eMAGAZÍN O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU

32. vydání

NA
NÁPOJOVÉM
TRHU TO
ŽIJE!

11—12/2020

ZE ZÁKULISÍ
VÝROBY AUKČNÍCH
LAHVÍ PILSNER
URQUELL

JAK (SE)
BALÍ
PROUD?

CLOUD A AI:
PŘÍLEŽITOST PRO
POTRAVINÁŘE

VIRTUÁLNÍ
EXKURZE
DO VÝROBY
NATURY

EDITORIAL

BLÝSKÁ SE UŽ
KONEČNĚ NA
LEPŠÍ ČASY?

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

rok 2020 začal kvůli provalení neznámé epidemie v Číně ne‑
radostně, vše vyvrcholilo koronavirovou tsunami. Ta se pro‑
hnala všemi obydlenými a možná i neobydlenými kontinenty.
Doufejme, že se nyní díky vakcínám začíná blýskat na lepší
časy.
Přes složitou dobu se život nezastavil, naopak, v některých
ohledech se dokonce zrychlil, což potvrzuje vánoční vydání
magazínu. Boom v podobě designově zajímavých obalů na‑
stal například v segmentu alkoholických nápojů a já věřím, že
pomůže na nohy zdecimovanému odvětví pohostinství.
Například RUDOLF JELÍNEK představil kompletní redesign své
české whisky GOLD COCK. Ta se dočkala nové lahve, loga
i etikety. Také KRATOCHVÍLOVCI vsadili na nový vzhled rumu
Sērum a výsledek stojí opravdu za to. Sami se přesvědčte na
stranách 14 a 15. Unikátní řemeslný pivovar se nebál otevřít
Plzeňský Prazdroj. Už jeho mnohoznačný název PROUD vzbu‑
zuje zvědavost… Stejný pivovar i letos vyrobil aukční lahve

a nám se podařilo odchytit jejich autora Michala Froňka. Ten
ve spolupráci se sklárnou MOSER dovedl letošní jedenáctku
lahví k dokonalosti.
Další husarský kousek nám vyšel v podobě reportáže o puto‑
vání vánočního stromu na Staroměstské náměstí, získali jsme
také stanovisko distributora rychlých antigenních testů o puto‑
vání téměř dvou milionů sad do sociálních zařízení. Připravili
jsme pro vás virtuální prohlídku závodu NATURA, a naopak
jsme se proboxovali k výrobci obalů, společnosti BOXMAKER.
Ve výčtu našeho vynaloženého úsilí v době, kdy se téměř vše
realizuje pouze on-line komunikací, bychom mohli pokračovat.
Milí přátelé, první sekundou nového roku končí staré příběhy
a začínají nové. Ať jsou plné štěstí, zdraví, energie, optimismu
a nových příležitostí! Především přání být zdraví je aktuální.
Děkujeme vám za přízeň i spolupráci a přejeme vám klidné
vánoční svátky a veselejší rok 2021.

Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald

Sledujte naše inspirace i na sociálních sítích
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 Cesta vánočního stromu
na Staroměstské náměstí
CASE STUDY
Výrobce dveří vsadil na automatizaci
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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
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 20. LEDEN
Czech Superbrands
Tribute Event, Praha
 20.—21. LEDEN
Czech On-line Expo
Packaging Summit
Praha
 20.—21. LEDEN
Future of Polyolefins
Düsseldorf
 3.—4. ÚNOR
The European
Biopolymer Summit
Londýn

NEWS

Jubilejní, 25. ročník soutěže
Model Young Package zná své vítěze
Již 25. ročník mezinárodní soutěže obalového designu
Model Young Package letos vyzval designéry z celého světa
ke zpracování tématu Personal Care. I přes překážky, které
přinesla pandemie, se sešlo téměř 200 exponátů z desítek
zemí. Zvítězil futuristický obal od Öykü Aydınhan z Turecka.
Kreativně a odpovědně mohli soutěžící zabalit například kos‑
metiku, výživové doplňky, zdravotnické pomůcky, léky nebo
hygienické potřeby. O vítězích rozhodla porota složená
z předsedy poroty Jana Činčery, Kateřiny Švarcové, head of
marketing společnosti Model Obaly, a Petera Olaha, desig‑
néra společnosti ŠKODA AUTO. V porotě byl také grafický
designér Pavel Fuksa. Soutěž Model Young Package založila
společnost Model Group. Ta patří k největším evropským vý‑
robcům obalů a provozuje také Inovační centrum, kde pod
rukama designérů vznikají nové návrhy. Díky její iniciativě fun‑
guje soutěž od roku 1996 dodnes. Organizátorem soutěže
je pro firmu Model Group od roku 2009 nezávislá odborná
organizace Czechdesign. Více na www.packagingherald.cz.

 10. ÚNOR 					
Non-Alcoholic Beverage
Strategy Conference
Online
 9.—11. BŘEZEN
ICE Europe/CCE International
Mnichov

 9.—12. BŘEZEN
FESPA Global Print Expo
Amsterdam
 12.—16. DUBEN
HANNOVER MESSE
Hannover
 13.—16. DUBEN
Chinaplas
Kanton
 17.—20. DUBEN
Paperworld
Frankfurt nad Mohanem
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Přírodní pálenka
patří do naturálního obalu
Společnost THIMM pack‘n‘display vyrobila pro zákazníka
Galli Destillery novou řadu dárkového balení, která má od‑
rážet charakter produktů – 100% přírodní pálenky vyrobené
bez umělých barviv, aromat a dochucovadel. Samotné dár‑
kové obaly jsou vyrobeny jen z hnědé vlnité lepenky a jejich
přírodní vzhled ještě více umocňuje i úplné vynechání tisku.
Jediným prvkem, který dárkové obaly přímo zdobí, je logo
společnosti, jež je vyříznuto pomocí digitálního laserového
výseku. Pouze laserový výsek dokáže vyříznout takto jemné
kontury.

PR PREZENTACE

KOLABORATIVNÍ ROBOTY –
potenciál automatizace v potravinářství
Kolaborativní roboty neboli KOBOTY vytvářejí příležitosti pro automatizaci průmyslu. Jsou charakteristické
schopnostmi pracovat po boku pracovníků ve specifických výrobních oblastech, rychlou implementací, snadným
přesunem na nové úkoly a v neposlední řadě i intuitivním programováním a obsluhou. Firmám tak významně pomáhají
v procesech, jako jsou pick & place, balení nebo paletizace.

A

by mohly potravinářské firmy rychle reagovat na ne‑
ustálý technologický vývoj, potřebují co největší flexibilitu
v automatizaci výroby. Aktuálně firmy čelí mnoha výzvám, a to nejen zpřísněným požadavkům na dodržování hy‑
gienických norem, ale také si musí poradit s obtížnou manipulací
s výrobky s nepravidelným tvarem a konzistencí. Potravinářské
společnosti musí aktuálně, aby vyhověly hygienickým normám,

kový odpad o 25 procent. „Přestavět linku na jiný produkt dříve
trvalo šest hodin, ale koboty UR to zvládají za pouhých 20 mi‑
nut,“ uvádí Johnny Jansson, technický ředitel Atria Scandinavia.

automatizovat zejména procesy pick & place, balení a paletizaci.
Kolaborativní roboty jsou pro výrobce potravin ideální volbou,
protože nabízejí skvělou kombinaci flexibility a přesnosti dokonce
i v procesech, které doposud nebylo možné automatizovat. Mají
možnost pracovat 24 hodin denně a jejich opakovatelnost pohybu
činí pouze 0,03 mm (v případě Universal Robots). To umožňuje
společnostem využít maximální rozsah jejich výrobní kapacity
a udržet konzistentní kvalitu. Kompaktní konstrukce pak umožňuje
využít koboty i ve stísněných pracovních podmínkách. Koboty
umožnují kompletní automatizaci aplikací v potravinářství. Zaručují
konzistentní vysokou kvalitu a přesnost stejně jako stále stejné dávkování i po mnoha opakováních. Kolaborativní roboty navíc zvyšují přesnost procesů a omezují zmetkovitost. Vynikají v aplikacích
pick & place, balení a paletizaci. Výrobní firma může podle potřeby využívat koboty vybavené různými koncovými nástroji nebo
optickými systémy během různých fází výroby. Atria Scandinavia
je jedním z předních severských výrobců produktů pro gurmety.
Společnost potřebovala minimalizovat prostoje, aby mohla snížit
náklady na personál a díky tomu i cenu produktů. Výrobce musí
označit, zabalit a uložit na palety krevety, olivy, sušená rajčata
a další lahůdky. Tento proces byl nyní optimalizován díky vy‑
užití kobotů, které jednotlivým výrobním linkám umožňují připravit
k expedici průměrně 228 položek za hodinu. Díky kobotům se
společnosti Atria podařilo také optimalizovat využití materiálu
v oddělení balení a od nasazení prvních tří kobotů omezit lepen‑

Společnost Cascina Italia zpracovává miliony vajec denně.
Díky použití robotů UR5 ve svých závodech zlepšila flexibilitu
a provozní efektivitu. UR5 plní na celkem 24 stanovištích krabice, které obsahují 144 kartonů po 10 vejcích. Malá kompaktní velikost robota umožňuje nainstalovat jednotku přímo
na výrobní lince. A protože koboty UR mohou být v provozu
bez ohrazení, mohou po provedení bezpečnostního auditu
pracovat společně se zaměstnanci, a to bez nákladných
a nevzhledných ochranných bariér. Zaměstnanci se s kobotem
sami naučili zacházet za půl dne. Díky jednoduchosti programování a používání jsou koboty pro firmy nástrojem, který jim
pomáhá se rychleji rozvíjet a obstát v konkurenci na trhu. 
Více informací o využití kobotů najdete v e-booku na adrese:

www.universal-robots.com/cs/industry/

Pavel Bezucký, area sales manager,
Universal Robots
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Jaké designové
trendy nás čekají?
PUSTIT SE DO TÉMATU K OČEKÁVANÝM TRENDŮM V OBALOVÉM PRŮMYSLU PRO ROK 2021
MŮŽE BÝT OŠEMETNÉ. MÁLOKDO SI TROUFNE POHYBOVAT SE NA TAK TENKÉM LEDĚ. I PROTO
JSME V LOŇSKÉM PROSINCOVÉM VYDÁNÍ ČERPALI ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ. LETOS JSME
NAOPAK OSLOVILI PŘEDNÍ ČESKÉ DESIGNÉRY. ASI VÁS NEPŘEKVAPÍ VŠUDYPŘÍTOMNÝ TREND TRVALÉ
UDRŽITELNOSTI SPOČÍVAJÍCÍ VE VYUŽÍVÁNÍ EKOLOGICKÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. OSTATNÍ
TRENDY VÁS MOŽNÁ NAOPAK PŘEKVAPÍ.
Adriana Weberová

N

apříklad designér Marek Mikovec má aktuálně bo‑
haté zkušenosti s produkty vlasové kosmetiky pro
společnost Procter & Gamble. A právě v kosmetice
pozoruje hned několik trendů, které se do návrhů promítají.
Jedním z nich je využívání metalických matných efektů.
Podle dalšího designéra Ondřeje Balajky je budoucnost
velká neznámá. „Díky celosvětové pandemii bude celý
segment obalového designu značně poznamenán. Většina
8
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našich klientů jsou producenti jídla a nápojů, což především
v samotném sektoru gastronomie bude velký otazník pro nás
všechny po restartu.“ Obal bude ale podle něho jasně komu‑
nikovat konkurenční výhodu, bude výrazný za všech okolností
a jeho úkolem bude především produkt prodat. Dalšími trendy
zůstanou minimalismus – decentnost a čitelnost a přehlednost
obalů. Dlouhodobý trend, který má rád, jsou nové moderní
technologie. „Každým rokem se výroba obalů posouvá stále
kupředu, nabízí možnosti, které před lety nebyly reálné nebo

AUTOMATIZUJTE!
Teď je ten
správný čas.

www.fanuc.cz
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byly pro většinu výrobců nedostupné a to mě na mé práce
hodně baví.“

Foto: Bombus

Foto: Mikovec

Ve food & beverage
se sází na lokálnost
Art director Kantor's Creative Club David Kantor věří v po‑
silování současných trendů, tedy alespoň v segmentu food
& beverage. Obalový design bude podle něho čím dál více
úzce souviset s vývojem samotných produktů. Pozornost bude
upřena na odbourání nezdravých ingrediencí, jako jsou bar‑
viva, dochucovadla nebo jiné zvýrazňovače či náhražky.
„Mezi hlavní trendy bude určitě patřit přírodnost a opravdo‑
vost bez umělého marketingu. Tento narůstající trend vidíme
dokonce i u nadnárodních produktů, globálních značek, kdy
se například celosvětový výrobce másla tváří jako lokální far‑
mářská značka, která je důvěryhodná, poctivá a chápající.“
To vše podle něho znamená být blíže k zákazníkovi a bu‑
dování si svého „fanouška“, ne jednorázového spotřebitele.
„Sdělení na obalech proto musí být srozumitelné a jedno‑
duché, a to jak obsahem, tak hlavně i formou. Tento craftový
přístup se propisuje jak do ilustrací a foodstylingu, tak i sa‑
motné typografie. Vše se řídí heslem deglobalizovat a více
lokalizovat. Popsané tendence vidí také u svých klientů.

„Redesignem obalu tyčinek jsme chtěli respektovat minimalistický
a poctivý přístup k surovinám i v designu," vysvětluje art director
Kantor's Creative Club David Kantor.

