou kvalitní produktová B2C data. Ta jsou
důležitá i z důvodu doporučení produktů zákazníkům s dietetickým omezením nebo preferencí při výběru produktů podle
jeho složení. Výměna B2B a B2C dat v České republice je
však stále oddělena a řešena zvlášť. Data získávaná prostřednictvím zalistovacích karet jsou téměř výhradně B2B. V oblasti
B2C dat jsou aktuálně využívány třetí strany – subjekty pořizující a poskytující obsah.
Hlavní identifikované problémy
Během studie byly zjištěny následující oblasti, které nefungují
optimálně a nabízejí prostor pro zlepšení.
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v závislosti na počtu svých odběratelů. Podle průzkumu
strávil průměrný dodavatel v roce 2018 celkem 139 hodin
pouze vyplňováním a odesíláním zalistovacích karet pro
nové produkty. U největších dodavatelů to byl téměř 		
dvojnásobek. Detailní výsledky jsou k dispozici v tabulce na
protější straně. Vyšší úroveň automatizace by snížila zátěž
i na straně odběratelů, jelikož množství zpracovaných artiklů
se u větších hráčů pohybuje v nižších desítkách tisíc ročně.
3. Oslovení dodavatelé a odběratelé přiznávají, že
v souvislosti s produktovými kmenovými daty většinu problémů
ve fungování dodavatelského řetězce způsobuje proces
sdílení změn. Vzhledem k nízké úrovni formalizace
tohoto procesu občas není změna komunikována či 		
správně zaevidována v informačním systému. Pokud se
jedná o změnu v paletizaci, kartonáži či ukončení produktu,

IDENTIFIKACE

dochází k nesouladu mezi objednaným a obdrženým
množstvím či objednávce již nedostupných produktů. Vliv na
snížení servisní úrovně v této souvislosti dodavatelé odhadují
na 3 %. Časová náročnost komunikace změn činila
u průměrného dodavatele v roce 2018 celkem 109 hodin.
U největších dodavatelů to bylo více než dvojnásobek.
4. Práce s některými zalistovacími kartami je pro dodavatele
složitá kvůli nejasné terminologii či nemožnosti zapsat
všechny hodnoty prostřednictvím maker.
5. Získávání dat od velmi malých místních dodavatelů je
velmi složité z důvodů nedostatečného technického 		

kontrolám, ale především výrazným zlepšením procesu změn
již zalistovaných produktů. Změny totiž dodavatel v GDSN
provede pouze jednou a obchodním řetězcům jsou automaticky odeslány přímo do jejich informačních systémů. Důležitým
aspektem je podpora B2B i B2C dat včetně možnosti sdílení
produktových fotografií, videí, certifikátů, bezpečnostních listů
a dalších dokumentů. GDSN tedy podporuje možnost vytvořit
kompletní digitální dvojče produktu, což je důležité nejen při
provozování e-shopu, ale i při implementaci řady moderních
technologií v kamenných prodejnách. Průměrný počet B2C
atributů u malých a středně velkých českých dodavatelů se
podle průzkumu pohybuje mezi 10 a  18. U velkých dodavatelů nad 250 zaměstnanců je to dokonce 49.

vybavení či malé ochoty se práci s daty věnovat.

Vize budoucího stavu
Na vyspělých trzích v zahraničí se již řadu let prosazuje
GDSN – síť globální datové synchronizace, která řeší řadu
problémů popsaných výše. GDSN je globální síť certifikovaných elektronických katalogů pro výměnu produktových kmenových dat s využitím celosvětově používaných standardů
GS1.
Schéma fungování GDSN

GDSN využívá výhody centralizace, kdy dodavatel vloží svá
produktová kmenová data pouze jednou ve standardním formátu, a obchodní řetězce si tato data mohou stáhnout. Jelikož
se však jedná o síť, samotné technické řešení je nabízeno několika různými poskytovateli, a tudíž se snižuje riziko závislosti
na jednom dodavateli řešení. V současné době je GDSN jediným globálně rozšířeným řešením pro výměnu produktových
kmenových dat rychloobrátkového zboží (FMCG). Důležitá je
rovněž možnost integrace s informačním systémem dodavatele
či odběratele, čímž lze eliminovat četnost manuálních zásahů,
a tím i riziko chyb na minimum.

Centralizace je vhodná i v případě kontroly kvality dat. Z průzkumu vyplývá, že úroveň datové kvality nyní společnosti neměří. Někteří odběratelé však provádějí i manuální kontroly,
aby zajistili, že data odpovídají skutečnosti.
Pokud by tyto kontroly prováděli všichni odběratelé, bude
každý produkt zkontrolován několikrát. V zahraničí se proto
postupně přechází na efektivnější způsob zajištění požadované úrovně datové kvality, kdy jeden zvolený specializovaný
subjekt provádí tyto kontroly pro celý trh. Každý produkt tak
stačí zkontrolovat pouze jednou.

Z průzkumu vyplývá, že potenciál pro standardizaci výměny
produktových kmenových dat je
značný. Většina oslovených dodavatelů v České republice odhaduje, že 60–100 % údajů
vyžadovaných obchodními řetězci je podobných či stejných
již dnes. Jde tedy primárně
o sjednocení formátu a způsobu,
jakým jsou data od dodavatelů
vyžadována.
Digitální dvojče produktu
Využitím GDSN se sníží administrativní náročnost procesu
zalistování a zlepší kvalita dat nejen díky automatickým

Jak se zapojit do GDSN? Vše o novém e-katalogu pro sdílení
kmenových dat od standardizační organizace GS1 Czech
Republic se dočtete v červnovém vydání magazínu Packaging
Herald. 
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Již téměř tři

dekády jsme Vaším spolehlivým

partnerem v oblasti průmyslového značení
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INK-JET VIDEOJET 1580
Nový etalon v oblasti bezkontaktního
inkoustového značení
• patentovaný systém
dynamické kalibrace
popisovací hlavy
• intuitivní 10palcový
dotykový dispay
• tisk až 5 řádků alfanumerického
textu, čárových, Datamatrix
i QR kódů
• nízká spotřeba ředidla
dodávaného ve Smart kazetách
• jednoduchá výměna servisního
modulu uživatelem

V NAŠEM SORTIMENTU NALEZNETE:
Ink-jet tiskárny

Systém CIJ
výška znaků 2–10 mm, až pětiřádkový režim
Systém DOD
pro označování skupinového balení
výška znaků 8–80 mm
Termotransferové tiskárny pro přímý tisk
na obalové materiály

Etiketovací stroje s integrovanou
termotransferovou tiskárnou
Aplikátory samolepicích etiket
Ink-jet tiskárny s vysokým rozlišením
Průmyslové lasery
Stolní termotransferové
tiskárny

MATERIÁLY

Kov přináší do
světa snacků
originální design
NEDÁVNÁ STUDIE ORGANIZACE EUROMONITOR POTVRDILA TREND ROSTOUCÍ OBLIBY SNACKŮ.
LAETITIA DURAFOUR, MARKETINGOVÁ ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI CROWN FOOD EUROPE, POUKAZUJE
NA VÝHODY, KTERÉ DO TOHOTO RYCHLE SE ROZVÍJEJÍCÍHO ODVĚTVÍ PŘINÁŠEJÍ KOVOVÉ OBALY. JDE
O PRÉMIOVÝ VZHLED OBALU A DOKONALOU OCHRANU PRODUKTU.
Ze zahraničních zdrojů

dnešní zrychlené době je čas zásadní, proto není divu,
že trh se snacky zažívá rozmach. Právě snacky mohou
pomoci vyplnit mezery mezi jídly. Vychutnat je lze také
během odpočinku – například na večírku nebo v baru.

V

na tři primární oblasti. První je kanál: Kde se bude produkt
prodávat? Druhá je složení: Co produkt obsahuje? A neméně
důležitou oblastí je obal: Jak bude produkt vypadat na regále
nebo v podobném maloobchodním prostředí?

Důkaz obliby této kategorie je patrný z nedávné zprávy organizace Euromonitor (Premiumisation in Snacks: A Framework
for Growth). Hodnota globálního trhu zmíněného segmentu je
odhadována na 540 miliard USD a jako jeden z klíčových
faktorů růstu byla identifikována premiumizace. Tu zpráva člení

Na kovové obaly lze
aplikovat celou řadu efektů
Mnohé charakteristiky obalu mohou produkt posunout směrem
k prémiové části spektra. Kov například sám o sobě působí luxusním dojmem, protože se jedná o pevný a odolný materiál,
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který vzbuzuje dojem, že obsah uvnitř stojí za ochranu. Lze
u něj také snadno využít celou řadu efektů a povrchových
úprav, díky kterým je možné produkt přizpůsobit pro konkrétní
trh nebo příležitost, při které bude konzumován. Kovové obaly
jsou také používány pro sezonní výrobky v rámci speciálních
edic.
Spotřebitelé jsou ochotní
připlatit si za extra funkce obalu
Luxusní pocit z produktu může být také podpořen funkčností
obalu. Spotřebitelé jsou často ochotni si připlatit za vlastnosti,
jako je například možnost opětovného uzavření obalu nebo
snadná přenositelnost, tedy možnost produkt pohodlně přenášet bez rizika poškození. Prémiovou povahu značky podporuje i udržitelnost. Pro spotřebitele je stále důležitější dopad
výrobků a jejich obalů na životní prostředí, přičemž kovové
obaly patří k těm, které jsou vnímány jako ekologické.

týkající se udržitelnosti. Využity byly například pro klasické arašídy v křupavém těstíčku nebo verze Masala Curry a Jalapeño.
Každý obal je dekorován motivy země, odkud daná chuť pochází. Původní varianta se zaměřuje na Německo, Masala
na Indii a Jalapeño na Mexiko.
Neměli bychom opomenout ani kategorii zdravých snacků,
protože v dnešní době je zdravý životní styl prioritou pro
mnoho spotřebitelů. Kombinací těchto produktů s kovovým
obalem může vzniknout koncept, který je vhodný nejen pro
naše tělo, ale i životní prostředí.

LUXUSNÍ POCIT
Z PRODUKTU MŮŽE BÝT
TAKÉ PODPOŘEN
FUNKČNOSTÍ OBALU.

Mezi jejich výrobce patří například společnost Crown Food
Europe, která dodává obalová řešení pro širokou škálu prémiových produktů. Příkladem z poslední doby jsou obaly na
chuťovky k pivu od společnosti Made for Drink. Tento výrobce
spolupracuje se společností Crown již téměř rok. Prvotní řešení
bylo uvedeno na trh v rámci partnerství se společností Blue
Moon. Výsledkem je 23g nádobka ve tvaru misky s PeelSeam
víčkem od společnosti Crown. Víčko kromě snadného otevření
zajišťuje čerstvost produktu vytvořením bariéry proti proniknutí
světla a kyslíku.
Díky použití opětovně uzavíratelné kovové misky s luxusním
vzhledem došlo ke zvýšení hod‑
noty produktu.
Dalším příkladem je spolupráce s pivovarem Sharp’s
na balení chipsů Mangalitza
Salami, které jsou díky své lahodné chuti vhodným občerst‑
vením při konzumaci piva
Sharp’s Offshore Pilsner s cit‑
rusovou chutí. Nové řešení
nejen eliminuje použití plastů,
ale po spotřebě produktu se
nabízí i možnost jeho sekundárního využití.
Obaly dekorují motivy země
Společnost Bier Nuts měla vizi výroby oříšků vhodných k pivu
v obalech, které by byly 100% recyklovatelné. Rozhodla se
pro použití kovových obalů, které jsou v souladu s její politikou

Arašídy v těstíčku od společnosti Bier Nuts

Zmíněnou cestou se rozhodla vydat například také společnost
Satisfied Snacks při balení svého produktu Salad (as) Crisps.
Čerstvé ingredience se nakrájejí a smíchají, poté usuší vzduchem a rozlámou na chipsy. Spotřebitel snadno dodrží svůj cíl
konzumace pěti jídel denně, jejichž chuť a čerstvost jsou díky
kovovému recyklovatelnému obalu zachovány. 
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Společnost Danone spustila službu Track & Connect s duálními QR kódy i na obalech těstovin.

INTELIGENTNĚJI A AKTIVNĚJI:
budoucnost balení
AKTIVNÍ A INTELIGENTNÍ BALENÍ BÝVAJÍ ČASTO ZMIŇOVÁNA SPOLEČNĚ. MÁ TO SVÉ DŮVODY,
JEJICH PRINCIPY JSOU OVŠEM VÝRAZNĚ ODLIŠNÉ. AKTIVNÍ OBALY VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍ,
INTELIGENTNÍ HO SLEDUJÍ A PODÁVAJÍ O NĚM INFORMACE SPOTŘEBITELI. ZÁROVEŇ ALE MONITORING,
KTERÝ JE PODSTATOU INTELIGENTNÍHO OBALU, MŮŽE CÍLENĚ SPUSTIT ČI ZMĚNIT AKTIVNÍ FUNKCI
BALENÍ.
Miroslav Dočkal

V

elmi rychlý je zejména nástup inteligentního balení,
které je oproti aktivnímu méně legislativně limitováno,
například předpisy omezujícími migraci látek uvnitř
obalu. Inteligentní balení dnes zahrnuje například používání
RFID etiket či biologických, chemických a teplotních senzorů
sledujících podmínky uvnitř obalu. Integruje i funkce proti padělání výrobku a obalu. Japonská vláda a přední maloobchodní
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řetězce chtějí do roku 2025 označit v Japonsku RFID etiketami 100 miliard maloobchodních položek. Podle studie IBM
Institute for Business Value je až 73 % zákazníků ochotno zaplatit za plně vysledovatelné výrobky prémiové ceny.
Na přelomu roku uvedla thajská tiskárna OPP Gravure Printing,
která vyrábí obaly například pro světovou potravinářskou firmu

MATERIÁLY

Kellogg nebo výrobce farmaceutik či autodílů, první asijskou
smrštitelnou etiketu čitelnou smartphonem. Založena je na autentizační technologii MotifMicro od společnosti YPB Group.

nedestruktivně a zároveň ekonomicky detekoval v reálném
čase narušení obalu a poskytoval tuto informaci spotřebitelům.
Projekt je financován Valencijskou inovační agenturou (AVI).

Schreiner MediPharm představil na letošním veletrhu
Pharmapack v Paříži novou vysoce odolnou farmaceutickou
RFID etiketu Robust pro použití v celém řetězci od výroby po
konečné použití produktu. Určená je i na kulaté nádobky
s úzkými průměry.

Společnost Danone spustila v rámci služby Track & Connect
řešení Baby & Track s duálními QR kódy pro kojeneckou výživu. Jeden kód se nachází na vnějším obalu a druhý uvnitř,
ten lze naskenovat až po zakoupení produktu. Zmíněné řešení bylo nejdříve uvedeno v listopadu na čínský trh pro produkt Aptamil a v únoru 2020 pro Nutrilon. Koncem letošního
roku plánuje výrobce zavést tuto službu ve Francii pro svou
značku Laboratoire Gallia a v Německu, Austrálii a na Novém
Zélandu pro své značky Aptamil a Karicare.

