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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

zvýšená resilience není vůbec zadarmo, a pokud ji budeme
chtít získat, bude nás to něco stát.
Stejně jako na jaře všichni opět prožíváme značně kompliko‑
vané období. Jen chování mnohých se otočilo o 180 stupňů.
Připadá mi, že solidaritu vystřídala sobeckost a někteří se
snaží hájit především své vlastní zájmy. Ale přesto věřím, že
se zase všichni semkneme, a pokud si máme vzít ze současné
situace nějaké pozitivní ponaučení, měl by to být nový pohled
na naši odolnost vůči neočekávané nepřízni.
Podzimní počasí je jako stvořené k četbě. A že je o čem číst,
vás určitě opět přesvědčí informacemi napumpované říjnové
vydání. To dokazuje, že po prázdninách měly společnosti
mimořádnou potřebu prezentovat své služby a novinky. Sešlo
se mnoho zajímavých materiálů, a proto vám doporučujeme
věnovat pozornost i elektronickým boxům, stačí na ně kliknout
nebo v tištěné verzi načíst QR kód.

Podařilo se nám pro vás připravit hned tři rozhovory. Do tajů
obalů pro vlastní značky nás ochotně zasvětil manažer ko‑
munikace Jiří Peroutka z dm drogerie markt. S farmářkou z le‑
vandulových lánů Lucií Bízovou jsme se vydali na Moravu.
Prozradila nám, co vše se dá z levandule vyrobit a zabalit.
Kromě očekávané kosmetiky se přidává například do kávy.
Rozhovor nám poskytli také v online supermarketu Košík.cz.
S jeho marketingovým ředitelem Janem Škrabánkem jsme se
opět bavili o privátkách, konkrétně o nové vlastní značce
Authentic by Košík. Do zákulisí jiného internetového obchodu,
tentokrát gigantu Amazon, nás zavedla inbound manažerka
Renáta Horváthová.
Co se skrývá za ožehavým tématem „greenwashing“, jehož
podstatou je prosazování jednoduchých odpovědí na složité
otázky, jsme se pokusili rozlousknout s Philipem Chadvickem.

Příjemné čtení.
Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald

Sledujte naše inspirace i na sociálních sítích
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NOVÁ INK-JET
TISKÁRNA 9330
Plánujete rozjezd podnikání nebo jste ve fázi inovací či rozvoje a potřebujete spolehlivé
řešení značení za dostupnou cenu? Nová tiskárna 9330 je vyrobena právě pro vás.
Nabízí:

•
•

Adaptabilnost v rámci výrobních linek
Cenově výhodné řešení značení, které se může rozvíjet
podle vašich kapacitních potřeb

•
•
•

Nízké provozní náklady
Snadnou instalaci, obslužnost a údržbu
Vždy spolehlivé a kvalitní značení i po delších výrobních odstávkách

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

KOMPLEXNÍ ZNAČICÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBNÍ A BALICÍ LINKY

DIÁŘ AKCÍ
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na straně 6-7
 19. LISTOPAD
Global Brand Protection
Innovation Programme
Online
 26. LISTOPAD
				
Towards New Materiality:
Sensory Experience
Live stream

Becherovku Cities zdobí
motivy Prahy a Karlových Varů
Ikonická značka Becherovka patří mezi typické suvenýry, které
si s sebou odvážejí návštěvníci Česka. Proto se její výrobce
Jan Becher – Karlovarská Becherovka rozhodl vytvořit speciální
limitovanou edici s etiketami zobrazujícími dvě česká města.
Výsledkem jsou grafické designy na téma Prahy, do které míří
nejvíce zahraničních turistů, a Karlových Varů, domovského
města tohoto likéru. Povedené ilustrace pracují především
s modrými – pro značku typickými – tóny v kombinaci se žlu‑
tými a zlatými akcenty. Styl ilustrace je navržen v souladu
s přírodním původem a originalitou tradičního likéru. Etiketa
je zpracována moderně s důrazem na detail, promítá se v ní
však i tradice spojená s likérem. Edice Praha zachycuje typické
dominanty hlavního města, stejně tak na edici Karlovy Vary je
znázorněna koláž charakteristických prvků a budov nejzná‑
mějšího českého lázeňského města. Etikety Becherovka Cities
byly navrženy takovým způsobem, aby na první pohled za‑
ujaly výtvarným zpracováním, staly se ozdobou ikonické lahve
a atraktivním dárkem, suvenýrem nebo sběratelským kous‑
kem. Originální ilustrace jsou inspirovány novou vizuální iden‑
titou Becherovky a byly vytvořeny studiem Cocoon Prague.

 1.—4. PROSINEC
PLMA´s World
of Private Label, Online
 2. PROSINEC
Očekávaný vývoj odvětví
automobilového průmyslu
v ČR a střední Evropě
Brno
 20. LEDEN
Czech Superbrands
Tribute Event, Praha
 20.—21. LEDEN
Czech On-line Expo
Packaging Summit
Praha
 20.—21. LEDEN
Future of Polyolefins
Düsseldorf
 1.—3. ÚNOR
Retail Summit
Praha
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S magazínem Packaging Herald
na BrauBeviale zdarma
Přípravy letošního veletrhu BrauBeviale Special Edition jsou
v plném proudu. Kromě „klasického veletrhu“, který proběhne
v termínu 10.–12. listopadu 2020 na výstavišti v Norimberku,
bude spuštěna nová digitální platforma MyBeviale. Získejte
informace o novinkách, které nápojový průmysl přináší. Přímo
na výstavišti bude prezentovat své novinky 200 vystavovatelů,

NEWS

další představí své inovace virtuálně. Mezi Highlights
BrauBeviale Special Edition 2020 bude patřit udílení ceny
European Beer Star, Mistrovství Německa someliérů, fórum
EXPORT German Beverages, Bier-Quer-Denker-Workshop
a také diskuse na aktuální témata z oblasti surovin, techno‑
logií, podnikání a marketingu. Našim čtenářům nabízíme vstu‑
penku na veletrh zdarma. Po registraci e-codu BB20CZ na
https://www.braubeviale.de/en/visitors/tickets/voucher
získáte bezplatnou vstupenku na vámi zvolený den. Věřme
tedy, že v polovině listopadu bude situace
s cestováním příznivější a zájemci se budou
moci do Norimberku vypravit. Účast na di‑
gitální platformě MyBeviale je zdarma pro
všechny zájemce, uživatelé se mohou začít
registrovat začátkem listopadu.

Elegantní obal
CEDER’S snoubí švédský
a jihoafrický styl
Elegantní prémiový obal alt-ginu
(alternative-gin) CEDER’S je inspi‑
rován zeměmi původu obou jeho
zakladatelů: Craiga Hutchisona,
který pochází z Jihoafrické repub‑
liky, a Marie Sehlström ze Švédska.
Odráží se v něm použití jihoafric‑
kých bylin a nedotčené švédské
vody, ale i jednoduchý švédský de‑
sign a elementy z celého příběhu
Craiga a Marie. Nosným sym‑
bolem loga je srdce, které v sobě
snoubí švédskou neoficiální národní
bylinu – stříbřenec pcháčohlavý,
a jihoafrickou národní bylinu – zi‑
molez severní. Výsledné logo tak
tvoří harmonický pár.
Více na www.packagingherald.cz.
KION GROUP uvedl
do provozu už třetí halu
Společnost KION GROUP rozšířila svůj závod v Panattoni
Parku Stříbro nedaleko od Plzně o třetí výrobní halu. Budova
o rozloze 25 550 m2 byla postavena za necelý rok pro po‑
třeby dceřiné firmy Dematic. Specialista na logistiku investoval
do projektu přes 50 milionů korun. V nové továrně se budou
vyrábět pásové dopravníky, modulární kapsové dopravníky
i skladové a třídicí systémy (tzv. systémy multishuttle) pro ply‑
nulý tok zboží ve skladech a distribučních centrech.
Více na www.packagingherald.cz.

Tres Sombreros Tequila
s aztéckými motivy
Společnost Beveland Distillers nedávno odhalila inovovaný
design lahví pro svou řadu Tres Sombreros Tequila. Nové
lahve z dílny agentury La Bendita i nadále zdobí dřevěné
uzávěry. Novinkou je o něco užší tvar lahve, což usnadňuje
manipulaci při podávání tequily. Lahev zdobí embossing in‑
spirovaný aztéckými motivy, které připomínají původ produktu.
Nový design etiket zdůrazňuje řemeslnou povahu tequily
a usnadňuje identifikaci tří druhů výrobku.

Ještěrka Cup 2020 zná své vítěze
Společnost Linde Material Handling Česká republika uspo‑
řádala v září třináctý ročník závodu řidičů vysokozdvižných
vozíků Ještěrka Cup. Vzhledem ke zvýšeným hygienickým
opatřením způsobeným nemocí covid-19 proběhla první část
soutěže v bezpečné podobě on-line kvízu, odkud nejlepší zá‑
vodníci postoupili do praktické části závodu Linde Ještěrka
Cup. Zde již soutěžili v tradičních praktických disciplínách
7

NEWS

tak, jak je všichni znají z dřívějších dvanácti ročníků. Do
první, on-line části soutěže se přihlásilo 110 soutěžících,
z nichž pouhých devět finalistů postoupilo do již praktické
části, ve které se závodilo v tradičních ještěrkářských dis‑
ciplínách. Nejúspěšnějším soutěžícím se stal Radek Fiala
z firmy SCHOTT Flat Glass CR z Valašského Meziříčí, který
získal titul mistra pro rok 2020. Druhé místo obsadil Martin
Böhm z firmy Cheport a na třetí příčce se umístil Milan Draxler
z Urban Transporte. Během celého závodu byla striktně dodr‑
žována opatření proti šíření covidu-19, závodníci i účastníci
nosili roušky, řidiči vozíků používali při řízení rukavice a vozíky
byly po každé jízdě dezinfikovány. „Linde Ještěrka Cup si za
dobu své existence získal stovky fanoušků nejen z řad řidičů
vysokozdvižných vozíků, ale také v linii pracovníků v intralo‑
gistice, kde má naše manipulační technika své tradiční místo.
Nechtěli jsme naše příznivce ohrozit šířením nemoci covid-19,
a současně je ani zklamat rušením oblíbené akce. Proto jsme
letošní, třináctý ročník Linde Ještěrka Cup pojali netradičně –
na dvě kola, což se ukázalo jako dobré a bezpečné řešení,
které přilákalo mnoho řidičů. Druhé kolo se jelo opět s retraky
a čelními vysokozdvižnými vozíky,“ vysvětloval Martin Petřík,
vedoucí oddělení marketingu Linde Material Handling Česká
republika.

pro formáty min. 500 × 700 mm a max. 760 × 1060 mm
a zvládne až 4000 archů za hodinu. Mezi jeho hlavní vý‑
hody patří flexibilita při změně tvaru výseku, možnost per‑
sonalizace, zvýšení exkluzivity balených výrobků, precizní
vyřezávání drobných otvorů i nejjemnějších kontur a hned ně‑
kolik druhů úspor. Výrobu malého množství kusů snad ani není
nutné zmiňovat, na nižší odpad bychom ovšem neměli za‑
pomenout a na spolehlivou perforaci pro odtrhávání rovněž.
Sečteno a podtrženo využití digitálního laserového výseku
vlnité lepenky garantuje zvýšení prodeje. Jako důkaz násle‑
dovala ukázka palety motivů, které výsek dokáže vyrobit. Své
zákazníky si získal v odvětví FMCG, e-commerce nebo auto‑
motive. Na úplný závěr webináře zaznělo: „Popusťte uzdu své
fantazii, buďte kreativní, technologie si poradí se spoustou
věcí, odlište se, nebojte se a pojďte do toho!“

Orkla sází na recyklované
a obnovitelné zdroje
Norská firma Orkla, pod kterou patří společnosti Vitana
a Hamé, se zaměřuje na obaly vyrobené z recyklovaných
a obnovitelných materiálů. Ty tvořily v roce 2019 již 35 % oba‑
lů. Například značka Möller’s uvedla na trh své populární
kapsle omega-3 v plastové lahvičce vyrobené ze 100% rPET.

Digitální laserový výsek dobývá trh
Všem, kteří měli zájem v přímém přenosu nahlédnout do výroby
společnosti THIMM pack’n’display a na vlastní oči vidět, co
vše dokáže digitální laserový výsekový stroj Beam 2C od spo‑
lečnosti Highcon, byl 10. září určen informacemi nabitý online
seminář. V hlavních rolích vystoupili odborníci z THIMMU Petr
Kaczor (regional sales manager) a Leoš Máslo (project mana‑
ger POS & POP). Moderování se s přehledem zhostila vedoucí
komunikace Ingrid Völkening. Zaznělo například, že nový vý‑
sekový stroj je určen pro zpracování vlny až do tloušťky 3 mm,
8
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Plastové obaly v současnosti
tvoří u skandinávského výrobce
20 %. Materiál rPET se použí‑
vá také například na nápo‑
jové lahve FUN Light a ovocné
nápoje BOB, lahve na kečup
značky Felix a výrobky ur‑
čené pro osobní péči a úklid.
Například Ubrousky Jif byly
uvedeny na trh v obnovitelném
materiálu bez použití plastů. Za
zmínku stojí také první norský
recyklovatelný obal na chipsy
značky KiMs. Bramborové lu‑
pínky byly původně v balení vy‑
robeném z metalizované fólie.
Více na www.packagingherald.cz.

HLAVNÍ TÉMA

Když se
funkčnost
skloubí
s estetikou
KOSMETICKÉ OBALY HRAJÍ VÝZNAMNOU
ROLI NEJEN PO STRÁNCE FUNKČNÍ,
ALE PŘIROZENĚ I ESTETICKÉ. PRAKTICKÉ
DVOUDÍLNÉ OBALOVÉ ŘEŠENÍ
IGO/ISTAY, VHODNÉ I DO KABELKY,
PŘEDSTAVIL GLOBÁLNÍ VÝROBCE APTAR.
V KURZU JSOU OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ
A AIRLESS OBALY. VE FARMACII SE ZASE
OBJEVUJÍ UZÁVĚRY S TEXTEM NEBO
VYOBRAZENÍM ZPŮSOBU OTVÍRÁNÍ.
Adriana Weberová

V

současné době jsou v kosmetickém
průmyslu oblíbené například obaly, při
jejichž používání nedochází ke konta‑
minaci obsahu, tzv. airless obaly. Jedná se
nejen o lahvičky, ale i kelímky. „Jeden z na‑
šich dodavatelů – firma Berry (RPC) – se za‑
měřuje nejen na funkčnost obalu, ale také na
jeho estetický vzhled. To je patrné z kelímku
Slidissime Diamond nebo lahvičky s dáv‑
kovačem Twist up,“ potvrzuje trendy Dana
Antošová ze společnosti Galapack.

10 www.packagingherald.cz

U dámské verze l’Eau d’Issey
je uzávěr Igo opatřen kulovým
ventilem s bezpečnostním prvkem.

HLAVNÍ TÉMA

Stále častěji lze v kosmetice vidět tzv. refill-obaly, za nimiž
se skrývají obalová řešení, u kterých lze vnější část použít
hned několikrát a stačí obměňovat pouze část vnitřní. Trend
je zřejmý i z ukázek dalšího obchodního partnera, společnosti
Galapack firmy HK Cosmetic Pack/Rebhan. Například u lah‑
viček Colonna se vnější část lahvičky, eventuálně i krytka, dá
použít opakovaně, mění se pouze vnitřní část lahvičky s dáv‑
kovačem. I u kelímku Kyra light je možné vyměnit pouze vnitřní
části s víčkem a použít je opakovaně. Podobně použitelná ře‑
šení lze najít rovněž v kategorii roll-on nebo airless lahviček.

Jednou z posledních novinek divize Aptar Beauty + Home,
v úzké spolupráci se společností Shiseido, je dvoudílný obal
nazvaný Igo/Istay. Štíhlé a elegantní flakony Istay ctí origi‑
nální design lahviček pro vůně l’Eau d’Issey (značky Issey
Miyake) a na rozdíl od uzávěrů Igo, jež je doplňují, jsou ur‑
čeny k tomu, aby zůstaly uloženy na jednom místě.

Jedním z lídrů v konstrukci a výrobě širokého spektra řešení pro
podávání léčiv, dávkování spotřebních výrobků nebo v oblasti
aktivních obalů pro přední světové značky je společnost Aptar
Group. Prosazuje se především ve farmacii, kosmetice nebo
v drogistickém průmyslu.
Pánská vůně l’Eau d’Issey
v novém dvoudílném
obalu Igo/Istay

Kelímek Slidissime Diamond

PI

BRISK
výrobní družstvo vyrábí metodou vstři‑
kovyfukování PET lahvičky od objemu
10 ml do objemu 300 ml, jež jsou opat‑
řeny různými závity. Největší podíl vý‑
roby tvoří lahvičky se závity o průměru
18 mm a 28 mm, pak následují lahvičky
se závitem 20 a 24 mm. Uplatňují
se jako spotřebitelské obaly pro
kosmetické, potravinářské, far‑
maceutické, technické a propa‑
gační účely.
Novinkou je lahvička se závitem
GL44 a širokým hrdlem o obje‑
mu 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml
a 300 ml.

jemu 2 l se závitem o průměru 28 mm
a kanystry od objemu 3 l do 10 l se zá‑
vitem o průměru 47 mm.
Naše lahve a kanystry jsou vhodné jak
pro potravinářské, tak i technické účely.
Další výrobní oblastí družstva je
kartonážní výroba. Na flexotiskovém
stroji potiskujeme expediční kartony,
především pro vinaře s jejich logem
na 6 ks lahví. Rovněž se zabýváme vý‑
robou luxusních kazet na archivní vína,
skládaček na vína, dárkových kazet na
porcelán včetně potisku sítotiskem a vý‑
seků mnoha různých tvarů na příklo‑
pových lisech.

Metodou vyfukování z preforem vyrá‑
bíme PET lahve od objemu 0,5 l do ob‑

BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova • www.briskvd.cz • brezina@briskvd.cz
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Naopak lehký a nerozbitný uzávěr Igo obsahuje 20 ml vůně
a integrovaný vaporizér, a protože se ze základny Istay
snadno sejme i nasadí zpět, představuje ideální cestovní
formát obalu. Lze ho používat samostatně, praktická velikost
se hodí do kabelky nebo kufříku. V balení exkluzivního par‑
fému se snoubí praktičnost s inovací. Dokonalosti je dosaženo
v dámské verzi l’Eau d’Issey, pro niž je cestovní krycí víčko
opatřeno kulovým ventilem s bezpečnostním prvkem, jenž ga‑
rantuje dokonalou těsnost.
Aby mohl být projekt uveden do života, zmobilizovala spo‑
lečnost Aptar své zdroje pro návrh a výrobu dílů na zakázku
a vytvořila montážní podsestavu složenou z pumpičky, fla‑
konu, tlačítka rozprašovače a víčka s rozprašovačem. Vnější
podoba výsledného obalu je ukázkou technického vývoje.
Jak pánské, tak dámské uzávěry Igo zrcadlí barevné odstíny
originálních vůní.
JAK SE POUŽÍVÁ BALENÍ IGO/ISTAY?
ZHLÉDNĚTE VIDEO

Inovativním obalem Cerbo Premo se nedávno pochlubil také
švédský výrobce Nolato Cerbo. Tentokrát se jedná o lahvičku
se šroubovacím uzávěrem určenou pro balení tablet a kapslí.
K dispozici jsou velikosti 40 a 75 ml. Tvar dózy se širokými
„ramínky“ evokuje jemnost a inovaci farmaceutického obalu.
Těsnost dózy je zabezpečena vložkou v uzávěru, který je spolu
s odtrhovacím proužkem zárukou originality. Navíc je možné
opatřit víčko i dětskou pojistkou.

Uzávěr push-lok, použitelný pro obě velikosti dózy Premo, je
vybaven dětskou pojistkou se systémem stlačit-otočit. Pro ko‑
nečné uživatele a lepší pochopení práce s uzávěrem dózy
je jeho vrchní strana opatřena textem nebo vyobrazením způ‑
sobu otevírání.
12 www.packagingherald.cz

Novinka od Nolato Cerbo pro
balení tablet a kapslí

Pro ochranu éterických olejů nebo podobných produktů citli‑
vých na světlo vyrábí společnost SKLÁRNY MORAVIA sklo
Miron Violetglass. Lahvičky vyrobené z biofotonického skla
chrání přírodní produkty právě před škodlivými účinky světla.
Tím se prodlužuje například přírodním kosmetickým příprav‑
kům trvanlivost a umocňuje jejich účinnost.

Obaly z Miron Violetglass
chrání produkty citlivé
na světlo.

PR PREZENTACE

Naučte svoje etikety mluvit

Ukázka personalizovaných
etiket tištěných na stroji
HP Indigo WS 6800

Pandemie koronaviru negativně zasáhla řadu oblastí. Všemi kontinenty rezonují nejistota a obavy z možné
nákazy. Firmy mění zavedené zvyklosti, návštěvy jsou přijímány za zpřísněných podmínek nebo vůbec.
Současná bezprecedentní situace, ovlivněná řadou mimořádných opatření, nastoluje nové globální trendy.
ON-LINE KOMUNIKACE výrazně posiluje na úkor jindy preferovaných osobních jednání. Majitelé firem,
manažeři i obchodní týmy stojí nyní před otázkou, jakým způsobem poděkovat svým obchodním partnerům či
zaměstnancům i bez osobního kontaktu.

E

fektivním řešením může být pečlivě zvolený dárek doplněný o originální personalizovanou etiketu. Na rozdíl
od sériově vyráběných etiket má personalizovaná etiketa
za úkol promluvit ke konkrétní osobě prostřednictvím osobního
vzkazu či věnování, navázat s ní interakci, vzbudit její zájem
a vyvolat pozitivní emoce.
Jak na to?
Při výrobě personalizovaných etiket má hlavní slovo digitální technologie. Tiskové stroje HP Indigo WS 6800 i nejnovější Durst Tau
330 RSC společnosti S&K LABEL, tradičního výrobce samolepicích etiket, který v příštím roce oslaví jubileum – 30. výročí, jsou
vybaveny speciálním integrovaným softwarem, který umožňuje
tisk tzv. variabilních dat. V tomto případě dochází k propojení statické části etikety s variabilními daty definovanými v databázi prostřednictvím tabulkového procesoru. Databázi může vygenerovat
i přímo tiskárna na základě individuálních požadavků zákazníka.
Proto může každá etiketa v rámci jediné zakázky obsahovat jiné
informace, které jsou přizpůsobeny přesně na míru konkrétnímu
příjemci. Měnit můžete podle libosti jak text od oslovení po osobní
vzkaz, tak i barevnost. Tímto způsobem vzniknou unikátní limitované série, které propojí oblíbené značky s konkrétními lidmi.
Personalizace a udržitelnost
Hlavní výhody digitální technologie spočívají především v její
pružnosti a ekonomické výhodnosti při tisku menších sérií. Kromě
toho umožnuje potisk nejrůznějších materiálů včetně udržitelných.
Kvalita recyklovaných materiálů se v posledních letech výrazně
zlepšila, a tak celkový dojem nemusí působit vždy omšele. Navíc

lze na recyklované materiály aplikovat různé povrchové úpravy
a zušlechtění tak, aby bylo dosaženo vzhledu odpovídajícího
značkové kvalitě finálních produktů i celkové filozofie firmy.

Ukázka personalizovaných etiket
tištěných na stroji DURST Tau 330 RSC

Personalizace etiket přináší široké a praktické využití. Lze ji aplikovat na řadu produktů od vína, piva, destilátů a nealkoholických nápojů až po potraviny, delikatesy či kosmetické výrobky.
Fantazie zde nemá hranice.

www.sklabel.cz
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Grafika podtrhuje
originální tvar obalu
SPOLEČNOST AKUNA CZ MÁ VE SVÉM PORTFOLIU PRÉMIOVÉ PRODUKTY V OBLASTI ZDRAVÉ VÝŽIVY
A WELLNESS. DESIGN OBALŮ PROTO ODRÁŽÍ PŘÍRODU A ČISTOTU. DŮKAZEM JE ORIGINÁLNÍ KRABIČKA
NA PROBIOTIKA AKUPRO. ZAJÍMAVOSTÍ JE NABÍDKA PRÉMIOVÉHO ZBOŽÍ EXKLUZIVNĚ FORMOU
OSOBNÍHO DOPORUČENÍ.
Adriana Weberová

P

rodukty společnosti AKUNA CZ jsou zaměřeny na optima‑
lizaci zdraví, kvalitu života, zdravé stárnutí, vitalitu, deto‑
xikaci organismu a zdravý životní styl. To vše by mělo být
podpořeno originálním obalem. „Obaly výrobků se liší pouze
barevností. Důvodem je, aby byl každý jasně identifikovatelný
a rozpoznatelný. Naopak je spojuje stejná konstrukce kra‑
bičky,“ doplňuje product manager firmy Václav Řihák.
Při výrobě obalových řešení spolupracuje AKUNA CZ již
dva roky se společností TOP TISK obaly. Jedním z úkolů bylo
vyrobit krabičku na blistry určenou pro oblíbená probiotika
AkuPRO. Zadavatel předložil její grafický návrh spočívající
v kontrastu víka a dna a v navázání grafických prvků. „Vytvořili
14 www.packagingherald.cz

jsme grafický návrh obalu, který nebyl úplně jednoduchý na
výrobu, a hledali jsme dodavatele, který dokáže uspokojit
naše potřeby z hlediska kvality, ceny a rychlosti dodání.
Myslím si, že to se nám se společností TOP TISK obaly po‑
dařilo velmi dobře,“ zmiňuje Václav Řihák. Požadavkem byla
také snaha konstrukčně odlišit krabičku od klasického tvaru
běžně používaného v podobném segmentu. „Po diskusi se
zákazníkem bylo navrženo atypické víko s bočním zkosením.
Materiál jsme vzhledem k použitým technologiím zvolili námi
běžně používaný. Jedná se o Top White lepenku kategorie
GC1, která nabízí velmi dobrou kvalitu v poměru k ceně,“
uvádí Dušan Holý, CSO společnosti TOP TISK obaly, a do‑
dává: „Neobvyklé víčko je sice náročnější na skládání, ale
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zároveň plní i funkci designovou.“ Nejsložitějším momentem
bylo sladit grafický design takovým způsobem, aby ladil s atypickým provedením. Výsledkem je požadovaný grafický kontrast víčka a dna a navázání použitých grafických prvků. Při
výrobě obalového řešení byla využita technologie Inline Foiler
Prindor – studená ražba a fólie pro archové aplikace od firmy
KURZ. Použity byly barvy 4/0 CMYK, UV a matný lak. „Dno
je strojně lepené, víko ručně skládané,“ upřesňuje Dušan Holý.
Využitá zušlechťovací technologie umožnuje velmi precizní
a detailní kresbu s pigmentem na obalech. „Hlavním benefitem technologie studené ražby je její přetiskovatelnost, což je
právě skvěle využito na řadě nových obalů firmy AKUNA CZ.
Pro společnost TOP TISK obaly je výhodou minimalizace skladových zásob. Pro kterýkoliv výrobek mohou využít standardní
stříbrnou roli materiálu a právě díky přetisku z jakéhokoliv produktu vytvořit unikát,“ zmiňuje za dodavatele KURZ Svetlana
Holečková.
Zvolená technologie umožňuje metalizaci v ploše, detailní
kresbu v jemných linkách, ale také jemné přechody a půltóny.
„Jedinečností ražební fólie pro studenou ražbu je její udržitelnost, nemá tedy vliv na recyklovatelnost finálního produktu,“

připomíná Svetlana Holečková a pokračuje: „Pokud je krabička sama o sobě z recyklovatelného materiálu, zůstává
v recyklačním řetězci papíru, během kterého dochází k odbarvování tiskových barev včetně oddělení dekoračních vrstev
ražby z vláken papíru.“
KURZ JE PŘIPRAVEN PORADIT
Klikněte pro více informací
Ražební fólie mají svůj zažitý název, i když podle Svetlany
Holečkové ne zcela správný z pohledu konečného produktu.
Ražební fólie se skládá z PET nosiče a několika vrstev, které
jsou na něm natištěny a při ražbě se přenesou na obal, například krabičku. „Ražebním fóliím proto dnes již správně říkáme
transferové produkty. PET nosič zůstává po aplikaci v cyklu
průmyslového odpadu, na spotřebitelský trh (na krabičku) se
nedostává. Nebojím se říct, že zušlechtění metalickou ražbou
je asi nejekologičtější ze způsobů zušlechtění obalů. A navíc
je bezesporu nejatraktivnější ze všech.“ Grafický design obalu
zaujal a prolnul se také do obalů jiných značek výrobce doplňků zdravé výživy. Výsledkem je vytvoření skupiny produktů,
které spolu harmonizují.
PI

komplexní řešení výroby etiket: přes tisk až po dokončení
digital color label press

-

N730i

nativní rozlišení 1200 dpi
rychlost až 70 m/min včetně bílé
vlastní, zcela nově vyvinuté, hlavy Brother a inkousty
inovativní i-Tech SetAlign – automatizované
nastavování density a seřizování hlav
- rozšiřitelné o flexo stanice: primování/lakování,
in-line inspekce a dokončování
- propojení s ESKO DFE v3.0
N O VI N KA !

modulární systémy
pro dokončovací
zpracování potisknutých
rolových materiálů

ESKO
SOFTWARE
PLATFORM

profesionální
nástroje pro
signmaking,
výrobu obalů,
etiket, …
M a c r o n Sy s t ems, spol. s r. o.
autorizovaný prodejce
Staňkova 31/270, Praha 4-Háje
T: 242 408 654, M: 602 367 178
E: info@macronsystems.cz
www.macronsystems.cz
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Dárkové obaly
nabízejí neomezené
možnosti
DESIGN DÁRKOVÝCH OBALŮ SKÝTÁ NEOMEZENÉ MOŽNOSTI JAK Z HLEDISKA MATERIÁLŮ, TAK JEJICH
GRAFICKÉHO ZTVÁRNĚNÍ A ZUŠLECHŤOVÁNÍ. PŘI JEJICH TVORBĚ JE VÝHODNÉ DISPONOVAT GRAFICKÝM
STUDIEM A ŠIROKOU ŠKÁLOU TECHNOLOGIÍ.
Adriana Weberová

N

apříklad společnost AF BKK vyrábí dárková balení
na zakázku pro agentury i přímé klienty. Kromě toho
pro ně a také pro dodavatele každoročně vytváří
vlastní dárková balení. Ta mají být poděkováním za celo‑
roční spolupráci. Zároveň ale jejich prostřednictvím tiskárna
a grafické studio v jednom prezentuje, co vše umí: od návrhu
grafiky, ilustrace a sloganu přes možné tiskové technologie,
výsek, ražbu fólií, slepotisk a lepení. „Pokud přijde klient se
zadáním vyrobit obal, je to pro nás komplexní tvůrčí služba.
Nejraději máme zákazníka, který přijde a řekne ,tento pro‑
dukt chci zabalit.‘ Ale spolupracujeme samozřejmě i s klienty
a agenturami s jasnou a hotovou představou nebo produktem,“
vysvětluje Monika Kočvarová, ředitelka tiskárny AF BKK.
Silnou stránkou AF BKK podle ní je, že může přijít s nápadem,
vytvořit návrh, vyvzorkovat, otestovat ho a vše s klientem kon‑
zultovat. „Navíc jsme získali licence na speciální obaly, které
nemůže nikdo jiný v Česku vyrábět. Nabízíme tak i určitou
exkluzivitu v marketingovém smyslu slova.“ O obalu se spe‑
ciálním výsuvným systémem a strojovém parku jsme psali v ma‑
gazínu Packaging Herald č. 26.
16 www.packagingherald.cz

Za zmínku stojí například vánoční sada dárkových boxů pro
značku MATRIX Total Results, kterou tvoří spodní část, víko
a inserty. K její výrobě byl použit materiál GC1 s certifikací
FSC 350 g, tisk systémem CMYK, barevnost 4/0, povrchová
úprava 1/0 lamino matné. Výsek proběhl na stroji KAMA, ná‑
sledovalo lepení a balení.