„Velmi často aplikujeme příběhy značek nebo surovin přímo
na obalu a promítáme tak na obal i vlastní marketing a komu‑
nikaci. Snažíme se obaly navrhovat takovým způsobem, aby
byly co nejvíce minimalistické, ale zároveň komunikačně velmi
silné. Zejména ve foodstylingu jdeme cestou opravdovosti
10 www.packagingherald.cz

a reálnosti.“ Jako příklad uvádí společnost Bombus – původně
malého lokálního výrobce zdravých ovocných raw tyčinek,
které se vyrábějí za použití pouze tří surovin té nejvyšší kva‑
lity. „Redesignem jsme chtěli respektovat minimalistický a po‑
ctivý přístup k surovinám i v designu. Jednoduchou typografii
jsme doplnili už jen ručně malovanými ingrediencemi. Vytvořili
jsme tak obal na tyčinky, které díky němu jasně a na první
pohled poznáte.“ Výsledkem je řada tyčinek, která se dnes
prodává ve více než 15 zemích a našla si celou řadu nových
zákazníků.
V kosmetice začínají
převažovat matné a kovové efekty
Z hlediska vizuální podoby jsou u kosmetických obalů oblí‑
bené metalické efekty. Konkrétně začínají převažovat matné
a satinové kovové efekty. Značky podle Marka Mikovce
upřednostňují jemnější vzhled před zrcadlovým leskem kovové
fólie. Týká se to zejména prémiových produktů, kde rafinovaně
kombinují různé úpravy povrchů nezřídka spojené jemným
přechodem barvy nebo efektu v jiný. S tím souvisí další trend
spočívající v používání tzv. gradient a iridescentních efektů.
„Velkým trendem v kosmetice, ale i jiných odvětvích je barevný
přechod. Může mít různé podoby – od monochromatického,
kde se mění pouze intenzita odstínu barvy, až po gradient
mezi kontrastními odstíny barev.
V návaznosti na první trend meta‑
lických efektů se dá postřehnout
ještě jeden nový typ gradientů,
a to kombinace metalického po‑
vrchu a gradientu,“ upřesňuje
a dodává: „Ta může mít podobu
čistě metalickou, tedy že kovový
efekt plynule přechází z neprů‑
hlednosti do úplné transparence.
Vysoce prémiově poté působí
kombinace gradientu v lesklém
a matovém kovovém povrchu,
kde přechází lesk do matu a ob‑
ráceně. To vše lze násobit kom‑
binacemi také s barvou nebo
iridescentním efektem.“
Udržitelnost je alfou a omegou
I v následujících letech bude pochopitelně pokračovat éra
udržitelnosti obalů a ekologického aspektu. „Bez těch se
v současné době neobejde většina výrobců,“ připomíná
Ondřej Balajka. Také Marek Mikovec zmiňuje trvalou udržitel‑
nost. Firmy se i přes aktuální pandemii spojenou s covidem-19
nadále intenzivně věnují ekologičtějším materiálům. „Mohu
potvrdit, že udržitelnost je alfou i omegou každého projektu,
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na kterém jsem letos pracoval pro Procter & Gamble nebo pro
Mattoni 1873. A myslím, že to bude pokračovat.“
Trendem je a bude výroba nových obalů s podílem recyklátu.
Kromě označení „ocean plastics“ se začíná používat termín
„beach plastics“. „Pro tyto produkty je charakteristická ne‑
příliš atraktivní barva plastu způsobená podílem recyklované
složky. Problém je v tom, že použitý plastový odpad vylovený
z oceánů už nedosahuje potřebných kvalit materiálu. Je to
způsobeno jeho degradací vlivem slané vody a slunce. Není
proto ideální pro kosmetický průmysl. Může tvořit pouze malou
část příměsi nového obalu,“ upozorňuje Marek Mikovec.
Další cestou mohou být opakovaně použitelné obaly pro
opětovné plnění, o kterých jsme již několikrát psali. „Trendem
v obalech budou NEobaly – čím méně obalů, které se během
chvíle promění v odpad, tím lépe. Důležitá je udržitelnost,
zero waste a vědomý spotřebitelský přístup. Otázkou pro
značky i jejich zákazníky již není pouhé ,Co?´, ale také ,Proč´
a ,Jak?´,“ myslí si art directorka a majitelka agentury Butterflies
& Hurricanes Michaela Thomas a doplňuje: „Jsme moc rádi
za to, jakým směrem se náš obor ubírá.“ Klientům designují
řešení na míru a trendy implementují v případě, že k danému

klientovi sedí. Jako příklad uvádí obal pro čokoládovnu
HERUFEK CHOCOLATE, o kterém jsme psali v červnovém vydání Packaging Herald. Úskalím v oblasti udržitelnosti může
být podle Michaely Thomas tzv. greenwashing. To se firmy
udržitelně pouze tváří, aby byly „v kurzu“, nebo si neudělají
dostatečný průzkum a navrhují pouze polovičatá řešení, která
ve skutečnosti ekologická nejsou. Vedle udržitelného designu
podle ní vystupují do popředí také přírodní materiály i jemné
zemité barvy. Zároveň roste obliba plochých ilustrací.
Zákazníci se
rozhodují on-line
Opomenout nesmíme oblast e-commerce, která letos prošla
velkým boomem a dá se očekávat její další posilování.
Výrobce nutí uvažovat o jejich produktech a obalech jinak.
Zákazník se už nerozhoduje v místě prodeje, ale on-line. Větší
roli hraje virtuální způsob prezentace produktu. „Z podhledu
designéra mohu potvrdit velký zájem o CGI vizuály produktů,
které vytlačují fotografii. Ruku v ruce s tím jdou sociální sítě,
které se stávají dominantní sférou propagace. Značka KYLIE
SKIN je nejlepším příkladem toho, jak sociální sítě pomohly
v období pár let vybudovat miliardový brand,“ uvádí příklad
Marek Mikovec.
PI
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Zelené obalové materiály
- z trávového papíru vlastní výroby
- udržitelná alternativa recyklovaného papíru
- 60% recyklovaného papíru a 40 % luční trávy
- možnost individuálního potisku
- rychle se rozkládající a kompostovatelný papír
- certifikace FSC a EcoLabel, 100 % český výrobek
- Ministerstvo životního prostředí udělilo našim
výrobkům název „Ekologicky šetrný výrobek“

www.melecky.cz

e-shop: www.papirprovsechny.cz

černobílá verze na tmavém podkladu
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Na nápojovém
trhu to žije
V KATEGORII INOVATIVNÍCH NÁPOJOVÝCH
OBALŮ JE V LETOŠNÍM ROCE Z ČEHO VYBÍRAT.
PŘEDEVŠÍM VÝROBCI TVRDÉHO ALKOHOLU
VSADILI NA ROZŠIŘOVÁNÍ A ZDOKONALOVÁNÍ
SVÉHO PRODUKTOVÉHO PORTFOLIA. NAPŘÍKLAD
ZNAČKA BOŽKOV UVEDLA NA TRH HNED
DVĚ NOVINKY. TAKÉ V OBLASTI REDESIGNŮ JE
NA VÝBĚR. PŘÍKLADEM JE HANÁCKÁ VODKA
NEBO SLOVENSKÁ STAROSPIŠSKÁ DOMÁCA.
LIHOVARNICKÁ SKUPINA BACARDI DOKONCE
PLÁNUJE DO TŘÍ LET NAHRADIT VŠECHNY SVÉ
PLASTOVÉ OBALY POLYMEROVOU LAHVÍ
A EXPERIMENTUJE TAKÉ S PAPÍROVÝMI.
Adriana Weberová

Z

ačneme projektem značky Božkov, která oslavila své
sté narozeniny dvěma novinkami. První z nich, Božkov
Republica Vodka, je vyrobena z cukrové třtiny pů‑
vodem z Guatemaly. Další novinkou je rumový elixír Božkov
Republica Espresso, který představuje spojení karibských
rumů a kávového extraktu ze 100% guatemalské Arabiky.
„Cílem bylo přirozeným způsobem rozšířit portfolio Božkov
Republica dvěma směry: jednak do šířky do nové kategorie
vodek a současně i do hloubky v rámci kategorie rumů, resp.
rumových elixírů. A to takovým způsobem, aby designové ře‑
šení umožňovalo případné další budoucí rozšiřování při za‑
chování vizuální jednotnosti, srozumitelnosti a přehlednosti,“
vysvětluje Michal Jakl, group brand manager Božkov společ‑
nosti STOCK Plzeň-Božkov.
Nejsložitější podle něho bylo zahrnutí vodky do portfolia
Božkov Republica, protože se jednalo o vstup do nové kate‑
gorie, kde fungují odlišné principy – ať z hlediska barevnosti,
nebo jiných atributů.
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Zároveň ale bylo potřeba držet jednotnou linku se součas‑
nou vizuální identitou, která skvěle funguje u Exclusivy nebo
Reservy. „Další výzvou bylo, jak na prostoru, který nabízí stá‑
vající etiketa, odkomunikovat, že se jedná o jiný typ vodky.
Konkrétně o třtinovou vodku z cukrové třtiny a nikoliv napří‑
klad o obilnou, se kterou se mohou spotřebitelé na trhu setkat
nejčastěji. Jde o zásadní novinku jak pro samotnou kate‑
gorii vodek a tím pádem pro spotřebitele, tak i pro samotnou
značku Božkov Republica,“ upřesňuje Michal Jakl.
Božkov Republica odkazuje na období první republiky, což
byla éra elegance, poctivosti, ale i hrdosti na řemeslný fortel
a um. Proto se výrobce, stejně jako u Exclusivy, o které jsme již
blíže psali v rozhovoru v magazínu Packaging Herald č.  16,
nebo Reservy rozhodl použít prémiový matný materiál s vyšší
gramáží. Na etiketě je použito několik zušlechťovacích apli‑
kací. Základem je matný lak a studená ražba zlatou, resp.
stříbrnou fólií. V logu v nápisu Republica je aplikován 3D par‑
ciální UV lak. Jejím výrobcem je německá společnost Seb. Wolf.

HLAVNÍ TÉMA

Grafickým designem byla pověřena agentura Fiala & Šebek,
výrobcem lahve je společnost O-I. Vodka z cukrové třtiny vy‑
užívá stávající čirou lahev Božkov Republica. „Pro rumový elixír
Espresso jsme udělali menší změnu, která se týká její barvy.
Místo čiré používáme tmavě hnědou. Důvodem je jednak vi‑
zuální odlišení Espressa od Exclusivy a Reservy a jednak sku‑
tečnost, že v segmentu rumových elixírů jsou hnědé lahve svým
způsobem standardem,“ doplňuje Michal Jakl.

FOTO: BOŽKOV
REPUBLICA ESPRESSO

Prostějovská Palírna U Zeleného stromu
se pochlubila novým tanečním designem
své Hanácké vodky. Na redesignu spo‑
lupracovala s designérem Martinem
Zouharem a se sklárnou O-I. Nový
vzhled lahve vyjadřuje zábavu, čistotu
a kvalitu a současně je moderní a hlásí
se k českosti.

FOTO: HANÁCKÁ
VODKA SILVER

Zapůsobit chtěla také slovenská destilérka Nestville. Její
Starospišská Domáca měla dostat zbrusu novou etiketu – ta‑
kovou, která by odkazovala k dlouhé tradici firmy a zároveň
již na první pohled jasně vybočovala z řady. Zkrátka etiketa,
jakou si poctivý obilný destilát zaslouží.
Jako základní materiál byl zvolen papír, který etiketě dodává
přírodní vzhled a zároveň jemnou, na dotyk příjemnou texturu.
„Pak už jsem chtěl pracovat pouze se dvěma
základními barvami a případně kovovou raž‑
bou. I když to nebylo součástí zadání, bylo
potřeba myslet na kontinuitu produktové řady
pro její budoucí rozšiřování,“ uvádí autor eti‑
kety Ondřej Balajka.

Ve spodní části nové kulaté lahve vyro‑
bené na míru, která nahradila původní
oválnou, zaujme embosované logo vý‑
robce s číslem 1518, které značí rok,
kdy začala historie prostějovské Palírny.
Zdůrazňuje ho moderní zkosený prolis.
„Etiketa od společnosti S&K LABEL je vy‑
robena z transparentní polypropylenové
fólie a vytištěná flexotiskem,“ doplňuje
Jan Sedláček, brand manager značky.
Metalického vzhledu značky je docí‑
leno pomocí horké ražby a plastického
vzhledu u vybraných motivů přední eti‑
kety sítotiskem. Dodavatelem hliníkového
uzávěru je česká firma CREATIVE CAPS
z Přerova.
V rukávu má Palírna další trumf. Chce
vstoupit do prémiového segmentu vodek
s Hanáckou vodkou Silver. Exkluzivní ka‑
tegorii odpovídá elegantní tvar lahve
s matovaným povrchem a dekorovaným
designem, které dominuje stříbrný groš.
Uvedena bude do luxusních restaurací
a příští rok do obchodních řetězců.

Designu vévodí modrá barva (barva vody)
jemně doplněná zlatou ražbou. „Modro-zlatá
kombinace zároveň dobře funguje v rámci cel‑
kového portfolia Nestville a je vhodným od‑
razovým můstkem pro další rozšiřování této
produktové řady,“ připomíná Ondřej Balajka,
k jehož další realizaci se vrátíme také na stranách 16 a 17. Etiketa podle něho působí vy‑
váženě a zároveň si zachovává prvky ruční
tvorby, která provází celý výrobní proces to‑
hoto produktu.
13
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Rum Sērum:
SÁZKA NA RADIKÁLNÍ ŘEZ
ČESKÁ SPOLEČNOST KRATOCHVÍLOVCI SE VÍCE NEŽ DVACET LET ZAMĚŘUJE NA DOVOZ SPECIÁLNÍCH
DESTILÁTŮ Z CELÉHO SVĚTA A TAKÉ PRODUKCI VLASTNÍCH DESTILÁTŮ. REDESIGNEM OD A DO Z PRO
KOLEKCI ČTYŘ RUMŮ SĒRUM POVĚŘILA DESIGNÉRA MARKA MIKOVCE ZE STUDIA MIKOVEC DESIGN. ŠLO
O JEHO VŮBEC PRVNÍ REALIZACI SKLENĚNÝCH OBALŮ. CELÝ PROJEKT TRVAL TÉMĚŘ ROK A Z PŮVODNÍHO
PRODUKTU ZBYL POUZE VÝBORNÝ RUM A JEHO NÁZEV. NOVINKY BYLY UVEDENY NA TRH V DRUHÉ
POLOVINĚ ROKU 2020.
Adriana Weberová

D

esign studio MIKOVEC DESIGN bylo společností
KRATOCHVÍLOVCI pověřeno komplexním úkolem spo‑
čívajícím ve vytvoření designu lahve, produkčních
dat a testovacích 3D tisků, ale také loga a designu etiket
včetně přípravy jejich tiskových dat. Zodpovědné bylo rovněž
za finální vizuály produktů. „Byl to výborný test, zda studio
dokáže nabídnout kompletní servis,“ pochvaluje si Marek
Mikovec. Proč bylo osloveno právě jeho studio, přesně neví.
Předpokládá, že je zatím řada skvělých referencí ze spolu‑
práce s Karlovarskými minerálními vodami. Právě o ní jsme
psali v magazínu Packaging Herald č. 4.
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INSPIRACÍ BYL PŘÍBĚH
ZÁZRAČNÉHO NÁPOJE — VÍCE NA