Tuniská společnost CHO, jeden z největších producentů olivového oleje v jižním Středomoří, oznámila, že se připojuje k aktivitě Food Trust Network společnosti IBM a využije
její technologii IBM blockchain (založenou na technologii
Hyperledger Fabric) k zajištění vysledovatelnosti svého extra
panenského olivového oleje Terra Delyssa od surovin přes výrobu až po prodej. Technologie využívá QR kódu na etiketách
lahví a od letošního března míří do obchodů ve Spojených
státech, Kanadě, Francii, Německu, Dánsku a Japonsku.
Na veletrhu Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas
oznámily společnosti IBM a Farmer Connect letošní spuštění
mobilní aplikace Thank My Farmer, vyvinuté na platformě IBM
blockchain v rámci potravinářských projektů IBM Food Trust.
Aplikace umožňuje uživatelům skenováním QR kódů smartphony vysledovat původ a cestu konkrétní kávy od pěstování
zrn až po nákup v supermarketu či restauraci. Na aplikaci
spolupracovaly i přední společnosti dodavatelského řetězce
kávy včetně Beyers Koffie, Kolumbijské federace pěstitelů
kávy (FNC), ITOCHU Corporation, Jacobs Douwe Egberts,
JM Smucker Company, Rabobank, RGC Coffee, Volcafe,
Sucafina a Yara International. Aplikace zatím zahrnuje dvě
značky kávy: v USA jde o značku 1850, v Evropě o kávu
Beyers 1769 praženou společností Beyers Koffie.
Skotská biotechnologická společnost CuanTec vyvinula antimikrobiální fólii na bázi chitosanu, základní složky chitinu
a druhého nejhojnějšího přírodního biopolymeru, který vyrábí
z potravinářského odpadu z mořských živočichů (skořápek,
hlav, ocasů apod.). Fólie díky vlastnostem chitosanu prodlužuje trvanlivost balení ryb až o tři dny a měla by se ještě
v první polovině tohoto roku objevit na komerčních produktech v řetězci supermarketů Waitrose & Partners. Výroba probíhá s využitím bakterií a při nízkých teplotách, je proto šetrná
chemicky i energeticky. Fólie navíc biodegraduje, a to do
tří měsíců i v domácích kompostérech. Jediným odpadem
z biodegradace je přitom vysokoproteinová tekutina, využitelná například v krmivu pro lososy.
Společnost AIMPLAS zahájila projekt SafetySenseO2 s cílem
vyvinout senzor kyslíku natištěný uvnitř MAP obalu, který by

Řešení společnosti Danone
s duálními QR kódy bylo pod
názvem Baby & Track využito
i u kojenecké výživy.

Aktivní
balení sledoval
projekt ActInPack
Aktivní balení reaguje na podmínky zejména uvnitř obalu, ale
i změnu podmínek vnějších. Složky aktivních obalů lze rozdělit
na tři základní skupiny: absorbéry čili pohlcovače (zejména
kyslíku, vlhkosti a nežádoucích tekutin, etylenu a zápachů, například z těkavých aldehydů a aminů), emitéry čili uvolňovače
látek (nejčastěji CO2 či antioxidantů, ale i organických kyselin
či oxidů síry) a adaptory prostředí (zajišťují žádoucí chemické
nebo biologické podmínky uvnitř obalu bez uvolňování či absorpce látek, zabraňují množení mikrobů apod.).
Absorbéry kyslíku jsou využívány například ve vakuovém
a MAP balení (balení v ochranné atmosféře). Omezují růst
aerobních bakterií a plísní i žluknutí tuků ničící vitaminy A a E
v nich rozpustné. Založeny bývají buď na železitém prášku,
kyselině askorbové, nebo enzymech. V obalu se mohou vyskytovat i v rozpuštěné disperzní formě. Absorbéry CO2 jsou
využívány při balení pražené kávy, protože se z ní po pražení
tento plyn uvolňuje a musí se jímat. Absorbéry etylenu jsou
používány v baleném ovoci a zelenině, aby pomaleji dozrávaly a nehnily, absorbéry vlhkosti (vysoušeče čili desikanty)
kromě farmaceutik se používají zejména u masa – drůbeže,
ryb a červeného masa. Emitéry etanolu jsou často využívány
47
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Olivový olej Terra Delyssa tuniské společnosti CHO využívá
QR kódů v rámci řešení vysledovatelnosti IBM blockchain.

při balení sušených ryb. Aktivním balením jsou ale vlastně
i inhibitory koroze, například těkavými VCI napuštěné obalové papíry či fólie – většinou jde o organické soli nebo fólie
s ionty mědi v polymerní struktuře.
Uveďme několik světových příkladů aktivního balení z poslední
doby. První z nich je důkazem, že pokročilé obaly tohoto
druhu vznikají i v zemích, kde bychom je možná nečekali.
Malajsijská společnost Turmeric vyvinula biodegradovatelnou
fólii s fungicidními účinky obsahující olej z kurkumy, který zastavuje růst nežádoucích hub v potravině. Jde zejména o druh
Aspergillus niger, který je častým kontaminantem potravin.

Farmaceutický obal
Activ-Polymer
s kombinovanou absorpcí
kyslíku a vlhkosti od
společnosti Aptar CSP
Technologies

Společnost Aptar CSP Technologies vyvinula obal léků s třífázovou platformou Activ-Polymer jako rozšíření produktu ActivFilm. Do tohoto produktu přidala schopnost kombinovaného
odstraňování kyslíku a absorpce vlhkosti pomocí řešení ActivBlister. Produkt byl od počátku letošního roku schválen Úřadem
USA pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) při preventivní léčbě
HIV.
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Zmiňme také několik zajímavých řešení využitelných v balení,
na něž upozornil nedávno dovršený projekt ActInPack, podporovaný organizací COST (European Cooperation in Science
and Technology). Aktivní složky Cellcomb absorbují uvolněné
kapaliny a vlhkost z potravin a uvolňují CO2. Antioxidační
a antimikrobiální povrchové vrstvy Ryocoat a Emulactiv od
společnosti Repsol YPF Lubricantes & Especialidades pomalu
uvolňují těkavé přírodní substance s fungicidními a antioxidačními účinky. BiOn Ethyl Stopper společnosti Bioconservación
absorbuje etylen z okolí baleného ovoce, zeleniny a květin,
čímž zpomaluje proces dozrávání a následného hnití a prodlužuje jejich trvanlivost. Podložky Dri-fresh společnosti Sirane
absorbují vlhkost a tuto vlastnost kombinují s dalšími funkcemi
v závislosti na balené potravině, u ovoce například s fungicidním účinkem či absorpcí etylenu. Společnost FlowerCare
Holland zase vyvinula gel pro výživu květin během přepravy,
s vodou, živinami a protiplísňovými složkami, který se aplikuje dovnitř obalu. Pohlcovače kyslíku Ageless společnosti
Mitsubishi Gas Chemical jsou určeny pro balení potravin,
textilu i elektroniky. Zabraňují oxidaci tuků, omezují změny
barev a růst mikroorganismů.
Statistiky: neshody
v číslech, shoda v růstu
Podle Thomase Reinera z Berndt + Partner Group bude světový trh aktivního a inteligentního balení do roku 2026 růst
o 12 % ročně a za šest let dosáhne hodnoty téměř 34 mld.
USD. Indická společnost pro výzkum trhu Mordor Intelligence
dokonce očekává, že globální trh s aktivními a inteligentními
obaly do roku 2024 vzroste ještě více: na 44 mld. USD. 
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Happy unboxing nejen o...
V kontextu dnešních dnů, kdy pro mnoho z nás je nejpohodlnějším způsobem, jak nakoupit, e-shop, se TÉMA OBALŮ
STÁVÁ VÍCE NEŽ AKTUÁLNÍM. A to dokonce i pro spotřebitele, který obvykle bere obal jako samozřejmost.

Z

ákazník už si všiml, že někdy dostane zboží, ke kterému je
těžké se dostat. Počítá s tím, že až se dostane k cíli a konečně vyjme obsah, bude řešit, kam s krabicí. Obvykle je
neskladná, protože je vyztužená spoustou lepicí pásky a nelze ji
složit. V horším případě ještě musí vyluxovat výplňovou drť a propíchat nafouklé plastové sáčky. Rituál zná každý. Pro pár vteřin
radosti z toho, co přišlo, desítky minut úklidu a třídění odpadu,
o jehož složení normální smrtelník nemá ani potuchy. Podíváme-li
se na to ze strany odesílatele, je to jednoduché. Ideální poměr
nákladů k výnosům je nutností. V dobré víře, že jedná nejen ekonomicky, ale i ekologicky, koupí již použité lepenkové obaly.
Aby nezabíraly příliš velkou plochu skladu, objedná dvě velikosti.
A spoustu výplňového materiálu. Všechno dává ekonomický smysl.
ALE… Podívejme se na to z větší perspektivy. Začněme s tím,
že použitá krabice má horší ochranné vlastnosti než nová. Co se
stane? Zvýší se množství nepřevzatých nebo vrácených zásilek –
kvůli poškození obalu. A to stojí peníze. I když na sebe vezme odpovědnost přepravní společnost, vznikne škoda. Nakupující bude
mít zkaženou radost, protože mu zboží dojde později. V novém
obalu. Většina českých zákazníků chce zboží nejlépe v den objednávky nebo alespoň ten následující. Posviťme si na lepicí pásku.
Spotřeba je enormní a některé obaly přes ni nejsou vidět. Ale abychom nepřeháněli, v některých skladech se prostě páskou nešetří.
Jsou to ve výsledku další nemalé náklady navíc.

dek ve skladu při balení a kolik času to operátorům zabere…   Ale
představte si svět, kde máte obal, který se přizpůsobí obsahu.
Pevně ho obejme a uloží do své ochranné náruče. Bez výplní.
Jednoduše. Dalo by se říct, že ho s jednou rukou za zády zalepíte již aplikovaným samolepicím stripem. Raz dva. Skladník
jásá. A co teprve zákazník! Domů mu přijde zboží, na které se
těší. Nedočkavostí přechází po místnosti, než mu je kurýr přinese.
Pak dostává do ruky balík, který jasně identifikuje – podle loga
e-shopu. Adrenalin roste, radost se násobí. Jaká úleva, že tam je
odtrhovací proužek. Šup a zboží je jedním tahem venku. Druhým
tahem se krabice složí do přijatelné velikosti a může v klidu do
tříděného odpadu. Pro případ možnosti vrácení zboží, což se
v průměru děje tak u 12 % zásilek, nemusí shánět náhradní krabici. Jednoduše použije obal, ve kterém zboží přišlo. Ideálně
s předplaceným poštovným. Zákazník plesá, že všechno už za
něj někdo zařídil, vymyslel a obstaral. Jeho chuť objednat si zboží
znovu u stejného dodavatele násobně roste. Spokojenost je na
obou stranách. Pokud chcete znát inteligentní, smart řešení vašich
obalů, které podpoří a zjednoduší celý proces balení, které potěší zákazníky jednoduchým otvíráním a případnými dalšími funkcemi, pokud chcete získat sílu a invenci 500 designérů, oslovte
profesionály, kteří mají globální zkušenosti. Nechte své zákazníky
radovat se z toho, co jim prodáte. Zvláště dnes. Přijeďte k nám
na workshop, máme skvělý tým – PackRight Centrum. 

A ty výplně… Těch druhů! Také nejsou zadarmo. Obvykle to jsou
nějaké drti nebo vzduch v sáčku. V dobré víře ochránit obsah se
výplně dává obvykle více, než je nutné. A co to dělá za nepořá‑

www.DSSmithPackaging.cz
milos.hostovsky@dssmithpackaging.com
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V ON-LINE
NÁKUPECH
FMCG VEDE
PRAHA
V POSLEDNÍCH DVOU LETECH SE
ÚČASTNÍCI MALOOBCHODNÍHO PRODEJE
RYCHLOOBRÁTKOVÉHO ZBOŽÍ (FMCG) ZABÝVAJÍ
TÉMATEM NÁKUPŮ PO INTERNETU VELMI
ČASTO. BĚHEM DOBY CELKEM NEDÁVNÉ NAVÍC
DOŠLO K RŮZNÝM PŘESUNŮM VE VLASTNICTVÍ
INTERNETOVÝCH OBCHODŮ, ČEMUŽ SE
NEVYHNULY ANI INTERNETOVÉ OBCHODY
NABÍZEJÍCÍ RYCHLOOBRÁTKOVÉ ZBOŽÍ.
Vladimíra Šebková, GfK

Z

emí s nejvyšším podílem on-line nákupů potravin
a dalšího rychloobrátkového zboží v Evropě je Velká
Británie, kde tvoří zhruba 7,2 % celkových domácích
nákupů FMCG. Na světovém žebříčku zaujímá pátou pozici.
Na celkových nákupech v ČR
se e-commerce podílí zhruba 3 %
V rámci střední a východní Evropy má největší podíl internetových nákupů rychloobrátkového zboží Česká republika.
Na celkových nákupech se podílí zhruba 3 %, což ale také
znamená, že tento způsob pořizování zboží zůstává stále
doplňkovým k nákupům v kamenných prodejnách. I proto na
nedávném Retail Summitu 2020 v Praze přednášející zmiňovali internet jako jednu ze součástí omnichannelu.
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Po počátečním nárůstu počtu kupujících se v posledních letech situace stabilizovala a internetový nákup FMCG využívá
necelá jedna třetina českých domácností. V roce 2019 nakupovaly na internetu zhruba jednou za pět týdnů a jejich průměrný nákup stál přibližně trojnásobek průměrného nákupu na
celém trhu. U domácností kupujících na internetu FMCG činí
roční útraty zhruba 8000 Kč a představují o něco více než
9 % celkových útrat „internetových“ domácností.
Nejvíce domácností nakupuje na internetu výrobky osobní
péče, potřeby pro zvířata, z oblasti potravin jsou to oříšky/
/semena a čerstvá zelenina. Výše uvedená čísla jsou průměrem za celou Českou republiku, ale i zde se, stejně jako
v ostatních zemích, internetové nákupy rychloobrátkového
zboží koncentrují na území hlavního města a jeho okolí.
Na internetu nakupují
nejčastěji obyvatelé Prahy
Pražské domácnosti obecně chodí na nákup do kamenných
prodejen méně často než zbytek republiky. Co se týká on-line
nákupů rychloobrátkového zboží, nakupují naopak častěji,
zhruba jednou za tři týdny. V roce 2019 nakoupila na internetu alespoň jednou téměř každá druhá pražská domácnost.
V rámci kupujících domácností pokrývají nákupy přes internet
přibližně 15,3 % celkových výdajů na potraviny, drogerii
a nápoje. Roční výdaje za on-line nákupy jsou u pražských
domácností o 50 % vyšší než republikový průměr. V on-line
nákupním koši mají nejvíce pečivo a čerstvé ovoce a zeleninu.
A co zbytek republiky?
V ostatních částech České republiky nakupují domácnosti na
internetu jednou za šest týdnů. Tento prodejní kanál využívá
necelá třetina kupujících, která za ně utratí kolem 8 % svých
výdajů za rychloobrátkové zboží. Celkově se jejich roční nákupy pohybují na polovině hodnoty pražských domácností.
Nejvíce kupujících má ve svém internetovém košíku výrobky
osobní péče, pet food, ale také oříšky/semena a pečivo.
Všechny uvedené údaje jsou výsledky průzkumu
trhu metodou Spotřebitelského panelu za rok 2019.
Spotřebitelský panel GfK Czech je kontinuální panelový
výzkum založený na detailních informacích o nákupech
reprezentativního vzorku českých domácností. 
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E-shopy, balte
CHYTŘE a EKOLOGICKY
V současné době má Česká republika téměř 41 000 e-shopů, které odesílají své zboží a zcela logicky ho musí
do něčeho balit. Jaké jsou ale MOŽNOSTI PRO RŮZNORODÉ INTERNETOVÉ OBCHODY? Od kosmetiky
až po autodíly, potraviny a různé křehké zboží, vše potřebuje svůj obal, který splní hlavní úkol. Doručit zboží
k zákazníkovi v neporušené kvalitě.
Ekologie hýbe světem
O ekologii se dnes píše všude. Jaké jsou ale skutečné alternativy
standardních obalů? Nejsou to jen obaly z kartonu a lepenky,
jsou to i rozložitelné obaly nebo obaly pocházející z recyklovaných materiálů. Zákazníci častěji poptávají šetrnější alternativy
obalů. Sahají raději po recyklovaných sáčcích, které jsou alespoň
z poloviny z recyklovaných materiálů. Klasické plastové výplně
se nahrazují buď papírovou výplní v podobě kraftového papíru,
nebo rozložitelnou fólií. Ta se z 35 % skládá z přírodních surovin,
konkrétně z bramborového škrobu. Alternativou může být také
novinka v papírové podobě. Papírové polštářky se nafouknou
vzduchem a díky bramborovému škrobu, ze kterého je tato výplň
částečně vyrobena, poskytují efektivní zadržení vzduchu uvnitř
polštářků. Firmy, které chtějí být šetrnější vůči přírodě, dávají
přednost papírové lepicí pásce. Tu lze samozřejmě i potisknout.
Výhodou takové pásky je její recyklovatelnost spolu s krabicí.
Zákazník si tak nemusí lámat hlavu s tím, do kterého kontejneru
vlastně hodit PVC lepicí pásku. Oblíbené jsou mimo jiné lepicí
pásky za mokra, které je možné rovněž potisknout. Výhodou je
také mnohonásobně vyšší návin než u obyčejné papírové pásky.