Druhou ukázkou je dárkový box pro klienty společnosti ZAPA
beton s návody na míchané nápoje z Becherovky a toniku
(beton). Tvoří ho spodní část, víko a insert. K jeho výrobě by‑
ly využity vysoce kvalitní lepenky typu GC1 350 g, tisk sys‑
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témem CMYK, barevnost 4/0, povrchová úprava 1/0 la‑
mino matné a 1/0 parciální UV lak lesklý. K výseku byl opět
použit stroj KAMA. Na závěr proběhla ruční kompletace
s transparentním plastovým okénkem, stuhou a magnety a vlo‑
žení lahve Becherovky.

Přední světový
výrobce materiálů
pro horkou
i studenou ražbu

Širokou škálou technologických možností, ale také inovačním
centrem disponuje společnost Model Obaly. Výsledkem je na‑
příklad originální balení pro speciální edici populárního likéru
Jägermeister. Na první pohled originální řešení s pekelnou te‑
matikou zaujme jak atraktivním designem, tak pohodlným ote‑
víráním a druhotným použitím v podobě stolní hry. Limitovaná
edice byla určena pro festival Brutal Assault. Grafický návrh
zadavatele byl v rámci inovačního centra a služby Model
Copack Plus spojen s krabičkou, která po otevření připomíná
festivalovou stage. Potisk obalu z rubové strany tvoří pole hry
Brutalmeister, která hráče při popíjení vychlazeného likéru do‑
vede přímo do pekla.
Grafiku festivalu podtrhuje zušlechtění vnější strany obalu
lesklým UV lakem a matným drip-off efektem. Efekty zlatých
a ocelově stříbrných prvků byly vytvořeny přetiskem studené
ražby, vše bezalkoholovou nízkomigrační technologií. Po ote‑
vření obalu odtržením kaskádové perforace a rozložením boč‑
ních klop lahev „vystoupí“ na stage a koncert může začít.

Dárkové obaly má ve svém portfoliu také všetatský THIMM
pack'n'display. I zde jejich design podtrhuje technologické
vybavení pro zpracování vlnité lepenky v podobě digitálního
tiskového a digitálního výsekového stroje. Obě technologie
nabízejí možnosti personalizace, které jsou zvlášť u dárkových
obalů ceněny. Příkladem je řešení pro e-shop PivoJinak.cz.
Díky digitálnímu tisku obal zdobí individualizovaná grafika
v podobě vtipných textů. Výsledkem je umocnění zážitku
z rozbalování.

I vám pomůžeme vytvořit váš jedinečný
produkt díky zušlechtění obalů metalickými,
holografickými i pigmentovými efekty nebo
vývojem vlastních ochranných prvků pro
speciální aplikace.
Dovybavíme vám strojní park a rozšíříme
tak vaše produktové portfolio
•

o přídavné moduly pro studenou ražbu
s možností aplikace obrázkových ochranných
prvků pro rotační stroje

•

o inline i offline zařízení pro digitální
metalizaci rolových i archových materiálů

Svetlana Holečková
PR and Marketing Manager
+420 736 101 333
svetlana.holeckova@czkurz.com
KURZ Czech & Slovak s.r.o.
Za Humny 749/16, 664 47 Střelice u Brna

www.czkurz.com
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3D prvky podporují
prémiovost balení
3D „PLASTICKÉ“ PRVKY VZBUZUJÍ SILNÉ EMOCE. U PRÉMIOVÉHO BALENÍ PODTRHUJÍ NEJEN
EXKLUZIVNÍ DESIGN, ALE PROBOUZEJÍ V ZÁKAZNÍKOVI CHUŤ SE JICH DOTKNOUT. APLIKOVAT SE DAJÍ
NA PAPÍR, KOV, SKLO, DŘEVO, LEPENKU, KARBON, ALE TAKÉ NA RŮZNĚ ZAOBLENÉ A STRUKTUROVANÉ
POVRCHY. SETKAT SE S NIMI MŮŽEME NAPŘÍKLAD NA OBALECH ŠAMPAŇSKÉHO ZNAČKY CARBON.
Adriana Weberová

P

rvní dojem náleží zraku. Od něho se odvíjí i prvotní po‑
stoj k produktu a rovněž očekávání jisté kvality. To se
pak ještě umocní a zakotví v paměti na základě hmato‑
vého vjemu. Pokud jsou zážitky pozitivní, je díky obalu důvěra
v produkt a respekt ke značce vyšší. Zákazník pak má větší
chuť si zboží zakoupit. „A právě 3D dekorace perfektně propo‑
juje výhody technické společně s materiálovými, a především
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nám dává téměř neomezené designové možnosti,“ uvádí
Luboš Gável ze společnosti RATHGEBER.
Počáteční diskusi o 3D řešení začínají ve společnosti
RATHGEBER návrhem vhodného materiálu s ohledem na veš‑
keré potřeby a požadavky zákazníka. Z hlediska materiálů lze
pracovat s vrstvenými plasty a využít jejich flexibility a vysoké

DESIGN

míry 3D reliéfnosti až do výše 2 mm. Další variantou je zpraco‑
vání ušlechtilých kovů. Nejčastější technologií je v podobném
případě embosování hliníku nebo nyní nově i nerezové oceli.
„Pokud má zákazník bohatou fantazii a vysoké designové
i materiálové nároky, můžeme ve vhodných případech ko‑
vové a plastové materiály kombinovat. Vše je vyráběno in‑
dividuálně a na zakázku,“ vysvětluje Luboš Gável. Plasticita
a elasticita zvolených materiálů v kombinaci s vhodnou vrstvou
lepidla zaručují bezchybnou přilnavost na rozdílných podkla‑
dech s různým stupněm zaoblení.
Výběr materiálů vhodných pro aplikaci 3D prvků není obecně
nijak omezen nebo limitován. Ke každému projektu se přistu‑
puje individuálně, testují se vhodná lepidla pro daný podklad
či povrch. Lze je aplikovat na papír, kov, sklo, dřevo, lepenku,
karbon nebo různě zaoblené a strukturované povrchy. Při do‑
držení doporučených aplikačních podmínek jsou 3D loga, ná‑
pisy a emblémy odolné vůči nízkým teplotám, působení vody,
UV záření a dalším exteriérovým vlivům. Rychlého a hlavně
přesného nalepení volně stojících 3D nápisů, log a písmen
na předem definované místo v jednom pracovním kroku je do‑
cíleno pomocí aplikační fólie, která současně zajišťuje jejich
ochranu při transportu z výroby k zákazníkovi.
3D dekorace ušetří
za výrobu nových forem
Navržená kombinace materiálů umožňuje reliéfní barevnou
3D dekoraci skleněných obalů bez nutnosti výroby nových
forem. To významným způsobem zvyšuje designovou hod‑
notu produktu a snižuje výrobní náklady na obal při malých
nebo středních výrobních sériích. 3D dekoraci lze povrchově
zušlechtit celoplošnou nebo parciální reliéfní strukturou.
Povrchová úprava může být i v celoplošně kartáčovaném
designu.
Chromotion je určena nejen
pro 3D dekorování skleněných obalů
Tzv. technologie Chromotion je určena pro 3D dekorování
skleněných či karbonových obalů v malých a středních sé‑
riích. Tedy především pro luxusní a limitované edice výrobků.
Chromotion štítky lze opatřit i NFC či RFID technologií a vy‑
tvořit z nich nositele požadovaných informací, například
o vlastním produktu. Stávají se tak zajímavým nástrojem mo‑
derního digitálního marketingu.
VÍCE NA:
DEKORATIVNÍM PRVKEM
MŮŽE BÝT I SKLENĚNÝ KÁMEN
VHODNÝ JE DIGITÁLNÍ TISK I SÍTOTISK

Champagne v 3D kabátě
3D prvky byly využity například u etiket a dárkového balení
šampaňského značky Carbon z Champagne House Devavry,
což je mimochodem oficiální šampaňské pro vítěze seriálu
formule 1. Realizací byla pověřena již zmíněná společnost
RATHGEBER ve spolupráci s českou agenturou N.V.N. Print,
která působí přímo ve francouzských vinařských oblastech
a se zákazníkem vytvářela představu o podobě lahve. Zadání
bylo následující: Krčková etiketa, umístěná těsně pod kapslí
lahve, měla být sice 2D, ale velmi robustní, chromově le‑
sklá, snadno a trvale aplikovatelná po celém obvodu hrdla.
Hlavní přední etiketa, kterou má zákazník nejvíce na očích,
měla být z kovu se stříbrným lesklým vzhledem v kombinaci
s tiskem a embosováním vybraných prvků. Třetí etiketou měl
být stříbrný lesklý proužek s plastickým kruhovým emblémem,
umístěný ve spodní části lahve. Vše ve 3D vzhledu a snadno
aplikovatelné na zaoblený povrch lahve. „A nezapomínejme
na nutnou odolnost všech etiket. Vždyť lahev Champagne
při konzumaci odpočívá v chladicí nádobě. Kromě štítků na
vlastní karbonový obal skleněné lahve byl ještě požadován
kovový štítek na luxusní dřevěný obal tohoto šampaňského.
Celkem tedy šlo o čtyři štítky pro velmi exkluzivní balení,“ vy‑
jmenovává požadavky Luboš Gável a doplňuje: „Pro každý
ze zmíněných labelů jsme použili rozdílné materiály a jinou
technologii výroby. Nicméně za hlavní tiskovou technologii
byl vybrán sítotisk.“
Cesta k prémiovému
vzhledu šampaňského
3D ražený hliník s tloušťkou 0,3 mm pro hlavní přední etiketu
a s tloušťkou 0,5 mm pro štítek na dřevěném obalu byl po‑
tištěn sítotiskem. Embosované části jsou stříbrně lesklé. Celý
štítek je z výroby předohnutý a opatřený samolepicí vrstvou
pro snadnou aplikaci a ideální přilnavost jak na lahvi, tak la‑
kované dřevěné kazetě.
Chromotion proužek a emblém je z flexibilního vrstveného
plastu. Výsledný 3D efekt je vysoký až 1,5 mm. „V kombi‑
naci se sítotiskem můžeme na stříbrném lesklém podkladu do‑
sáhnout i zlatých odstínů. Obě části jsou samolepicí s velmi
výkonným lepidlem pro dokonalou adhezi na karbonovém
podkladu tak, aby proužek držel po celém obvodu lahve
a neodlepil se při nízké teplotě a kontaktu s vodou,“ upozor‑
ňuje Luboš Gável.
A v neposlední řadě také 2D hliník s tloušťkou 0,5 mm je po‑
tištěný sítotiskem s odstínem barvy podle přání zákazníka.
Konkrétně měděná růžově lesklá barva pro lahve ROSÉ, stří‑
brná lesklá barva pro lahve BRUT a konečně zlaté lesklé tóny
pro lahve CHARDONNAY BLANC DE BLANCS. To vše lahvi
dodává kýžený prémiový vzhled.
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V e-commerce
hrají prim krabice
z lepenky
V BALENÍ PRO E-SHOPY STÁLE DOMINUJÍ
KRABICE VYROBENÉ Z VLNITÉ LEPENKY,
SVOU ROLI ZDE ALE MAJÍ I PLASTOVÉ
OBALY. DŮLEŽITÝMI KRITÉRII PŘI JEJICH VOLBĚ
JE Z HLEDISKA VELIKOSTI UNIVERZÁLNOST, ALE
TAKÉ ROZMĚR NA MÍRU, DÁLE NOSNOST,
ODOLNOST A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ
UDRŽITELNOST. ZOHLEDNĚNY BY MĚLY BÝT
ROVNĚŽ POŽADAVKY SPOTŘEBITELŮ NA
SNADNOU MANIPULACI NEBO MOŽNOST
OPĚTOVNÉHO POUŽITÍ OBALU V PŘÍPADĚ
VRÁCENÍ ZBOŽÍ NEBO REKLAMACE.
Adriana Weberová

J

Balení prémiových hodinek
PRIM od Smurfit Kappa

edničkou v balení pro e-commerce je stále krabice z vlnité
lepenky, a to v různém tvarovém i velikostním provedení.
„Tento materiál dovoluje pracovat jak v manuálním režimu
balení, tak i automatizovaných aplikacích,“ podotýká Michal
Ondomiši, ředitel logistiky Alza.cz. Trendem je také neustá‑
lá optimalizace velikosti obalu se snahou o jeho minimali‑
zaci při zachování dostatečné odolnosti a ochrany balených
výrobků.

pová krabice,“ potvrzuje za výrobce obalových řešení Adam
Pilmaier, marketingový specialista ze společnosti TART. Po fázi
spočívající ve snaze odlišit obal od konkurence do jeho de‑
signu podle něho vstoupil trend ekologických obalů. „E-shopy
zjednodušily design svých obalů a měnily například i jejich
povrchovou úpravu tak, aby působily co nejvíce ,zeleně‘.
Častým požadavkem je v určitých segmentech poptávka po
opětovném použití obalu při vracení zboží.“

„Z hlediska použitých materiálů se toho příliš nezměnilo. Co
se změnilo, je jejich zpracování, tvary a technická řešení,
nicméně stále nejpoužívanějším obalem zůstává klasická klo‑

Amazon na zelené vlně
Trend vedoucí k udržitelnosti potvrzuje i internetový obchod
Amazon. Tomu se od roku 2008 podařilo snížit množství oba‑
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lového materiálu o více než 665 tisíc tun, což je více než
1,18 miliardy krabic. Úspory bylo dosaženo i propagací
snadno otevíratelných obalů (vyplývající z iniciativy FrustrationFree Packaging (FFP), recyklovatelných obalů a přepravy pro‑
duktů v jejich vlastních obalech bez dalších přídavných krabic.
Poptávka po používání snadno otevíratelného balení inspiro‑
vala k redesignu například společnost Philips. „Výsledkem je
nový design obalu holicího strojku Norelco OneBlade, který
má nyní kromě snadnějšího otevíracího mechanismu také
o 80 % menší objem balení. Je plně recyklovatelný a potěší
zákazníky vnitřním potiskem, což zvyšuje zážitek z rozbalo‑
vání,“ uvádí Miroslava Jozová, PR manažerka Amazonu pro
ČR a Slovensko.
POZADU NEZŮSTÁVÁ ANI ALZA.CZ —
VÍCE NA

Výrobou obalů pro e-shopy se zabývá například společnost
Smurfit Kappa, která se nedávno blýskla obalem PRIMfix pro
známou značku hodinek PRIM. „Příběh nového obalu začal
při běžné návštěvě ohledně dodávek obalů, kdy jsme s opera‑
tional managerkou výrobce hodinek Barbarou Hankovou pro‑
cházeli výrobou a všiml jsem si, jak obyčejně, dnes už bych
řekl zastarale, vypadají obaly, ve kterých se odesílají pré‑
miové hodinky. Navrhl jsem, že bychom s tím dokázali něco
udělat,“ vzpomíná Ondřej Hon, account manager Smurfit
Kappa. A Barbara Hanková souhlasila.
Požadavkem byl důstojný trendy obal bez zbytečných plastů.
Vše ostatní bylo na výrobci. „Nejsložitější bylo unifikovat vnější
a vnitřní obal takovým způsobem, abychom do jedné kra‑
bice dokázali zafixovat více primárních obalů použitím jedné
vložky. S naším konstruktérem Vojtou Řeháčkem jsme zkoušeli
různá vývojová řešení, která ovšem nesplňovala vše, co jsme
chtěli zákazníkovi a operátorům nabídnout,“ popisuje vývoj
obalu Ondřej Hon. Vzpomíná také, jak konstruktér nakonec
vyřešil pomocí praktického obloučku na vložce pohodlné vlo‑
žení podlouhlé dárkové krabičky hodinek.
Už při prezentaci plotrových vzorků byli Barbara Hanková
i majitel společnosti Petr Hanko nadšení a překvapení, s jakou
jednoduchostí lze hodinky zabalit a přitom šetřit přírodní
zdroje. Také představení navržené grafiky sklidilo úspěch.

V e-commerce je rovněž aktivní již zmíněná společnost TART,
která nabízí krabice z tří- i pětivrstvé vlnité lepenky, lepicí pás‑
ky, bublinkové obálky, celou řadu fixací a výplní apod.
„Největší zájem je tradičně o klopové krabice. Populární jsou
také plastové obálky na posílání textilu, které, snad jako je‑
diní, vyrábíme v České republice,“ vyjmenovává možnosti
Adam Pilmaier. Unikátní je rovněž nabídka vzduchových pol‑
štářků Lufti Envira vyrobených z bioplastů, což umožňuje jejich
plnou kompostovatelnost.
Významným hráčem na poli e-commerce je také výrobce
obalů THIMM pack'n'display. Ve svém produktovém port‑
foliu má například ukázku inovace a ekologické udržitelnosti
v jednom v podobě chladicího boxu WRAPandCOOL. Určen
je k přepravě výrobků pro společnost easy2cool. „Box z vlnité
lepenky v kombinaci s izolačními materiály a chladicími prvky
easy2cool splňuje základní požadavky pro bezpečnou pře‑
pravu výrobků citlivých na teplotu, například potravin a zdra‑
votnických výrobků,“ ubezpečuje Vít Vavřina, regional sales
manager společnosti.

OBAL PRO UNUO.CZ:
STAČILA JEDNODUCHÁ ZMĚNA… VÍCE NA
Chladicí box
WRAPandCOOL od
THIMM pack'n'display

Příkladem od společnosti Model Obaly je Trhni si! neboli ba‑
lení na sušené maso pro výrobce Masohere. Obal byl sty‑
lizován do indiánského motivu s bizony, totemy a prériemi
okolo. Hlavním prvkem je využití SKV pásky a odtrhávací
pásky, díky kterým je otevření balíčku hračka a není potřeba
mít po ruce žádný nůž nebo nůžky.
UNBOXING SUŠENÉHO
MASA NA VIDEU

PETR HANKO: „VÝSLEDKEM JE OBAL,
KTERÝ SI IKONICKÉ HODINKY ZASLOUŽÍ”

Balení pro e-shopy se věnuje i výzkum na straně 64.
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MEZIBARVY
OŽIVUJÍ
ŠKÁLU
BĚŽNÝCH
BAREV

VETROPACK MORAVIA GLASS. Využívány jsou zejména při
malosériových nebo speciálních výrobách, protože i množství
výrobků v mezibarvě je omezeno.
Dalším benefitem mezibarvy, zejména jedná-li se o mísení
zelených odstínů s hnědou barvou, je zvýšená ochrana bale‑
ného obsahu proti nežádoucímu UV záření, což se pozitivně
projevuje při zachování jeho chuti i barevnosti. Jejich využití
má i ekologický aspekt. Pokud by se mezibarva nevyužila,
musely by se výrobky z ní rozdrtit a použít jako druhotná suro‑
vina (střepy). Výsledkem by byla zbytečná spotřeba zemního
plynu a elektřiny na tavení a zbytečně by se vypouštěly emise
oxidu uhličitého do ovzduší.

VYUŽÍVÁNÍ MEZIBAREV U SKLENĚNÝCH OBALŮ
MŮŽE BÝT NEJEN EKONOMICKY VÝHODNÉ,
ALE TAKÉ MŮŽE PŘINÉST EFEKT ZVIDITELNĚNÍ
PRODUKTU V REGÁLECH OBCHODŮ. PŘI URČITÉ
KOMBINACI BAREV JE NAVÍC PRODUKT LÉPE
CHRÁNĚN PŘED NEŽÁDOUCÍM UV ZÁŘENÍM.
NEZANEDBATELNOU VÝHODOU JE TAKÉ
TOLIK ŽÁDANÝ EKOLOGICKÝ ASPEKT. NA
PODOBNĚ ZBARVENÉ LAHVE VSADILY NAPŘÍKLAD
SPOLEČNOSTI KITL A VÝROBCE MINERÁLNÍ VODY
VINCENTKA.
Adriana Weberová

M

ezibarva je barva, jejíž barevnost neodpovídá spe‑
cifikaci standardizovaných barev a je tvořena směsí
dvou různých barev. Vzniká při přebarvování sklo‑
viny v tavicím agregátu – při přechodu z jedné barvy na
druhou, a to tak, že se do agregátu s původní barvou přidává
vsázka pro novou. Dochází k jejich vzájemnému mísení a vý‑
sledkem je právě mezibarva.
Celý proces mísení trvá tak dlouho, až je původní barva
v tavicím agregátu nahrazena novou. Během přebarvování
je samozřejmě možné a také žádoucí vyrábět výrobky z me‑
zibarvy, jež jsou kvalitativně naprosto shodné s produkty
standardizovaných barev a lze je identicky využít. „Jejich vý‑
hodou je oživení škály běžných barev, tudíž mohou sloužit
jako marketingová podpora například při uvádění nového
nebo inovovaného výrobku v novém kabátě na trh,“ dopo‑
ručuje Svatopluk Kudláč, ředitel řízení jakosti společnosti
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Výrobky z mezibarvy jsou vizuálně barevně odlišné od těch
ve standardizovaných barvách. Míra vizuálního vjemu rozdílu
je závislá také na barevnosti obsahu, tzn. čím tmavší náplň,
tím je rozdíl méně viditelný. Využít je lze zejména u lahví.
Například potenciál u sklenic je omezený, protože jsou vět‑
šinou vyrobeny z bezbarvého (čirého) skla a bílá vana se ne‑
přebarvuje. Netradiční ukázkou využití zmíněného řešení jsou
skleněné lahve od VETROPACK MORAVIA GLASS pro pro‑
dukty společnosti KITL a výrobce VINCENTKY. „Vyhovuje nám
lepší dostupnost lahví a flexibilita VETROPACKU ve výrobě.
V našem případě není vůbec důležité, že je každá barva
jiná,“ vysvětluje majitel firmy KITL Jan Vokurka a dodává: „Sklo
je ušlechtilý materiál a k prémiovým nápojům patří.“
Část lahví v mezibarvě používá také VINCENTKA. „Primárně
pro plnění VINCENTKY používáme lahve v klasické hnědé
barvě, ale část odebíráme i v tzv. mezibarvě,“ uvádí před‑
seda představenstva Jan Šumšal.
VINCENTKA:
„MENŠÍ NUANCE V BARVĚ
NÁM NEDĚLÁ PROBLÉM.“ VÍCE NA

Ponožky dobrý, ale
co něco zajímavějšího?

Navštívíš
COOLCAN.cz

Zvolíš
si nápoj

Objednáš
libovolné množství
(od 24 ks)

Sháníš originální dárek,
unikátní reklamní předmět,
reklamní nápoj na festival
nebo sportovní akci?

Vybereš
či navrhneš unikátní
design plechovky

A těšíš se
na doručení
až domů

COOLCAN.cz

INTERVIEW

„KAŽDÝ DRUHÝ
ZAKOUPENÝ
PRODUKT JE
Z ŘAD DM
ZNAČEK.“
Z hlediska trvalé
udržitelnosti jsou
zajímavé tuhé
produkty, jako jsou
například mýdla
značek Balea, které
jsou v lepenkové
krabičce s podílem
recyklátu.

V dm drogerii
je na prvním
místě udržitelnost
Také v balení kosmetiky je patrný trend udržitelnosti. Tam, kde je to možné, často nahrazuje plast lepenka. Běžným
se stává i používání recyklátů. To vše dokazuje rovněž přístup řetězce DM DROGERIE MARKT, v jehož portfoliu
najdeme kromě drogerie a kosmetiky také například biopotraviny. A právě vlastní značka ovesných vloček dmBio
prošla úspěšným redesignem. Nejen o něm jsme hovořili s manažerem komunikace Jiřím Peroutkou.

Adriana Weberová
Jaké jsou podle vás žhavé
trendy v balení kosmetiky?
Zákazníci jsou stále citlivější na otázky týkající se životního
prostředí. Proto se aktuální pozornost přesouvá k obalům
a materiálům, které jsou k němu šetrné. Zejména u našich
privátních značek máme příležitost pracovat na alternativách
obalů, které by šetřily životní prostředí. Všechny obaly pro‑
duktů dm značek obsahují nejvyšší možný podíl recyklovaných
plastů. Například tuby produktů alverde obsahují až 98 %
recyklátu, v případě značky SEINZ hovoříme o 97% podílu
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recyklátu u produktů v černých tubách. U výrobků značky
Balea se smrštitelnou rukávovou etiketou jsme zavedením od‑
trhávacího proužku usnadnili oddělení etikety od plastového
obalu. Tím vzrůstá možnost následné recyklace. U plastových
obalů není pro nás důležité pouze množství použitého re‑
cyklátu. Množství využitého plastu snižujeme také například
změnou tvaru tuby nebo použitím tenkostěnného plastu. Kde je
to možné, nahrazujeme plast lepenkou nebo papírem s certifi‑
kací FSC®. Například tuhé produkty značek Balea a alverde
jsou baleny v krabičkách z hladké lepenky.