Původní obal pokulhával
za kvalitou produktu
„Majitelé firmy Tomáš a Michal Kratochvílovi potřebovali
vytvořit design lahve, který by odpovídal kvalitě produktu.
Předchozím řešením byla standardizovaná lahev. Proto došlo
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k dysbalanci mezi prémiovou kvalitou rumu a kvalitou de‑
signu lahve,“ zmiňuje Marek Mikovec a dodává: „Cílem bylo
designem zaujmout co nejširší skupinu zákazníků.“ Sám volí
cestu, při níž se má v designu promítnout spíše charakter pro‑
duktu, ne primárně jeho cílové skupiny.
Klient nepožadoval zásadní změnu loga, přesto autor rede‑
signu cítil, že si produkt zaslouží kultivovanější a elegantní
logo. „Sērum je prémiový třtinový rum. Logo mělo podtrhnout
jeho kvalitu. Vycházel jsem proto z písma Euphorigenic, které
v sobě nese lehkost, eleganci a určitou jemnou formu euforické
nálady z opojení, což je ideální pro produkt s označením
,sérum´,“ upřesňuje.
Jedinečný
sudový tvar lahve
Při vývoji nové lahve dostal doporučení jít cestou „rotačního“
tvaru lahve, proto byl kruhový průřez ideální. „Myslím si, že
k produktům jako rum se ‚rotační‘ tvar vlastně moc hodí.“ Klient
dále požadoval vytvoření personalizované lahve, která bude
mít nejen jedinečný tvar, ale bude také nést specifické prvky
označení produktu: název Sērum a letopočet 1880–1914
označující stavbu Panamského průplavu. Autor nebyl nijak li‑
mitovaný v technologii aplikace etikety, jejího materiálu nebo
tvaru.
Jak již bylo v úvodu naznačeno, původní obalový design
dostatečně nekomunikoval svým tvarem charakter produktu.
Lahev nebyla pro rum optimální. Naopak její nový jedno‑
duchý a kompaktní vzhled je inspirovaný sudy, ve kterých
rum zraje. „Proporce lahve vychází z proporcí barelu rumu.
Samotné žebrování lahve symbolizuje jednotlivé části sudu
spojené stylizovanou skruží – etiketou. Zajímavostí žebrování
je jeho konkávní tvar (prolis dovnitř), který je technologicky
velmi náročný. Současně ale přináší designu lahve unikátní
prvek,“ upřesňuje Marek Mikovec. Nejtěžší podle něho bylo
výrobce skla přesvědčit, že do konkávních vertikálních žeber
je potřeba umístit i nápis Sērum a letopočet 1880–1914. Šlo
o dvojí embossing, což je při lisování skla technologicky velmi
náročná kombinace.
Z produktové řady rumů vybočuje zlatá lahev pro Puente
Centenario uvedená na trh jako poslední letos v říjnu. Luxusní
design odpovídá nejvyšší řadě rumů. Jde o limitovanou edici
vzácného rumu, který vznikl v roce 2004 při příležitosti ote‑
vření mostu Puente Centenario spojujícího Jižní a Severní
Ameriku. „Ve zlaté barvě jsem viděl také silnou symboliku
užití zlata u původních indiánských kmenů Střední Ameriky,
které materiálu přisuzovali magickou sílu,“ doplňuje designér.
Puente Centenario je na trhu dostupné rovněž v dárkovém
černozlatém balení z hladké lepenky. Lahev je vsazena do

lesklé lineárně členěné dekorace, která symbolizuje lana
mostu Puente Centenario (jde o závěsnou lanovou konstrukci).
Etiketa následuje originální tvar lahve
Při vývoji etikety bylo hlavním cílem podtrhnout tvar lahve. Ta
je poměrně členitá, proto byla zvolena střídmost v grafice.
Výsek lemování ve tvaru poštovní známky je ve skutečnosti in‑
spirovaný obloukovitými prolisy lahve. Tento motiv se objevuje
také na uzávěru. Etiketa je tak vždy propojená s uzávěrem,
a to jak barevně, tak formou efektu v matu nebo metalickém
povrchu. „Do etikety jsem chtěl vložit jeden silný prvek – ilus‑
trace kapky séra vyjadřujícího sílu produktu. Sērum vnímám
jako vzácnou tekutinu, u které má i jediná kapka velkou hod‑
notu,“ vysvětluje dominantní jednotící prvek celé řady Marek
Mikovec. Etiketa je vyrobena z ušlechtilého papíru „fleur de
coton“, který svým povrchem připomíná samet. Proto při do‑
tyku máte téměř pocit, že se dotýkáte látky nebo jemné vy‑
pracované kůže. V porovnání s původními labely je zásadní
rozdíl v barevném rozlišení podle druhu rumu. Dříve měly eti‑
kety pouze tmavé pozadí.
Sērum před
a po redesignu

Také uzávěr koresponduje s lahví
Požadavkem bylo také vytvořit unikátní uzávěr specifický
pro jedinečnou lahev. Autor cítil nutnost jeho design propojit
s tvarem lahve. Záseky ve spodní části vycházejí z prolisů lahve,
ale jsou i ergonomickým detailem. Navíc usnadňují vytaho‑
vání korkového uzávěru. Lesklý metalický efekt s detailem loga
na vrchní straně víčka má podtrhnout celkový design. „Držím
se hesla Ludwiga Miese van der Rohe, který říkal, že Bůh je
v detailech. Uzávěr je jako koruna na hlavě, třešnička na
dortu,“ myslí si Marek Mikovec. Na závěr prozrazuje, že
v současné době pracuje na dalších dvou produktech. Také
Sērum se možná dočká pokračování v dalších edicích.
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České whisky
GOLD COCK dominuje
hrdý kohout
DESIGNÉR ONDŘEJ BALAJKA SPOLUPRACUJE SE
ZNÁMOU VIZOVICKOU DESTILÉRKOU RUDOLF
JELÍNEK JIŽ ŘADU LET. PROTO KDYŽ DESTILÉRKA
ZAČALA PŘEMÝŠLET NAD REDESIGNEM
CELÉ ZNAČKY GOLD COCK, OSLOVILA
OSVĚDČENÉHO DESIGNÉRA. TEN PRO NI
PŘIPRAVIL KOMPLETNÍ STUDII OD REDESIGNU
LOGA A PACKAGINGU AŽ PO KLÍČOVÝ VIZUÁL.
Adriana Weberová

N

a úplném počátku redesignu obalu pro českou
nebo chcete-li hanáckou whisky řady GOLD COCK
byly komplikace s dodavatelem lahví. „S Ondrou
Balajkou jsme k projektu přistoupili po několika letech spo‑
lupráce, takže jsme už nějakou společnou zkušenost měli.
Prvotní impulz ke změně packagingu whisky GOLD COCK byl
poměrně prozaický – dodavatel nám nemohl zaručit dodávky
stávajících lahví. Po diskusi s Ondrou jsme však nakonec do‑
spěli k názoru, že je čas posunout značku dál a přistoupit ke
kompletnímu redesignu. Ondra pak přišel s prvním návrhem
a ideou, která se nám hned zalíbila, a pustili jsme se do
práce,“ uvádí na začátku za zadavatele senior brand ma‑
nagerka Irena Konečná.

Etiketa je poměrně jednoduchá, prim hraje
přírodní materiál, střízlivá barevnost a jednoduchý
text. Z efektů byla využita zlatá ražba.
Nová etiketa skvěle odráží duch whisky GOLD COCK a náš
vztah k této značce. Jedná se o jedinečnou whisky, která
vzniká ve spolupráci s českými dodavateli. Věříme v tradiční
hodnoty a v to, že kvalitní obal a etiketa mají podtrhnout
charakter produktu a nikoli ho „přečnívat“.

Výrobce RUDOLF JELÍNEK poskytl v první fázi projektu desig‑
novému studiu Ondřeje Balajky poměrně volnou ruku.
Očekával, že přijde s vlastním řešením, které ho zaujme na‑
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IRENA KONEČNÁ,
BRAND MANAGERKA ZNAČKY
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tolik, že projekt společně zrealizují. A to se povedlo.
Následovaly feedbacky, které vedly až k současnému vzhledu
obalu.
„Klient nechtěl zásadně měnit tvar lahve, aby spotřebitelům
změna nepřišla moc radikální. Hledali jsme proto podobný,
trochu robustnější tvar hodící se k whisky jako takové, zároveň
ale s kapkou moderního vzhledu. Oba požadavky zvolená
lahev Oslo od francouzské společnosti Saverglass splňuje,“
objasňuje výběr Ondřej Balajka.
Při redesignu loga whisky se vycházelo ze snahy značku
zjednodušit a dodat jí na prémiovosti, svěžesti a modernosti.
Předloženo bylo osm různých směrů, ze kterých se stal jasným
vítězem současný vzhled. Součástí nového loga je opět ko‑
hout, který má být i nadále dominantou značky. Nyní je však
na rozdíl od původního příliš složitého grafického provedení
jednodušší. Odpadly tím navíc komplikace, ke kterým v minu‑
losti docházelo při některých výrobních postupech. Výsledkem
úprav je nově hrdý a dominantní kohout. „Zachováno bylo
jeho vyobrazení pomocí obilných klasů, které vyjadřují sou‑
držnost s krajem Haná a také přírodní charakter produktu.“

Dominantou loga zůstává kohout
v designově čistším provedení.

Také při tvorbě nových etiket bylo snahou držet linku jednodu‑
chosti. Zároveň nebylo cílem se s ohledem na nežádoucí ma‑
tení spotřebitele dramaticky odchýlit od stávajícího designu.
Nové etikety měly především komunikovat kvalitní český vý‑
robek náležící v rámci své kategorie k top produktům. Aktuálně
byly vytvořeny etikety pro produkty PEATED, Blended, 10, 12
a 20 let stařenou whisky a limitovanou edici.
Jednotícím grafickým prvkem je samotné umístění etikety
a hlavního loga, které je neměnné. „Naopak k odlišení slouží
elementy označující daný produkt. Produkty PEATED, Blended,
10, 12 a 20 let stařené whisky patří do základní řady, proto
zde využíváme větší plochu etikety jako přírodní materiál,
doplněný jen drobnou zlatou ražbou. Limitovaná edice je
naopak v reverzním provedení, při němž je větší plocha po‑
tištěna, aby spotřebitel na první pohled jasně rozpoznal,
o jaký produkt se jedná,“ popisuje Ondřej Balajka.

K výrobě nových etiket, jejichž dodavatelem je tiskárna Osma,
byl zvolen přírodní zušlechtěný materiál připomínající svou
strukturou texturu dřeva – propojení na dubové sudy, ve kte‑
rých whisky zraje. Použita byla drobná zlatá ražba. „Etiketa
se oproti předchozí variantě asi nejvíce liší v samotném logu,
které jsme opravdu zjednodušili a udělali čitelnější. Stejný
facelift dostal i náš kohout, který je lépe rozpoznatelný při
všech technologiích tisku i v samotné komunikaci,“ shrnuje
Irena Konečná.

PROJEKT BYL ZAHÁJEN
NA JAŘE ROKU 2020,
NYNÍ SE DOKONČUJÍ
TISKOVÁ DATA
NA DÁRKOVÉ
BALENÍ LAHVÍ.

„Na celém projektu bylo pro nás
asi nejsložitější uchopit celé port‑
folio, najít v něm především souvis‑
losti, které spotřebiteli budou jasně
komunikovat, že jde o značku
GOLD COCK. Ale na druhou
stranu bude jednoduše rozlišitelná
jakákoliv varianta od základního
portfolia až po svět limitek, ve
kterém tato značka opravdu do‑
minuje,“ dodává na závěr Ondřej
Balajka, kterého doplňuje Irena
Konečná: „Musím říct, že už pr‑
votní ohlasy zákazníků, ještě než
byl výrobek v novém designu
uveden na trh, byly kladné. Velice
pozitivně hodnotím i celkovou spo‑
lupráci, byla to společná cesta
diskuse a týmové práce, s rede‑
signem jsme všichni spokojeni.“

Původní obal whisky
GOLD COCK.
Redesign nastartovaly
komplikace s dodávkou lahví.

Jako první byl na trh uveden výrobek GOLD COCK PEATED.
Jednalo se o úplnou novinku, která si rychle našla nové fa‑
noušky. Kromě chuti má na úspěchu svůj podíl také design
obalu. Další výrobky v novém balení budou uvedeny po‑
stupně, jak budou postupně doprodávány.
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Pilsner Urquell
představil jedenáctku
unikátních lahví
PRO VYTVOŘENÍ LETOŠNÍCH JEDENÁCTI AUKČNÍCH LAHVÍ OSLOVIL PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
MICHALA FROŇKA, SPOLUZAKLADATELE DESIGNÉRSKÉHO STUDIA OLGOJ CHORCHOJ. TEN SE
PŘI NÁVRHU JEJICH DESIGNU INSPIROVAL HODNOTAMI, KTERÉ STÁLY U ZRODU PLZEŇSKÉHO LEŽÁKU
A JSOU VELMI AKTUÁLNÍ I V TÉTO DOBĚ. MISTROVSKÉ DÍLO DOVEDLI K DOKONALOSTI MISTŘI ZE
SKLÁRNY MOSER. K ROZHOVORU S AUTOREM UNIKÁTNÍCH LAHVÍ SE PŘIDALA BRAND MANAŽERKA
PILSNER URQUELL KATEŘINA HAŠKOVÁ.
Adriana Weberová

D

esignér lahví letošního, již devátého ročníku Michal
Froněk se inspiroval vznikem piva Pilsner Urquell, kdy
na jeho počátku stála dohoda a spolupráce plzeňských
právovárečníků a pivo je společným dílem zkušeného sládka,
ale i mistrů sladovnických, chmelařů, bednářů a zástupců dal‑
ších řemesel.
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Deset unikátních lahví společně objímá jedenáctou. Ta se
stane symbolem podzimní sbírky veřejnosti na portálu HitHit,
která byla zahájena symbolicky 11. 11. a bude ukončena
po 30 dnech. Pokud se podaří nashromáždit potřebné pro‑
středky v této sbírce, bude vybraná částka společně s jede‑
náctou lahví slavnostně předána již tradičně Centru Paraple.

Přepravní obaly
pro dnešek...
a pro budoucnost

dssmith.com
Ochrana. Prodej. Logistika. Tří základní pilíře pro úspěch.

Společně pomůžeme vytvořit udržitelnější svět.

Rychle se měnicí svět vyžaduje přizpůsobení potřebám
zákazníků, a tak i určité proměny v přístupu a chování obalových
společností v rámci globálního trhu. Obaly již nejsou pouhým
akcidentem nebo přidanou hodnotou k výrobkům sloužící
k ochraně před vnějšími riziky. Obal se stává univerzálním
nástrojem zahrnujícím do sebe tři základní zákaznické potřeby:
ochrana, design, logistika.

Od uzavřeného cyklu prostřednictvím lepšího designu až
po snížení množství odpadu a ochranu biodiverzity našich
lesů. Soustředíme se na největší výzvy udržitelnosti, kterým
v současnosti čelíme, stejně jako na ty, které ovlivní naše
budoucí generace. Nacházíme další způsoby, jak dodávat nové
obaly pro měnící se svět.

V DS Smith jsme schopní nabídnout našim zákazníkům, kromě
ochrany zboží, detailně rozpracovaný design, který nejen
pomůže zviditelnit výrobek, ale také zrychlit logistiku a snížit
dopad obalů na životní prostředí.
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Proč bylo k vytvoření letošních aukčních
lahví osloveno studio Olgoj Chorchoj?
Kateřina Hašková: Jedinečné aukční lahve každoročně vzni‑
kají podle návrhu některého z renomovaných českých desig‑
nérů. Pro letošní ročník padla volba právě na studio Olgoj
Chorchoj. Věděli jsme, že symbolem letošního roku by měla
být spolupráce a vzájemná solidarita. A kdo jiný by měl vědět
o vzájemné spolupráci více než duo umělců Michal Froněk
a Jan Němeček, kteří společně založili designové studio a vy‑
chovali celou další generaci umělců, se kterou tvoří další pro‑
jekty? Navíc nás se studiem Olgoj Chorchoj pojí dlouhodobá
spolupráce, podíleli se už na celé
řadě projektů pro Plzeňský Prazdroj.
Věděli jsme, že s touto volbou mů‑
žeme očekávat vysokou kvalitu
a moderní a čistý design.
Jaká byla vaše
představa o designu?
Od počátku jsme chtěli, aby letošní
lahve symbolizovaly hodnoty, které
stojí za jedinečností a úspěchem
piva Pilsner Urquell. Směr, kterým
bychom se chtěli ubírat, jsme měli
naznačený, ale zároveň jsme ne‑
chtěli umělce svazovat konkrétním
zadáním. Teprve Michal Froněk dal
naší představě jasné obrysy, které
přesně zapadly do zamýšleného
konceptu. Při návrhu aukčních lahví
se inspiroval právě hodnotami spo‑
lupráce a vzájemné pomoci, které
stály u zrodu plzeňského ležáku
a jsou velmi aktuální i v této době.

Kolik návrhů jste vlastně klientovi
předložil a v čem se lišily?
Idea vznikla pouze jedna a byla natolik koncepčně silná, že
nebylo potřeba se rozptylovat další činností.

