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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

začneme s trochou statistiky, která nemusí být vždy nudná.
Magazín Packaging Herald je s vámi již pět let. Za tu dobu jsme
vám elektronicky i poštou poslali 30 vydání a na webových
stránkách vás informovali o více než 1500 novinkách nejen
z obalového trhu. Realizovali jsme 50 rozhovorů a reportáží
dokonce více než 70. Připravili a rozeslali 126 newsletterů.
Spolupráci jsme navázali s mnoha klíčovými hráči, a to jak
uživateli, tak dodavateli obalových řešení. Z pivovarů nás do
zákulisí vpustil například Plzeňský Prazdroj, Pivovar Radegast,
Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar, PIVOVAR SVIJANY,
Pivovar ZUBR… Jsme stále národem pivařů, a proto náš prostor dostaly i ty menší, například PRIMÁTOR, NACHMELENÁ
OPICE, Konrad Vratislavice, Pivovar PERMON. Za připomenutí určitě stojí i redakční spolupráce s Osmanym Laffitou
nebo firmami, jako například MADETA, Orkla Foods Česko
a Slovensko (Vitana), Nestlé Česko, Mattoni 1873, STOCK
Plzeň-Božkov, BOHEMIA SEKT, L´ORÉAL, Dermacol, RYOR,
Lego Group, ŠKODA AUTO, ŠKODA JS, MAKRO Cash
& Carry ČR, Lidl ČR, Kaufland ČR, Tesco Stores ČR, Alza.cz,
Rohlik.cz a mnoha dalšími.

Nelze zde jmenovat všechny dodavatele, o kterých jsme
psali, avšak všem děkujeme za jejich erudovaná a odborná
vyjádření a podporu magazínu. Velké poděkování patří našim
pravidelným i občasným inzerentům, bez jejichž investic by
magazín nemohl existovat a rozvíjet se. Všem slibujeme, že
uděláme i do budoucna maximum, abychom udrželi vysokou
laťku kvality redakčních materiálů. V této souvislosti děkujeme
i našim externím redakčním spolupracovníkům, jejichž řady
rostou a nás to těší.
Narozeniny se mají slavit, a i proto jsme pro vás připravili
několik vinařských příspěvků. Hned dvakrát se s námi můžete
vydat do NOVÉHO VINAŘSTVÍ na Moravě, na které zůstaneme i při návštěvě Vinařství Nešetřil Znojmo.
Před pěti lety bylo naším cílem vytvořit moderní platformu pro
sdílení informací mezi všemi subjekty, které se obalovou problematikou zabývají. To se nám snad s vaší pomocí podařilo.

Děkujeme!
Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald
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REPORTÁŽ
 NOVÉ VINAŘSTVÍ:
Šikovné ruce doplňuje moderní technika

REJSTŘÍK

Případová studie:
V UGO šetří přírodu.
Krabice značí laserem.
laserové řešení

HGTECH LSC55 – CO2 LASER
CO2 laserem potisknete téměř cokoliv. Je šetrný k životnímu prostředí a
v provozu dlouho vydrží.
Vyznačí: čárové kódy, sériová čísla, 2D kódy, alfanumerické znaky
Značí na: sklo | papír, karton | plast | dřevo | guma | potraviny | sádrokarton

/Průběh zakázky/
Pro UGO, výrobce ovocných a zeleninových šťáv a jednu ze
značek Kofoly, jsme měli za úkol přetvořit lepení etiket na
kartonové krabice v systém, který by více odpovídal jejím
hodnotám.

1.

Výchozí stav

2.

Zadání

3.

Naše řešení

4.

Výsledek

Šetrnost k přírodě je tím, co v UGO staví na první místo.
Proto jsme bez váhání sáhli pro laserové technologii.

referenční tisk

www.bprinting.cz

Označíme cokoliv

UGO šťávy po příjezdu z plnící linky balí
pracovníci do krabic, na které ručně nalepí
štítek.

Nový typ značení by měl ulehčit práci obsluze
a zároveň by měl být šetrný k přírodě.
Pracoviště musí navazovat na odkládací stůl,
kde obsluha plní kartonové krabice.

Poté, co obsluha naplní krabici, posílá ji po
destičkovém dopravníku k zakrytovanému
pracovišti, kde je karton označen pomocí
CO2 laseru. Po označení krabice pokračuje
po výstupním dopravníku k obsluze, která
krabice odebírá a skláda na paletu.

V UGO teď krabice značí ekologicky. Značení
je navíc vždy ve stejné kvalitě a nesmazatelné.
Mimoto došlo i ke snížení provozních
nákladů.

DIÁŘ AKCÍ
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Olomouc
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Packaging Waste
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Packaging Innovations
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 30. ZÁŘÍ — 1. ŘÍJEN
Czech On-line Expo
Packaging Summit
Praha
 1. ŘÍJEN
Towards New Materiality:
Digital Craft
Live stream

NEWS

Obal, který zdůrazňuje
královský původ whisky
Působivá dárková kazeta, vyrobená společností Pollard Boxes,
pomáhá zdůraznit význam posledního přírůstku řady King of
Whisky z edice Royal Salute. Nový Treasured Blend je první
25letou whisky v tomto portfoliu. Klíčovým požadavkem na
nové balení bylo komunikovat luxusnost a prémiovou povahu
nové whisky, zanechat zároveň silný dojem při vystavení
a spotřebiteli zaručit skvělý zážitek z otevírání. Při tvorbě designu se mistr blender Sandy Hyslop nechal inspirovat britskými korunovačními klenoty. Kazeta je potažena knihařským
plátnem, jež pokrývají složité filigránské obrazce ze zlaté fólie
a prolínající se text. Dvoukřídlá přední dvířka nesou dvě velice detailní metalizované etikety, a když se otevřou, odhalí
ohromující panoramatickou ilustraci od spolupracovnice Royal
Salute, výtvarné umělkyně Kristjany S. Williamsové. Ta znázorňuje zvířata z královského zvěřince při návštěvě slavnostní
korunovace, obklopená vzácnými královskými insigniemi
z londýnského Toweru. Ražba fólií na vazbu v knihařském
plátně vyžadovala absolutní pozornost k detailu. Podobně
vysokou úroveň technických dovedností si žádala výroba
vnitřní konstrukce, kdy se kombinovaly tradiční metody
a nejmodernější automatizovaná zařízení. Pro pouzdro byla
využita jedinečná technologie FOTL (Front Opening, Top
Loading, tj. otevírání zepředu, plnění shora), kterou má Pollard
patentovanou.

 14. ŘÍJEN
ZÓNA LOGISTIKA
Praha
 19.–20. ŘÍJEN
Elastomer Summit
Lyon
 21. ŘÍJEN
Czech Superbrands
Tribute Event, Praha
 21. ŘÍJEN
Očekávaný vývoj automobilového
průmyslu v ČR a střední Evropě
Brno
 4.–5. LISTOPAD
SpeedCHAIN
Praha
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Začíná nová kapitola
v historii Antalisu
Japonská společnost KPP (Kokusai Pulp and Paper) se s účinností 21. července 2020 stala hlavním akcionářem společnosti Antalis. Získáním všech akcií Sequany a BPI se
uzavírá dohoda, která byla avizována již 31. března 2019.
Společnost Antalis se stala součástí přední světové distribuční
a obchodní skupiny v sektorech papír, průmyslové obaly a vizuální komunikace. Skupina je také aktivní v oblasti recyklace
a operuje na pěti kontinentech s očekávaným obratem více
než pět miliard eur. Akvizice je strategickým posunem pro KPP
jako významného světového hráče a podpoří také společnost

Norimberk, Německo | 10. – 12. listopadu

BrauBeviale

se koná!
NOVÉ

myBeviale.com

Odborníci nápojového průmyslu se setkají od 10. do 12. listopadu
na veletrhu BrauBeviale, protože je spojuje více než každodenní
podnikání. K dosažení úspěchu patří stejně jako dobré obchody
také osobní setkávání.
Buďte u toho “na živo” v Norimberku nebo online
Special edition: na výstavišti a online

Zajistěte si vstupenku online:
braubeviale.de/ticket

NEWS

Antalis v úspěšném zvládnutí ekonomických dopadů covidu-19
a posílení vlastní pozice na trhu.

S&K LABEL instaloval jako
první tiskový stroj Tau 330 RSC
Poslední investicí polygrafické společnosti S&K LABEL je pořízení UV inkjetové digitální technologie určené pro potisk
rolových materiálů. Nový stroj rozšiřuje technologické možnosti a zajišťuje navýšení stávající výrobní kapacity firmy. Při
výběru padla finální volba na UV inkjetový tiskový stroj Tau
330 RSC značky DURST. Jedná se o vůbec první instalaci na
území České republiky. Tímto krokem S&K LABEL potvrzuje
roli inovátora a významného propagátora moderní digitální
technologie nejen mezi výrobci samolepicích etiket. Digitální
technologie nabízí unikátní prostor pro rychlou a pružnou reakci na požadavky personalizace současných zákazníků,
tedy přání měnit grafický vzhled i obsah etikety.
Více na www.packagingherald.cz.

BrauBeviale se letos
od 10. do 12. listopadu koná!
V úterý 14. července proběhla on-line tisková konference
k veletrhu BrauBeviale „Special Edition“. Poselství pořadatele je jednoznačné: BrauBeviale se letos v listopadu koná!
Souběžně s realizací upraveného konceptu akce na výstavišti
jsou v plném proudu přípravy platformy pro digitální dialog
„myBeviale.com“ (www.mybeviale.com). Koncept jednoho
z nejvýznamnějších veletrhů pro nápojový průmysl proběhne
v Norimberku od 10. do 12. listopadu v souladu se současnými bezpečnostními a hygienickými předpisy. Rozhodnutí
bylo učiněno v úzké spolupráci s vystavovateli, návštěvníky
a partnery, a splňuje tak výslovné přání odvětví vytvořit ještě
letos fyzickou platformu pro diskusi a byznys. „Ve společných
rozhovorech nám bylo stále znovu dáváno najevo, že naši
8
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zákazníci mají i letos zájem o pravidelné místo setkávání tohoto odvětví – zejména také proto, že to pravděpodobně bude
jediná možnost, jak se letos setkat nejen na německé nebo evropské úrovni, ale v mezinárodním kontextu vůbec,“ vysvětluje
Andrea Kalrait, executive director veletrhu BrauBeviale ve společnosti NürnbergMesse. Více na www.packagingherald.cz.

CANPACK rozjel ve Stříbře výrobu
nápojových plechovek pro Plzeňský Prazdroj
Významný výrobce hliníkových nápojových plechovek
CANPACK zahájil komerční výrobu v novém moderním závodě ve Stříbře. První plechovky doputovaly k zákazníkům již
deset měsíců od vyhlášení investičního projektu. Nedaleký
Plzeňský Prazdroj bude již brzy využívat plechovky výhradně
od tohoto dodavatele. „Zahájení výroby v novém výrobním
závodě ve Stříbře je mezníkem pokračujícího strategického
partnerství mezi společnostmi CANPACK, Asahi a Plzeňským
Prazdrojem. Pro naši společnost představuje další krok na
cestě stát se globálním partnerem firem, které volí efektivní
a udržitelné obalové materiály, jež oceňují i jejich zákazníci,“ vysvětluje Stephen McAneny, obchodní ředitel skupiny
CANPACK. Ročně se zde vyrobí přibližně jedna miliarda
plechovek s prostorem pro další budoucí růst. Investice do výstavby závodu s hodnotou přesahující 100 milionů eur pozitivně ovlivní rozvoj českého obalového průmyslu.
Více na www.packagingherald.cz.
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Přepravní balení:
LEPENKA, DŘEVO I PLAST
CO MAJÍ SPOLEČNÉHO DŘEVO, LEPENKA
A PLAST? NAPŘÍKLAD UPLATNĚNÍ
V PŘEPRAVNÍM A EXPORTNÍM BALENÍ.
VŠECHNY TŘI MATERIÁLY SI ZDE NAJDOU SVÉ
NEZASTUPITELNÉ MÍSTO. BEZ DŘEVĚNÝCH
OBALŮ SE NEOBEJDEME V ZÁMOŘSKÉ PŘEPRAVĚ,
VLNITÁ LEPENKA SE VYZNAČUJE MIMO JINÉ
UNIVERZÁLNOSTÍ, A JAK JE NA TOM PLAST, SE
PŘESVĚDČTE SAMI V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH.
Adriana Weberová

P

řepravní balení bez ohledu na použitý materiál musí
kromě ochrany baleného zboží splňovat i další požadavky. Mělo by být například navrženo takovým způsobem, aby se s ním snadno a bezpečně manipulovalo
nebo jeho skladování nebylo prostorově náročné. „Důležitou
vlastností je i možnost stohování více kusů na sebe, čímž se
snižují náklady na přepravu a skladování výrobků,“ upozorňuje Michal Kment, jednatel společnosti Kment, a připomíná
i snadnou a bezpečnou fixaci na dopravním prostředku.
„U přepravních/exportních balení z vlnité lepenky je snaha
vnější obaly standardizovat (GLT). Zjednoduší se tím plánování objemu přepravy a skladování, s tím související manipulační technika a v neposlední řadě i příprava balicích
předpisů,“ zmiňuje Gabriela Petrová, jednatelka společnosti
THIMM Packaging Systems. „Výhodou je i použití jednoho
obalu pro balení více produktů zároveň,“ dodává Dalibor
Vrba, specialista marketingu společnosti SERVISBAL OBALY.
Balicí proces se tím u zákazníka urychlí, zjednoduší a skladové položky se minimalizují. A na závěr také nesmíme opomenout snadnou recyklovatelnost.

STÁLE ČASTĚJI VZNIKÁ NÁVRH
OBALU PŘED VÝROBOU
BALENÉHO PRODUKTU
10 www.packagingherald.cz

Příklady lepenkového přepravního balení od společností
THIMM Packaging Systems nebo SERVISBAL OBALY si představíme na stránkách 72 a 73.
U krabic z vlnité lepenky je podle Silvie Tökölyové, marketing communication specialist společnosti RAJA, trendem možnost libovolného nastavení její výšky podle velikosti produktu.
Dochází k eliminaci prázdného místa uvnitř krabice, které by
se jinak muselo řešit výplňovým materiálem. Roste i obliba
krabic s automatickým dnem, díky kterému jsou velmi rychle
složeny. Stále častěji je také využívaná možnost jejich potisku na podporu brandu nebo vyjádření reklamního sdělení.
Podobné obaly známe z e-shopů.
ZÁSILKOVÉ OBALY Z VLNITÉ

VÍCE NA:

LEPENKY SE STÁVAJÍ CHYTŘEJŠÍMI
VLASTNOSTI VLNITÉ LEPENKY OVLIVŇUJÍ
TEPLOTA, VLHKOST I CHEMICKÉ VLIVY

U dřeva je požadováno
kvalitní řezivo
Současné trendy u přepravních obalů ze dřeva připomíná
Michal Kment: „Jedná se například o vyšší kvalitu použitého
řeziva, které se dnes velmi často používá i sušené včetně certifikovaného tepelného ošetření proti dřevokaznému hmyzu.
Důležité je také precizní značení, identifikace a monitoring

HLAVNÍ TÉMA

S exportním balením má zkušenosti rovněž společnost
ANTALIS | BRANOPAC CZ. Příkladem je řešení pro 6t kolos,
který byl expedován z České republiky do Číny. Příprava
na transport strojního zařízení (lisu pro elektronické konektory
pro automobilový průmysl, jehož součástí byly protihluková
skříň, lubrikační jednotka a rozvaděč) trvala tři měsíce. Na
samotnou realizaci balení měla společnost pouhých devět dní.
Stroj byl nakonec zabalen do bedny vyrobené z OSB desek.

Přepravní a exportní balení
bez palet? Nemožné!
Na trhu s dřevěnými paletami se kromě klasických „europalet“
objevují i zajímavé novinky. Poslední, kterou představil výrobce EPAL, je modifikace předchozí půlpalety EPAL 7 s rozměry 800 × 600 mm. „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,“ popisuje novinku výkonný ředitel společnosti EPAL Czech
and Slovak Republic Milan Kovařík. Nově je vybavena kulatými středovými špalky, což znatelně usnadní manipulaci
s paletou, a výrazně se tím prodloužila i její životnost. „V evropském měřítku je použití nové půlpalety EPAL 7 optimální
zejména pro nápojový průmysl a obchodní řetězce. Je také
velmi vhodná pro automatizované sklady a automatizovanou
manipulaci s paletami.“ Více se na palety zaměříme v říjnovém
vydání magazínu Packaging Herald.

JAK NA BALENÍ ELEKTRONIKY

PLASTOVÁ ŘEŠENÍ NABÍZÍ NAPŘÍKLAD

V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

SPOLEČNOST SCHOELLER ALLIBERT

v logistickém řetězci.“ Svou roli hraje rovněž snadná sestavitelnost balení. Reprezentantem podobného řešení je například
známý Easy-Box od společnosti VELIMPEX. Jde o stavebnici,
která se jednoduše a rychle sestaví i rozebere, a to vše bez
spojovacích prvků.
DŘEVĚNÉ OBALY VYRÁBÍ TAKÉ
SPOLEČNOST GEIS CZ — VÍCE NA

PI

Foto: SKLÁRNY MORAVIA

DESIGN

Lahev jako
nositel brandu
SKLENĚNÉ OBALY SE NEUSTÁLE VYVÍJEJÍ A NABÍZEJÍ ZADAVATELŮM ŠIROKOU ŠKÁLU MOŽNOSTÍ,
JAK LAHEV JEŠTĚ VÍCE ODLIŠIT, ABY SE STALA JEDNOZNAČNOU TVÁŘÍ DANÉHO BRANDU. Z HLEDISKA
ODVĚTVÍ NAJDEME RŮZNÁ SPECIFIKA. VELKÝ POTENCIÁL NABÍZÍ NAPŘÍKLAD SEGMENT SPIRITU
A PIVNÍCH SPECIÁLŮ. VYBRAT SI LZE JAK ZE STANDARDNÍCH, TAK VLASTNÍCH LAHVÍ.
Adriana Weberová

K

ategorie potravinového skla je z velké části determinována cenou finálního produktu a místem prodeje, kterým
je zejména retail. „Zdaleka nejdůležitějším kritériem je
cena, v pozadí je kvalita provedení obalu,“ myslí si Petr Binko,
CEO společnosti SKLÁRNY MORAVIA. Trh s obaly na víno
je podle něho zase poněkud konzervativní. Používají se převážně stejné tvary ze standardních nabídek různých skláren
ve standardní barevné škále – zelená/hnědá/čirá. „Výjimky
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oproti výše uvedenému jsou podle mě velmi sporadické –
za nás bych uvedl výrobu pro Templářské sklepy, Vinařství
U Kapličky nebo Jiřího Lobkowicze.“
Kromě zelené a hnědé skloviny se podle zkušeností Dany
Švejcarové, ředitelky marketingu a prodeje sklárny VETROPACK
MORAVIA GLASS, některá piva plní do lahví v neobvyklé
a překvapivé sytě modré barvě a přibývá i oblíbený objem

DESIGN

U nealkoholických nápojů z hlediska vyráběného množství
převažují bílé a zelené lahve v objemech od 250 do 750 ml,
které jsou zejména pro minerální a stolní vodu doplněny
i světle modrými a světle zelenými odstíny. „Mnozí producenti
preferují, aby jejich logo nebo jiné znaky odlišující je od konkurence byly tvarovány přímo na těle lahví. Již několik let je
podstatným faktorem i vylehčování skleněných obalů,“ doplňuje Dana Švejcarová a připomíná, že při zachování plné
funkčnosti obalu se při konstrukci nových výrobků i obnově
forem na ty stávající směřuje ke snížení hmotnosti. Tím se redukuje spotřeba surovin, energie, náklady na dopravu a samozřejmě se šetří životní prostředí.
Prémiový produkt do privátní,
nebo standardní lahve?
Rozhodnutí, zda zvolit vlastní nebo standardní obal, velmi
závisí na faktu, zda se investice do pořízení privátní lahve
vyplatí. „Ale také na skutečnosti, zda zadavatel disponuje
lidskými zdroji pro zdárné zvládnutí vývoje privátního obalu
v celém jeho rozsahu. K samotným nákladům na pořízení formových sad mohou přibývat i další nutné investice do úprav
technologie vlastní výroby a samotné expedice hotového výrobku. Mají-li firmy zpracovánu dobrou studii k uvedení novinky na trh, pak mají i lehčí rozhodování a jasný postup. Stále
totiž platí, že obal prodává,“ podotýká Dana Švejcarová.
Hodně důležitý faktor je i odhad, jaké množství nového obalu
se bude za rok vyrábět. „Na trhu však funguje i řada velmi
úspěšných a nápaditých řešení s využitím standardně dostupného obalového skla,“ je si jistá Dana Švejcarová.
SKLÁRNY MORAVIA sázejí
na černou sklovinu
Pro sklárnu je zajímavá především oblast spiritu, kde vnímá
touhu zákazníků vytvořit snadno rozpoznatelný produkt, což
vede i k hledání unikátního obalu. „Tvar lahve je občas tak
dominantní, že sám o sobě dokáže vytvářet brand daného výrobce. Kdo by si dnes například dokázal představit slivovice
od Rudolfa Jelínka bez jeho typických baňatých lahví?“ uvádí
příklad Petr Binko. A právě na SKLÁRNY MORAVIA se díky
jejich zaměření a možnostem obracejí především zákazníci
s žádostí o vlastní tvar lahve. Jednoznačně nejprodávanější
kategorií v podobných skleněných obalech jsou lahve určené
pro smetanové likéry, například Cream Liqueur 0,75; Krém
likér 0,5; Balaton 0,75; Karolan 0,7; Stock Handle 1,75.

Vše vyráběné v černé sklovině. „Výroba samotné formy trvá
šest až osm týdnů, celý projekt od zpracování výkresu, zkušebních forem, vzorkování a dodání konečné formy asi tři měsíce,“ prozrazuje Petr Binko.
Vývoj nové formové sady od jejího technického výkresu po dodání hotové formové sady připravené k nasazení na výrobní
linku trvá ve sklárnách VETROPACK MORAVIA GLASS také
většinou kolem tří měsíců. „Podstatná část procesu vývoje se
však odehraje ještě před tímto časovým úsekem. Zadavatel
si musí ujasnit svůj záměr interně, prodiskutovat ho s konstruktéry ze sklárny, dovést ho spolu se sklárnou do formátu,
který splňuje jeho estetické, marketingové i technické požadavky. Poté obdrží výkres a model výrobku,“ popisuje proces
Dana Švejcarová. Pokud vše odpovídá představám zadavatele, pokračuje se pořízením zkrácené sady forem pro zhotovení skleněných vzorků. Následují testy nového výrobku na
plnicí lince. Někdy mohou být požadovány i technické atesty.
„A pokud vše dobře funguje, konečně přistoupíme k objednání
průmyslové formové sady a stanovení výrobního termínu. Při
hladkém průběhu tak potřebujeme další tři měsíce, ale může
to být i podstatně déle. Vše záleží na pružnosti v komunikaci
a rychlosti schvalování jednotlivých kroků,“ vysvětluje Dana
Švejcarová.
Foto: VETROPACK MORAVIA GLASS

250 ml. „Pivní speciály jsou stále častěji uváděny na trh v lah‑
vích s objemy 750 ml v barvě cuvée, které jsou primárně
určeny pro šumivá vína,“ doplňuje. Barva cuvée se stává
i na našem trhu stále populárnější pro plnění tichých vín a elegantně doplňuje škálu bílé, olivové a zelené. Pro šumivá vína
volí výrobci často i sytější zelenou barvu HT Green.

Příkladem produkce společnosti SKLÁRNY MORAVIA je prémiová lahev na gin. „Jedná se o námi vymyšlené tvary, které
jsou odvozené od našich laboratorních lahví,“ vysvětluje Petr
Binko. Lahev je primárně určena pro gin v nejobvyklejším objemu 500 ml. Oproti tzv. prachovnicím, což je laboratorní
sklo, bylo třeba změnit ústí na korek/vinolok, upravit vnitřní
objem a zvednout plnicí hladinu. „Lahev vychází z ověřeného a velmi trendy tvaru apotekerových lahví. Používáme ale
vlastní tvar vycházející z našich laboratorních lahví, jejichž výroba u nás trvá již 130 let. Jedná se o retro v pravém slova
smyslu,“ vysvětluje Petr Binko a věří, že nadčasový design má
potenciál vydržet v portfoliu skláren velmi dlouho.
Mezibarvy přinášejí nejen estetický zážitek. Jaký? O tom se
dočtete v říjnovém vydání magazínu Packaging Herald.
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Chtějte od ražby víc
než jen pozlacení
V 21. století se ZUŠLECHŤOVÁNÍ HORKOU RAŽBOU (ZLACENÍ) nepoužívá již pouze u exkluzivních značek,
ale lze jej nalézt na nesčetném množství různých typů aplikací etiketování i balení. Je to celá řada štítků na mokré
i suché lepení, skládaček, široká škála tištěných výrobků, jako jsou pohlednice, časopisy, kalendáře, plakáty,
brožury, tiskoviny a vizitky.

H

lavní roli při prodeji zboží hraje prezentace produktu
v regálech maloobchodů. O konkurenceschopnosti
produktů v místě prodeje rozhoduje rozpoznání značky
a integrovaný design obalů. Účinným nástrojem pro získání
pozornosti a zájmu spotřebitelů je obal s prvky kovového
lesku, který je nejlépe dosažitelný technologií horké ražby. Při
aplikaci dochází k přenosu dekoračních vrstev z ražební fólie
na substrát (obal) za pomoci ražebního stroje a nástroje – raznice. Nejrozšířenější je ražba zlatých a stříbrných dekorů, ale
také celá řada metalických barev nebo difrakčních dekorů.
U výběru dekoru to ovšem nekončí.
Typy ražby
a jejich možnosti
Ze všech typů ražby asi nejvíce převládá plochá ražba.
Dekorační optické vrstvy z ražební fólie se přenášejí na povrch
substrátu a leží v jedné rovině. V ideálním případě je horká
14 www.packagingherald.cz

ražba ve stejné úrovni. Nicméně v závislosti na vlastnostech
materiálu (tloušť ka, tvrdost, struktura povrchu) a nezbytném
tlaku pro přenos dochází k menšímu nebo většímu vtlačení
do materiálu.
U strukturovaných povrchů dochází do jisté míry k vyhlazení
povrchu. Při použití velmi tenkého papíru se mohou na jeho
zadní straně objevit „stíny“, tedy místa protlačená ražbou,
podobně jako u knihtisku. To je nutné zohlednit například
v případech tisku z přední i zadní strany. Naopak u silnějších
materiálů vhodnějších ke stlačení může být vyššího tlaku využito záměrně ke zvýraznění ražby. S ohledem na materiál
je nutné vybrat správný typ podložky. Tento „pomocný materiál“ je buď tvrdý, nebo měkký (např. s gumovým povrchem).
Ražené materiály mohou být následně přetištěny, přelakovány,
nebo dokonce přelaminovány za účelem dosažení dalších
efektů, zvýšení ochrany nebo funkčnosti.