INTERVIEW

Vlastní značky jste na trh uvedli již v roce
1995. Jak si vedou v silném konkurenčním
prostředí?
Produkty našich privátních značek jsou na srovnatelné úrovni
jako výrobky jiných dodavatelských značek, ať už se jedná
o kvalitu, design, aktuálnost nebo inovace. Zákazníci si je ob‑
líbili pro skvělý poměr kvality a výhodné ceny.
Kolik vlastních značek nyní nabízíte
a jaký je jejich aktuální podíl?
V současné době mohou zákazníci v prodejnách dm vybírat
z 27 privátních značek. O jejich oblíbenosti svědčí skutečnost,
že každý druhý zakoupený produkt je právě z řad dm značek.
Je to také tím, že v pravidelných intervalech zkoumáme obaly
produktů našich privátních značek a snažíme se je dále roz‑
víjet. Stále více se zaměřujeme na již zmíněné obaly, které
jsou šetrné k životnímu prostředí. I takový obal však musí plnit
svůj primární úkol, kterým je ochrana produktu před poško‑
zením, znehodnocením nebo znečištěním. Věnujeme pozor‑
nost také současnému modernímu designu, kterým se snažíme
naše zákazníky neustále překvapovat. Například prostřednic‑
tvím limitovaných edic produktů.
Mohl byste představit některý
z posledních redesignů?
Příkladem úspěšného redesignu je třeba značka ovesných
vloček dmBio. Cílem bylo vytvořit moderní identitu značky,
která osloví různé cílové skupiny zákazníků a zohlední spe‑
cifické vlastnosti produktu. Rozpoznávacím znakem je velké
logo dmBio, které bylo nově přepracováno, aby bylo výraz‑
nější. Jemná záře na podkladu loga zvýrazňuje název značky
a vyjadřuje živost, energii a svěžest. Barevné schéma no‑
vého designu obalu se vyznačuje přirozenou světle béžovou
barvou s barevnými akcenty. Co se týče typografie, písmo má
sympatický charakter, není přehnaně ostré, aby nepůsobilo
agresivně. Samotný design je také nositelem informací o pro‑
duktu – horní část obalu slouží jako obraz produktu, spodní
je využita pro informace o produktu. Spojovacím prvkem mezi
částmi je samotné logo dmBio. Na přední straně obalu jsou
jasně uvedeny informace o názvu výrobku a jeho výhodách.
Součástí je také informace o získaných certifikátech či peče‑
tích kvality. Kladný emocionální dojem z obalu je podpořen
rovněž přívětivým stylem ilustrace, který je moderní, přitažlivý
a vytváří autentický dojem z produktu.

obalech. Velkou roli také hrají oblíbené limitované edice.
Zároveň pro nás zůstává prioritou kvalita. Proto jsou samo‑
zřejmostí pečlivě připravované a vybrané receptury produktů
a neustálá kontrola jejich kvality. Musím se opakovat, ale
v rozvoji sortimentu se stále více klade důraz na trvalou udr‑
žitelnost. Jedná se o téma, které rezonuje i mezi zákazníky
a na které reaguje i tato značka tím, že hledá cestu ve slo‑
ženích a baleních produktů, které jsou šetrnější k životnímu
prostředí. Například řada Balea Schönheitsgeheimnisse je
tvořena z více než 90 % ze složek přírodního původu, neob‑
sahuje mikroplasty a ve vodě rozpustné čistě syntetické poly‑
mery, parabeny a silikony. Obaly (vyjma víček) jsou ze 100 %
vyrobeny z recyklovaného materiálu. Při vývoji produktů se
zaměřujeme také na možnosti následné recyklace obalů.
Proto jsme na již uvedené produkty Balea se smrštitelnou ru‑
kávovou etiketou přidělali proužek, pomocí kterého lze tuto eti‑
ketu sejmout. Tento typ etikety a samotná tuba jsou z různých
plastových materiálů a jejich oddělením se zvyšuje jejich re‑
cyklovatelnost. Za zmínku stojí také speciální limitovaná edice
k 25. narozeninám této značky, která zaujme pastelovou ba‑
revností a motivy, jako je cukrová vata, karusel nebo ruské
kolo, což přímo odkazuje na dětské vzpomínky a nostalgické
kouzlo lunaparků. Pozn. více jsme se limitované edici věnovali
na www.packagingherald.cz.

Vlevo původní
obal, vpravo
nové balení
po redesignu

Z hlediska trvalé udržitelnosti jsou zajímavé tuhé produkty,
jako jsou například tělová másla a mýdla značek Balea
a alverde. Na jejich výrobu je spotřebováno mnohem méně
vody než u jejich tekutých protějšků. Přitom si zachovávají
srovnatelnou kvalitu. Vzhledem k jejich tuhé konzistenci
není potřeba je ukládat do plastových obalů, stačí lepenková

Mezi vaše nejoblíbenější značky patří Balea,
která nedávno oslavila 25. narozeniny.
Jakými změnami prošla?
Jedním z tajemství úspěchu značky Balea je její rychlé přijí‑
mání moderních trendů. Ať už v recepturách, ve kterých jsou
využívány moderní postupy a přísady, nebo v inovativních

krabička s podílem recyklátu. Díky jejich kompaktnosti
postačí tuhým produktům malé úložné prostory, což
umožňuje úsporu místa i snížení uhlíkové stopy při
jejich přepravě.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
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Z kávy se změnou
obalu stal doslova hit
Historie levandulové farmy LAVANDIA situované nedaleko vinařského kraje Pálavy se datuje od roku 2014.
„Úcta ke krajině a tradicím a sounáležitost s přírodou a regionem jsou klíčové hodnoty, které se promítají do všech
oblastí včetně obalů pro potravinové, dekorativní, relaxační a kosmetické výrobky,“ uvádí farmářka Lucie Bízová.
Adriana Weberová
Mohla byste na úvod představit vaši farmu?
Jsme rodinná levandulová farma. Voňavé levandulové lány
pěstujeme ekologicky, a to zcela bez syntetické chemie
a umělých hnojiv. Sami levanduli zpracováváme a následně
měníme ve voňavé dekorační výrobky, vynikající potraviny
a kosmetické výrobky. Dekorační, šité produkty vyrábějí naše
švadlenky ručně. V potravinovém provozu zase vznikají potra‑
viny té nejvyšší kvality, a to s použitím naší levandule. Výrobky
máme i certifikované BIO, stejně jako naše pole. Naší největší
cílovou skupinou jsou ženy. Ale najdou se i muži, kteří milují
levanduli, stejně jako náš farmář Staňa, nebo u nás nakupují
dárečky pro své milované ženy.
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Jaké prodejní kanály využíváte?
Naše výrobky prodáváme nejvíce u nás v obchůdku, a to
hlavně v období, kdy nám levandule kvete, to znamená
v červnu a červenci. Ale nyní máme vybudovanou i síť odbě‑
ratelů z řad obchůdků, kaváren a květinářství. V posledním
roce se nám daří i v našem novém e-shopu, kde si naši věrní
zákazníci objednávají produkty opakovaně.
Jak se vaše firemní filozofie odráží v obalech?
Dlouhou dobu jsme hledali správné propojení našich obalů,
materiálů i grafiky. Díky spolupráci s Petrou Řehovou a její umě‑
leckou značkou U Oringle a grafičkou Kristýnou Jančaříkovou

ŘEŠENÍ PRO VÝROBU OBALŮ
VČETNĚ ZUŠLECHTĚNÍ
KOMPLETNĚ DIGITÁLNĚ,
VHODNÉ I PRO MALÉ SÉRIE

UV inkjetový tisk
•
•
•
•
•
•

UV inkjetová technologie.
3 000 archů B2+ za hodinu.
60–600 µm tloušťka substrátu.
Obracecí jednotka.
Tisk bez povrchové úpravy a primeru.
Natírané i nenatírané papíry, plasty,
transparentní materiály.

Digital varnish & iFOIL

Zušlechtění parciálním lakem
•
•
•
•
•

Digitální 3D lak a fólie na jeden průjezd.
3 100 archů B2 za hodinu.
2 300 archů B1 za hodinu.
3–232 µm tloušťka laku.
Perfektní soutisk bez nutnosti značek.

Digitální výsek
•
•
•
•
•

Laserový výsek, násek, rylování, perforace.
Vypalování VDP dat.
585 × 750 mm.
CO2 laser 400 W.
Tloušťka materiálu 80–1 000 µm.
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dostaly naše obaly správný výraz a zvedla se i jejich pro‑
dejnost. Snažíme se hodně řešit i jejich ekologičnost, ale
musíme přihlížet hlavně k tomu, aby kvalita výrobku u nás vy‑
robeného zůstala neporušena. To řešíme zejména proto, aby
se k zákazníkům dostaly výrobky s tou nejlepší levandulovou
vůní. Jinak na tvorbě obalů spolupracujeme právě s Kristýnou
Jančaříkovou, a to hlavně díky mladistvým a moderním ná‑
padům na skvělou grafiku. Také ohledně ilustrací si nedovedu
představit pro naše produkty lepší umělkyni než Petru Řehovou.
Výrobky i umělec a samozřejmě i majitelé firmy si musí sednout
i lidsky – a tady se to myslím podařilo.
Používáte na produktových
řadách jednotící grafické prvky?
Hlavním spojujícím prvkem je hlavně naše krásné logo a origi‑
nální kresby od Petry Řehové. Odlišnost se snažíme mít hlavně
v barvě, aby všechny naše výrobky nebyly jen fialové. Ale sa‑
mozřejmě je to u nás stále nejpoužívanější barva.

Co mají ilustrační motivy vyjadřovat?
Motivy na našich výrobcích mají vyjadřovat
hlavně emoci. To, co cítíme právě my při chuti,
vůni nebo pohledu na náš produkt.
Jaký produkt považujete za vaši vlajkovou loď ?
Naší vlajkovou lodí se stala bezesporu káva. Z málo prodáva‑
ného produktu se změnou obalu stal doslova hit. A jsem ráda,
že jsem se mohla podílet na vzniku obalu hlavně nápadem
motivu hlavního obrázku dvou kamarádek, maminky a dcery,
kolegyň na kávě… Co si kdo představí. Jak si užívají pohodu
nad šálkem naší vynikající kávy. Péťa Řehová podle mě nád‑
herně vystihla tento nápad kresbou a Kristýna Jančaříková za‑
sadila do skvělé a moderní grafiky.
Jedním z vašich dodavatelů je také
například S&K LABEL. Jak spolupráce začala?
Neznám úplně přesné začátky vzniku spolupráce, protože
jsem v té době ještě nepracovala v naší rodinné firmě. Když
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jsem ale přebrala komunikaci mezi našimi firmami, byla jsem
nadšená. Vstřícný přístup, profesionalita a kvalita etiket je do‑
slova báječná. S&K LABEL mohu jen doporučit. Tisknou nám
etikety na produkty, jako je například jedna z našich novinek
na levandulovou koupel. Dále etikety na našem nejprodáva‑
nějším produktu, levandulové limonádě, jsou od uvedené spo‑
lečnosti a samozřejmě mnoho dalších. Nakupujeme od nich
i etikety nepotištěné.
Většina etiket je tištěná na strukturovaný
papír. Proč padla volba právě na tento
materiál?
Strukturovaný materiál se nám nejvíce líbil. Je takový jako
„živý“. Poměrně dlouho jsme řešili právě i použité materiály
pro etikety.

Například etikety na levandulovou vodu jsou
ale plastové a opatřené laminací. Proč jste
zvolili jiný materiál?
U kosmetických výrobků je to jiná situace. U nich jde hlavně
o funkčnost a praktičnost. Papírová etiketa by se při jejich kaž‑
dodenním používání a ukládání v koupelně, kde je vlhko,
nebo v kabelce žen poškodila. Plastová varianta naopak vy‑
kazuje známky stabilnosti a odolnosti.
K potisku je využíván digitální tisk, ale také
flexotisk. Na základě jakých kritérií volíte
konkrétní tiskovou technologii?
S typem tisku nám vždy radí odborníci z S&K LABEL, se kte‑
rými konzultujeme naši představu o finální podobě produktu.
Cílem každé zakázky je dosažení nejvyšší kvality při za‑
chování co nejnižších cen. Obecně můžeme říci, že malo‑
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nákladové zakázky nebo zaváděcí série se tisknou digitálně,
velkonákladové flexotiskem.
Můžete přiblížit vybraný
projekt s touto společností?
Zadáním byla personalizovaná etiketa. Třeba jako netra‑
diční dárek na Vánoce, který bude určen konkrétní osobě. To
by mohla využít jak společnost S&K LABEL, tak i naše firma
a její zákazníci.
Jak probíhala příprava a výroba?
Příprava spočívala především ve výběru vhodné etikety
a v práci grafika firmy S&K LABEL. Konečná volba nakonec
padla na bylinnou levandulovou koupel, jejíž obsah i obal
doslova vybízí k personalizaci. Grafik připravil databázi žen‑
ských křestních jmen a ta pak důvtipně umístil do prostoru
vany.
Tímto způsobem vznikla limitovaná
série levandulových koupelí určených
konkrétním ženám, které, doufejme,
zaujmou a potěší. Jelikož má tiskárna
v řadách svých zaměstnanců oprav‑
dové profíky, vše mělo trvání v řádu
dnů, podle naší oboustranné dohody.

Nejvyspělejší
technologie
pro potisk vašich výrobků

Laserová technologie

Termotransferové tiskárny

Tiskárny na velké znaky

Kontinuální ink jet tiskárny

Aplikátory a tiskárny etiket
Detail personalizované etikety od S&K LABEL

Pro jaký materiál jste se rozhodli?
Etiketa pro levandulovou koupel je vyrobena z papíru. Papír
je lehce strukturovaný, aby jí dodal nevšední vzhled. Etiketu le‑
píme na lepenkovou krabičku, která je pak plně recyklovatelná.

Automatizace

Jak jste s výsledkem spokojeni?
Etiketa je moc krásná a skvěle nám tento produkt prodává,
proto myslím, že zakázka dopadla nadmíru dobře. Jsem ráda,
když můžeme spolupracovat s opravdovými profíky v oboru.
U etiket je nutné sázet na jistotu, protože vyrábíte velké množ‑
ství, což je finančně nákladné, a také vás a vaše produkty re‑
prezentuje. A naše jistota je bezesporu S&K LABEL.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.

www.bprinting.eu
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U privátek sázíme
na rodinné podniky
Privátní značky už dávno nejsou doménou pouze klasického retailu. Své nezastupitelné místo mají také
v online supermarketech. Například KOŠÍK.CZ, patřící do skupiny MALL GROUP, nedávno uvedl na trh
svoji vlastní značku Authentic by, o které jsme si povídali s jejím duchovním otcem, marketingovým ředitelem
Janem Škrabánkem.

Adriana Weberová

Kdy a proč jste se rozhodli
pro uvedení vlastní značky?
Vývoj byl poměrně postupný. Košík jako takový začal zhruba
před třemi lety rozvíjet svou produktovou matici, kterou interně
nazýváme „jednoduše pro všechny“. Jejím cílem je nabíd‑
nout zákazníkovi možnost volby různých variant konkrétních
položek – od základní, kvalitní a cenově dostupné po pré‑
miovou. To s sebou samozřejmě nese specifické nároky na
obchod, který brzy zjistil, že ne ve všech kategoriích se dají
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nalézt odpovídající produkty. Proto jsme začali uvažovat
o rozvoji vlastní privátní řady. Dalším důvodem je pak možnost
lépe propojit marketingovou komunikaci s produkty. Pokud
Košík deklaruje svůj vlastní přístup ke kvalitě, jak jinak ho
představit než na produktech, které budou u zákazníka jed‑
noznačně vybočovat a dokáží velice pozitivně překvapit?
A za třetí: Košík funguje do jisté míry jako tržiště pro kamenné
prodejce. Prodáváme tedy také privátní značky třetích stran –
například Kauflandu nebo Delmartu.
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Co od vlastních
značek očekáváte?
Primárně doplnění naší nabídky o nové typy produktů a posí‑
lení positioningu celého Košíku. Využíváme výhody, že jsme
stále poměrně malý hráč a máme prostor pro experimento‑
vání. Koncepty, jako třeba zážitkové řeznictví řezníka Kloudy,
které přibližují zákazníkům zcela autentický proces výroby sta‑
řeckého masa, nás navíc dokáží skvěle propojit se zákaz‑
nickou komunitou a zlepšovat zákaznickou zkušenost jako
takovou. Ne nadarmo jsme se ostatně stali nejlépe hodno‑
ceným supermarketem podle KPMG.
Navíc si uvědomujeme, že jsme schopni v rámci celosvětové
produkce najít unikátní dodavatele, kteří by za normálních
okolností neměli důvod vstupovat na český trh. Jedná se často
o rodinné podniky, jsou tedy většinou příliš malí pro běžnou
exportní síť, mají svá pravidla kvality, která jim neumožňují jak‑
koli pracovat s cenou, což je vylučuje z vyjednávání s velkými
značkami. Pro nás jsou však ideální. Právě zmíněné dodava‑
tele však nechceme nabízet zákazníkovi samostatně, privátní
značka Authentic, kterou jsme pro ně přichys‑
tali, je jednoznačná výhra pro nás, pro ně
i zákazníka.
Jaké privátních značky nabízíte?
Vlajkovou lodí je značka Authentic by Košík.
Tu sice v současnosti nabízíme jen v rám‑
ci naší řady hotových, čerstvě zachlaze‑
ných jídel, ale brzy by se
měla zásadním způsobem
rozrůst.
Dále segment dostupných
hotových jídel reprezentují
Hotovky by Košík, máme
vlastní řadu Pivní speciál by
Košík a vlastní limitky masa,
které připravujeme v rámci
zážitkového řeznictví s mis‑
trem řezníkem Kloudou.

ZMÍNIL JSTE VLASTNÍ ZNAČKY
PARTNERŮ…VÍCE NA

Jaké objemy tvoří?
Zatím se v případě našich privátních značek pohybujeme pod
jedním procentem z celkového objemu. Do budoucna by to
však měly být jednotky procent.

Je třeba si uvědomit, že na Košíku nabízíme 15 000 položek,
tedy srovnatelně s hypermarketem, proto se celkový poměr pri‑
vátních produktů může zdát malý. Pokud bychom započetli
i privátní značky partnerů, jsme zhruba na úrovni 5 %.
V jaké produktové
kategorii mají největší zastoupení?
V kategorii hotových jídel. Důvod je jednoduchý – čerstvě za‑
chlazená hotová jídla představil Košík na začátku tohoto roku
de facto v Česku poprvé, alespoň co se týče kvality receptur.
Na trhu samozřejmě již byli dodavatelé, kteří konkrétní typy
jídel zpracovávali v dobré kvalitě, nám se však podařilo po‑
stavit ucelenou řadu a sehnat velice silné partnery – například
Kolkovnu v případě Hotovek a světové šéfkuchaře v případě
Authentic by Košík.
KDE VIDÍTE JEJICH SPECIFIKA
V POROVNÁNÍ S KLASICKÝMI
ZNAČKAMI? ODPOVĚĎ NA

V čele marketingu online supermarketu Košík.cz
stojí od loňského roku Jan Škrabánek. Předtím
vedl marketing aplikace Letgo, platformy Zonky
či Kosteleckých uzenin. Zkušenosti má také z marketingu značek Douwe Egberts, Pickwick nebo
Vitana. 

Jak se jednotlivé řady
liší z hlediska obalů?
Paradoxně se nesnažíme tlačit brand
Košíku na první místo, provázanost
s naším e-shopem zajišťujeme spo‑
lečným vizuálním jazykem.
Světlé barvy máme vyčleněné pro základní řadu potravin –
v tomto případě značku Hotovky by Košík, černou pak po‑
užíváme u značek, které jsou sofistikovanější – například pro
Pivní speciály nebo Authentic by Košík.
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Ve volbě obalů jsme zatím poměrně konzervativní, přestože
do budoucna vidíme skvělý prostor pro experimentování.
Hlavním prvkem se tak stávají designové samolepicí etikety.
Nejdále jsme s Authentic by Košík, který prostor na obale vy‑
užívá pro zcela konkrétní prvky marketingové komunikace.
Propozice značky slibuje zákazníkovi, že bude mít vždy in‑
formaci o tom, kdo daný produkt vyrobil a odkud pochází
receptura. Obaly značky Authentic tak nesou zcela konkrétní
označení lokality původu receptury, portrét šéfkuchaře a jeho
vlastnoruční podpis. Transparentnost a partnerství se šéfkuchaři
jsme tak dokázali deklarovat přímo na produktu a neomezili
se třeba jen na online prezentaci.
S kým na tvorbě obalů spolupracujete?
Na základě dobrých zkušeností jsem se obrátil na holand‑
skou designérku Kate Varady z Haagu. Její rukopis už je nyní
s brandingem Košíku poměrně úzce spjat a dokáže mu
úspěšně dávat jednotící podobu.
Jak často vlastní značky procházejí redesignem?
Zásadnější redesign jsme připravili pro řadu pivních speciálů,
abychom ji lépe sjednotili s jazykem ostatních privátek. Stalo
se tak zhruba dva roky poté, co jsme první pivní speciál
uvedli. Jinak tím, jak se dynamicky rozvíjí náš byznys, se roz‑
víjí i vizuální jazyk. Jdeme tedy spíše cestou evoluce, nikoli
revoluce. Drobná zlepšení do designu zapracováváme takřka
s každou novou sérií.
Vraťme se ještě k vaší novince Authentic
by Košík, což je nová řada hotových jídel od
šéfkuchařů. Proč právě uvedené zaměření?
Misí této značky je přinášet potraviny z Česka i ze světa, které
vynikají svou řemeslnou kvalitou a autentickým příběhem je‑
jich tvůrců. Authentic má nabídnout sortiment potravin, které
člověk v běžném supermarketu nemá šanci najít, spíš by pro
něj musel jít na farmářský trh nebo menší prodejny v konkrétní
zemi. Postupně se pod touto značkou objeví desítky malých
i velkých regionálních výrobců trvanlivých potravin, uzenin,
sýrů, olejů, koření, masných výrobků, nápojů nebo hotových
jídel. Vždy bude zastřešovat původní recepturu a garanci kva‑
lity. Z našeho pohledu na českém trhu podobná značka, která
by dokázala zastřešit desítky drobných dodavatelů, chybí. Je
to do jisté míry logické – najít a zajistit takové dodavatele není
jednoduché, vyžaduje to velké množství času a odhodlání.
Na výsledku a kvalitě produktu to je však vidět.
Co má její obal vyjadřovat?
Jaké bylo zadání?
Vizuální jazyk této řady měl jasným způsobem deklarovat,
že se jedná o unikátní produkt – logo Košíku ustupuje do po‑
zadí, vizuální propojení zajišťuje volba tmavé palety, písma
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a dalších prvků, na základě kterých zákazník celou řadu jed‑
noduše identifikuje.
Co bylo z vašich představ nejsložitější splnit?
V první řadě nám bylo jasné, že čerstvě zachlazené jídlo se
musí prodat především samo o sobě. Hlavním požadavkem
tedy byla velká transparentní fólie s co nejmenším překrytím
samolepicí etiketou. Na druhou stranu měl obal jako takový
nést celou řadu důležitých informací včetně země původu re‑
ceptury a portrétu šéfkuchaře. Využili jsme proto specifické
vlastnosti vaniček na hotová jídla, které jsou dvoukomorové,
a etiketu pojali jako středový pás, který překrývá především
dělicí prolis. Informace o přípravě pokrmu jsme pak umístili
na spodní, netransparentní stranu vaničky.

Segment dostupných hotových jídel
reprezentují Hotovky by Košík.

Jaké materiály jste použili?
Čerstvě zachlazený pokrm je ve vaničce z PVC se zatavenou
transparentní fólií určenou k perforaci před ohřevem. Etiketa
je vyrobena z papíru. Zvolené materiálové řešení umožňuje
ohřev v mikrovlnné troubě.
S kým jste na obalu spolupracovali?
Jak dlouho proces trval?
Jak jsem již uvedl, spolupracujeme s holandskou designérkou
Kate Varady. Celkově jsme vyznění obalů ladili několik měsíců.
Mezi kolika alternativami jste se rozhodovali?
Variant jsme posuzovali zhruba desítku – díky tomu, že jsme
měli poměrně jasnou představu, nebyl výběr příliš složitý.
Jak vnímáte udržitelnost?
Košík dlouhodobě naplňuje svou ekologickou vizi, která se
týká i přístupu k obalům. Ostatně byli jsme první online projekt,
který umožnil objednávat potraviny na váhu do papírových
sáčků. Udržitelnost tedy budeme sledovat také u naší privátní
řady. V současnosti jsme ovšem ve stadiu, kdy Authentic by
Košík teprve uvádíme – volíme tedy konvenční obaly s tím,
že vlastní experimentování přijde až v některé z následují‑
cích fází.
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.

Veriﬁkace kvality
čárových 1D a 2D kódů

Certiﬁkovaná
zařízení REA

GS1 potvrzení
kvality kódu

Poradenství

Ověření
datového obsahu

www.gs1cz.org

Foto: Michael Šimek
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WMS řídí sklad plný
prémiové čokolády
RYCHLÁ PŘÍPRAVA OBJEDNÁVEK, DOKONALÝ PŘEHLED O POHYBU ZBOŽÍ A GARANCE JEHO DOHLEDÁNÍ.
TO JSOU HLAVNÍ VÝHODY, KTERÉ PŘINESL SYSTÉM ŘÍZENÉHO SKLADU PRŮKOPNÍKOVI V OBCHODU
S PRÉMIOVOU ČOKOLÁDOU, FIRMĚ PROCHÁZKA – ČOKOLÁDOVÉ SPECIALITY. WMS FUNGUJE
NA BÁZI STANDARDŮ GS1 A DODALA HO SPOLEČNOST CODEWARE.
Mikuláš Černý

P

avel Procházka je zakladatelem a duší stejnojmenné
firmy, která mezi prvními tuzemským spotřebitelům před‑
stavila prémiový segment čokoládových výrobků. Zkraje
90. let působil jako obchodní zástupce německé společnosti,
výhradního dodavatele několika „chocolatierů“ na našem
trhu. Poté, co se společnost z našeho trhu stáhla, bylo Pavlu
Procházkovi líto obchodní síť nerozvíjet dále. Rozhodl se do‑
dávat prémiovou čokoládu samostatně.
BĚŽNÁ ČOKOLÁDA VS. PRÉMIOVÁ —
VÍCE NA

Zavádíme WMS
Loňský rok představoval ve vývoji firmy Pavla Procházky vý‑
znamný mezník. Vedle tradičních distribučních kanálů, jako
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jsou specializované obchody (včetně vlastní prodejny v praž‑
ském OC Letňany), cukrárny, květinářství a čerpací stanice,
začala dodávat do obchodních řetězců. Do té doby hledal
český zákazník prémiovou čokoládu v supermarketech ob‑
tížně. „V porovnání například s Německem, kde najdete
o poznání větší výběr z prémiových segmentů, se naše řetězce
orientují především na cenu. Je to trochu začarovaný kruh, kdy
slyšíme, že lidé nechtějí dražší zboží a že se dražší čokolády
neprodávají. Ovšem jak by se mohly prodat, když je zákaz‑
níkům nikdo nenabízel,“ přemítá Pavel Procházka. Jako první
u nás se k tomuto kroku odhodlal Kaufland, další řetězce se
začaly přidávat sezonně a v současné době se dostupnost
luxusní čokolády stále zlepšuje.
Do řetězců směřuje přibližně 35 % zboží z pražského skladu
firmy. Rozšíření portfolia odběratelů si vyžádalo změnu právní
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Temperovaný sklad o výměře 300 m2, který je nepostradatelný
pro zachování 100% kvality čokolády, najdeme přímo u sídla
firmy v pražských Řepích. Částečně je zapuštěn v terénu a ob‑
sluhují jej tři skladníci. Ti vykonávají poměrně velké množství
ruční práce: přibližně dvě třetiny objednávek vychystávají po
kusech. Objednávky na úrovni skupinového balení, výjimečně
palet odebírají výhradně řetězce.
Sbohem, ruční objednávky!
Sortiment tvoří přibližně 350 artiklů. Průměrná obrátka skladu
je poměrně vysoká: vzhledem ke krátké době minimální trvan‑
livosti, která je pro luxusní čokoládu typická, se zhruba každé
dva měsíce téměř celý sklad vymění. Již zmíněnou náročnost
přípravy kusových objednávek v minulosti umocňovala ab‑
sence automatické identifikace.
I když firma umí zpracovávat elektronickou objednávku, stále
největší podíl objednávek přijímá přes webové stránky určené
pro registrované partnery, telefonicky, mailem či prostřednic‑
tvím obchodního zástupce v terénu. Před zavedením systému
řízeného skladu se každá došlá objednávka musela ručně
zadávat do podnikového informačního systému. Bylo nutné
manuálně vybírat šarže s nejkratším datem minimální trvanli‑
vosti. Systém tužka-papír se neobešel bez chyb, opravování
a přepisování vychystávacích listů, ze kterých skladníci ná‑
sledně odškrtávali vyskladněné zboží. Modul skladového hos‑
podářství Mobile Store Dispečer, který do IS Cézar napojili
pracovníci technologické firmy Codeware, v mnohém usnadnil
život firmy.
Technologický partner do skladu dodal terminály Cipherlab
RK25. Lehká odolná zařízení s fyzickou klávesnicí fungují
na OS Android a podporují široké spektrum funkcionalit.
Objednávky přijímané přes web se nově automaticky načí‑
tají do systému – odpadá tak jejich časově náročné ruční
zadávání a vkládání šarží. Skladník prostřednictvím ručního
terminálu vyvolá konkrétní objednávku, kterou systém sestaví
tak, aby ji mohl vychystat nejkratší možnou pochůzkou, a na‑
vádí ho na příslušné označené lokace. „Momentálně si pořadí
vyskladňování určují sami skladníci, ale pokud to bude po‑
žadováno, může Mobile Store Dispečer nabízet vyskladnění
podle doby minimální trvanlivosti, případně šarže,“ doplňuje
Miroslav Kropáč, obchodní manažer společnosti Codeware.
Zatímco dříve si vychystání průměrné objednávky vyžadovalo
přibližně půl hodiny, dnes skladníkovi stačí pouhých pět minut.
Informace o určitém zboží (zásoby, minimální trvanlivost,

umístění na skladě, velikost balení, cena daného zákazníka
atd.) jsou prostřednictvím terminálu okamžitě dostupné a není
nutné je zdlouhavě vyhledávat v podnikovém softwaru. Při vy‑
chystání jsou skladové zásoby v IS automaticky aktualizovány.