Unikátní plochý brus, provedený mistry
brusiči, umožňuje vzájemné designové
propojení všech lahví do jednoho celku,
a je proto symbolem spojení individualit
pro společnou věc.

Michal Froněk: Základní idea a první návrhy byly zpraco‑
vány během několika dnů. Na projekt jsem se totiž velmi těšil,
takže jsem kvůli němu odsunul i jiné probíhající práce. Hned
na začátku celého procesu jsme začali prověřovat, jestli do
toho s námi půjde sklárna Moser a výrobce kovových kompo‑
nentů, firma Bohematic. Dalším důležitým spolupracovníkem
bylo studio Monolot, kde naše prvotní skici často dotváříme
do finálního vizuálu. Design je obecně velmi komplexní obor,
kde nesmí vypadnout žádná součást procesu. Je proto vždy
náročné vše udržet v původním konceptu a vysoké kvalitě,
Věřím ale, že se nám to povedlo a výsledek stojí za to.
Co pro vás bylo na projektu nejzajímavější?
V oboru už se pohybujeme více než třicet let, za tu dobu
jsme nasbírali celou řadu zkušeností a troufám si říct, že už
v tom umíme chodit. Každý projekt je jedinečný, zvláště
20 www.packagingherald.cz

v dnešní složité době, kdy je zásadní spolupráce mezi od‑
borníky, techniky a řemeslníky. O tom ostatně jsou i letošní
aukční lahve, protože vzájemná spolupráce je u velkých děl
naprosto klíčová.

Chtěli jsme, aby vznikla kompozice, která by reflektovala spo‑
lupráci jednotlivých firem a potom samozřejmě pomohla těm,
kteří to potřebují. Od začátku jsem tedy věděl, že nebudeme
navrhovat jednu solitérní lahev, ale celou kompozici, která
bude tvořit kruh.
Do jaké míry se na vývoji podíleli skláři, brusiči
a sládek, případně další pracovníci pivovaru?
Od začátku jsme reflektovali zadání od Plzeňského Prazdroje,
kterým byla vzájemná spolupráce. To se nám zkrátka hodilo
„do krámu“. Je to něco, čím se celou profesní kariéru s ko‑
legou Němečkem zaobíráme. Pro nás byla důležitá ta filo‑
zofie, která měla ukázat, že v naší zemi umíme spolupracovat
a propojovat technologie a lidský um.
Proč byla zvolena právě sklárna Moser?
Aby se všech deset lahví mohlo dobře postavit do kruhu a za‑
padaly do sebe, bylo potřeba, aby lahve měly trojúhelníkovou
základnu. Potom už bylo poměrně jednoduché rozhodnout,

INTERVIEW

že lahev chceme vyrobit v Moseru, protože ploché brusy
a broušení do trojúhelníkové formy je něco, co v Moseru umějí
naprosto skvěle. Navíc je to jedna z nejlepších skláren světa
s komplexním výrobním procesem a její spojení s Pilsner
Urquell dávalo smysl.
Na uměleckých zátkách lahví jste spolupracovali s manufakturou Bohematic. Jaká speciální
barva byla na uzávěrech použita?
Bohematic je výrobce hodinek, má ve své manufaktuře přesné
obrábění a dokonalé povrchové úpravy včetně speciálních
luminiscenčních barev, které jsou právě použity na označení
jednotlivých zátek. Chtěli jsme, aby se celý koncept posunul
více do 21. století a dodal tím celé lahvi moderní vzhled.
Mohli byste prozradit, jak budou vypadat
dřevěná pouzdra? Budou se rovněž lišit
pro každou lahev?
Kateřina Hašková: Jednotlivé lahve předáme dražitelům v dřevě‑
ných obalech z dubového dřeva, ručně vyrobených plzeňskými
pivovarskými bednáři. Každá lahev bude mít vlastní dřevěné
pouzdro s vypáleným logem Pilsner Urquell. Všechny bedýnky
mají podobný design, stejně jako je tomu u aukčních lahví.

Proč byli pro jejich výrobu zvoleni
mistři bednáři plzeňského pivovaru?
Samotné lahve jsou, stejně jako Pilsner Urquell, ukázkou spo‑
jení originálních řešení, nejmodernějších technologií s tím nej‑
lepším z let minulých. A právě tradiční bednářské řemeslo
k plzeňskému pivovaru neodmyslitelně patří. Jsme nejspíše je‑
diný pivovar na světě, který tuto tradiční profesi udržuje a bed‑
náře stále zaměstnává. Jejich řemeslná zručnost je unikátní,
a jejich zapojení do procesu výroby aukčních lahví bylo proto
logickým krokem.
Charitativní projekt Aukční lahve pro Centrum Paraple
pořádá Plzeňský Prazdroj už od roku 2012. Dosud dražby
Aukčních lahví vynesly 11 milionů korun.

O jedenáctce unikátních lahví jsme psali také na portálu
www.packagingherald.cz.
ZE ZÁKULISÍ VÝROBY AUKČNÍCH
LAHVÍ — ZHLÉDNĚTE VIDEO

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 
PI

Jménem společnosti
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
vám přeji příjemné prožití vánočních svátků,
v roce 2021 především pevné zdraví,
spoustu štěstí a osobní pohody.
Pavel Ondrášek

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
OFICIÁLNÍ PARTNER MARKEM-IMAJE PRO ČR

foto: Lucie Cápková
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Minipivovar PROUD
nechtěl klasické
pivní logo
V areálu Plzeňského Prazdroje vzniká prostor pro experimentování s vařením různých pivních stylů v malých
várkách, ale také pro spolupráci s dalšími sládky a pivovary. Experimentální minipivovar PROUD je sice
součástí největšího tuzemského pivovaru, ale funguje do velké míry samostatně a jeho sládková má volné ruce
v experimentování s pivními speciály. O zrodu pivovaru v bývalé elektrárně z roku 1905, který funguje v testovacím
provozu od letošního podzimu, jsme si povídali s jeho ředitelem Michalem Škodou, kterého doplnil Jakub Wdowka
ze studia Artbureau.

Adriana Weberová
Podnětem pro vybudování řemeslného minipivovaru byla touha experimentovat s různými chutěmi piva, ale proč právě název PROUD?
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Sídlíme v areálu Plzeňského Prazdroje v Plzni, v budově bý‑
valé elektrárny na soutoku řek Mže a Radbuzy. Pro název jsme
tedy nemuseli chodit daleko. Stačilo spojit energii elektrického
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Na jakou skupinu
pivovar a jeho speciály cílí?
Cílová skupina jsou lidé, kteří rádi zkoušejí nové chutě, nebojí
se experimentovat a jsou ochotní za netradiční pivní zážitek
něco utratit. Tedy hlavně lidé, kteří jsou již nějakým způsobem
zvyklí ochutnávat různé pivní styly z českých i zahraničních
minipivovarů. Kromě toho by se měl areál pivovaru se seces‑
ními prvky stát místem pro setkávání českých i zahraničních
sládků a pivních expertů.
V čem spočívá proklamovaná
odlišnost vařených piv?
Vaříme spodně i svrchně kvašená piva napříč pivními styly.
Naše nabídka zahrnuje celoročně dostupná piva i limitované
a sezonní edice. Experimentujeme s ingrediencemi, jako je
ovoce nebo koření, ale také s dozráváním piva v dubových
sudech, například po whisky nebo jiných destilátech. U zá‑
kladní, celoročně dostupné řady jsme vycházeli z prototypů
vařených v průběhu tohoto roku a hledali jsme napříč piv‑
ními styly. Chtěli jsme nabídnout komplexní chuťový zážitek,
ale důležitá pro nás byla i pitelnost. Ve stálé nabídce je nyní
TheMže – Pale Ale 10, Ventill – ležák 11, Soutock – žitná
IPA 13, Cotel – Stout 14 a nealkoholické pivo Proovan inspi‑
rované stylem Hazy IPA.
Jak se měla hlavní myšlenka pivovaru
odrazit ve vašem logu a designu obalů?
Vizuální identita projektu měla vycházet ze tří základních
hodnot – spolupráce, experimentování a hravosti. Samotné
logo proto mělo být mladé, moderní, progresivní, ale zá‑
roveň přátelské a vřelé. Správná vizuální identita samozřejmě
nekončí pouze u loga, to se zde nenásilně propisuje do ce‑
lého vizuálu a zároveň slouží jako jednotící prvek. Zároveň
jsme chtěli nějak odkazovat na místo, kde náš pivovar stojí.
Naopak, co jsme nechtěli, bylo „klasické pivní logo“, chtěli
jsme mít moderní vizuální identitu, která je dobře odlišitelná.
Kdo za vším stojí?
Oslovili jsme organizaci CZECHDESIGN s cílem vytipovat
vhodné designéry a menší studia. Oslovena byla nakonec
čtyři grafická studia na základě předchozích referencí.
Návrhy byly opravdu různorodé. Mile nás překvapilo, že
každé studio na to šlo jinak. Nejvíce nás nakonec zaujal
návrh studia Artbureau. Asi to byl právě minimalistický design
a velmi promyšlené pojetí loga ve formě ambigramu, které

přesně odráželo takovou trochu drzou hravost (minimálně na
poměry pivní značky). Pak už jsme spolupráci jen rozvíjeli
a postupně rozšiřovali na všechny oblasti vizuální identity.
Kolik návrhů designu
etiket vám studio předložilo?
Zárodky designu etiket jsme viděli už v prezentaci značky
a koncept dvou překrývajících se obdélníků nám byl sympa‑
tický natolik, že jsme se rozhodli na tyto první návrhy navázat
a zhruba ve třech kolech je dotáhnout do finální podoby. Dá
se říct, že jsme si s Artbureau sedli a volnost, kterou jim po‑
skytujeme, se nám vrací zpět v podobě zajímavých řešení.
Původně plánované klasické ilustrace tak nakonec nahradily
abstraktní geometrické symboly charakterizující jednotlivá
piva. Souhrou okolností nám značka vykrystalizovala do
podoby hravého ambigramu. Kdy se vám povede, že vám
značka funguje i po otočení o 180°? Rozhodli jsme se, že si
tuhle příležitost nenecháme protéct mezi prsty. Vlnka zvaná
tilda, je pak i symbolem pro střídavý proud. Pivovar sídlí
u soutoku Mže a Radbuzy v bývalé elektrárně, takže se nám
jednotlivé dílky skládačky nenásilně propojily. Více k tomu asi
řekne Jakub Wdowka.

foto: Lucie Cápková

proudu a sílu proudu řeky a název pro pivovar byl na světě.
A také pokud se na jméno podíváme z pohledu angličtiny,
máme zde hrdost – hrdost na původ, zkušenosti… Název
vzešel z interního brainstormingu, kdy jsme vybírali z desítek
různých nápadů.

Jakub Wdowka: Současný vývoj nezávislé pivovarnické scény
bere útokem nejedno tabu. Voda, slad, chmel a kvasnice už
nejsou jedinými surovinami. V české kotlině se objevují nové
pivní styly, které si u nás získávají stále více zákazníků. Lidé
začínají o pivu přemýšlet v nových souvislostech a důraz na
tradici už nebývá primárním kritériem. Z pohledu designu se
ukazuje, že historizující pivní etikety či logotypy z fraktur už
nemusí být nutně jedinou správnou volbou. Nově vznikající
pivovary odrážejí často osobnost svých sládků, názvy piv se
podobají názvům skladeb punkových kapel a z pohledu gra‑
fického designéra je v podstatě vše dovoleno. Ukazuje se, že
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zákazníky tento styl komunikace baví a že experimentování se
i v tak klasickém odvětví vyplácí. Značku jsme se proto snažili
připravit na jakýkoliv experiment.
Michal Škoda: Vzhled etiket tak navazuje na moderní design
celého konceptu. Jednotícím prvkem je jednoznačně logo,
které je na etiketě umístěno vertikálně. Tomu pomáhá jednotný layout etiket. Prvním rozlišovacím prvkem je barevnost.
Druhým pak symbol, který jsme pro každé pivo vytvořili. Při
volbě materiálu jsme se inspirovali u vinařů. Zvolili jsme samolepicí etikety v materiálu Rustique Blanc Plus od společnosti
Avery Dennison. Pro nás je to optimální poměr mezi estetikou
a funkčností. Je to strukturovaný matný papír, který má ale
podkladovou laminaci, a je tedy odolný i při orosení lahve.
Etikety jsou tištěny flexotiskem třemi barvami Pantone. Jedinou
formou zušlechtění, pokud nepočítám specifický tvarový výsek,
je klasická metalická horká ražba, která do jisté míry vyjadřuje naši úctu k řemeslu.

Pomalu se dostáváme k lahvím…
Proč jste zvolili jako dodavatele
VETROPACK MORAVIA GLASS?
Vybírali jsme z dostupných lahví na trhu a s tímto dodavatelem
dlouhodobě spolupracujeme v rámci Plzeňského Prazdroje.
Volili jsme tedy známého a vyzkoušeného dodavatele.
Proč jste vsadili na 330ml a netypické
750ml lahve? Jaká je jejich hmotnost?
Nechtěli jsme jít do klasických 500ml lahví, ale spíše se přiblížit segmentu minipivovarů, kde jsou 750ml lahve poměrně
běžné. Menší 330ml lahve jsme zase chtěli zejména jako
alternativu pro silnější piva nebo limitované edice. Můžeme
ale využívat oba formáty pro jakékoli naše pivo. Hmotnost
prázdných lahví 330 ml je přibližně 280 g a u 750ml lahví
je to 570 g.
Jde o standardní lahve,
nebo vyrobené na míru?
Lahve jsou standardní katalogové bez embossingu. Odlišit
se chceme hlavně etiketou a barevnou korunkou s naším P
a vlnkou.

foto: Lucie Cápková

Proč jste zvolili
hnědou barvu lahví?
Hnědá barva je z pohledu kvality piva lepší než například zelená nebo dokonce čirá. U hnědé nedochází v takové míře ke
světelné oxidaci, která může poměrně výrazně ovlivnit chuť piva.

Proč jste si k jejich výrobě
vybrali společnost Etiflex?
Upozornilo nás na ni studio Artbureau, které je mělo v hledáčku díky spolupráci s vinaři. Měli poměrně jasnou představu, jak by etikety měly vypadat, a Etiflex nám umožnil
převést naše požadavky na reálné etikety bez zbytečných
kompromisů. Hodně nám pomohli s výběrem papíru a projevili velkou míru kreativity (a zdravého selského rozumu) při
optimalizaci nákladů na tisk. Pro grafiky to sice ve výsledku
znamenalo trochu víc práce, nicméně s výsledkem jsme všichni
spokojeni.
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K lahvím patří uzávěry. Od koho je
odebíráte a jaké designové prvky je zdobí?
Korunky nakupujeme ve dvou velikostech – 26 mm (od
italské společnosti NewBox) a 29 mm (od italské společnosti
Pelliconi). Obě velikosti jsou v modré barvě s bílým symbolem P
s vlnkou, tedy unikátní design pro náš pivovar. Celou lahev
jsme zvažovali jako celek – tvar lahve, design etikety a korunky. Chtěli jsme docílit komplexního dojmu, který působí
dobře a vše spolu ladí.
A na závěr: jaké budou vaše
hlavní prodejní kanály?
Klíčové jsou pro nás pivotéky a ochutnávkové pivnice, eventy
(pivní festivaly, gastro akce apod.), ale i třeba e-commerce.
Další prodejní kanály mohou postupně přibývat. Zaměřovat
se chceme hlavně na český trh, ale uvidíme, co budoucnost
přinese. Nebráníme se ničemu, ale minimálně ze začátku se
soustředíme na to, abychom uspěli nejprve doma.
Na další balení včetně skupinového a používané technologie
se zaměříme v dalším vydání magazínu Packaging Herald.
Například nové multipacky se na trhu objeví již v prosinci.