PR PREZENTACE

Trojrozměrného metalického efektu lze dosáhnout reliéfní
ražbou. Je nejen vizuálně atraktivnější, umožňuje také vnímání hmatem. Po vizuálních podnětech jsou právě ty hmatové nejdůležitější v procesu lidského vnímání a v procesu
výběru. Při reliéfní ražbě je podložka pod materiálem nahrazena druhou raznicí, tedy matrice a patrice tvoří pár.
Reliéfní ražba se provádí v jednom kroku nebo jako slepá
ražba ve dvou krocích. Ražba v jednom kroku má přirozeně
podstatnou výhodu jednak v dokonalém spasování a jednak
v úspoře času. Dekorační vrstvy fólie se v tomto případě přenesou spolu s protlačením materiálu za tepla. Vyžaduje gravírované raznice, které jsou o něco dražší. Jedná se o raznici,
která je podobná jako v případě ploché ražby, tedy místa,
kde dochází k přenosu, jsou vyvýšená. Zbytek raznice je vyfrézován. Poté je ve zvýšeném místě vyfrézován reliéf. Správná
ostrost hrany čistě oddělí okraj přenosu ražby, ale zároveň
nerozřízne substrát. Zároveň je nezbytné zajištění dostatečného tlaku v celé ploše pro zaručení konstantního a otěruvzdorného pokrytí ražbou v celé ploše reliéfu. Jinak může dojít
k výpadkům ražby – nepokrytým místům ve vyvýšených plochách právě z důvodu nedostatečného přilnutí ražební fólie.

Reliéfní ražbu ve dvou krocích je výhodnější využít v případě
designů s hlubokými reliéfy a ostrými vysokými hranami.
V takovém případě se dekorační vrstvy přenesou na materiál
plochou ražbou v prvním kroku a reliéf se vytvoří jako sleporažba ve druhém kroku. Druhý průchod strojem tvoří dodatečné náklady a vyžaduje vysokou přesnost pro udržení
registru. Řešením je výroba na strojích se dvěma integrovanými ražebními jednotkami. Správná volba ražby reliéfu
v jednom nebo ve dvou krocích záleží mimo jiné na substrátu,
jeho tloušťce, pružnosti, pevnosti, vlastnostech a délce vláken
a také na tvaru reliéfu, jeho výšce, úhlech sklonu apod. Běžně
vám s rozhodnutím poradí výrobce raznic.
Strukturovaná horká ražba umožňuje dosažení efektu
hry světla a stínu, jako je tomu u 3D reliéfní ražby, a navíc ji
obohatí o jemnou texturu. Reliéfy bohaté na detaily s použitím
metalických ražebních fólií jsou velmi atraktivními designovými

prvky. V různých výškách reliéfu metalické ražby se kombinují
tmavé a světlé odlesky světla. Struktury jsou nejen vyvýšené,
ale také snížené, zapuštěné. Záleží na jejich designu, strukturované povrchy mohou být velmi lesklé, ale i lesk tlumit. Tím
vytvářejí zajímavou kombinaci matného a lesklého povrchu,
kterých lze dosáhnout pomocí technologicky dobře zpracované raznice. Spojením matrice a patrice (dvou raznic) vznikají hlubší efekty. V závislosti na hloubce textury, zejména
v případě mikrostruktur (microembossing nebo nanoembossing), kde se jedná o hloubky v řádu mikrometrů, může
být použita jen jedna raznice a standardní pružná podložka,
jako je tomu u ploché ražby.
Slepá ražba je spíše jednoduchým procesem vytlačování
materiálu, u kterého se nevyužívá k ražbě teplo ani ražební
fólie. Používá podobné raznice jako reliéfní ražba, nicméně
jejich výroba má svá specifika. Ve srovnání s reliéfní ražbou
samotný proces umožňuje dosažení výraznějších detailů s ostřejším sklonem. Limitující je v tomto případě pouze substrát,
tedy materiál. Co jí ale naopak chybí, je vizuální kontrast
v oblasti reliéfu dosažitelný odlesky ražební fólie.

S dnešními možnostmi technologie kombinující gravírování
laserem a nejmodernější technologie CNC obrábění výroby
raznic je samozřejmě možné kombinovat plochou, reliéfní
i strukturovanou ražbu v jedné jediné raznici. To otevírá nekonečné možnosti designu.

Svetlana Holečková
PR a Marketing Manager
LEONHARD KURZ South-East Europe
svetlana.holeckova@czkurz.com
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PERSONALIZACE
UMOŽŇUJE
REAGOVAT
I NA PANDEMII
SPOLEČNOST IDILIA FOODS, VLASTNÍK
IKONICKÉ ŠPANĚLSKÉ ZNAČKY
NEJZNÁMĚJŠÍHO KAKAOVÉHO NÁPOJE
V PRÁŠKU COLACAO, ZAHÁJILA NOVOU
KAMPAŇ GRACIAS (DĚKUJEME) A VSADILA
V NÍ NA PERSONALIZOVANÝ DESIGN OBALŮ.
NA KAMPANI, JEJÍMŽ CÍLEM JE PODĚKOVAT
PRACOVNÍKŮM V PRVNÍ LINII V BOJI PROTI
COVIDU-19, SE PODÍLELA KREATIVNÍ AGENTURA
BATTLE GROUP A TÝM HP BRANDS
& AGENCIES EMEA. JEDNÁ SE JIŽ O TŘETÍ
AKTIVITU REALIZOVANOU NA STROJI HP INDIGO
U ŠPANĚLSKÉHO DODAVATELE TISKOVÝCH SLUŽEB
CPM INTERNATIONAL.
Ze zahraničních zdrojů

Z

atímco předchozí kampaň společnosti Idilia Foods se
jmény mazlíčků byla zaměřena na „oživení vazeb“,
tentokrát se rozhodli v kampani Gracias pro vlastní
vyjádření spotřebitelů k aktuální pandemické situaci. Využita
byla jedna z předností digitálního tisku spočívající v možnosti
rychlého uvedení výrobku na trh a okamžitého uplatnění spotřebitelských postřehů ke covidu-19, tedy schopnost mnohem
lépe reagovat na potřeby a chování zákazníků.
Tým EMEA B&A zaznamenal některé opakující se spotřebitelské názory vyplývající ze situace spojené s pandemií,
které sdílí se značkami a agenturami. Například ColaCao
a designová agentura Battle Group se rozhodly pro námět
Vyprávění oslavných příběhů – chvála hrdinům: „Jsou mezi
16 www.packagingherald.cz

námi neznámí lidé, kteří dělají z tohoto světa opravdu lepší
místo, a ti by měli být oslavováni.“ Výsledkem je obal na
kakaový nápoj ColaCao zobrazující pracovníky, kteří byli
během náročného období pandemie nepostradatelní – profesionální zdravotníci, zemědělci, pracovníci v domovech
důchodců, úklidový personál, policisté, hasiči, zaměstnanci
v supermarketech, lidé z donáškových služeb, dělníci v továrnách, novináři, a dokonce i děti a senioři, kteří tleskají
z balkonů.
Ilustrace připomínající dětské kresby přinášejí optimismus, vyvolávají emoce a vzdávají i zvláštní hold dětem. ColaCao
„obléklo“ 400 000 obalů dvou klasických velikostí do shrink
sleeve etiket vytištěných na stroji HP Indigo 20000 u CPM
International v Madridu. Akci rovněž doprovází digitální marketingová a PR kampaň.
V rámci kampaně vznikl i nový font ColaCao, který lze nyní
snadno použít k proměně loga v libovolné slovo, jako například „gracias“. Pro účinnou personalizaci designu obalů byl
využit software HP Personalization Pinwheel.
Iniciativa se připojila k dalším, které společnost v posledních
měsících podnikla, jako bylo darování 120 tun výrobků humanitárním organizacím nebo přímá finanční pomoc 14 nemocnicím. Její hodnota přesahuje jeden milion eur. Část peněžního
daru pochází od 350 zaměstnanců, kteří přispěli svou jednodenní mzdou, a společnost celkovou částku ztrojnásobila.

ZHLÉDNĚTE VIDEOKLIP
DOPROVÁZEJÍCÍ KAMPAŇ GRACIAS

MALÍ

ALE ŠIKOVNÍ POMOCNÍCI:

ˇ
podcenované
páskovací stroje
Páskovací stroje jsou ideálním řešením, jak kvalitně a zároveň
levně zabezpečit zboží při manipulaci a přepravě.
Vázací technika páskování je vhodná pro různé
druhy zboží. Zajistí fixaci pro tiskoviny, stavební materiály, kartonáž, dřevo a mnohé další.
Páskovací stroje pomohou zabezpečit jakékoliv zboží, ať už se jedná o kusové, krabicové
nebo paletové balení.
Páskování elektrickými ručními páskovači je velmi
rychlý, levný a účinný způsob fixování zboží při manipulaci a přepravě, zajišťující snadnou a bezpečnou
manipulaci. Jedná se o ergonomicky konstuované
zařízení napájené akumulátorem, s nastavitelnou
hodnotou utažení vázací pásky.

A jaký model vybrat?
Doporučujeme páskovače Zapak

Co nabízí?

· model č. ZP97,

· Přehledný ovládací panel, seřizování utahovací síly
a doby svařování, jednostupňové vkládání pásky,

· ergonomický design a nízká hmotnost strojku

3,4 kg i s vloženým akumulátorem, významně
snižují ruční námahu při aplikaci pásky,

· uživatelsky nastavitelné vedení pásky zaručuje
perfektní zarovnání pásky pro svaření.

· lehce vyměnitelné spotřební díly: kolo pro utahování

pásky, spodní úchyt pásky, nůž pro odstřihávání pásky,

· operační páku pro snadné vkládání a vyjmutí pásky,
· bezkartáčový (BLDC) motor, zajišťující vyšší výstupní

výkon, vyšší účinnost, vyšší spolehlivost, nižší nároky
na údržbu, vyšší životnost, nižší hmotnost a vyšší
dynamiku balicího procesu.

· model č. ZP93,

typ pásky PP & PET, šířka pásky 12 - 16 mm, tloušťka
pásky 0,65 - 1,27 mm, napínací síla 10 - 250 kg.
typ pásky PP & PET, šířka pásky 16 - 19 mm, tloušťka
pásky 0,7 - 1,27 mm, napínací síla 40 - 400 kg.

Výhody modelů:

· Jednoruční ovládání.
· Bezkartáčový motor.
· Baterie Bosch 18V Li-lon 4.0Ah, která zajišťuje až
o 65 % delší dobu chodu na jedno nabití.

· Před-programovatelný ovládací panel.
· Operační páka pro snadné podávání a vyjmutí
vázací pásky.

· Hmotnost vč. baterie pouhých 3,4 kg.
*) Na jedno nabití až 420 cyklů (dle typu páskování).

PÁSKOVAČE = RYCHLÝ ZPŮSOB FIXOVÁNÍ

Ekobal spol. s.r.o. Vídeňská 172, 252 42 Vestec u Prahy,

Tel.: +420 234 144 111, Fax: +420 234 144 777,
www.ekobal.cz, E-mail: mail@ekobal.cz, objednej@ekobal.cz
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Letní novinky
od La Formaggeria
Gran Moravia
PRODEJNÍ SÍŤ LA FORMAGGERIA GRAN MORAVIA UVEDLA V LÉTĚ NA TRH NĚKOLIK NOVINEK
V POUTAVÝCH OBALECH. NA PULTECH PRODEJEN NAJDETE ZBRUSU NOVÝ JOGURT BEZ LAKTÓZY,
OSVĚŽUJÍCÍ SYROVÁTKOVÝ GREPOVÝ NÁPOJ, TŘEŠŇOVÝ JOGURT, OSVĚŽENÍ ZE SICÍLIE ALIAS LIMONÁDY
POLARA A ŠUMIVÉ RŮŽOVÉ VÍNO VHODNÉ K MASŮM A RYBÁM. NOVÉ OBALY VYBÍRAJÍ MANAŽEŘI
KVALITY V ÚZKÉ SPOLUPRÁCI S MANAŽERY PRODEJEN A MARKETINGOVÝM ODDĚLENÍM.
Adriana Weberová

P

řestože je litovelský provoz Brazzale Moravia největší sýrárnou v České republice, produkty určené pro vlastní síť
prodejen, jako například jogurty, zákysy, tvaroh, čerstvé
máslo, ricotta, sýry na grilování a do salátů, jsou ručně vyráběny
a baleny jako farmářské výrobky ve speciálním malém oddělení
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sýrárny v Litovli. „Na výrobu i balení těchto produktů pečlivě dohlížejí stejní specialisté a odborníci jakosti, kteří kontrolují certifikovanou výrobu sýra Gran Moravia, což pro naše zákazníky
představuje jistotu vysoké kvality výrobků,“ uvádí Claudio La
Carbonara, ředitel sítě prodejen La Formaggeria Gran Moravia.

DESIGN

Nové obaly pro všechny výrobky vybírají manažeři kvality
v úzké spolupráci s manažery prodejen a marketingovým oddělením, díky čemuž je podle Claudia La Carbonara garantována nejen vysoká kvalita, praktičnost a bezpečnost obalů,
ale i návaznost na vizuální podobu ostatních výrobků, jako
je čerstvá smetana 38%, zákys, jogurty, syrovátky, čerstvé
mléko a čerstvé máslo. Jedním ze zásadních kritérií při výběru obalů je také podmínka cenové dostupnosti. „Mezi materiály našich obalů najdete sklo, papír či plast a všechny
jsou citlivě vybírány vzhledem k co nejvýhodnější logistice
výrobků ze sýrárny přímo do prodejen. Některé obaly se
těsně před pultovým prodejem odstraní a výrobky jsou následně porcovány a ručně baleny přímo v prodejnách prakticky těsně před tím, než si je zákazník zakoupí,“ připomíná
Claudio La Carbonara. Typickým příkladem jsou například
bochníky sýra Gran Moravia, které jsou po naporcování
v prodejnách La Formaggeria Gran Moravia ručně baleny do
PVC fólií, zaručujících lepší přilnavost. Ke každé porci sýra
Gran Moravia dostane zákazník zdarma kvalitní voskovaný
papír, díky kterému lze sýr doma snadno přebalit a bezpečně
uchovat v lednici.
Vybrané výrobky, prodávané i v obchodních řetěz‑
cích, mají moderní znovu uzavíratelné obaly. Jsou
to například řady plátkových sýrů nebo kostičky
dlouho zrajícího sýra Gran Moravia. V průběhu
léta se mohou spotřebitelé těšit na všechny etikety jogurtů v nové, svěží a modernější grafice.
„Skleničky od našich jogurtů, kelímky od ricotty
a mozzarelly lze navíc po konzumaci doma dále
používat například na marmelády či k zamrazení
bylinek, což si naši zákazníci velmi oblíbili,“ doplňuje Claudio La Carbonara.
Aktuálně sýrárna zkouší prodej syrovátkového nápoje s novou příchutí růžový grep v nové a praktické půllitrové
lahvi. Na ručně plněné lahve je aplikován nový typ dvoustranné etikety,
která umožňuje ničím nerušenou komunikaci lákavé grafiky na čelní straně
výrobku, všechny ostatní povinné údaje se přesunuly na boční
stranu balení. Značení ve stejném stylu bylo poprvé úspěšně
otestováno již na jaře, při příležitosti uvedení nové čerstvé
smetany s minimálním obsahem tuku 38 %. „Sledujeme, jak
zákazníci tuto změnu přijmou, a pokud se setkáme s pozitivním ohlasem, můžete se na 0,5l balení těšit i u všech ostatních druhů syrovátkových nápojů přímo z naší sýrárny,“ slibuje
Claudio La Carbonara. Dále prodejní síť nabízí nově osvěžení
ze Sicílie alias limonády Polara s několika příchutěmi (pomeranč, citron, citrus chinotto a cendrát) a šumivé růžové víno

Astoria Honor Rosé Venezia DOC vhodné k masům a rybám.
Nedávno sýrárna změnila také balení čerstvého másla, když
z PE sáčků přešla na praktičtější a atraktivnější papírové balení s ochrannou protitukovou vrstvou. Výrobek přes tento obal
sice není vidět, zákazníci však podle ředitele sítě prodejen
oceňují především prvotřídní kvalitu másla, kterou dobře znají,
a změnu v balení nadšeně uvítali.
Testují se i opakovaně použitelné obaly
Litovelský výrobce testuje také opakovaně použitelné obaly
z vosku. Opětovné mytí použitých obalů však ještě není mezi
českými zákazníky příliš rozšířené a nemalou roli hraje i vyšší
cena tohoto inovativního balení.
V podnikových prodejnách La Formaggeria Gran Moravia
v minulosti zkoušeli také znovupoužitelné sáčky z papíru, hliníku i plastu, které nejen prodlužují životnost sýrů a uzenin
o několik dní, ale lze je kompletně separovat k recyklaci.
„Vzhledem k poměrně vysoké ceně těchto obalů a faktu, že
zákazníci tyto typy výrobků prakticky ihned spotřebují, balíme dnes do těchto sáčků pouze čerstvé bagety, které si
během prodeje díky tomu udržují čerstvost,“ vysvětluje Claudio
La Carbonara. Za zmínku stojí
zajímavost týkající se balení vysoce kvalitních italských uzenin,
krájených přímo v prodejnách La
Formaggeria Gran Moravia.

K nakrájení uzenin dochází přesně ve chvíli,
kdy si je zákazník objedná, čímž je dosaženo nejvyšší čerstvosti i kvality. Čerstvě krájené uzeniny jsou
zabaleny do speciálního papíru s PE chlopní, díky které se
zabrání přístupu vzduchu, ale současně dochází k eliminaci
nepříjemného průniku mastnoty. Další výhodou PE fólií je i fakt,
že po spotřebování obsahu se fólie může od papíru snadno
separovat a čistý papír lze recyklovat umístěním do vhodného
kontejneru s tříděným odpadem.
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Plechovka na první pohled
působí, jako by přirozeně
zašla časem.

DÁRKOVÁ
PLECHOVKA
ČERPÁ
Z ANALÝZY
BAREVNÝCH
TRENDŮ
BARVY, DEKORATIVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
A STRUKTURA KOVOVÝCH OBALŮ HRAJÍ PRO
ZNAČKY VYUŽÍVAJÍCÍ KOVOVÉ OBALY PŘI
UPOUTÁNÍ POZORNOSTI ZÁKAZNÍKŮ KLÍČOVOU
ROLI. PROTO JE VELICE DŮLEŽITÉ, ABY VLASTNÍCI
BRANDŮ POCHOPILI, CO JEJICH CÍLOVOU
SKUPINU OVLIVŇUJE A MOTIVUJE KE KOUPI.
Ze zahraničních zdrojů

N

apříklad společnost Crown Europe nedávno spolupracovala s designérkou a odbornicí na barvy, materiály a předvídání trendů Laurou Perryman. Jejím
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úkolem bylo zjistit, jak budoucí trendy mohou ovlivnit inovace
v rámci portfolia společnosti. Designéři dodavatele obalů
Crown získané informace využili k inspiraci pro nové koncepty obalů, díky kterým mohou vlastníci značek zatraktivnit
své produkty. Prvním výsledkem vycházejícím z analýzy trendů
je dárková plechovka zachycující trend „Human Nature“.
V rámci tohoto módního směru, který Laura Perryman označuje za autentický, jde o zachycení zpomalujícího se času,
ale také zaměření se na krásu rozdílů v ekologické krajině,
kde si lidé váží přírody a respektují přirozený tok jejích procesů. Plechovka byla navržena tak, aby ztělesňovala právě
tohoto ducha a byla přitažlivá pro následující generaci ekologicky uvědomělých zákazníků preferujících zboží šetrnější
k životnímu prostředí.
Použité tiskové barvy vytvářejí efekt zoxidovaného minerálu.
Plechovka proto na první pohled působí, jako by přirozeně
zašla časem. Použitá paleta barev zase oslavuje rozmanitost
přírody. Ve spodní části obalu byl použit negativní reliéf vyvolávající dojem, že povrch je rytý ručně. Kontrastní matné
víčko bylo vyrobené tak, aby vypadalo jako kamenné. Díky
trojúhelníkovému tvaru obalu se zaoblenými rohy bude produkt v regálu mezi ostatními výrobky snadno rozpoznatelný
a také dobře využitelný na trhu s dárkovými předměty. Kromě
výrazného designu je plechovka rovněž snáze uchopitelná,
což dokazuje, že designéři společnosti Crown u každého projektu zohledňují i ergonomii. „Koncepce jedinečné plechovky,
založená na našem nedávném výzkumu a analýze barevných
trendů, byla skutečně zajímavým projektem. Je skvělým příkladem, jak můžeme využívat rozsáhlý průzkum při vytváření
hmatatelných produktů a zajišťovat, aby vlastníci značek získali účinné nástroje k oslovení konkrétní demografické skupiny.
Těšíme se, až uvedeme na trh další koncepční obaly založené
na podobných analýzách,“ dodává Sarah D’Amato, NPD
a marketing manager společnosti Crown.

PR PREZENTACE

Universal Robots
představuje UR+ Aplikace
pro ještě jednodušší
nasazení kobotů
Uvedením UR+ APLIKACÍ rozšiřuje lídr trhu
s kolaborativními roboty svou vlastní platformu UR+
s certifikovanými produkty o aplikační sady, které
odstraňují automatizační překážky malých, středních
a velkých firem.

D

vacet ověřených softwarových a hardwarových sad pro
nejpopulárnější aplikace pro kolaborativní roboty (koboty) je nyní k dispozici na platformě UR+, která je
největším ekosystémem produktů certifikovaných pro použití s koboty Universal Robots (UR). Aplikační sada Plug and Produce
významně zjednodušuje technickou náročnost běžných aplikací
a je připravena k rychlé implementaci pro úkoly, jako například:
manipulace s materiálem, paletizace, vybalování, dokončování,
kontrola, montáž, údržba strojů, začišťování nebo dávkování.

Dahl Automation – Dahl Palletizing Kit, nebo od rumunského
výrobce Oviso Robotics – Ovi Depalletiser package. Systém
manipulačních a uchopovacích nástavců robota lze snadno vyměňovat podle potřeby.

SEZNAMTE SE S OVISO ROBOTICS —
OVI DEPALLETISER PACKAGE VE VIDEU

„Společnost Universal Robots, celosvětový lídr trhu s kolaborativními roboty, je potěšena, že může oznámit rozšíření ekosystému
UR+, který nyní obsahuje kompletní certifikované aplikace kobotů,“ říká Jim Lawton, viceprezident produktů a správy aplikací
UR. „Jedná se o zcela novou službu, kde již zákazník nemusí vybírat jednotlivé komponenty pro novou aplikaci, ale má naopak
k dispozici kompletní sady se všemi potřebnými komponenty pro
danou aplikaci. Výsledkem je mnohem rychlejší nasazení kobota
a doba jeho návratnosti.
Rozšířený ekosystém UR+ nyní obsahuje dvě nové kategorie; komponenty a aplikační sady. Tyto sady jsou vytvářeny ve spolupráci
s lídry ve svých oborech – partnerskými firmami UR+. Díky tomu,
že lze využít jejich know-how, se omezuje zdvojování inženýrského úsilí při nasazování běžně využívaných aplikací.
Nová kategorie „aplikační sady“ obsahuje zatím 20 sad, mnoho
dalších se ale připravuje. Většina sad je k dispozici celosvětově,
některé jsou dostupné pouze v určitých regionech nebo zemích.
Všechny sady obsahují URCap software, který umožňuje uživatelům ovládat všechny periferie přímo z ovládacího panelu kobota
v bohatém 3D uživatelském rozhraní.

„Tak, jako se vyvíjel celý ekosystém UR+, se společnost Universal
Robots zajímala o zpětnou vazbu zákazníků ohledně toho, co by
mohlo ještě více zjednodušit implementaci kobotů. S více než 200
certifikovanými produkty a 400 vývojáři se UR+ stala nejobsáhlejší platformou pro celé odvětví kolaborativní robotiky. Přidáním
aplikačních sad ještě více upevníme naši pozici lídra na trhu,“
říká Jim Lawton.
Všechny aplikační sady jsou nyní k dispozici na nové rozšířené
stránce UR+, na adrese: urrobots.com/applications 

Pro balení, paletizaci či vybalování je k dispozici několik různých
aplikačních sad: například od německého výrobce Roboformance
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„NIKDY
NEBUDEME
PRODÁVAT MLÉKO
V PLASTOVÝCH
LAHVÍCH.“

„Mám rád obaly
příjemné na dotek“
Výrobky v současné době největšího zpracovatele mléka, společnosti MADETA, nás provázejí již více než 120 let.
Ve svém portfoliu má několik produktových řad, které tvoří 250 druhů výrobků. Aktivní je také na poli privátních
a poloprivátních značek. Nejen o obalech jsme si povídali s ředitelem obchodu, marketingu a nákupu Janem Teplým.

Adriana Weberová
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Můžete představit vaše produktové řady?
V Madetě dělíme produkty podle produktových řad na silné
značky nebo hvězdy. Patří k nim například Madeland, Lipánek,
Romadur, kdy Madeta je značkou kvality, tzn. Madeland od
Madety, Lipánek od Madety, Romadur od Madety. Dále
na bílou řadu, tj. základní mlékárenské produkty, které nejsou natolik silné, aby zvládly financovat vlastní propagaci.
Vejdou se ale pod „umbrella brand“ – ten je specifický mašlí
a názvem Jihočeský. V případě neochucených verzí jsou na
těchto výrobcích jihočeské chaloupky. Patří k nim například
Jihočeské máslo, Jihočeské mléko nebo Jihočeské podmáslí.
Následují poloprivátní a privátní značky, které nevyrábíme
pod značkou Madeta, ale pro specifické příležitosti nebo
obchodní partnery.

dobře prezentovatelný, byl vidět a nepadal. S tím souvisejí
také spotřebitelsko-uživatelské vlastnosti, to znamená, aby byl
snadno otevíratelný a splňoval požadavky na velikost. Stručně
shrnuto: důležité je odlišení, splňování potřeb obchodníků
i spotřebitelů, být viděn a být vybrán z regálu.