O PŘÍJMU ZBOŽÍ NA SKLAD
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Plná vysledovatelnost zboží
a ochrana před nekalými praktikami
Implementace řešení si vyžádala přibližně měsíc intenzivní
práce včetně zaškolení personálu a odstranění různých nedo‑
statků, které se během zkušebního provozu podařilo uživateli
odhalit. Nasazení prodloužila doplnění ze strany zadava‑
tele při postupném zavádění jednotlivých skladových procesů.
„To je však standardní průběh,“ vysvětluje Miroslav Kropáč.
„Jakmile skladníci zjistí, jak jim práce s terminálem zrychlí
a zjednoduší práci, mají tendenci přenést všechny operace
jen do terminálu.“

Foto: Michael Šimek

formy podnikání a také urychlilo rozhodování zavést moderní
řešení pro skladové hospodářství. Dodejme, že společnost již
před navázáním spolupráce s řetězci využívala EDI komuni‑
kaci, zejména elektronickou objednávku a fakturu.

Dodavatel řešení okamžitě reagoval na všechny požadavky
uživatele, přičemž v mnoha případech pomáhal s řešením
potíží způsobených nedostatky v označování zboží výrobci.
Zpravidla šlo o datové nosiče v nevhodném formátu, typicky
CODE-128. „Některé kódy GS1-128 obsahovaly nestan‑
dardní znaky nebo byly chybně zadané ve skladovém sys‑
tému. Dalším úkolem bylo, aby se data jako GTIN, číslo šarže
apod. po skenování do Cézara importovala na správné po‑
zice v databázi. Popisky hodnot a ovládání aplikace se upra‑
vovaly v terminálu tak, aby byl proces co nejpodobnější tomu,
na co byli skladníci zvyklí,“ uzavírá Miroslav Kropáč.
VÍCE NA:
POČÍTÁ SE S DALŠÍM ROZŠÍŘENÍM
K ČEMU MŮŽE DOJÍT, KDYŽ JDE
IDENTIFIKACE PROTI PRAVIDLŮM GS1...
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Chemická recyklace PET
V NÁVAZNOSTI NA SRPNOVÝ ČLÁNEK CHEMICKÁ RECYKLACE PLASTŮ DEPOLYMERIZACÍ
VÁS NEJDŘÍVE SEZNÁMÍME S VÝSLEDKY ANALÝZY LCA PRO DEPOLYMERIZAČNÍ PROJEKT
POLYSTYRENOVÝCH ODPADŮ NA STYREN FIRMY INEOS, NAZVANÝ RESOLVE. PODLE EXPERTŮ
Z UNIVERSITY V MANCHESTERU DOŠLO VE SROVNÁNÍ S KLASICKOU VÝROBOU STYRENU
Z ETYLBENZENU KE SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 O 50 %.
František Vörös
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PR PREZENTACE

„Dejte lepší cenu,
pak si plácneme!“
už neplatí...

Prázdný
prostor
stojí
peníze

Stále více specialistů, kteří se zabývají nákupem a implementací obalových řešení, vnímá, že obal samotný je jen
jedna část skládačky. Chápou, že obal ovlivňuje celý dodavatelský řetězec, kde v každé dílčí oblasti umí šetřit
peníze. Jen je potřeba se na všechny oblasti opravdu zaměřit a vnímat je pak jako celek.
VÝSLEDNÁ HODNOTA a PŘÍNOS PRO FIRMU je to, co opravdu rozhoduje.

C

esta obalu nezačíná při balení produktu, ale již paletizací prázdných obalů u jejich výrobce a transportem
do vašeho skladu. Šetřit můžete už v této fázi – pokud
drobnou změnou konstrukce dostanete na paletu více obalů než
doposud, snížíte dopravní náklady a redukujete potřebná paletová místa. Následný proces balení může mít různou úroveň automatizace. Strojní balení je rychlé a efektivní a konstrukce obalů
je většinou jednoduchá (klopová krabice, wrap-around). Oproti
tomu manuální balení s sebou nese vyšší náklady na lidskou sílu,
každé zrychlení tohoto kroku tedy spoří peníze. Klopová krabice tu není tou nejlepší volbou. Obal s tzv. automatickým dnem
šetří čas (a pásku), a to i přesto, že jeho pořizovací náklady jsou
o něco vyšší, protože konstrukce takového dna potřebuje trochu
více materiálu než klopová krabice. Orientace krabice hraje také
zásadní roli. Zda je krabice vysoká a úzká nebo nízká a široká,
výrazně mění nároky na množství použitého materiálu. A to uvažujeme o obalu se stejným objemem. Stejně jako únosnost jsou
při stohování důležité jednotlivé rozměry obalu. Pouhým otočením
produktu nebo jinou orientací při dopravě a na regálu lze podle
našich reálných zkušeností získat úsporu 5–10 % v nákladech
na obal.
Dalším klíčovým krokem je paletizace, kde se dá nemálo peněz
prodělat nebo naopak ušetřit. Využití plochy palety na 87 % se
zdá být dostatečné, přesto celá čtvrtina palet v dodavatelských
řetězcích (analýza Smurfit Kappa) má toto využití nižší! Tady jde
o milimetry, a pokud se paletizace řeší už při vývoji obalu, lze
tuto efektivitu zvýšit. A právě cena logistiky již paletizovaných
produktů k zákazníkovi nebo do retailu tvoří často tu nejvyšší
nákladovou položku celého supply chainu. Paletizace má vliv
i na únosnost obalu – jinak únosná je krabice při sloupcovém

stohování a jinak je únosná stejná krabice při tzv. stohování
cihlovém. A to jde o totožnou krabici, ze stejného materiálu a se
stejným obsahem.
Úspory najdete také v případě, že váš dodavatel dokáže dodat
požadované parametry obalu za použití nižší vlny – méně kamionů na přepravu obalů, méně prostoru ve skladu a nižší vlna
vám dovolí dát na paletu více produktů. Pokud je dodavatel
obalů přizván i k počáteční fázi vývoje (tzv. holistický design),
lze všechny tyto kalkulace brát v potaz například při volbě optimálního počtu produktů v obalu, rozměru primárního obalu (krabička, kelímek, sáček) nebo právě orientaci produktů v obalu. Je
to takový pohled do budoucna ještě dříve, než ta budoucnost nastane. Pak už je mnohem těžší (a dražší) cokoliv měnit.

PROGRESIVNÍ ZÁKAZNÍCI S NÁMI
DĚLAJÍ OBALOVÝ AUDIT KAŽDÉ
TŘI ROKY A V PRŮMĚRU
UŠETŘÍ 10–15 % NÁKLADŮ
SOUVISEJÍCÍCH S BALENÍM.
Máte svůj dodavatelský řetězec opravdu vyladěný? Ve
všech aspektech? Nechte nás aplikovat sofistikovaný
proces SupplySmart a najít vám skryté úspory.  

www.smurfitkappa.cz
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D

ne 7. července 2020 publikovala Arnika článek
„Z plastů palivo? Slepá ulička, která škodí životnímu
prostředí“. Uvádí se v něm, že chemická recyklace
plastových odpadů není schůdným řešením problémů, neboť
se při ní uvolňují toxické látky do prostředí, proces má velkou
uhlíkovou stopu, není využitelná pro plné komerční využití,
konkurenceschopná a v souladu s oběhovým hospodářstvím.
V publikaci společnosti Closed Loop z loňského roku je po‑
drobně popsáno 62 technologií chemických způsobů recyk‑
lace odpadních plastů (rozpouštědlová, depolymerizace na
monomery a pyrolýza), které by mohly přispět k transformo‑
vání trhu směrem ke snížení závislosti na fosilních zdrojích,
k omezení skládkování a výskytu plastů v mořích. Jedná se
o následující technologie:

 14 pro rozpouštění odpadních plastů, přičemž
makromolekuly zůstávají zachovány,

 21 pro depolymerizaci na monomery metodami
biologickými, chemickými, termálními nebo jejich kombinací,

 27 pro pyrolýzu a tepelné krakování, tj. rozbití
makromolekul na kapalné nebo plynné produkty,
vhodné pro výrobu monomerů a následně polymerů.

Pandemie covidu-19 se negativně projevuje i ve výrobě
a spotřebě plastů. Ceny primárních plastů klesaly a plastové
regranuláty se staly cenově nekonkurenčními ve srovnání s pa‑
nenskými plasty. Zajímavé údaje o lahvích z PET publikovala
agentura ICIS. V důsledku zrušení některých aktivit ve 20 stá‑
tech v Evropě došlo v prvním pololetí ke snížení spotřeby PET
lahví o 25–30 %, což představuje snížení o 240 milionů kusů.
Nejvíce „přispělo“ uzavření kin (150 milionů), omezení spor‑
tovních aktivit (48,5 milionu), festivalů (18 milionů) a provozu
divadel (čtyři miliony).

recykluje zpět na nové lahve pouze 32,1 % vrácených lahví,
29,4 % se aplikuje na textilní vlákna, 27,3 % na fólie, 11,2 %
na ostatní. Mechanické způsoby recyklací PET se potýkají
s problémy s tmavými barevnými odstíny, kdy automatická in‑
fračervená třídicí čidla nejsou schopna vytřídit typy barvené
sazemi. Problémem jsou i víčka z HDPE, etikety z PVC a dále
certifikace pro přímý styk s potravinami. Podle údajů ICIS
z letošního června je cíl aplikovat 25 % recyklovaného PET
z nápojových lahví v roce 2025 nesplnitelný z vlastních zdrojů
z mechanických recyklací výrobců lahví.
Problematikou recyklací PET odpadů jiným než mechanickým
způsobem se zabývá řada výzkumných ústavů a start-upů.
Chemická recyklace poskytuje monomery pro nový PET, který
je nerozeznatelný od panenského a je aplikovatelný pro přímý
styk s potravinami. Současné úsilí je zaměřeno na převod vý‑
sledků z laboratoří do výroby panenského PET. Například
evropské konsorcium 14 společností DEMETO spolupracuje
od konce roku 2017 na řešení depolymerizace PET odpadů
s užitím mikrovlnného procesu v rotačním reaktoru podle tech‑
nologie švýcarské společnosti Gr3n. Obdobný proces řešil
i Ústav chemických procesů AV ČR, avšak chyběla koncovka,
tj. „vyčištění“ monomerů na kvalitu potřebnou pro polymeraci.
Na Vysokém učení technickém v Brně vyvinuli průtokový re‑
aktor k mikrovlnné depolymeraci.
V červenci 2019 byla založena v rámci Petcom Europe pra‑
covní skupina PET Monomer Recycling (více informací na ad‑
rese: www.petmonomerrecycling.org). Depolymerizace PET
by měla sloužit jako doplněk k dosavadním již zavedeným
mechanickým recyklacím lahví, konkrétně k těm, které jsou
znečištěné, dále k využití PET odpadů z fólií, podnosů, pásků
a textilu.

Jedním z velkých omylů části veřejnosti je skutečnost, že
v případě PET se uvažuje pouze o jeho aplikacích v lahvích
a jejich recyklacích opět na lahve. V oficiálních statistikách
o PET se neuvádějí aplikace ve vláknech. Ve světě se podle
www.demeto.eu ročně vyrábí 72 mil. tun PET, z nichž se
48 mil. tun aplikuje ve vláknech a méně (24 milionů tun)
v obalech. Například Coca-Cola spotřebovává podle
www.resource-recycling.com/plastics pro výrobu lahví 3 mil.
tun PET, recyklát využívá pouze z 9 %. PepsiCo využívá pouze
3 % recyklátu při spotřebě 2,3 mil. tun PET. (Zdroj: DuPont)

Výzkumný tým z University of Greifswald syntetizoval enzymy,
které jsou schopné rozložit PET na monomery. Obdobný
proces s názvem Solvopet byl vyvinut u německé firmy Rittec
Umwelttechnik ve spolupráci s vědci z University of Portsmouth.
Společnost Poseidon Plastics z Velké Británie se léta zabývá
recyklací obtížně recyklovatelného PET odpadu, včetně pod‑
nosů a textilií na monomery. Společnost DuPont Teijin Films
podepsala se společností Poseidon dohodu o optimalizaci
stávající technologie s kapacitou 1000 tun na novou jednotku
s kapacitou 10 000 tun za rok. Jednotka by měla být zpro‑
vozněna v letošním roce.

Z hlediska PET odpadů uvádí DEMETO výskyt 33 mil. tun
z textilu a 23 mil. tun z obalů. Na skládkách nebo ve spa‑
lovnách skončí většina odpadů, mechanicky se recykluje ce‑
losvětově 0,1 mil. tun textilu a 9 mil. tun obalů. Podle údajů
www.forum-pet.de se z depozitního systému na PET lahve

Francouzská společnost Carbios ve spolupráci s inženýrskou
firmou Technip FMC zahájila výstavbu poloprovozu na en‑
zymatickou recyklaci PET odpadů z obalů, kdy k depolyme‑
rizaci dochází během 16 hodin. Součástí linky je i čištění
monomerů. Celkem sedm patentů se týká přípravy speciálních
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enzymů a šest patentů chrání proces recyklace. Francouzská
vláda přispěla k realizaci provozní jednotky 7,5 milionu eur.
Přispěly i společnosti L´Oréal, PepsiCo, Suntory a Nestlé. Ke
zprovoznění by mělo dojít ve druhém čtvrtletí roku 2021. Data
poslouží jako podklady k licencování jednotek s kapacitou
50 až 100 tis. tun za rok.
Z výše uvedených údajů je patrné, že problém recyklací od‑
padního PET se netýká pouze lahví, z nichž se celosvětově
recykluje pouze 7 %. Nevyřeší ho ani povinné zálohování
a následná recyklace bottle to bottle. Do řešení musí vstoupit
chemické procesy recyklace pod vedením výrobců panen‑
ského PET. Uvádí se, že jen v Evropě bude nutné takto zpra‑
covat 1,5 mil. tun odpadního PET.
Klíčovou roli v depolymerizaci PET sehrává největší světový vý‑
robce PET, thajská firma Idorama Ventures. Od svého založení
v roce 1995 v Bangkoku se totiž zabývá jak výrobou mono‑
merů, tj. monoetylenglykolu a kyseliny tereftalové, tak apli‑
kacemi PET pro vlákna, včetně kordů a lahví, od roku 2011
i mechanickými recyklacemi a poslední tři roky i chemickými
recyklacemi odpadů.
Za období 2011–2019 se zrecyklovalo 50 miliard PET lahví,
což jenom v roce 2018 představovalo 351 tis. tun rPET
a vedoucí postavení v tomto produktu v Německu, Asii a usku‑
pení NAFTA. Do roku 2025 investují 1,5 miliardy USD na
dosažení kapacity 750 tis. tun/rok s hlavním podílem chemic‑
kých způsobů recyklací. V oblasti chemických recyklací PET
spolupracují s nizozemským start-upem Ionica. V Rotterdamu
realizují výstavbu závodu na depolymerizaci o kapacitě 10 tis.
tun za rok. Se start-upem Loop Industries z Kanady a inženýr‑
skou firmou Uhde Inventa-Fischer z Německa optimalizovali

technologii depolymerizace nazvanou Generation II, a to sní‑
žením počtu reaktorů. Jednotka s kapacitou 40 tisíc tun za rok
by měla být spuštěna v závodě v kanadském Spartanburgu
v letošním roce. Vyrobené monomery využijí ve vlastní vý‑
robně PET.
V chemických recyklacích PET odpadů jsou aktivní i další vý‑
robci PET. Například britský gigant British Petroleum inves‑
tuje 25 mil. USD do pilotního závodu v Napervillu v USA,
aby otestoval vlastní technologii Infia. Spuštění je plánováno
koncem letošního roku. Představa společnosti je realizace ně‑
kolika komerčních závodů po celém světě. Americký Eastman
oznámil záměr na výstavbu komerční jednotky na depolyme‑
rizaci PET, včetně kobercových vláken, procesem metanolýzy
s kapacitou 25 tis. tun/rok.

PROBLEMATIKOU RECYKLACÍ
PET ODPADŮ JINÝM NEŽ
MECHANICKÝM ZPŮSOBEM SE
ZABÝVÁ ŘADA VÝZKUMNÝCH
ÚSTAVŮ A START-UPŮ.
Investiční fond Coca-Coly investuje do nizozemské firmy
CuRe, která využívá vlastní technologii částečné depolyme‑
rizace PET odpadů. Po optimalizaci pilotní jednotky v ni‑
zozemském Emmenu bude instalována produkční jednotka
o kapacitě 25 tis. tun za rok. Coca-Cola cílí na roční che‑
mickou recyklaci PET o kapacitě 200 tis. tun v příštím desetiletí.
Chemická recyklace PET odpadů se stává realitou a přispěje
k plnění ambiciózních cílů v oběhové ekonomice PET. 
PI
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Greenwashing,
anebo dobrá praxe?
ODBORNÍCI NA OBALY SE DOMNÍVAJÍ, ŽE SNAHA O DOSAŽENÍ CÍLŮ TRVALÉ UDRŽITELNOSTI
VYVOLÁVÁ NEJASNOSTI KOLEM TOHO, CO JE A CO NENÍ EKOLOGICKÉ. NEBEZPEČNÉ JE, ŽE
GREENWASHING PROSAZUJE JEDNODUCHÉ ODPOVĚDI NA SLOŽITÉ OTÁZKY.
Philip Chadwick

P

ro vnější svět je debata o trvale udržitelném balení defi‑
nitivně uzavřená: plast je špatný, všechno ostatní dobré.
V rámci oboru jsou spory mnohem obsáhlejší: plast má
svou úlohu, ale obecně vše směřuje k jeho omezování. Když
do rovnice navíc dosadíte uhlík, debata se stane ještě složi‑
tější, protože zdánlivě každý dokáže nabídnout údaje, proč
jeden materiál triumfuje nad jiným.
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Diskuse o trvalé udržitelnosti je složitá a znalce oboru občas
frustruje. Co je pro jednoho „greenwashing“ (používání ne‑
pravdivých tvrzení o ekologickém přínosu; v českých textech
také nazýváno „lakováním na zeleno“), je pro jiného živo‑
taschopná ekologická idea. Jak mohou odborníci na obaly ro‑
zeznat správná prohlášení o trvalé udržitelnosti od špatných?
A je vůbec fér označit některou myšlenku za greenwashing?

EKOLOGIE

„Nejsem si jistá, jestli laická veřejnost výrazu greenwashing ro‑
zumí – často ho používá průmysl nebo nevládní organizace,“
vysvětluje Paula Chinová, odbornice na trvale udržitelné
materiály ze Světového fondu na ochranu přírody (WWF).
Greenwashing definuje jako prodej aktivity nebo výrobku jako
trvale udržitelnějších nebo prospěšnějších pro životní prostředí,
než ve skutečnosti jsou.
„Greenwashing částečně reaguje na velký posun ve veřejném
povědomí o tom, co se týká působení zboží a služeb na
životní prostředí,“ doplňuje Andy Horrocks, manažer pro
životní prostředí britského producenta a dodavatele vína
a destilátů Kingsland Drinks. „Zákazníci jsou lépe než kdy
dřív informovaní o trvalé udržitelnosti obalových materiálů
a starají se o recyklovatelnost, uhlíkovou stopu a možnosti
opakovaného použití tak, jak to ještě před několika lety nedě‑
lali. Greenwashing umožňuje některým výrobcům, aby svým
výrobkům dali zelené razítko, i když ve skutečnosti došlo jen
k malému nebo žádnému zlepšení jejich vlastností.“
Pro Haulwen Nicholasovou, zakladatelku Packaging Oracle,
firmy poskytující poradenství a školení o obalech a ekologii,
jsou strůjci greenwashingu velké organizace, které naskočily
na vlnu trvalé udržitelnosti. Najednou objevily způsob, jak
udělat rychlý obchod, ačkoli velmi dobře vědí, že věda skrytá
za výrobkem nebo službou, které prosazují, je pochybná.
Paula Chinová z WWF dodává: „Vše pramení z obav, že spo‑
třebitelé nebudou kupovat váš výrobek a vy nevyděláte. Pokud
značka vědomě používá greenwashing a veze se na této
vlně, je to neodpustitelné.“ Haulwen Nicholasová pozname‑
nává: „Organizace často naslouchají populárnímu tisku a re‑
agují unáhleně, aby vypadaly dobře v očích veřejnosti. Často
neposlouchají své vlastní odborníky ani specialisty z oboru.“
Tracy Suttonová, zakladatelka a hlavní konzultantka společ‑
nosti Root (firma konstruuje ekologické obaly na zakázku), po‑
dotýká, že ke greenwashingu mohou přispět přespříliš nadšení
marketingoví pracovníci, kteří hledají příležitost, jak do posel‑
ství své značky zapracovat ekologická prohlášení. Částečně
to lze připsat na vrub nedostatku pochopení: „Téma trvalé udr‑
žitelnosti je pro většinu lidí v obchodě obsáhlé, složité, tech‑
nicky zaměřené a ohromující jednoduše proto, že jde o velkou
novinku. V dalších deseti letech už to bude něco běžného, ale
do té doby se všechny podniky musejí naučit ‚jak na to‘ a ‚jak
o tom mluvit‘. Z nedostatku pochopení mohou – často neúmysl‑
ně – vznikat prohlášení, která nejsou solidní ani prověřená.“
Bohužel existují podniky toužící po okamžitém uspokojení
z módních výroků jako „organické“ nebo „bez odpadu“, aniž
by zainvestovaly do tvrdé práce, která je zapotřebí, aby tr‑
valá udržitelnost v jejich podnikání opravdu zapustila kořeny.

Při absenci skutečné akce používají vágní prohlášení, která
spíš naznačují, než ujišťují – a to je pro jejich reputaci nebez‑
pečná cesta.
Nezamýšlené následky greenwashingu mohou planetě způ‑
sobit víc škody než užitku. „Poškozujeme životní prostředí
tím, že buď přecházíme na materiály či zpracování, které
nejsou vyzkoušené a my neznáme jejich dlouhodobé pů‑
sobení, anebo vracíme obor nazpátek,“ varuje Haulwen
Nicholasová. „Neustále slyšíme, že ‚u nás to děláme takhle‘,
a zapomínáme, proč jsme se v minulosti od těchto procesů
a materiálů odvrátili. Musíme se z minulosti poučit, ale hledět
vpřed, jinak přijdeme o tu dobrou práci, kterou jsme jako obor
při redukci obalů a celkové spotřeby zdrojů odvedli.“

DISKUSE O TRVALÉ
UDRŽITELNOSTI JE SLOŽITÁ
A ZNALCE OBORU OBČAS FRUSTRUJE.
Andy Horrocks z Kingsland Drinks se připojuje: „Protože si spo‑
třebitelé greenwashing uvědomují pořád víc, budou mnohem
cyničtější vůči ekologické agendě obecně a pomalu ztratí dů‑
věru ve většinu skutečné práce vynaložené na zlepšení vlast‑
ností obalů.“
Riziko nepravdivých tvrzení
Peter Maddox, ředitel, WRAP (název neziskové organizace
je akronymem pro Akční program pro odpady a zdroje),
upozorňuje: „Kompostovatelné plastové obaly jsou dobrým
příkladem, kde existuje riziko falešných tvrzení o trvalé udrži‑
telnosti. Dalo by se očekávat, že pokud je obal označen jako
kompostovatelný, vyplývá z toho, že existuje taková infrastruk‑
tura dodavatelského řetězce, aby byl svezen a kompostován.
Jenomže při absenci jednotného systému svozu odpadu ve
Spojeném království je obtížné informovat občany o správném
způsobu likvidace těchto kompostovatelných plastů a v sou‑
časnosti pro ně neexistuje žádný zavedený soubor pokynů
nebo označení. Nezamýšleným následkem použití obalů
z kompostovatelných plastů bez vhodného označení může
být, že kontaminují recyklaci běžných plastů.“
Jak lze s greenwashingem bojovat? Podle Petera Maddoxe je
solidním východiskem dobrá konstrukce: „Greenwashingu by
se dalo vyhnout konstruováním obalů, které minimalizují vliv
na životní prostředí, spotřebují minimální možný objem zdrojů
a snadno se recyklují. V tomto procesu je klíčové konzultovat
se zbytkem dodavatelského řetězce a porozumět cestě kaž‑
dého druhu obalu v každé fázi od jeho výroby přes sběr
a svoz po zpracování.“
41

EKOLOGIE

Sarah Ottawayová, ředitelka pro trvalou udržitelnost a sociální
hodnoty společnosti Suez UK (firma poskytující služby např.
v oblasti recyklace a využití odpadů), věří, že pomoc by
mohla nabídnout vládou navržená rozšířená odpovědnost vý‑
robce (EPR). Argumentuje, že pokud bude větší jasno v tom,
co dělá obal trvale udržitelným, výrobcům to od samého za‑
čátku jedině pomůže: „Pokud bude zavedena EPR, jak dou‑
fáme, získají výrobci pomoc při rozhodování o tom, který
materiál použít. Budou tu jasnější signály – a EPR poskytne
vedení. Výrobci a designéři budou muset činit jasná rozhod‑
nutí. EPR má potenciál vše propojit.“ Doplňuje, že pro širokou
veřejnost je nezbytná komunikace. Jako skutečný krok vpřed
uvádí jednoduché symboly On-Pack Recycling Label (OPRL).
Ty jsou v Británii zaváděny od roku 2010.
Tracy Suttonová z Rootu uvádí: „Popřemýšlejme o současné
prioritě, kterou je zastavit matení veřejnosti nebo zákazníků,
že obaly jsou recyklovatelné či kompostovatelné, když prostě
recyklovány či kompostovány nejsou! Úkol vytyčený Nadací
Ellen MacArthurové a náš názor vždy zněl, že tvrzení mu‑
sejí odrážet to, co se děje v praxi. Čím víc je veřejnost uvá‑
děna v omyl, tím víc víry ve značky, balení a recyklaci bude
ztraceno.“
Je třeba jít hlouběji
Greenwashingu lze čelit, ale mělo by se zajít dál než jen pro‑
hlásit, jak jsou materiály použity na konci životnosti a jak by
měl být obal zkonstruován? Je čas podrobit odvětví zevrub‑
nějšímu zkoumání? Paula Chinová z WWF věří, že značky
musejí svým obalům věnovat náležitou péči. Například je za‑
potřebí vědět víc o samotných surovinách – jak se vyrábějí
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a jaký vliv mají určité praktiky: „Už je čas vzít si na paškál
samotný obal – je čas ušpinit si ruce. Spousta toho musí být
řečena o nedostatku transparentnosti v dodavatelském řetězci
a značky mají povinnost provést vlastní due diligence.“
Haulwen Nicholasová z Packaging Oracle souhlasí: „Měli
bychom přezkoumat celý dodavatelský řetězec, nejen pokud
jde o problematiku ekologie, ale také co se týká lidí, kteří těží
nebo sklízejí a zpracovávají suroviny. Zajistit, aby se nevyuží‑
vala dětská práce; aby dělníci byli spravedlivě odměňováni
a měli bezpečné pracovní podmínky.“ Nevědomost podle
Pauly Chinové neomlouvá. „Balení může být v dodavatelském
řetězci opomíjeno a být považováno za přívažek.“
A kde je
hlavní problém?
A tady nakonec spočívá problém. Paula Chinová poukazuje
na to, že obchodníci a značky mívají velký tým v oddělení vý‑
voje výrobků, ale jen hrstku obalových technologů. Haulwen
Nicholasová dodává, že ukvapené naslouchání „nekvalifiko‑
vaným celebritám, médiím a spotřebitelům“ vyústilo v překotné
reakce. Naléhá na organizace, aby si našly čas a vyslechly ty
kvalifikované, aby pochopily dopady strategie trvalé udržitel‑
nosti. A pokud takové odborníky nemají, je čas začít je hledat.
Frustrující pro odborníky na obaly je, že je nikdo neposlouchá,
že PR přístup k řešení ekologických problémů přebíjí vědu
a její složitost. A jsme zpátky u intenzivní debaty v rámci
obalového průmyslu, zatímco mimo je vše definitivně dané.
Nebezpečné je, že greenwashing prosazuje jednoduché od‑
povědi na složité otázky. 

téma 27
téma 27

85%
85%

o
méně plastů
o
méně plastů
oproti klasickým plastovým
vaničkám
oproti klasickým plastovým vaničkám
Potisknutelný
Potisknutelný
Transparentní
a v celé své ploše

potisknutelný
dává
nečekaný
Transparentní obal,
a v celé
své
ploše
prostor
pro
komunikaci
značky.
potisknutelný obal, dává nečekaný
prostor pro komunikaci značky.