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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REWE ZKOUŠÍ
OPAKOVANĚ
POUŽITELNÉ
MISKY
NĚMECKÝ OBCHODNÍ ŘETĚZEC REWE NABÍZÍ
JAKO PRVNÍ V NĚMECKU SVÝM ZÁKAZNÍKŮM
VE VYBRANÝCH SUPERMARKETECH BEZPLATNÉ
ZAPŮJČENÍ ODNOSNÝCH NÁDOB PRO SALÁTOVÝ
BAR. OBCHODNÍK SE CHCE TÍMTO ZPŮSOBEM
VYPOŘÁDAT S PROBLEMATIKOU ODPADU Z OBALŮ
NA JÍDLA S SEBOU.
Ze zahraničních zdrojů

S

pecifickým potřebám supermarketu byla přizpůsobena
koncepce start-upu VYTAL z Kolína nad Rýnem a je nej‑
prve zkoušena na pěti místech právě v Kolíně. Ústředním
prvkem systému opakovaně použitelných nádob VYTAL je
plastová miska, kterou lze přiklopit odpovídajícím těsnícím
víčkem. Miska má objem 1,25 l, dá se bezpečně mýt v myčce
i ohřívat v mikrovlnné troubě. Zákazníci ji získají z výdejního
stojanu v supermarketu za pomoci kódu buď v aplikaci VYTAL,
nebo na offline kartě. Nejprve na výdejní stanici naskenují svůj
individuální QR kód, pak vyjmou misku ze zásobníku a na‑
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plní ji jako obvykle u salátového baru. Při vážení obsahu
u pokladny je její hmotnost automaticky odečtena.
Zákazníci pak mají dva týdny na bezplatné vrácení. Pro tento
účel je v prodejnách REWE k dispozici samostatná vratná sta‑
nice. Při vrácení do 24 hodin nemusí být miska vypláchnutá,
ale jen pevně uzavřená a úplně prázdná. Pokud si ji zákazník
vypůjčí na delší dobu, je požádán o její vymytí studenou
vodou. Vracení probíhá v několika málo krocích: Zákazník
naskenuje QR kód na víčku misky, otevře posuvná dvířka
vratné stanice, vloží misku dovnitř a zase posuvná dvířka
zavře. Jednotka zkontroluje, jestli byla miska vrácena prázdná
a s víčkem. V takovém případě je odečtena ze zákazníkova
účtu a on o tom obdrží potvrzení na mobilní telefon.

STÁLE VÍCE
ZÁKAZNÍKŮ VYŽADUJE
HOTOVÁ JÍDLA
A OBČERSTVENÍ S SEBOU.
„Úkol předcházet vzniku odpadu z obalů a omezovat ho má
v naší obalové strategii vysokou prioritu. Přitom stále více zá‑
kazníků vyžaduje hotová jídla a občerstvení s sebou, což
vede k nárůstu poptávky po balení. Proto je pro nás ještě důle‑
žitější soustředit se na opravdové systémové změny, abychom
soustavně a systematicky eliminovali obalový odpad, ať už
se chování spotřebitelů změní jakkoli. Velmi nás těší, že nyní
s miskou VYTAL zkoušíme inteligentní opakovaně použitelnou
alternativu, která nám umožní tento problém do jisté míry řešit,“
uvádí Pia Schnücková, jež je za tento projekt trvalé udržitel‑
nosti v REWE zodpovědná.
V Česku REWE Group provozuje síť obchodů Billa a Penny
Market. 
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Plasty a recyklace
nejen v době pandemie
NA CELÉM SVĚTĚ POCIŤUJE PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL DRASTICKÉ DŮSLEDKY KORONAVIROVÉ PANDEMIE.
VÝROBCI PLASTŮ A JEJICH ZPRACOVATELÉ HLÁSÍ KLESAJÍCÍ DATA O PRODUKCI A TRŽBÁCH,
RECYKLAČNÍ PRŮMYSL SE POTÝKÁ S PROBLÉMY. PODLE AGENTURY ICIS POKLESLY ZA
1. POLOLETÍ 2020 V DŮSLEDKU OPATŘENÍ K PRVNÍ VLNĚ PANDEMIE PRODEJE NÁPOJŮ V PET LAHVÍCH
VE 20 ZEMÍ EU O 25–30 %. ZA ZMÍNKU STOJÍ TAKÉ NEJEDNOTNÉ LEGISLATIVNÍ DEFINICE PRO RŮZNÉ
PLASTY A ZPŮSOBY RECYKLACE A AKTIVITY VÝROBCŮ A RETAILU.
František Vörös

P

odle průzkumu BDE (Německé asociace pro nakládání
s odpady) publikovaného v červenci došlo v důsledku
koronaviru k poklesu používání regranulátů o 41 %.
Největší pokles zaznamenalo PVC s 53 %, následoval PET
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s 45 % a polyolefiny s 30 %. V květnu oznámila evropská
asociace recyklátorů (PRE), že pro nedostatek poptávky v sou‑
vislosti s nižšími cenami panenských plastů uzavírá některé
výrobny. Přitom v roce 2019 došlo podle studie Conversio
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v Německu ke zvýšení podílu recyklátu ve zpracovaných
plastech na 13,7 %. Nejčastěji se recykláty uplatňují ve sta‑
vebnictví a v obalech. Expert z BVSE (Federální asociace
sekundárních surovin), pan Terxtor komentuje, že v těchto pro‑
centech jsou započteny i průmyslové plastové odpady, které
činí polovinu.
Nejvíce odpadních plastů
vzniká z obalových aplikací
Evropská komise si dala za cíl zrecyklovat v roce 2025 celkem
10 mil. tun odpadních plastů a vyzvala průmyslové asociace
k uzavírání dobrovolných závazků ke splnění tohoto cíle.
V říjnu 2019 zveřejnila European Environment Agency zprá‑
vu „European Topic Center on Waste an Materials in Green
Economy“. Z téměř padesátistránkové zprávy uvádím stručně:

 Nejvíce odpadních plastů vzniká
z obalových aplikací – 63 %.

 Ze všech plastových odpadů se recykluje 31,1 %, dominuje
energetické využití se 41,6 %, zbytek končí na skládkách
nebo volně v přírodě.

 V současných statistikách se podíl recyklací kalkuluje jako
množství v tunách sebrané pro recyklaci, které zahrnuje
i export, který se deklaruje pro recyklaci. Není však
známo, zda příjemce plast skutečně zrecykloval.

 Při sběru a třídění dochází ke ztrátám, navíc část je
nerecyklovatelná mechanickým způsobem a spaluje se
nebo skládkuje. Odhaduje se, že 60 % odpadů sebraných
pro mechanickou recyklaci nelze z mnoha důvodů 		
recyklovat.

řetězce Lidl a Kaufland nebo společnost Prezero pro likvidaci
odpadů, zahájila letos v sedmi spolkových zemích pilotní
projekt na chemickou recyklaci vlastních odpadních plastů.
Produkt následně využívá petrochemická společnost SABIC
pro výrobu nových plastů.
UNILEVER spolupracuje
s Recycling Technologies a Neste
Společnost UNILEVER zase podepsala dohodu o spolupráci
s technologickou firmou Recycling Technologies a petro‑
chemickou společností Neste na využití plastových odpadů
z obalů procesem chemické recyklace o kapacitě sedm
tisíc tun za rok. Od vlády Velké Británie získaly grant ve výši
3,1 mil. GBP k optimalizaci procesů pyrolýzy odpadních
plastů a aplikaci takto vyrobeného oleje Plaxx na panenské
polyolefiny. Společnost UNILEVER se zavázala k optimalizaci
designu obalů směrem ke snadnější recyklaci, do roku 2025
chce snížit množství panenských plastů ve svých obalech na
polovinu. Společnost Jokey spolupracuje s chemičkou Neste
na využití jejích polyolefinů z chemických recyklací na svoji
výrobu obalů.
Nestlé plánuje vybudovat
závod na chemickou recyklaci
Za zmínku stojí také aktivita globální společnosti Nestlé, která
spolupracuje s Plastics Energy s cílem vybudovat ve Velké
Británii závod na chemickou recyklaci plastových odpadů
z obalů. Technologická firma přispěje svými zkušenostmi s pro‑
vozováním obdobných dvou závodů ve Španělsku. Pyrolýzou
odpadů získává olej Tacoil, který se následně přimíchává
k fosilnímu nástřiku na výrobu monomerů pro nové plasty.

 Podle nařízení EU z roku 2018, které mělo být aplikováno
od 5. 7. 2020, by kalkulace míry recyklace měla vycházet
z množství odpadních plastů, které jsou vstupem do
recyklačního procesu. Takto kalkulováno by měla míra
recyklace klesnout na 10 %.

 Podle Eurostatu se v roce 2018 exportovalo 4,5 mil. tun
odpadních plastů, z toho více než 1,5 mil. tun mimo EU.
Největší podíl vykazují polyolefiny.

PROBLÉMEM JE NEJEDNOTNÁ
LEGISLATIVA — VÍCE NA

Lidl a Kaufland testují
chemickou recyklaci
Firmy začaly spolupracovat s chemickým průmyslem na vy‑
užití moderních chemických způsobů recyklace. Například
německá skupina Schwarz Gruppe, do které patří prodejní

Odpadářská firma SUEZ, která v Evropě pracuje se 450 tisíci
tunami plastových odpadů a vloni vyrobila 150 tisíc tun regra‑
nulátů, zahájila spolupráci s technologickou společností Loop
Industries, která vyvinula chemickou recyklaci PET z obalů
a z vláken. Má patentovanou nízkoenergetickou depolyme‑
rizaci PET na monomery. Společně plánují výstavbu závodu
na produkci 84 tis. tun regranulátu PET.
Společnost Ineos Polymers Europe uzavřela dohodu s vý‑
robcem flexibilních obalů Saica Group na využití jeho od‑
padů na depolymerizaci na styren a následnou výrobu PS.
Společnosti The Estée Lauder Companies, Origins Natural
Resource a Albéa budou od r. 2021 pro balení kosmetických
výrobků používat certifikované polyolefiny z chemické recyk‑
lace společnosti SABIC.
O problémech v souvislosti s daní za nerecyklované plastové
odpady z obalů příště.
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Recyklace elektra
je na vzestupu
SPOLEČNOSTI REMA V TUZEMSKU ZAJIŠŤUJÍ ZPĚTNÝ ODBĚR A RECYKLACI ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIÍ,
AKUMULÁTORŮ A SOLÁRNÍCH PANELŮ. NAPŘÍKLAD ZA ROK 2019 VŮBEC POPRVÉ PŘEKONALY HRANICI
20 TISÍC TUN SBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ ODESLANÉHO K RECYKLACI. V SOUVISLOSTI S BEZPEČNOU
BALÍKOVOU PŘEPRAVOU VYSLOUŽILÝCH BATERIÍ A PRO PODPORU JEJICH SBĚRU UVEDLY NA TRH OBAL
FAMILYBOX. JE VYROBENÝ Z PEVNÉ LAMINOVANÉ LEPENKY A NABÍZÍ SE BEZPLATNĚ OBČANŮM.
Adriana Weberová

V

loňském roce bylo celosvětově vyprodukováno rekordní
množství elektroodpadu: závratných 53,6 milionu tun!
Za posledních pět let to znamená asi 21% nárůst to‑
hoto nebezpečného odpadu. Data vyplývají z každoročního
dokumentu Global E-Waste Monitor, na jehož vydání se podílí
řada organizací včetně Univerzity OSN či International Solid
Waste Association. Zpráva zároveň varuje, že v roce 2030
může toto číslo vyrůst až na 74 milionů tun!

celou řadu materiálů, které je možné velmi efektivně druhotně
využívat – recyklovat. Aby mohla samotná recyklace proběh‑
nout, musí být zajištěn sběr vysloužilých spotřebičů odděleně
od jiných druhů odpadů. Tyto odpady jsou pak dále tříděny
a demontovány na jednotlivé materiály, které je možné ná‑
sledně recyklovat a použít při výrobě dalších produktů.
Odevzdáním spotřebiče je tedy zajištěna jeho ekologická
recyklace.

Elektrické a elektronické odpady obsahují nejen celou řadu
látek a materiálů zatěžujících životní prostředí, ale zároveň

Nejobtížnější z pohledu zpětného odběru vysloužilých elek‑
trozařízení od spotřebitelů je to, že není možné provádět sběr
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jednotným unifikovaným způsobem (jako je tomu například
u obalů pomocí barevných kontejnerů). Jiným způsobem je
nutné realizovat zpětný odběr například úsporných zářivek, to‑
nerů či baterií, jinak objemově i hmotnostně rozměrných elek‑
trozařízení, jako je například televize, pračka nebo lednička,
a tak bychom mohli pokračovat. Odlišnosti přitom panují
i ve službách jednotlivých kolektivních systémů pro koncové
spotřebitele.
Jak celý systém funguje
Při nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením se
v praxi používají dva pojmy: zpětný odběr elektrozařízení
a oddělený sběr elektroodpadu.
Původ elektrických a elektronických zařízení (EEZ) může být
svým způsobem dvojí, a to EEZ pocházející z domácností,
což je použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo
svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad
od právnických osob a fyzických osob oprávněných k pod‑
nikání; o elektrozařízení pocházející z domácností se jedná
vždy, je-li elektrozařízení možné použít jak v domácnostech,
tak i jinými konečnými uživateli. Na EEZ se vztahuje institut
tzv. zpětného odběru, tedy elektrozařízení je ve fázi sběru
a dopravy stále výrobkem a nejedná se o odpad. Z EEZ se
odpad stává až ve chvíli, kdy zpětně odebrané EEZ přijme
zpracovatelské zařízení.

Pro lepší vysvětlení: „Život“ každého elektrospotřebiče za‑
číná u výrobce a právě on (popř. dovozce elektrospotřebiče)
má zákonnou povinnost se o tyto spotřebiče postarat i ve
chvíli, kdy už splnily svou funkci u spotřebitele a dosloužily.
A v tomto okamžiku nastupují kolektivní systémy, které vý‑
robcům a dovozcům umožňují, aby sami nemuseli zajišťovat
zákonné povinnosti (zpětný odběr – sběrná síť, třídění, recyk‑
lace), ale smluvně si zajistili toto plnění u specializované spo‑
lečnosti, kolektivního systému. Kolektivní systémy (jako je napří‑
klad REMA) z tohoto důvodu založili právě výrobci a dovozci
elektrických nebo elektronických zařízení.
Hlavními aktivitami čtyřlístku společností pod značkou REMA
jsou služby zabezpečující zpětný odběr a recyklaci elektric‑
kých a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, tele‑
vize, počítače, tiskárny, mobily a další), baterií, akumulátorů
a solárních panelů. Nově je mezi společnostmi zařazena
REMA AOS, která čeká na autorizaci s cílem poskytovat
služby sdruženého plnění v oblasti obalů a odpadů z obalů.