Naopak pokud potřebuje zákazník výplně více, aby spolehlivě
ochránil přepravované zboží, může mu být skvělým pomocníkem
nový stroj Guardian od společnosti RanPak. Guardian vyhovuje kapacitě 1000 až 1500 balíků denně. Stroj je kompatibilní
s jednovrstvým, ale i dvouvrstvým papírem.

Lze nahradit například plastový obal na doprovodnou dokumentaci, jako jsou faktury, dodací listy a jiné tiskoviny? Ano, takový
obal se skládá z papíru a silikonu a neobsahuje lepidlo s rozpouš‑
tědly. Opět je možné obal recyklovat spolu s krabicí.

Estetika obalu
S rozvíjející se e-commerce stoupají požadavky nejen na kvalitu
obalu, ale i na jeho vzhled. Snaha e-shopů zaujmout zákazníka
nejen svými produkty, ale i obaly je mnohem častější než v minulosti. Firmy, aby se odlišily, si nechávají potisknout atraktivním
designem nejen krabice a lepicí pásky, ale i tašky, výplňové materiály nebo obálky. Snahou je i upoutat pozornost zákazníka už
při prvním kontaktu s doručeným zbožím. Pokud e-shop do své
personalizované krabice přidá barevný SizzlePak – barevné
hoblinky z kraftového papíru, už to přidá na celkovém
dojmu obalu. Nicméně nesmíme zapomínat ani na ochranu daného výrobku. Efektivní a estetická ochrana obalu je jednoznačně
hedvábný papír. Vypadá velice elegantně, ale i hravě. Možností,
jak na první pohled zaujmout zákazníka obalem, se v dnešní
době nabízí opravdu mnoho. 

Chceme šetřit přírodu,
ale i čas a náklady
Taková možnost existuje, řeší ji krabice s automatickým dnem
a samolepicím proužkem. Lehkým tlakem se zatlačí na hrany krabice a dno se ihned vytvaruje. Pomocí lepicího proužku se krabice
pohodlně zalepí. Mimo jiné mají krabice na horní části perforační
proužek, takže se zákazník velice snadno dostane dovnitř obalu.
Jak ušetřit náklady? Jednoduše. Studie DS Smith ukázaly, že
mnoho přepravovaných krabic obsahuje 40 % prázdného prostoru. Správným rozměrem krabice tak ušetříme náklady i za
výplň. Další alternativou mohou být i krabice s nastavitelnou
výškou. Díky drážkám se nastaví krabice na požadovanou výšku,
čímž se sníží spotřeba výplňového materiálu.

www.rajapack.cz
info@rajapack.cz
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E-commerce očima
asociace APEK
ASOCIACE PRO ELEKTRONICKOU KOMERCI (APEK) SDRUŽUJE PODNIKATELE A FIRMY Z OBLASTI
E-COMMERCE. AKTUÁLNĚ JDE PŘIBLIŽNĚ O 600 FIREM, MEZI NIMIŽ NECHYBĚJÍ NEJVĚTŠÍ HRÁČI NA TRHU,
JAKO JSOU NAPŘÍKLAD ALZA.CZ, MALL.CZ NEBO ROHLIK.CZ. PODÍL ON-LINE NÁKUPŮ NA CELKOVÉM
MALOOBCHODU V ČESKÉ REPUBLICE JIŽ DOSÁHL 13 % A STÁLE ROSTE.
Adriana Weberová
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P

odle výkonného ředitele APEK Jana Vetyšky roste v on-line
nakupování tlak na kvalitu, rychlost a přesnost. Obzvlášť
poslední míle je významným tématem současné doby,
kdy zákazníci stále více vnímají přístup doručovatelů, způsob
komunikace ze strany dopravců a požadují možnost výběru co
nejpřesnějšího časového okna pro doručení. „Velkým trendem
posledních let je pak rozvoj výdejních míst. Osobní odběr je
pro řadu zákazníků díky tomu pohodlný a má na objednávkách již významný podíl,“ připomíná Jan Vetyška.
E-shopy a dopravci
o Vánocích zrychlili
Připravenost e-shopů a dopravců prověřily loňské Vánoce.
Právě ty byly již tradičně z hlediska objemů velkou výzvou.
APEK mohl díky spolupráci se službou Balíkobot porovnat
výsledky v oblasti doručování zásilek v hlavní sezoně, tedy
v listopadu a prosinci 2019, oproti ostatním měsícům v roce.
Data, která vycházejí ze statistik 1500 klientů Balíkobotu, potvrzují, že v porovnání s rokem 2018 došlo prakticky ve všech
směrech ke zlepšení.

Počet nedoručených
zásilek naopak klesá
Dalším významným faktorem pro vyhodnocení vánočního období je pro internetové obchody procento nedoručených zásilek. To je před Vánoci nižší než během běžného roku.
V roce 2019 činily nedoručené zásilky „do ruky“ 1,12 %,
přičemž během roku 1,45 %. I zde došlo ke zlepšení v porovnání s rokem 2018, kdy byly podíly nedoručených zá‑
silek v listopadu a prosinci 1,22 % a 1,64 % po zbytek roku.
V celkových objemech se jedná o meziroční zlepšení (tedy
pokles počtu nedoručených balíků) ve výši 8,6 % o Vánocích
a 11,6 % mimo hlavní sezonu. „Horší situace je u balíků zasílaných na výdejní místa. Bohužel zákazníci cítí v těchto případech doručení menší zodpovědnost.

V ON-LINE
NAKUPOVÁNÍ ROSTE
TLAK NA KVALITU,
RYCHLOST A PŘESNOST.

Pro kvalitní zpětnou vazbu se asociace rozhodla například
porovnat, jak dlouho dopravcům trvalo dodání balíku zákazníkovi od předání prodejcem. „Nejedná se tedy o kompletní
dobu dodání od momentu objednávky, nicméně tu velmi
ovlivňuje skladovost zakoupeného zboží a další faktory. Jako
pozitivní shledávám, že zatímco v roce 2018 trvalo takové
doručení kupujícímu do ruky 2,5 dne, v roce 2019 to bylo
2,23 dne,“ podotýká Jan Vetyška a dodává: „Při celkovém
objemu zásilek se jedná o velmi zajímavý výsledek. I s ohle‑
dem na fakt, že do této statistiky jsou rovněž zahrnuty případy,
kdy zákazník zboží nepřevezme vlastním rozhodnutím napoprvé, a dodání se tak o den prodlouží.“ To, že období listopadu
a prosince je pro dopravce velmi náročné, potvrzuje fakt, že
doba doručení v ostatních měsících je v průměru pouhých
2,081 dne.

O Vánocích tak e-shopy vyřídily neúspěšně 3,55 % objednávek na výdejny, během zbytku roku 2019 to bylo dokonce
5,42 %. Zde je ovšem prostor na zlepšení především na
straně kupujících. Měli by ctít stejný přístup, jaký očekávají
od e-shopů,“ upozornil na nešvar ze strany spotřebitelů Jan
Vetyška a shrnuje konec loňského roku: „Vánoce 2019 byly ve
všech směrech z pohledu české e-commerce pozitivní. Obraty
e-shopů během předvánočního období vzrostly meziročně
o 16 %, současně se dařilo doručovat objednávky rychleji
a úspěšněji než v předchozím roce. Věřím, že našim internetovým obchodům a dopravcům se podobné zlepšení povede
i v roce 2020.“

Obliba výdejních míst roste
Rozdíly ovšem neplatí u zásilek, které si zákazníci objednávají
v e-shopech na výdejní místa. Růst popularity zmíněného způsobu doručení je mezi nakupujícími dlouhodobým trendem.
Před Vánoci ho plánovalo využít alespoň jednou více než
50 % zákazníků. Průměrná doba vyzvednutí balíku z výdejního místa byla od ledna do října 2019 celkem 2,902 dne,
před Vánoci pak 2,91.

Závěrem výkonný ředitel APEK upozorňuje: „Se zvýšenou
kvalitou, rychlostí doručení a také nárůstem mzdových nákladů se bohužel pojí méně příjemná změna, která zákazníky e-shopů čeká. Řada dopravců své služby pro internetové
obchody aktuálně zdražila nebo v nejbližší době zdraží, což
se samozřejmě může projevit na koncových cenách za dodání zboží. Věřím však, že s ohledem na popsané zkvalitnění
služeb změnu nakupující pochopí.“

„Pro zákazníky se jedná díky rozvinuté síti výdejen o pohodlný způsob dodání zboží. Současně na odběr nemusí spěchat, a tak si balíček vyzvednou obvykle později, než kdyby
jim jej dopravce dodal přímo do ruky,“ doplňuje Jan Vetyška.

„Oblasti balení jsme se dosud podrobně nevěnovali, ze
strany členů však vnímáme stále větší zájem o ekologii
a udržitelnost – tedy volbu vhodných materiálů i při
balení,“ uvádí Jan Vetyška. 
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Zalando se
automatizace nebojí
ZALANDO, PŘEDNÍ EVROPSKÁ PLATFORMA PRO MÓDU A ŽIVOTNÍ STYL, OTEVŘELO NEDÁVNO JIŽ
TŘETÍ LOGISTICKÉ CENTRUM V POLSKU. NOVÉ STŘEDISKO SE NACHÁZÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI POLSKA
VE MĚSTĚ GŁUCHÓW POBLÍŽ LODŽE A BUDE ZPRACOVÁVAT PŘEDEVŠÍM OBJEDNÁVKY Z POLSKA,
NĚMECKA, RAKOUSKA A ČESKÉ REPUBLIKY.
Adriana Weberová

A

reál v Głuchówě zabírá plochu 130 000 m2 a stejně
jako další logistická centra Zalanda disponuje propracovanou intralogistikou a vysokou mírou automatizace.

zaměstnanosti byl pro tyto účely Głuchów vybrán také kvůli
dobré geografické poloze a infrastruktuře s přímým napojením
na rychlostní komunikace.

Centrum je řízeno externím poskytovatelem DHL Supply
Chain a v dlouhodobém horizontu poskytne přibližně 2500
nových pracovních příležitostí. Kromě vysokého potenciálu

Automatizace hraje v Zalandu klíčovou roli. Podobně jako
v mnoha jiných oblastech i v logistice uvažuje tým společnosti
z pohledu zákazníka a automatizaci využívá tak, aby pro něj
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mohl vytvořit co možná největší přidanou hodnotu. Konkrétně
jde například o kratší doby zpracování jednotlivých položek,
které byly objednány online.
Využití se přitom netýká jen jednoduchých úkonů, ale také
komplexnějších situací. Díky automatizovaným technologiím
lze totiž nejen zkrátit čas, který zboží stráví na lince, ale také
flexibilně reagovat na případnou nedostupnost pracovní síly.
V polských centrech funguje například největší evropský systém
pro třídění odchozích balíků Optimus, jenž směřuje jednotlivé
objednávky do jejich přiřazených destinací. Systém funguje
v synergii s dalšími instalovanými automatizačními technologiemi – například třídiči, které přiřazují jednotlivé kusy k obdrženým objednávkám.

NOVÉ CENTRUM JE
ŘÍZENO EXTERNÍM
POSKYTOVATELEM
DHL SUPPLY CHAIN.

sdílení dat s jinými systémy. Velký potenciál má pro Zalando
právě automatizovaná softwarová platforma, která otevřená
rozhraní a systémy umožňuje. Ta by následně byla schopna
zpřístupnit svá data jiným systémům a využít je pro řízení
robotů.

AUTOMATIZACE
HRAJE V ZALANDU
KLÍČOVOU ROLI.
Představit si lze například robota, který systematicky kontroluje
stav materiálu potřebného k balení jednotlivých objednávek
a v případě potřeby jej dodá na daná stanoviště. Takový operační systém by mohl být srovnatelný s operačním systémem
Android. V příštích deseti letech by měla logistická centra
Zalando celkově disponovat mnohem vyšším stupněm automatizace a být konstruována za účelem větší pohybové flexibility. Společnost proto plánuje pracovat především s výškou
jednotlivých budov.

Některá logistická centra jsou vybavena dvěma pětipodlažními regálovými systémy (tzv. picktowers), kde může být uloženo až několik milionů položek.
V německých centrech využívá módní e-shop roboty TORU,
které umějí sáhnout po správné krabici s botami. Jak to funguje? Když TORU stojí před stohem krabic, prozkoumá police
pomocí 2D a 3D kamer a určí, kde každý box začíná a končí.
Prostřednictvím svých kamer také věnuje
TORU zvláštní pozornost tomu, aby se jeho
cesta nekřížila s cestou kolegů, a vždy čeká,
než se pohne kupředu. Samostatně jezdí
k regálům a zpracovává svůj seznam vyzvednutí stejně jako běžný zaměstnanec.
Pomocí integrovaných kamer a skenerů identifikuje a lokalizuje správné výrobky, sundá
je z regálů pomocí přísavky, umístí je do
batohu a odveze k přepravní stanici, kde
je uloží.
Implementaci automatizovaných technologií se Zalando plánuje aktivně věnovat i nadále. Momentálně tým v Berlíně pracuje na rozšíření možností jejich aplikace, především co se
týče diverzity úkolů. Klíčovým prvkem je také zkrácení doby
integrace strojů do již existujících procesů. Společnost se proto
zabývá využitím otevřených rozhraní, která umožňují rychlé

Logistickou síť společnosti
Zalando tvoří v současné
době patnáct logistických
center v pěti zemích, přičemž tři jsou momentálně
ve výstavbě.