Které považujete za nejsilnější?
Co se týče nejsilnějších produktových řad, nejvíc lidí si v souvislosti se značkou Madeta vybaví Jihočeské máslo a Jihočeské
mléko z bílé řady, ze silných značek už zmiňovaný Lipánek,
Madeland či Romadur, ale také Jihočeskou nivu, Blaťácké
zlato, Sýrařův výběr, Lahůdku, Jihočeský tvaroh s jogurtem…
Vzhledem k tomu, že máme přes 250 druhů výrobků, se ale
obávám, že kdybych měl specifikovat všechny, nebudou
stránky magazínu stačit.
Jaké jsou hlavní funkce
a specifika obalů vašich produktů?
Velmi podobné jako u všech obalových řešení: musí splňovat
ochranné a transportní požadavky a také marketingově-obchodní cíle. Co se týče ochranných vlastností, nejsou mléčné
výrobky samy o sobě příliš odolné, máslo či sýr jsou mechanicky lehce poškoditelné a zároveň nejsou mikrobiálně stabilní. Důležitá je tedy mechanická ochrana produktů, aby se
nepoškodil jejich tvar, neprotrhl obal, aby nevytekl obsah atd.
To je specifický a velmi důležitý požadavek. Zejména u nefermentovaných mléčných výrobků, jako jsou mléko, máslo, smetana, je velmi rizikové tzv. sekundární znečištění. Obaly proto
musí zajistit, aby z vnějšího prostředí nedošlo ke kontaminaci
plísní, kvasinkami nebo čímkoli, co by mohlo poškodit spotřebitele. Důležitá je i bariérová ochrana, protože například
UV záření degraduje kvalitu nutričního složení produktu nebo
kyslík může způsobit oxidaci tuků. Proto nikdy nebudeme prodávat mléko v plastových lahvích. Nápojový karton vyrobený
z papíru a hliníku i přesto, že je cenově poměrně nevýhodný,
zajistí vyšší ochranu proti UV záření například ze zářivek
v obchodních řetězcích, což je znát i na kvalitě a chuti mléka.
A z hlediska marketingu?
O kom se nemluví a kdo není vidět, neexistuje. Zákazník
musí být schopen obal v regále hned identifikovat, rozlišit od
ostatních. Musí být konstruovaný takovým způsobem, aby byl

Jakým vývojem vaše obaly prošly?
Jsme na trhu skoro 120 let, takže dlouhým. (smích) Obal musí
stále více a více splňovat požadavky spotřebitelů, zákazníků
a distribučního řetězce. Obecným trendem jsou méně početné
rodiny, proto se začalo zmenšovat balení. V porovnání s předchozím obdobím je to jedna z nejmarkantnějších změn a souvisí – myšleno v dobrém – i s větší rozmazleností zákazníků.
Už nechtějí jednu nebo dvě příchutě, chtějí jich deset, chtějí
ochutnávat a střídat a to portfolio balení rozšiřuje. Obalový
design je také módní záležitost a obecně se přizpůsobuje
potřebám, vkusu doby a zákazníků. Extrémní změna souvisí
s convenience – obaly musí být lehce otevíratelné bez nutnosti
stříhat, řezat nebo propichovat. Je třeba také zmínit, že se
zvyšuje odolnost materiálů a snižuje se jejich gramáž, což je
dobré z hlediska ekologie. Dřívější multiobaly, z mnoha typů
materiálů, se složitě recyklují. Stále více se míří k single obalům
z jednoho typu materiálu, což recyklovatelnost usnadňuje. Na
druhou stranu to omezuje bariérové vlastnosti a mechanickou
odolnost, což je u sýrů a ostatních mléčných výrobků velká
potíž. Moderní technologie ale už i na tohle znají odpověď,
takže recyklovatelnost se stále zvyšuje.
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Na jaké obalové
materiály nejraději sázíte?
Na ty, které fungují, jak vyplývá z předchozí odpovědi.
A na obalové materiály a řešení, která nejsou jedinečná a umí
je nabídnout i konkurence stávajícího dodavatele. Z hlediska
nákupčího pak máme vyšší bezpečnost dodávek. Když totiž
máte jediného dodavatele, který například zkrachuje nebo
vyhoří, je váš produkt ve velkém ohrožení. To se Madetě nestane, protože máme pravidlo, že na každou položku máme
minimálně tři dodavatele. V principu nesázíme na jedinečnost
vlastního obalového řešení, ale dotahujeme ji grafikou, způsobem balení a prezentace.

Snažíme se tedy vždy najít obalová řešení konkurenčně
nabídnutelná od více dodavatelů vzhledem k bezpečnosti
a samozřejmě z důvodu lepší vyjednávací pozice vůči ceně
a dodavatelskému servisu. Když dodavatel ví, že není jediný, je flexibilnější, nabízí například kratší dodací lhůty, lépe
se pak pracuje se zásobami. Zkrátka když jste pro někoho
vzácní, více se snaží. Funguje to stejně jako v partnerských
vztazích. (smích) Dodám ještě, že z osobního hlediska mám
rád obaly, které jsou mi příjemné na dotek. Není pro mě nad
papír, dřevo nebo sklo.
Můžete prozradit
dodavatele obalů?
METALIMEX, DOPLA PAP, ELOPAK TRADING AG, THIMM
pack'n'display, MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČR,
Mondi Bupak, greiner packaging, GRAFOBAL BOHEMIA,
Südpack Verpackungen, COVERIS, Trivium Packaging Czech
Republic, ERA-PACK, WIPAK, to jsou naši top dodavatelé.
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Zpět k obalům. Jakým se
naopak snažíte vyhnout?
Těm, které jsem nepopsal. (smích) To znamená jedinečným
obalům jediného výrobce, které jsou drahé, nekonkurenceschopné, neekologické, nerecyklovatelné, a ještě těžce sehnatelné. Snažíme se vyhýbat nepříjemným, příliš industriálním
obalům, které jsou nepřírodní, nepřirozené, příliš ostré, nejdou snadno otevřít… Jak už jsem zmínil, obaly, které používáme, musí být sehnatelné od různých dodavatelů, aby byla
v Madetě zajištěna bezpečnost dodávek.
Jaké jsou odlišnosti jednotlivých řad
z hlediska obalů? Můžete uvést příklady?
Plátkový sýr zjevně potřebuje jiný obal než tekuté mléko.
V České republice je například pro čerstvé mléko víc zažitý lah‑
vovitý tvar obalu než pro trvanlivé. Jsou historické důkazy, že
když se nabízelo čerstvé mléko v obalu pro trvanlivé, na trhu
neuspělo. A to platí pro všechny kategorie mléčných výrobků,
myslím, že i pro všechny potravinářské kategorie vůbec. Když
v něčem výrobek funguje, radím neměnit. Například pro řadu
Madeland je typická zelená barva a neexistuje, že by se to
změnilo. Pro Lipánka je typický námořník s kruhem, tak na
obalu prostě vždy v nějaké formě bude. A jsou-li pro Jihočeské
máslo typické modrá barva, mašle a chaloupky, toto barevné
a designové kódování zůstane i na něm. Designové kódování
je mimochodem pro mlékárenské výrobky typické. Většinou
platí, že červená barva znamená „tučné“, modrá „polotučné“
a světle modrá nebo bílá „light“. Zároveň platí, že výrobky
v barevnějších obalech jsou více dezertní a v uvozovkách
chutnější. A ty jednodušší, bělejší, jsou čistější, pro někoho
možná méně chutné. Ale samozřejmě i tady existují výjimky,
protože 45% eidam, tučnější než 30%, bude vždy žlutý
a nikdy to pravděpodobně nebude fungovat jinak. Z barevného a designového kódování napříč kategoriemi a výrobky
nejde „levně“ vystoupit a je rozumné ho respektovat.
Co se snažíte do designu
obalů jednotlivých řad vtisknout?
Záleží na konkrétní produktové řadě, vždy se do nich snažíme „vtisknout“, co od nás zákazník, resp. spotřebitel očekává. To znamená, že pro danou cílovou skupinu zdůrazníme
informace o výrobku, které jsou pro ni zajímavé. Využijeme
barvy a barevné kódování, které jí odpovídají. V případě dětí
a maminek chceme barevnost a hravost, jedná-li se o výrobky
například pro spotřebitele s asketičtějším způsobem života
typu sportovců, jde o jednoduchý obal se světlejšími odstíny,
kupříkladu světle modré. Vždy proto vtiskujeme do jednotlivých produktových řad, jak zákazník kóduje svoji potřebu,
a zároveň jedinečnost Madety. Madeland s nižším obsahem
tuku je tedy zelený, ale s použitím odstínů světle modré, která
u sýrů znamená nižší tučnost. Anebo u Lipánka tvarohového
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určeného odrostlejším dětem obal tolik nehraje barvami, je
čistší a bledší, odpovídá potřebám cílové skupiny. Důležité
také je, aby bylo vždy dobře poznat, že jsme to my, Madeta.
Jak často procházejí obaly redesignem?
Tak často, jak je potřeba. Z Ruska si člověk asi nemůže vzít
mnoho dobrého, ale jedno za mě určitě: když to funguje, tak
to neměň. Jak jsem již naznačil, když už něco měníme, tak
proto, že si myslíme, že je to lepší a má to smysl. Nikoli kvůli
plnění nějakého marketingového ukazatele četnosti redesignů.
Redesigny obalů děláme většinou v případě legislativní nutnosti a při té příležitosti se podíváme, zda lze „vyčistit“ nějakou jinou část. V principu ale na výrobky nesaháme, není-li
to nezbytně nutné nebo nám to nedává smysl.
S kým na jejich vývoji spolupracujete?
S kýmkoli, o kom si myslíme, že ho potřebujeme. Většinou
si u výzkumných agentur ověřujeme spotřebitelské potřeby,
a to jak z hlediska barevného kódování, tak z hlediska reálných potřeb očekávání zákazníků. Na základě toho vznikne
obalová strategie, tzn. co by nový či inovovaný obal měl
splňovat, přinášet a komunikovat, jakými barvami, designem
a písmem to sdělit… To je jedna část. Pak ve výběrovém řízení
vždy spolupracujeme s několika grafickými studii, která na
základě výsledků výzkumu a toho, kam chceme jít, navrhnou
obal. S výzkumnou agenturou rozhodneme, které designové
řešení je nejlepší, a s daným studiem pak spolupracujeme na
redesignu celé řady. Většinou také ještě nový obal testujeme
v rámci kvalitativního výzkumu. A následně spolupracujeme
s výrobci obalů při dokončení DTP prací a tisku.
Co děláte pro často
diskutovanou udržitelnost?
Například u Madelandu je kromě změny designu také důležité, že nový obal je z 93 % z tzv. monoplastu, který je lépe
recyklovatelný, a navíc obsahuje mnohem méně materiálu. Pro
představu: jeho užíváním ušetříme ročně téměř 19 tun PET/PE.
Mimochodem nejde o jediný obal, kterým se snažíme šet‑
řit přírodu. Před časem jsme začali balit čerstvé mléko do
stoprocentně recyklovatelného obalu, který pochází z odpovědné těžby dřeva. Plast šetříme i díky novým kelímkům
na tvarohy a tvarohy s jogurtem i dezerty Lipánek. Jedná se
o obaly ze sníženého množství plastu, s papírovým přebalem
a hliníkovým víčkem. Zároveň se všechny složky obalu od
sebe snadno oddělují.
Jaké bylo zadání
na redesign obalu na Madeland?
Kdesi jsem zaznamenal výzkum, podle kterého člověk potká
30 až 40 tisíc reklamních sdělení denně, a tudíž je stále více
potřeba marketingovou komunikaci nedrobit. A obal je jednou

z forem této komunikace. V případě Madelandu tedy bylo zadáním sjednotit barevnosti a dát barevné kódování řady nad
barevné kódování tučnosti sýrů. Proto celá řada zezelenala
(předtím byla také modrá nebo oranžová) a kódování tučnosti
je udělané už jenom motýlkem na krku myšáka, barvou podmašle a názvoslovím. O barevném kódování a změně barevnosti v tomto směru je také nová řada Sýrařův výběr. Dalším
zadáním bylo zvýšení ekologičnosti a snížení gramáže obalů,
ale to je spíš technologická změna, která na obalu není vidět.

Koho jste k jeho tvorbě oslovili
a jak byste nový vzhled zhodnotil?
Na redesignu řady Madeland jsme pracovali s pražským grafickým studiem Mermaid creative. U řady Sýrařův výběr finální návrh zpracovala agentura Pixelart z Českých Budějovic.
Zhodnocení necháme na zákaznících a spotřebitelích. Ale
pokud můžu soudit z prodejních čísel, a hlavně z přímých
reakcí, kterých si vážím ještě víc než čísel, tak jednoznačně
pozitivní hodnocení.

Máte ve svém portfoliu také limitované edice?
Ano, většinou jsou to propagační řady UHT mléka. Důvodem
je třeba podpora dobročinnosti nebo akcí, o nichž si myslíme,
že mají smysl. A dále jsou to ještě například samolepkové
soutěže s Lipánkem.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
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Vína
NOVÉHO VINAŘSTVÍ
zdobí pestrá škála etiket
Vinařství bylo založeno v roce 2003 původně jako
Vinařství Pálava. O dva roky později ho přejmenoval
tehdejší ředitel na NOVÉ VINAŘSTVÍ. Prvotní záměr
vyrábět pouze cuvée, a to jen z bílých odrůd, se
v průběhu let přetransformoval do aktuální podoby, kdy
vyrábí především jednoodrůdová vína a jako tradici stále
produkuje pár nejoblíbenějších cuvée. O používaných
obalech, designu etiket nebo technologii NVR, kterou
využívají jako jediné vinařství, jsme hovořili s jeho
hlavním technologem a ředitelem Petrem Ptáčkem.

Adriana Weberová
Jaká je vaše roční produkce?
Zpracováváme výhradně hrozny z vlastních vinic
v Mikulovské podoblasti, v blízkosti Pálavských vrchů,
proto se roční produkce odvíjí od množství sklizených
hroznů z přibližně 140 ha, což představuje zhruba
300 až 400 tisíc lahví.
Pro jakou cílovou skupinu je určena?
Na to je velmi těžké odpovědět, neboť naše výrobkové řady oslovují celé spektrum příznivců vína.
Můžete nám je stručně představit?
Máme šest výrobkových řad. Nejvyšší z nich je
Petanque, exkluzivní terroirová řada vín s přívlastkem.
Cépage zahrnuje jakostní jednoodrůdová vína s přívlastkem, víceodrůdová vína s přívlastkem tvoří řadu
Cuvée. Další je Village, kde najdete jakostní odrůdová vína, a DCL, což je víno na běžné denní pití.
Nejvíce zastoupená řada, jak počtem vyrobených
kusů, tak spektrem odrůd, je Cépage. Nejméně
druhů vín vyrábíme Cuvée. A nejmenší šarže jsou
v Petanque.
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Jak se jednotlivé řady
liší z hlediska obalů?
V podstatě používáme dva typy
lahví o objemu 0,75 l. Jedná se
o klasické „pistole“ Schlegel či
Rheinwein, které uzavíráme ce‑
lým spektrem uzávěrů (VINOLOK,
screw cup, DIAM). Pro naši výjimečnou řadu Petanque používáme burgundskou lahev, která
má prázdná hmotnost 0,97 kg,
a uzavíráme ji zátkou DIAM 10.
Skleněný uzávěr využíváme u řad
Cépage, Cuvée a DCL, šroubovací u Village.
Od koho skleněné
lahve odebíráte? Jedná
se o lahve ze standardní
nabídky, nebo privátní?
„Pistole“ odebíráme ze skláren
VETROPACK MORAVIA GLASS
v Kyjově a O-I v Dubí u Teplic.
Pro řadu Petanque používáme
vzhledem k požadovanému tvaru,
barvě a hmotnosti lahve přímo
z Francie. Privátní lahve jsou další
metou, předpokládáme, že během
příštích dvou let k nim dospějeme.
Můžete nám
přiblížit design etiket
jednotlivých řad?
Etikety řad vín se od sebe velmi
odlišují, čímž je zaručena jejich
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dobrá rozeznatelnost. A když budeme mluvit přímo o designu, tak pointa je být NOVÉ VINAŘSTVÍ. Řada Village má
proto velice jednoduchou etiketu, aby na první pohled evokovala lehké víno. Řada Cépage má zase jako dominantní
prvek geometrické tvary plus různou barevnost každé odrůdy –
a to je myslím právě to atypické, co si může dovolit pouze moderní vinařství s průkopnickým smýšlením. Naopak Petanque
má etiketu velmi střídmou až naprosto jednoduchou, ovšem
tištěnou na velice kvalitní papír. Všechny etikety spojuje dominantní postavení loga firmy, použití parciálního laku a čitelnost filozofie vína.
Kdo je autorem jejich designu?
Na vývoji etiket spolupracujeme výhradně se studiem HLAWA
creative, jejímž majitelem a kreativcem je Pavel Winter.
Vznikají vždy kooperací našich myšlenek a představ v symbióze s jeho kreativou, zkušenostmi a dovednostmi.
Kde je tisknete a z jakých
materiálů jsou vyrobeny?
Využíváme dvě tiskárny. První z nich je zlínská AGENTURA
OSMA, která disponuje 12barevnou tiskárnou, a druhou
HLAWA creative. Materiály používáme různé, podle typu
etiket – od přírodního papíru přes hliníkovou fólii až po nejrozšířenější PVC etiketu na řadě Cépage.

Ředitel vinařství a hlavní technolog Petr Ptáček

Její obrovskou výhodou je, že se nerozmáčí při
chlazení nebo archivování vína. Etikety jsou zušlechtěny parciálním lakem i studenou ražbou.
Na některých etiketách je uvedeno
logo technologie NVR. Můžete nám
vysvětlit, co se pod tímto pojmem skrývá?
Technologie NVR (Nové-Vinařství-Resveratrol) je způsob výroby bílých vín, která mají vyšší obsah zdraví prospěšných
antioxidantů (resveratrolu). Celá výroba těchto vín se začíná
připravovat již na vinici střihem révy. Následný sběr hroznů

je prováděn strojově i ručně s tím, že jsou bobule „přebrány“
optickým třídičem hroznů. Tím se docílí 100% kvality základní
suroviny. Hrozny se následně vloží do speciálních chladicích
extraktorů, kde po přidání ušlechtilých kvasinek kvasí. Řízeným
kvašením, teplotou i dobou kvasu se naprosto přírodně zvyšuje obsah resveratrolu. Poté je víno zfiltrováno a bez přidání
chemie s minimem konzervační síry je plněno do lahví.
Proč jste se rozhodli komunikovat
logo technologie na etiketě?
Dáváme klientovi něco navíc, a to ve formě zvýšeného obsahu
antioxidantů, bez zvýšení ceny. Také jsme jediní, kdo tímto
způsobem vína vyrábí – a v dnešní době je třeba se odlišit.
Proto můžete na lahvích vidět ono logo.
Pro DCL jako jedinou používáte shrink sleeves?
Proč jste u této řady vsadili na jiný typ etikety?
Řada DCL [deci] je retailový produkt, a jelikož tlak na tento
prodejní kanál je extrémní, je třeba se silně odlišit. A právě
kvůli unikátnosti jsme se rozhodli pro teplem smrštitelné etikety,
čímž jsme opět dostáli jménu NOVÉ VINAŘSTVÍ a stali se tak
prvním vinařstvím, které použilo shrink sleeves na tichém víně
v České republice. Jejich výrobcem je OTK Group a sleevujeme ve společnosti Model Obaly v Nymburce.
Vraťme se ke skleněným uzávěrům, které
jsou potištěné vaším logem. Nabízíte
možnost personalizace uzávěrů i vašim
odběratelům?
Personalizované uzávěry jsou oblíbenou variantou například u vín určených jako firemní dárek. Víno takto označené logem má jednu nespornou výhodu. Převážná
většina obdarovaných lahev vypije, ovšem
VINOLOK s logem dané společnosti si nechává a používá ho nadále na uzavírání
jiných vín. Tím je společnost, která takto
personifikované víno darovala, neustále
na očích obdarovaného. Vína s uzávěrem
s vlastním logem jsme dodávali společnostem
rohlik.cz, ABB, coop, Volvo, ČEZ, televizi
Nova a dalším. Minimální objednací množství je 50 ks.
Jaká používáte skupinová balení?
Využíváme lepenkové krabice pro 1, 2, 3, 6 a 12 lahví
a rovněž atypická balení, zejména pro dárkové účely.
O používaných technologiích nebo novém skladu se dozvíte
více v reportáži na str. 76-77.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
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Kvalitní výběrová káva
si zaslouží exkluzivní
obal
Praženou výběrovou kávu značky MOTMOT ve výrazném žlutém obalu a naopak s decentním až nenápadným
motivem ptáčka a názvem značky určitě nepřehlédnete. Nedávno redesignované logo má vyjadřovat prestiž,
kvalitu a smyslnost. „Nové balení mělo být hlavně lákavé a dobře zapamatovatelné,“ doplňuje jeden ze
zakladatelů MOTMOT Coffee & Roastery Pavel Klein.

Adriana Weberová
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Můžete nám stručně
přiblížit vznik značky MOTMOT?
Kuriozitou naší značky je, že ji založili „čtyři bratři“. Tedy přes‑
něji dva bratrské páry Peter a Pavel Hanincové a Petr a Pavel
Kleinové. A byli to bratři Hanincové, kteří přišli s původním nápadem dovážet a zpracovávat výběrovou kávu. Když bychom
však hledali zrod samotné myšlenky, musíme se vydat do
Střední Ameriky, konkrétně na sever státu Nikaragua, kde leží
kávová plantáž Selva Negra. Právě na této plantáži během
jedné z expedic Petera H. napadlo dovážet a pražit kvalitní
výběrovou kávu s vlastním příběhem.
Proč jste zvolili
právě název MOTMOT?
Na moment, kdy jsme přišli na tento název, všichni velmi rádi
vzpomínáme. Stalo se tak přesně ve středeční večer 23. listopadu 2016. Za okny v černočerné tmě lehce vál chladný listopadový vítr evokující blížící se Vánoce a „my čtyři“ jsme měli
zase jeden z nekonečných brainstormingů týkající se firmy. To
víte, čtyři chlapi, čtyři názory. Proto jakékoliv rozhodnutí trvalo
zpravidla hodiny, někdy až dny. A ten večer bylo zapotřebí
vymyslet jméno značky. Jméno, které nás bude reprezentovat
příštích několik let. Jméno, na kterém stojí celý příběh. Jméno,
které má být úderné, jednoduché a krásné. Všichni věděli
a v kostech tušili, že to bude dlouhá noc.
A byla?
Úvodní slovo si tehdy vzal Pavel H. a řekl: „Celý náš příběh se
točí kolem Nikaraguy, tuto krajinu známe jako své boty a budeme si odsud dovážet i vlastní kávu. Proto mne napadlo, že
bychom naši firmu pojmenovali po nikaragujském národním
symbolu – vzácném ptáčkovi, jenž má krásné tyrkysové zbarvení a nazývá se motmot.“ Do pěti minut od tohoto sdělení můj
bratr Petr zaregistroval doménu motmot.cz. Bylo to nejrychlejší
rozhodnutí, které jsme kdy udělali!
Kolik druhů kávy
v současné době vlastně nabízíte?
V nabídce máme přibližně 20 druhů káv rozdělených do tří
edic – Comfort edice pro klasiky, kteří považují kávu především za rychlou vzpruhu. Modern edice pro labužníky, již si
vychutnávají světleji praženou kávu a často upřednostňují alternativní přípravu kávy. A v neposlední řadě edice Limited
pro kávové objevitele, kterým nabízíme nevšední a běžně
nedostupné druhy kávy. Portfolio našich káv cíleně zastupuje
široké spektrum chutí, od čokoládovo-oříškových až po výraz‑
ně ovocité. Dále připravujeme i směsi káv převážně z odrůdy
arabica, ale máme i blendy obsahující robustu s vyšším obsahem kofeinu. Vrcholem naší nabídky jsou pak unikátní
blendy, které se vždy snažíme ušít přímo na míru konkrétnímu
zákazníkovi.

Jaká je vaše cílová skupina?
Kávu pijí téměř všichni, tudíž by se dalo říci, že v České republice máme přibližně 10 000 000 potenciálních zákazníků. Avšak v rámci našich firemních hodnot připravujeme
pouze kvalitní výběrovou kávu. Vyhýbáme se průmyslovému
pražení, instantním kávám a přepražování, jež znehodnocuje chuť kávy. Naší cílovou skupinou jsou tedy zákazníci
z jakýchkoliv segmentů, kteří upřednostňují kvalitu. Konkrétně
se jedná o kavárny, restaurace, kanceláře, hotely a samozřejmě i B2C klientelu.
Vývoj nového loga, které jste nedávno
představili, byl asi delší než výběr názvu značky.
Kdo je jeho autorem a co bylo cílem redesignu?
Autorem nového loga je přední český designér Petr Novague,
který má za sebou spousty úspěšných projektů, uznání a také
cen Red Dot Design Award. Mezi jeho nejznámější projekty
patří například kartáčky Spokar, slavná R200 nebo kolo
Favorit.

Žlutá barva byla
oproti ostatním
velice výrazná.
Doslova svítila na
sedačce v autě,
v nákupní tašce,
v kuchyni.

Důvod změny byl pragmatický. Rozhodli jsme se, že je zapotřebí po třech letech udělat krok kupředu a přizpůsobit logo
aktuálním požadavkům. Petra jsme poprosili, aby logo, které
používáme nově od 1. července 2020, vyjadřovalo prestiž,
kvalitu, smyslnost, a hlavně aby bylo lákavé a dobře zapamatovatelné. Jeho nosné prvky proto tvoří ptáček a barva, název
značky je záměrně velmi decentní až nenápadný.
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Jaké jsou podle vás trendy
a specifika spotřebitelského balení kávy?
Tak jako v jiných segmentech i u nás cítíme velký tlak na ekologii a zároveň kreativitu. To bylo mimo jiné i důvodem pro
změnu našeho obalového materiálu a rebrandingu, jenž proběhl začátkem prázdnin.
Na jaké materiály
a velikosti obalů sázíte?
Sáčky o velikostech 150, 300 a 1000 gramů se skládají ze
tří vrstev: 19µ matteOPP, 12µ VMPET a 100µ PE. Prostřední
vrstva VMPET neobsahuje klasickou hliníkovou fólii, ale speciální plastovou vrstvu s minimálním množstvím vakuově vstřikovaného kovu, v jednotkách procent, která umožňuje sáček
kompletně recyklovat. Obal je tak ekologičtější a šetrnější
k životnímu prostředí.
Prozradíte nám
jejich dodavatele?
Již od začátku podnikání spolupracujeme s Jiřím Havlem,
milým a velmi ochotným majitelem společnosti Doypacky.
A právě ve spolupráci s ním jsme se rozhodli zlepšit náš původní obal a jít více směrem kvality a ekologie.
V čem se nové balení
liší od původního řešení?
Dříve používaný obal měl standardizovanou bílou barvu. Na
něj jsme ručně lepili etiketu, která občas ani neměla správně
natištěné barvy. Byl to tedy původní „prostý“ obal, za který
jsme však rádi, jelikož s námi byl od samého začátku pražení.
Před nějakou dobou jsme však usoudili, že je zapotřebí udělat
krok kupředu a vytvořit nový, vlastní obal na kávu. Cesta ke
žluté barvě byla z našeho pohledu poměrně rychlá. Spolu
s Petrem Novaguem jsme si vytiskli přibližně 10 barevných
kombinací zahrnujících spektrum barev od bledě modré až
po černou. Když pak Petr se vzorky pracoval a používal je,
byl záhy pevně rozhodnut. Žlutá barva byla oproti ostatním
velice výrazná. Doslova svítila na sedačce v autě, v nákupní
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tašce, v kuchyni. A přesně tohle bylo naším cílem. Aby bylo
balení vidět „široko daleko“.
Kde je možné si kávu koupit? Na obalech
chybějí čárové kódy, znamená to, že ji
neprodáváte v běžné maloobchodní síti?
Kávu je možné zakoupit přímo v pražírně v Brně nebo
v nově otevřeném expedičním středisku na ulici Francouzská
21 rovněž v Brně. Samozřejmostí je i e-shop dostupný na
našich webových stránkách. Také někteří naši zákazníci nabízejí sáčky s naší kávou k dalšímu prodeji. Seznam těchto zákazníků bude brzy uveřejněn na našich webových stránkách.
O retailu v tuto chvíli neuvažujeme z důvodu obavy o udržení nastavené kvality s případnou rostoucí kvantitou. Jakmile
si budeme jisti, že kvalita naší kávy zůstane zachována
i s nárůstem dodávaného množství obchodovaného přes retail, budeme i tuto možnost zvažovat.
Zaměřujete se primárně pouze na český trh?
Aktuálně dodáváme kávu na český a slovenský trh. Jen sem tam
se stane, že káva putuje i do jiných zemí, ale to je spíše nárazová a výjimečná záležitost. A také se v příštích letech chceme
zaměřit jen na tyto dvě země, které jsou pro nás domovem.
Jaké používáte v současné době balicí
technologie? Jedná se o ruční balení kávy,
nebo máte automatizovanou linku?
Automatickou balicí linku nemáme a v blízké budoucnosti ji
ani neplánujeme pořizovat. Ba naopak. Ve svém okolí máme
šikovné a nadané osoby, které však nemají to štěstí získat důstojnou a fér práci z důvodu jejich tělesného handicapu. A jelikož se ve společnosti MOTMOT dlouhodobě snažíme dělat
věci rozumem i srdcem, rozhodli jsme se vyčlenit kompletní
balicí a doručovací služby z MOTMOT a založit chráněnou
dílnu, která bude pro MOTMOT, ale i externí subjekty zabezpečovat expediční a logistické středisko.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
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Zleva Petra Bolfíková a Iva Fruniová

Výjimečná receptura
se odráží i na obalech
Společnost HERO je mezinárodní rodinná firma s více než 125letou zkušeností se zpracováním ovoce,
vývojem a výrobou dětské a kojenecké výživy. Všechny produkty jsou vyráběny v souladu s přírodou,
s ohledem na čerstvost a v tom nejčistším prostředí. U obalů je na prvním místě bezpečnost. O hlavní
značce SUNAR jsme si povídaly s Petrou Bolfíkovou, senior category manažerkou Baby Toddler Milks CR & SR,
a Ivou Fruniovou, senior category manažerkou Baby Toddler Food CR & SR.
Adriana Weberová

Výrobce působí v České a Slovenské republice od roku
2004 a jeho posláním je přinášet potěšení spotřebitelům
prostřednictvím výrobků inspirovaných přírodou.