Zpětný odběr EEZ znamená podle
zákona o odpadech odebírání použi‑
tých elektrozařízení pocházejících
z domácností a od konečných uži‑
vatelů bez nároku na úplatu v místě
zpětného odběru nebo v místě pro‑
deje nebo dodávky nového elektroza‑
řízení posledním prodejcem či v jeho
bezprostřední blízkosti. Zpětný odběr
může probíhat na tzv. místě zpětného
odběru, což je místo určené výrobcem
(v praxi většinou kolektivním systémem),
ve kterém jsou zpětně odebírána EEZ.
Naproti tomu existuje i klasický sběr EEZ jako odpadu, což
zákon o odpadech nazývá odděleným sběrem elektrood‑
padu. Jedná se o odebírání použitých elektrozařízení nepo‑
cházejících z domácností od konečných uživatelů v místě
odděleného sběru (místo určené výrobcem, ve kterém je od‑
děleně sbírán elektroodpad, jedná se o odpad už na místě
odděleného sběru, proto provozovatel takového místa musí
disponovat povolením na odpady, konkrétně elektrood‑
pady). Oddělený sběr může provádět též zpracovatel elektro‑
odpadu, aniž by musel zřizovat místo odděleného sběru.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na
cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebi‑
telům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými
či vysloužilými spotřebiči, bateriemi, akumulátory a solárními
články. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od
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roku 2005, odkdy provozuje systém pro zpětný odběr a recy‑
klaci vyřazených elektrozařízení.
Široká veřejnost se může zbavit nefunkčních či vysloužilých vý‑
robků přes značku REMA prostřednictvím sběrových projektů
re:Balík nebo Buď líný, a to ze všech lokalit, obcí, městských
obvodů nebo městských částí v České republice nebo ve více
než 20 000 sběrných místech umístěných napříč republikou.
Společnosti (firmy, e-shopy, prodejny, obce, školy, instituce)
s ní mohou zajišťovat ekologickou likvidaci v rámci zpětného
odběru či odděleného sběru. Lze využít jak prosté regist‑
race, tak smluvního vztahu v rámci Zelených projektů (Zelená
firma, Zelená obec, Zelená škola) nebo míst zpětného od‑
běru. Před prvním objednáním svozu je potřeba provést regis‑
traci. Objednávat svoz mohou i dovozci a výrobci, kteří přes
značku REMA řeší svou zákonnou povinnost. A není to těžké.

VLONI SE SESBÍRALO 20 TISÍC TUN

o objemu zhruba 1 m3. Na drobné elektrozařízení, mix
a baterie jsou používány plastové boxy a na nejmenší množ‑
ství jsou k dispozici krabice s rozměry 30 × 20 × 90 cm nebo
60 × 40 × 45 cm z tří- nebo pětivrstvé vlnité lepenky. Na
baterie jsou nabízeny sólo nádoby, od plastových boxů po
malé boxy s rozměry 25 × 25 × 25 cm z pětivrstvé vlnité le‑
penky.
Výše uvedená balení jsou využívána v běžných provozech.
V případě specifických provozů, které se například zaobírají
servisní činností, je s těmito subjekty realizováno vždy tzv. ře‑
šení na míru. Důvodem je, že např. po odborném zásahu do
spotřebiče se může jednat o komponenty, které si zaslouží
specifický přístup. Nejlépe se to v současné době demonstruje
asi na bateriích, které v těchto případech nemusí být ve svých
originálních obalech a díky neodbornému nakládání a sklado‑
vání by mohlo dojít ke zkratu a následnému zahoření. V těchto
případech je potřeba dodržet pravidla přípravy a samotného
balení baterií před vzetím do přepravy. Pokud se tak nestane,
není možné zajistit bezpečný převoz a následnou recyklaci.

ELEKTRA K RECYKLACI — VÍCE NA

Služby zpětného odběru a svozu jsou bezplatné, nabízejí se
dvě základní možnosti svozů elektrozařízení a baterií: mož‑
nost balíkového svozu po 50 kg nebo možnost odvozu už od
100 kg volně loženého. Klient založí jednoduchou on-line ob‑
jednávku, balíkový svoz proběhne do 24 hodin, volně ložené
elektro do 10 pracovních dní. Vystavení dokladu/potvrzení
o ekologickém zpracování je samozřejmostí.
A nyní se konečně dostáváme k obalům
Na přepravu vysloužilých elektrozařízení a baterií jsou použí‑
vány velkoobjemové kontejnery (40 m3) a železné klece
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Balení mají
i nemají svá specifika
Tiskové kazety musí být pro přepravu a následnou manipulaci
baleny odděleně od ostatních elektrozařízení, baterií a aku‑
mulátorů. Využívá se krabice o maximální velikost 50 × 50
× 50 cm z minimálně třívrstvé vlnité lepenky, která musí být
zajištěna proti otevření, např. přelepením. Dále se používají
plastové pytle o velikosti maximálně 150 litrů a s minimální
tloušťkou 80 mikronů. Opět musí být zajištěny proti otevření
či vysypání. Běžné baterie, například alkalické monočlánky
(ZnC, AlMn, ZnAir atp.), není potřeba specificky balit. U aku‑
mulátorů, tj. nabíjecích baterií (Li-Ion, Li-pol, NiMH, Pb, NiCd
atp.) je naopak nutné pro přepravu zajistit izolaci jednotlivých
kontaktů, nejlépe přelepením lepicí páskou, a zamezit dotyku
mezi jednotlivými články, například ukládáním do vrstev od‑
dělených nevodivým prokladem (např. lepenkovou proložkou).
Nabíjecí baterie, články nebo soubor článků musí být ozna‑
čeny jejich chemickým složením pro snadnou identifikaci typu
baterie (Li-Ion, Li-pol, NiMH, Pb, NiCd a podobně). Volné
místo v přepravním obalu je třeba vyplnit nevodivým a nehoř‑
lavým fixačním materiálem, aby bylo zabráněno pohybu ba‑
terií a akumulátorů. Jako nehořlavý a nevodivý fixační materiál
lze akceptovat vermikulit.
Poškozené akumulátory (nafouklé, s poškozeným či chybějícím
krytem apod.) je nutné zabalit do nehořlavých přepravních
obalů jednotlivě a současně tuto skutečnost sdělit REMA do
poznámky v objednávce. Jako nehořlavý obal lze akceptovat
plastový sud, případně železný sud s vloženým plastovým
pytlem, a vermikulitem.

EKOLOGIE

Baterie patří do FamilyBoxu
V domácnosti nás běžně obklopuje až 50 baterií různých
druhů a velikostí, které napájejí naše elektronické pomocníky.
Ať už jde například o dětské hračky, nástěnné hodiny či dál‑
kové ovladače, všechny baterie jednou doslouží a zaslouží
si řádnou recyklaci. „Baterie a akumulátory na jednu stranu
obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, železo,
mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek
jsou však zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí
a zdraví člověka. Protože právě baterie, když doslouží, svá‑
dějí svojí malou velikostí koncové spotřebitele k tomu, aby ji
vyhodili do směsného odpadu, nabízíme občanům inovativní
krabičku FamilyBox,“ doporučuje Pavlína Sporková z oddělení
komunikace a marketingu společnosti REMA. Kapacita sběr‑
ného boxu odpovídá produkci průměrné české domácnosti
v průběhu jednoho roku, což představuje hmotnost vyslouži‑
lých baterií a akumulátorů o přibližné hmotnosti 1300 gramů.
Díky opětovné recyklaci baterií je zpětně získána například
ocel, zinek, nikl či měď k výrobě nových věcí.
Za objednávku FamilyBoxu se nic neplatí a lze jej po napl‑
nění zcela zdarma poštou odeslat k recyklaci prostřednictvím
služby re:Balík. Krabičku s bateriemi jednoduše zabalíte, na
webu společnosti REMA si založíte online objednávku, vytisk‑
nete si speciální štítek, balík odnesete na nejbližší poštu a na
náklady příjemce ho odešlete. FamilyBox je určen převážně
pro koncové spotřebitele, objednávají si je však i firmy a obce
v rámci tzv. Zelených projektů.

REMA dosahuje napříč všemi skupinami
elektrozařízení průměrné hranice
materiálového využití přes 95 %.

Obaly jsou vyráběny ve dvou materiálových variantách.
První skupinu tvoří barevné krabičky s lesklým laminem (na‑
příklad s motivem Vánoc nebo čtyř ročních období) ze
skládačkové lepenky GC1 Panka Lux 600 g s tloušť kou
0,80 mm. „Panka Lux je natíraný skládačkový karton vyro‑
bený z primárních vláken. Jedná se o tuhý materiál, který
se hodí na výrobu skládačkových obalů, kde je vyžado‑
vána větší tuhost a tloušť ka,“ upřesňuje Pavlína Sporková.
Druhou variantou jsou černobílé krabičky, tzv. omalovánky.
Vyrobeny jsou ze šedé knihařské lepenky oboustranně kašíro‑
vané bezdřevým ofsetem Packline 600 g HO/HO s tloušťkou
0,83 mm. „Jde o vysoce kvalitní pevnou lepenku s vysokou tu‑
hostí. Bílý bezdřevý ofsetový papír nakašírovaný z obou stran
zakrývá lepenkové jádro a umožňuje snadné popisování po‑
vrchu,“ doplňuje Pavlína Sporková. 

Děkujeme Vám
za spolupráci
a přejeme Vám
mnoho štěstí
v roce 2021!

PR PREZENTACE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v oblasti balení, vážení, kontroly
kvality a značení
Během letošního výjimečně složitého roku, kdy byla a stále je většina veletrhů zrušena, se společnosti
VIKING MAŠEK, ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM a ISHIDA EUROPE rozhodly uspořádat dny otevřených
dveří. Společná akce probíhala v týdnu od 12. do 16. října v moderní továrně společnosti Viking Mašek, v divizi
kartonovacích strojů v Nové Roli u Karlových Varů.

S

polečnost Viking Mašek využila této příležitosti a uká‑
zala nové balicí technologie a kompletní linky. Mimo
jiné nejnovější generaci vertikálních balicích strojů, která
měla být představena již na jaře na veletrhu interpack.
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Jedná se o zcela novou řadu balicích strojů, jejichž modu‑
lární konstrukce umožňuje jedinečná balicí řešení, ať se jedná
o krokový nebo kontinuální pohon, základní stroj pro polš‑
tářové sáčky nebo verzi pro sáčky typu doypack se zipem.

PR PREZENTACE

Klientům jsme také představili kompletní balicí linku na ba‑
lení rozpustné kávy do sáčků typu stickpack s následným au‑
tomatickým balením do kartonů a automatickým vkládáním
do lepenkových krabic s víkem. Jedinečné řešení, které nemá
na trhu konkurenci, bylo připraveno pro zahraničního klienta,
který tyto linky úspěšně používá již mnoho let.
Další ze strojů, které klienti měli možnost vidět, byl kartonovací
stroj pro balení lahví a sklenic pro největšího českého výrobce
nápojů a přesnídávek.
Se společností Ishida Europe jsme prezentovali i dvě balicí
linky – vertikální stroj a kombinační váhu: linku pro balení ce‑
reálií pro významného českého výrobce a nejrychlejší stroj na
světě, Velocity 250 s kombinační váhou Ishida pro vysoko‑
rychlostní balení bonbonů do sáčků.
Zároveň zde byly představeny rentgeny a kontrolní váhy pro
kontrolu kvality. Všechny zákaznické linky byly osazeny zna‑
čicími zařízeními Markem-Imaje od společnosti ONDRÁŠEK
INK-JET SYSTEM.

Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM se zároveň
s a. s. VIKING MAŠEK a ISHIDA CZECH REPUBLIC
úspěšně zúčastnila dnů otevřených dveří ve společnosti
Viking Mašek v Nové Roli u Karlových Varů.

V

nové moderní hale společnosti Viking Mašek jsme
přivítali naše stávající i potenciální zákazníky. I přes
nepříznivou situaci způsobenou pandemií covidu-19
spojenou s vládními nařízeními jsme měli možnost přivítat
desítky zákazníků, a to především z řad výrobců potravin.
Projevili zájem nejen o nabízený sortiment průmyslového zna‑
čení, ale i o balicí a kartonovací stroje společnosti Viking
Mašek. Díky dobré organizaci a plánování jednotlivých ná‑
vštěv se zákazníci nepotkávali a během celého dne byl čas
vždy plně využit, a to včetně doprovodného technického a ob‑
chodního školení. Během těchto školení měli nejen obchodní
zástupci společnosti Viking Mašek možnost se seznámit s nabí‑
zeným portfoliem Markem-Imaje a zvolit ideální řešení potisku
na balicích strojích. V praktické části jsme představili výhody
tiskáren a jejich optimální nastavení v balicích strojích. 
„Společnou akci, dny otevřených dveří, hodnotím pozitivně.

„Dny otevřených dveří nám umožnily osobně

Mezi vystavovanými exponáty jsme představili i ucelenou

se setkat s našimi zákazníky, projednat s nimi

řadu tiskáren CIJ, TTO a laser. Prezentovanými novinkami

jejich požadavky a zároveň jim představit naše

byly CIJ tiskárna Markem-Imaje 9330 a TTO tiskárna

nové technologie. I v této nepřívětivé době si

Markem-Imaje SmartDate X30. Tyto tiskárny jsou navrženy

zachováváme optimismus a snažíme se být s nimi

tak, aby splňovaly podmínky jednoduchých a středních

v kontaktu,“ zhodnotil pozitivně přínos akce Lukáš

aplikací,“ doplňuje své pozitivní hodnocení akce Pavel

Mašek, obchodní ředitel společnosti Viking Masek.

Ondrášek, jednatel společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM.
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Trojí značení
v automobilovém
průmyslu
V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU SE DNES ZNAČENÍ VYUŽÍVÁ VE TŘECH HLAVNÍCH OBLASTECH
S ODLIŠNÝMI POŽADAVKY. JDE O TRVALÉ ZNAČENÍ SAMOTNÝCH DÍLŮ, DÁLE O ZNAČENÍ DÍLŮ
(A V MENŠÍ MÍŘE I JEJICH OBALŮ) V INTERNÍ LOGISTICE A NAKONEC O ZNAČENÍ OBALŮ, V NICHŽ
JSOU DÍLY ZABALENY.
Miroslav Dočkal

JSOU AIAG…VÍCE NA

obalů se zase vyžaduje dostatečná trvalost a odolnost zna‑
čení, požadavky ovšem nejsou tak vysoké jako u samotných
dílů.