Zalando využívá vlastní obrandované boxy (tzv. Zalando
boxes), které jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelných
materiálů. Pro menší objednávky s méně položkami používá
tzv. shipping bags vyrobené z 80% z PCR (post consumer
recycled) materiálu. Ten ušetří oproti tzv. virgin plastics až
40 % emisí CO2 na každý kilogram produktů. 
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Foto: THIMM pack’n’display

ESTETIKA
A FUNKČNOST
V JEDNOM
V LOGISTICE E-SHOPŮ ROSTE ROLE OBALŮ,
A TO NEJEN Z HLEDISKA PRAKTICKÉHO, ALE TAKÉ

OBAL PRO FLACONI

DESIGNOVÉHO. VÍCE O TOM VĚDÍ SPOLEČNOSTI

TVOŘÍ TŘI DÍLY — VÍCE NA

THIMM A RAJA. PRÁVĚ NA JEJICH OBALOVÁ
ŘEŠENÍ SE ZAMĚŘÍME.
Adriana Weberová

K

ombinaci funkčnosti a originálního vzhledu v sobě
snoubí obal MULTÍK na krmiva a chovatelské potřeby
pro psy, kočky a ostatní domácí miláčky společnosti
AKINA CZ. Vánoční dárkové balení vyrobila všetatská společnost THIMM pack’n’display.

Jak již sám název napovídá, jedná se o multifunkční krabici,
která je naplněná krmivem, hračkami a chovatelskými potřebami. Díky jejímu tvaru a aplikovaným perforacím lze z klopové krabice snadno a rychle vytvořit útulný pelíšek, boudičku
nebo ji využít pro ukládání hraček. Samotná krabice je zároveň transportním a prodejním displejem. Při vývoji obalu
byl kladen důraz na ekologii, proto byla zvolena vlnitá lepenka, kterou lze po dosloužení snadno recyklovat. MULTÍK
je k dostání v pěti designových provedeních. Pomocí digitálních tiskových technologií byla možná výroba malých sérií
s různými individualizovanými tiskovými motivy. Použité barvy
jsou vodou ředitelné. Design navrhlo studio Second Vision
Design a ilustrátorkou obrázků je Alena Brunhilda Burneleit.
Za druhou ukázkou se vydáme do Německa. Přední e-shop
pro kosmetiku flaconi nabízí přes 720 značek a 45 000 produktů. Kampaň „Jsi krásná“ („Du bist schön“) má podnítit k vzájemným komplimentům, kterých není nikdy dost. Pro kampaň
navrhla firma THIMM nový zasilatelský obal, který funguje
i jako ambasador značky a zároveň příjemce zásilky při rozbalování příjemně překvapí.
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Zvyšující se požadavky na kvalitu obalů v e-shopech potvrzuje
také společnost RAJA. „S rozvojem e-shopů se zvyšují požadavky i na obaly. Koncový zákazník v dnešní době hodnotí
vzhled obalu a také jeho funkci,“ potvrzuje Silvie Tökölyová,
specialistka pro marketingovou komunikaci. Požadavky podle
ní bývají rozmanité – záleží na velikosti obalu, způsobu fixace
zboží a podobně. „V naší nabídce zákazníci najdou krabice
na míru, lepicí pásky s potiskem ať už papírové nebo vyrobené z polypropylenu. Případně také potištěný hedvábný
papír, který celému balení dodá na luxusu. Zákazníci od nás
také poptávají řešení celého obalu včetně fixace a výplně.“
Může jít například o potištěnou krabici na míru, personalizovanou lepicí pásku a hedvábný papír s potiskem. Jako fixa‑
ce a ochrana zboží se může využít Flo-Pak, který je v dostání
i v černé barvě. Podobný obal splňuje nejen požadavky
v rámci ochrany zboží, ale i estetický „zážitek“ koncového zá‑
kazníka.
NAPROTI TOMU STOJÍ
TREND EKOLOGIE — VÍCE NA

Zákazníci také poptávají rozložitelné produkty. „Mezi takové
patří například již zmíněný výrobek Flo-Pak z kukuřičného
škrobu, který se rozloží v kompostu. Dále i vzduchová výplň
pro stroje, taktéž vyrobená ze škrobu, ale tentokrát bramborového. E-shopy nezřídka musí řešit reklamace, proto jim často
doporučujeme obaly pro zpětné zasílání. Ty mají dva lepicí
proužky – jeden slouží pro uzavření obalu (krabice nebo
obálky) a druhý slouží zákazníkovi pro případnou reklamaci,“
uvádí příklady Silvie Tökölyová. 

AMBICIÓZNÍ SPOLEČNOSTI
POTŘEBUJÍ DOBRÁ SPOJENÍ
DACHSER European Logistics

Chcete zlepšit svoji konkurenční pozici?
Jděte za svými cíli se společností DACHSER
prostřednictvím mezinárodně standardizovaných
procesuº a sítě s kompletním pokrytím,
díky níž se každá Vaše společnost dostává
do středu dění v Evropě.
Spolehlivě a efektivně
ve všech směrech

www.dachser.cz

Foto: LOGPACK

LOGISTIKA

Vzduchové fixační
vaky nejen na moři
FIXAČNÍ PROSTŘEDKY TYPU VZDUCHOVÝCH VAKŮ A PYTLŮ JSOU PRO MNOHÉ POTENCIÁLNÍ
UŽIVATELE V ČESKÉ REPUBLICE STÁLE NOVINKOU – TEDY KROMĚ KONTEJNEROVÉ PŘEPRAVY. V OBLASTI
LOGISTIKY A FIXACE NÁKLADU V KAMIONOVÉ A ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVĚ SE STÁLE SPÍŠE SÁZÍ NA OSTATNÍ
POMŮCKY. ZE ZAHRANIČNÍCH UŽIVATELŮ VZDUCHOVÝCH FIXAČNÍCH VAKŮ, NA KTERÉ SE ZAMĚŘÍME,
STOJÍ ZA ZMÍNKU SPOLEČNOSTI A ZNAČKY WHIRLPOOL, DANONE, IKEA, HEINEKEN, FERRERO NEBO
RED BULL.
Adriana Weberová
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O

becným mýtem je, že vzduchové fixační vaky, jejichž funkcí je ochrana zboží při přepravě, slouží
především pro kontejnerovou přepravu, což nemusí být vždy pravda. Jejich využití může být mnohem širší.
Uplatnění naleznou všude tam, kde je potřeba maximálně
fixovat jakýkoliv náklad.

zahrnout je do své nabídky přepravních obalových řešení.
V současné době je nabízí v několika variantách, přičemž primárním kritériem je hmotnost a rozměr nákladu. Použít je lze
od nákladů s nižší hmotností až po několikatunové zásilky.
Nabízených produktových kategorií je s ohledem na rozměr
a hmotnost celkem pět.

V zahraničí je již zmíněná technika fixace nákladu velmi oblíbená a pomalu se začíná dostávat i na český a slovenský trh.
Zkušenosti ze zahraničí nám říkají, že hlavními segmenty využívajícími fixace nákladů vzduchovými vaky, a to nejen při kontejnerové přepravě, jsou výrobci potravin, nábytku, elekroniky,
pivovary, ale také například producenti nealkoholických nápojů nebo firmy vyrábějící stavební hmoty. Zkušenosti se vzduchovými vaky mají například společnosti IKEA a FERRERO.

Nejaktuálnější novinkou je double-bag, za níž se skrývá dvojitý
pytel, který úroveň fixace několikanásobně zvyšuje. Nespornou
výhodou vaků vyrobených z několika vrstev kvalitního polyetylenu je možnost opakovaného použití.

Zmíněné i další společnosti oceňují hned několik benefitů.
Především jde o příznivou cenu vaků, výraznou časovou
úsporu při samotné fixaci nákladu a možnost opakovaného
použití. Výsledkem je nemalá úspora finančních nákladů za
přepravu. „Vzduchové vaky vydrží i tlak několik tun a vyplní
šířku prostoru až do 60 cm,“ doplňuje Milan Rychtařík, ředitel společnosti LOGPACK, která se stala v roce 2019 výhradním distributorem vzduchových fixačních vaků společnosti
International Dunnage pro Českou republiku a Slovensko.
Na začátku spolupráce byla poptávka po fixačních prostředcích. „Relativně dlouho jsme hledali dodavatele kvalitních
vzduchových fixačních vaků, až nás oslovil jeden z největších výrobců na světě, společnost International Dunnage,
a nabídl nám, abychom byli jejich distribučním partnerem
v České republice a na Slovensku. Po několika jednáních
jsme na loňském veletrhu FachPack v německém Norimberku
podepsali s touto společností exkluzivní smlouvu,“ vysvětluje
Milan Rychtařík.

e-mail: info@fipack.cz
+420 464 600 561

www.fipack.cz
FIXACE ZBOŽÍ NA PALETÁCH –
JIŽ ŽÁDNÁ ŠKODA PŘI DOPRAVĚ
PROTISKLUZOVÝ NÁSTŘIK
PROTISKLUZOVÉ PROLOŽKY
PROTISKLUZOVÉ LEPICÍ PÁSKY
PROTISKLUZOVÉ PE PYTLE

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
LEPIDLA
(tavná, disperzní, speciální)
LEPICÍ BODY
SUCHÉ ZIPY
další pomocné materiály

Použít je lze od nákladů s nižší
hmotností až po několikatunové zásilky
S využíváním uvedených vaků má v oblasti exportního balení
společnost LOGPACK velké zkušenosti, a proto se rozhodla
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Vzduchové vaky v akci
Použití vzduchových fixačních vaků je jednoduché. Podle velikosti a hmotnosti nákladu se zvolí vhodná kategorie vaku.
Následuje jeho napuštění vzduchem speciální „vzduchovou
pistolí“ z kompresoru. Vzduchové pistole, nebo také vzduchové agregáty, jsou v nabídce dvě. Malá příruční je určena pro řidiče, druhý agregát pro pracovníky skladu, kteří
nakládku provádějí. Napuštění a vypuštění vzduchu je zcela
jednoduché a celý proces trvá jen několik sekund.

RYCHLE A JEDNODUŠE —

Foto: DACHSER

PŘESVĚDČTE SE NA VIDEU

a PE jádra. „Polypropylenová tkanina má ochrannou funkci
před propíchnutím či poničením. PE jádro má za úkol zajistit
zadržení stlačeného vzduchu,“ uvádí Karel Sodomka. Druhým
používaným typem jsou vaky z kraftlineru, které mají stejné
jádro jako vaky plastové. Nicméně ochrannou vrstvu tvoří
kraftový papír. „Standardně nabízíme pět úrovní nosnosti –
od levelu light po level 1, 2, 3 a 4. Od každého levelu nabízíme přibližně 16 standardních rozměrů od 60 × 90 cm po
120 × 250 cm. Vaky z kraftového papíru mají různé nosnosti
podle jádra a počtu vrstev kraftového papíru,“ doplňuje. Mezi
benefity kromě příznivého poměru ceny a výkonu řadí jejich
skladnost, pohodlnou recyklovatelnost a především odolnost
proti vlhkosti.

Výhodou vaků vyrobených z několika
vrstev kvalitního polyetylenu je možnost
opakovaného použití.

Malá příruční nafukovací pistole je
určena především pro řidiče.

Bezpečné uložení nákladu

POMOCI MOHOU I LÁTKY
NA PROTIPOVODŇOVÉ VAKY

Fixační výplňové vzduchové vaky nabízí také společnost
Sopack. Hlavními zákazníky jsou firmy exportující zboží
v kontejnerech, například Plzeňský Prazdroj, Carlsberg, Bosch
či Samsung. „Vliv na jejich využívání má především vnitřní
šíře kontejneru 2,35 m. Evropské společnosti exportující na
EUR paletách s rozměry 1200 × 800 mm nemohou palety
naskládat vedle sebe tak, jak to lze v kamionové přepravě.
Z tohoto důvodu vznikají v kontejneru mezery, které musí být
kvůli bezpečné přepravě zboží vyplněné a zabezpečené.
Ideálním prostředkem v poměru ceny a výkonu jsou pro fixaci
zboží právě vzduchové vaky,“ vysvětluje ředitel společnosti
Karel Sodomka. Zároveň potvrzuje, že je lze použít pro jakoukoliv dopravu.

Společnost DACHSER pro maximální využití ložné plochy
svých výměnných nástaveb a zároveň zajištění bezpečné
přepravy často křehkého zboží vyvinula nejrůznější
přípravky a pomůcky. Patří mezi ně například vymezovací
pytle, ale také speciální vymezovací a nakládkové tyče.
Vymezovací pytle jsou vyrobené z látky běžně používané na
protipovodňové vaky a mají objem 80 litrů. Jsou naplněné
použitými fóliemi, které pobočky firmy tímto způsobem
recyklují. Dají se snadno naformovat a vtlačit do mezer
mezi paletami tak, aby byl náklad na ložné ploše dobře
zabezpečen. Firma vyvinula také vymezovací tyče, které
jsou potažené neklouzavým plastovým povrchem a mají
přiřazený čárový kód pro lepší interní sledování a inventury.

V současné době jsou dominantní vaky plastové, které se vyrábějí z polypropylenové tkaniny (PPW – polypropylen woven)
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Takových vymezovacích a nakládkových tyčí v kamionech
a výměnných nástavbách ročně použijí okolo 7000 kusů. 

PR PREZENTACE

Počty vyrobených
a opravených
palet EPAL rostly
i v roce 2019
Celkový objem vyrobených a opravených palet EPAL
rostl i v roce 2019 a dosáhl počtu 123 milionů
nosičů nákladu EPAL.

V

e srovnání s předešlým rokem to v roce 2019 představuje
nárůst o 1 % neboli o 1,2 mil. palet (celkový počet vyrobených a opravených palet EPAL v roce 2018 byl 121,8 mil.).
Při bližším pohledu na výrobu a opravy palet EPAL můžeme konstatovat, že počet opravených palet za rok 2019 dosáhl počtu
26,8 mil. nosičů nákladu EPAL a samotná výroba dosáhla objemu
96,2 mil. nosičů nákladu EPAL (nárůst o 2,4 % – v roce 2018

středovými špalky, což znatelně usnadní manipulaci
s půlpaletou. V evropském měřítku je použití nové půlpalety
EPAL 7 optimální zejména pro nápojový průmysl a obchodní řetězce a je velmi vhodná pro automatizované sklady.

bylo vyrobeno 93,9 mil. palet EPAL).