Můžete představit
vaše produktové řady?
Sunar je známá značka náhradní mléčné výživy, která pod
sebe v letošním roce přibírá i produkty dětské výživy, donedávna známé pod značkou Sunárek. V rámci kojeneckých mlék máme čtyři řady – Sunar Complex, Sunar Premium
a Sunar Standard, což jsou mléka pro zdravé děti, a řadu

Sunar Expert, která je určena pro děti se speciálními výživovými potřebami. Pro těhotné a kojící ženy pak máme mléčný
nápoj obohacený o vitaminy a minerály Sunar Gravimilk.
V rámci kategorie dětské stravy nabízíme cereální kaše,
ovocné kapsičky, hotová jídla v kapsičce a velmi oblíbené
sušenky a snacky.
Mají obaly pro dětskou
stravu svá specifika?
U balení produktů dětské stravy je určitě nejdůležitější bezpečnost. Proto se používají obaly určené pro přímý styk s po‑
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travinami, které zabraňují například průniku vzdušného kyslíku, vlhkosti či jiných nežádoucích složek, jež by mohly potravinu znehodnotit. Týká se to nejen samotných materiálů, ale
i barev, kterými se na obaly tisknou naše designy. Kapsičky
mají zase bezpečnostní uzávěry, jež musejí být dostatečně
velké, aby se zabránilo případnému spolknutí dětmi.
Jakým vývojem prošly z hlediska
materiálů, velikostí a grafického designu?
Pokud jde o kategorii náhradní mléčné výživy, naše obaly
se v materiálu ani ve velikosti nijak zásadně nemění. I nadále používáme boxy z hladké lepenky, které jsou dobře recyklovatelné. Uvnitř krabice jsou pak dva sáčky s mléčným
práškem pro zachování delší čerstvosti, protože některé složky
náhradní mléčné výživy jsou velmi citlivé na kontakt se vzduchem. Hodně se nás maminky ptají i na plastovou odměrku,
která je součástí každého balení mléka, ale ze zákona tam být
musí, a plast je v tomto případě nejlepší materiál, protože je
inertní (tj. nereaguje nijak se složkami obsaženými v mléčném
prášku), a navíc je také dobře recyklovatelný.
V čem se liší jednotlivé
řady vašich produktů?
V rámci kojenecké výživy se liší hlavně graficky. Sunar Complex
jakožto hlavní a nejprodávanější řada nese pro Sunar typickou oranžovou barvu na celém obalu. Sunar Premium, jak
už název vypovídá, je naše prémiová řada s naší nejlepší recepturou, což jsme se snažili promítnout i do obalu použitím
kombinace zlaté a bílé barvy a vyobrazením molekuly pro
zdůraznění pokročilého výzkumu s více než 80letou historií,
kterou Sunar má. V rámci dětské stravy jsme se zaměřili především na rozlišení standardní produktové řady od BIO řady,
kterou postupně rozšiřujeme. Volbou béžové, zemité barvy
pozadí u BIO řady jsme ji jasně odlišili od čisté bílé barvy
standardní řady. BIO řada se odlišuje také výrazným zeleným
lístkem s logem BIO umístěným pod logem Sunar.
Co se snažíte do designu jednotlivých
produktových skupin vtisknout?
Nové obaly produktů značky Sunar jsou moderní, čisté
a s jasnou komunikací benefitů pro děti i jejich rodiče.
Konkrétně u mlék je naším hlavním benefitem obsah mléčného tuku, který Sunar na rozdíl od některých konkurentů vždy
obsahoval. S ohledem na ochranu, s cílem více se přiblížit
složení mateřského mléka a rovněž s ohledem na požadavky
našich spotřebitelů jsme vytvořili receptury, které již neobsahují žádný palmový olej. Design dětské stravy Sunar vychází
z již zmíněné příznačné oranžové barvy a výrazného loga
v horní části obalu. Ve spodní části obalu jsme zvolili bílou
barvu, která vyjadřuje čistotu a naturálnost našich produktů.
Design je doplněn o hravý element tvářiček na ovoci a jiných
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Vývoj balení mléčné výživy Sunar
(1950–2020)
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ingrediencích, který upoutá pozornost a zabaví naše nejmenší
spotřebitele, tedy děti. Naším hlavním distinktivním elementem
je tak známé logo a typická oranžová barva.
Jaké jednotící prvky
používáte na vašich produktech?
Odlišné prvky jsou zároveň i našimi jednotícími prvky, tj. logo
a oranžová barva, které tvoří jakousi „čepičku“ v horní části
obalů na většině našich produktů. U řady Sunar Premium je
tato „čepička“ např. zlatá, ale pořád si v kombinaci s logem
s oranžovým oválem udržuje blízkou podobu a je jasné, že
produkty patří pod jednu značku.
Jak často obaly
procházejí redesignem?
Změna obalů je velmi nákladná, dosti složitá a komplexní
záležitost, proto se neděje příliš často. V roce 1990 například obohatily obal ilustrace dětmi oblíbené výtvarnice Vlasty
Švejdové. Poslední změna, před tou letošní, proběhla u kojeneckých mlék v roce 2016. V dubnu letošního roku jsme uvedli
na český a slovenský trh kojeneckou mléčnou výživu s novějšími obaly, které jsou graficky propracovanější.

lépe odpovídala našim současným zákaznicím – maminkám.
Dalším důvodem bylo již zmíněné spojení značek Sunar
a Sunárek pod jednu silnou značku Sunar, která se tak stává
odborníkem na kompletní výživu pro děti od narození do předškolního věku. V neposlední řadě je to změna receptury bez
palmového oleje, kterou jsme chtěli reflektovat i na obalech.
S kým jste na redesignu spolupracovali?
Na vývoj nových obalů jsme vyhlásili výběrové řízení, jež
vyhrála agentura Fiala & Šebek, se kterou už jsme v minulosti na určitých projektech pracovali a máme velmi dobrou
spolupráci.
Můžete prozradit
dodavatele obalů?
Ti jsou vzhledem k šířce a různorodosti našeho portfolia různí.
Záleží i na místě výroby, která se u našich produktů také dosti
liší. Kojenecká mléka se například vyrábějí ve Švédsku společně s ostatními značkami, které spadají pod společnost Hero
(Hero Baby, Semper atd.), a proto je i dodavatel obalů ze
Švédska (AR Carton).

Můžete být konkrétní?
Například Sunar Complex má zmodernizovanou
oranžovou barvu. Na obalu přibyl medvídek měnící
se podle stupně mléka tak, jak se v daném období vyvíjí i děťátko – na obalu Sunar Complex 2 medvídek
sedí, na obalu Sunar Complex 3 už stojí. Zároveň jsme
letos v červenci představili nové BIO ovocné kapsičky
s obalem vyrobeným z více než 70 procent z materiálu na rostlinné bázi, a to z cukrové třtiny. Změnou
prošlo také logo, které se sjednotilo a je identické
na každém produktu. Sunar Premium měl původně
modré orámování loga. Nyní se barva změnila na
charakteristickou oranžovou. Slovo premium se posunulo na střed pod logo Sunar. Na Sunaru Complex
můžete vidět jen minimální změnu, a to v typografii.
Obaly kojeneckých mlék Sunar jsou vylepšené i po
funkční stránce. Krabice se lépe otevírá a je možné
ji opětovně uzavřít. Zajišťuje tak lepší manipulaci
a skladování. Součástí víčka je i praktická úchytka
na odměrku, která je tak vždy čistá a po ruce. Cílem
je zachovat nejvyšší kvalitu výrobku a zároveň při výrobě obalů dbát na životní prostředí.
Proč jste se rozhodli
pro poslední změny?
Těch důvodů bylo několik. V první řadě jsme cítili
potřebu nějakého vývoje a modernizace, která by

Ukázky zajímavých obalových řešení a novinek

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
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EPAL představuje
své licencované partnery
EVROPSKÁ PALETOVÁ ASOCIACE – EPAL, zastoupená v České a Slovenské republice profesním sdružením,
Zemským výborem EPAL pro ČR a SR, se rozhodla postupně představit své členy, držitele řádné licence EPAL,
opravňující je k výrobě nebo opravě licencovaných palet EPAL.

J

ako první představujeme společnost H E R U S, s.r.o., která
patří mezi první držitele licence a zároveň je jedním ze zakládajících členů Zemského výboru EPAL pro ČR a SR. Předá‑
váme slovo majiteli a řediteli společnosti, panu Robertu Hápovi.
Společnost H E R U S … Váš partner v paletách byla založena
v roce 1995 a v současnosti má více než 35 zaměstnanců. Služ‑
by nabízíme v rámci celé ČR a naše hlavní skladovací a opravárenská centra se nacházejí ve Zlíně a v Olomouci. Disponujeme
řadou meziskladů, kde se palety pro naše zákazníky připravují.
Hlavní náplní je poskytování kompletního profesionálního paletového servisu uživatelům palet, a to vždy v rozsahu nastaveném na
individuální potřeby každého jednotlivého zákazníka. Obsahem
činnosti je samozřejmě, jako u většiny podobně specializovaných firem, především výroba palet, prodej, jejich následný výkup
a oprava všech druhů palet – od palet EUR přes jednoúčelové až
po atypické palety.
Opravy palet EUR a EPAL by měly vždy provádět autorizované
a licencované společnosti. HERUS je vlastníkem obou potřebných opravárenských licencí, tedy EPAL a UIC. Zásadní důraz
klademe na kvalitu oprav, pravidelné školení personálu a požadavky zákazníků. O kvalitě námi prováděných oprav palet
svědčí, že naše společnost byla prvním držitelem opravárenské
licence od německé asociace EPAL na území České republiky. Pro
HERUS bylo získání této licence o to cennější, že EPAL při svých
nezávislých kontrolách palet skutečně striktně klade vysoké kvalitativní nároky na prováděné opravy včetně používání normovaných komponentů. Každý zákazník se může rozhodnout pro
koncept spolupráce, který mu vyhovuje...
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Nabízíme například:

 Opravy palet výměnným způsobem: Zákazníkovi
odebereme poškozené nebo nevyhovující palety a ve stejný moment dostává palety dobré, což mu umožňuje držet menší a finančně méně náročné zásoby palet.
 Outsourcing paletového hospodářství: Palety zákazníkům přebíráme od jejich obchodních partnerů, třídíme podle
dohodnutých kritérií a vracíme obchodním partnerům našich zákazníků. Jde o komplexní správu paletového poolu každého našeho zákazníka, evidenci nakoupených, opravených, prodaných
a vrácených palet. Přejímky palet včetně protokolárního třídění
a skladování těchto palet. Trvalá garance neustálé dostupnosti
palet pro zákazníka, který nám tuto službu svěří. Samozřejmou
součástí všech poskytovaných služeb je zajištění dopravy palet
k našim zákazníkům a od nich.
Nemalé množství neopravitelných palet se musí ekologicky likvidovat. Samozřejmostí u každé spolupráce je garance ekologické likvidace těchto palet, kdy zákazník obdrží likvidační
protokol, který chrání naše obchodní partnery a potvrzuje jejich
ekologické a férové jednání v oblasti paletového hospodářství.
Významnou činností naší společnosti je provádění odborných školení zaměstnanců našich zákazníků, což považujeme za velmi
důležitou součást vnímání paletového hospodářství. Všem našim
zákazníkům – malým, středním i velkým – poskytujeme stejnou
kvalitu služeb. Vážíme si každého zákazníka. Vždy klademe
důraz na inovace a využití moderních technologií. Palety mají
našim zákazníkům sloužit, nikoliv je obtěžovat nebo
zatěžovat. 

www.epal.eu

COKOLIV
KAMKOLIV
KONTROLOVANÁ KVALITA – UDRŽITELNOST – STANDARDIZACE – NEOMEZENÁ DOSTUPNOST

www.epal-palety.cz
35

Foto: GABEN

IDENTIFIKACE

Kamerové čtečky
vytlačují laserové
V OBLASTI RUČNÍCH ČTECÍCH ZAŘÍZENÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ JSOU JIŽ NĚJAKOU DOBU NA ÚSTUPU
RUČNÍ LASEROVÉ SKENERY, KTERÉ NAHRAZUJÍ DIGITÁLNÍ KAMEROVÉ TECHNOLOGIE. JEJICH
VÝHODOU JE MOŽNOST SNÍMÁNÍ I POŠKOZENÝCH ČI NEKOREKTNĚ VYTIŠTĚNÝCH KÓDŮ, ALE TAKÉ
ČTENÍ Z MOBILNÍCH TELEFONŮ, TABLETŮ A POČÍTAČŮ. TRENDEM JSOU TAKÉ NAPŘÍKLAD
BATTERY FREE ČTEČKY. KLÍČOVÝMI VÝROBCI SNÍMAČŮ JSOU SPOLEČNOSTI ZEBRA, HONEYWELL,
DATALOGIC NEBO DENSO.
Adriana Weberová

O

bdobně jako u spotřební elektroniky, se kterou se
setkáváme v běžném životě, procházejí rapidním
technickým vývojem rovněž zařízení pro sběr dat.
Snímače a terminály jsou vybaveny procesory, které v porovnání se staršími generacemi zařízení disponují několikanásobně vyšším výkonem při současném snížení spotřeby
energie. „Razantním vývojem prošly také snímací moduly, kde
získávají větší podíl na trhu kamerové čtečky s technologií obrazového snímače – tzv. imagery – využívající stejnou technologii, jako například fotoaparáty,“ říká na úvod Radoslav
Nowak, vedoucí technického oddělení společnosti GABEN.
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Vývojem prochází i příslušenství, u kterého zejména pokrok
na poli technologie akumulátorových článků umožňuje využi‑
tí baterií s vyšší kapacitou. To ve spojení s nižší spotřebou
prodlužuje výdrž baterie až na několik směn. Vše přispívá
k vyššímu uživatelskému komfortu, redukci ztrátových časů,
rychlosti provádění jednotlivých úkonů a zpracování transakcí
a v konečném důsledku ke zvýšení produktivity.
Tzv. battery free technologie využívající superkapacitátory
(kondenzátory s velkou kapacitou) místo klasických baterií
mají pozitivní přínos i z hlediska ochrany životního prostředí.

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

www.gs1cz.org
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Foto: EPRIN

„Snímače s touto technologií jsou zároveň lehčí, tedy i vhodnější pro obsluhu v oblastech s jejich častým používáním,“
doplňuje David Sedlák, finanční ředitel společnosti EPRIN.

Zařízení jsou rovněž průběžně doplňována o moderní technologie, jako je třeba NFC, které umožňuje například dotekové
párování Bluetooth snímačů s terminály či konfiguraci zařízení
přiložením NFC tagu.
Na trhu je dostupné široké spektrum snímačů, od těch základních, levnějších variant až po ty robustnější, sofistikovanější. „Obecně se dá říci, že s cenou roste výkon i odolnost.
Dražší modely zpravidla skýtají možnost volby z několika typů
snímacích modulů, ty nejvýkonnější nevyjímaje. Výkonnější či
speciální verze snímacích modulů umožňují například snímání
kódů ve vysokém rozlišení, snímání tzv. DPM kódů (Direct Part
Marking 2D kódů aplikovaných přímo na výrobek vypalováním laserem, chemickou nebo mechanickou cestou) či snímání na dlouhou vzdálenost,“ podotýká Radoslav Nowak.
Levnější varianty zpravidla těmito snímacími moduly osazeny
nebývají.
V náročném, průmyslovém prostředí je na místě použití robustnějšího, odolného snímače. V čistém provozu stačí varianty
střední třídy s nižší odolností. Při výběru snímače hraje roli
rovněž připojení, kdy kabelové snímače jsou levnější než bezdrátové. Samostatnou kapitolou jsou pak tzv. ring scannery,
tedy snímače prsténkového typu, které lze nasadit na prsteníček a ovládat je stiskem bočního tlačítka palcem. Zařízení
dává operátorovi možnost mít volné ruce a pracovat efektivněji. „Lze je připojit k terminálu jak drátově, tak bezdrátově
prostřednictvím technologie Bluetooth. Jako kompletní řešení
se snímače dodávají v kombinaci s terminálem umístěným na
zápěstí operátora,“ vysvětluje Radoslav Nowak.

klasických 1D kódů nebo tzv. linear imager, který nabízí vylepšené, spolehlivější čtení 1D kódů, a to zejména těch poškozených. Dále nabízejí digitální snímače určené ke čtení 1D
a 2D kódů nebo již zmíněných DPM kódů. „Všechny kategorie nabízíme v kabelovém nebo bezdrátovém provedení,“
podotýká David Sedlák.
Tzv. imagery neboli kamerové čtečky nabízejí, například
v porovnání s laserovými, mnohem širší možnosti, co se týče
například již zmíněného snímání poškozených či nekorektně
vytištěných kódů. „Když to hodně zjednodušíme, snímač
v prvním kroku pořídí několik snímků a následně z nich vybere
ten nejlepší, který dále upraví takovým způsobem, aby byla
výsledná podoba pro zařízení čitelná a mohl být uplatněn
dekódovací algoritmus,“ upřesňuje technologii Radoslav
Nowak. Snímač navíc umí načíst čárové kódy až do 20 m
a více kódů najednou.
Určitou nevýhodou kamerových čteček je méně spolehlivé
čtení v oblastech se špatným osvětlením, což je naopak
možné u laserové technologie. „Mezi nevýhody laserových
snímačů ale patří fakt, že jejich součástí jsou pohyblivé mechanické části. V případě neopatrné manipulace tak hrozí nebezpečí poškození například pádem,“ upozorňuje na limity
laserových čteček David Sedlák.

SNÍMAČE UMĚJÍ NAČÍST
ČÁROVÉ KÓDY
AŽ DO 20 M.
V praxi jsou snímače zajišťující rychlé a bezchybné čtení čárových kódů využívány například v maloobchodě, na výdejních místech ve skladech, ale také u výrobních linek nebo ve
zdravotnictví. Nejčastěji jde o informace o umístění zboží (například lokalizační etikety na regálech), o obsahu palet (paletové etikety), informace o ceně a vlastnostech výrobku. Dále
například různé slevové kupony (hrady, zámky a různé akce).
Každý provoz má svá specifika. Potřeba čtení na krátké vzdálenosti vzniká u inventur nebo pokladních systémů. Čtení na
dlouhé vzdálenosti je naopak požadováno ve skladech při
snímání skladových pozic bez nutnosti vystoupení obsluhy
z manipulační techniky. Roli hraje také velikost čárového
kódu – rozměrově malé kódy (tištěné spoje, automotive) vyžadují kvalitnější optiku. 
Kódy s výrobními čísly bývají v dnešní době stále častěji
značeny přímo do produktu, a to již zmíněnou technologií

V portfoliu dodavatelů čteček je také široká škála ručních snímačů. Zákazník může vybrat laserové snímače určené ke čtení
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DPM. Podobná identifikace výrobku následně umožňuje jeho
sledovatelnost v průběhu celého životního cyklu.

Již téměř tři

dekády jsme Vaším spolehlivým

partnerem v oblasti průmyslového značení

1991–2020
Jediný distributor sortimentu označovacích zařízení značky Videojet v ČR a SR
JaGa, spol. s r. o.
Na Hlavní 166
182 00 Praha 8-Březiněves
tel.: +420 283 910 228–9
fax: +420 283 910 230
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JaGa Bratislava, s. r. o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: +421 250 221 476
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e-mail: jaga@cdicon.sk
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Samoobslužné
nakupování vyžaduje
kvalitní čárové kódy
SYSTÉM SAMOOBSLUŽNÉHO SKENOVÁNÍ ZBOŽÍ VÝRAZNĚ ZKRACUJE ČEKACÍ
DOBU U POKLADEN A ZÍSKAL SI VELKÝ POČET PŘÍZNIVCŮ. TRENDEM POSLEDNÍ DOBY JSOU
SELFSCANNINGOVÉ MOBILNÍ APLIKACE, KTERÉ SE V DOBĚ PROTIINFEKČNÍCH OPATŘENÍ STALY JEŠTĚ
POPULÁRNĚJŠÍMI, PROTOŽE SE ZÁKAZNÍCI NEMUSEJÍ DOTÝKAT ZAPŮJČENÉHO SKENERU. ÚSPĚCH BY
BYL NEMYSLITELNÝ BEZ VYSOKÉ KVALITY ČÁROVÝCH KÓDŮ. JEJÍMU ZLEPŠOVÁNÍ SE MALOOBCHODNÍ
ŘETĚZCE SYSTEMATICKY VĚNUJÍ VE SPOLUPRÁCI SE STANDARDIZAČNÍ ORGANIZACÍ
GS1 CZECH REPUBLIC.
Michael Šimek, GS1 Czech Republic

B

ezchybné fungování systému samoobslužného nakupování (ať již s pomocí zapůjčených terminálů nebo
s mobilní aplikací) je závislé na vysoké úrovni kvality
čárových kódů označujících prodávané zboží.
Obtížně dekódovatelný nebo dokonce nesnímatelný symbol
by pro zákazníka znamenal nepříjemnou komplikaci. Namísto
úspory času, kterou si od řešení slibuje, by byl zdržený vyhle‑

40 www.packagingherald.cz

dáním pomoci od personálu prodejny. Anebo by si vybral
podobný produkt jiné značky.
Manuální zadávání nesnímatelných
kódů nás stojí drahocenný čas
Osvěta mezi výrobci i pravidelné kontroly kvality čárových kódů
ze strany GS1 Czech Republic pomáhají situaci zlepšit. Přesto
je stále na trhu asi 1 % kódů nesnímatelných. Zdá se to málo?
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NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY PŘI TVORBĚ
A APLIKACI LINEÁRNÍCH ČÁROVÝCH KÓDŮ
Nedostatečná velikost symbolu
Symboly menší, než stanoví norma, jsou v závislosti na velikosti odchylky
obtížně snímatelné. Ve vyhrocených případech je dekódování nemožné.
Snížená výška symbolu
Výrazně snížená výška symbolu má za následek
významné omezení rychlosti skenování.
Nedodržení ochranných zón
Narušení ochranných zón například textem,
grafikou nebo etiketou vede ke kolapsu snímání.
Chybějící či chybná kontrolní číslice
Jediným důsledkem této chyby je absolutní nečitelnost čárového kódu.
Nesprávné umístění čárového kódu

TRENDEM JSOU
SELFSCANNINGOVÉ
MOBILNÍ APLIKACE.
Ruční zadávání nefunkčních kódů si v každém
hypermarketu vyžádá několik hodin zbytečné
činnosti denně. V přepočtu tak v každém obchodě pracuje minimálně jedna pokladna
pouze pro manuální zadávání. Navíc moderní prodejní samoobslužné koncepty, kdy
si zákazníci sami načítají a odbavují položky
na prodejní ploše nebo v pokladní zóně (tzv.
selfscanning), jsou bez kvalitně provedených
symbolů nemyslitelné.

Kód na hraně, ve svaru, na kónickém hrdle lahví apod. způsobuje nečitelnost symbolu.
Nedostatečný kontrast symbolu
Lesklý, lakovaný či laminovaný povrch, průhlednost tiskové plochy
obalu, tisk na tmavé či barevně nejednotné materiály vede k výraznému
zhoršení kontrastu – základního předpokladu pro bezproblémové
dekódování symbolů laserovými čtečkami.
Barva čar symbolu a plochy podkladu
Linky vytištěné barvami podobných vlnových délek,
jako má snímací paprsek, laserová čtečka „nevidí“.

NESNÍMATELNÝ
SYMBOL PRO
ZÁKAZNÍKA ZNAMENÁ
NEPŘÍJEMNOU
KOMPLIKACI.

Inverzní – negativní kód
Běžná čtecí zařízení nejsou schopna dekódovat negativní zobrazení symbolů.
Kvalita tisku
Nesprávně zvolená tisková technologie často vede k nesnímatelnosti.
Nefunkční tiskové body
Tepelná hlava termotiskárny nebo termotransferové tiskárny s vypálenými/
/zanesenými tiskovými body reprodukují nekompletní/poškozený kód.