Funkční
Funkční
Jako
běžně používaný obal pro balení

v
ochranné
atmosféře obal
s funkční
Jako
běžně používaný
pro balení
bariérou
proti
proniknutí
MOSH/MOAH.
v ochranné atmosféře s funkční
bariérou proti proniknutí MOSH/MOAH.

Univerzální
Univerzální
Nabízí snadnou a efektivní

aplikaci
na hlubokotažných
Nabízí snadnou
a efektivní
strojích
a
aplikaci natraysealerech
hlubokotažných
MULTIVAC.
strojích a traysealerech
MULTIVAC.

Odlišný
Odlišný
Upoutá
pozornost

v
místě pozornost
prodeje a odliší
Upoutá
vás
od
konkurence
v místě prodeje a odliší
vás od konkurence

Recyklovatelný
Recyklovatelný
Skinovou
mikrovrstvu

Odolný
Odolný
Odolný v celém distribučním

iSkinovou
horní fóliimikrovrstvu
lze jednoduše
oddělit
od
kartonové
i horní fólii lze jednoduše
vaničky,
lze snadno
oddělit odkterou
kartonové
recyklovat
vaničky, kterou lze snadno
recyklovat

řetězci
mechanickým
Odolný díky
v celém
distribučním
vlastnostem
vlnité lepenky.
řetězci díky mechanickým
vlastnostem vlnité lepenky.

Jednoduše použitelný
Jednoduše
použitelný
K dispozici v různých
formátech až do h loubky
100
mm bez
nutnosti formátech
etiket či jiných
K dispozici
v různých
až do h loubky
dodatečných
aplikací.
100 mm bez nutnosti etiket či jiných
dodatečných aplikací.

www.dssmith.com/ecobowl
www.dssmith.com/ecobowl

DEVELOPED IN PARTNERSHIP WITH MULTIVAC

maso 4/2020

DEVELOPED IN PARTNERSHIP WITH MULTIVAC

maso 4/2020

LOGISTIKA

NEBEZPEČNÉ
ZBOŽÍ
VYŽADUJE
PEČLIVÉ
ZACHÁZENÍ
POKUD HOVOŘÍME O PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH
VĚCÍ A LÁTEK, NEMUSÍ SE VŽDY NUTNĚ
JEDNAT O ŠKODLIVÉ CHEMICKÉ SLOUČENINY.
ROZDĚLENÍ A ZAŘAZENÍ DO TŘÍD NEBEZPEČNOSTI
VYCHÁZÍ Z CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ DANÉHO
PRODUKTU A PATŘÍ SEM I VĚCI BĚŽNÉ DENNÍ
SPOTŘEBY. VŠECHNY PODMÍNKY PRO ZÁSILKY
KLASIFIKOVANÉ JAKO NEBEZPEČNÉ, TEDY PRO
JEJICH BALENÍ, ZNAČENÍ A DISTRIBUCI, JSOU PAK
DÁNY POKYNY UVEDENÝMI V DOHODĚ ADR
(EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ
PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ).
Adriana Weberová

D

o nebezpečných věcí náleží například některé druhy
kosmetiky (aerosoly, laky na nehty), potřeby pro za‑
hrádkáře (hnojiva) či stavebníky a kutily (barvy, le‑
pidla). Například mezinárodní logistický provider DACHSER
má pro podobné zboží vlastní logistické řešení, DACHSER
Chem-Logistics, které využívají výrobci z nejrůznějších průmys‑
lových segmentů po celém světě. V rámci něho bylo jen v mi‑
nulém roce přepraveno více než 4,1 milionu zásilek.
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Prostřednictvím své logistické sítě přepravuje ADR zásilky od
vzorků o objemu několika mililitrů až po tisícilitrové IBC kon‑
tejnery. „Naši zákazníci pocházejí z mnoha segmentů, je‑
jich výrobky i balení se liší, a proto i požadavky na logistiku
jsou velmi různorodé,“ vysvětluje Petr Chalupný, project ma‑
nager DACHSER Chem-Logistics, a dodává: „Základem pro
naši práci jsou však nařízení daná dohodou ADR a interními
předpisy.“
Také balení nebezpečných věcí se řídí pokyny pro balení
podle dohody ADR. Pro zásilky, kde se nedá uplatnit vynětí
z platnosti této dohody, musí být obaly certifikované, ty opa‑
kovaně použitelné mají omezenou životnost a musí odpovídat
konstrukčnímu typu podle ADR. Požadavky na obaly se také
liší podle množství odesílaného zboží – to určuje, zda je nutný
certifikovaný obal nebo musí být obal označen kódem.
Jednou z povinností logistického providera je proto důkladná
kontrola před tím, než je zboží převzato k přepravě. Je nutné
prověřit, zda obsah balení odpovídá tomu, co je uvedeno
v objednávce od zákazníka, a splňuje požadované para‑
metry pro přepravu. Pracovníci poskytovatele služby se také
musí ujistit, jestli je zboží označeno bezpečnostní značkou
podle dohody ADR. V rámci konsolidace zboží je pak na
každé pobočce DACHSER nebezpečné zboží znovu kontro‑
lováno, a to jak při vykládce a jakékoliv manipulaci s ním,
tak i při nakládce na další úsek přepravy. O spolehlivosti to‑
hoto řešení svědčí dlouholetá partnerství se stálými zákazníky.
„Jedním z nich je společnost Hempel, renomovaný výrobce
průmyslových nátěrů a barev,“ uvádí příklad Petr Chalupný
a upřesňuje: „Výrobky této společnosti zahrnují barvy pro lo‑
ďařský průmysl, logistické a průmyslové budovy či stavby do‑
pravní infrastruktury, jako jsou například mostní konstrukce,
a také vodou ředitelné barvy určené pro interiérové nátěry.“

V MAĎARSKU MÁ DACHSER
VLASTNÍ MODERNÍ SKLAD
DALŠÍ SPECIFIKA PRO NAKLÁDÁNÍ
S NEBEZPEČNÝM ZBOŽÍM

VÍCE NA:

LOGISTIKA

Zítra je na
doručení pozdě
DORUČIT ZBOŽÍ DO TÝDNE? ŽÁDNÝ PROBLÉM. ZÍTRA? PROSÍM, MÁTE HO TAM MÍT. A CO JEŠTĚ DNES,
KDYŽ HODINY BIJÍ POLEDNE? VYNÁSOBTE STOVKAMI ZÁSILEK A MÁTE LOGISTICKÝ RÉBUS ZVANÝ
SAME DAY DELIVERY NEBO CONTINUOUS DELIVERY – DORUČENÍ V DEN OBJEDNÁVKY NEBOLI
KONTINUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ.
Adriana Weberová

P

optávka po expresním doručení nikdy nebyla větší.
Nedočkaví nejsou jenom zákazníci pizzerií. Máme tady
spěšné zásobování lékáren Pilulka.cz, expresní služby
Alzy, Mallu nebo Zásilkovny, rychlé doručení potravin z on‑
line supermarketů Rohlík.cz nebo Košík.cz a mnoho podob‑
ných výzev.
Nároky na dopravce skokově zvýšila koronavirová pandemie,
během které spotřebitelé hromadně přesedlali na online ná‑
kupy. Obchodníci se snažili vyhovět a přežít (nebo zvýšit zisk),
rychle však narazili na překážky, které bez pomoci techno‑
logií nebyli s to překonat. Ti, kdo už rozvoz nabízeli, bojovali
s přívalem objednávek a absolutním využitím kapacity vozidel.
Společnosti, jež žádný rozvoz dosud neměly, se snažily ho
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vůbec nějak uchopit. Co lze v poklidném tempu dlouhých do‑
dacích lhůt zvládnout s kávičkou a telefonem na stole, nejde
provést se stovkami objednávek se zdrcujícím termínem.
Problém jsou peníze…
Dodat objednané zboží v řádu hodin je super věc, a pokud
by to bylo snadné, službu by jistě ráda zavedla většina ob‑
chodníků. Proč to neudělají?
Řekněme, že společnost má k dispozici sklad, řidiče, vozidla
i zavedený e-shop, který po celý den chrlí kvanta objednávek.
Co s nimi: odesílat je tak, jak přicházejí, aby byly doručeny
včas? To hrozí zahlcením dopravních kapacit a/nebo ne‑
únosnými náklady. Nebo čekat na víc objednávek, které míří
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jedním směrem a dají se naložit na jedno auto? Jak dlouho
má ale dispečer čekat, aby starší objednávky vyslal na trať
včas? Trasu navíc neznáte předem. Každá další objednávka
může rozpracovaný plán změnit.
Rozdíl proti režimu dopravy na druhý den je ohromný. Můžete-li
si přicházející objednávky shromáždit a naplánovat jejich
rozvoz v okamžiku, kdy řeknete „hrnečku, dost“, je všechno
mnohem levnější a jednodušší. Náklady expresního doručení
by snížili kurýři na kolech či skútrech nebo malá elektrická auta
s levným provozem. Hodně by pomohla i vysoká hustota dis‑
tribučních center umístěných co nejblíž zákazníkům. Pro vět‑
šinu obchodníků jsou ovšem takové úvahy k ničemu, protože
představují velmi značné a velmi nejisté výdaje.
Rychle nebo vůbec
Přitom rychlé doručení zboží může být v určitých segmen‑
tech podmínkou existence. Obchodníkovi pak nezbývá než
zajistit rozvoz, jak to jde, často s finanční ztrátou. Efektivita
musí ustoupit přáním zákazníků. Společnost ovšem musí mít
dost objednávek, aby závozy za hranou rentability dokázala
kompenzovat bez chronické ztráty nebo prodej ohrožujícího
zvyšování cen. A k tomu potřebujete opravdu velký a stabilní
příliv objednávek. Obrat se samozřejmě liší podle typu a ceny
zboží, jeho rozměrů, skladnosti, tedy i nároků na dopravu.
Dost často je ale zájem větší než expediční možnosti.
Nové technologie jsou na světě
Aplikací, která příval expresních objednávek v řádu stovek
spolehlivě zvládá v režimu Next Day Delivery (lépe řečeno
next interval delivery), je např. systém Tasha od společnosti
SolverTech. Na trhu jich najdete více, ale kvalitou servisu a pod‑
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pory mohou pokulhávat. Uživateli systému Tasha jsou napří‑
klad již zmíněné společnosti Pilulka, Alza, Mall, Zásilkovna
a další. „Prodáváme opravdu všechno. Velikostně od SIM
karet přes nábytek a bílou techniku až po obrovské monto‑
vané garáže a zahradní altány pět krát pět metrů. A asi po mi‑
lionu reklamací, kdy kurýr ze zásilkové služby je tím jediným,
s kým se náš zákazník potká, jsme se rozhodli založit i vlastní
dopravu. Jednou z nejdůležitějších technologií tohoto nesku‑
tečně nákladného kroku je vytváření rozvozových plánů,“ líčí
David Špeta z Mallu. „Od té doby se na to nabalují další
prvky a moduly a ten servis od SolverTechu je skvělý,“ dodává.
Plánovací systémy, které zvládají i tisíce zakázek, navíc v re‑
žimu same day delivery, přesněji řečeno continuous delivery,
ale dohledáte velmi těžce. V České republice podobné ře‑
šení nabízí pouze systém Hermes. Jeho uživateli jsou napří‑
klad český Rohlík.cz, maďarský Kifli.hu, chystající se rakouský
Gurkerl.at, český Košík.cz a společnost DoDo.
Hermes má nervy ze železa. Trpělivě zpracovává přicháze‑
jící objednávky, třídí si je podle tras a termínů a s rozhod‑
nutím, kdy kterou jak poslat, vyčkává do poslední možné
chvíle. „Nemá problém kdykoliv pozměnit trasu nebo náklad
vozidla, pokud to pro odesílatele bude levnější a zákazník
nebude čekat déle,“ tvrdí za dodavatele systému, společnost
SolverTech, Radek Veřmiřovský.
Vozidlům nachází optimální, pečlivě popsané trasy. Přihlíží
k aktuálnímu provozu, velmi dobře odhaduje časy dojezdů.
Nelze říct, že by kapacitu rozvozu zvyšoval. On rozvoz prostě
umožňuje. Dokáže to, pod čím se běžné aplikace, o živých
dispečerech nemluvě, spolehlivě hroutí. 

AMBICIÓZNÍ SPOLEČNOSTI
POTŘEBUJÍ DOBRÁ SPOJENÍ
DACHSER European Logistics

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

I inbound pomáhá
včasnému doručování
KLÍČOVÝM PRVKEM LOGISTICKÝCH PROCESŮ V E-COMMERCE JE ZKRÁCENÍ DOBY NUTNÉ K DODÁNÍ
ZBOŽÍ KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVI. ROLI SAMOZŘEJMĚ SEHRÁVÁ I KVALITA ZBOŽÍ A ŠÍŘE SORTIMENTU
DOSTUPNÉHO PRO ZÁKAZNÍKY. ABY VŠE PROBÍHALO HLADCE, JE NUTNÉ BEZCHYBNÉ NASKLADNĚNÍ
ZBOŽÍ, TEDY PERFEKTNÍ FUNGOVÁNÍ TZV. INBOUND PROCESU.
Adriana Weberová

Ř

ízení a chod celého inbound oddělení v distribučním
centru Amazonu v Dobrovízi má na starosti senior ope‑
rations manager inbound Renáta Horváthová. Oddělení
zajišťuje veškeré kroky nutné k bezchybnému naskladnění
zboží, které přichází do distribučního centra. Do každodenní
agendy tak patří například zajištění prostor pro naskladnění
zboží, zefektivnění procesů naskladnění, činnosti související
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s vratkami a nedoručeným zbožím, ale také projekty automa‑
tizace v rámci oddělení.
Celý inbound proces zahrnuje tři klíčové oblasti: vyložení
zboží z kamionu, jeho příjem a umístění do tzv. pick towerů,
tedy regálů pro uskladnění zboží. „Abychom zboží dokázali
najít, dochází ke spárování štítku a kódu. Po tomto kroku si
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ho může zákazník objednat online a zároveň činnost inbound
oddělení končí. Vyřízení objednávek, zabalení zásilky a do‑
ručení k zákazníkovi pak spadá pod oddělení outbound,“ vy‑
světluje na úvod Renáta Horváthová.
Ale zpět na začátek. Existují dvě základní varianty, jak pro‑
dukty do distribučního centra v Praze putují. Buď přímo od ex‑
terních dodavatelů, nebo interní distribucí. Jednotlivé zboží se
při příjmu liší procesními cestami, které jsou nutné k jeho na‑
skladnění. Může se jednat buď o příjem položky po položce
neboli jednotlivě (tzv. each receive) na speciálně upravených
stanicích, nebo celých palet s jedním typem položky.
Aby to nebylo tak jednoduché, u některých typů zboží je před
samotným zaskladněním nutný extra krok. Například vložení
produktu do ochranné bublinkové fólie nebo sáčku, což za‑
mezuje poškození položky.
Při naskladnění se řeší typy produktů – rozlišují se například
knihy, CD a DVD, elektronika, menší oblečení, kosmetika, kr‑
mivo pro zvířata nebo grocery (pozn.: převážně potraviny).
Proto je nezbytné, aby tzv. zásobníky byly přizpůsobeny roz‑
měrům jednotlivých položek. Například oblečení se dává
do speciálních šuplíků, kde se může přehledně naskládat na
sebe.
„Při naskladňování vždy dodržujeme určitá pravidla, abychom
efektivně využívali rozměry zboží a objem zásobníků a zá‑
roveň aby naskladnění bylo přehledné,“ zdůrazňuje vedoucí
inbound oddělení. Zaměstnanci poté mohou jednoduše vy‑
jmout položku jedním tahem a nemusí ji složitě hledat, čímž
se ušetří čas a minimalizuje riziko chyb nebo záměny položek.
Velikost, rozměry a hmotnost každé položky jsou uloženy
v databázi, která hlídá vhodnost položky pro daný typ regálu.
Online navádění operátorů
zefektivnilo naskladňování
Jedním z projektů, který pomohl zlepšit efektivitu a produktivitu
v distribučním centru, bylo loňské umístění obrazovek do pick
toweru. Výsledkem je lepší orientace zaměstnanců v prostoru.
„Dříve jsme našim pracovníkům dávali k dispozici mapy, kde
měli fixou vyznačená volná místa, kam mohou jít nasklad‑
ňovat zboží. Zmíněný způsob nebyl vždy dostatečně efektivní
a přesný,“ vzpomíná Renáta Horváthová. Proto byly využity stá‑
vající obrazovky v hale, které zaměstnance naváděly online.
Výsledkem bylo markantní zvýšení produktivity týmu. Vedení
distribučního centra proto investovalo do dalších obrazovek
nainstalovaných na všechna strategická místa. Kromě toho
o úspěšný projekt projevila zájem i centrála v Lucembursku
a plánuje postupnou implementaci obrazovek i v dalších dis‑
tribučních centrech.

Inbound procesy
zahrnují i inventarizaci zboží
V Amazonu slouží k inventarizaci zboží separátní oddělení
kontroly a kvality, které pravidelně kontroluje stav zásobníků
a zda je naskladněná položka uvedena ve správném množ‑
ství a uložená na příslušném místě. „Jak jsem zmiňovala, při
naskladňování dochází ke skenování štítku na položce i zá‑
sobníku, čímž se v systému propojí. Díky našim algoritmům do‑
kážeme kontrolovat některé kroky i zpětně,“ vysvětluje Renáta
Horváthová. Pokud systém vyhodnotí, že někde v procesu na‑
skladnění došlo k chybě, oddělení kontroly konkrétní zásob‑
níky přepočítá co do počtu a typu položek. Kontrola probíhá
na denní bázi. „Samotný pick tower se kontroluje jedenkrát
týdně, kdy porovnáváme virtuální versus fyzický stav na sys‑
témem vygenerovaných položkách. Defekty pak uvádíme
v přepočtu na milion položek. Tuto kontrolu provádějí dediko‑
vaní pracovníci oddělení kvality.“
I v inbound oddělení jsou využívány různé typy dopravníků
sloužících k přesunu položek rozmanitých velikostí a zejména
hmotností. „Zboží je tak možné v komfortní výšce přesunout
z dopravníku na pracovní stůl,“ upřesňuje Renáta Horváthová.
I když u většiny procesů stále převládá manuální činnost,
snahou je neustálé zlepšování ergonomie. „V současné době
máme rozpracované projekty pro příjem položek z palet
v komfortní výšce za pomoci paletového zvedáku. Kromě toho
jsme v poslední fázi testování speciálního zvedacího zařízení
na vykládku zboží přímo z návěsu na dopravník, a to v růz‑
ných výškách za pomoci platformy, která usnadňuje práci
a napomáhá správné ergonomii pracovníků,“ uzavírá.
Snahou je vratky
poslat zpět do oběhu
Jednou z nejsložitějších oblastí v e-shopech jsou vratky. Procesy
vratek jsou řešeny na několika místech v Evropě. Jedním
z nich je reverzní logistické centrum ve slovenské Seredi. Po
přijetí vráceného zboží se vyhodnocuje, jak s ním bude dál
naloženo. Jednou z možností je další distribuce zákazníkům
a Amazon Warehouse Deals – platforma, kde se nabízí po‑
užité zboží se slevou. Snahou je ho maximálně vracet do
oběhu. Druhá možnost nastane ve chvíli, kdy je zboží vyhod‑
noceno jako neprodejné. V tomto případě se vrací výrobci.
Další variantou je prodej položek společnostem, které ho dále
využijí, například na náhradní díly. Po jejich zpracování ve
vratkovém centru putují co nejrychleji do distribučních center
a druhotných procesů. V centru vráceného zboží tak tráví jen
skutečně nezbytně nutný čas.
Do zákulisí logistického centra Amazonu jste s námi mohli na‑
hlédnout v magazínu Packaging Herald č. 21. 
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Tlak na kvalitu
palet roste
UPLATNĚNÍ PALET V PŘEPRAVĚ A EXPORTU
JSME NAČALI JIŽ V MINULÉM VYDÁNÍ PACKAGING
HERALD. SVÉ NEZASTUPITELNÉ MÍSTO MAJÍ TAKÉ
VE SKLADOVÁNÍ A LOGISTICE VŮBEC. UŽ DÁVNO
NEJDE POUZE O KLASICKÉ EUROPALETY. TRH
MATERIÁLŮ. KROMĚ DŘEVĚNÝCH SE NEJČASTĚJI
POUŽÍVAJÍ PLASTOVÉ VARIANTY.

foto: EPAL

NABÍZÍ ŠIROKOU ŠKÁLU ROZMĚRŮ, ALE TAKÉ

Adriana Weberová

T

rh s paletami se zásadně nemění, i když je patrný ros‑
toucí tlak na jejich kvalitu, konkrétně na pevnost, přesné
rozměry, dlouhou životnost a ekologickou nezávad‑
nost. „Vysoké požadavky na přesné rozměry palet a jejich
kvalitu obecně jsou dány dynamicky rostoucí automatizací
veškerých logistických procesů – používaných automatizova‑
ných výrobních a přepravních linek, automatizovaných skladů
a regálových zakladačů apod.,“ potvrzuje Milan Kovařík, vý‑
konný ředitel Zemského výboru EPAL pro ČR a SR. Zde i malá
odchylka v rozměrech palety může způsobit obrovské škody
zablokováním celého logistického procesu. „K tomu dochází
poměrně často, zejména v případech, kdy si uživatelé palet
pořizují neznačkové nelicencované palety, které negarantují
veškeré parametry povinné pro řádnou a kvalitní paletu,“ va‑
ruje Milan Kovařík.
V oblasti dřeva je poslední novinkou společnosti EPAL modifi‑
kace předchozí půlpalety EPAL 7 s rozměry 800 × 600 mm.
Byla vyvinuta jako skutečná varianta tzv. düsseldorfské pa‑
lety, která se dosud na trhu používala. Vybavena je šesti ko‑
vovými úhelníky místo dřevěných špalků a třemi zakulacenými
středovými špalky. Disponuje vysokou nosností, přes 500 kg,
přičemž sama má hmotnost menší než 10 kg a má extrémně
dlouhou životnost. „Nově je vybavena kulatými středovými
špalky, což znatelně usnadní manipulaci s touto paletou a vý‑
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razně se tím prodloužila její životnost,“ potvrzuje Milan
Kovařík. V evropském měřítku je použití nové půlpalety opti‑
mální zejména pro nápojový průmysl a obchodní řetězce. Je
také velmi vhodná pro automatizované sklady a automatizo‑
vanou manipulaci s paletami.
Po světě kolují různé formáty palet
Pro doplnění: EPAL v současnosti nabízí šest základních typů
dřevěných palet a jeden typ kovové ohradové palety – tzv.
gitter box. Jednoznačně nejrozšířenější v Evropě i ve světě je
klasická europaleta EPAL 1 s nosností 1500 kg a rozměry
800 (délka) × 1200 (šířka) mm. V portfoliu je také tzv. britský
formát EPAL 2 (1200 × 1000 mm s nosností 1250 kg), což
jsou palety používané zejména ve Velké Británii a vybraných
lokalitách v zámoří. V oblasti Asie je v oběhu tzv. asijský
formát EPAL 3 (1000 × 1200 mm s nosností 1500 kg). V na‑
bídce nechybí půlpaleta EPAL 6 (800 × 600 mm s nosností
500 kg) s dřevěnými špalky, která se často využívá jako vý‑
stavní paleta a bývá umístěna přímo v prodejních prostorách.
Následuje zmíněná půlpaleta EPAL 7. Portfolio doplňuje pa‑
leta EPAL CP, která se nabízí v devíti různých specifikacích od
CP 1 po CP 9 a používá se zejména v chemickém průmyslu.
Zapomenout nesmíme na již zmíněnou výměnnou kovovou
ohradovou paletu (tzv. gitter box) oblíbenou především v auto‑
mobilovém průmyslu v Evropě.
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foto: Schoeller Allibert

V oblasti značení dřevěných palet se masově a napříč celým
trhem prosazuje inkoustový tisk. „Jeho jedinou nevýhodou jsou
vyšší počáteční náklady na zařízení, ale pak již převládají
samá pozitiva,“ tvrdí Milan Kovařík. Z hlediska výhod se jedná
o výrazně nižší provozní náklady na označení jedné palety,
výrazně vyšší rychlost označování nebo vyšší flexibilitu oproti
vypalování – u inkoustového tisku si můžete během okamžiku
změnit motiv a informace, kterými budete palety označovat –
a tím například dále odlišit palety konkrétního zákazníka.
Mezi další výhody patří ekologická nezávadnost používaných
inkoustů, které mohou přijít i do styku s potravinami. Za zmínku
také stojí výrazně vyšší bezpečnost práce pro obsluhující per‑
sonál a odstranění rizik vzniku požáru vyplývající z používání
otevřeného ohně nebo vysoké teploty při vypalování znaků.
KVALITA PALET ROSTE
Alternativou dřevěných palet jsou již zmíněné plastové va‑
rianty. Výrobce vratných plastových obalů, společnost Schoeller
Allibert, nabízí hned několik variant palet. Light jsou určené pro
lehké aplikace, obvykle jde o export do zámoří s omezeným
počtem oběhů. Pro středně těžké aplikace do 500 kg slouží
palety medium. Nasazeny mohou být pro dlouhodobé použití
nebo pro omezený počet oběhů. Kategorie heavy je vhodná
pro těžké aplikace do 1250 kg a konečně cleanroom palety
jsou využívány pro hygienické aplikace v potravinářském nebo
chemickém průmyslu. Z hlediska velikostí jsou na trhu roz‑
měry: 600 × 400 mm, 800 × 600 mm, 1200 × 800 mm,
1200 × 1000 mm, 1200 × 1200 mm, 1300 × 1100 mm
a speciální rozměry podle požadavků klienta.

V oblasti kvality palet jsem po dlouhé době optimistický.
Výrazně za poslední roky, a pomohl k tomu „jarní“ covid,
začíná více a více uživatelů vnímat paletu jako klíčový
prostředek pro přepravu svého výrobku, který často zajišťuje
nejen samotnou dopravu od dodavatele k zákazníkovi, ale
také reprezentuje výrobek nebo zboží daného dodavatele.
Přibývá firem, které se nechávají školit ohledně všeho, co
souvisí s paletou. Výsledkem jsou zaměstnanci, kteří si
umějí pohlídat kvalitu nakupovaných palet a tím firmám
ušetří peníze. Mnoho uživatelů si začíná prověřovat své
dodavatele palet, což je další výborná zpráva. Souvisí to
s ochranou zdraví a životního prostředí. Uživatelé zvažují,
kdo jim nabízí v těchto tématech nejlepší řešení, a více
kladou důraz na kvalitní, autorizované firmy mající všechna

STABILPLASTIK POUŽÍVÁ K VÝROBĚ

potřebná oprávnění a licence.
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Perfektní přehled
Cirkulace vzduchu zaručena
Jednoduše stohovatelné

PŘÍMO
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PR PREZENTACE

OBALFRUKT
dřevařská výroba spol. s.r.o.