Nejnáročnější je
trvalé značení dílů
V interní logistice při sledování dílů během montáže a řízení
skladových zásob není potřeba či je přímo nežádoucí, aby
se značení dostalo až ke konečnému zákazníkovi. Při značení

Pokud jde o nejnáročnější značení (trvalé značení samotných
dílů), provádí se z více důvodů. Musí být provedeno způ‑
sobem, který nemá vliv na konstrukci a strukturu materiálu, ze
kterého byl díl vyroben. Obecně se jedná především o sé‑
riové číslo, číslo součástky, šarže, výrobní kodifikace a firemní
loga. Všechny podstatné části automobilu musí být označeny

NEJZNÁMĚJŠÍMI NORMAMI
PRO ZNAČENÍ V AUTOMOTIVE
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identifikačními čísly vozidel (VIN), speciální kodifikace je pře‑
depsána pro bloky (hlavy) motorů. Důvodem je mimo jiné
ochrana proti padělání vedená jak snahou výrobců o ochranu
vlastních výrobků před levnějšími napodobeninami, tak je‑
jich snahou vyhnout se občanskoprávní a trestní odpověd‑
nosti při selhání padělaných dílů. Značení je ale používáno
i z marketingových a designových důvodů: sem patří použí‑
vání loga výrobce, grafické prvky volantu či řadicí páky nebo
personalizace autosedaček. Na uživatele daného automobilu
i servisní pracovníky je směřováno značení na povrchu dílu
s informacemi potřebnými pro záruku i vyznačené informace
o samotném dílu (jeho materiálu, velikosti a použití).
Technologie značení
závisí na výrobě i dílu
V segmentu automotive se v závislosti na požadavcích výrob‑
ního procesu používá značení laserové, inkjetové, termotrans‑
ferové, mechanickou či horkou ražbou, ražbou mikrobodem
(mikroúderem), odvalem, rytím nebo pomocí etikety. Podle
společnosti Automator CEE se mikroúderové a rycí stroje po‑
užívají především pro značení kódů VIN (identifikační číslo
vozidla, které musí být na jeho hlavních dílech). Odvalovací
stroje lze použít pro snadné značení na zakřivených površích,
jako jsou písty, válce nebo kulaté části. Značicí lasery jsou
ideální pro vysledovatelné 2D kódy na pneumatikách, pryžo‑
vých obloženích dveří nebo stěračích a obecně tam, kde je
vyžadována vysoká rychlost značicí linky. V inkjetu jsou použí‑
vány speciální inkousty odolné vůči provozním kapalinám po‑
užívaným v automobilovém průmyslu (olejům, benzinu apod.).
Důležitá je i kontrola čitelnosti kódu, ideálně automatická
a prováděná kamerovým systémem či speciálními verifikátory
kódů bezprostředně po vyznačení.
Leonardo Technology
disponuje laserem na ABS
Široké portfolio značicích laserů nabízí na‑
příklad moravská společnost Leonardo
Technology. Příkladem je ekonomická kom‑
paktní varianta vláknových laserů e-SolarMark
eFLS s výkony 20 či 30 W, které dokážou
značit staticky i za pohybu. Díky kvalitní stopě
paprsku a vysokému výkonu vytvářejí kon‑
trast na povrchu kovu. Životnost těchto laserů
je kolem 145 000 hodin provozu, hodina
tedy v pořizovací ceně stroje vychází zhruba
na čtyři koruny. Optiku laseru i oči a dýchací
cesty pracovníků chrání optický izolátor, odsá‑
vací jednotky Bofa a uhlíkové HEPA filtry. Pro hluboké ozna‑
čování je vhodné používat laserové značení. Problémem ale
je, že měděné a hliníkové díly špatně absorbují laserový pa‑
prsek. Někdy je proto nutné použít ke značení ještě výkonnější

laser zmíněné řady, jako je e-SolarMark FL10. Ten díky svému
100W výkonu dokáže vygravírovat potřebné značení do
hloubky několika desetin milimetru za méně než 3 s. Případně
lze využít i UV a „zelené“ lasery. Jeden takový společnost ne‑
dávno instalovala do linky pro značení ABS, tedy bezpečnost‑
ních protiblokovacích zařízení pro automobily Audi a další
vozy koncernu VW, kódy Datamatrix.
O INKJETU A APLIKÁTORECH ETIKET
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Lintech:
někdo to rád (značí) horké
Společnost Lintech je systémovým integrátorem výrobce la‑
serů SPI. Značení v automobilovém průmyslu je jejím hlavním
polem působnosti v České republice, na Slovensku a v posled‑
ních letech díky spolupráci s německým partnerem i v dalších
evropských zemích.
Mezi její aplikace z poslední doby patří například značení
ocelových nárazníků a ostatních dílů, které se při další ope‑
raci svařují. Každý díl je označen číslem směny a dílu, datem
a sériovým číslem. Popis musí být nesmazatelný a dobře či‑
telný i po tepelném zušlechtění při ohýbání a lisování. Teplota
dílu při značení přitom činí kolem 100 °C, v některých přípa‑
dech i přes 200 °C. Samotné značení trvá jednu sekundu,
manipulace robota vyžaduje další dvě sekundy. Během dne
je takto označeno 500 nárazníků. Výměna razníků stroje pro
další směnu trvá manuálně pět minut. Vzhledem k vysokému
taktu byl pro gravírování využit pulsní laser s minimálním prů‑
měrným výkonem 70 W.

MIKROBOD VERSUS LASER
PŘI ZNAČENÍ ODLITKŮ — VÍCE NA
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Tiskárna se ve firmě
Stavounie používá
z 95 % pro tisk IPPC značky.

Vypalovačku nahradila
kompaktní tiskárna
VE FIRMĚ STAVOUNIE BYLA NEDÁVNO ÚSPĚŠNĚ INSTALOVÁNA INKOUSTOVÁ TISKÁRNA LIMITAG
V5 COMPACT SPOLEČNOSTI ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM. TA NAHRADILA TRADIČNÍ
VYPALOVÁNÍ, NAPŘÍKLAD IPPC ZNAČEK, NA DŘEVĚNÉ PALETY.
Adriana Weberová

P

ožadavkem společnosti Stavounie, výrobce dřevěných
a překližkových obalů, atypických palet a zámořského
přepravního balení, bylo flexibilní řešení, které by jí umož‑
nilo nejen označování komponent pro europalety, ale také
desek o délce až 1100 mm. Především kvalita, rychlost, va‑
riabilita a v neposlední řadě bezpečnost byly důvody, proč
se nakonec rozhodla pro jinou technologii, než je obvyklé
značení vypalováním.
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Pro označování dřevěných komponent vlastní IPPC značkou
výrobce obalů v minulosti používal elektrickou poloautoma‑
tickou vypalovačku, která však měla vysokou spotřebu elek‑
trické energie (kolem 3 kWh) a neposkytovala dostatečnou
efektivitu práce. „Zmetkovitost vypálených znaků byla na vy‑
soké úrovni, která byla dána mimo jiné i častým přenasta‑
vováním stroje na různé velikosti komponent. Dlouhou dobu
jsme proto hledali modernější a efektivnější zařízení, které by
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bylo zároveň bezpečné pro obsluhu a přineslo nám v tomto
směru posun kupředu,“ vysvětluje jednatel společnosti Tomáš
Kampas.
Kompaktní konstrukce umožňuje
kvalitní tisk při nízkých nákladech
Osloveni byli tři dodavatelé. Volba padla na tiskárnu Limitag
V5 Compact od společnosti ONDRÁŠEK INK–JET SYSTEM.
„Pro digitální tiskárnu jsme se rozhodli především kvůli její
snadné obsluze, bezpečnosti, kompaktním rozměrům a ceně,
která vycházela ze všech dodavatelů nejvýhodněji,“ poznamenává Tomáš Kampas. Tiskárna se nyní používá z 95 % pro
tisk IPPC značky. „Průběžně ale zavádíme i tisk ostatních přepravních symbolů (například nestohovat, křehké nebo chránit
před vlhkem). Tisk provádíme na dřevěné kostky, které jsou
nařezány z hranolů a slouží jako komponenty ke kompletaci
atypických přepravních palet. Dále tiskneme znaky na desky,
které jsou používány při kompletaci dřevěných obalů,“ doplňuje Tomáš Kampas. Nejčastěji jsou označovány dřevěné
kostky s rozměry: 8 × 8 × 10 cm, 7,5 × 10 × 10 cm, 8 × 10
× 10 cm a 10 × 10 × 10 cm. Rozměry označovaných desek
se pohybují od 2,2 × 10 × 60 cm až po 3 × 15 ×  130 cm.
„S tiskárnou jsme velice spokojeni, zvýšila se nám rychlost
a efektivita značení dřevěných komponent. V porovnání
s předchozí technologií odpadá 30minutové čekání na zahřátí
vypalovací matrice a výrazně se snížila zmetkovitost vytisknutých znaků,“ shrnuje přínosy nové technologie Tomáš Kampas.
A jenom pro doplnění: kromě uvedených výhod tiskárna bez
sebemenších potíží vytiskne znak i na prohnutou, prasklou
nebo třískovitou desku, který je následně bez problémů čitelný.
Potisk lze aplikovat také například na pórovitou nebo lakovanou lepenku, textilii, dřevo, plast, kov, nylon nebo polystyren.

SPECIFIKACE TISKÁRNY

 Vertikální rozlišení 180 dpi
 Rychlost tisku 30 m/min. při 180 dpi, 0,2–96 m/min.
v závislosti na rozlišení






Výška tisku 72 mm
Maximální délka tisku: 1100 m
Nastavitelný kontrast tisku
Vysoce kvalitní tisk čárových kódů
odpovídající standardu GS1








Intuitivní uživatelské rozhraní
Náhled tištěné zprávy na displeji (WYSIWYG)
Inkousty na olejové a UV LED bázi
Integrovaná wi-fi
Možnost výběru tiskových zpráv pomocí hardwaru
Hmotnost 4,5 kg

V POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍ
TECHNOLOGIÍ ODPADÁ NYNÍ
30MINUTOVÉ ČEKÁNÍ NA
ZAHŘÁTÍ VYPALOVACÍ MATRICE
A VÝRAZNĚ SE SNÍŽILA
ZMETKOVITOST VYTISKNUTÝCH
ZNAKŮ.
ZNAČENÍ KOMPONENT
PRO EUROPALETY TISKÁRNOU
LIMITRONIC V5 COMPACT NA VIDEU
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SOUTĚŽ

CENY POPAI
AWARDS 2020
A HVĚZDA 3D
REKLAMY BYLY
ROZDÁNY
S OHLEDEM NA EPIDEMIOLOGICKOU
SITUACI SE PRŮBĚH I VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ
POPAI AWARDS 2020 A HVĚZDA 3D
REKLAMY PŘESUNULY 26. LISTOPADU DO
VIRTUÁLNÍHO PROSTŘEDÍ. PRVNÍ JMENOVANÁ
ROZDÁVALA CENY V 18 SOUTĚŽNÍCH
KATEGORIÍCH, DRUHÁ SOUTĚŽ V DEVÍTI.
ORGANIZÁTOREM JE POPAI CENTRAL EUROPE.
Adriana Weberová

V kategorii
Ekologické koncepce
získala zlato společnost
THIMM pack’n’display.

umožňuje přečíst si o produktu
mnohem více informací než
v běžném regálu. Všechny infor‑
mace o produktu, které zákaz‑
níka mohou ovlivnit při koupi,
jsou na displeji dobře viditelné
a tím řešení aktivně přispívá
k podpoře prodeje.
Stojan je digitálně potištěn, což
výrobci umožňuje v případě
potřeby jednoduše změnit jeho
design. Jakákoli změna nebo
sezonní akce může být velmi
snadno a v krátkém čase reali‑
zovatelná.
Společnost THIMM pack’n’display se neztratila ani v sou‑
těži HVĚZDA 3D REKLAMY. Druhé místo získala dárková kra‑
bice a interaktivní hra v jednom pro společnost VAFO PRAHA
a třetí místo si virtuálně odnesla dárková krabice s překva‑
pením uvnitř od společnosti AKINU CZ.
Hlavní cenu si odnesla agentura Wellen Retail
Experience za návrh obchodu The Streets.

A

bsolutním vítězem POPAI AWARDS 2020 se stala
agentura Wellen Retail Experience za návrh obchodu
The Streets. Cílem projektu bylo vytvořit designový kon‑
cept dvoupatrové flagship prodejny The Streets, která se spe‑
cializuje na basketbalovou a streetswear módu, ale také
posílit pozici tohoto brandu. V prostoru vyniká projekční stěna
s velkoformátovým podsvíceným 3D logem, tematické nábyt‑
kové moduly na míru či interaktivní panel AIR SCAN. Na něm
zákazník pomocí RFID nebo NFC technologie naskenuje vy‑
branou vystavenou botu a na displeji může sledovat video,
které mu produkt blíže představí.
STŘÍBRO SI ODNESLA

V soutěži POPAI AWARDS 2020 bodoval také THIMM
pack’n’display. První místo získal v kategorii Ekologické kon‑
cepce stojan na čerstvé pečivo s paletkami z vlnité lepenky
foodWave certifikované pro přímý styk s potravinou. Díky
tomu je možné umístit nebalené pečivo přímo na paletku
bez nutnosti vkládání dalšího materiálu, což šetří čas i ná‑
klady. Udržitelný displej pro prémiové produkty společnosti
Penam zaujme zákazníky nejen svým potiskem, ale navíc jim
40 www.packagingherald.cz

INTERAKTIVNÍ
DÁRKOVÁ KRABICE
PRO CHOVATELE —
VÍCE NA

Na další vítěze se zaměříme v následujících vydáních maga‑
zínu Packaging Herald. 

Veriﬁkace kvality
čárových 1D a 2D kódů

Certiﬁkovaná
zařízení REA

GS1 potvrzení
kvality kódu

Poradenství

Ověření
datového obsahu

www.gs1cz.org
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Obaleno v inteligenci
INTELIGENTNÍ OBALY SE DNES VYVÍJEJÍ ZEJMÉNA DVĚMA HLAVNÍMI SMĚRY. JDE JEDNAK O TIŠTĚNÉ
ČI JINAK APLIKOVANÉ KÓDY PRO VYSLEDOVATELNOST PRODUKTU A PŘENOS INFORMACÍ SPOTŘEBITELI,
DRUHÝM SMĚREM JSOU AKTIVNÍ OBALY, LÉPE CHRÁNÍCÍ PRODUKT PŘED VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍM
A OVLIVŇUJÍCÍ JEHO PROSTŘEDÍ VNITŘNÍ. OBĚ VARIANTY BÝVAJÍ SAMOZŘEJMĚ I KOMBINOVÁNY.
Miroslav Dočkal