Sdružení GS1 Czech Republic proto doporučuje pracovníkům grafických studií, která
navrhují obaly produktů, aby se zúčastnili
bezplatného školení nebo webinářů 1D kódy
Systému GS1. Návrhy obalů je také možné
zaslat do GS1 Czech Republic k verifikaci (postačí PDF nebo sken obalu). 
PI
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Logistika v FMCG
je o manuální práci
V LOGISTICE POTRAVIN JE NA JEDNOM Z PRVNÍCH MÍST JEJICH VYSLEDOVATELNOST V CELÉM
LOGISTICKÉM ŘETĚZCI. NEMÉNĚ DŮLEŽITÁ JE RYCHLÁ DISTRIBUCE A DODRŽOVÁNÍ POŽADOVANÝCH
POSTUPŮ ZE ZÁKONA, ALE TAKÉ ZE STRANY KLIENTA. VZHLEDEM K SORTIMENTU VE SKLADECH
PŘEVAŽUJE STÁLE MANUÁLNÍ PRÁCE.
Adriana Weberová

L

ogistika potravin je jednou z nejkomplikovanějších dis‑
ciplín. Pracuje se v ní s výrobky, které se výrazně liší velikostmi a svou podstatou (od pytlovaných potravin pro
provozovny přes ovoce a masné výrobky až k drobným
a křehkým produktům, jako jsou jogurty, sušenky apod.),
a navíc vyžadují zacházení v různých teplotních režimech.
„To vše znesnadňuje jednotné nastavení logistických procesů
a jejich případnou automatizaci,“ podotýká Štěpán Dlouhý,
provozní ředitel společnosti ESA. A právě na fungování logistiky z pohledu zmíněného operátora se v následujících řádcích
zaměříme především. Chybět nebude ani stanovisko obchodního řetězce Globus.
Nutností je v logistice potravin rychlá distribuce s ohledem
na exspiraci čerstvého zboží, využití možných synergií pro
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zákazníky s podobným zbožím a tím zvyšování efektivity.
Základem je pak dodržování požadovaných postupů a jejich certifikace, a to jak vyplývajících ze zákona, tak požado‑
vaná klienty (IFS – International Food Standards, HACCP –
Hazard Analysis and Critical Control Points – analýza rizika
a stanovení kritických kontrolních bodů, audit veterinární
správy atd.).
„Specifikum je určitě objem zboží, který u nás skladem denně
proteče. Zásadní je dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, u chlazeného sortimentu navíc 100% dodržování teplotního řetězce. Důležitá je samozřejmě problematika
FIFA, DMT,“ doplňuje Lutfia Volfová z oddělení externí komunikace řetězce Globus, který si podobně jako většina retailových řetězců zajišťuje logistiku vlastními silami.

LOGISTIKA

Absolutním standardem je v dnešní době také vysledovatelnost
potravin. „Logistický provider musí zajistit, aby byly dohledatelné podle druhu, šarže, data výroby, podle trasy přepravy,
a to vše i zpětně,“ zdůrazňuje Štěpán Dlouhý. Jenom pro doplnění: podobné schéma funguje i ve farmacii a nově v tabákovém průmyslu.
Dohledatelnost se ovšem týká i oblasti VAS (Value Added
Services – služby přidané hodnoty) v podobě kompletace
výrobků, kdy se jeden výrobek skládá z více komponent od
různých dodavatelů – i zde musí být zajištěna plná dohledatelnost. U chlazeného zboží k tomu přibývá i doložení dodržení požadované teploty během celé přepravy i skladování
zboží. Pokud jde o dopravu, pro distribuci potravin musí být
využita s ohledem na jejich ochranu pouze skříňová vozidla,
v případě čerstvých nebo mražených potravin vozidla s řízenou teplotou. „Zajímavým jevem současné doby je změna
v proporcích skladovaného zboží. V souladu s preferencemi
zákazníků se zvětšují objemy čerstvého zboží oproti konzervovanému nebo trvanlivému zboží, kde se naopak objemy
snižují,“ uvádí Štěpán Dlouhý.
Jak již bylo nastíněno, v logistice potravin jde převážně
o manuální procesy, samozřejmě za využití různé manipulační
techniky (vysokozdvižné vozíky, retraky atp.). Flexibilita při
vychystávání potravinářského zboží je totiž tak velká, že činí
automatizaci problematickou a nerentabilní. Společnost ESA
logistika dnes například v jednom skladu pracuje se zbožím
ve čtyřech teplotních režimech (totéž platí pro přepravu zboží
v jednom návěsu, kde mohou být jeho části odděleny přepážkami), pro jedno cílové místo distribuuje zboží více výrobců a v jediném skladu má uskladněno zboží pro několik
klientů. „Aktuálně prověřujeme možnost nasazení autonomních

zakladačů. Zatím se ovšem hodí pro zboží na paletách (stejného obsahu), pokud jde o picking, tedy vychystávání jednotlivých balení či krabic, je práce člověka stále nejefektivnější.
Mimo jiné umožňuje z hodiny na hodinu reagovat na změny
a nové požadavky zákazníků. Automatizace se více prosazuje
v podpůrných procesech – ESA logistika například zvažuje
nasazení autonomních čisticích strojů na plochy ve skladech,“
vysvětluje Štěpán Dlouhý. Na manuální procesy ve skladech
sázejí také v distribučním centru společnosti GLOBUS.

SLUŽBA GREEN 3PL: OHLEDUPLNOST
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Oblast obalů zboží si řeší jeho výrobce. Kromě ovoce
a podobného sortimentu nepřichází poskytovatel logistických
služeb do styku s nezabalenými produkty. Pro skladování
a dopravu jsou standardně využívány europalety, CHEP palety, přepravky E1, E2, izotermické boxy atd. Trendem je přechod k recyklovatelným nebo opakovaně využitelným obalům.
Již dnes jsou proto některé papírové obaly k tomu uzpůsobené
(především krabice), např. aby mohly být vráceny zákazníkům
k dalšímu použití. Systematicky také ve společnosti ESA snižují
množství používané plastové fólie sloužící k ochraně zboží na
paletách. Průběžně je také sledována jejich spotřeba.
NEJNÁROČNĚJŠÍ JE DISTRIBUCE
CHLAZENÉHO ZBOŽÍ — VÍCE NA

Jak funguje logistika potravin a nápojů v Kauflandu, se dozvíte
v podzimním vydání magazínu Packaging Herald. 
PI
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V HRDLOŘEZECH
JE K VIDĚNÍ MODERNÍ
INTRALOGISTICKÝ
SYSTÉM SKLADOVÁNÍ,
KTERÝ UDÁVÁ AKTUÁLNÍ
SKLADOVACÍ TRENDY.

Robot Emil obsluhuje
sklad pro profesionály
v gastronomii
NA OKRAJI PRAŽSKÝCH HRDLOŘEZ BYL NAINSTALOVÁN UNIKÁTNÍ AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM.
JDE O TEPRVE ČTVRTÝ SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ, A V ČESKU JE DOKONCE ÚPLNĚ PRVNÍ. PLNĚ
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM MINILOAD SE ZAKLADAČEM JUNGHEINRICH STC2B1A MANIPULUJE SE
ZBOŽÍM U DODAVATELE ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE PRO GASTRONOMII, SPOLEČNOSTI MASO-PROFIT.
Adriana Weberová

Z

e strany zadavatele obdržela společnost Jungheinrich
nejdříve poptávku na systémový vozík, který by sklad
obsluhoval pod vedením manipulanta. Po půlročním
jednání nakonec společně došli k názoru, že pro dodavatele zařízení pro gastronomii bude výhodnější vypravit se
cestou „goods-to-man“ logistiky, tedy plně automatizovaného
skladu. „Volba padla na inovovaný typ automatického zakladače a v listopadu roku 2018 jsme podepsali smlouvu. Na
dodávku řešení se vztahovala třináctiměsíční dodací lhůta,“
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prozrazuje Jiří Kužniar, vedoucí divize komunikace ve společnosti Maso-Profit.
Instalace od A do Z
Proces instalace systému podléhal velmi detailnímu harmonogramu a zapojili se do něj pracovníci pěti různých národností.
A ačkoli to u takto náročného projektu není vůbec snadné, vše
šlo podle plánu. „Během instalačního roku jsme se potýkali
jenom asi s jediným dvoudenním zpožděním,“ potvrzuje Jiří
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Kužniar. Kritickým bodem se ukázala včasná dostavba nové
budovy skladu, která musela být dokončena, aby Miniload
vůbec bylo kam nainstalovat.
Po úspěšné realizaci, která pečlivě prověřila dovednosti dodavatele, přišla ta nejnáročnější fáze pro zákazníka, a sice
přechodný stav, při němž bylo zboží vyskladněno v přepravkách ležících úplně všude. „Na třídění, kontrolách, focení i zaskladňování položek se podílela celá řada lidí, která to vůbec
nemá v popisu práce. Ochotně s námi ale zůstávali přesčas,
a dokonce i o víkendech. Bez nich by se přesun do nové budovy nikdy nemohl povést tak hladce,“ doplňuje Jiří Kužniar.
Jakmile bylo zboží správně naskladněno, nezbývalo než se
s novým systémem naučit efektivně pracovat. „S Miniloadem
jsme se učili pracovat asi dva týdny. Museli jsme přijít na to,
jak řešit chyby, které zakladač hlásí. Nejedná se přitom vůbec
o žádné poruchy, ale o stav, kdy stroj vyžaduje menší nápovědu od obsluhy,“ podotýká Jiří Kužniar. Dnes už je zakladač,
který si rychle vysloužil přezdívku Emil, plnohodnotnou součástí
Maso-Profitu. „Naši zaměstnanci prostřednictvím Miniloadu
dokáží ze čtyř stanovišť obsluhovat celý sklad, v němž se nachází 2500 přepravek s více než 10 000 druhy zboží.“

tomu pracuje velmi tiše a může dosahovat rychlosti pojezdu
až šesti metrů za sekundu při maximálním zrychlení více než
5,3 m/s². Tím umožňuje zásadně zvýšit obrátkovost zboží.
Moderní a extrémně lehkou konstrukci sloupu Miniloadu tvoří
lisované hliníkové profily s příhradovými vzpěrami z hliníkových odlitků. Tím je možné dosáhnout nízké hmotnosti zakladače a flexibilní možnosti úpravy sloupu, který může mít až
25 metrů. Právě konstrukce v kombinaci s integrovaným akumulátorem umožňuje zakladači prostorově úsporné skladování drobných dílů v bedýnkách, krabicích i jiných úložných
systémech. Zásluhou inovativní koncepce kolejnic a pohonu
s omega jednotkou pojezdu integrovanou v patě sloupu nabízí ve své třídě naprosto minimální rozměry. Díky tomu zásadním způsobem zvyšuje využitelnou kapacitu skladu. Nová
modulární konstrukce sloupu umožňuje také flexibilní možnosti
individuální úpravy zakladače.
Rodinná společnost Maso-Profit je od roku 1991 partnerem
pro podnikatele, kteří chtějí uspět v oboru zpracování masa
a gastronomie. Jejím hlavním sortimentem jsou nože, koření
a profesionální gastronomické technologie. Ještě donedávna
přitom pro svůj business využívali policové regály rozmístěné
v různých částech svého areálu. V roce 2018 se ale

Benefitem je maximálně
efektivní využití kapacity skladu
Největší výhodou realizovaného řešení je pro uživatele maximálně efektivní využití kapacity skladových prostor. Toho bylo
možné dosáhnout jak pomocí automatizovaného řešení regálového systému, tak díky vzájemné flexibilní spolupráci.
Regálový systém byl přizpůsoben sedlové střeše budovy, čímž
se podařilo využít i obtížněji dostupné prostory. K tomu pomohlo i nejnižší možné vyložení, které zajišťuje inovativní koncept kolejnic a pohonný systém Omega. Součástí instalace
v Maso-Profitu je i válečková dráha integrovaná do regálu,
double-deep skladování, přesné určení pozice či in a out do‑
pravníky.
Zakladač je schopen
ušetřit až 40 % elektrické energie
Zakladač typu Miniload je užitečným pomocníkem pro dosažení maximální efektivity ve skladu, a to s minimální spotřebou
energie. Vysoké efektivity dosahuje především díky odlehčené
konstrukci a speciálním kondenzátorovým zásobníkům energie
SuperCaps. Ty jsou přímo integrované v zakladači a slouží
k rekuperaci energie při brzdění – tedy k přeměně kinetické
energie zakladače zpět na využitelnou elektrickou energii.
S použitím SuperCaps je tak zakladač v provozu schopen
ušetřit až 40 % elektrické energie.
Výhodou je také vysoká rychlost, výkonnost a potřeba jen minimálního podílu lidské spolupráce. Poháněn je řemeny a díky

rozhodli pokročit dopředu a dali zelenou novému a zcela
automatickému skladu.

Miniload ve společnosti
Maso-Profit v číslech:
 2588 boxů, ve kterých se zboží skladuje
 Miniload včetně regálů zabírá plochu 100 m²
 4 vychystávací stanice
 výkon až 380 beden za hodinu

EMIL V AKCI NA VIDEU
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VOZÍKY
NAJELY
V MAKRU PŘES
PŮL MILIONU
MOTOHODIN
SPOLEČNOST LINDE MATERIAL HANDLING
ZAJISTILA BĚHEM ROKU 2018 KOMPLEXNÍ
DODÁVKU MANIPULAČNÍ TECHNIKY DO NOVÉHO
DISTRIBUČNÍHO CENTRA VELKOOBCHODU
MAKRO CASH & CARRY ČR V KOZOMÍNĚ.
PO DVOU LETECH PROVOZU MONITOROVACÍ
SYSTÉM PRO VOZÍKY LINDE CONNECT HLÁSÍ
VÍCE NEŽ 500 TISÍC NAJETÝCH MOTOHODIN.
Adriana Weberová

S

polečnost Linde Material Handling (Linde MH) postupně
dodala velkoobchodu MAKRO celkem 218 kusů manipulační techniky. Základ tvořilo 40 retraků včetně modelů v mrazírenském provedení a 90 vychystávacích vozíků.
Ty byly doplněny o ručně vedené nízkozdvižné vozíky s Li-Ion
bateriemi, nízkozdvižné elektrické vozíky s plošinkou pro přepravu dvou palet najednou, několik vozíků v nerezovém provedení a další související vybavení. Dodavatel navíc poskytuje
velkoobchodu velkou míru variability, co se množství pronajaté
techniky týče. Počet vozíků se proto průběžně operativně upravuje podle aktuálních potřeb MAKRA. Kontrakt je uzavřen na
pět let a zahrnuje pronájem techniky a veškerý servis včetně
péče o baterie a nabíječe.
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Systém Linde connect
a bezpečnost provozu
K vyhodnocení provozu pomáhá systém sledování flotily
Linde connect. Systém umožní sledovat skutečné využití strojů
a práce operátorů stejně tak jako případné nehody či nárazy. „Společnosti MAKRO jsme nabídli řešení, které přináší
distribučnímu centru nejmodernější skladovou technologii
a které je díky rotačnímu systému výměny trakčních baterií pro
manipulační techniku nákladově velmi efektivní. Velký důraz
jsme při dodávce kladli zejména na důkladné zaškolení obsluhy a zajištění bezpečnosti budoucího provozu,“ uvádí Pavel
Osička, obchodní ředitel společnosti Linde MH. Součástí kontraktu je sofistikovaný energy management. Část flotily využívá
Li-Ion baterie, jejichž hlavními přednostmi je rychlé nabíjení,
bezúdržbový provoz nebo dlouhá životnost. Ostatní vozíky
jsou zapojeny do tzv. rotačního systému pro nabíjení baterií,
který snižuje počet nutných baterií pro flotilu na minimální
počet. Řidiči vozíků, zvláště retraků, se mohou v provozu spolehnout na nejmodernější bezpečnostní prvky, například na
kamery na nosičích vidlic nebo systém Dynamic Mast Control.
Ten účinně vyrovnává výkyvy zdvihového sloupu ve velkých
výškách prostřednictvím přesných protipohybů. Nízkozdvižné
vozíky T 20 P, které jsou rovněž součástí kontraktu, disponují
plošinou pro obsluhu umístěnou pod úhlem 45 stupňů a díky
tomu se řidiči nemusí při couvání otáčet celým trupem. Tato
unikátní vlastnost vozíku je významnou prevencí bolestí páteře u řidičů.
Důležitými faktory při výběru dodavatele
byly komfort a bezpečnost řidičů
„Při výběru dodavatele pro náš projekt distribučního centra
jsme kladli důraz především na jeho kvalitu a šíři služeb,“
vysvětluje ředitel logistiky MAKRO ČR Frank Teunissen a dodává: „Nabídka Linde MH odpovídala našim požadavkům.
Důležitými faktory pro nás byly komfort a bezpečnost řidičů,
které jsou díky nejmodernějším technologiím Linde na špičkové úrovni. Důležitý je pro nás také moderní systém ma‑
nagementu správy baterií, který snižuje náklady na pořízení
a jejich provoz na nezbytné minimum.“
O DC MAKRO ČR V KOZOMÍNĚ
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Nejlepší čas automa�zovat je právě nyní!

Pale�zátor nové generace Pal 4.0
Kompaktní rozměry
Snadný přístup pro obsluhu a údržbu
Plně exibilní vytváření složí
Vhodný pro širokou škálu produktů

Sco� navrhuje a dodává
automa�zační řešení na klíč:
Pale�zační systémy
Skladové a distribuční systémy
Třídicí a vychystávací linky
Standardizované dopravníky palet
Průmyslový so�ware
Komplexní servisní služby

Plánujete automa�
automa�zační
zační projekt
nebo servis zařízení? Kontaktujte nás!
Rádi pro vás zpracujeme
nezávaznou cenovou nabídku.

519 430 272
info@sco�automa�on.cz
www.sco�automa�on.cz
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Design ekologických
potravinářských obalů
versus právní předpisy
EKOLOGICKÉ OBALY POUŽÍVANÉ V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU JSOU SICE ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ, ALE PRO SPOTŘEBITELE MOHOU PŘEDSTAVOVAT URČITÁ ZDRAVOTNÍ RIZIKA. BOHUŽEL
NEJDE POUZE O TEORETICKOU ÚVAHU, ALE ČASTOU PRAXI.
Jitka Sosnovcová

A

bychom se při plánování a navrhování ekologických obalů, ať již modifikací stávajících konvenčních
obalů, například částečným nahrazením panenského
plastu recyklátem, nebo plnou náhradou méně ekologického
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obalu ekologičtější variantou, již od začátku ubírali správným
směrem, je nezbytné správně porozumět tomu, co musí
tento „nový“ obal splňovat. Konkrétně jde o to, aby byl bezpečný a vhodný k balení potravin, a aby naopak, byť by byl
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šetrný k životnímu prostředí, neohrožoval zdraví spotřebitelů.
Například tím, že se z něj budou uvolňovat toxické chemické
látky nebo v něm budou přítomny mikroorganismy, případně
toxiny produkované právě těmito mikroorganismy. Přítomnost
plísní a jimi produkovaných nebezpečných toxinů může být
častým rizikem zejména u přírodních materiálů, například celulózy, palmových listů, rýžových či kukuřičných škrobů, bambusových nebo obilných vláken. U těchto rostlinných surovin
navíc hrozí i riziko nežádoucí kontaminace potravin pesticidy.

Zdravotní a bezpečnostní
požadavky na obaly potravin
Je obecně známo, že při kontaktu obalu s potravinou mezi
nimi vždy dochází k transportu hmoty v důsledku jejich vzájemného působení. Tento proces je obousměrný, avšak ze
zdravotního hlediska je významný přestup hmoty z obalového
materiálu do potraviny, tedy rozsah její kontaminace složkami
obalů. K uvolňování složek obalového materiálu do potraviny
může docházet v důsledku migrace nebo jeho koroze.

Naopak recyklované materiály mohou obsahovat nežádoucí
rozkladné či reakční produkty, zpracovatelské přísady a nečistoty z předchozí aplikace. Dále mohou obsahovat nečistoty
přítomné z neadekvátního sběru a třídění obalů. Neméně významným problémem pro bezpečnost a kvalitu potravin může
být i to, že nový obalový materiál nebude odolávat působení
v něm balené potraviny nebo nebude potravinu dostatečně
chránit proti vnějším vlivům a kontaminaci. To vše není pouze
teoretická úvaha, ale bohužel v dnešní době i častá praxe,
se kterou se při posuzování potravinářských obalů běžně
setkáváme.

Potravinářské obaly patří do rozsáhlé skupiny materiálů
a předmětů určených pro styk s potravinami, které jsou regulovány evropskou legislativou. Základním evropským právním
předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (dále jen FCM). Toto
nařízení stanovuje jednotná pravidla pro všechny výrobce, dovozce, distributory a provozovatele potravinářských podniků,
ale i pro kontrolní orgány členských států Evropské unie. Právě
v tomto rámcovém nařízení jsou stanoveny zejména obecné
zásady bezpečnosti a inertnosti všech FCM.

Co tedy udělat pro to, aby byl náš obal pro potraviny bezpečný? V první řadě si musíme uvědomit, že musí chránit
potravinu před poškozením a jejím znehodnocením vnějšími
vlivy. Musí zabraňovat kontaminaci balené potraviny mechanickými, fyzikálními, chemickými a mikrobiologickými vlivy.
To může být mimo jiné i problém při zavedení tzv. bezobalových prodejů potravin. Obal totiž plní významnou funkci
i v rámci ochrany potraviny před biologickými škůdci –
hmyzem a hlodavci.

Základním a z hlediska ochrany lidského zdraví a zachování
bezpečnosti potravin klíčovým požadavkem je, aby materiály
obalů a dalších předmětů pro styk s potravinami neuvolňovaly
své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit
lidské zdraví, a nezpůsobovaly nepřijatelnou změnu ve složení potravin a zhoršení organoleptických vlastností potravin,
což znamená zhoršení jejich chuti a vůně. Potraviny nesmějí
být ovlivněny žádným cizorodým pachem, byť i charakteristickým pro daný materiál.
VÍCE NA:

Na druhou stranu, pokud by nebyl zvolen vhodný a bezpečný
materiál pro jeho výrobu, mohl by se obal paradoxně stát
zdrojem kontaminace potraviny, a to zejména chemickými látkami, které by se během procesu balení, ale zejména během
doby skladování, případně zpracování nebo při ohřevu balené potraviny z něj mohly do ní uvolnit. Některé látky mohou
být pro lidské zdraví velmi nebezpečné, a to i ve velice nízkých koncentracích. Často se jedná o látky, které při dlouho‑
dobé expozici mohou způsobovat nádorová onemocnění,
působit poškození plodu, negativně ovlivňovat imunitní a endokrinní systém člověka apod. Proto zákon č. 10/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích, v § 3 písmeno g, stanovuje výrobcům potravin povinnost používat takové obaly
a obalové materiály, které chrání potravinu před znehodnocením, znemožňuje záměnu nebo změnu obsahu bez otevření
či změnu obalu, požaduje, že obal nesmí senzoricky ani jiným
způsobem potravinu ovlivňovat, a říká, že obal musí splňovat
požadavky uvedené v právních předpisech pro přímý styk
s potravinami.

NAŘÍZENÍ DÁLE SPECIFIKUJE
SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE

Využití recyklovaných
materiálů při výrobě obalů
Strategie co nejlépe využívat zdroje zejména v zájmu přechodu z lineární ekonomiky na cirkulární/oběhové hospodářství znamená, že i při výrobě obalů je snaha využívat
recyklované materiály. Jejich používání pro výrobu potravinář‑
ských obalů však může představovat významné zdravotní riziko
s ohledem na to, že mohou být kontaminovány neznámými,
často vysoce škodlivými látkami. Proto Evropská komise nařízením (ES) č. 282/2008 stanovila pravidla, zatím však pouze
pro recyklované plasty. Informace o obsahu, aplikaci a nove‑
lizaci tohoto evropského předpisu bude s ohledem na jeho
rozsah a velký význam předmětem samostatného článku v ně‑
kterém z následujících vydání magazínu Packaging Herald. 
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Důležité je, aby byl obal po použití snadno tříditelný spotřebitelem.

EKODESIGN OBALU

ANEB JAK NA OBAL PŘÍZNIVÝ
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
DALO BY SE ŘÍCI, ŽE OBALY TO NEMAJÍ V POSLEDNÍ DOBĚ JEDNODUCHÉ – JSOU NA NĚ KLADENY STÁLE
NOVÉ A NOVÉ POŽADAVKY. NĚKTERÉ Z NICH PRIMÁRNĚ PŘICHÁZEJÍ V PODOBĚ SMĚRNIC EU, KTERÉ
JSOU POSLÉZE IMPLEMENTOVÁNY DO NÁRODNÍCH LEGISLATIV. OBAL BY MĚL LÉPE CHRÁNIT VÝROBEK,
MĚLO BY SE S NÍM DOBŘE MANIPULOVAT A MĚL BY SPOTŘEBITELE NATOLIK ZAUJMOUT, ABY POMOHL
PRODAT VÝROBEK. A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ BY MĚL BÝT NAVRŽEN TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY BYL TZV.
UDRŽITELNÝ, A TO JAK PŘI JEHO VÝROBĚ, TAK I VE CHVÍLI, KDY JIŽ PŘESTANE PLNIT SVOJI FUNKCI.
Hana Hradecká, EKO-KOM
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V

souvislosti s udržitelností obalů hovoříme o ekodesignu,
tedy o snaze konstruovat a optimalizovat výrobky
a především obaly tak, aby co nejméně zatížily životní prostředí. S tím úzce souvisí dopad obalů na odpadové
hospodářství. Na to navazují změny ve strategiích firem s důrazem na úpravu výrobků a jejich obalů, změny ve výrobním
procesu, používání takových obalových materiálů, které umožňují snadnou recyklaci nebo opakovatelné použití obalů.
Ovšem při snaze o co největší udržitelnost obalu nesmíme zapomínat na jeho základní funkce: ochranu výrobku, snadnou
manipulaci (komfort při používání obalu), přepravu, prodej
(marketingový nástroj). A v neposlední řadě na jeho technickou proveditelnost i na množství informací, které na něm
musí být uvedeny. Na druhé pomyslné misce vah je minimalizace dopadu obalu na životní prostředí.

Snadná tříditelnost
spotřebitelem je zásadní
Důležité je, aby byl obal po použití snadno tříditelný spotřebitelem – aby mohl rozeznat jeho materiál a poté ho správně
roztřídit do barevných kontejnerů, případně do barevných
pytlů.
Pro snadné třídění odpadů
z obalů jsou důležité:
 fyzické vlastnosti obalů – aby bylo možné
jednotlivé druhy materiálů od sebe snadno oddělit

 identifikovatelnost materiálů – u obalů, u kterých neumíme
na příklad jednoduše rozeznat, zda se jedná o jeden druh
plastu či kompozit

Obal / obalový odpad prochází
následujícími fázemi:

Důležitá je prevence
Již při vývoji obalu je důležité myslet na prevenci snižování
zdrojů, to znamená zaměřit se na to, aby se na jeho výrobu
spotřebovalo co nejméně materiálu. Cílem je minimalizovat
hmotnost a objem daného obalu při zachování všech funkcí,
které od něj požadujeme. Tady se na jedné straně objevují
naddimenzované obaly některých prémiových výrobků, na
straně druhé může ale snížení množství použitého materiálu
vést ke zborcení lahví a kelímků.

Jak můžeme zjednodušit
tříditelnost obalů spotřebitelem?
Pokud se vám na obal vejde ještě materiálové značení, uvádějte ho tam. Některé obaly jsou přímo návodně označeny
barevnými kontejnery na součástech obalu (například nápojový karton od mléka – oranžový kontejner).