EPAL představuje licencované partnery
EVROPSKÁ PALETOVÁ ASOCIACE – EPAL, která je v České a Slovenské republice zastoupena profesním
sdružením, Zemským výborem EPAL pro ČR a SR, postupně představuje své členy, kteří jsou držiteli řádné licence
EPAL, opravňující je k výrobě nebo opravě licencovaných palet EPAL.

J

ako v pořadí druhou společnost představujeme OBALFRUKT,
dřevařskou výrobu spol. s r. o., kterou nás provede
výrobní ředitelka, paní Milada Čechová.

Jsme rodinnou společností, která se od založení v roce 1991 zabývá výrobou dřevěných obalů, palet a řeziva.
Naše společnost zajišťuje
kompletní paletový servis, jako je:
• Návrh, výroba a dodání standardních palet, atypických palet
a EPAL palet • Výroba obalů ze dřeva a velkoplošných dřevěných
materiálů podle požadavků zákazníka • Výroba přepravních
beden, vík a podvozků • Tepelné ošetření IPPC • Sušení palet aj.

 1991– založení společnosti, postupná realizace
výroby a dodávek palet, řeziva a dřevěných obalů

 1993 – stavba pilnice v areálu Blatnice,
vlastní produkce řeziva

 2002 – nákup 65 ha lesa, postupný růst produkce,
modernizace technologie, růst počtu zaměstnanců

kulatiny, rozmítáním a omítáním, krácením, kompletací palet, te‑
pelným ošetřením IPPC a sušením palet až po dopravu palet
k odběrateli. Všechny procesy zajišťujeme ve vlastní režii, naši
zaměstnanci jsou kvalitně proškoleni, díky čemuž si kontrolujeme
a udržujeme nadstandardní kvalitu palet a služeb. Dřevařskou
výrobu u nás zajišťuje 70 zkušených pracovníků s dlouholetou
praxí v oboru.
Výroba našich palet je zaměřena především na výrobu atypických palet, které vyrábíme podle přání zákazníka. Na základě
požadované specifikace dřevěného obalu zpracujeme cenovou
nabídku, případně na základě rozměrů přepravovaného zboží
a jeho hmotnosti navrhneme optimální konstrukci palety při minimalizaci nákladů. Výrobu dřevěných obalů provádíme především z vlastního řeziva. Malé výrobní série zhotovujeme pomocí
forem a pneumatických hřebíkovacích pistolí. Větší série palet
zhotovujeme na automatické paletovací lince a paletovacích
stolech. Kromě atypických palet vyrábíme i veškeré druhy standardních palet o rozměrech (v mm) 1200 × 800, 800 × 600,
1200 × 1000 aj.

 2007 – nákup nových technologií – automatická







sbíjecí linka palet, sušárna, nakladač aj.
2009 – otevření druhého kompletního provozu
v areálu pily v Moravských Budějovicích
2013 – zahájení pořezu na pile v Grešlovém Mýtě
2014 – přesun výroby do areálu pily v Grešlovém Mýtě
2015 – modernizace sbíjecích stolů se stohováním palet
2016 – nákup flexibilního sbíjecího stroje na paletové
komponenty
2018 – modernizace pilnice, zvýšení pořezové kapacity,
výstavba haly, rozšíření vlastních lesních porostů o 42 ha

Od prvopočátku je firemní strategií kompletní zajišťování kvalitní výroby dřevěných obalů – počínaje těžbou dřeva, pořezem
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Na přání zákazníka palety následně tepelně ošetřujeme podle
standardu IPPC, sušíme na požadované procento vlhkosti, značíme (např. nosnost, znak výrobce aj.), vyrobené palety stohujeme v požadovaném množství a způsobu (do sebezámkování
nebo na sebe) a dodáme v požadovaném termínu zákazníkovi.
Naší dlouhodobou firemní strategií je cesta kvality, proto jsme
v oblasti certifikovaných palet již před lety přešli výhradně na výrobu palet EPAL.

obalfrukt@obalfrukt.cz
www.obalfrukt.cz

PALETY EPAL:
• KONTROLOVANÁ KVALITA – klíčový faktor pro bezpečnost, spolehlivost a dlouhou životnost
• UDRŽITELNOST – 100% z přírodního materiálu, 100% ekologické, účinně snižují CO 2
• STANDARDIZACE – základ pro efektivní logistický řetězec - přepravu, manipulaci i skladování
• SUŠENÍ A TEPELNÉ OŠETŘENÍ DLE ISPM-15 – mimořádná pevnost a životnost včetně ochrany životního prostředí

www.epal-palety.cz

LOGISTIKA

Penny a Unilever
sázejí na paletový
pooling již 15 let
PALETOVÝ POOLING JE ŘEŠENÍ ZALOŽENÉ NA PRONÁJMU A OPĚTOVNÉM VYUŽÍVÁNÍ PALET. V PRAXI
UMOŽŇUJE FLEXIBILNĚ REAGOVAT NA PRAVIDELNÉ I NEČEKANÉ VÝKYVY V POPTÁVCE PO ZBOŽÍ NA
PALETÁCH. ZVLÁDAT AKTUÁLNÍ VÝZVY V LOGISTICE POMÁHÁ SPOLEČNOSTI UNILEVER A OBCHODNÍMU
ŘETĚZCI PENNY MARKET, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ POOLINGOVÉ SLUŽBY SPRÁVCE PALET, SPOLEČNOST CHEP.
FUNGOVÁNÍ SPOLUPRÁCE PROVĚŘILA V UPLYNULÉM OBDOBÍ COVIDOVÁ PANDEMIE.
Adriana Weberová

M

aloobchodní řetězec Penny Market provozuje síť
385 prodejen v České republice. Ve svých ob‑
chodech nabízí mimo jiné produkty společnosti
Unilever, jejíž portfolio tvoří výrobky pro osobní péči, péči
o domácnost, potraviny a nápoje. Vzhledem k vysokým ob‑
jemům přepravovaného zboží mezi oběma obchodními
partnery je nezbytné klást důraz na efektivitu, flexibilitu a udr‑
žitelnost dodavatelského řetězce. Účinným pomocníkem může
být model založený na sdílení a opětovném využití palet.
Dlouhodobé, více než 15leté využívání paletového poolingu
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společnosti CHEP přineslo firmám kromě zmíněné flexibility
a efektivity hladké zvládnutí pravidelných i nečekaných výkyvů
v poptávce na maloobchodním trhu.
Využívání služby přináší úsporu nákladů i prostoru a eliminuje
skladování prázdných a nevyužitých palet. Správa paletových
kont je zajišťována a koordinována poskytovatelem služby,
což přináší uživateli menší administrativní zátěž. Správce palet
také ručí za konzistentní kvalitu a pravidelnou údržbu palet,
tedy aby byly používány bezpečné a kvalitní palety. Využívání
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paletové služby přineslo Unileveru roční snížení emisí CO2
o více než 205 tisíc kg, redukci spotřeby dřeva o 177 tisíc
decimetrů kubických a zamezilo produkci téměř 17 tisíc kg
odpadů.
V maloobchodním řetězci Penny Market došlo ke snížení roční
produkce CO2 dokonce o 307 tisíc kg, odpadu o 33 tisíc kg
a spotřeby dřeva o 229 tisíc decimetrů kubických. „Efektivní
logistika i celý dodavatelský řetězec jsou nepochybně klíčem
k tomu, jak zákazníkům zajistit, že u nás vždy najdou poža‑
dovaný sortiment – a pooling tomu reálně pomáhá,“ komen‑
tuje spolupráci Tomáš Kubza, ředitel logistiky řetězce Penny
Market, kterého doplňuje supply chain manager pro Unilever
ČR a SR Pavel Hampejs: „Oceňuji, jak rychle jsme mohli díky
poolingu reagovat a zajistit dodání našich produktů do pro‑
dejen, a to s jistotou konzistentní kvality palet.“
Fungování spolupráce otestovala v uplynulém období covi‑
dová pandemie. Zlom nastal v březnu 2020, kdy se po za‑
vedení plošných preventivních opatření začali spotřebitelé
mohutně předzásobovat produkty každodenní spotřeby. To
vedlo na straně maloobchodních společností k nutnosti skla‑
dovat a přepravovat větší objemy zboží, což přirozeně zvýšilo

i poptávku po paletách. Nepředvídatelné chování spotřebi‑
telů prověřilo, jak rychle a pružně je retail schopen reagovat
a zvládat tržní turbulence. Všechny zúčastněné strany musely
vymyslet řešení garantující zvládnutí nečekaně zvýšené po‑
ptávky. Společnost CHEP svůj paletový pool rozdistribuovala
mezi partnery podle jejich reálné potřeby, v důsledku čehož ne‑
ležely palety nevyužité ve skladech jiných zákazníků. Reakce
na nečekanou událost potvrdila v krizových časech schopnost
zajistit dostatečný přísun palet. Uživatelé paletového poolingu
mohli i v nelehké době hospodárněji nakládat se svými sklado‑
vými prostory a zcela eliminovat agendu spojenou se správou
paletových kont, čímž ušetřili svůj čas i náklady. „Paletový
pooling představuje natolik flexibilní řešení, že zákazníkovi
dovoluje pokrýt i větší výkyvy poptávky, jichž jsme byli svědky
v uplynulých měsících,“ podotýká Miroslav Voleský, retail
& asset manager společnosti CHEP CZ.
Obchodní model společnosti CHEP je založen na konceptu
sdílení a opětovného použití neboli poolingu. Se systémem
poolingu získáte palety, které potřebujete, pronájmem
z paletového fondu společnosti CHEP. Ta má pod kontrolou
celý administrativní proces, výrobu, opravy, dodání a svozy
palet v konzistentní kvalitě v rámci uzavřeného koloběhu.
PI

www.steinbauer-lechner.cz

Již více než 25 let vyvíjíme a vyrábíme průmyslové obaly.
STEINBAUER LECHNER s.r.o., Lišov, Sosní 824/25, 37373 Štěpánovice, 387 984 917, stbox@steinbauer-lechner.cz

Foto: Ball
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PLECHOVKY
JSOU LEHČÍ
A ATRAKTIVNĚJŠÍ
ROSTOUCÍ ZÁJEM O NÁPOJOVÉ PLECHOVKY NA
TOVÁRNY VÝROBCE HLINÍKOVÝCH PLECHOVEK
CANPACK VE STŘÍBŘE. ROČNĚ BY SE ZDE MĚLA
VYROBIT MILIARDA KUSŮ. KLÍČOVÝM ODBĚRATELEM
JE NEDALEKÝ PLZEŇSKÝ PRAZDROJ. SVÉ
ZASTOUPENÍ MÁ V ČESKÉ REPUBLICE TAKÉ

Foto: Ardagh Group

ČESKÉM TRHU POTVRZUJE I NEDÁVNÉ OTEVŘENÍ

VÝROBCE BALL.
Adriana Weberová

P

růlomovým obdobím se stala polovina minulého století,
kdy se plechovky začaly vyrábět z hliníku, staly se leh‑
čími a začaly dobývat trh. Spotřebitelé na plechovkách
oceňují především jejich praktičnost a snadnou manipulaci.
Oceňována je také účinná ochrana produktu a schopnost
uchovávat teplotu chladného nápoje. „Dnešní plechovka
váží méně než 12 g a její stěna není silnější než lidský vlas.
Před 20 lety se z 1 kg hliníku vyrobilo 40 plechovek. Dnes
se jich ze stejného množství vyrobí 60. Popularita plechovky
má vzrůstající tendenci a jejich množství uvedené na trh se
každoročně zvyšuje,“ uvádí Radek Mádr, ředitel společnosti
Ball Beverage Packaging Czech Republic. Kromě piva lze
do plechu balit víno, džusy, vodu, kávu nebo například čaj.
Obaly z plechu nabízejí možnosti aplikace působivých vi‑
zuálních efektů. Poutavé zářivé designy v neonových barvách
nabízí například společnost Ball. „Prostřednictvím vysoce sofis‑
tikovaného tiskového stroje dekorujeme plechovku s použitím
až osmi barev,“ podotýká Radek Mádr. I mezi nápojovými ple‑
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chovkami se prosazuje využívání variabilních dat. Dalšími
trendy je sázka na termo, matné, fluorescenční nebo hma‑
tové efekty.
Dalším známým výrobcem je například společnost Ardagh
Group, která nedávno představila efektní štíhlou jasně zářivě
žlutou plechovku o objemu 250 ml. Zadáním bylo navrhnout
řešení, které vyvolá představu horkého letního dne. Obal na
míchaný alkoholický nápoj Limoncello Tonic pro nizozemskou
nápojářskou společnost Fiorita zaujme propracovanou geo‑
metrickou linií s efektem vodoznaku. Výzvou pro tým skupiny
Ardagh bylo dosažení rovnováhy mezi ostrým barevným kon‑
trastem a noblesní jednoduchostí, o kterou výrobce drinků
usiloval. „Chtěli jsme, aby se v prémiovém a smysluplném
vzhledu plechovky odrážela jednoduchost našich drinků.
S týmem Ardagh Graphics jsme spolupracovali velmi úzce,
pomohl nám zvolit správné barvy a bylo skvělé, že jsme mohli
návrhy vyzkoušet přímo na plechovkách,“ uvádí Benno Fiorito,
ředitel společnosti Fiorito.
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Degustační box od
společnosti Smurfit Kappa
je ideální na společenské
akce pod širým nebem nebo
jako příruční samoobslužná
vinotéka či bar.

Bag-in-Box garantuje
čerstvost obsahu
i po otevření
BAG-IN-BOX (BIB) UŽ DÁVNO NENÍ SPOJOVÁN POUZE S VÍNEM. OBAL VYBAVENÝ VENTILEM NEBO
CHCETE-LI „PÍPOU“, KTERÝ TVOŘÍ FLEXIBILNÍ A VZDUCHOTĚSNÝ SÁČEK UMÍSTĚNÝ V KRABICI Z VLNITÉ
LEPENKY, SE POUŽÍVÁ I NA MOŠTY, OVOCNÉ ŠŤÁVY, VODU, MLÉKO, SIRUPY, ALE TAKÉ PRO KOSMETIKU
A DOKONCE DEZINFEKCI.
Adriana Weberová

J

ednou z výhod Bag-in-Boxů jsou nízké logistické náklady
vyplývající ze snadné manipulovatelnosti a možnosti
stohování. To přináší úspory při skladování i trans‑
portu. Odhaduje se, že při skladování potřebují BiB o polo‑
vinu méně prostoru než tradiční obaly na nápoje. Snadnou
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manipulovatelnost poskytuje také konečným spotřebitelům.
Zapomenout bychom neměli ani na dlouhé zachování čerst‑
vosti jeho obsahu. Za zmínku rovněž stojí marketingové
možnosti BiB. Těch uměl maximálně využít výrobce THIMM
pack’n’display u obalu pro ekodrogerii Tierra Verde. Výsledkem
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je grafický design odpovídající ekologickému zaměření firmy.
Podrobněji jsme se tomuto obalovému řešení věnovali v ma‑
gazínu Packaging Herald č. 25.
„Balení typu Bag-in-Box je úspěšně používáno jako alterna‑
tiva pevných dutých obalů, například ze skla nebo plastu,
a naplňuje trend posledních let v oblasti balení tzv. rigid to
flexible – tj. přechod z tvrdých na flexibilní obaly,“ uvádí
Aleš Koukola, jednatel společnosti VEPAK a dodává: „Jednou
z hlavních výhod flexibilních obalů je jejich nižší náchylnost
k poškození, což pro obchodníky mimo jiné znamená úsporu
nákladů spojených s likvidací škod vzniklých v souvislosti
s poškozením obalů.“ Dalším benefitem je podle něho přítom‑
nost výpustního ventilu (pípy), který dovoluje postupné vypouš‑
tění obsahu bez kontaminace zbývajícího obsahu kyslíkem (či
okolní atmosférou obecně), což by mohlo způsobit znehod‑
nocení výrobku uvnitř obalu. Prodlužuje se tím trvanlivost pro‑
duktu po otevření obalu.
Dalším, a to již dlouhodobým trendem je všudypřítomná udr‑
žitelnost. „Moderní technologie používané při výrobě fólií na
sáčky umožňují snižování tloušťky obalů při současném za‑
chování či dokonce zlepšení jejich vlastností,“ potvrzuje Aleš
Koukola. Kupředu jde také vývoj materiálů, které svým slo‑
žením lépe umožňují jejich opakované využití.
K balení vína se používá čtyřvrstvá konstrukce sáčku, to zna‑
mená, že každá strana je vyrobena z dvouvrstvé fólie. „Horní
krycí vrstva plní funkci UV bariéry a bariéry proti plynům (ty‑
picky PETmet/PE), vnitřní je pojistná vrstva proti vpichu a ji‑
nému mechanickému poškození (typicky LDPE),“ doplňuje Aleš
Koukola. Při balení moštů není kladen takový důraz na UV
ochranu, jako je u balení vína. Typicky se používají čiré kom‑
binace fólií. Horní vrstva je vyrobena z PA + EVOH, vnitřní
vrstva z LDPE – opět slouží jako pojistka proti propíchnutí,
může být případně i vynechaná.
Univerzální „trojobal“
lze využít i na cesty
Zajímavou inovaci reprezentuje degustační box vyvinutý na
principu Bag-in-Box. Určený je pro tři různé nápoje. „Trojobal“
je vhodný na vína, lihoviny, šťávy, nektary, sirupy apod.
„Ideální je na společenské akce pod širým nebem nebo jako
příruční samoobslužná vinotéka či bar. Jeho nízkou hmotnost
a snadnou manipulaci lze využít i na cestách,“ doporučuje
Jan Kaprhál, innovation & marketing manager společnosti
Smurfit Kappa, a potvrzuje trend udržitelnosti: „Degustační
box je šetrný k životnímu prostředí, certifikovaný FSC a vyro‑
bený ze 100% recyklovatelných materiálů.“ Autor jeho kon‑
strukce Hynek Chaloupka ho vybavil chytrým uzávěrem, díky
kterému zůstane nápoj svěží až jeden měsíc po otevření.

Samoobslužný degustační box obsáhne 3 × 1,5 l nápoje
a cílí na městskou populaci mileniálů s ekologickým myš‑
lením, kteří touží po novinkách a ocení nápaditost provedení.
Autorem designu je Aleš Mička.
A víte, že do BiB lze balit také mléko? Důkazem je mlékárna
Pragolaktos, která uvedla na trh nový Bag-in-Box Mlékobox.
Jde o náhradu 10 litrových nápojových kartonů Tetra Pak
jedním desetilitrovým Mlékoboxem. Motivací byla opět
především udržitelnost a šetrnost BiB k životnímu prostředí.
Mlékobox údajně sníží množství emisí CO2 až o 84 %. Díky
snadné oddělitelnosti jednotlivých materiálů (tvoří jej ze 75 %
lepenka a z 25 % plast) a následně snadnějšímu sběru
a recyklaci odpadu nezatíží životní prostředí tak jako při po‑
užití původní varianty. „Mlékobox nachází využití především
v segmentu HoReCa, kde rychlost a jednoduchost dávkování
hrají velkou roli. Chystá se ale i pětilitrová varianta pro do‑
mácnosti,“ prozrazuje plány mlékárny za výrobce obalového
řešení Jan Kaprhál.
Společnost Smurfit Kappa také dokázala v létě zareagovat na
zvýšenou poptávku po dezinfekčních prostředcích spojenou
s koronavirovou pandemií.
Výsledkem je BiB obsahující
dezinfekci na ruce. K dispozici
je v 1,5l až 20l nádobách vy‑
bavených speciálním ventilem
Vitop určeným pro podobné
látky.

Bag-in-Box společnosti
Organic Wines
nabízí po vyprázdnění
i druhotné využití jako
ptačí budka

Kuriozitou jsou BiB nabízené společností Organic Wines,
které lze po dopití vína zavěsit na strom a využít jako ptačí
budku. Právě prodejci vína a vinařství stále patří mezi nej‑
častější uživatele balení typu Bag-in-Box. Namátkou můžeme
jmenovat Vinařství Vajbar Rakvice, vinařství Baláž, Vinařství
Jan Plaček nebo Vinařství Nosreti. Nejčastěji nabízejí BiB ve
formátech 3, 5, 10 nebo 20 litrů.
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Nebezpečné
látky patří do
IBC kontejnerů
NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ MUSÍ BÝT ZABALENO TAK,
ABY SE BEZPEČNĚ DOSTALO Z MÍSTA NAKLÁDKY
DO MÍSTA ZPRACOVÁNÍ, PŘÍPADNĚ POUŽITÍ
NEBEZPEČNÝCH LÁTEK. PODLE ZPŮSOBU PŘEPRAVY
(SILNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, LETECKÁ NEBO LODNÍ)
JSOU NA OBALOVÉ PROSTŘEDKY OBSAHUJÍCÍ
NEBEZPEČNOU LÁTKU KLADENY PŘÍSNÉ NÁROKY.
OBALY POUŽITÉ NA KONKRÉTNÍ NEBEZPEČNÉ
LÁTKY MUSÍ BÝT OPATŘENY SPECIFICKÝM UN
OZNAČENÍM. TYPICKÝM REPREZENTANTEM JSOU
NAPŘÍKLAD IBC KONTEJNERY.
Adriana Weberová

Z

a posledních 30 let došlo k obrovskému rozvoji balení
nebezpečných věcí do IBC kontejnerů, které jsou velice
dobře manipulovatelné a stohovatelné a zajišťují ma‑
ximální bezpečnost pro životní prostředí i zdraví pracovníků.
Navíc jsou vyrobeny na vícenásobné použití a po odborné
rekondici, která splňuje platnou legislativu, jsou vhodné pro
opětovné plnění nebezpečných látek. „V této oblasti došlo
v posledních letech k velkému vývoji nejen v legislativě vyspě‑
lých evropských zemí, ale i k vývoji funkčních systémů svozů,
díky čemuž většina použitých IBC kontejnerů nekončí jako
odpad na skládkách,“ uvádí Jindřich Silbernágl, jednatel spo‑
lečnosti EKO – CONTAINER SERVICE (ECS). Všechny typy
IBC kontejnerů jsou vyráběny i s UN označením pro přepravu
nebezpečných látek.
Pro plnění a přepravu nebezpečných látek jsou na trhu lahve
od objemu 0,25 do 1 l, plastové kbelíky od pěti do 30 l, plas‑
tové a plechové kanystry od 2,5 do 60 l, plastové a ocelové
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sudy od 30 do 220 l na kapalné i tuhé látky a především již
zmíněné IBC kontejnery o objemu od 300 do 1250 l včetně
IBC kontejnerů na hořlaviny. „Většina nabízených obalových
prostředků je pro naše zákazníky k dispozici okamžitě k do‑
dání ze skladu. Disponujeme rozsáhlými sklady a areálem
o rozloze zhruba 80 000 m2. Rozvoz zajišťujeme po celé
republice většinou vlastní autodopravou,“ doplňuje Jindřich
Silbernágl. Také u balení nebezpečného zboží je trendem
snaha o snižování hmotnosti materiálů pro výrobu obalových
řešení, a to při garanci zachování dostatečné pevnosti a sto‑
hovatelnosti. Výsledkem je kýžené snížení materiálové nároč‑
nosti výroby obalových prostředků, jejichž spotřeba neustále
stoupá a materiálové zdroje nejsou nevyčerpatelné.
Novinkou posledních dvou let je kontejner IBC UN o objemu
300 l, který v mnoha případech nahrazuje použití 220lit‑
rových sudů pro plnění a přepravu nebezpečných látek.
Přepravovat v něm lze i kapaliny II. a III. třídy nebezpečnosti.
Nový IBC kontejner je svými technickými parametry (výška
996 mm, šířka 800 mm a hloubka 600 mm) nižší a užší než
obvyklý 1000l a 600l kontejner. Vhodný je proto pro mani‑
pulaci ve skladech s úzkými dveřmi. „Jeho uživateli jsou vět‑
šinou společnosti, pro které je IBC kontejner pro manipulaci
jednodušší a bezpečnější než například 200litrový sud. Často
je IBC kontejner i ekonomičtější vzhledem k možnosti vícená‑
sobného použití,“ uvádí Jindřich Silbernágl.
ECS má ve svém portfoliu i repasované IBC kontejnery. Jejich
výhodou jsou přirozeně nižší pořizovací náklady. „Limitujícím
faktorem je nedostačující množství použitých IBC kontejnerů
na trhu, které je možno vykoupit a repasovat. Dalším limitu‑
jícím faktorem je snížení životnosti IBC kontejnerů, které jsou
po vyčištění a rekondici dodávány zpět na trh,“ upozorňuje
Jindřich Silbernágl. Uživateli repasovaných IBC kontejnerů
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K obalům na nebezpečné zboží neodmyslitelně patří jejich
mytí, které rovněž vykonává například již zmíněná společnost.
Kromě toho v rámci servisu pro své partnery zajišťuje rekondici
a opravy IBC kontejnerů. Zákazníci jsou především z oblasti
distribuce chemie a petrochemie. Díky pravidelnému servisu
jsou schopni udržet provozuschopnost svých IBC kontejnerů
na maximální hranici životnosti. Navíc se servisem výrazně
zlepšuje stav IBC kontejnerů a tím se i výrazně zvyšuje bez‑
pečnost práce i ochrana životního prostředí.
ECS disponuje technologií na čištění IBC kontejnerů, plasto‑
vých sudů se zátkami na kapaliny o objemu 220 l a plas‑
tových sudů s víkem o objemech 120 a 220 l. „Obecně je
zatím ekonomické čištění obalů nad 100 l, ale věřím tomu,
že v budoucnu budeme ekonomicky čistit i kanystry od ob‑
jemu 20 litrů. Tím se opět podaří snížit množství odpadů,
které mnohdy končí na skládkách. Osobně mě těší zájem ně‑
kterých zodpovědných firem o tuto službu,“ zmiňuje Jindřich
Silbernágl. Měsíčně jde v České republice o desetitisíce IBC
kontejnerů i plastových sudů. Také na Slovensku firma čistí ti‑
síce IBC kontejnerů a stovky ocelových obalů o objemu nad
100 litrů po barvách. „Vzhledem k tomu, že v naší provo‑
zovně v Týništi nad Orlicí dokončujeme novou moderní linku,
zvýší se kapacita mytí IBC kontejnerů v České republice na
dvojnásobek,“ slibuje.
Stroj na čištění IBC kontejnerů obsahuje kromě speciálních
mycích hlav a výkonných čerpadel i technologii na dokonalé
vysušení a zařízení pro zkoušku těsnosti. Součástí technologie

je i zařízení k recyklaci oplachové vody, což umožňuje vodu
použít vícekrát.

foto: EKO – CONTAINER SERVICE

jsou společnosti, které působí ve všech odvětvích průmyslu
(chemický, petrochemický, agrochemický, stavební, automo‑
tive, potravinářský) a distribuční firmy.

Proces mytí závisí na druhu látek, po kterých jsou obaly čiš‑
těny. V zařízení je naprogramováno pět základních my‑
cích procesů umožňujících standardně vyčistit nasmlouvané
množství IBC kontejnerů a sudů. V případě potřeby lze na‑
programovat i další mycí procesy, vhodné pro čištění obalů
po speciálních produktech. Součástí služby je také odvoz
znečištěných obalů a po vyčištění jejich zpětné dodání.
V nabídce je rovněž pronájem IBC kontejnerů formou prodeje
a garantovaného výkupu.
Logistice nebezpečného zboží se věnujeme i na straně 44.
PI

VÝZKUM

VHODNÝ
DESIGN OBALŮ
MŮŽE UŠETŘIT
MILIARDY
DOLARŮ
SPOLEČNOST DS SMITH PŘEDSTAVILA VLASTNÍ
PLÁN CIRCULAR DESIGN PRINCIPLES,
KTERÝ VZNIKL NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU. Z NĚJ
MIMO JINÉ VYPLYNULO, ŽE VHODNÝ DESIGN
OBALŮ, POUŽÍVANÝCH PŘEDEVŠÍM V ONLINE
NAKUPOVÁNÍ, BY MOHL CELOSVĚTOVĚ ROČNĚ

jících společností, a proto by více než polovina oslovených
zvažovala při dalším nákupu jiného dodavatele.
Podle průzkumu společností Forbes Insights a DS Smith mezi
vedoucími pracovníky může odstranění nevyužitého prostoru
v obalech přinést značné úspory v logistice, konkurenční vý‑
hodou je i nižší dopad obalů na životní prostředí. Kolem 60 %
dotázaných odhaduje, že více než čtvrtina obalů na elektro‑
niku obsahuje prázdný prostor, je zdeformována nebo ne‑
umožňuje efektivní naplnění přepravních kontejnerů. Společnost
DS Smith uvedla, že na základě vlastního výzkumu by snížení
nadbytečných logistických nákladů přineslo globálně roční
úsporu ve výši 46 miliard dolarů. Z průzkumu vyplynulo ně‑
kolik doporučení.
Pět doporučených zásad
při navrhování obalů
Chraňte značky a produkty:
Designéři/konstruktéři musí zajistit, aby obal dostatečně chránil
produkty. Poškozené výrobky v důsledku nekvalitního balení mají
ekonomický a ekologický dopad.
Nepoužívejte více materiálů, než je nutné:

UŠETŘIT NA LOGISTICKÝCH NÁKLADECH

Optimalizace použití obalových materiálů šetří zdroje

46 MILIARD USD. PĚT UVEDENÝCH PRINCIPŮ

a snižuje množství odpadu.