Velmi pozitivně byla trhem také přijata čtyřcestná
půlpaleta EPAL 7 s rozměry 800 × 600 mm. Tato paleta
byla vyvinuta jako skutečná alternativa tzv. düsseldorfské palety,
která se dosud na trhu používala. Disponuje vysokou nosností,
přes 500 kg, přičemž sama váží méně než 10 kg a má extrémně
dlouhou životnost, protože je vyrobena podle standardů EPAL
a prošla nezávislou kontrolou kvality.
Kromě toho je půlpaleta EPAL 7 přístupná ze všech stran a poskytuje optimální podmínky pro manipulaci pomocí vysokozdvižných vozíků. Šest ocelových úhelníků o tloušťce 3 mm propůjčuje
paletě EPAL 7 dodatečnou stabilitu a chrání čtyřcestnou paletu
před poškozením při každodenním použití. Splňuje normu ISPM
15 a na kovových úhelnících je označena logem „EPAL v oválu“.
Novinkou je, že aktuální verze půlpalety EPAL 7,
která prošla kontrolou kvality, je vybavena kulatými

Počet europalet EPAL v otevřeném
poolu dosáhl nejvyšší úrovně
Globální dopravní logistika má v současné době k dispozici více
než 600 mil. palet EPAL a 20 mil. ohradových palet, které vy‑
užívají speditéři, dopravní podniky a velké maloobchodní společnosti. Evropský pool již po mnoho let stále roste. Díky velmi vysoké
úrovni produkce nových palet je pool schopen uspokojit také rostoucí nároky dodavatelského řetězce na kvalitu. Výsledkem je, že
kategorie kvality A a B jsou rovněž k dispozici ve velkém množství.
Základem systému EPAL je nezávislé zajištění kvality, mezinárodně chráněná značka, přijetí všemi účastníky trhu, ekologická odpovědnost a udržitelnost. Také ohradové palety se stále
těší velké oblibě u dodavatelského řetězce v automobilovém
průmyslu.

www.epal.eu
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Nadrozměrné díly
na cestě do Asie
ČESKÝ PRŮMYSL MÁ PO CELÉM SVĚTĚ STÁLE MIMOŘÁDNÉ RENOMÉ, A PROTO NENÍ PŘEKVAPENÍM,
ŽE JE PO TUZEMSKÝCH INVESTIČNÍCH CELCÍCH POPTÁVKA. KVALITNÍ PRODUKTY SI ZASLOUŽÍ
I NEMÉNĚ KVALITNÍ PŘEPRAVU. PŘÍKLADEM JE TRANSPORT DEVÍTI SPECIÁLNÍCH KOMPONENTŮ
PRO PLYNOVÉ ELEKTRÁRNY DO PERSKÉHO ZÁLIVU A VÝCHODNÍ ASIE, KTERÝ ZAJISTILA LOGISTICKÁ
SPOLEČNOST DB SCHENKER.
Adriana Weberová

N

adrozměrné přepravy vyžadují individuální přístup
a jsou časově náročné. Příprava projektu pro japonského zákazníka, který spočíval v doručení devíti
dílů pro plynové elektrárny ve Spojených arabských emirátech
a Číně, trvala dva a půl měsíce. Transportem byla pověřena
společnost DB Schenker, jejíž odborníci pro nadměrné přepravy museli při plánování brát v potaz hlavně různé rozměry přepravovaných kusů, které dosahovaly extrémní šířky až
735 centimetrů. „Plánování trasy a získání potřebných povolení trvalo měsíc, podstatný byl také souhlas Policie ČR, která
pak celý transport doprovázela,“ uvádí Pavel Trnka, manažer
nadrozměrných přeprav ve společnosti DB Schenker.
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Více než sedmimetrová šířka nákladu komplikuje přímou silniční přepravu do námořních přístavů, proto měly komponenty
první úsek své dlouhé cesty absolvovat po řece. Obvyklá
cesta po Labi do Hamburku a dále do přístavů v Rotterdamu
a Antverpách je však vzhledem k nízké hladině pro nákladní
plavbu dlouhodobě nevhodná. „Říční přepravy jsme se nechtěli vzdát, a proto jsme naplánovali alternativní trasu přes
Dunaj,“ vysvětluje Pavel Trnka. Náklad zabalený v přepravních
bednách tak putoval po silnici pouze do Bratislavy.
Obří elektrárenské komponenty chránily celodřevěné bedny,
ty největší o rozměrech až 735 × 735 × 135 cm dosahovaly

LOGISTIKA

včetně zboží hmotnosti osmi až devíti tun. Vyrobeno bylo obvyklé zámořské balení, aby zajistilo ochranu zboží během přepravy a zároveň umožnilo manipulaci a fixaci. Obal tvořila
kombinace fošen, OSB desek, trámky a palubky s železnými
výztuhami. Nechyběly prvky na bezpečnou manipulaci. Uvnitř
byla použita hliníková fólie s vysoušedly.

Po vyjednání speciálních podmínek u rejdařů zamířily díly
na námořních kontejnerových lodích z přístavů v Rotterdamu,
Hamburku a Konstanty do finálních destinací v Perském zálivu a východní Asii. „Část nákladu putovala přes terminál DB
Schenker v černomořském přístavu Konstanta, čímž jsme zákazníkovi ušetřili přibližně měsíc z celkového času přepravy,“
podotýká Pavel Trnka a připomíná:

K říční přepravě byl
zvolen Dunaj.
Plánování trasy a získání
potřebných povolení trvalo měsíc.

Manipulace probíhala za pomoci jeřábů.

V bratislavském přístavu byl náklad přeložen do říčních lodí
a vypraven do jednotlivých námořních přístavů k lodění.
Manipulace probíhala za pomoci jeřábů.
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„U nadrozměrů je při plánování
třeba pamatovat nejen na samotnou přepravu, ale také na
čas nutný pro vyřízení potřebných povolení nebo na plánování strategie a koordinace přeprav, které se počítají v řádech
týdnů. Urychlit přepravu až o měsíc je proto v celém procesu
velmi výrazná úspora.“ 
PI

EURO PŘEPRAVKY
DĚROVANÉ
Perfektní přehled
Cirkulace vzduchu zaručena
Jednoduše stohovatelné

PŘÍMO
OD VÝROBCE!
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Efektivní tisk etiket —
zušlechtění a výsek
V PŘEDCHOZÍCH ČÍSLECH MAGAZÍNU JSME SE VĚNOVALI DIGITÁLNÍMU MALONÁKLADOVÉMU TISKU
ETIKET. DNES SE ZAMĚŘÍME NA ZUŠLECHTĚNÍ A TVAROVÝ VÝSEK. DOZVÍTE SE NAPŘÍKLAD, ŽE
POKUD JE NUTNÉ POUŽÍT VYBRANOU OPERACI PRO ZUŠLECHTĚNÍ, JE POTŘEBA PROVÉST ZUŠLECHTĚNÍ
A VÝSEK AŽ PO TISKU.
Martin Jamrich
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P

okud není nutné etikety zušlechťovat lakováním, laminací,
ražbou či dotiskem speciálních barev a prvků, je možné
tisk provádět na již předvysekané etikety. Tisk na podobné etikety má však své limity, neboť ne všechny tiskárny
jsou schopny při nepravidelném tvaru změnit pozici čidel pro
registraci hrany etiket.

bych vždy, pokud je to možné, doporučil používat konstrukci
laminační fólie včetně podkladového silikonového papíru. Ta
dovoluje formátování na běžných zařízeních a je zde i větší
nabídka kombinace laminačních fólií (PP, PE, PET) a lepidel. Pro
laminaci etiket se většinou používá jen studená laminace, tzn.
lepidlo je aktivováno pouze tlakem.

Druhým limitem je tisk na spad, respektive až k hranám výseku. Obě uvedená omezení lze vyřešit, pokud použijeme
předvyseknuté etikety, které budou mít na spodní straně papíru podložky (silikonový papír) vytištěnou tiskovou značku
pro registraci pozice. Z pohledu tisku na spad je pak možné
provést výsek a neodstraňovat odpadovou mřížku. Mřížku následně odstraníte po tisku. Zařízení pro odstranění mřížky po
tisku může být propojeno on-line přímo s tiskárnou nebo jde
o off-line nezávislé řešení, kde se na odvin nasadí role etiket
včetně mřížky a na výstupním návinu pak již máme etikety potištěné až k hraně bez mřížky. Společnost DPR nabízí i tento
off-line systém mřížky s možností podélného prořezu etiket či
ořezu nepotřebných okrajů. U velmi malých etiket je však nutné
počítat s technologickým limitem prořezových nožů – 19 mm
minimální šířka.

Druhou možností ochrany tisku je lakování. Tento proces je již
složitější, neboť je většinou využit UV vytvrditelný lak, a nejde
tedy o uživatelsky jednoduché a kompaktní zařízení. Proces UV
lakování může být levnější variantou, protože je použit pouze
lak. Je však nutné počítat s investicí do buďto dalšího zařízení,
nebo příslušenství v rámci výseku. Pokud jde o zvláštní zařízení, najdeme na trhu jen jednoho výrobce kompaktního UV
lakovacího stroje na etikety. V rámci opčního vybavení výsekových strojů pak jde o klasickou tiskovou flexo jednotku, na které
je aplikován lak. Omezením takové aplikace tiskového laku je
jeho množství, které je možné nanést. Jde jen o jednotky gramů
na metr čtvereční. Lak tak spíše plní jen ochrannou funkci zavřením inkoustu před vodou.

V případě, že je třeba použít některou operaci pro
zušlechtění, je nutné provést zušlechtění a výsek až
po tisku. Tisková data etiket musí obsahovat tiskovou
značku pro registraci pozice výseku, ražbu či dotisk
speciálních prvků. Tisková značka musí mít definovanou velikost minimálně 2 × 2 mm pro zařízení,
která pracují pomaleji, a pro rychlejší varianty například 6 × 6 mm.
Mezi základní operace před výsekem patří u digitálně tištěných etiket laminace. Jejím primárním
účelem je ochrana etiket vytištěných inkoustem před
vlhkostí. Přispívá ale i k ochraně proti UV záření, díky
čemuž je barevná stálost etikety delší. Laminace je nezbytná například i pro tisk etiket pro chemický, kosmetický a farmaceutický průmysl. V těchto oblastech je
nutná perfektní odolnost například i vůči lihu. Zároveň
může laminace změnit i výsledný vzhled – lesk (mat).
Laminační fólie musí obsahovat homogenně nanesené lepidlo,
neboť jinak může na etiketách působit rušivě. U celkové konstrukce laminační fólie je důležité, aby v případě volby nejlevnější varianty (neobsahuje silikonovou podložku – jen fólie
a lepidlo) nedocházelo k ulpívání zbytků lepidla na jejím
povrchu. Nepříjemnou vlastností nejlevnějšího typu fólie je
i hlučnost. Je tedy vhodné vyzkoušet ji předem nebo kupovat
speciální konstrukci, která je tišší. Z technologického hlediska
není možné ani jednoduše upravovat šířku role laminátu, proto

Základní digitální roll to roll řešení pro laminaci
a tvarový ořez etiket a podélný prořez

Další zušlechťující operace může být aplikace přímé barvy či
lepidla pro následné využití metalické či holografické fólie.
Lepidlo lze použít například i pro aplikaci ochranných prvků
jako holografické fólie či proužku. Stejně jako v případě UV
laku je aplikace prováděna prostřednictvím tiskové flexo jednotky. Důležité je však vždy vyzkoušet, k jakým interakcím bude
docházet mezi barvou/lakem či lepidlem a potiskovaným substrátem, který bude potištěn inkoustem či tonerovým práškem.
Může se také stát, že na trhu nebude dostupná kombinace pro
konkrétní případ.
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Pokud je tisková jednotka využita k aplikaci lepidla pro následné nanesení metalické fólie, není lepidlo vytvrzováno.
Proces vytvrzení následuje až po nanesení, respektive odtržení vrstvy metalické fólie. Tento efekt je možné na stroji dělat
jen s využitím trnů (odvinových a návinových hřídelí), které jsou
jinak použity pro laminaci.
Lepidlo je možné aplikovat například i inkjet tiskovou hlavou,
což má smysl jen skutečně při požadavcích na velkou variabilitu i například v ražbě fólie. Vzhledem k cenám vhodných
tiskových hlav není řešení vhodné úplně pro každého.
Tím se dostáváme k hlavní a základní dokončující operaci při
výrobě etiket – tvarovému ořezu či výseku. Z pohledu výseku
je možné použít členění na dvě základní skupiny – výsek na
značku a bez značky. V případě výseku na značku je vždy výseková forma, respektive vysekávaný materiál nastaven přesně
podle pozice výsekového nástroje. Potisknutý materiál musí
proto obsahovat vytištěnou tiskovou značku, která je součástí
designu etikety. Někdy je možné použít i část designu etikety,
ale to není úplně stoprocentní řešení.

válec, který je schopen vysekávat rychlostí až 300 metrů
za minutu. V semirotačním módu je pak díky nutnosti posunu
média snížena rychlost až na 100 metrů za minutu. Rychlost výseku může výrazně ovlivnit použití flexo jednotky. Každopádně
pokud bereme v potaz, že nejrychlejší menší digitální tiskárny
tisknou rychlostí na úrovni maximálně 25 metrů za minutu, je
zařízení pořád velmi rychlé.
Technologie digitálního výseku má dvě cesty – řezání nožem
nebo laserovým paprskem. Řezání nožem je nejdostupnější
technologií a využívá se u řezacích plotrů, které byly primárně určeny pro oblast signmakingu (řezání fólií například
pro polep aut). Plotry jsou většinou, kromě odvinu a návinu
hotových etiket, vybaveny i kamerou pro přesnou registraci
pozice výseku, respektive řezání. Je potřeba, aby řezaný materiál měl konstantní napnutí a návin byl utažený. Z tohoto důvodu je nutné používat systém pro kompenzaci tahu. Rychlost
řezání plotrem, respektive tažným nožem dosahuje maxima
kolem 60 cm za sekundu a reálně lze hovořit o 3–5 metrech
za minutu. I toto základní řešení je schopno vyrobit denně
průměrně 10 000 etiket.

TECHNOLOGIE
DIGITÁLNÍHO VÝSEKU
MÁ DVĚ CESTY – ŘEZÁNÍ
NOŽEM NEBO LASEROVÝM
PAPRSKEM.

Nahoře: Vysoká přesnost pozice výseku je u semirotačního výseku
řešena čtením registrační značky. Dole: Mimo laminaci může být
výsek vybaven například i flexo tiskovou jednotkou pro tisk přímých
barev, lakování či nanesení lepidla pro přenos fólie (ražbu).

Samotný výsek lze dělit na analogový a digitální. U analogového je nutné připravit výsekovou formu. Ta může být
v podobě pevné nebo flexibilní (napíná se na válec). Ploché
výseky pro etikety mají určité omezení z pohledu rychlosti, ale
i kvalitního nastavení rovinnosti výsekové formy. Pokud by byla
forma nepřesně umístěna, mohlo by docházet k nerovnoměrnému náseku či proseku silikonového papíru. Flexibilní výseková
forma je využívána u semirotačních či plně rotačních výsekových strojů. Flexibilní výsekový plech je upnut na magnetický
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Druhá digitální technologie využívá k řezání laserového paprsku. U těch nejjednodušších
zařízení je používán stejný prin‑
cip jako u řezacího plotru, tj. řezací nástroj je umístěn v hlavě,
která se posunuje kolmo na
dráhu materiálu.