Další možností, jak snížit množství obalových odpadů, je tyto
obaly opakovaně používat, pokud je to technicky možné (například u přepravních obalů).

Pouze dotříděné materiály lze recyklovat
Obsah barevných kontejnerů je svážen na třídicí linky, kde
ho musí pracovníci dále dotřídit podle jednotlivých druhů materiálů a požadavků zpracovatelů. Zároveň jsou odstraněny
případné nečistoty. Teprve takto dotříděné materiály mohou
být recyklovány na nové výrobky.

Prevence je také definována právními předpisy: § 3 zákona
č. 477/2001 Sb., o obalech, a Českými technickými normami ČSN EN 13428, ČSN EN 13427.

Dotřídění probíhá v naprosté většině případů ručně, což má
svoje limity. Automatické třídění je možné, ale také není dokonalé a je ekonomicky náročnější.
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Pro usnadnění dotřídění odpadů
z obalů na linkách jsou důležité:
 fyzické vlastnosti obalů – velikost, hmotnost, obsah
nežádoucích příměsí a oddělitelnost jednotlivých materiálů

a víčko z odlišných materiálů, směsi materiálů

 Přidávání aditiv: například různé blokátory
 Nevhodné etikety
 Vysoká míra potisku, nevhodné barvy potisku:
minerální oleje, nebezpečné látky apod.

 identifikovatelnost materiálů – např. u shrink sleeves nejde
rozeznat, zda jsou vyrobené z PET, PVC či OPS

Recyklovatelnost musí
splňovat hned několik podmínek
Kvůli recyklaci, tedy materiálovému využití odpadu, by měl
obalový odpad splňovat řadu podmínek. Existují určité vlastnosti obalů ovlivňující jejich recyklovatelnost a ty mohou komplikovat jejich další zpracování.
Recyklace je globální záležitost,
jednotlivé státy obvykle nemají technologie na recyklaci všeho, co vyprodukují.
Jaká je situace u nás?
 V České republice máme dostatek kapacit

 Probarvenost ve hmotě
 Materiály „lepící“ zbytky potravin
 Zpracování odpadů z obalů je vždy pozadu
za vývojem obalů

Sekundární faktory:
 Zbytky potravin v obalech zvyšují nároky
na praní odpadů, zvyšují pravděpodobnost vzniku plísní

 Zbytky obsahu ovlivňující recyklaci – chemické látky
 Kontaminace v kontejneru, svozovém vozidle,
při skladování, přepravě – organické a minerální nečistoty

 Použití neobvyklého materiálu: jeho výskyt je tak malý,
že se ekonomicky nevyplatí ho recyklovat

 Špatně rozlišitelný (snadno zaměnitelný) materiál
 Organizační a ekonomické podmínky dotřiďovací linky,
poptávka po recyklátu

na zpracování skla, nápojových kartonů a kovů

 Papír a plasty se z velké části recyklují v zahraničí
 Plasty se v ČR zejména drtí a čistí, v menší míře
se regranulují a poté následuje export

 V ČR jsou provozovány technologie na recyklaci PET,
fólií (např. LDPE) a EPS

Pokud je to pro vás z hlediska výrobní
technologie, strategie firmy i marketingu
možné, zkuste při navrhování nových obalů
zohlednit tato doporučení:

 Na dobré úrovni je zpracování směsných plastů
 Používat běžné, masově se vyskytující a snadno
Podmínky recyklovatelnosti* odpadů:
* Pojem recyklovatelnost jako takový neexistuje, nicméně po‑
užívá se pro naznačení možnosti recyklace odpadu. Za současných technologických podmínek převažuje materiálové
využití odpadů z obalů.
 množství materiálu – musí se vyplatit investovat
do technologií na jeho recyklaci

 hodnota materiálu – musí se ekonomicky
vyplatit ho recyklovat

 vlastnosti materiálu – recyklace musí být levná,

recyklovatelné materiály – PE, PP, PET, papír, sklo atd.

 Balit potravinu do jednoduchého, tenkého materiálu
(PE, Al atd.)

 Nekombinovat materiály mezi sebou
 Omezit použití kompozitních materiálů,
směsi materiálů, probarvených materiálů






Eliminovat aditiva v obalech
Omezit potisk a zvolit pro něj ekologické materiály
Výrazně značit použitý materiál, což usnadní dotřídění
Informovat o správné manipulaci s použitým obalem

tj. nenáročná na energie

 složení materiálu – materiál nesmí obsahovat
složky, které technicky brání recyklaci

Faktory ovlivňující recyklovatelnost lze
rozdělit na primární (dané strukturou obalu)
a sekundární (ovlivněné řetězcem od
spotřebitele ke zpracovateli).
Primární faktory:
 Obecně problematické materiály:
PVC, polykarbonáty, POM, PS, bioplasty…

 Kombinace materiálů: laminování, obal
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Technologie a podmínky pro recyklaci odpadů se stále rozvíjejí. Na trhu se objevují nové způsoby dosud obtížně recyklovatelných odpadů. Budete-li mít zájem, pracovníci
autorizované obalové společnosti EKO-KOM vám pomohou
s podrobnějším posouzením – vaše konkrétní obaly mohou
konzultovat přímo se zpracovateli odpadů.
Uvědomte si, prosím, již při vývoji a designování obalu, že
musí co nejjednodušeji projít uvedenými fázemi od třídění
spotřebitelem přes dotřídění na třídicí lince až po recyklaci
zpracovatelem. Můžete tak vytvořit obal šetrnější k životnímu
prostředí.
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téma 27
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85%
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Chemická recyklace
plastů depolymerizací
NAVRHOVÁNÍ UDRŽITELNÝCH OBALŮ VYŽADUJE MNOHOSTRANNOU STRATEGII, KTERÁ ŘEŠÍ I ŘADU
ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ V CELÉM ŽIVOTNÍM CYKLU OBALU. KLÍČOVÝM PRVKEM TAKOVÉ
STRATEGIE JE ZAJISTIT, ABY MATERIÁLY PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI BYLY EFEKTIVNĚ VYUŽITY. JEDNÍM ZE
ZPŮSOBŮ VYUŽITÍ PLASTOVÝCH ODPADŮ JE CHEMICKÁ RECYKLACE DEPOLYMERIZACÍ.
František Vörös

V

souvislosti s opatřeními proti nákaze koronavirem byly
statistické údaje o plastech za rok 2019 publikovány
později (Plastics Europe Germany). I přes zpomalení
globálního a státních HDP došlo vloni k celosvětovému růstu
produkce plastů (míněno termoplastů, termosetů a elastomerů)
o 2,4 % proti roku 2018 na celkovou hodnotu 368 mil. tun.
Evropa se zařadila na třetí místo s 16% podílem za Čínu
s 31 % a region NAFTA s 19% podílem. V Evropě došlo k poklesu výroby plastů o 6,2 %, ve zpracování k nižšímu poklesu
o 0,8 %. Růst zaznamenaly pouze aplikace plastů ve stavebnictví o 6,3 % a v obalech pro potraviny a nápoje o 1,5 %.
Z typů aplikovaných plastů dominují polyolefiny (PE, PP) s 49%
podílem, následují PVC s 10 %, PET s 7,7 % a PS/EPS s 6,4 %.
Celkem 39,9 % plastů bylo aplikováno v obalech.
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Podle prognózy by se měla technologie depolymerizace
v roce 2030 podílet na globálním využití odpadních plastů
4 %. Nadále by měla dominovat mechanická recyklace
s 22% podílem. Současný podíl všech typů chemických recyk‑
lací na využití plastových odpadů nedosahuje ani 1 %.
Covid-19 má dopad
na plastikářský průmysl
Probíhající pandemie covid-19 není ještě globálně zvládnuta,
a navíc panují obavy z nástupu druhé vlny. Přijímaná opatření
měla a mají dopad i na plastikářský průmysl. Agentura ICIS
odhaduje u obalových aplikací plastů poklesy ve spotřebě polyolefinů o 3 %, u PVC o 8 % a PS o 9 %. Jedině u PET očekává růst spotřeby o 0,3 %.

EKOLOGIE

Koronavirus spolu s dodavateli ropy způsobil, že ceny recyklovaných plastů jsou vyšší než ceny panenských plastů.
Předseda Evropské asociace plastových recyklátorů (PRE)
mechanickým způsobem Ton Emans uvedl: „Pokud bude situace přetrvávat a nebudou přijata žádná opatření, přestane
být recyklace plastů rentabilní, což zbrzdí dosažení cílů EU
v oblasti recyklace. V takovém případě nebude mít recyklovatelný plastový odpad jiné alternativy, než aby byl odeslán na
skládku nebo na spalování.“ Zástupci Evropské asociace pro
chemickou recyklaci vyzvali začátkem června Evropskou komisi k rychlejšímu uznání a přezkumu právních předpisů tak,
aby se mohl uvolnit potenciál chemických recyklací, zejména
obtížně recyklovatelných odpadních plastů.
Možnosti
depolymerizace v praxi
Depolymerizace, která je jedním z procesů recyklace, je
vlastně obráceným procesem výroby plastů. Polymer je tepelně
rozložen při teplotách 170–240 stupňů za přítomnosti roztoků
a katalyzátorů na monomery, které neobsahují kontaminanty,
resp. aditiva, a mohou být po úpravě na polymerizační čistotu opět využity. Vyžaduje to ale vytříděný odpad podle typu
plastů. Pro tento účel je nezbytné zapojit i výrobce zařízení na
třídění plastových odpadů, což dokazuje firma TOMRA, která
je schopna pomocí infračervených paprsků zajistit stupeň vytřídění polystyrenu ze směsi plastů s přesností 99,9 %. Problémy
jsou s přítomností černých odstínů.
Jednotky na depolymerizaci se realizují ve spolupráci s výrobci
panenských plastů, kteří jsou schopni příslušné monomery „vyčistit“ na polymerizační kvalitu pro panenský plast. Například
francouzský výrobce polymetylmetakrylátu (PMMA) Arkema
spolupracuje s 13 partnery ze šesti zemí na shromažďování
zadních svítidel ze starých automobilů, která následně depolymerizuje na monomer. Výrobci BASF a Covestro vyvíjejí průmyslové depolymerizace svých polyuretanů. Největší pokroky
v depolymerizacích vykazují výrobci polystyrenů a polyetylentereftalátů. Polystyrenové plasty typu standardní, houževnatý
a expandovatelný patří mezi pět nejpoužívanějších plastů na
světě s celkovou spotřebou přes 20 mil. tun ročně.
Pro chemickou recyklaci polystyrenu (PS) jsou využívány licence od několika licensorů. Kanadská firma Pyrowave nabízí technologii katalytické mikrovlnné depolymerace všech
typů polystyrenových odpadů. V lednu 2020 podepsala dohodu s konsorciem Ineos Styrolution, Total, Trinseo a Versalis
o realizaci technologie v Evropě. Finálním produktem je styren
s koncentrací 95 %, což znamená, že pro polymerizaci na
polystyren musí být rektifikován na vyšší koncentraci v zařízení na běžnou výrobu styren monomeru z etylbenzenu. Emise
CO2 v procesu Pyrowave jsou třetinové oproti klasické výrobě

z ropných zdrojů a spotřeba energií je dokonce 15krát nižší.
Firma nabízí linky s kapacitou 10 až 100 tisíc tun ročně.
V USA provozuje linku na depolymerizaci PS odpadů již od
roku 2018 společnost Agilyx, výsledný styren na polymerizační kvalitu rektifikuje firma AmiSty. Stejnou technologii rea‑
lizuje v USA i Ineos s kapacitou 100 tun odpadních PS
plastů za den. Agilyx prodala licenci japonské společnosti
Toyo s kapacitou 10 tun PS odpadů denně s termínem zahájení začátkem roku 2022. V březnu 2019 uzavřela evropská
platforma Styrenics Circular Solutions dohodu s americkou
společností Agilyx na realizaci ReVital procesu demonomerizace PS z obalů na styren. Následně v červenci se s licensorem dohodly společnosti Trinseo a Ineos Styrolution
o výstavbě komerčního závodu v Antverpách s kapacitou
15 000 tun PS odpadů za rok s termínem zahájení v roce
2021. Sběr a třídění PS odpadů bude pro jednotku zajišťovat
odpadářská firma Indaver.
Společnost Ineos Styrolution podepsala v USA dohodu o realizaci technologie demonomerizace odpadních PS plastů se
společností Green Mantra. V kanadském Ontariu postaví poloprovozní linku s kapacitou 1000 tun odpadního PS za rok.
Německý Ineos ve spolupráci s výrobcem XPS obalů Sirap
připravuje projekt na depolymerizaci odpadních obalů ve
Francii, kde vytvořily společnosti Total, Citeo, Recycling
Technology, Nestlé a Mars konsorcium na chemickou recyk‑
laci PS odpadů s tím, že styren zpracuje Total na nový polystyren. Ambicí společnosti Total je vyrábět v roce 2030 PS
s 30% podílem recyklované suroviny.

Jednotka na depolymerizaci polystyrenu technologií ResolVe,
vyvinutá ve spolupráci s firmou Ineos Styrolution

V červnu oznámila společnost Ineos Styrolution, že ukončila
výzkum depolymerizace polystyrenů technologií ResolVe s využitím dvoušnekového extruderu, na kterém se podílely tři německé výzkumné ústavy. Uvedené příklady dokumentují, že při
řešení otázky udržitelnosti plastů musí spojit síly výrobci monomerů a polymerů s vědeckou sférou, start-upy, odpadářskými
firmami a uživateli obalů.
Na recyklaci PET se zaměříme v jednom z následujících vydání magazínu Packaging Herald.
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PANDEMIE
ZAMÍCHALA
KARTAMI
V PRODEJI
NEALKA
LETNÍ OBDOBÍ S SEBOU PŘINÁŠÍ RŮST
POPTÁVKY PO SEZONNÍCH KATEGORIÍCH,
PRO KTERÉ JSOU MĚSÍCE ČERVEN AŽ SRPEN
NEJSILNĚJŠÍ ČÁSTÍ ROKU. PO PRVNÍM ČTVRTLETÍ
DOCHÁZÍ KAŽDOROČNĚ KE ZVYŠOVÁNÍ PRODEJŮ
TAKÉ U NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ, I KDYŽ
KORONAVIROVÁ PANDEMIE ZAMÍCHALA KARTAMI
A PRODEJE SE VYMYKAJÍ STANDARDNÍMU VÝVOJI.
NAPŘÍKLAD LETOŠNÍ DUBEN A KVĚTEN BYLY
V SEGMENTU NEALKA PODPRŮMĚRNÉ.
Adriana Weberová

Z

aktuální analýzy pokladních dat maloobchodních prodejen realizované společností Nielsen vyplývá, že za
posledních 12 měsíců (červen 2019 až květen 2020
vs. předcházejících 12 měsíců) dosáhly maloobchodní tržby
za skupinu nealkoholických nápojů (tj. balené vody, ochucené
sycené nápoje, džusy, energetické nápoje a ledové čaje)
hodnoty téměř 19,5 miliardy korun. V meziročním porovnání
to znamená nárůst o 3 % a prodeje byly vyšší o 571 milionů
korun. Z hlediska prodaného objemu celý nealko segment
spíše stagnoval. Čeští spotřebitelé nakoupili téměř 1,7 mi‑
liardy litrů nealko nápojů ročně, čímž se maloobchodní spotřeba navýšila o 0,4 % oproti předchozímu období. Začátek
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roku byl pro celou skupinu nealko segmentu velmi nadějný
z hlediska vyšší spotřeby v maloobchodě, kdy prodeje během
prvních tří měsíců letošního roku převyšovaly předchozí roky.
Koronavirová pandemie ale ovlivnila následující měsíce druhého čtvrtletí a prodeje začaly stagnovat navzdory zvyšujícím
se teplotám. To způsobilo, že letošní duben a květen byly podprůměrné ve srovnání s předchozími lety, a v podobném duchu
se rozběhl i červen. Segment nealko nápojů patřil i během
pandemických březnových nákupů k pomaleji rostoucím kategoriím a spotřebitelé utráceli mnohem více za jiné skupiny
trvanlivých potravin nebo drogistického zboží. Na rozdíl od
piva nebo tvrdého alkoholu u nealkoholických nápojů nedošlo
k výraznějšímu navyšování prodejů v maloobchodních prodejnách ani po uzavření gastro zařízení. Meziroční statistiky
tak zatím udržuje v pozitivních číslech velmi silné loňské léto,
a úspěch prodejů nealko segmentu proto bude záviset na následujících prázdninových měsících. Z nealko segmentu nakupují Češi nejvíce balené vody (tj. minerální, stolní, pramenité
a kojenecké vody), které tvoří dominantní část spotřeby (62 %)
a putují na ně 4 z 10 korun z výdajů na nealko. Vodám se
podařilo mírně zvýšit roční spotřebu o 1 % na úroveň 1,04 miliardy litrů, což v přepočtu na jednoho obyvatele představuje
průměrně 97 litrů ročně. Z hlediska spotřebitelských preferencí
dlouhodobě převažují minerální vody, které tvoří téměř dvě
třetiny z celkové spotřeby (64 %), následují stolní a pramenité
vody (32 %) a malý segment kojeneckých vod (4 %).
V rámci typů vod mají čeští spotřebitelé nejraději jemně perlivé
vody, které tvoří téměř polovinu z nákupů a zájem o ně rok
od roku roste. Neperlivé si ukrajují 30 % z celkového objemového koláče vod a nejmenší část – necelou čtvrtinu (23 %) –
tvoří vody perlivé. Dalším dlouhodobým trendem je rostoucí
zájem o neochucené vody. Pokud se již spotřebitel rozhodne
pro ochucenou vodu, při výběru preferuje hlavně příchutě citronovou, pomerančovou a lesní ovoce.
PO VODÁCH NÁSLEDUJÍ
LIMONÁDY, DŽUSY A…
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Zdroj: Nielsen. Data vyjadřují prodeje na maloobchodním
trhu obchodů s potravinami a smíšeným zbožím, bez Makra,
čerpacích stanic a bez gastro zařízení.

AUTOMATIZUJTE!
Teď je ten
správný čas.

www.fanuc.cz
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Ze světa kobotů
KOLABORATIVNÍ ROBOTY V RÁMCI CELKOVÉHO TRHU STÁLE ZŮSTÁVAJÍ VŮČI KLASICKÝM
PRŮMYSLOVÝM ROBOTŮM V MENŠINĚ, COŽ SE TÝKÁ I OBALOVÉHO PRŮMYSLU. JEJICH PODÍL ALE
STOUPÁ A DÍKY MENŠÍM NÁROKŮM NA PROSTOR, VYSOKÉ BEZPEČNOSTI, A DOKONCE I LEPŠÍMU
PŘIJETÍ „LIDSKÝMI KOLEGY“ SE ROZŠIŘUJE I SPEKTRUM JEJICH APLIKACÍ.
Miroslav Dočkal

O

d dubna pořádala dánská společnost Universal
Robots webináře o kolaborativní robotice rozdělené
do tří částí. První představila kolaborativní roboty UR
a manipulaci s nimi – od vybalení a usazení kobota až po
základní naprogramování. Průměrný čas nastavení kobota UR
zákazníkem je půl dne, někteří ale zvládnou vybalení kobota,
jeho upevnění a naprogramování i za hodinu.
V druhé části rozdělené do šesti tematických skupin podle
druhu využití a doplněné příklady z praxe například zaznělo,
že díky flexibilitě a možnosti rychlého přemístění mohou koboty UR v průběhu pracovní směny snadno měnit činnosti
a přecházet na jiné. Švédské společnosti Atria Scandinavia se
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tak díky využití kobotů UR místo tradičních průmyslových robotů
podařilo zkrátit čas přenastavení na balení jiného produktu
na 20 minut z dřívějších šesti hodin. Od nasazení prvních tří
kobotů navíc snížili množství lepenkového odpadu o čtvrtinu.
Třetí část seminářů se týkala zejména záručního servisu a bezpečnosti práce. Jednou z novinek výrobce je začlenění dvaceti ověřených SW a HW sad pro nejčastější aplikace kobotů
do prostředí UR+.
Koboty společnosti Universal Robots jsou v České republice
často instalovány systémovým integrátorem Amtech, respektive
jeho divizí Amtech robotics. Příkladem je flexibilní robotické
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pracoviště pro obsluhu dvou europalet – Paletovač Čestmír
s maximální nosností 16 kg a manipulačním dosahem v poloměru až 1300 mm. Paletovač spojuje kobota UR s vakuovým
nebo mechanickým uchopovačem pro odebírání a vkládání
dílů do krabic a přepravek v jedné nebo více vrstvách, a je
tak vhodný pro široké spektrum oborů.
FANUC: nové koboty CRX
a německý příklad
Kolaborativní roboty FANUC řady CRX vstoupily na evropskou scénu v březnu, představeny byly však již loni v prosinci
na největším světovém veletrhu robotů iREX v Tokiu. Jsou poměrně lehké, díky čemuž je lze instalovat i na automaticky
naváděné vozíky (AGV). Vyznačují se také snadnou instalací
a programováním i průmyslovou ochranou IP54, jsou tedy vysoce odolné vůči prachu nebo olejům. Jsou rovněž schopny
plynulého překlopného pohybu a splňují bezpečnostní normu
ISO 10218-1. CRX 10-iA váží 39 kg a má užitečné zatížení
10 kg. Dodává se ve dvou verzích: ve verzi s krátkým ramenem s dosahem 1,2 m a ve verzi s dlouhým ramenem dosahujícím až 1,4 m. Jeho senzory jsou velmi citlivé a spouštějí
okamžité bezpečnostní zastavení při kontaktu s lidským tělem.
Díky novému intuitivnímu ovládání jsou vhodné zvláště pro
uživatele s malými zkušenostmi s programováním robotů.
Koncoví zákazníci mohou také instalovat chapadla, senzory
nebo nástroje jiných výrobců. Podle Jiřího Bažaty, deputy
sales managera společnosti FANUC Czech, si u těchto kobotů
mohou uživatelé vybrat mezi tradičním programováním robotů
FANUC a zcela novým grafickým prostředím. Činnost kobotů
lze ovládat i bezdrátově tablety s rozhraním Teach Pendant.

Používá se pro manipulaci s lahvemi a lahvičkami a obecně
nádobami nepravidelných tvarů. Využívá tři měnitelné silikonové košíčky ve tvaru hvězdy a čtyři prsty k zachycení téměř
jakéhokoli malého předmětu o hmotnosti nižší než 2,2 kg.
Rozpětí úchopu zahrnuje objekty od 11 do 118 mm v závislosti na použitém košíčku. Uchopovač má certifikaci pro
použití v potravinářských provozech FDA 21 CFR a EC
1935/2004. Na rozdíl od tradičních vakuových uchopovačů nevyžaduje externí přívod vzduchu, má jednodušší
konstrukci a je méně nákladný pro manipulaci s těžko uchopitelnými, křehkými předměty různých velikostí. Lze jej integrovat
do většiny kolaborativních a lehkých průmyslových robotů
s využitím firemní platformy One System Solution. Ta byla nově
rozšířena o integraci s roboty od ABB Robotics a Hanwha
Precision Machinery.
Druhou novinkou je OnRobot 3FG15, kompaktní elektrický
tříprstý uchopovač se širokým rozpětím prstů, který usnadňuje
manipulaci s válcovými součástmi. Je rovněž užitečný v procesu balení a paletizace s maximálním zatížením až 15 kg.
Se silou úchopu v rozmezí 10–250 N překonává svým rozsahem možnosti jiných prstových uchopovačů, hlavně pro
CNC stroje.
Malé a střední české firmy
budou investovat i do kobotů
Na konci června publikovala dánská společnost Universal
Robots výsledky svého průzkumu mezi malými a středními výrobními podniky v České republice. Podle výsledků téměř čtvrtina plánuje v příštích třech letech investovat do robotizace
a 27 % z ní chce nasadit kolaborativní roboty.

Koboty FANUC, zejména řady CR, jsou
v obalovém průmyslu používány již ve
značné míře. Jako příklad uveďme společnost Takeda Pharmaceutical, která používá ve svém provozu v Oranienburgu
v Braniborsku kobota FANUC CR-15iA
pro balení až 9kg krabic s léky. Z balicího stolu se tak denně přesune na palety téměř šest tun léků. Kobot s dosahem
1441 mm využívá vakuové chapadlo
Schmalz. V blízké době zde proběhne
i automatizace manipulace s kontejnery
nebo sudy nad 20 kg.
Uchopovače OnRobot
pro obaláře
Z novinek společnosti OnRobot zmíníme dvě výslovně určené pro obalový průmysl. Flexibilní uchopovač soft gripper
je určen pro náročné aplikace pick & place v obalovém průmyslu, včetně balení potravin, nápojů, kosmetiky a farmacie.

NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL PRO
INVESTICE DO ROBOTIZACE JE MEZI
POTRAVINÁŘSKÝMI A TABÁKOVÝMI
SPOLEČNOSTMI — VÍCE NA
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Robotizace proniká
do potravinářského
průmyslu
SVĚTOVÁ POPULACE NEUSTÁLE ROSTE A TENTO TREND BUDE PRAVDĚPODOBNĚ POKRAČOVAT
I V BUDOUCNU. POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL PROTO STOJÍ PŘED VÝZVOU NEUSTÁLÉHO ZVYŠOVÁNÍ
SVÉ PRODUKTIVITY. A JAKO V KAŽDÉM ODVĚTVÍ JE I V POTRAVINÁŘSTVÍ A NÁPOJÁŘSTVÍ CESTOU
K VYŠŠÍ EFEKTIVITĚ AUTOMATIZACE PROVOZU. ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN BYLO DONEDÁVNA
JEDNÍM Z POSLEDNÍCH ODVĚTVÍ, KAM ROBOTIZACE PRONIKALA JEN VELMI TĚŽKO, ALE
NOVÉ KOLABORATIVNÍ TECHNOLOGIE PŘINESLY ZÁSADNÍ ZMĚNU.
Adriana Weberová

T

radiční automatizační technologie se výborně uplatňují
ve zpracování metalických, plastových či kožených mate‑
riálů, avšak jsou hůře využitelné v potravinářském segmentu,
kde je zapotřebí jemné zacházení s objekty nepravidelných
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tvarů určených pro konzumaci. I když lze najít využití tradičních robotických technologií například v balení a paletizaci
potravin, teprve před několika lety začalo být možné využívat
robotické nástroje k přímé manipulaci s delikátními produkty.
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Příchod nových a inovativních uchopovacích technologií
v kombinaci s kamerovými systémy úplně změnil možnosti
automatizace. „Zatímco technologie podtlakových uchopovačů umožnila robotizovat procesy balení a paletizace, teprve tzv. soft grippery dovolují přímý kontakt s potravinami bez
jejich poškození či deformace. Jsou využívány při procesech
pick & place pro ovoce, vejce nebo čokoládu či manipulaci
s pekařskými výrobky. Potravinářským firmám se nyní otevírají
nové možnosti automatizace většího množství procesů,“ uvádí
Vikram Kumar, ředitel pro region CEE společnosti OnRobot.
Na co si musí dát výrobci potravin
při výběru robotických technologií pozor
V první řadě jde o bezpečnost a zajímavost práce. V aktuální
situaci spojené s infekcí covid-19 je bezpečnost práce a sociální odstup důležitější než kdy dříve. Roboty nyní mohou –
kromě schopnosti nepřetržitého provozu – zastávat úkoly, které
nejsou pro lidi bezpečné či proveditelné, a přitom udržet požadovaný vzájemný sociální odstup. Další výhodou je ulehčení od rutinních a nezáživných činností, které často vedou
k fluktuaci zaměstnanců či dokonce k pracovním úrazům.
Kolaborativní robotika umožňuje pracovníky přesunout na složitější a zajímavější práce, jež v konečném důsledku umožní
zvýšit jejich spokojenost i produktivitu.

uživatel jistotu, že je kompatibilní s roboty od většiny hlavních
dodavatelů.
Podtlakové, nebo soft grippery?
Soft grippery jsou ideální pro manipulaci s křehkými či delikátními potravinami a flexibilními obaly. Podtlakové uchopovače
některé z těchto úkolů zvládnou také, ale jsou spíše určeny
pro manipulaci s robustnějšími obaly (typicky lepenkové krabice) a paletizační procesy. Většina existujících podtlakových
uchopovačů potřebuje externí přívod stlačeného vzduchu, což
zvyšuje složitost celého systému, a navíc je třeba čistit zařízení
včetně přívodních kabelů a trubek. Proto se dnes spíše prosazují uchopovače s integrovaným elektrickým vzduchovým
kompresorem.
Podtlakové uchopovače jsou vhodnější pro manipulaci s hladkými povrchy, což automaticky vylučuje velké množství potravinářských produktů. Zatímco plechovky či celá balení zvládají
velmi dobře, mívají problém s nerovnými povrchy příznačnými
pro většinu potravin. Navíc také zanechávají po manipulaci
stopy na povrchu, což v některých případech může znamenat
i znehodnocení produktu.