DESIGNU OBALŮ, VYTVOŘENÝCH VE SPOLUPRÁCI
S NEZISKOVOU NADACÍ ELLEN MACARTHUR
FOUNDATION, BY MĚLO FIRMÁM POMOCI PŘI
NAVRHOVÁNÍ OPTIMÁLNÍCH OBALŮ S OHLEDEM

Design pro efektivní dodavatelský řetězec:
Vývoj komplexního přístupu, který zohledňuje veškeré kroky
od výroby, skladování, balicích linek a rozložení produktů
v krabicích až po stohování v přepravních vozidlech.
Používejte obalové materiály co nejdéle:

NA CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU.

Kvalita, trvanlivost a recyklovatelnost jsou klíčem k tomu, aby byla

Ze zahraničních zdrojů

maximální využití vláken a rozpoznání hodnoty nad rámec

V

ýzkum například odhalil, že spotřebitelé před nákupním
rozhodnutím pečlivě zvažují i udržitelný přístup dodava‑
tele, a to zejména pokud jde o nadměrné balení. Téměř
všichni oslovení spotřebitelé (93 %) mají zkušenost s doručením
zásilky/balíčku s nevyužitým vnitřním prostorem. Skoro tři čtvr‑
tiny respondentů (73 %) obdržely dvakrát větší krabice, než
bylo s ohledem na balené zboží nutné. Zmíněné postřehy
v nich zanechaly negativní dojmy z neekologicky se chova‑
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obalová řešení a materiály používány co nejdéle. To znamená
primární funkce obalu.
Najděte lepší způsob:
Pokuste se i společně s vašimi
zákazníky vyvinout tzv. cirkulární obaly.

PRINCIPY OBĚHOVÉ EKONOMIKY
SE NETÝKAJÍ JEN OBALŮ — VÍCE NA

PR PREZENTACE

LED lampa
systému LeoLED
společnosti
GEW

Vlevo: Úspora tiskových barev s technologií LED je 40 %
v porovnání s konvenčními barvami ofsetového tisku.

Cesta k technologii
LED UV je v plném proudu…

Společnost ARETS GRAPHICS jako dlouholetý dodavatel barev „LOW ENERGY“ (Toyo Ink Europe) se pro svůj
další vlastní postupný rozvoj a progres v tomto atraktivním segmentu spojila s renomovaným výrobcem a spolehlivým
dodavatelem UV lamp z Anglie – společností GEW.

V

současné době se zavádění technologie LED UV mimořádně zrychluje a nutno podoktnout, že tiskárny, které
tuto technologickou vymoženost aplikovaly, se s ní ztotožnily a spolehlivost, s jakou jsou zpracovávány zakázky, je odradila od návratu ke klasickým technologiím včetně UV. Zavedení
technologie LED UV přináší firmám také významné ekonomické
úspory, odstup od konkurence se současným zavedením velmi
ekologické technologie.

Hlavní technologické výhody vytvrzování
LED UV technologií je možné jmenovat
v těchto několika bodech:
 Rychlost a minimalizace technologických přestávek
 Široká materiálová pestrost (papíry, plasty, fólie,
triplexové metalické papíry), jelikož nedochází
k ohřevu potiskovaného substrátu
 Standardizace podle normy ISO 12647-2 s minimálním
nárůstem tiskového bodu v porovnání s UV barvami
 Nižší spotřeba energie v porovnání s UV barvami
Z technického hlediska je možno najít několik zásadních rozdílů
mezi použitím UV záření a LED UV světelného zdroje. LED UV je
z hlediska emisí škodlivých plynů jednoznačně vyhovující a při
používání tohoto světelného zdroje k vytvrzování předmětných tiskových barev neprodukuje škodlivý ozon, který proto nemusí být
komplikovaně odvětráván. Používané UV lampy, kterých je na tiskových strojích instalovaných bezpočet, vyžadují k provozu reflektory, zrcadla, clony a mechanické ovládání. S jejich provozem jsou

proto spojené i servisní náklady. Výdržnost je jenom 2000 hodin.
Systém LED UV je tzv. on/off technologie s úsporou použité
energie až o 40 % a životností celkem 20 000 hodin (5 let).
Rozdíl v životnosti je absolutní a z hlediska ekonomického bezprecedentní. LED UV lampy jsou kompaktní, mobilní,
s možností umísťování do různých segmentů tiskového stroje podle
potřeby. Design LED UV lamp je bez reflektorů, clon, uzávěrek.
Konstrukce lamp bez těchto elementů nevyžaduje servis a vyznačuje se zvýšeným výkonem a životností po celou produkční dobu.
Systém termální ochrany (chlazení vodou na 25 °C) udržuje
LED UV lampy ve velmi stabilní teplotě a prodlužuje jejich spo‑
lehlivost.
Výrobci tiskových barev jednoznačně vsadili na tento perspektivní zdroj energie. Tisková barva byla největší výzvou této technologie, protože receptury musely být přizpůsobeny evropským
požadavkům a doporučením. Společnost Toyo Ink Europe vyrábí
ve svém závodě v Belgii ucelený sortiment tiskových barev pro
tuto technologii včetně laků. Máme k dispozici také kompletní sortiment barev pro nemigrační ofsetové aplikace LED UV. V našem
prodejním sortimentu jsou k dispozici i barvy a laky pro LED UV
flexografický tisk.

www.arets.cz
alexander.kuklovsky@arets.cz
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FOTO: X-Rite
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Speciální držáky X-Rite Cup & Cylinder Fixture pro měření barev například na kelímku nebo plechovce

Patřičná správa
barev obalů
COLOR MANAGEMENT ČILI SPRÁVA BAREV PROCHÁZÍ V POSLEDNÍCH LETECH MNOHA ZMĚNAMI –
K LEPŠÍMU. Z MNOHA ŘEŠENÍ, KTERÁ JSOU V TÉTO OBLASTI K DISPOZICI, VÁS DNES CHCEME SEZNÁMIT
S NOVINKAMI SPOLEČNOSTÍ X-RITE/PANTONE A BOBST – MIMO JINÉ I PROTO, ŽE JSOU NA NICH
DOBŘE VIDĚT I OBECNĚJŠÍ TRENDY V TOMTO OBORU.
Miroslav Dočkal

Kontrola barev v celém řetězci
Výrobcům obalů a zejména spotřebního zboží (jejich oba‑
lovým specialistům) je určen nový otevřený systém kontroly kva‑
lity balení i řízení dodavatelského řetězce, softwarové rozhraní
X-Rite ColorCert Reporting API. Ten umožňuje společnostem
používat jejich stávající software pro sledování a kontrolu kva‑
lity barev obalů napříč tiskovými a obalovými technologiemi
i globálními dodavatelskými řetězci. Pomocí rozhraní aplikač‑
ního programu (API) mohou výrobci zboží a obalů, tiskárny či
další zúčastněné společnosti sdílet barevná data mezi clou‑
dovou sadou ColorCert Suite, jakýmkoli spektrofotometrem za‑
loženým na systému XRGA a softwarem pro kontrolu kvality od
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jiných výrobců. ColorCert Reporting API je v současné době
podporován softwary Colorware MeasureColor a Flexicon
Inkpilot. Software ColorCert je integrovatelný s řešeními X-Rite
Color iQC, IntelliTrax2, PantoneLIVE, nástroji pro měření barev
založenými na XRGA a pokročilými softwary pro kontrolu kva‑
lity od jiných výrobců.
Po měření barev obalu
přichází na řadu i jeho obsah
Do nynějška jsme považovali za samozřejmé, že kontrola
barev se v obalovém průmyslu týká jen samotných obalů. To
se ale nyní změnilo průlomovým řešením společnosti X-Rite.
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Jak měřit barvy
na zakřivených obalech
Společnost X-Rite vyvinula rovněž speciální držáky X-Rite Cup
& Cylinder Fixture pro výrobce a tiskaře zakřivených plas‑
tových obalů, které umožňují nedestruktivní měření barev‑
ných povrchů těchto obalů příručními spektrofotometry eXact
a Ci6x. Držáky jsou ideální pro měření barev na malých plas‑
tových kelímcích, lahvích, tubách, ale i na dalších zakřive‑
ných površích včetně rukávových etiket (sleevů) a plechovek.
Držák obsahuje rameno pro umístění vzorku, které jej drží ve
správné výšce a úhlu, přičemž zohledňuje tloušťku jeho stěny
a umožňuje jím rovněž otáčet, aby bylo možné změřit různá
místa vzorku. Spektrofotometry eXact jsou přitom určeny k mě‑
ření barev na neprůhledných materiálech včetně papírových,
spektrofotometry Ci6x k měření barev na texturovaných, reflex‑
ních, průsvitných a průhledných vzorcích pomocí podklado‑
vého materiálu Munsell vyhovujícího normě ISO.
BOBST: správa barev vyžaduje
i technologické zásahy
Dostat barvy skutečně pod kontrolu ale neznamená jen za‑
vést určitý software. Vyžaduje to součinnost i všech „fyzických“
částí tisku, včetně tiskových strojů a samotných barev: in-line
měření barvy, standardizaci desek, aniloxových válců, pre‑
pressu, tiskových substrátů i inspekčních systémů.
Ukazuje to i příklad společnosti BOBST, známého výrobce
strojů pro potisk a výsek, zejména hladké a vlnité lepenky.
BOBST je předním prosazovatelem rozšířeného gamutu (ba‑
revného prostoru ECG, který přidává další tři barvy – zelenou,
oranžovou a reflexní modrou) k obvyklému prostoru procesních
barev CMYK a umožňuje tak pokrýt přes 95 % barevného

prostoru vzorníků Pantone místo 65 % obvyklých u CMYK).
Prakticky všechny přímé barvy tak lze získat v tiskovém stroji
z procesních barev. Pomocí převodu přímých barev do ECG
lze redukovat přemývací časy tiskových strojů i dopad na ži‑
votní prostředí. Podle odhadu společnosti Pantone již tiskárny
disponující potřebnými technologiemi potiskují celosvětově
15–25 % své obalové produkce pomocí ECG a Pantone od‑
haduje vzrůst tohoto podílu nad 50 % během příští dekády.
Flexotiskové a inkjetové stroje zřejmě v blízké době po‑
kryjí stejný barvový prostor jako ofsetové stroje, což umožní
i snadnější standardizaci a správu barev napříč technolo‑
giemi. Technologie Mouvent optimalizuje měření pro ECG
proces, pro flexo-postprint vlnité lepenky je určeno řešení THQ
FlexoCloud, které všechny přímé barvy převede do proces‑
ních. Pro flexotisk zároveň BOBST nabízí technologie Ink-On‑Demand (IoD) a DigiColor. IoD je určena zejména pro potisk
etiket, flexibilních obalů i skládačkové lepenky. Pracuje jen
s 30 gramy barvy v tiskové jednotce, přemytí jednotky a změ‑
ny barvy trvají jen pár minut a ztráty barvy činí jen několik
gramů. DigiColor je řešení pro REVO ECG tisk uvedený již
dříve společností BOBST a posunuje IoD koncept ještě dále:
k digitálnímu automatickému dávkování barvy do tiskové jed‑
notky. Poprvé umožňuje dokonale přenést podobu již vytiště‑
ného produktu zpět na digitální soubor a zajistit tak konzistenci
mezi výrobci a tiskaři daného obalu po celém světě.

FOTO: BOBST

Ta nově nabízí řadu měřicích přístrojů a software pro kontrolu
barvy džusů, mléčných výrobků, sportovních nápojů, piva,
lihovin a dalších tekutin. „Barva nápojů je jednou z nejtěž‑
ších věcí, která se během výroby kontroluje,“ uvádí Michael
Beering, produktový manažer X-Rite a Pantone. „Jakákoli
změna barvy mezi šaržemi může způsobit velký rozdíl v od‑
stínu finální směsi, zvláště pokud jde o přírodní přísady, jako
je ovoce.“ Pro tato měření jsou určeny stolní spektrofotometry
řady X700-X7 se softwarem Color iQC a řada Ci7000, vy‑
užívající magnetické zařízení k uchycení zkumavky pro mě‑
ření kapalin. To umožňuje operátorům rychle a snadno měřit
kapaliny bez znečištění přístroje nebo vzorku. Tato řada za‑
hrnuje model Ci7600, který nabízí měření odrazivosti a pro‑
pustnosti pro neprůhledné, průhledné a průsvitné kapaliny,
a také modely Ci7520 a Ci7500. Řada Ci7000 má vnitřní
snímače vlhkosti a teploty, které identifikují, jak teplota ovliv‑
ňuje barvy. Nově lze modely Ci7600 a Ci7520 použít pro
měření a hodnocení barev pomerančového džusu.

Konzistence barev je pro obaly
spotřebního zboží klíčová
Na závěr dodejme, že podle výzkumů uvedených ve zprávě
společnosti BOBST „Digitalizace barvy v packagingu: zářivá
budoucnost?“ až 47 % konečných spotřebitelů očekává, že
produkt bude vypadat v realitě stejně jako na webu, 37 %
dalších akceptuje malé rozdíly, ale jen 9 % nevadí větší roz‑
díly. Nekonzistence barev zároveň snižuje pozornost koneč‑
ných spotřebitelů vůči padělkům.
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Barvy:
BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
KAM SMĚŘUJE VÝVOJ BAREV PRO POTISK OBALŮ? STRUČNĚ ŘEČENO K VYŠŠÍ BEZPEČNOSTI,
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI A EKOLOGIČNOSTI ZAHRNUJÍCÍ NAPŘÍKLAD NIŽŠÍ SPOTŘEBU ENERGIE.
ZÁROVEŇ ALE I K POTISKU VĚTŠÍ ŠKÁLY MATERIÁLŮ ŠIRŠÍM SPEKTREM EFEKTŮ A K BARVÁM POSILUJÍCÍM
FUNKCI OBALU, NAPŘÍKLAD NIČENÍM BAKTERIÍ ČI VIRŮ NEBO ZMĚNOU ODSTÍNU PŘI ZMĚNĚ TEPLOTY.
Miroslav Dočkal
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Grafoservis
s barvami a laky Epple
Společnost Grafoservis zastupuje na českém trhu mimo jiné
německého výrobce Epple Druckfarben. „Novinkou je osa‑
mostatnění značky PURe, kterou společnost Epple uvedla na
trh zhruba před rokem a půl a která kombinuje vlastnosti kon‑
venčních a UV barev. Nově nese jméno PURe Inks a začátkem
září byla těmito barvami poprvé vytištěna příloha magazínu
Heroine. Jde o ekologické barvy v pravém slova smyslu – vy‑
robené z obnovitelných surovin a plně recyklovatelné,“ uvádí
majitel společnosti Grafoservis Jaroslav Hruška a dodává:
„A jsou samozřejmě výborně použitelné i pro obalový prů‑
mysl.“ Za určitou reakci Epple na epidemii koronaviru můžeme
pokládat i inovovanou řadu (zejména) laků Microbe Protect
2400, která díky příměsi aktivních nanočástic stříbra ničí
s téměř stoprocentní účinností bakterie a viry. Řadu zahajuje
lesklý lak Finishfit pro archový ofset a je určena zejména pro
farmaceutické a potravinářské obaly. Grafoservis také nabízí
například bezpečnostní barvy společnosti SICPA pro ochranu
obalů před paděláním. Jsou vhodné pro technologii flexotisku,
hlubotisku, sítotisku, ofsetu a nejnověji i digitálního tisku, kon‑
krétně inkjetového.
Arets Graphics stojí
za UV LED barvami
Podle Alexandera Kuklovského ze společnosti Arets
Graphics se do deseti let v obalovém UV ofsetu
výrazně rozšíří technologie LED sušení (vytvrzo‑
vání). Tuto technologii, označovanou rovněž jako
HUV či LE UV, přitom zavedla do archového ofsetu
britská společnost GEW teprve před dvěma lety.
„Díky UV LED sušení je tisk rychlejší, s omezením
technologických přestávek na minimum, takže
v tomto směru ofset dohání digitální tisk,“ doplňuje
Alexander Kuklovský.
Dokončovací zpracování může následovat bezpro‑
středně po tisku. Protože tiskový substrát není LED
sušením výrazně ohříván, lze použít mnohem širší
škálu materiálů: papírů, plastů i fólií, včetně ná‑
ročných triplexových metalických papírů. Na stroji
lze snadněji střídat různé druhy zakázek. Odstraněny jsou
problémy s UV tiskem ve vysoké saturaci barev na náročných
substrátech. Lze mnohem lépe standardizovat tisk podle normy
ISO 12647-2 s minimálním nárůstem tiskového bodu v porov‑
nání s obvyklými UV barvami. Provozy s LED technologií jsou
ekologičtější i vůči konvenčním barvám, z hlediska míry VOC
látek či potřeby deinkingu, a samozřejmě úspornější ener‑
geticky – jak vůči konvenčním barvám s potřebou IR sušení
a lakovacího agregátu s horkovzdušným sušením, tak vůči ob‑
vyklým UV barvám.

Tiskové barvy byly nejcitlivějším místem technologie UV
LED sušení, protože původní japonské receptury musely být
přizpůsobeny požadavkům evropského nařízení REACH
a doporučením Evropského sdružení výrobců tiskových barev
EuPIA. „Dnes již ale máme k dispozici ucelený sortiment tis‑
kových barev i laků,“ ujišťuje Alexander Kuklovský. „Jejich ja‑
ponský výrobce, společnost Toyo Ink (resp. Toyo Ink Arets), je
vyrábí ve svém belgickém závodě. Jde o kompletní sérii ne‑
migrujících ofsetových barev pro UV LED sušení, efektové laky
(drip off, mat/lesk), tiskové a ochranné laky včetně matných.
Kromě toho nabízíme i barvy a laky s LED sušením pro UV
flexotisk,“ uzavírá.
Společnost Toyo Ink stála u zrodu popsané technologie.
Jedním z hlavních důvodů pro její vývoj byly regulace emisí
ozonu při použití UV lamp v ofsetu. Úzce přitom spolupraco‑
vala zejména s japonským výrobcem ofsetových strojů Komori,
pro které dnes společnost Arets Graphics nabízí kompletní
sortiment UV LED barev. Stejné důvody vedly společnost Toyo
Ink rovněž k vývoji nízkomigračních EB barev (sušených v EB
tunelech, tedy pomocí svazku elektronů) Excure pro potisk po‑
travinářských obalů podle evropské legislativy ofsetem i flexo‑
tiskem. Rovněž tyto barvy má společnost Arets Graphics ve
svém portfoliu.

Dalším dodavatelem tiskových
barev v ČR je Repromat
Přímé ofsetové barvy nabízí v univerzální kvalitě pro potisk
běžných nebo v upravené verzi pro potisk nesavých materiálů.
Výchozí surovinou pro výrobu tiskových barev jsou pigmentové
koncentráty, které svou vydatností umožňují dosažení potřebné
intenzity i u tmavých odstínů. Tím mohou být eliminovány další
problémy při tisku způsobené příliš velkým přenosem barvy,
jako je emulgace barvy do vlhčicího roztoku, delší doba za‑
sychání nebo stírání barvy.
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Ve společnosti Repromat najdete barvy od společností
Brancher, T&K Toka a Sun Chemical včetně speciálních barev
pro potisk potravinářských obalů. Nabízí také namíchání ja‑
kéhokoliv odstínu podle vzorníků Pantone a HKS nebo podle
dodaného vzoru, včetně odstínů metalických, fluorescenčních
a pastelových. Požadovaný odstín může být upřesněn i do‑
dáním substrátu, na který bude výsledná zakázka vytištěna.
Cardbox Packaging: změny
v potisku obalů z hladké lepenky
Výrobci a distributoři barev jsou jednou stranou mince, ale co
samotní výrobci obalů? Na zkušenosti jsme se proto zeptali
i ve společnosti Cardbox Packaging jejího prokuristy a zá‑
roveň provozního ředitele Libora Miloševského: „Vyrábíme
především pro potravinářský průmysl, proto potiskujeme
celou naši produkci nízkomigračními (LMQ) barvami bez mi‑
nerálních olejů, což spolu s adekvátním lakem vytvoří obal
bezpečný pro zdraví spotřebitele. Výzvou jsou podle nás me‑
talické barvy v nízkomigrační kvalitě. Ne každý výrobce tako‑
vých barev je umí udělat takovým způsobem, aby fungovaly
správně i při vysokých rychlostech tisku.“
Aktuálně výrobce ovšem ladí vhodné kombinace barvy a ba‑
riérového laku tak, aby byl obal v souladu se standardem pro
přímý styk s potravinou. Bariérové disperzní laky na trh uvedl
teprve nedávno a jsou výsledkem více než dvouletého vývoje
alternativy vůči vrstvám na bázi PE/OPP. Zmíněné laky vytvá‑
řejí bariéru mezi potravinou a obalem, která má stejné vlast‑
nosti jako plast, jsou však přitom zcela recyklovatelné spolu
s lepenkovým obalem. V kombinaci s vhodnou barvou tento
lak umožňuje i přímý styk potisku s potravinou. Tímto způsobem
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již potiskl několik výrobků z řady foodservice, úspěšně je za‑
vedl a pracuje na dalším vývoji.
„Hlavními požadavky zákazníků, souvisejícími s barvami, jsou
jejich bezpečnost a udržitelnost. V tomto směru vidíme velký
potenciál pro vývoj kompostovatelných barev a lze očekávat,
že uvedené požadavky budou brzy nedílnou součástí obalo‑
vého průmyslu,“ podotýká Libor Miloševský.

MŮŽEME SE TĚŠIT NA
KOMPOSTOVATELNÉ
BARVY?
Vzhledem k náročnosti zákazníků podléhá nemálo projektů
vývoji a barvy nejsou výjimkou. „Například obaly určené pro
ohřev v mikrovlnné troubě by se za určité hypotetické situace
mohly vznítit, pokud by byly potištěny barvami obsahujícími
k tomu náchylné pigmenty. Pokud jde o celkovou vizi obalo‑
vého průmyslu, za zajímavý pokládáme například vývoj „chyt‑
rých“ barev (v rámci smart packagingu) nesoucích informace
související s produktem přímo či nepřímo, například schopné
změnit odstín při změně teploty okolí či vnitřního prostředí vý‑
robku,“ uvádí Libor Miloševský.
Digitální překvapení
Na závěr jen stručně zmíníme úplnou novinku týkající se barev
(tedy inkoustů a tonerů) pro digitální tisk. Společnost CNI Tisk
finišuje přípravy samostatného e-shopu, který se na českém
trhu bude specializovat právě na tyto barvy.

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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Společnost PNS spustila
chytrou třídicí linku
NEJVĚTŠÍ ČESKÝ DISTRIBUTOR TISKU, PRVNÍ NOVINOVÁ SPOLEČNOST (PNS), UVEDL BĚHEM
LÉTA VE SVÉM SÍDLE V PRAZE – HORNÍCH POČERNICÍCH DO PILOTNÍHO PROVOZU PRVNÍ ČÁST
NOVÉ CHYTRÉ TŘÍDICÍ LINKY. JEJÍ ČINNOST KONTROLUJE SPECIÁLNÍ SOFTWARE VYTVOŘENÝ NA
MÍRU, KTERÝ UMOŽŇUJE ŘÍDIT LINKU ONLINE A FLEXIBILNĚ UPRAVOVAT JEJÍ CHOD PODLE AKTUÁLNÍ
POTŘEBY. LINKA OD SPOLEČNOSTÍ BÖWE SYSTEC A AEQOOM TECHNOLOGIES JE V TOMTO
OHLEDU JEDINÁ SVÉHO DRUHU V ČESKÉ REPUBLICE.
Adriana Weberová
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N

ová automatizovaná linka pomůže výrazně na‑
výšit kapacity společnosti v oblasti třídění tiskovin
či obálek s adresnými zásilkami. Poradí si nejen
s tříděním většiny jejich běžných formátů, ale dokáže také ma‑
teriál v různých programech počítat a evidovat. „Třídicí linku
nám dodal německý koncern Böwe Systec. Její unikátní sou‑
částí je také software Synex Flexi, který přímo na míru našim
potřebám vytvořila česká společnost aeqoom technologies.
Díky němu lze provoz linky upravovat a měnit během dne
podle toho, jak je zrovna zapotřebí, a to díky online přístupu,“
uvádí Ondřej Vaňha, místopředseda představenstva První no‑
vinové společnosti.

proto obsluhu jen tří až pěti pracovníků v závislosti na objemu
tříděného materiálu.

LINKA POMŮŽE
VÝRAZNĚ
ZVÝŠIT KAPACITU.

v roce 1992, její historie ale sahá až do roku 1953.

První novinová společnost (PNS) je největším
distributorem tisku na českém trhu. Zajišťuje distribuci
celostátních i regionálních deníků, časopisů,
neperiodických publikací a doplňkového sortimentu
na prodejní místa. PNS jako největší alternativní
poštovní operátor v České republice také distribuuje
letáky a listovní zásilky. Tiskem a doplňkovým
zbožím zásobuje téměř 17 000 prodejních míst po
celé republice šest dní v týdnu. Vytváří tak nejhustší
síť prodejních míst v Evropě. Společnost vznikla
Disponuje i rozsáhlými možnostmi distribuční sítě pro
doručení tiskovin do schránek, prodejní sítě tiskovin
a doplňkových produktů, kterou nabízí pro využití
širokému spektru obchodních partnerů.

UNIKÁTNÍ SOUČÁSTÍ
LINKY JE SOFTWARE
SYNEX FLEXI.

Smart třídicí linka během jedné
hodiny dokáže aktuálně roztřídit
až 30 tisíc obálek nebo 12 tisíc
časopisů. Investice PNS významně
pomůže s dalším zlepšováním
služeb.

Chytrá třídicí linka během jedné hodiny dokáže aktuálně roz‑
třídit až 30 tisíc obálek nebo 12 tisíc časopisů. Tiskoviny
pro jeden okres zpracuje v průměru během patnácti minut.
V případě adresných zásilek linka nahrazuje ruční práci
zaměstnanců.
Investice v hodnotě
desítek milionů
Třídicí linka se díky softwarové technologii obejde bez složi‑
tého nastavování, jako tomu bývá u starších typů. Vyžaduje

Linka se díky softwarové technologii
obejde bez složitého nastavování.