Další možností jsou pak již vyspělé laserové systémy, kde je
laserový paprsek směřován zrcadlem na pozici. Tento systém
pak řeže v definovaných blocích. Může však docházet k situaci, že přesnost a intenzita paprsku není ve všech místech
totožná. Druhým nezanedbatelným limitem laserového řezání
jsou materiály, které lze řezat. U některých může vlivem teploty
docházet k deformaci nebo ohoření hran. Pokud je požadována perfektní funkčnost a vysoká rychlost (více než 100 metrů
za minutu), je třeba počítat s investičními náklady na úrovni
milionů korun, což také není řešení pro každého. 
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Společnost Marbach prodala již 500. desku DZL pro digitální vyrovnávání zón při výseku.

Výsekové nástroje
se specializují
KLASICKÝ VÝSEK U STŘEDNĚ VELKÝCH A VĚTŠÍCH ZAKÁZEK ZATÍM NEBYL DIGITÁLNÍM VÝSEKEM
PŘÍLIŠ OHROŽEN A ZŘEJMĚ ANI NEBUDE. PŘESTO I ZDE DOCHÁZÍ K MNOHA ZMĚNÁM V OBLASTI
TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB. NUTÍ K TOMU ZEJMÉNA VYŠŠÍ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ NA RYCHLOST
DODÁVEK SOUVISEJÍCÍ S MENŠÍMI OBJEMY PRODUKCE V JEDNÉ ZAKÁZCE I VĚTŠÍM POČTEM ZAKÁZEK
A TLAKEM NA ZKRACOVÁNÍ PŘÍPRAVNÝCH ČASŮ PŘI PŘECHODU Z JEDNÉ ZAKÁZKY NA DALŠÍ.
Miroslav Dočkal

V

ýrobci výsekových nástrojů se o své živobytí zřejmě
bát nemusí (alespoň zatím). Patrná je ovšem zvyšující
se pestrost nabízených řešení a jejich rostoucí specializace – nejvýraznější je zřejmě oblíbené oddělení segmentu
samolepek od silnějších lepenek. V centru pozornosti jsou
rovněž možnosti automatizace výseku, schopnost výsekových
forem zvládat vyšší rychlosti s ní spojené a úsilí převést vhodné
aplikace z plochého na rotační výsek.
Marbach: německé novinky v Rajhradě
Nadnárodní společnost Marbach je díky své pobočce
v Rajhradě u Brna výrazně přítomna i na českém trhu. Mezi její
novinky z poslední doby patří Universal Sheet Delivery (rychlá

výměna blankingu za výsekový plech apod.), rozšíření portfolia materiálů Die Supplies & Automation pro výrobce obalů
či nový systém rotačního výseku mhard|r+ na vlnitou lepenku
s vyšší než konvenční tvrdostí břitu, tedy vhodnější na silnější
lepenky. Marbach také prodal již 500. ochrannou desku DZL
(tzv. digitální vyrovnávání zón), kterou stačí vložit do výsekového stroje jen jednou a zajistí vyrovnání zón po několik měsíců. Další novinkou je technologie Marbach pure edge (čistá
hrana) nahrazující gumový povlak podél řezných linií ocelovými přidržovacími zařízeními. Novou službou je pak výsek
vzorků v Heilbronnu na stroji Brausse 1060ER, vysekávat lze
nástroji Marbach i nástroji zákazníka, totéž se týká i substrátu
(typicky lepenek).
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Kaňák (i) na Rovynu
Společnost Karel Kaňák je jedním ze dvou předních výrobců
výsekových forem v České republice, ale dnes již také patří ke
třem hlavním dodavatelům i na německém trhu. Vyrábí formy
zejména pro výsek lepenky (hladké i vlnité), jde především
o obaly na potraviny, ale i kosmetiku či farmacii. Firma maximálně využívá moderní technologie: dva lasery Lasercomb,
italské střihací automaty Serviform či pět CNC strojů (například
pro frézování spodních příprav z pertinaxu či plechu), automatické osazování výlupového nástroje a další zařízení, vše
propojeno automatizovaným systémem řízení Helios Orange.
V současné době pracuje na automatizaci skladu.
Do skupiny Kaňák patří rovněž pobočky v Maďarsku a Bul‑
harsku a dvě další firmy, severočeský Hunter a jihočeská
Rovyna. Hunter se specializuje na plošné výsekové nástroje
na vlnitou i hladkou lepenku, konstrukci a vzorkování. Rovyna
v Křemži zhotovuje rotační výsekové nástroje v průměrech
175–675 mm, raznice pro stroje s konvenčním upínáním
šrouby, ale i pro systémy rychlého upínání (posilok, serapid,
rapid). Rovyna také úzce spolupracuje s PolyMX, výrobcem
vysoce trvanlivého PU vyhazovacího materiálu Polytop MX
s barevným odlišením různých tvrdostí.

výsekové nástroje Standard o průměrech 174 až 700 mm
jsou použitelné pro veškeré typy rotačních zařízení (Martin,
Bobst, Gopfert, Curioni, Emba, Prymat, HMB apod.). Řada
Premium z materiálu PolyMX je určena pro maximální rychlosti
rotačního výseku a odstraňování odpadů.
Společnost Skanpak, sídlící v Jílovém u Děčína, vyrábí výse‑
kové nástroje pro ploché výsekové stroje a automaty na plné
i vlnité lepenky (až po sedmivrstvou), kartonplast, kůži, plasty
(PP, PET apod.), pórovité materiály (jakými jsou například stratocell, jatex blok nebo compearl) či durofol. Výsekové nástroje
na požádání svařují, zaletují nebo zafixují proti vytažení z překližky. Loni v říjnu začala společnost osazovat své výsekové
desky mechanickým počítadlem výseků.
Samolepky: Eson a Eluvio
Eson CZ v Letech u Dobřichovic vyrábí výsekové nástroje
zejména pro výrobu samolepek ve třech hlavních řadách.
Standardní STD jsou určeny pro výsek samolepicích materiálů,
jakými jsou papír, PP, PE, PVC, PET nebo tyvek. Tvrdost výsekových břitů činí 48–50 HRC. Řada LSR je vhodná pro vysoké
náklady, primárně pro výsek skrze materiál. Tvrdost výsekových břitů zde činí 65–68 HRC. Standardní nebo laserově tvrzené výsekové nástroje s velmi tvrdou vrstvou NTP jsou vhodné
pro aplikaci na abrazivní materiály, papíry a lepenky. Silná vrstva NTP umožňuje velmi dlouhou
životnost a odolnost proti opotřebení. Tvrdost vý‑
sekových břitů zde činí 60–63 HRC.

Do skupiny Kaňák patří i společnost Rovyna: vlevo vodní tryska
k řezání, vpravo produkce rotačního výseku.

Polská Chespa i v České republice
V oblasti výsekových nástrojů se pohybuje také polská firma
Chespa, která dodává výsekové nástroje pro hladkou i vlnitou
lepenku rovněž na český trh. U plošných nástrojů činí maximální formát 3000 × 1500 mm, větší formáty jsou dostupné
díky spojování překližek. Nabízí nástroje pro několik druhů
výlupu: standardní, dynamický, typu Strip Clip i Tele-Spring
(u zaoblených archů, multipacků na jogurty apod.), negativní
násek i negativní bigování (z pertinaxu nebo mosazi) a nově
rovněž výsekový nástroj se systémem výměnných panelů se zaměnitelnými okénky umožňující vyrábět obaly s různým umístěním okénka bez koupě nového výsekového nástroje. Rotační
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Výsekové nástroje jsou vyráběny s výškou břitu do 1 mm a výsekovými úhly 50–110°. Společnost rovněž vyrábí hořčíkové
formy pro horkou ražbu se základním válcem z mosazi (takto
lze docílit maximálních detailů od 0,1 mm), magnetické válce
a desky, nářezové hřídele a další nástroje.
Rovněž Eluvio z Náměšti na Hané dodává výsekové nástroje
především pro výrobu samolepicích materiálů, s jejichž předními výrobci spolupracuje. Nabízí je ve třech základních řadách. Řada FXD-P je určena pro výsek papíru, termopapíru
a dalších abrazivních materiálů: samolepicí materiály typu
Thermal TOP, Thermal Eco, hladké lepenky nebo metalizované

TECHNOLOGIE

papíry. Úhel břitu je zde větší než 80–90°. Pro univerzální
použití na neabrazivní materiály a fólie (samolepicí materiály
typu PP, PET, vellum, primecoat) jsou určeny výsekové nástroje
FXD-F s úhlem břitu větším než 75–80°. Speciální výsekové nástroje s nestandardními úhly nebo výškami břitu v řadě FXD-C
jsou přizpůsobeny zvláštním potřebám zákazníků, úhel břitu
se zde pohybuje mezi 50° a 120° i více. Společnost nabízí
rovněž magnetické výsekové válce na samolepicí materiály
s životností až 1 mil. obratů podle materiálu a výškou břitu
až 5 mm.

www.pap4ever.cz • 602 292 915 • mjamrich@pap4ever.cz

Efektivní řešení pro digitální plnobarevný tisk
etiket pro každou velikost a aplikaci

STI Group umí
i výsekové nástroje
Společnost STI Group je známá spíše jako světový výrobce
obalů a dalších produktů z lepenek. Její samostatná součást
STI CAD Laser Form ovšem vyrábí výsekové nástroje a formy
nejen pro závody skupiny, ale i pro externí zákazníky z odvětví plastů, pěn, dřeva či tisku. Výsekové nástroje jsou vyráběny z různých druhů oceli. Využíván je i systém Strip Clip
či sestavování výsekových nástrojů pomocí hrotového systému Boxplan (vysekávání bez nástrojů), frézování pertinaxových matric (Rillma), řezání kontur v plastu/pěně/gumě vodní
tryskou, vypalování komponent laserem a další technologie.

Tiskněte si u vás, ať dodáváte včas!
Kompletní porfolio produktů pro řezání a výsek
etiket z archu i role, včetně laminace a prořezu

Duramar a ocelové přidržování hran
v technologii Marbach pure edge

Společnost CITO vyrábí mimo jiné 1 mm silné výměnné ocelové plechy, které jsou podle výrobce tvrdší než ostatní (povrchová tvrdost HRC 40+ vyladěná na výsekové nože se
zakaleným ostřím) ve srovnatelné kvalitě a mají o 50 % delší životnost. Výsekové nože se na nich totiž méně opotřebovávají,
což vede k menší tvorbě otřepů. Hodí se zejména k výrobě
výsekových rylovacích desek a s rylovacím systémem CITO
Ultimate (první rylovací přípravou s certifikací ISEGA) je podle
výrobce velmi vhodný pro opakované zakázky. Rylovací příprava má dobrou přilnavost na výsekovou desku a bezezbytkové uvolnění díky technologii EasyFix. Výrobce nabízí CITO
Ultimate i v multipacku s pěti různými velikostmi. 

Řešení pro výrobu 100, 10 tis. i 1 mil. etiket
Modulární a škálovatelný inkoustový systém
pro CMYK tisk pro průmyslové aplikace,
potisk hotových výrobků,
dotisk na krabice,
sáčky

Foto: KHS Gruppe
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Na modernizovaném balicím stroji lze za hodinu zabalit do multipacků po šesti kusech až 37 000 lahví.

Revoluce v balení
vod pro Badoit
CHARAKTERISTICKÝMI PRVKY PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI BADOIT JSOU PRVOTŘÍDNÍ KVALITA PŘÍRODNÍ
MINERÁLNÍ VODY A EXKLUZIVNÍ DESIGN LAHVÍ. TATO PRÉMIOVÁ ZNAČKA KLADE NA SVÉ VÝROBKY
MAXIMÁLNÍ NÁROKY – POČÍNAJE STÁČENOU VODOU A KONČE OBALY. OD ROKU 1986 JE PARTNEREM
VÝROBCE VOD Z KONCERNU DANONE SPOLEČNOST KHS. POSLEDNÍ INSTALACÍ BYL STROJ PRO
SKUPINOVÉ BALENÍ DO SMRŠTITELNÉ FÓLIE, KTERÉ JE PEVNÉ, BEZ DEFORMACE FÓLIE I POTISKU.
ZA HODINU LZE ZABALIT DO MULTIPACKŮ PO ŠESTI KUSECH AŽ 37 000 LAHVÍ.
Adriana Weberová
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S

táčírna přírodní minerální vody Badoit v Saint Galmier
v departmentu Loire jihozápadně od Lyonu spolupracuje
již mnoho let s nejlepšími francouzskými gastronomickými podniky. Výsledkem je, že je Badoit vnímána jako prvotřídní značka kvalitní minerální vody v prémiovém segmentu.
„Naši zákazníci očekávají od našich výrobků maximální kvalitu, a to nejen od samotné vody. Rozhodující je také dokonalý obal,“ zdůraznil Etienne Marie, tehdejší ředitel závodu
Badoit.

na technologické limity. „Tyto kompromisy v kvalitě obalů
a efektivitě strojů jsme si už nemohli a nechtěli dovolit,“ vysvětlil Etienne Marie.
Nápisy a logo nesmějí
být na obalech zdeformované
V tomto směru získali v Badoit podporu od mateřského koncernu. V rámci Danone Waters byla vyhlášena soutěž mezi
jednotlivými značkami a jejich výrobními závody, při níž
všichni oslovili své dodavatele.

Foto: KHS Gruppe

Innopack Kisters SP A-H přináší na trh dosud nevídanou kvalitu skupinového
balení do smrštitelných fólií téměř bez jejich shrnování/pomačkání.

Skupinové balení lahví s dlouhým hrdlem bylo pro odborníky
z KHS výzvou. Přesto se podařilo docílit požadovaného výsledku.