Dodržení přísných
potravinářských standardů
Hygiena práce s potravinami byla vždy na jednom
z nejdůležitějších míst každého výrobního podniku,
aby dokázal splnit vysoké nároky na potravinářské
standardy a čistotu finálních výrobků. „Nejnovější soft
grippery jsou certifikovány pro manipulaci s čerstvými
výrobky určenými k přímé konzumaci jako saláty, jahody či byliny. Uchopovače pracující v potravinářském průmyslu by neměly mít konstrukci s přívodem
externího vzduchu kvůli možným nečistotám, prachu
a hluku,“ vysvětluje Vikram Kumar.
Vyšší kvalita
Certifikované uchopovače mohou výrobcům pomoci udržet
konzistentní vysokou kvalitu a vyhnout se situacím stahování produktů z trhu. Je třeba zvolit uchopovače s vhodnou nosností –
při manipulaci s potravinami postačí nosnost do 2,2 kg.
Výrobci také ocení možnost rychlého odpojení a opětovného
zapojení uchopovače s robotickým ramenem, což šetří čas
potřebný k pravidelnému čištění koncového nástroje. Z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu je důležité zvolit
technologii, která je uživatelsky snadno programovatelná
a ovladatelná během provozu. A také technologii, kterou lze
integrovat s existujícími automatizačními nástroji – pokud má
být uchopovač nasazen na kolaborativní rameno, měl by mít

Obecně jsou proto v potravinářství vhodnější soft grippery pro
manipulaci s měkkými položkami a podtlakové uchopovače
pro přenášení pevnějších objektů, například plechovek nebo
krabic. Existují výjimky, ale podtlakové uchopovače nejlépe
slouží při paletizaci a soft grippery pak k manipulaci s konkrétními potravinářskými produkty. V případě přímého kontaktu
s potravinami by podtlakové uchopovače měly mít vyměnitelné
přísavky k dodržení hygienických požadavků.
Potravinářský průmysl se připravuje na možná největší změny
v posledních několika dekádách. Se správným automatizačním řešením a koncovými nástroji mohou výrobci lépe
splnit poptávku zákazníků a přitom zvýšit svou produktivitu. 
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Technické novinky
pro tisk obalů
PO ODLOŽENÍ LETOŠNÍHO VELETRHU DRUPA – KONANÉHO JINAK VE ČTYŘLETÉM CYKLU – NA PŘÍŠTÍ
DUBEN SE VÝROBCI TISKOVÝCH STROJŮ OCITLI PŘED NEOČEKÁVANOU OTÁZKOU, JAK PŘISTOUPIT
K ODHALENÍ NOVINEK. ODKLAD O ROK TÉMĚŘ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘICHÁZEL V ÚVAHU, PROTO JE
FIRMY OZNÁMILY HNED: BUĎ FORMOU KLASICKÝCH TISKOVÝCH ZPRÁV A KONFERENCÍ, NEBO
RAFINOVANĚJI PROSTŘEDNICTVÍM „VIRTUÁLNÍ DRUPY“, JAK TO UČINILA NAPŘÍKLAD SPOLEČNOST
KOENIG & BAUER.
Miroslav Dočkal

K

oncem března oznámila několik inovací v archovém
ofsetu společnost Heidelberg. Které z nich mají největší význam pro obalový průmysl? Barevníkové válce
LotoTec redukují nutnost přemývání válců v případě časté výměny barev zejména v obalovém průmyslu, kde jsou přemývací časy hlavním faktorem přípravy ofsetového tisku. Nové
moduly mycího zařízení ofsetových gum na stroji Speedmaster
XL 106 generace 2020 mají o pětinu nižší hmotnost a pro lakovací jednotku je nyní k dispozici plně automatizované mytí
protitlakových válců. Zejména na strojích s obracením a lakem
tak lze ušetřit zhruba 50 hodin manuálního čištění ročně při
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třísměnném provozu. Představeny byly i nová generace tiskového pultu Prinect Press Center a digitální asistenční systémy,
jako je Wash Assistant pro inteligentní určování stupně znečištění a automatický výběr mycího programu. Standardní osvětlení pultu podle normy ISO 3664:2009 bylo vyměněno za
LED osvětlení s možností přepínání mezi standardním osvětlením D50 a D65 s UV nebo bez UV složky. Nová digitálně řízená automatizovaná vlhčící jednotka nese název Hycolor Pro.
Pro obalový segment je rovněž přednostně určen systém přívodu
a odvodu tiskových desek Plate to Unit, redukující dřívějších
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23 potřebných manuálních činností na tři. AutoPlate XL 3, auto‑
matické zakládání desek synchronizované s mytím ofsetové
gumy, zkrátilo přípravné časy o více než 30 minut. Inkoustový
systém CodeStar na nakládacím stole s jedinečným identifikátorem archu, umožňujícím jeho snadnou dohledatelnost, snižuje makulaturu.

informací, že je společnost nově 80% vlastníkem výrobce skládačkových lepiček Duran Machinery z Istanbulu, dnes již tedy
Koenig & Bauer Duran. Od začátku června je takto zastupovaná i v ČR a na Slovensku.
BOBST S NOVINKAMI
VE FLEXOTISKU, HLUBOTISKU

O INSTALACI VE SPOLEČNOSTI

I SOFTWARU — VÍCE NA

SCHÄFER DRUCK & VERPACKUNG
VE WERTHERU

Společnost Heidelberg v rámci očišťování své nabídky od
méně ziskových činností přestala vyrábět nejen digitální tiskové stroje, ale rovněž velkoformátové ofsetové (například
modely Speedmaster XL 145 a XL 162). Nový velkoformátový
archový ofsetový stroj Roland 900 Evolution ve formátech V
(šířka tisku 1300 mm) a VI (šířka tisku 1450 mm) společnosti
Manroland Sheetfed proto bude konkurovat spíše velkoformátovým strojům firmy Koenig & Bauer.
Koenig & Bauer LIVE místo drupy
„Digitální veletrh“ Koenig & Bauer LIVE představil ve dnech od
16. do 25. června 2020 prostřednictvím webových prezentací i kompletní workflow pro obalovou produkci, včetně obalů
z lepenky, plastových fólií, kovových substrátů i skla.
Šlo o zhruba dvacetiminutové jednotlivé přenosy zaměřené na potisk lepenky, digitální tisk i flexotisk. Byly
rovněž představeny digitální tiskové novinky ze společného podniku společností Koenig & Bauer a Durst
i stroj VariJET 106 integrující inkjetovou technologii do
platformy archového ofsetového stroje Rapida 106.
Díky modulární struktuře mohou být lakování, ofsetový tisk nebo výsek kombinovány s inkjetovým tiskem
v inline procesu pro výrobu skládaček i při střídání
malých a středních nákladů. Podle výrobce jde o nejproduktivnější a nákladově nejefektivnější hybridní tiskový systém současnosti.
Vrcholem akce Koenig & Bauer LIVE bylo uvedení nové středoformátové Rapidy 106 X nové generace 2020. Byla představena i ve zvýšeném provedení pro tisk obalů se sedmi
tiskovými jednotkami, dvojitým lakováním, další tiskovou jednotkou za první lakovací věží a zařízením na nanášení fólie
za studena FoilTronic. Dosahuje rychlosti tisku s obracecím
zařízením až 20 000 archů za hodinu. Z dalších novinek
uveďme vylepšení digitálních strojů Delta SPC 130 a CorruJET
170 či ultrakompaktní osmibarevku Evo XC z produkce Koenig
& Bauer Flexotecnica. Je k dispozici ve dvou různých verzích
s maximálním raportem až 850 mm a výrobní rychlostí až
400 m za minutu. Pro obaláře může být rovněž zajímavou

Konica Minolta: jubileum i novinka
Konica Minolta před nedávnem instalovala již 500. UV-inkjet
AccurioLabel určený zejména k potisku etiket, v Evropě jsou
z tohoto počtu zhruba dvě stovky.
Model další řady, AccurioJet KM-1, byl uveden na trh v roce
2016. Nový archový AccurioJet KM-1e B2 + UV s prvními letošními instalacemi v Evropě a USA rozšiřuje možnosti předchozího modelu o potisk širšího spektra substrátů, včetně
plastů, průhledných i neprůhledných fólií, kovových médií či
pláten (canvasů) nebo jiných syntetických substrátů. Od loňského roku rovněž stále zintenzivňuje návaznost těchto inkjetů
na lakování a dekorativní laserový výsek na zušlechťovacích
strojích MGI, jako je JetVarnish 3D One s univerzálním lakem
pro různé 2D a 3D efekty.

Řada AccurioJet používá tiskovou technologii Dot Freeze (DFT),
která zmrazuje kapky inkoustu při kontaktu s tiskovým substrátem, což vede k vysoké stálosti barev i konzistenci tisku
s okamžitě suchými výtisky.
HP: CO NA LATEXOVÉ FRONTĚ?
VÍCE NA

Veletrh drupa proběhne ve zkrácené formě
od 20. do 28. dubna 2021, s nejméně
1500 vystavovateli na ploše 140 000 m2.
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120 metrů etiket
za minutu
MEZI NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NOVINKY, KTERÉ PŘEDSTAVILI JEDNOTLIVÍ VÝROBCI TISKOVÝCH STROJŮ
V UPLYNULÝCH MĚSÍCÍCH, PATŘÍ I DIGITÁLNÍ TISKOVÝ STROJ HP INDIGO V12. PŘICHÁZÍ S NEMALÝMI
AMBICEMI A MĚL BY SE STÁT PLNOHODNOTNOU DIGITÁLNÍ NÁHRADOU FLEXOTISKOVÝCH STROJŮ.
Martin Bělík

Celá zakázka bude hotová
přibližně za 50 minut
Mezi nejčastější námitky tiskařů proti digitálním tiskovým
strojům patří, že tisknou pomaleji než flexotiskové. Tato úvaha
ale neodpovídá zcela realitě. Pokud bychom přirovnali situaci
k automobilu, mohli bychom si položit otázku: Je pro vás důležitější, jak rychle auto jede, nebo za jak dlouho dojedete do
cíle? A obdobné je to v tisku. Vezměme si zakázku, která je
dlouhá 1500 m. Flexotiskový stroj připravím na tisk pěti barvami řekněme za 30 minut (nalepení štočků, výměna válců,
vybarvení, nastavení správné barevnosti) a poté budu tisknout
rychlostí 80 m/min. Celá zakázka bude hotová přibližně za
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50 minut. Z uvedeného příkladu plyne, že průměrná rychlost
včetně přípravy stroje je 30 m/min. A to je rychlost, které dokážou dnešní digitální tiskové stroje dosáhnout, a jejich příprava zakázky pro tisk se pohybuje v řádu minut.
Doba, za kterou se tedy dostanu do cíle (zhotovení zakázky)
je stejná nebo i kratší. A přiznejme si, příprava flexotiskového
stroje trvá v praxi déle – a čím je zakázka kratší nebo náročnější, tím pomaleji se tiskne. To ale není v tuto chvíli důležité.
Všichni asi chápeme, že na kratší zakázky v délce do jednoho až dvou kilometrů jsou dnes vhodnější digitální tiskové
stroje. Naopak na zakázky delší, kde je náročnější příprava
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stroje kompenzována tiskovou délkou, je lepší alternativou
flexotiskový stroj. Pochopitelně pokud nebudeme tisknout proměnná data.
Nejdůležitější byla vyšší rychlost
Zvýšení rychlosti tisku bylo hlavním cílem vývojářů firmy HP
Indigo (HPI). Je to logická snaha posunout využitelnost digitálních tiskových strojů i do oblasti dlouhých tiskových zakázek.
V březnu představila tato společnost šestou generaci tiskových
strojů Indigo. Novinka má název HP Indigo V12 a je založena na nové generaci architektury HP Indigo LEPx. Název
je zcela odlišný od dosud používané jmenné konvence strojů
HPI. Výrobce tím chce zdůraznit zcela rozdílnou koncepci
a konstrukci zmíněného zařízení. Jedná se o tiskový stroj pro
úzkou dráhu, který využívá všech výhod technologie HPI.

substrátů od tloušťky 12 až po 450 mikronů. Tím je pokryt
rozsah aplikací od shrink sleeve, wrap around, in mould etiket
až po klasické lepidlové a samolepicí etikety. Zařízení nebude
mít problém ani s tiskem krabiček.
Velmi zajímavá je délka raportu, která u stroje HPI V12 činí
5,33 metru. Jenom pro srovnání, odpovídá to válci se štoč‑
kem o průměru 170 cm (67”). Tato délka umožní nejen tisk
atypických produktů, ale také optimální využití tiskové plochy.
Další novinkou je funkce Spot Master, nová, automatizovaná
technologie pro rychlé nastavení simulace přímých barev
během několika málo minut. Celý proces je zcela automatický,
operátor provádí pouze měření požadované barvy podle
vzorku a finální kontrolu barvy, která byla vytištěna simulací.

Nová architektura LEPx zdokonaluje základní technické parametry doposud používané metody LEP. Nové schéma zaříze‑
ní využívá místo jedné zapisovací hlavy celkem šest hlav zcela
nové konstrukce. Tím se několikanásobně zvyšuje rychlost
tisku, která se vyrovnává analogovému při zachování výhod
digitálního. Při tisku jednou až šesti barvami činí rychlost
120 m/min., 7–12 barvami je poloviční, tedy 60 m/min.
Postupně jsou všechny barvy přeneseny z barevníků na přenosový nekonečný pás a z něj na potiskovaný materiál. Všechny
barvy jsou tedy tištěny najednou a soutisk je zcela přesný.

Nová metoda poslouží zákazníkům pro dosažení maximální
barevné věrnosti a opakovatelnosti pro náročné zakázky, které
donedávna nebylo možné realizovat jinak než přímými barvami. Jejich používání je historicky dáno limity tiskových technologií pro jejich věrné vytištění.

To umožňuje tiskárnám etiket dosáhnout rychlosti a efektivity,
díky nimž mohou být ziskové i při digitálním tisku zakázek velkého objemu. Barvy je navíc možné měnit i za chodu stroje,
což přináší další časové úspory. Za 24 hodin je možno vytisknout 130 km zakázek. Obsluha stroje vyžaduje pouze
jednoho operátora.

Klíčové vlastnosti HP Indigo V12

HPI V12 tiskne v HD rozlišení 1600 dpi na materiály do
maximální šíře 340 mm. Umožňuje potiskovat širokou škálu

Použití přímých barev má pochopitelně nevýhodu ve flexibilitě
jejich dodávky a v problémech zpracování zbytkových ba‑
rev. Toto vše zde odpadá. Navíc bude tato funkce dostupná
i pro některé stávající modely HPI.







Rychlost tisku 120 m/min. pro jedno- až šestibarvový tisk
HD nativní rozlišení tisku 1600 dpi
Počet barev 12
Rozsah potiskovatelných substrátů od 12 do 450 mikronů
Možnost online připojení k dokončovacímu zařízení

Uvedení stroje pro běžný trh je naplánováno na rok 2022. 
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Na stroji Innopack Kisters je nyní možné nápoje a potraviny
v plechovkách přebalovat také papírem.

KHS přichází s balením
plechovek do papíru
KONCERN KHS ROZŠIŘUJE SVÉ PORTFOLIO O DALŠÍ ŘEŠENÍ ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. NA
STROJI INNOPACK KISTERS PRO BALENÍ TRAYŮ LZE NYNÍ PŘEBALOVAT NÁPOJE A POTRAVINY
V PLECHOVKÁCH TAKÉ PAPÍREM. JDE O ALTERNATIVU BALENÍ DO SMRŠTITELNÝCH FÓLIÍ
A LEPENKOVÝCH KRABIC, PŘIČEMŽ JE DOSAŽENO PŘI NIŽŠÍCH NÁKLADECH STEJNÉ PEVNOSTI.
MINIMÁLNÍMI ÚPRAVAMI JE MOŽNÉ PŘESTAVĚT TAKÉ DOSAVADNÍ STROJE.
Ze zahraničních zdrojů

M

yšlenka používat papír jako sekundární balení není
nová. S prvními krůčky začala společnost KHS už
někdy před 20 lety. „Tehdy se ale tato technologie
neprosadila, protože papírový materiál byl drahý a balení
s použitím fólie bylo pevnější,“ vysvětluje Karl-Heinz Klumpe,
packaging product manager firmy KHS. V nápojovém průmyslu se rozšířila jiná řešení. „Od té doby ale postupně začali
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naši zákazníci požadovat, abychom běžná řešení, jako například fólie, nahrazovali jinými, ekologičtějšími prostředky,“
dodává Karl-Heinz Klumpe. Společně s jedním nadnárodním
výrobcem nápojů proto vyvinuli papírový přebal. Ten může nahradit smrštitelnou fólii nebo lepenkovou krabici jako přepravní
nebo prodejní balení po 12 nebo 24 kusech, a to na zařízeních s výkonem až 90 000 plechovek za hodinu.

TECHNOLOGIE

Snadné úpravy procesu díky
modulární konstrukci stroje
Přechod z fólie na papír je jednoduchý, u stroje Innopack
Kisters stačí provést jen několik úprav. „KHS nabízí stále více
řešení s modulárním uspořádáním, které umožňuje a usnadňuje případné přestavby strojů. V tomto případě jsme upravili
jen procesní moduly pro skládání a přebalování,“ popisuje
Karl-Heinz Klumpe. „Standardní součásti, například lepení,
jsou stejné jako u jiných našich zařízení, která jsou na trhu.“
Provozovatelům plnicích linek tak stačí nechat přestavět jejich
dosavadní stroje pro balení trayů úpravou jednotlivých modulů
a nemusí investovat do úplně nových zařízení.

NOVINKA DOPLŇUJE SKUPINOVÁ
BALENÍ Z LEPENKY A FÓLIE.
Nové řešení navíc vyžaduje menší množství obalového materiálu. Místo lepenkových nebo fóliových přebalů traye stačí
při přebalování papírem jen pevná plochá podložka z vlnité
lepenky, a to bez zhoršení celkové pevnosti. „Nové balení
také snižuje náklady – například v porovnání s lepenkovou
krabicí až o 15 %. Náklady výrazně klesají také vlivem nižší

spotřeby energie – za hodinu asi 14 kWh při 80 taktech za
minutu,“ tvrdí Karl-Heinz Klumpe. Při skládání se balení také
navíc úplně uzavře.

Výkon stroje je až 90 000 plechovek za hodinu.

Velký zájem nápojového průmyslu
Výrobce vidí v nové technologii velký potenciál. „Když vezmu
v úvahu, kolik potravin na světě se balí do plechovek, představuje náš papírový přebal smysluplnou alternativu běžných
sekundárních balení. Tímto řešením můžeme významně přispět
k omezení množství plastového odpadu. Naplnily by se tak
snahy celého odvětví v oblasti ochrany životního prostředí,“
upozorňuje Karl-Heinz Klumpe a připomíná: „Ale udržitelnost
je vždy také otázka nákladů. Tato novinka v sobě podle nás
spojuje oba aspekty.“ 
PI

Hledáte způsob jak
ušetřit čas i náklady?
Kaletech nabízí plně automatizované lepící systémy
s kvalitní švýcarskou technologií Robatech.
KALETECH s.r.o.

www.kaletech.cz

Stroj představili zástupci společnosti KYOCERA Jakub Eremiáš a Petr Jetel.

KYOCERA představila první
produkční inkoustovou tiskárnu
Společnost KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CZECH představila v červnu ve svých prostorách v Praze 9
zástupcům odborného tisku nový inkoustový produkční tiskový stroj KYOCERA TASKalfa 15000c (Victoria).
Stroj umí tisknout na širokou škálu médií různých velikostí, tlouštěk a typů pomocí úpravy vzdálenosti mezi
inkoustovými hlavami a listy.
Adriana Weberová

J

aponské inkoustové zařízení zvané Victoria je určené pro
komerční a průmyslové aplikace, jako jsou katalogy, direct mail a podobně. Barevně umí potisknout například
reklamní letáky, manuály, ale poradí si také s potiskem standardních poštovních obálek. Technici firmy plánují testovat
možnosti potisku etiket nebo příbalových letáků k léčivům.

Tato cenově výhodná alternativa k digitální i ofsetové technologii umožňuje tisk rychlostí až 150 stran A4 za minutu
a může tisknout nepřetržitě až 9000 stránek za hodinu.
Výhodou stroje je dlouhá životnost a minimální dopad na životní prostředí. K instalaci Victorie stačí pouhé dva dny.
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Plánem společnosti KYOCERA Document Solutions Czech je
prodat v České republice a na Slovensku osm až deset strojů
za rok.

Japonská společnost KYOCERA s více než
76 000 zaměstnanci po celém světě byla založena
již v roce 1959. Výrobní továrny má v Japonsku, Číně,
Vietnamu a České republice.
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Obaly, které si poradí
s pestrou škálou zboží
OBALY Z PAPÍRŮ A LEPENEK V SOUČASNÉ DOBĚ STÁLE VÍCE NACHÁZEJÍ VÝZNAMNÉ UPLATNĚNÍ PŘI
BALENÍ NEJROZMANITĚJŠÍCH DRUHŮ ZBOŽÍ, A TO DÍKY SVÝM VÝHODNÝM VLASTNOSTEM V OCHRANĚ
BALENÉHO ZBOŽÍ, SNADNÉ ZPRACOVATELNOSTI, BEZPROBLÉMOVÉ POTISKOVATELNOSTI, DOBRÉ
MANIPULOVATELNOSTI A TAKÉ JEDNODUCHÉ RECYKLOVATELNOSTI. NA OBRÁTKÁCH TAK NABÍRAJÍ
FLEXIBILNÍ OBALOVÉ MATERIÁLY (PAPÍRY PROSTÉ I ZUŠLECHTĚNÉ NÁTĚRY, PLASTY A HLINÍKOVÝMI FÓLIEMI,
SÁČKY, PYTLE A ODNOSNÉ TAŠKY), SPOTŘEBITELSKÁ BALENÍ ZE SKLÁDAČKOVÝCH LEPENEK, ALE HLAVNĚ
SKUPINOVÁ, PŘEPRAVNÍ A EXPORTNÍ BALENÍ, KDE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ROLI HRAJE PŘEDEVŠÍM VLNITÁ
LEPENKA.
Miloš Lešikar
Spotřebitelské, skupinové
a přepravní balení
V oboru výroby obalů na papírenské bázi je v současnosti
rozvoj velmi intenzivní. Velmi důležité je jejich uplatnění
přímo v obchodní činnosti. Většina spotřebitelů začíná preferovat e-commerci a může tak v každém okamžiku přímo
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obchodovat, porovnávat ceny a kontrolovat objednávky. Váha
a význam marketingových a reklamních nástrojů ve spotřebitelském balení se tím rychle mění a stoupá (zajištění ochranných
a manipulačních parametrů musí být naprostou samozřejmostí)
a obaly se stávají přímým spojovacím médiem mezi prodejci
a zákazníky, i když ti v tomto případě často nakupují podle
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přímé nabídky nebaleného zboží. Spotřebitelské balení přitom
musí zajišťovat optimální parametry pro následné skupinové
a přepravní balení.

O DALŠÍM VYUŽITÍ VLNITÉ LEPENKY

Hlavní trendy, které budou z mého pohledu
v následujících letech zřejmě nejvýrazněji
ovlivňovat oblast výroby obalů všech druhů
a typů, jsou následující:

Trendem je celkové snižování plošné hmotnosti tohoto obalo‑
vého materiálu, umožněné lepšími pevnostními parametry po‑
užitých surovin. Perspektivy produkce a spotřeby vlnité lepenky
a obalů z ní v nejrůznějších oblastech užití (potravinářství, ze‑
mědělství, chemický, automobilový, strojírenský a elektrotech‑
nický průmysl apod.) jsou stále výjimečně dobré, což výrazně
podtrhává snadná opakovaná recyklovatelnost.

1. Bariéry proti migraci: poté, co byly minerální oleje
z tiskových barev identifikovány jako potenciální hrozba
pro lidské zdraví, je středem zájmu problematika migrace

V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

znečištění stěnami lepenkových obalů, hlavně u potravin.
V důsledku toho se zrychlil vývoj bariérových nátěrů 		

Z celkové tuzemské spotřeby papírů a lepenek všech druhů

chránících před průnikem známých i neznámých látek,

a typů ve výši 1,4 mil. tun v roce 2019 činila spotřeba

které by se mohly ukázat jako potenciálně nebezpečné pro

obalových a balicích papírů a lepenek 948 tis. tun a z toho

spotřebitele.

nadpoloviční množství činí materiály na výrobu vlnitých

2. Zmenšování: na základě potřeby snižovat výrobní
i přepravní náklady je trendem zmenšovat objem (množství)
spotřebovaných obalových materiálů a obalů při stejném
objemu balení.
3. Balení jedné porce: proti snaze zmenšování celkové
spotřeby obalů jde trend spotřebního balení po jedné porci.
Tím zase vyrobené objemy počtu obalů narůstají.
4. Tiskové a zušlechťovací technologie: výrobci vyžadují výrazné
odlišení svých obalů formou náročnějších konstrukčních řešení
a grafického a tiskařského (i dokončovacího) zpracování.
5. Chytré obaly: vývoj tištěné elektroniky již umožňuje 		
ekonomickou výrobu tzv. chytrých obalů, blíž k uživatelské
realitě, především z hlediska logistiky.