Stroj v hodnotě několika desítek milionů korun doplňuje stáva‑
jící systémy PNS pro třídění remitendy, v případě adresných
zásilek potom nahrazuje již zmíněnou náročnou manuální
práci. „Tato investice nám významně pomůže s dalším zlep‑
šováním našich služeb, její návratnost předpokládáme během
několika let,“ doplňuje Ondřej Vaňha.
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DŮLEŽITÁ BYLA
MOŽNOST TISKU
NA VÍCE DRUHŮ
MATERIÁLŮ
RODINNÁ TISKÁRNA ETIFLEX SÍDLÍ V SRDCI
JIŽNÍ MORAVY, V BŘECLAVI. A PRÁVĚ VINAŘSKÁ
LOKALITA NASMĚROVALA SPECIALIZACI
TISKÁRNY NA TISK ETIKET NA VÍNO. VE SVÉM
STROJOVÉM PARKU MÁ JAK FLEXOTISKOVÉ, TAK
DIGITÁLNÍ TISKOVÉ STROJE. VELKÁ ČÁST ZAKÁZEK
PROCHÁZÍ TAKÉ NÁSLEDNÝM ZUŠLECHTĚNÍM.
NEDÁVNO INVESTOVALA DO NOVÉHO MODELU
DIGITÁLNÍHO TISKOVÉHO STROJE
OD SPOLEČNOSTI KONICA MINOLTA.
Adriana Weberová

S

polečnost ETIFLEX pomáhá vinařům s realizací etiket od
návrhu po finální tisk. Před necelými čtyřmi roky si poří‑
dila digitální rolový tiskový stroj od společnosti Konica
Minolta. Ten v letošním roce vyměnila za nový model od stej‑
ného dodavatele, AccurioLabel 230. Určený je pro potisk
z role na roli. Kromě toho má od stejného dodavatele digitální
archový stroj bizhub PRO C1060L. „Vnímáme, že digitální
tisk je v polygrafii všeobecně trend. V našem provozu jsme
současně hledali řešení pro odlehčení kapacity flexotiskových
strojů, abychom zákazníkům vyšli vstříc s dodacími termíny,“
uvádí k digitální technologii Lucie Hotařová, spolumajitelka
a jednatelka společnosti ETIFLEX.
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Etikety na mladá vína Vinařství Nosreti

Digitální tisk je podle ní ideální technologií pro narůstající
počet menších zakázek nebo malonákladové série speci‑
fické pro některé zákazníky, jako je například výrobce čajů
Sonnentor. „Rozšíření tiskového vybavení nám přineslo větší
variabilitu a pružnost v plánování výroby.“
Při hledání vhodného dodavatele a stroje byla důležitým krité‑
riem možnost tisku na více druhů materiálů. „Zvítězila Konica
Minolta kvůli poměru ceny a výkonu. Pořizovací cena stroje
byla příznivá a kvalita vysoká,“ vysvětluje Bronislav Hotař, spo‑
lumajitel a jednatel společnosti ETIFLEX, a dodává: „Současně
s rolovým strojem jsme pořídili i archový stroj, což se hodí
nejen pro malé doplňkové zakázky pro naše zákazníky, ale
také pro tisk vzorků, tzv. nátisků etiket. Barevnost tisku z obou
strojů je z 90 % stejná a zákazník se může rozhodnout mezi
několika variantami vyhotovení, ať už jde o několik verzí ma‑
teriálu nebo grafiky.“
AccurioLabel 230 je ideálním řešením pro profesionální do‑
davatele etiket, kteří chtějí přesunout objemy z konvenčních
technologií do digitálních nebo hledají komplexní řešení kon‑
venční výroby pro vytížení menších zakázek. „Nový digitální
stroj s CMYK tonerovou technologií má extrémně krátkou dobu
přípravy na tisk a velice jednoduché ovládání. Disponuje sen‑
zorem pro dotisk do bílé barvy, a je tedy vhodný i pro po‑
tisk transparentních nebo metalických fólií. Rychlost tisku je až
23,4 m/min. a umožňuje potisk většiny materiálů – papír,
strukturovaný papír, YUPO, PP, PET,“ upřesňuje Vladimíra
Hajduková, specialistka prodeje produkčního a industriálního
tisku společnosti Konica Minolta. V porovnání s předchozím
modelem poskytuje vyšší rychlost tisku, možnost potisku na
předtištěném pozadí, přetisk bílé barvy, možnost použití šířek
médií od 250 mm do 330 mm a variantu doplnění o příčné
řezací nože.

OCEŇOVÁNA JE RYCHLOST TISKU
A VYŠŠÍ PRODUKTIVITA — VÍCE NA
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I ETIKETA
MŮŽE BÝT EKO
MINIMÁLNÍ DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
I TAK LZE SHRNOUT TREND PROLÍNAJÍCÍ SE
CELÝM SVĚTEM. V TISKAŘSKÉM BYZNYSU TOMU
NENÍ JINAK. POPTÁVKA PO EKOLOGICKÝCH
MATERIÁLECH STÁLE ROSTE A FIRMY MUSÍ NA
POTŘEBY TRHU NEJEN REAGOVAT, ALE TAKÉ
K TÉTO PROBLEMATICE PROAKTIVNĚ PŘISTUPOVAT.
VE SPOLUPRÁCI SE SVÝMI PARTNERY PROTO
NABÍZEJÍ CELOU ŘADU EKOLOGICKÝCH ŘEŠENÍ.
DALŠÍM TRENDEM JE ROSTOUCÍ POPTÁVKA
PO PEEL-OFF ETIKETÁCH A SAMOZŘEJMĚ
DIGITÁLNÍ TISK.
Adriana Weberová

N

apříklad společnost Colognia press se před pár lety
stala certifikovanou společností v rámci FSC (Forest
Stewardship Council), čímž se aktivně snaží bojovat
proti devastování lesů po celém světě. Jejím standardem
v etiketách jsou právě materiály s certifikací FSC. Svým zákaz‑
níkům je schopna nabídnout celou škálu materiálů včetně na‑
příklad materiálů s podílem recyklátu. A to včetně fólií. Kromě
toho je schopna pomoci v zajištění svozu podkladového sili‑
konu i jeho následné recyklaci. „Důležité však je, aby dané
problematice komplexně porozumělo co možná nejvíce lidí.
Důraz je na slovo komplexně, je totiž potřeba chápat přede‑
vším širší spojitosti. I proto v současné době připravujeme pro
naše zákazníky a obchodní partnery několik webinářů za‑
měřených na ekologické materiály. Doufáme, že díky tomu
alespoň napomůžeme komplexnějšímu porozumění a snad
ukážeme směr, kterým se dá jít,“ uvádí Jiří Havránek ze spo‑
lečnosti Colognia press.
Dalším trendem je rostoucí poptávka po peel-off etiketách.
Legislativní požadavky na povinně uváděné údaje na produk‑
tech rostou, a zákazníci už mnohdy nemohou etiketu svých
výrobků dále zvětšovat. V takovém případě jsou pro ně více‑
vrstvé etikety ideálním řešením.
Peel-off etiketa pojme
až třikrát více textu než…
Díky peel-off etiketě je možné dostat na obal produktu až tři‑
krát více textu než na klasickou samolepicí etiketu. „Vznikne

tak mnohem větší místo nejen na text samotný, ale z pohledu
marketingu třeba také na grafiku. A jak všichni dobře víme,
právě obal a jeho design je to, co výrazně ovlivňuje prodej‑
nost výrobku,“ vysvětluje Jiří Havránek. S pomocí současných
technologií lze při jednom jediném průchodu tiskovým strojem
vyrobit dvou- nebo dokonce třívrstvou peel-off etiketu. „Tím šet‑
říme spotřebu materiálu, energii a v neposlední řadě také fi‑
nance našich zákazníků. To vše zvládáme od malých sérií
v řádu jednotek tisíc kusů až po ty skutečně velké série,“ tvrdí
Jiří Havránek.
Příkladem zákazníka využívajícího výhod vícevrstvých etiket
je Český národní podnik, který je zvolil pro své unikátní dez‑
infekční gely na ruce značky Manufaktura. Ty patří z legisla‑
tivního hlediska mezi biocidy, jsou tedy náročné na množství
informací a povinných symbolů, které musejí být na obalu
uvedeny. Kromě toho jsou obecně produkty pod značkou
Manufaktura uváděny na trh v designovém provedení, které
umožňuje zároveň čtyři jazykové mutace – češtinu, sloven‑
štinu, angličtinu a ruštinu. Tím je možné pohodlně obsloužit
jedním typem produktu zákazníky v Česku i na Slovensku
a zároveň jsou vhodné také pro cizince. Pokud se spojí do‑
hromady legislativně povinné údaje ve čtyřech jazykových
verzích, vznikne velké množství textu, které by se na klasickou
samolepicí etiketu rozhodně nevešlo. Nebýt možností více‑
vrstvých etiket, musel by se ke každému gelu přidávat příba‑
lový letáček, což by ale nekorespondovalo se snahou výrobce
o minimalizaci obalového materiálu z pohledu ekologic‑
kých dopadů. To vše jsou důvody, proč je pro Český národní
podnik peel-off etiketa vhodným řešením. Do budoucna je
dokonce pravděpodobné jejich využití i u dalších produktů
značky Manufaktura.

COOLCAN: VYTVOŘ SI VLASTNÍ
DESIGN PLECHOVKY — VÍCE NA
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CASE STUDY

MP Krásno vyměnilo
poloautomatizaci za
automatizaci
SPOLEČNOST MP KRÁSNO VLONI INVESTOVALA DO MODERNÍCH AUTOMATIZOVANÝCH
TECHNOLOGIÍ. KROMĚ POŘÍZENÍ NÁŘEZOVÉHO STROJE CCS 604 RCS SE JEDNALO O BALICÍ ZAŘÍZENÍ
WEPACK 7000 S PICKROBOTEM WEPICK 7000, JEJICHŽ DODAVATELEM BYLA SPOLEČNOST WEBER.
CELÁ LINKA JE URČENA PRO NÁŘEZY TZV. KRÁJENÉ UZENINY BALENÉ V PLASTOVÝCH VANIČKÁCH.
Adriana Weberová

MP Krásno je rodinnou firmou již šesté generace řeznických
mistrů Pilčíků. Za uplynulých 27 letech se jim podařilo
vybudovat podnik, který symbolizuje spojení řeznické tradice,
valašského kumštu a moderních technologií. Bohatý sortiment
uzenin je vyráběn s úctou k valašským recepturám. Mnoho

maticky vkládány do plastových vaniček. „Již několik let sle‑
dujeme zvyšující se trend samoobslužného sektoru s balenými
výrobky a zároveň je zřejmý i trend nedostatku pracovní síly.
Proto jsme se rozhodli pro vyšší automatizaci,“ vysvětluje Karel
Pilčík, předseda představenstva společnosti MP Krásno.

výrobků odpovídá Českým cechovním normám. Společnost
patří mezi pětici největších českých výrobců masa a uzenin.

V

minulosti používala ke krájení uzenin nářezový stroj,
který připravoval porce na tzv. rozřazovací nádraží.
Následně byly jednotlivé porce ručně nebo poloauto‑
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Základními požadavky na automatizovanou linku byly mi‑
nimální náročnost na obsluhu, přesnost uložení nakrájených
plátků do plastové vaničky a vyšší kapacita. Dále také mož‑
nost krájení velkoformátových výrobků a připojení na vnitro‑
podnikový informační systém SAP. „U nářezového stroje jsme
ihned věděli, že chceme jako dodavatele společnost Weber.

CASE STUDY

U balicí linky a robota jsme se rozhodovali podle technických
parametrů mezi více dodavateli,“ uvádí Karel Pilčík a dopl‑
ňuje: „Nakonec právě Weber splnil všechny požadavky,
a navíc má všechny prvky vzájemně integrované do jednoho
celku.“ Dodány byly standardní stroje, pouze balicí formy byly
přizpůsobeny potřebám výrobce uzenin. Úpravy spočívaly
v možnosti využívat stávající etikety a krabice.
Linku tvoří nářezový stroj, jenž dokáže zpracovávat produkty
o délce 1 m s rychlostí až 600 řezů za minutu. Jeho výhodou
je přesný řez, možnost krájet několik výrobků najednou, různé
typy skládání nařezaného produktu a velmi pokročilý software
k parametrům krájení, který poskytuje efektivní zpětnou vazbu
o činnosti stroje.
Dalším zařízením je balicí stroj wePACK s integrovaným vklá‑
dacím robotem wePICK 7000 s kapacitou 50 „picků“ za mi‑
nutu. „Velkou výhodou z hlediska prostoru je jeho integrace
přímo do balicího stroje,“ pochvaluje si Karel Pilčík. Robot se
nachází v přední části balicí linky. Jeho hlavní pracovní ná‑
plní je vkládání porcí připravených nářezovým strojem do va‑
ničky připravené balicím strojem. PickRobot umí porci uchopit,
případně otočit a vložit s přesností desetiny milimetru. Balicí

linka umí pracovat se všemi typy fólií, které se nyní v masném
průmyslu používají. Momentálně zpracovává fólie pro termo‑
formování APET a PAPE, což jsou bariérové fólie vhodné pro
balení výrobků do ochranné atmosféry. „Zmíněné fólie umož‑
ňují velkou flexibilitu podle momentálního nastavení stroje,“
uvádí Karel Pilčík.
Balicí část nyní zpracovává tři formáty balení s různou
hloubkou vaničky, které lze využít pro všech 48 variant porcí
(100 až 1000 g) připravených nářezovým strojem. Součástí
linky je také stroj na etiketování, zařízení na sledování prů‑
běžné hmotnosti a detektor kovu.
Dalším plánem výrobce uzenin je rozšíření nabídky krájených
variant ze sortimentu výrobků, nabízet kusové kalibrované ne‑
boli přesně dané porce, ale také vylepšit velkoobjemové ba‑
lení pro gastro segment. „Zároveň nám jde o rychlost celého
technologického postupu krájení, který má pozitivní vliv na
vlastnosti výrobku. Mezi cíle naší společnosti patří také snižo‑
vání ,plastové zátěže‘ na životní prostředí, proto plánujeme na
této lince jednak snižovat tloušťky jednotlivých fólií a jednak
začít používat stoprocentně recyklovatelné materiály,“ prozra‑
zuje plány Karel Pilčík.
PI

KALETECH s.r.o.

Chytrá řešení pro
lepení v obalovém
průmyslu.
Kaletech nabízí plně automatizované lepící systémy
s kvalitní švýcarskou technologií Robatech.

www.kaletech.cz

BÝT UDRŽITELNÝ nesmí být jen
marketingový slogan!
V rámci dlouhodobého rozvoje firem nesmí jít pouze o zisk, ale o UDRŽITELNÝ ZISK. Navíc stále více
nakupujících dává přednost výrobkům nebo službám, které vznikly tak, aby neubližovaly životnímu prostředí.
Pavel Neumann

J

ak říká staré čínské přísloví, když fouká vítr změn, někteří
staví úkryty a jiní větrné mlýny. Proč nezůstat stát a využít
měnící se dobu i priority spotřebitelů, ukázal seminář, který
v září uspořádala spolu s partnery společnost Press21 pod
odbornou garancí Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Koronakrize změnila priority spotřebitelů. Mnozí z nich
začali více přemýšlet o životních hodnotách i o tom, jak se
coby lidstvo chováme k přírodě.

Ekologie
spotřebitele zajímá
Svět i dění kolem nás jsou v neustálém pohybu a přinášejí
s sebou také změny. Kromě životního stylu spotřebitelů je to
i jejich nákupní chování, které stále více ovlivňuje to, za ja‑
kých podmínek byly produkt nebo služba vyrobeny. „Zejména
mladí zaměstnanci se začali zajímat, zda je jejich firma spo‑
lečensky odpovědná, a spotřebitelé se začali dívat do košíků,
co nakupují,“ konstatuje Tomáš Macků, external affairs director
ve společnosti Ipsos. Ta již 10 let provádí průzkum, z jehož
výsledků mimo jiné vyplývá, že lidé ekologickou situaci poci‑
ťují jako zhoršující se. Tuto skutečnost v současnosti deklaruje
devět z deseti respondentů, v některých případech se ve spo‑
lečnosti hovoří dokonce o ekologické katastrofě. A bohužel na
sebe nenechávají čekat ani panické reakce – některé matky
do takového světa dokonce odmítají rodit děti.
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Lidé jsou nedůvěřiví
Odpovědi na otázky ze zmíněného průzkumu naznačují,
že společenskou odpovědnost respondenti vnímají přede‑
vším jako ekologii (39 %), vztah k zaměstnancům a péči
o ně (14 %) a odpovědnost vůči společnosti obecně (11 %).
Na druhou stranu je však společenská odpovědnost vnímána
jako prvoplánová nutnost, a lidé jsou proto k firmám nedů‑
věřiví. Mezi odpověďmi se vyskytují například tyto: „jedna
velká přetvářka“, „asi je to spíš na oko, většina firem si bu‑
duje dobrou image, ale stejně jim nakonec jde jen o výdělek“,
„tváří se jako společensky odpovědné, ale prvotní motivací je
vždycky vlastní zisk a prospěch“.
„Z toho vyplývá, že lidé jsou částečně nedůvěřiví a rozhodně
nenaletí na vše,“ upozorňuje Tomáš Macků. Nicméně téměř
polovina populace udává, že při nakupování bere společen‑
skou odpovědnost v potaz, a 70 % Čechů dokonce deklaruje,
že je ochotno si za takto vyrobený produkt připlatit. Otázkou
nicméně je, zda se tak skutečně zachovají. Většinou dají přece
jen přednost levnější variantě.
Zájem o životní prostředí zůstane
Preferencemi spotřebitelů zamíchala koronavirová situace.
Oproti minulosti mírně poklesl zájem o životní prostředí, což je
možné vysvětlit zvýšeným zaměřením se na zdraví jednotlivce.
A protože se lidé bojí o práci, je v popředí zájmu respondentů

také péče o zaměstnance a zájem o technologie. Nejméně
ohrožena koronavirem se cítí mladá generace (snad proto,
že nejvíc riskuje), nicméně obecně lidé pociťují obavu, že tu
vir s námi zůstane dlouho a budou muset sáhnout hluboko do
svých finančních rezerv a případně je i vyčerpat. Skoro tři čtvr‑
tiny Čechů začaly v důsledku současného dění více přemýšlet
o hodnotách života a více než polovina začala přemýšlet
o tématech, o kterých v minulosti nepřemýšlela. Velká část
(64 %) jich také začala více šetřit, nicméně jen třetina začala
nějakým způsobem omezovat aktivity na poli společenské od‑
povědnosti. „Cena za pandemii je vysoká a bude mít nejen
ekonomický, ale i psychologický dopad. Úlohou manažerů
bude postarat se o zaměstnance a nehnat se výhradně jen
za ziskem. V popředí zájmu zůstane i po odeznění krize sta‑
rost o životní prostředí, problematika globálního klimatu, plýt‑
vání potravinami nebo zájem o to, co jíme,“ predikuje Tomáš
Macků. Jde totiž o problematiku dlouhodobou.

„lipstick“, což znamená, že i když lidé nemají peněz nazbyt,
stále mají potřebu koupit si alespoň nějakou luxusní malič‑
kost – ženy typicky rtěnku.

Důležitá je spolupráce všech
Jak připomíná Irena Vlčková, generální ředitelka Svazu ob‑
chodu a cestovního ruchu ČR, stále se najde mnoho těch, kteří
tvrdí, že udržitelnost je důležitá, nicméně nevědí, jak by k ní
ve skutečnosti mohli přispět. Jednou z oblastí, kde je udržitelný
rozvoj možné transparentně aplikovat, je zajištění dostatku po‑
travin s minimálním dopadem na životní prostředí, a to mimo
jiné snížením množství používaných pesticidů. Jak poukazuje,
mnoho práce v oblasti udržitelného rozvoje v současnosti od‑
vádějí obchodní řetězce, které spolupracují s lokálními doda‑
vateli, vyvíjejí tlak na zákaz používání pesticidů nebo obsah
cukru v potravinách. „Důležité však je, aby došlo ke spolu‑
práci v celém řetězci – zemědělců, zpracovatelů, spotřebitelů
i státní správy. Je zapotřebí také podpory ze strany státu, která
stále bohužel pokulhává,“ podotýká Irena Vlčková. Covidová
krize podle ní jasně ukázala, jak je v takto extrémní situaci při
zajištění dodávek potravin pro obyvatelstvo nepostradatelný
funkční celý řetězec.

Pro nastartování nového růstu nyní existují tři kritické oblasti.
Tou první je udržet byznys v turbulentní době pod kontrolou,
být relevantní a přemýšlet nad přidanou hodnotou pro zá‑
kazníky. Druhou je optimalizace nabídky produktů či služeb
a benefitů tak, aby byznys model zůstal udržitelný dlouho‑
době. A konečně třetí oblastí je hledání cest pro úspěch pod‑
nikání v době restartu a položení si otázky, jaká bude naše
role v novém prostředí.

Dávejte o svých snahách vědět!
Téměř polovina lidí je přesvědčena, že pandemie změní svět
navždy a 62 % se v souvislosti s ní domnívá, že se jim nějakým
způsobem změní život. „Lidé jsou vyděšeni ze změn, které se
odehrávají v tak krátkém čase, nicméně zároveň se ukazuje,
že jsou ochotni zkoušet nové věci. Karanténa nás posunula
o deset let dopředu,“ konstatuje Jaroslav Malina, chief digital
officer McCANN Prague. Domov již není místem, kam se
vracíme, ale odkud vycházíme. Změnil se způsob používání
technologií a mnohým se osvědčila práce z domova. „Lidé
začínají preferovat značky, které se starají o zdraví spotřebi‑
telů i zaměstnanců. I když to již mnoho firem dělá, příliš tuto
aktivitu nekomunikují a neumějí ji prodat,“ konstatuje Jaroslav
Malina. Jak dále podotýká, i ve vypjaté době funguje efekt

Záleží na přístupu.
V prvním případě jde o to přežít
Situaci je třeba využít. Jak Jaroslav Malina nastínil, nyní exis‑
tují čtyři strategie, jak je možné k současné situaci přistoupit.
V prvním případě jde o to přežít (osekat náklady – a až
to skončí, budeme obnovovat), v druhém utéct (zavřít firmu),
ve třetím bránit se (snažit se zachovat si podíl na trhu) a ve
čtvrtém vzít krizi jako příležitost (přizpůsobit se a vyjít silnější).
Jak připomíná, krize vždy spouští vlnu kreativity, což se mimo‑
chodem promítá do počtu podaných patentů v době krize.
Díky poslední finanční krizi dnes můžeme například využívat
službu Uber. Již Charles Darwin tvrdil, že lépe přežijí ti, kteří
jsou schopni se přizpůsobit.

Poznejte potřeby zákazníků
I když se v současné chvíli mnoho firem přestalo dívat do‑
předu nebo se zaměřuje ponejvíce na krátkodobé cíle, je
třeba se zaměřit na budoucnost především z dlouhodoběj‑
šího hlediska. A zejména zacílit na pochopení potřeb zákaz‑
níků. Jedním z příkladů může být strategie značky Hyundai,
která vycítila, že lidé v době finanční krize budou mít strach
investovat své finance a budou odkládat nákup nového auta,
které pro ně v dané chvíli není nezbytné. Přišla tedy s řešením
a nabídla jim, že pokud si koupí automobil a v následujícím
roce přijdou o práci, zpětně jej od nich odkoupí. V Kanadě se
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do automobilky vrátilo pouhých pět vozidel. „Právě nyní na‑
stává příležitost pro nové značky a výrobce, protože lidé jsou
ochotni zkoušet nové věci. Mnoho firem právě teď škrtá své
budgety. Nedělejte to. Dělat byznys je jako běžet maraton –
pokud hned na začátku získáte byť jen malý náskok, bude pro
peloton těžké vás dohonit,“ vzkazuje Jaroslav Malina.
Lidl má pět pilířů udržitelnosti
Společenskou odpovědnost do své DNA zabudoval také ma‑
loobchodní řetězec Lidl. Nebylo tomu tak vždy, protože touto
problematikou se začal zabývat teprve v roce 2015, nicméně
o to intenzivněji. CSR strategie je řízena centrálně, ale každá
země má možnost adaptovat národní strategii pro lokální pro‑
středí. Oněmi pilíři je sortiment, obchodní partneři, zákazníci,
životní prostředí a společnost. Podobný přístup, jako má Lidl
sám k sobě, požaduje také od svých partnerů.
Spotřebu může ovlivnit sám výrobce
O tom, aby nejen výroba, ale také spotřeba byla udržitelná,
dnes v mnoha případech mohou rozhodovat značky. A nejen
tím, jak se samy chovají, ale také nabídkou konkrétních pro‑
duktů. „Snažíme se vždy najít správný poměr mezi tím, co
spotřebitel od značky očekává, z pohledu výkonu a kvality
a jak takový produkt vyrobit ekologicky a v rámci udržitelnosti.
Do roku 2030 jsme si například dali závazek, že dosáhneme
uhlíkové neutrality,“ popisuje Barbora Líška Kratochvílová, mar‑
ketingová ředitelka Procter & Gamble pro Českou republiku.
K dalším závazkům patří například, že 100 % značek zmí‑
něné firmy bude umožňovat odpovědnou spotřebu a 100 %
obalů bude buď znovu použitelných, nebo plně recyklovatel‑
ných. Firma například vyvinula suchý šampon, aby si spotřebi‑
telé nemuseli mýt vlasy každý den a nedocházelo k nadměrné
spotřebě vody. Stejně tak se zaměřuje na prací prostředky,
které jsou biologicky rozložitelné a plně funkční již při níz‑
kých teplotách, takže jsou šetrné k přírodě a šetří i elektrickou
energii. Nicméně právě zde je zapotřebí na spotřebitele pů‑
sobit edukativně, aby si uvědomili, že například ohřev vody
spotřebuje až 70 % energie vynaložené na vyprání prádla
a každý stupeň, o který sníží teplotu prací lázně, může zna‑
menat z globálního hlediska obrovskou úsporu. „Další cestou
je snížení obsahu plastů na obalech nebo zvýšení podílu re‑
cyklovaných plastů. Jen díky tomu, že jsme upravili víčko na
jednom z našich produktů, jsme celosvětově ušetřili téměř tři
a půl tisíce tun plastů,“ konstatuje Barbora Líška Kratochvílová.
K iniciativám firmy patří také spolupráce s výrobci praček,
s kterými se společně snaží vzdělávat spotřebitele a přizpůso‑
bovat prací programy.
ECR chystá výzkum
Jednou z cest k udržitelnosti v oblasti obchodu může být za‑
vedení digitální účtenky. I když v současnosti stále naráží na
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některé překážky, v omezené podobě u některých obchod‑
níků již v podstatě funguje. Jak uvádí Tomáš Martoch, koordi‑
nátor Česko-Slovenské iniciativy ECR GS1 Czech Republic,
jsou současné účtenky velmi nákladné a mnohé i nerecyklo‑
vatelné, protože obsahují bisfenoly. Díky digitální účtence by
v budoucnu bylo možné kromě jiného relativně jednoduše mo‑
nitorovat udržitelné potraviny a mohly by pomáhat také při sta‑
hování potravin z trhu, pokud by hrozilo nějaké nebezpečí.
Je třeba přejít na cirkulární model
Jak ukázal Vladimír Víšek, manažer pro udržitelnost ve společ‑
nosti Ikea v regionu CZ/HU/SK, do budoucna bude důležité
přejít z lineárního na cirkulární model podnikání. Zatím pouze
9 % surovin, které lidstvo vytěží, dokáže do výrobního pro‑
cesu opět vrátit. Zbytek skončí jako odpad. Klasický model,
kdy se produkt vyrobí, někdo jej dopraví k zákazníkovi, ten
jej použije a následně se zničí, nemůže z dlouhodobého hle‑
diska fungovat. Je zapotřebí přejít na systém podobný, který
používá příroda. V té něco vyroste, to se využije a po použití
se přemění na humus potřebný pro růst nového. Ikea se proto
zavázala, že do roku 2030 budou všechny její produkty spl‑
ňovat principy cirkulární ekonomiky.
Spořit je možné i tiskem
Pokud se jí firma zhostí správně, může k udržitelnému roz‑
voji značnou měrou přispět také digitalizace. Na obalu
je možné použít například QR kód, který využívají všichni
v celém procesu od výroby obalu přes výrobce produktu, který
je v něm zabalen, až po obchodníky. Nejprve k identifikaci
obsahu, ale také je do něj možné zakódovat například slo‑
žení produktu. Pokud mají spotřebitelé aplikaci obchodníka,
je možné QR kód využít marketingově pro zvýšení loajality.
K velkým úsporám přispívá také digitální tisk, a to nejen díky
možnostem výroby menších sérií a nižší spotřebě barvy, ale
k úsporám dochází také přehodnocením toho, co všechno je
opravdu nutné potisknout. „Je skutečně zapotřebí použít po‑
tisk na celý obal, když jeho velká část stejně není vidět?“ ptá
se Jan Teplý, ředitel obchodu, marketingu a nákupu ve spo‑
lečnosti MADETA. Ve spolupráci s firmou THIMM pack'n'dis‑
play provedla MADETA pokus, kdy vyrobila dva obaly. Jeden
byl potištěn z 56 %, druhý ze 13 %. V principu je zákazníci
vnímali prakticky stejně, nicméně druhý byl mnohem ekolo‑
gičtější. Jak ale upozorňují Jan Teplý i Martin Hejl, jednatel
THIMM pack'n'display, vždy je třeba provádět test, zda na‑
vržené řešení funguje. Rada Jana Teplého tedy zní: Zkoušejte,
testujte a hledejte nové cesty, kde je možné nacházet úspory.
Nezůstávejte u tvrzení, že pokud něco v marketingu funguje,
nemělo by se to měnit. „Výhodou je fakt, že je možné pro‑
vádět testy na malých sériích a je možné vytvořit produkt, který
bude fungovat stejně dobře, ale navíc bude ekologický,“ do‑
dává Martin Hejl.
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