Vzhled primárního i sekundárního balení je důležitým předpokladem marketingového úspěchu nejen na francouzském
trhu. „Designem a vlastnostmi obalů si mohou výrobci nápojů vybudovat na trhu nezaměnitelnou pozici,“ doplnil
Christopher Stuhlmann, výkonný ředitel divize Line Product
firmy KHS. A právě tento aspekt byl podle Etienna Marie pro
společnost Badoit zvlášť významný. „Jako prémiová značka
musíme naše výrobky odlišit od konkurence nejen kvalitou,
ale také vzhledem. Exkluzivita naší vody se musí promítnout
i do balení.“ Stáčírna proto zvolila lahve s dlouhým elegantním
hrdlem, které nejsou na francouzském trhu běžné.
Výjimečný tvar lahví sice přispívá k rozpoznání značky, ale
klade také velké nároky na stroje balící do teplem smrštitelné
fólie včetně balicích strojů KHS Kisters, z nichž jsou některé
v provozu již 30 let. „U lahví s dlouhým hrdlem je velmi
těžké docílit kvalitního skupinového balení,“ potvrdil Etienne
Marie. „Na fólii často vznikaly záhyby, deformoval se potisk
nebo nebyly multipacky dostatečně stabilní pro přepravu.“
Navíc už poměrně letité stroje přestaly splňovat současné požadavky na efektivitu a udržitelnost a stále častěji narážely

„Koncern Danone Waters hledal balicí stroj, který zásadními
inovacemi především smršťovacího tunelu výrazně zvýší dosavadní standard zpracování smrštitelných fólií,“ popsal situaci
Christopher Stuhlmann. Prioritou bylo, aby nápisy a logo nebyly na multipacích zdeformované.
Po intenzivních jednáních o nových specifikacích a prvních
úspěšných testech získala nakonec zakázku společnost KHS.
„S ní máme výborné vztahy a velmi jí důvěřujeme. Jejich dlouholeté zkušenosti ve vývoji balicích systémů a přednosti nejnovější generace jejich strojů nás opět přesvědčily,“ zdůvodnil
rozhodnutí Etienne Marie.
Na KHS jako dodavateli systémů pak bylo, aby očekávání
splnil. Pod vedením Christiana Schillinga odpovědného v KHS
za vývoj smršťovacích tunelů vznikl tým zkušených konstruktérů, který úzce spolupracoval s technickými odborníky v Saint
Galmier. „Spolupráce obou týmů byla během celého projektu
partnerská, otevřená a naprosto profesionální,“ pochvaloval
si Christopher Stuhlmann.
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Intenzivní optimalizace
Prvním úkolem odborného týmu bylo vyvinout pro současné balicí stroje Badoit nové komponenty. V první fázi byly všechny
části zařízení testovány odborníky na balení. Po několika optimalizačních cyklech byly zdokonalené komponenty integrovány do nejnovější generace strojů KHS pro skupinové balení
do smrštitelné fólie. „Následovala řada dalších zkoušek pro
ověření, že nově vyvinuté prvky splní vysoké nároky společnosti Badoit,“ uvedl Christopher Stuhlmann. Nakonec proběhl
akceptační text a dodávka do Saint Galmier.

věnoval dodavatel optimálnímu nasměrování proudu horkého
vzduchu z obou stran multipacků volně zabalených ve fólii.
Obojí je pro kvalitní zabalení bez záhybů a shrnování fólie
zásadní, protože proces velmi omezoval optimální sladění
kroků, které mají částečně protichůdné efekty. Zmíněný problém byl vyřešen několika inovacemi, mimo jiné speciálně vyvinutou středovou tryskou v tunelu, která se do budoucna bude
používat i pro jiné zakázky. Shrnování brání také speciální
vzduchové trysky s optimalizovanými děrovanými deskami.
Vylepšený stroj navíc nastavuje zcela nová měřítka z hlediska
úspory zdrojů a efektivity. Umí například zpracovávat výrazně
tenčí fólie. Stroj také díky řízení pásů fólie dosahuje její optimální šířky na jedno balení. Pro společnost Badoit a hlavně
pro operátory stroje je přínosem plně automatizovaná regulace pásů fólie, která nejen usnadňuje manipulaci, ale také
zajišťuje stabilní vysokou kvalitu balení.

DESIGNEM A VLASTNOSTMI
OBALŮ SI MOHOU VÝROBCI
NÁPOJŮ VYBUDOVAT NA TRHU
NEZAMĚNITELNOU POZICI.

Společnost Badoit může díky novému
zařízení zpracovávat výrazně tenčí
fólie. Stroj také optimalizuje jejich
šířku na jedno balení.

Optimalizovaný balicí stroj nahradil dosavadní zařízení
KHS Kisters z roku 1986. Po úspěšném uvedení do provozu
v prosinci 2017 začali specialisté na balení celé zařízení
a procesy optimalizovat v reálných výrobních podmínkách.
„Zpočátku nebylo možné s používanou smrštitelnou fólií dosáhnout na stroji výsledku v požadované kvalitě,“ prozradil
Christopher Stuhlmann. Proto odborníci pokračovali v dalším
vývoji, výrobě, montážích a testování jednotlivých součástí
stroje.
Podstatnou inovací je u nové generace strojů přesnější rozdělování přívodu horkého vzduchu na obě dráhy. Maximální úsilí
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„Díky těmto technickým novinkám jsme mohli zákazníkům
vyhovět v tom, že jsme optimalizovali kvalitu balení a minimalizovali spotřebu materiálu,“
shrnul Christopher Stuhlmann.
Navíc se podařilo zvýšit výkon
stroje. Na modernizované baličce lze při současném výkonu
linky na dvou drahách vytvořit
za hodinu multipacky po šesti
kusech až z 37 000 lahví.
Finální předání zařízení proběhlo začátkem roku 2019. „Firma
KHS naše zadání splnila ve všech směrech. Kvalita obalů se
oproti původnímu stavu výrazně zvýšila,“ konstatoval Etienne
Marie. Pozici prémiové značky na trhu již nekomplikují problémy se shrnováním fólie a deformacemi potisku. „Díky zkvalitnění jsme mohli na balení použít dvakrát větší nápisy, což
je velkou výhodou pro prezentaci výrobků. Zákazníci teď mají
naši značku na očích víc než kdykoli předtím.“ S konečným
výsledkem bylo spokojené také vedení Danone Waters. To
projekt považuje za skvělý příklad pro celý koncern.
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NOVÝ STROJ
VYFOUKNE
200 MILIONŮ
OBALŮ ZA ROK
JAPONSKÁ SPOLEČNOST ASAHI SOFT DRINKS
VYRÁBÍ PET LAHVE NA NESYCENOU VODU ROKKO
NO MIZU NA VYFUKOVACÍM STROJI OD VÝROBCE
KHS. CELKEM NOVÉ ZAŘÍZENÍ VYPRODUKUJE
PŘIBLIŽNĚ 200 MILIONŮ OBALŮ ZA ROK.
Adriana Weberová

vyfukovací stroj InnoPET Blomax řady V od společnosti KHS.
Zástupci Asahi Soft Drinks shrnují kritéria výběru do jedné věty:
„Jednoznačně jsme požadovali špičkovou technologii. Jsme
firma, která klade důraz na udržitelnost, efektivitu a nejmodernější technologická řešení.“
Nové vyfukovací zařízení bylo představeno na norimberském
veletrhu BrauBeviale v listopadu 2018, přičemž japonský výrobce byl jedním z prvních zákazníků, který ho uvedl do provozu. Důležité je také připomenout, že již v roce 2008 byl
do Japonska dodán prototyp stroje InnoPET Blomax řady IV.
O dvanáct let později se na novém, ale již osvědčeném stroji
řady V vyrábí 600ml i 2l lahve na nesycenou vodu Rokko.
Celkem se ročně vyprodukuje kolem 200 milionů obalů.
Stroj vyšší řady navíc snižuje spotřebu energie až o 40 %.
Energetické úspory oproti svému předchůdci dosahuje díky
zcela novému řešení ohřevu. Jádrem jsou zářiče NIR (Near
Infra Red) umístěné uprostřed uzavřeného tunelu s reflektory.
V peci procházejí preformy vlevo a vpravo kolem topných
těles umístěných uprostřed. Díky tomu se každý zářič NIR využije dvakrát.

Z

načky výrobce Asahi Soft Drinks, například Wilkinson,
zná v Japonsku téměř každý. Koncern je ale proslulý
také v zahraničí, protože částečně nebo úplně vlastní
pivní značky, jako je Pilsner Urquell, čínskou Tsingtao nebo nizozemský brand Grolsch. Neméně významný je pro holding
trh vody a nealkoholických nápojů. V tomto segmentu dosáhl
v roce 2018 obratu přes 360 miliard jenů (asi 74 miliard
korun). Společnost s osmi výrobními závody nabízí široký sortiment produktů od ciderů a čajů přes mléčné nápoje až po
neperlivé a sycené minerální vody.
V závodě Rokko nedaleko měst Kóbe a Ósaka stáčí vodu
se stejným názvem. Rokko No Mizu byla jednou z prvních
značek vody od tohoto dnes již nadnárodního koncernu
a v celé historii byly kladeny zvláštní nároky na její kvalitu.
V současné době se zde plní do PET lahví.
Na konci loňského roku se společnost rozhodla investovat do
vyfukovacího stroje na výrobu PET lahví z preforem. Zvolen byl

K patentovanému systému rekuperace AirbackPlus přidává
KHS u řady V také nový systém řízení vzduchu EcoDry.
Vzduchem zbylým po vyfukování a recyklaci se nahrazuje samostatná vzduchová sušička v prostoru spodní formy a vyfukovacího kola. To vše přináší výrazné úspory energie.
SPOLUPRÁCE OČIMA DODAVATELE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Vzájemně prospěšnou spolupráci podtrhuje také plán instalovat druhý vyfukovací stroj nové řady.
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Linka od Syntegon Technology využívá moderní techniku silikonování, kdy vysoce přesné
jehlové trysky aplikují na vnitřní povrch lahviček jemně rozptýlenou silikonovou emulzi.

Nová linka
zoptimalizovala
a zkvalitnila produkci
NOVÁ LINKA OD SPOLEČNOSTI SYNTEGON TECHNOLOGY (DŘÍVE BOSCH PACKAGING
TECHNOLOGY) ZEČTYŘNÁSOBILA VÝROBCI PRIMÁRNÍCH OBALŮ, SPOLEČNOSTI MÜLLER + MÜLLER,
PRODUKCI LÉKOVEK VYROBENÝCH Z OBLÍBENÉHO SILIKONOVANÉHO SKLA.
Sebastian Lauterbach

P

ři balení vysoce kvalitních léčiv jsou stále oblíbenější
skleněné lahvičky, jejichž vnitřní povrch je opatřen silikonovou vrstvou. Rostoucí poptávku po těchto lékovkách
zaznamenal i německý výrobce primárních obalů Müller +
Müller a rozhodl se investovat do rozšíření svých výrobních
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kapacit. Díky spolupráci se společností Syntegon Technology
(dříve Bosch Packaging Technology) získal nejen stroj požadované kvality, ale také technické znalosti potřebné k dosažení dalšího cíle: přechodu na nový proces silikonování.
Jeden z nejmodernějších závodů v Evropě specializující se na

TECHNOLOGIE

silikonování – se čtyřnásobným objemem produkce a stanovující nové standardy pro čistotu a kvalitu skleněných lékovek
s vnitřní vrstvou silikonu – byl postaven za jediný rok.

SILIKONOVÁNÍ SKLA
PRO ZDRAVOTNICKÉ PRODUKTY
JE OSVĚDČENÁ METODA — VÍCE NA

Povrchové úpravy lahviček jsou v kurzu
Růst poptávky po speciálních úpravách skla pozoruje společnost už nějakou dobu. Jak potvrzuje Florian Müller-Stauch,
CEO společnosti Müller + Müller: „Pokud jde o silikonování
vnitřního povrchu lékovek z trubicového skla, poptávka ne‑
ustále roste. Obzvlášť to platí pro výrobce citlivých diagnostických přípravků a vakcín, jejichž produkty nesmějí přijít do
styku se sklem.“ Když se jeden zákazník obrátil na výrobce
s velkou objednávkou lahviček tohoto druhu, společnost se
rozhodla zvýšit své kapacity přidáním nové kompletní silikonizační linky zabudované v čistém prostoru a také rozšířit sklad
obalových materiálů.
Projekt s náročnými požadavky
Při realizaci projektu se výrobce rozhodl pro spolupráci se
Syntegon Technology. „Znali jsme dobrou pověst společnosti,
ale nikdy jsme nespolupracovali,“ uvádí Florian Müller-Stauch.
„Dodavatel nám byl schopen ve velmi krátkém čase poskytnout koncepci na míru – přesně v té kvalitě a tak rychle,
jak jsme si přáli.“ Nároky na výrobce zařízení byly vysoké.
Silikonizační linka, pro niž Müller + Müller postavil novou
halu, měla být uvedena do provozu jen rok po zahájení výroby. A to nebyla jediná výzva: Vedle rozšíření kapacity chtěl
výrobce skla souběžně optimalizovat i postup mytí a silikonování v podmínkách čistého prostoru. Moderní proces měl
nahradit konvenční přístup a nastavit nové standardy kvality.
Předchozí silikonizační systém fungoval na principu oplachování, kdy se vnitřní povrch lahviček oplachuje silikonovým
olejem. Jednou z nevýhod bylo, že pracovníci nemohli ovlivnit
objem naneseného materiálu – obzvlášť ne v hrdle lahvičky,
kde má olej tendenci se hromadit. Nová linka proto měla
používat stříkání s minimálním dávkováním, při němž velmi
jemné jehlové trysky aplikují silikonovou emulzi. Navíc parametry nastavení měly být rychle reprodukovatelné pro různé
tvary obalů.
Fáze laboratorních zkoušek
přinesla hodnotné údaje
Aby byl přechod na nový proces co nejplynulejší, zahájili
oba partneři intenzivní testování v pilotním závodě Syntegon

Technology (Technikum) v Crailsheimu v Německu. Projektový
tým v průběhu více než 40 kol zkoušek zjišťoval, jak se silikon nanesený postřikem chová za simulovaných provozních
podmínek. Z výsledků odborníci odvodili parametry tak, aby
nový postup přesně přizpůsobili požadovaným specifikacím.
„Komunikace v každé fázi projektu byla vynikající a stejně tak
týmová práce,“ zmiňuje Dirk Brinkmann, řídící inženýr společnosti Müller + Müller.
Výstavba nové výrobní haly s čistým prostorem, systémem
úpravy vody a skladem obalů a palet byla dokončena za několik měsíců. Silikonizační linka byla připravena k uvedení do
provozu podle plánu. Skládá se z mycího stroje na lahvičky
RRU a sušicího tunelu HQL a pokrývá všechny fáze od výroby
po ukládání do zásobníků. Lékovky nyní vstupují do čistého
prostoru třídy čistoty 8 skrz materiálovou propust. Poté, co
jsou dopraveny do mycího stroje, jsou jednotlivě odděleny
v ultrazvukové podvodní lázni pomocí techniky, která je k výrobkům obzvlášť šetrná. V několika samostatných krocích se
pak zevnitř i zvenčí umyjí čištěnou vodou, vysuší se a vystříkají silikonem. V této fázi může obsluha také rychle a snadno
nahrát parametry nastavení ze systému pro správu receptur,
což umožňuje přizpůsobit linku na odlišné formáty bez nutnosti ji překalibrovat.
Horkovzdušný sušicí tunel pak zapéká silikon při přednastavené teplotě 300 °C a následně jsou lékovky ochlazeny na
pokojovou teplotu. V sousedícím čistém prostoru jsou jednotlivě ukládány do dvouřadých zásobníků. Centrálně umístěný
přívod je rozděluje podle šestiúhelníkového nakládacího schématu, což ušetří množství času v koncové fázi ručního balení,
při kterém speciálně vyškolený personál také kontroluje kvalitu
výsledného produktu.
Čtyřnásobek výkonu
V důsledku nového postupu může být nyní aplikace silikonu
kalibrována mnohem přesněji a přizpůsobena různým tvarům
(například širokohrdlé nebo úzkohrdlé lahvičky). Sledovat lze
všechny klíčové parametry zpracování, jako je směšovací
poměr pro silikonovou emulzi a procento silikonu, a to přesně,
opakovatelně a do velké míry automaticky. Navíc personál
v pravidelných intervalech na zkušební stolici kontroluje, zda
je vnitřní vrstva celistvá, a vyřazuje všechny zmetky. Nové
trysky rovnoměrně vstřikují jemně rozptýlený vodný roztok, lah‑
vičky se již proto nemusejí nechávat odkapat a jejich vzhled
nenarušují usazeniny. Také se snížilo množství silikonu kolem
hrdla. „Nový systém má více než čtyřnásobný výkon,“ vysvětluje Florian Müller-Stauch. „Vybrat si partnera se značnými zkušenostmi se nám rozhodně vyplatilo. Vysoká přesnost systému
spolu s promyšlenou politikou kvality nám umožní nabídnout
v budoucnu zákazníkům optimální silikonování.“
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Vyšší míře
recyklace pomohou
monomateriály
DISKUTOVANÝM TÉMATEM JE MÍRA TŘÍDĚNÍ A NÁSLEDNÁ MÍRA RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ. V TŘÍDĚNÍ
PATŘÍ ČESKÁ REPUBLIKA K EVROPSKÉ ŠPIČCE. JSME ALE STEJNĚ ÚSPĚŠNÍ TAKÉ V RECYKLACI? ODPOVĚDI
JSME SE POKOUŠELI DOBRAT VE SPOLUPRÁCI S AOS EKO-KOM.
Adriana Weberová