Vlnitá lepenka nabízí
stále nové možnosti
Vlnitá lepenka je nejpoužívanějším obalovým materiálem na
bázi papíru (a to slaví již více než jedno a půl století své
úspěšné a inspirující existence). Tento obdivuhodný materiál
nejenže nejeví žádné znaky zastaralosti, ale naopak nachází
překvapivě stále další a další nové možnosti uplatnění, které
těží z výhodných obalových vlastností vycházejících z charak‑
teru tohoto vícevrstvého materiálu.
Nejběžnější použití vlnité lepenky je především v oblasti pře‑
pravního balení ve formě kartonáže (krabic). Zde se nejvý‑
razněji projevuje současná technologická kreativita výrobců
jednotlivých materiálů (krycích kartonů – linerů a materiálů na
zvlněnou vrstvu VL), možnosti kombinací materiálového slo‑
žení, geometrie a výšky vln i tvarová konstrukční nápaditost
a design obalů umocněný snadností kvalitního potisku. Při ztvár‑
nění grafických motivů se u vlnité lepenky uplatňuje nejvíce
flexotisk, ale i ofset, sítotisk a nejnověji stále více i digitální tisk.
Digitální technologie se dnes využívají i při dalším zpracování
při výrobě obalů (zušlechťování, výsek, lepení, značení apod.).

lepenek.

I sofistikované obaly se stanou odpadem
Málokdo z výrobců, ale i uživatelů papírenských obalů a dal‑
ších produktů všeho druhu si uvědomuje, jak krátká je životnost
finálních výrobků na bázi papírů a lepenek. V tomto směru
neexistují žádné specializované statistiky, ale odhaduje se,
že maximálně jen zhruba 10 % periodických tiskovin (novin
a časopisů) je uchováváno či archivováno déle než jeden rok.
Knižní produkce je na tom lépe, ale jen asi 40 % publikací
přečká dobu tří až pěti let od svého vydání. U příležitostných
a reklamních tiskovin se žádné odhady dlouhodobého půso‑
bení a životnosti raději ani neobjevují.
U obalů z papírů a lepenek nejrůznějších druhů závisí délka
životního cyklu hlavně na době spotřeby obsahu a po pou‑
žití dochází takřka bez výjimek k likvidaci. Jen občas bývá
samotný obal uschováván déle (třeba po dobu trvání záruky
zboží), nebo z důvodu jeho sekundárního využití, případně
je použit opakovaně k zabalení jiných produktů.
Papír je naštěstí materiálem, který je jedním z nejsnáze recyk‑
lovatelných, a to při zpětném využití jako papírenská vlák‑
nina na výrobu papíru či lepenky, nasávané kartonáže nebo
k jiným (třeba izolačním) účelům.
I když ve vlákninové zanášce recyklovaných papírů, kartonů
a skládačkových lepenek je obsažen sběrový papír, jejich
následné zpracování a potisk u výrobců obalů (vysekávání,
vylupování, lepení) ani u finálních uživatelů při balení (sklá‑
dání, plnění, uzavírání, dotisk apod.) nečiní žádné potíže.
Materiály vykazují velmi dobré pevnostní parametry, kvalitu
povrchu, výbornou potiskovatelnost a zdravotní nezávadnost,
která je stále více zdůrazňovaným faktorem při výrobě nejen
potravinářských obalů.
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Ručně vyráběný obal na Moon Wine

Lepenka má své místo
v logistice i kosmetice
OBALY Z VLNITÉ LEPENKY SE PROSADILY HNED V NĚKOLIKA OBLASTECH. OD PŘEPRAVNÍCH OBALŮ
PŘES DÁRKOVÁ BALENÍ AŽ K POS/POP PROSTŘEDKŮM. JEJICH HLAVNÍM PŘEDNOSTEM JSME SE VĚNOVALI
JIŽ NA STRANÁCH 10–11 NEBO 70–71. NYNÍ SE PROTO ZAMĚŘÍME PŘEDEVŠÍM NA UKÁZKY Z PRAXE.
CHYBĚT ALE NEBUDOU ANI OBALOVÁ ŘEŠENÍ Z HLADKÉ LEPENKY.
Adriana Weberová

Z

ačneme kategorií přepravních obalů. Úkolem pro výrobce THIMM Packaging Systems bylo nahradit stávající vícecestný kovový rám pro nápravy novým obalem
z vlnité lepenky. Původní rám byl neekonomický a obtížně manipulovatelný. Vzhledem k tomu, že se jednalo o námořní přepravu, bylo třeba zajistit i antikorozní ochranu balených dílů.
„Nejsložitější bylo určit přesně takové množství vlnité lepenky,
které je pro podložení a oddělení velmi těžkých dílů potřeba –
ne víc a ne méně – a při tom zachovat požadovanou funkčnost balení. Zároveň musel být nový obal ekonomičtější než
původní kovový rám. Výzvou bylo i zafixování výrobků proti
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vertikálnímu pohybu, aby při transportu v balení nenadskakovaly,“ uvádí Gabriela Petrová, jednatelka společnosti THIMM
Packaging Systems. Součástí vývoje byly i zátěžové testy,
které proběhly jak u výrobce obalu, tak u zákazníka.

SEZNAMTE SE
S NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM
ANTISTATICKÁ OCHRANA
OD SERVISBALU OBALY

VÍCE NA:

MATERIÁLY

Z vlnité lepenky se běžně vyrábějí také POS prostředky.
Novinkou z produkce společnosti THIMM pack'n'display
jsou samolepicí aplikace na
stojany, které lze podle potřeby kdykoliv nalepit na jakýkoliv stojan a zatraktivnit
i „obyčejný“ displej. Aplikovat
je lze s různými sezonními motivy i několikrát ročně. Stačí
sejmout ochranný štítek a samolepicí část aplikace je připravena k použití. Také výroba
probíhá s využitím digitálního
tisku a digitálního laserového
výseku rychle.

který můžete svým přátelům poslat se vzkazem v obálce
z dovolené.
Balení vína od Moonstroop
Za zmínku také určitě stojí limitovaná edice ručně vyráběných
obalů na Moon Wine neboli měsíční víno kreativního studia
Moonstroop z Litvy. Konstrukce vychází z origami, vzor yo‑
shimura. Pro minimalisticky pojatý obal byly použity pouhé tři
barvy (bílá, černá a stříbrná), a jelikož je koncipovaný jako
dárkové balení pro zákazníky studia, nelze jej po otevření
znovu uzavřít. Viz hlavní foto.

Samolepicí
aplikace na stojany
od THIMM pack'n'display

Pozadu nezůstávají ani dárkové obaly, které rovněž využívají
digitální tisk a laserový výsek. Výsledkem jsou nepřehlédnutelné individualizované obaly. Více v říjnovém vydání.
Zajímavé lepenkové obaly má ve svém portfoliu také společnost Model Obaly. Například letní pozdrav v podobě balení
ochranných krémů proti slunci využívající speciální technologie.
Obal tvoří poštovní přebal z hladké lepenky s potiskem. Uvnitř
přebalu je samotná krabička, na které je významná přední
strana s mikroreliéfní horkou ražbou. Ta se vyznačuje hmatatelnými vzory a lesklým povrchem s proměnlivými odrazy.

Balení ochranných krémů protislunci od Model Obaly

Na zadní straně se nachází QR kód s informativním obsahem
a štítkem s měnícím se nápisem The choice is yours. Měňavý
efekt při různém natáčení obalu byl vytvořen pomocí nanoražby s tzv. flip-flop efektem, který umožňuje právě jiné zobrazení nápisů pod různými úhly. Přední strana s optickými efekty
byla vyrobena tak, že ji lze vystřihnout jako letní pozdrav,
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Etikety zdobí
motiv Znojma
VINAŘSTVÍ NEŠETŘIL ZNOJMO JE SOUČÁSTÍ
VĚTŠÍHO CELKU NAZVANÉHO VINAŘSKÝ
DŮM ZNOJMO. JEDNÁ SE O RENESANČNÍ
DŮM, KTERÝ V SOBĚ ZAHRNUJE VINAŘSTVÍ,
MIKROPIVOVAR, WINEBAR A UBYTOVÁNÍ
V APARTMÁNECH. DO PROVOZU BYLO UVEDENO
V LETOŠNÍM ROCE. ZÁKLADNÍM SPOJUJÍCÍM
GRAFICKÝM PRVKEM VŠECH ŘAD VÍN JE
NOVODOBÁ VEDUTA MĚSTA ZNOJMA.
Adriana Weberová

Z

akladatel vinařství sídlícího v srdci historického centra
starobylého města Znojmo Vlastimil Nešetřil nám k jeho
vzniku prozradil: „Víno vyráběl děda i táta, ale jen pro
vlastní potřebu a pro známé. Měli jsem ho ve sklepě pod
domem ve skleněných demižonech. Já osobně jsem začal
víno v menším objemu vyrábět zhruba před deseti lety ve
sklepě v Novém Šaldorfu. Pro založení vinařství jsem se rozhodl až poté, co jsem koupil renesanční dům v historickém
centru Znojma s krásnými sklepními prostory, které si vyloženě
říkaly o vinařské využití. V letech 2017–2019 byla provede‑
na nákladná rekonstrukce domu a bylo vybudováno vinařství.
V roce 2019 jsem založil Vinařství Nešetřil Znojmo a vyprodukovali jsme naše první vína.“
Vinařství disponuje 0,5 ha vlastních vinic, což znamená, že
většinu hroznů nakupuje buď od místních vinohradníků, nebo
z Pálavy a okolí. Cílem otce myšlenky založit vlastní vinařství
bylo, aby se ve vinařství využívalo více technologií výroby
vína. „A podle použité technologie jsou víceméně rozděleny
i produktové řady. V nerezových tancích vyrábíme tři řady –
FRESH, COOL a SELECTION. Řadu FRESH představují mladá
vína, která v malém objemu uvádíme na trh ještě v roce sklizně
hroznů, obvykle v polovině listopadu. Zákazníci jsou nedočkaví a chtějí co nejdříve ochutnat mladá vína,“ uvádí Vlastimil
Nešetřil.
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Lahev vína řady SPECIAL KVEVRI

COOL a SELECTION doplňují speciály
Cílem vín řady COOL je lehkost, svěžest, odrůdovost a aroma.
Vybraná vína z této řady jsou dále využívána i pro výrobu
perlivých vín typu frizzante, která nesou označení SPARKLES.
Pro vína řady SELECTION se využívají stejné odrůdy jako
v řadě COOL, ale vybírány jsou pouze ty, u kterých hrozny
dosahují nadstandardní kvality s vysokým bezcukerným extraktem, který je základem pro plnost a mohutnost chuti.
Vína v řadě SPECIAL BARREL jsou fermentována a školena
výhradně na dubových nebo akátových sudech o objemu

CASE STUDY

225–600 l. Cílem je vyrábět velká a plná bílá i červená
vína, která budou vhodná k dlouhodobému ležení a archivaci.
Určitou raritou je řada SPECIAL KVEVRI. Vína jsou vyráběna
ve vypalovaných hliněných nádobách (amforách) nazývaných
kvevri pocházejících z Gruzie. Amfory jsou po hrdlo zakopány
v mázhausu domu. „Jedná se o naturální vína, to znamená,
že při jejich výrobě nedodáváme do vína žádná aditiva (kvasinky, enzymy, síru, čiřicí prostředky atd.) a vína nefiltrujeme.
V příštích letech chceme produktovou řadu doplnit posledním
článkem – šumivými víny v řadě SPECIAL SEKT, která chceme
vyrábět tradiční metodou druhotného kvašení na lahvi. Zcela
samostatnou kategorií je pivo. V rámci vinařství máme mikropivovar Jonatán, ve kterém ve volném čase vyrábíme svrchně
kvašená, nefiltrovaná a nepasterizovaná silná piva typu
ALE, IPA nebo STOUT. Při jejich výrobě si hrajeme s různými
slady, kvasinkami, chmely a technologiemi,“ dodává Vlastimil
Nešetřil.
Na všech etiketách je
novodobá veduta Znojma
Zejména kvůli snazší manipulaci a využívání skupinových obalů z vlnité lepenky
je používán jednotný burgundský tvar
lahví. Pro základní řady FRESH, COOL
a SELECTION se jedná o lehčí typ se šroubovacím uzávěrem. Vyšší řady vína jsou
v těžších lahvích s korkem a termokapslí.
Dodavatelem lahví je společnost BS vinař‑
ské potřeby.
Základním spojujícím grafickým prvkem
všech produktových řad je novodobá veduta města Znojma. Jednotlivé výřezy této
veduty se v odlišných barevných modifikacích nacházejí na etiketách nebo visačkách
produktových řad. Celá veduta ve formě obrazu o rozměru zhruba 3,5 × 1,5 m je pak
umístěna v klientských prostorách vinařství.
„Od počátku jsem měl jasno, že vinařství umístěné v centru
Znojma musí mít na etiketách motiv města. Nejhezčí pohled
na Znojmo je z Kraví hory, která se nachází na druhé straně
údolí znojemské přehrady. Panorama města ve formě novodobé veduty se stalo základem pro design etiket,“ vysvětluje
Vlastimil Nešetřil. Vizuál vinařství (včetně etiket) vytvořila společnost Side2, přičemž jednotlivé návrhy byly samozřejmě
konzultovány s majitelem vinařství.

„Prakticky od počátku jsme šli směrem výřezů z veduty města.
Nebylo to tedy o rozhodování mezi několika návrhy, ale
hlavně o obsahu a barevných modifikacích výřezů pro jednotlivé produktové řady. Mladá vína jsou barevná, rosé obsahují
více růžové a fialové barvy atd.,“ doplňuje Vlastimil Nešetřil.
Etikety vyrobila břeclavská firma ETIFLEX, s níž byly s ohledem
na zvolenou technologii tisku konzultovány zejména materiál
a typ papíru. Výsledkem jsou dvě formy vinět. V řadách FRESH,
COOL a SELECTION je používána samolepicí etiketa, jejíž
dominantní část pokrývá již zmíněný výřez z veduty. Zbylý
prostor je věnován textové části, ve které se ve vertikálním
směru nacházejí údaje o produktu – název řady, odrůda,
údaje o vinařské oblasti, objem alkoholu, číslo šarže atd.
V řadách SPECIAL BARREL a SPECIAL KVEVRI je
etiketa řešena formou visačky (knížečky) na lahvi,
na jejíž přední straně se opět nachází výřez veduty a uvnitř textové informace o produktu.

Víno z řady FRESH (pravo) a SPARKLES.

Etikety tvoří výřezy z veduty
města Znojma umístěné ve vinařství.

Etikety na řadách FRESH, COOL a SELECTION
byly vyrobeny digitálním tiskem na přírodní papír
Rustique Blanc. Visačky řad SPECIAL BARREL
a SPECIAL KVEVRI byly vytisknuty digitálním tiskem
na přírodní papír Natural Evolution Matt Ivory.
Pro plnění lahví je využívána lahvovací linka
COSTRAL 2000NG s kapacitou přibližně 2500 lahví za
hodinu od firmy Petr Kořínek, Hnanice. Nalahvované víno je
umístěno do košů a převezeno do klimatizovaného skladu
v Sedlešovicích. Lahve jsou etiketovány během roku postupně

Tím, že byl od počátku daný směr, proběhl vývoj etiket poměrně rychle. Během půl roku byly na stole finální verze.

na manuální etiketovačce, což je při ročním objemu výroby
kolem 20 000 lahví zatím dostačující.

75

REPORTÁŽ

Šikovné ruce doplňuje
moderní technika
NOVÉ VINAŘSTVÍ (původně pod názvem Vinařství Pálava) bylo založeno v roce 2003 a hospodaří na přibližně
140 hektarech vinic v Mikulovské podoblasti, v blízkosti Pálavských vrchů. První modernizace proběhla po požáru
před deseti lety. V roce 2015, s příchodem nového ředitele Petra Ptáčka, byla nastavena stabilní kvalita a vinařství
začalo vyrábět tuzemsky i mezinárodně úspěšná vína ve vysoké kvalitě. Další etapa modernizace přišla v roce
2019 a spočívala v kompletní výměně příjmu hroznů a nastavení výroby na novou technologii výroby vína.
Adriana Weberová

V

e vinařství používají dva typy výrobní linky. První
je zpracovatelská linka na hrozny s výkonem
zpracování šest tun hroznů za hodinu. Skládá
se z příjmové vany s integrovanou váhou (násypka
na hrozny, do které se nasypou posbírané hrozny
z vinohradu), dále pak z odtřapinovače a optického
třídiče hroznů. Odtřapinovač slouží k oddělení bobule
od třapiny.

Optický třídič selektuje požadovanou surovinu z posbíraných hroznů.
Odstraňují se jak zbytky listů či třapin, tak také poškozené, nevyzrálé
či jinak defektní bobule. „Princip je velmi jednoduchý, kamera
nasnímá na dopravníkovém pásu třídiče vstupní materiál, následně
podle nastavení počítač vyhodnotí, co na pásu odpovídá či nikoliv,
a vzduchovými tryskami jsou nežádoucí složky odděleny,“ doplňuje
Petr Ptáček. Vybrané bobule jsou následně pomocí peristaltického
čerpadla přečerpány do extrakčních tanků, ve kterých dochází
k získání resveratrolu ze slupky bobule během fermentace. Finální krok
je lisování a přečerpání do skladovacích tanků, ve kterých se víno
stabilizuje a připravuje k lahvování.
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Druhá, lahvovací linka se skládá z poloautomatického
depaletizátoru od firmy APE, plnicího monobloku od
firmy MBF (na fotografii), který umí uzavírat lahve jak
skleněným nebo šroubovacím uzávěrem VINOLOK, tak
korkovou zátkou.
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Linka stáčí podle typu uzávěru 1200 až 1800 lahví za hodinu.

Uzavřené lahve pokračují na aplikátor kapslí od firmy
Robino & Galandrino a k etiketovacímu stroji Cavagnino
Gatti. Finálním zařízením je vkladač lahví do lepenkových
krabic opět od firmy APE. Paletizace hotových výrobků
probíhá ručně.

Základem kvality vín je práce s vinnou révou
ve vinici. Požadované jakosti vína se snaží
docílit již od řezu révy a následného zacházení
Během prvního pololetí roku 2019 vinařství vybudovalo sklad
hotových výrobků. Vybaven je pojízdným zakládacím paletovým
systémem od firmy Jungheinrich. „Modernizace zvýšila kapacitu
skladování palet o 30 %, neboť máme pouze jednu uličku
a využíváme maximálně celou kapacitu budovy, přibližně jde
o 730 paletových míst. Pro náš provoz s ohledem na formu
prodeje a expedici není další automatizace nutná, neboť operátor
ve skladu řeší individuální skládané palety pro zákazníky,“
vysvětluje Petr Ptáček.

s keřem. K tomu vinařství využívá šikovnosti
lidských rukou a také nejmodernější techniky.

Spotřebitelé mohou vybírat vína z šesti
produktových řad, jejichž balení i designu etiket
jsme se věnovali
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Expresní doručení
vyžaduje super logistiku
Podíl on-line nákupů na celkovém maloobchodě v České republice neustále roste a dosahuje dvouciferného čísla.
Ke zvládnutí vysokých objemů s doručením potravin od objednání do 120 minut je nutná propracovaná logistika.
Jak to funguje v online obchodě s potravinami a dalším zbožím do domácnosti ROHLIK.CZ, se můžete sami
přesvědčit v následujících řádcích.
Adriana Weberová

J

edním z distribučních center Rohlik.cz je již více než tři roky
sklad v Praze-Liboci. Skládá se ze dvou hal o celkové rozloze 14 000 m2. Skladové prostory tvoří suchá,
chlazená a mražená část. Následně je areál členěn
podle teplotních režimů, prodejnosti a druhu zboží
na 12 sektorů. Pobočka zásobuje kompletně celou
Prahu a okolí, dále Hradec Králové, Plzeň a okolí,
Liberec, Pardubice, Jablonec nad Nisou, Příbram,
Dobříš, Mladou Boleslav a Litoměřice. V pražském
skladovém provozu pracuje přes tři stovky kmenových
a agenturních zaměstnanců.
Vše začíná vytvořením online objednávky, která se
po přijetí ve skladu automaticky rozdělí na jednotlivé
úseky podle druhu zboží. Následují skladové procesy,
které tvoří: pickování, třídění, balení do tašek, „zaklízení“, kompletace a nakládka.
Při pickování neboli vychystávání zboží mobilními čtečkami –
skenery – jsou produkty z příslušného regálu (lokace) pickery
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sbírány do plastových beden a následně ukládány do manipulačních vozíků, například pojízdných klecí.

Skladové prostory tvoří suchá, chlazená a mražená část.
K vychystávání zboží jsou používány mobilní čtečky.

Pro rychlý a hladký průběh je každá lokace označená čárovým kódem a každý výrobek ve skladu má některou lokaci
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Skladem procházejí stovky metrů dopravníků.

přiřazenou. Picker nejdříve naskenuje bednu, pak lokaci, dále
čárový kód na výrobku a nakonec potvrdí počet kusů.
Následuje ruční třídění, při němž je zboží členěno do jednotlivých objednávek. Skladem procházejí stovky metrů dopravníků určených pro zjednodušení přepravy zboží mezi
jednotlivými stanovišti. Využívají se na transport plastových
bedýnek s nachystaným zbožím, které míří z různých oddělení k finálnímu zabalení.
To spočívá v tzv. taškování – ukládání zboží do papírových
tašek, při němž dostává nákup finální podobu. A právě
správné a rychlé ukládání zboží do tašek patří ke stěžejním
činnostem ve skladu.

Dalším krokem je podle místní terminologie tzv. zaklízení, kdy je nákup připraven pro kurýra. Téměř
závěrečná fáze spočívá v kompletaci všech objednávek pro kurýra. A úplně posledním článkem odbavení
objednávky je nakládací rampa, kde kurýři přemísťují nachystané papírové tašky s nákupem do dodávek ve firemních barvách. V současné době využívá Rohlik.cz (včetně distribučního
centra v Brně a dalších menších skladů) 800 kurýrů.

V Horních Počernicích roste
nové distribuční centrum
Už v létě 2019 si vedení online supermarketu Rohlik.cz uvědomilo, že pokud chce růst, musí zásadně rozšířit kapacitu.
„Začali jsme proto hledat prostory, které budou vyhovovat
našemu byznysu, což nemůžete hledat 30 km za Prahou.
Potřebovali jsme rozlohu alespoň 12 000 m2, čímž už se dostáváme k P3 Prague Horní Počernice, kde se zrovna stavěla
nová hala. Pronajali jsme si ji už v předstihu, protože jsme
o tak velké a dobře dostupné prostory skutečně stáli. Navíc
jsme získali čas ladit vnitřní uspořádání,“ odkrývá plány provozní ředitel Aleš Malucha.
Rohlik.cz používá (včetně distribučního centra v Brně
a dalších menších skladů) 800 kurýrů.

V nových skladových prostorech se počítá s využitím vyšší míry
automatizace. „Plánujeme především větší automatizaci. Stroje
a technika nám pomohou už při vychystávání zboží, při jeho
konsolidaci či sortování i přípravě rozvozových tras. To dopo‑
sud děláme ručně a potřebujeme k tomu hodně pracovníků.“
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Aleš Malucha, provozní ředitel

Plánem je v novém skladu využívat například vychystávací
systém „goods to man“, při němž zboží putuje po dopravnících za skladníkem, místo aby skladníci obíhali jednotlivé regály. „Tuto techniku nyní definujeme a plánujeme její realizaci
v letech 2021–2022,“ prozrazuje Aleš Malucha.

Zboží je podle obrátkovosti uskladněno
v paletových (produkty s nižší obrátkou) nebo
policových (vyšší obrátkovost) regálech. Navigaci
mezi regály pomáhá jejich abecední řazení.

On-line obchod Rohlik.cz prodává ve výhradním
zastoupení například značku M&S, pro kterou má
vyčleněné speciální skladovací prostory v policových
V areálu nechybí chlazený sklad na ovoce a zeleninu.
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Pestrá škála strojů na jedné ploše
Společnost IGEPA 18. června v Horních Počernicích slavnostně otevřela industriální prostor vybavený moderními
technologiemi. Jejím záměrem je stát se jakýmsi obchodním domem, kde zákazníci z reklamního a polygrafického
průmyslu najdou vše, co potřebují, na jednom místě. Showroom nabízí také možnosti školení, testování materiálů,
laminování, kašírování atp. Zda se cíl projektu podařil, posuďte sami.
Adriana Weberová

S

ymbolického přestřižení pásky se společně ujali zástupci
společnosti Igepa Petr Breburda a Richard Šváb. Po
slavnostním přípitku následovalo představení jednotlivých strojů. Odpolední setkání zpestřil bohatý catering a doprovodný program.

Na ploše více než 300 m2
jsme mohli na vlastní oči vidět:
 Velkoformátovou hybridní UV tiskárnu EFI Pro 16h
 Velkoformátové tiskárny OKI pro produkční tisk
(OKI ColorPainter M-64s a E-64s)



Laserovou tiskárnu s bílou barvou OKI Pro8432WT 		
pro heat-transfer



Velkoformátové tiskárny EPSON se skvělými barvami –

		EPSON Sure Color SC-S80610L a SC-S60610L 		
(Bulk System) a waterbase fototiskárnu EPSON Sure
Color SC-P10000



Frézovací plotr Gunnar Novex



Řezací plotry Graphtec (rolové FC9000, CE7000, F-Mark
Pro CE6000, CE Lite-50 a stolové FCX2000 a FCX4000)

Na ploše showroomu byla k vidění široká škála technologií.
Kromě velkoformátových tiskáren OKI ColorPainter jsou zde
zastoupeny také například stroje Epson Sure Color nebo japonské řezací plotry Graphtec. Sortiment doplňují laminátory,
řezačky, zažehlovací lisy, ale také rolové, stolové i hybridní
velkoformátové tiskárny společnosti EFI.



Zažehlovací lis Stahls



Laminátor Igepa Master Sealer



Řezačku Igepa Master Cutter

Původně areál v Horních Počernicích patřil firmě Chema, která
zde překládala a přečerpávala chemikálie z cisteren do uživatelského balení. Z té doby zůstal v interiéru velký kotel, komín
a další prvky. Industriální ráz místnosti dokreslují dřevěné
rámy.
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KOMPLEXNÍ
ŘEŠENÍ ZNAČENÍ
PRO KAŽDÝ PRŮMYSL
RYCHLÉ, SPOLEHLIVÉ, EFEKTIVNÍ, INOVATIVNÍ, PŘIZPŮSOBIVÉ
A 100% ČITELNÉ ZNAČENÍ MARKEM-IMAJE
•
•
•
•
•

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

SMART ŘEŠENÍ PRO
TERMOTRANSFEROVÝ TISK
Tiskárna SMARTDATE

X45 představuje zvlášť

vhodné řešení pro potisk fóliových materiálů, které jsou

běžné u skupinových nebo přepravních obalů především
v sortimentu kosmetiky, farmacie, potravin či nápojů.