T

řídění a recyklace odpadů z obalů se v průběhu let postupně zvyšují. Velký podíl na tom má zvyšování kvality
třídění a také modernější technická vybavenost třídicích
i recyklačních linek. Zatímco před 10 lety dosahovala míra recyklace plastových odpadů z obalů 56 %, nyní se daří 67 %
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všech plastových obalů vytřídit a předat k dalšímu zpracování. Dosažená míra recyklace kovů se zvýšila o polovinu na
60 %, u nápojových kartonů vzrostla ze 14 na 24 %, u papíru dosahuje stabilně více než 80 % (aktuálně 85 %) a skla
přes 70 % (aktuálně 77 %).*
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Možná se ptáte, proč není míra recyklace vyšší. „Na vytříděné odpady je nutné nahlížet podobně jako na nerostné suroviny. Stejně jako u vytěžené železné rudy musíme počítat
s určitým procentem odpadu, který je pro výrobu nevyužitelný, i vytříděné odpady z barevných kontejnerů musí projít
procesem úpravy, než se z nich stanou druhotné suroviny využitelné ve výrobě,“ vysvětluje Petr Šikýř, provozní ředitel AOS
EKO-KOM.

zařízení, neznamená to, že vytříděná surovina nebude recyklována. Typickou globální komoditou je například papír.
Nejlepší cestou vedoucí k vyšší míře recyklace vytříděného
obalového materiálu je podle Petra Šikýře používání tzv. monomateriálů. To znamená obalů vyrobených z jednoho druhu
materiálu, který je zároveň dobře identifikovatelný pro spotřebitele i obsluhu třídicí linky a je po něm dostatečná poptávka
na straně druhotné suroviny.

Tříděný odpad z barevných kontejnerů je tedy pouze prvním
krokem, jde o surovinu pro třídicí linky. O nastavení třídicí linky
se rozhoduje na základě požadavků zpracovatelů. Na nich
závisí, jaké materiály a jaké konkrétní druhy odpadů budou
dotříděny. „Vznikají zde tedy druhotné suroviny pro recyklační
průmysl, ale zároveň zůstávají složky odpadu, které nejsou
aktuálně vhodné pro materiálové využití. V průběhu posledních let sílí tlak nejen na zvýšení účinnosti třídicích linek, ale
i poptávka po výrobcích s obsahem recyklátu. Znamená to,
že míra recyklace se bude obecně zvyšovat.“

Zjistit, zda je daný obal v podmínkách České republiky re‑
cyklovatelný, a to na základě informací a zkušeností úpravců
a zpracovatelů obalových odpadů, popřípadě doporučit či
upozornit na vhodná řešení, pomáhají firmám rovněž odborníci z AOS EKO-KOM. I po zavedení alternativy však musí
obal i nadále splňovat požadavky na funkce, které jsou na
něj kladeny.

Nejsložitější je
recyklace plastů
Možná vás zajímá, které materiály jsou nejlépe recyklovatelné a které naopak nejhůře. Možnosti konkrétních zpracovatelů se samozřejmě liší podle jejich technického vybavení.
„Zjednodušeně ale platí, že nejlépe recyklovatelné jsou obaly
vyrobené z jednoho druhu materiálu, bez použití barviv
a aditiv. Naopak s rostoucí mírou barevnosti, obsahem přidaných látek a vzájemnou kombinací různých materiálů recyklovatelnost klesá, až se v krajních případech stává už pouze
teoretickou. Nejsložitější je recyklace plastů, což je dáno
jednak velkým množstvím druhů, ale také jejich různými povrchovými úpravami a kombinacemi materiálů. Na zřetel se také
ale musí brát fakt, že obal má svoji nezastupitelnou funkci,
na kterou nesmí rezignovat, a jako jedna z nejdůležitějších je
pak ochrana výrobku,“ doplňuje Petr Šikýř.

PROBLEMATICKÉ MOHOU BÝT
SHRINK SLEEVES — VÍCE NA

Překážkou pro recyklaci materiálu může být také jeho nedostatečné množství na trhu, což má za následek ekonomickou
či technologickou neexistenci recyklační technologie, dále
jeho problematická materiálová identifikovatelnost, chybějící zpracovatelské technologie či záporný poměr ceny vyrobeného recyklátu a ceny primární suroviny. Je nutné si však
také uvědomit, že druhotné suroviny jsou předmětem globálního obchodu, a pokud na našem území neexistuje recyklační

Pomoci by měla
ekomodulace
Do budoucna by měla k lepší recyklovatelnosti přispět také
tzv. ekomodulace. „Tento nástroj by měl umožnit EPR systému
v dané zemi nastavit poplatkovou politiku tak, aby byl výrobce
motivován k ekodesignu svých výrobků, ale i obalů. Bude vždy
záviset na rozhodnutí výrobce, zda pro dané zboží existuje
alternativa současného obalu a jaké dopady jeho případná
výměna bude mít na celý technologický proces,“ podotýká
Petr Šikýř a pokračuje: „Rolí EPR bude zajistit pro své klienty
splnění cílů recyklace, tedy i mít připravena technická řešení
recyklace pro v současné době komplikovaně recyklovatelné
či nerecyklovatelné obaly.“
V praxi půjde o nastavení takových poplatků pro jednotlivé
skupiny obalů, aby pokryly náklady na zajištění jejich sběru,
svozu, třídění a recyklace. V poplatcích by měla být zohledněna také řada kritérií: trvanlivost výrobku, jeho opravitelnost,
opakovaná použitelnost, recyklovatelnost či případný obsah
nebezpečných látek. Zcela určitě bude třeba vyvinout, a již se
tak děje, nové metody recyklace. Ty stávající již v některých
případech narážejí na svoje limity. Nové technologie by si
měly jednak poradit i s kombinovanými materiály a jednak by
měly produkovat vysoce konkurenceschopné recykláty, které
budou mít dobré uplatnění na trhu.

STĚŽEJNÍ JE TAKÉ
POPTÁVKA PO DANÉ
DRUHOTNÉ SUROVINĚ — VÍCE NA

* Data za rok 2018; údaje za rok 2019 budou zveřejněny
na začátku května po skončení auditu.
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Jak si poradit s recyklací plastu
Unikátnost recyklační technologie skupiny PLASTIC UNION spočívá v tom, že jako jediná v České republice umí
zpracovat vícedruhové plasty ze žlutých kontejnerů, které je schopna od sebe oddělit na jednodruhové materiály.
Výstupem je tak jednodruhová homogenizovaná drť a regranulát dosahující až 99% čistoty, což znamená, že
obsahuje jen zanedbatelné stopy jiných materiálů. Skupina disponuje také unikátním zařízením, tzv. black eye,
určeným na dotřídění černých plastů podle typu. Pro běžné optické třídicí systémy jsou právě černé plasty prakticky
neviditelné.
Adriana Weberová

V

recyklačním průmyslu obecně platí, že čím lepší třídění,
tím lepší recyklace. Proto plastový odpad prochází před
i po vstupu do recyklační linky několika stupni třídění.

3.

1.

Vstupním materiálem do recyklačních linek Plastic Union
jsou směsné rigidní plasty, mezi které patří obaly jako
lahvičky od šamponů, jarů, potravinové obaly – kelímky
od jogurtů, vaničky, lahve od kečupů, ale také ostatní
plasty jako kbelíky, trubky, palety a podobně. Od
ostatních plastů obsažených ve žlutých kontejnerech
je separují a následně zpracovatelům dodávají externí
třídicí společnosti.
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2.

Následuje drcení
a vícenásobné praní,
které odstraňuje
veškeré nečistoty,
včetně zbytků
čisticích přípravků.

Předtříděný odpad prochází ručním dotříděním, během kterého
je materiál zbaven nežádoucích příměsí. Další fáze procesu
recyklace již probíhají automatizovaně. Například na třídicím
pásu se pomocí magnetického separátoru oddělí nežádoucí
kovové příměsi.
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4.

5.

Po vyprání putuje drť do tzv. flotačních van, ve kterých se od sebe
na základě měrné hmotnosti oddělí plovoucí lehčí typy plastů –
polypropylen (PP) a polyetylen (HDPE) – a neplovoucí těžší typy
polymerů (PET). Černé plasty, které jsou pro běžné optické třídicí
systémy neviditelné, dotřídí tzv. black eye.

Koncovým stupněm ekologické recyklace a zpracování plastového
odpadu je plastový regranulát. Regranulační linka tvoří samostatný
technologický celek pro zpracování vyprané a suché drtě. Drť se
nahřeje, roztaví a dopraví do výtlačného lisu, na jehož ústí rotační
nože nasekají granule za tepla. Výsledný granulát se následně
ochladí a je dopraven do stanic pro plnění přepravních vaků.

6.

Do procesu samotné granulace vstupují už pouze drtě PP
a HDPE, které od sebe oddělí zařízení na optickou nebo
infračervenou separaci.

VYUŽITÍM REGRANULÁTU ŠETŘÍ
VÝROBNÍ NÁKLADY I ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
„Materiál od ostravské firmy dostal zelenou,
protože se vyznačuje velmi dobrou kvalitou
a stálými parametry. Výroba probíhá
kontinuálně, bez větších výpadků a nadlimitního
výskytu zmetků,“ upřesnila Lenka Novotná,
jednatelka společnosti Plastia. „Využitím
regranulátu ve výrobě šetří firmy nejen výrobní
náklady, ale také životní prostředí, aniž by
musely slevovat ze svých nároků na kvalitu.
Navíc dodávají svým produktům na atraktivnosti
a reagují tak na trend rostoucí poptávky po
recyklovaných a udržitelných produktech,“
dodává Marta Augustýnková, PR manager

7.

skupiny Plastic Union.

O VYUŽITÍ RECYKLÁTU JAKO
Regranulát odebírá například společnost Plastia, a to pro
výrobu pěstitelských potřeb, jako jsou květináče, podmisky
nebo nástroje pro sázení rostlin.

MARKETINGOVÉHO NÁSTROJE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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MONDELĒZ zvýšil výrobní kapacitu
Společnost MONDELĒZ INTERNATIONAL investovala v loňském roce do svého výrobního závodu v Lovosicích
více než 155 milionů korun. Modernizace se týkají úpravy a zvýšení výrobní kapacity dvou výrobních linek. Ostrý
provoz byl zahájen na začátku roku.
Adriana Weberová

Na první lince se nově vyrábějí vybrané druhy pečených krekrů TUC, na
druhé minisušenky značky BeBe Dobré ráno. Oba produkty jsou určené
nejen pro český trh, ale vyvážejí se z lovosického závodu do řady dalších
evropských zemí. Značka BeBe Dobré ráno je mimo Českou republiku
známá jako belVita.
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Továrna v současné době produkuje
celkem 130 druhů oplatek, sušenek
a slaných výrobků. Jde především
o produkty tradiční značky Opavia,
tedy BeBe Dobré ráno, Miňonky,
Tatranky, Koka, Esíčka, Derby a další.
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V případě BeBe Dobré ráno mini, respektive belVita mini, došlo k navýšení výrobní kapacity
o 30 %. Vybrané druhy slaných krekrů TUC se v Lovosicích vyrábějí nově.

„Podařilo se nám nejen zvýšit výrobní kapacitu
našich klíčových produktů, ale také rozšířit portfolio,
které u nás vyrábíme. Výraznou renovací ve velmi
krátkém časovém úseku prošly hned dvě z celkových
pěti výrobních linek,“ zmiňuje Nicolas Bouchet,
ředitel výrobního závodu v Lovosicích.

V ROCE 2018 ČINILY
TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ
MONDELĒZ CZECH REPUBLIC
3,168 MILIARDY KORUN.

Společnost Mondelēz Czech Republic je
součástí skupiny Mondelēz International,
která je předním světovým výrobcem
cukrovinek a pečených produktů. Skupina
v současné době zaměstnává více než
80 tisíc lidí a své výrobky prodává ve
150 zemích světa. Mezi její nejznámější
značky patří čokolády Milka a Cadbury,
sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident.
Do portfolia na českém a slovenském trhu
patří značky BeBe Dobré ráno, Opavia,
Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda,
Miňonky či TUC. Mondelēz International je
v České republice a na Slovensku jedničkou
ve svém oboru. Ve čtyřech výrobních
Kromě závodu v Lovosicích vyrábí společnost Mondelēz International své
produkty v dalších dvou českých provozech, v Opavě a Mariánských Lázních,
přičemž továrna v Opavě je největším a nejmodernějším závodem společnosti
na výrobu sušenek v Evropě. Také do jeho rozvoje společnost v uplynulých
letech investovala. Za více než čtyři miliardy korun zde vedle stávající haly
vznikla zcela nová supermoderní výrobní hala.

závodech, dvou obchodních jednotkách
a centru sdílených služeb zaměstnává
téměř 2500 lidí. Obchodní zastoupení
firmy zde prodává 500 produktů pod
16 značkami.
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DIGITALIZUJTE
PROCES BALENÍ!
BALTE INTELIGENTNĚ — pomocí softwaru CoLOS V6, který spojuje
centralizovaná produktová data, systémy pro řízení linek, obsluhu tiskárny
a zařízení pro kontrolu kódů ve zcela integrovaných řešeních.
• snižte náklady na přebalování a vyřazování výrobků
• eliminujte chyby obsluhy
• zvyšte výrobní výkon omezením prostojů
• zjednodušte sledování pohybu palet
• chraňte hodnotu značky dodržováním předpisů v dodavatelském řetězci
Optimalizujte provozy, automatizujte, zavádějte digitalizaci jako nejlepší
a nákladově nejefektivnější způsob k dosažení zlepšení výkonu, spolehlivosti,
udržitelnosti a efektivity balení.
Klíčovým prvkem jsou individualizace a zákaznická řešení na míru.
Softwary CoLOS V6, CoLOS Base V6 a CoLOS Factory od Markem–Imaje
vám nabídnou řešení tak, aby vyhovovala vašim cílům a požadavkům.
Od řízení a monitorování tisku na úrovni linky po možnost ovládání
99 zařízení v rámci celého závodu.

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

KOMPLEXNÍ ZNAČICÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBNÍ A BALICÍ LINKY