P

odle společnosti Zion Market Research dosáhne celosvě‑
tový trh s inteligentními obaly do roku 2024 objemu více
než 48 miliard USD. Velmi dynamicky se rozvíjí zejména
oblast inteligentních obalů a etiket s vytištěnými elektronickými
prvky. Podle studie sdružení Organic Electronics Association
by tištěná elektronika měla dosáhnout nákladové efektivity pro
masové využití již do konce příštího roku.
Vědci z německého Fraunhoferova institutu pro modulární po‑
lovodičové technologie (EMFT) pracují na možnosti vyrábět
fóliové etikety s vytištěnými křemíkovými čipy metodou roll-to‑
-roll, tedy potiskem z role na roli. Společnost Saralon se sídlem
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v německém Chemnitzu vyvinula funkční inkousty, které v kom‑
binaci s dalšími elektronickými součástmi umožňují tisknout ba‑
terie, zobrazovací displeje a senzory přímo na obal. Tento
vývoj sleduje také německý normalizační institut DIN, který
již pracuje na normě pro tištěnou elektroniku podle ÖVE/
/ÖNORM EN 62899-1.
Analytici společnosti IDTechEx zabývající se průzkumem trhu
odhadují, že celosvětový prodej obalů s prvky tištěné elektro‑
niky vzroste do roku 2023 na 1,45 miliardy USD a do roku
2029 na 1,8 miliardy. Je však nutné vyřešit problém likvidace
těchto obalů – nejde o běžný domovní odpad, ale spíše
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o elektronické zařízení. Vodivé barvy či jiné elektronické prvky
se ovšem recyklují obtížněji než obaly potištěné obvyklými
barvami.
Cena RFID i IoT klesá
Varšavská společnost Talkin' Things dokáže díky svému no‑
vému výrobnímu závodu dosáhnout prodejní ceny NFC a RFID
tagů nižší než tři americké centy. Cílem je rozšíření těchto tagů
na trhu rychloobrátkového zboží. „Naším cílem je do roku
2025 snížit cenu ještě více, a to na jeden americký cent za
tag,“ prohlásil Marcin Pilarz, generální ředitel Talkin' Things
na letošním virtuálním kongresu AIPIA (Active & Intelligent
Packaging Industry Association) v Amsterdamu. Cena RFID
tagů přitom v posledních několika letech příliš neklesala, za‑
tímco například cena bezdrátového IoT čidla stále klesá –
ročně o polovinu. Baterie v nějaké formě tvoří stále větší podíl
na ceně, již často větší než elektronika samotná.
Jde to i bez baterie
Tým vědců z Purdue University v Indianě v USA pod vedením
Ramsese Martineze vyvinul řešení měnící papír na interaktivní
obal. Spočívá v jeho potažení vysoce fluorovanými moleku‑
lami. Tento nátěr umožňuje natisknout na papír více vrstev

obvodů, aniž by se vodivá barva rozmazávala z jedné vrstvy
na druhou. Podle Ramsese Martineze tato inovace usnadňuje
výrobu senzorů nevyžadujících žádnou baterii, protože získá‑
vají energii z kontaktu s uživatelem tlakem jeho prstu. K tisku
lze přitom použít konvenční velkoplošné tiskové procesy.
Slovenští vědci: RFID i jejich
antény klidně tiskněte na papír
RFID tagy lze dnes již na obal tisknout, ale na jaké obalové
materiály? Skupina vědců z Výskumného ústavu papiera a ce‑
lulózy v Bratislavě porovnala komunikační kvalitu termotransfe‑
rově tištěných pasivních UHF RFID tagů na papír a plastovou
fólii. Výsledek byl jasný: experimentálně vytištěné tagy s tiš‑
těnou anténou na papír měly stejně čitelný dosah jako ko‑
merční tagy s chemicky leptanou anténou na PET fólii. Antény
termotransferově vytištěné hliníkovou barvou přitom byly pa‑
desátkrát tenčí než chemicky leptané, tedy i mnohem levnější.
Kód k poslechu pro nevidomé
Společnost Kellogg´s ve spolupráci s Royal National Institute
of Blind People (RNIB) uvedla 8. října při příležitosti Světového
dne zraku do šesti desítek britských provozoven maloobchod‑
ního řetězce Co-op cereálie Coco Pops, na jejichž obalu
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
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je speciální kód NaviLens pro nevidomé a slabozraké. Kód
lze naskenovat smartphonem a informace o přísadách, aler‑
genech a způsobech recyklace jsou poté sděleny zvukovou
formou. Podle studie RNIB si devět desetin nevidomých a sla‑
bozrakých stěžuje na čitelnost informací na obalech potravin.
Nový kód je čitelný smartphonem i z 12metrové vzdálenosti
za půl minuty, a to až v úhlu 160 stupňů, i když je smartphone
v pohybu, a bez nutnosti zaostřování. Kód NaviLens se již
používá ve španělských dopravních systémech v Barceloně,
Madridu a Murcii. Kellogg’s je ovšem první firmou, která jej
použila na obalech potravin a v případě úspěchu tak hodlá
učinit i na dalších svých cereáliích. Limitovaná edice Coco
Pops World Sight Day je vybavena rovněž kódem s Braillovým
písmem a pro informace klasicky tištěné na obalu používá
větší velikost písma.
Chytrost, kterou lze sníst
Společnosti Colorcon a TruTag Technologies společně vyví‑
její technologii ověřování léčivých přípravků pomocí čárových
kódů umístěných přímo na povrchu tablet. Jde o kombinaci jed‑
lých mikrotagů TruTag na bázi oxidu křemičitého (SiO2) s ba‑
revnými povrchovými vrstvami tablet vyvíjenými Colorconem.
Mikrotisky budou jakožto „optické podpisy“ ověřeny aplikací
pro chytrý telefon nebo vlastním patentem.
Společnost Label Says UK s Danielem Almondem a Dominikem
Hutchinsonem z University Sunderland vyvinula v rámci dvou‑
letého projektu GX, částečně financovaného Evropským
fondem pro regionální rozvoj (ERDF), jedlou barvu pro tisk AR
piktogramu. Ten ve spojení s mobilní aplikací přenese spo‑
třebitele do rozšířené reality a poskytne mu řadu informací
o produktu či marketingových akcích (samozřejmě ne sně‑
dením, ale naskenováním).
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Antibakteriální fólie jsou
účinné i proti koronaviru
Na závěr uveďme tři příklady aktivních obalů z poslední doby.
Britská společnost Parkside Flexibles, která potiskuje, lakuje
a laminuje flexibilní obaly, aplikovala na fólii ve spolupráci
se společností Touchguard nový lak této společnosti na bázi
stříbra potlačující růst patogenů. Může být ředěn vodou nebo
rozpouštědlem. Výrobu obalu zdraží jen o jeden eurocent na
čtvereční metr. Lak Touchguard prakticky eliminuje růst bakterií
MRSA a E. coli, je tedy velmi vhodný zejména pro balení po‑
travin a zabraňuje i křížové kontaminaci obalů navzájem. Lak
již byl certifikován na antibakteriální vlastnosti podle normy
ISO 22196: 2011. Přestože je primárně antimikrobiální, do‑
káže účinně zabránit i přenosu viru SARS-CoV-19.
Kalifornská společnost Veg-Fresh Farms nedávno začlenila
antimikrobiální technologii společnosti Smart Plastic do fle‑
xibilních plastových obalů organické i konvenční růžičkové
kapusty. Zabraňuje tak množení salmonely, listérie, bakterie
E. coli, MRSA a desítek dalších nebezpečných organismů.
Společnost Aptar Food + Beverage uvedla na obalový trh Avis
InvisiShield, antipatogenní řešení, které chrání čerstvé rostlinné
a potravinářské produkty uvnitř balení před škodlivými pato‑
geny, jako jsou bakterie, houby a viry. InvisiShield využívá
technologii 3-Phase Activ-Polymer, aktivovanou v uzavřených
obalech, která do nich uvolňuje přesně dané množství antipa‑
togenního činidla. Pro spotřebitele je nezjistitelné a nijak ne‑
gativně neovlivňuje organoleptické vlastnosti produktu. Snižuje
rovněž křížovou kontaminaci. V senzorickém testu provedeném
ve společnosti Emory Hospital System produkt hodnotili profe‑
sionální kuchaři a statisticky nebyli schopni identifikovat rozdíl
v barvě, vůni, chuti nebo struktuře rajčat balených standardní
metodou oproti těm baleným pomocí InvisiShield. 

Nejlepší čas automatizovat je právě nyní!

Paletizátor nové generace Pal 4.0
Kompaktní rozměry
Snadný přístup pro obsluhu a údržbu
Plně flexibilní vytváření složí
Vhodný pro širokou škálu produktů

Scott navrhuje a dodává
automatizační řešení na klíč:
Paletizační systémy
Skladové a distribuční systémy
Třídicí a vychystávací linky
Standardizované dopravníky palet
Průmyslový software
Komplexní servisní služby

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

519 430 272
info@scottautomation.cz
www.scottautomation.cz
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PRVNÍ KOLO
ANTIGENNÍCH
TESTŮ OČIMA
DISTRIBUTORA
PRVNÍ KOLO ZÁSOBOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
RYCHLÝMI ANTIGENNÍMI TESTY NA PŘÍTOMNOST
VIRU SARS-COV2 BYLO ODSTARTOVÁNO
9. LISTOPADU. DISTRIBUOVÁNO MĚLO BÝT
PŘIBLIŽNĚ 1,85 MILIONU KUSŮ SAD NA
210 PALETÁCH.
Adriana Weberová

P

odle smlouvy uzavřené 6. listopadu se zdravotními pojiš‑
ťovnami byly společností Avenier nakoupeny dva miliony
kusů testovacích sad na přítomnost nového covidu, které
měly být distribuovány do 1999 zařízení v počtu zhruba 1,7 mil.
kusů, a to do sedmi dnů, což bylo do neděle 15. listopadu.
Následně na základě nového požadavku MPSV ze dne
12. listopadu byly ze strany zdravotních pojišťoven navýšeny
dodávky o 150 000 testovacích sad do dalších přibližně
700 zařízení. Celkový počet se tak vyšplhal na téměř 2700
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míst a 1, 85 milionu kusů testů od výrobce Abbott. Zbývající
počet byl určen pro další požadavky na dodávky ze strany
jednotlivých zařízení v následujících týdnech.
„Bezprostředně po podpisu smlouvy začaly veškeré logistické
a procesní přípravy k realizaci. Během pondělí 9. listopadu
proběhlo naskladnění testovacích sad do všech 10 distribuč‑
ních skladů společnosti Avenier v rámci České republiky,“ do‑
plňuje Martin Nesrsta, mediální zástupce a výkonný ředitel
center OCM, Avenier. Jde o vlastní skladovací prostory, ve
kterých probíhají standardní operace podle povahy sklado‑
vaného zboží. Ještě tentýž den v odpoledních hodinách byly
zahájeny dodávky do zařízení od domovů pro seniory až
po organizace zabývající se domácí péčí a charitou. Vše
proběhlo vlastní distribuční flotilou. Použitá vozidla byla stan‑
dardně vybavena chladicími jednotkami pro zajištění dodr‑
žení teplotního řetězce 2–8 °C určených pro přepravu vakcín.
Společnost Avenier měla zajistit distribuci testovacích sad do
sedmi dnů od jejího zahájení. „Nakonec byla ukončena již
ve čtvrtek 12. listopadu kolem 15. hodiny, tj. více než tři dny
před vypršením termínu,“ uvádí Martin Nesrsta. Pro navýšenou
dodávku 150 000 ks z 12. listopadu byl stanoven termín
20. listopadu. I ten byl dodržen, a proto zařízení mohla začít
testovat prakticky v návaznosti na tyto termíny. „Pro dodávky
testovacích sad jsme v principu použili standardně nastavené
distribuční trasy pro jednotlivé dny v týdnu, které jsme pří‑
padně kapacitně posílili,“ podotýká Martin Nesrsta. Zajištění
komplexní distribuce testovacích sad bylo podle něho orga‑
nizačně, procesně i kapacitně poměrně náročné. Nicméně
předčasné dokončení realizace a minimum negativních reakcí
ze strany zařízení sociální péče nebo dalších smluvních partne‑
rů, zdravotních pojišťoven, svědčí o velmi dobrém výsledku. 
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Cesta vánočního
stromu na
Staroměstské
náměstí
HLAVNÍ SYMBOL VÁNOC V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE JE TRADIČNĚ NA SVÉM MÍSTĚ. O TRANSPORT
SEDMNÁCT A PŮL METRU VYSOKÉHO VÁNOČNÍHO SMRKU Z KAMENNÉHO PŘÍVOZU NA
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ SE JIŽ PONĚKOLIKÁTÉ POSTARALA SPOLEČNOST PAVEL ŠVESTKA.
VYPOŘÁDAT SE MUSELA NAPŘÍKLAD SE SLOŽITOU MÍSTNÍ INFRASTRUKTUROU OBCE, ALE TAKÉ
S BEZOHLEDNÝMI ŘIDIČI.
Adriana Weberová

Z

adání bylo zdánlivě jednoduché: dopravit téměř
18metrový vánoční kolos v nepoškozeném stavu na
Staroměstské náměstí. „Složitost přepravy bývá různá
a dá se říct, že ještě žádný transport vánočního stromu nebyl
jednoduchý. U letošního stromu byla složitá doprava, a to
zejména na začátku jeho cesty,“ prozrazuje Martin Švestka,
vedoucí střediska strojů společnosti Pavel Švestka.

Vánoční strom je ozdobený šesti kilometry vánočních
řetězů, čtyřiceti hvězdami a více než třemi sty vánočních
koulí v barvách trikolóry. Špice na vrcholu měří tři metry.

Přípravy na podobný transport vždy začínají tím, že provo‑
zovatel trhů společně s přepravcem vybírá ideální strom, a to
jak z estetického hlediska, tak z pohledu dostupnosti. Nutno
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podotknout, že většinou převáží názor provozovatele, který
chce mít na náměstí vždy nejkrásnější strom. Přepravci ne‑
zbývá nic jiného než se k nelehkému úkolu postavit čelem
a strom bezpečně přepravit z různých končin republiky až
na Staromák. Přípravy před vlastním transportem proto trvají
i několik měsíců.

„V tomto případě nám úředníci trasu dvakrát zamítli kvůli hava‑
rijnímu stavu vozovky, schválena byla až třetí varianta,“ uvádí
Martin Švestka a připomíná další komplikaci: „V letošním roce
nešlo při opouštění obce Kamenný Přívoz využít místní komu‑
nikace, a proto jsme se se stromem museli vydat přes pole,
což obnášelo souhlas od všech majitelů dotčených pozemků.“

V porovnání s předchozími transporty byl strom sice o čtyři
metry kratší, ale o to větší komplikace nastaly v místní infrastruk‑
tuře obce Kamenný Přívoz, která není na podobně rozměrné
náklady dimenzovaná. Zvládnutí úkolu proto vyžadovalo dů‑
kladnou přípravu. Ta spočívala na samém začátku v měření
různých variant průjezdů především z hlediska délky, šířky
a také hmotnosti přepravovaného nákladu.

Strom musí být bezpečně
přichycen k jeřábu
K manipulaci se stromem byl nasazen jeřáb Liebherr LTM
1040 s maximální nosností do 40 t. Výběr vhodného jeřábu
ovlivňují kromě hmotnosti manipulovaného břemene i jiné okol‑
nosti. „V minulosti jsme se například nemohli dostat k místu
nakládky běžnou technikou, a proto jsme byli nuceni použít
pásový jeřáb. Strom musel být transportován na místo na‑
kládky na podvalník s tahačem zavěšený na jeřábu,“ vzpo‑
míná Martin Švestka.
Výběr ideálního bodu pro bezpečné přichycení stromu k je‑
řábu ovlivňuje například to, jak v daném místě rostou jeho
větve. „Následně strom přivážeme a při napínání pozo‑
rujeme, zda nedochází k poškození kmene. Když je vše
v pořádku, následuje odříznutí kmene,“ popisuje první fázi
manipulace Martin Švestka.

Po naplánování trasy v mapách následoval průzkumný prů‑
jezd osobním vozem, při němž se kontrolují různé výšky
a šířky průjezdu. Až po projetí a zkontrolování trasy se před‑
kládá návrh ke schválení transportu Ministerstvu dopravy ČR.
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Jeřáb strom naloží na speciální podvalník, který táhne ame‑
rický tahač Kenworth W900B. Podvalník lze přizpůsobit délce
stromu, vybaven je třemi speciálními lůžky, do kterých se položí.
Výhodou podvalníku je také to, že zadní nápravy lze směrově
a výškově dálkově ovládat, což výrazně pomáhá při mani‑
pulování s nákladem při průjezdu komplikovanějšími místy.

LOGISTIKA

Před transportem je kmen stromu připevněn k podvalníku po‑
mocí ráčnových upínacích pásů, poté následuje svazování
jednotlivých větví. „Každá větev má svůj vázací prostředek.
Na začátku stačí provaz, u silnějších větví musíme použít pev‑
nější vázací prostředky. V potaz musíme brát i tvar větví,“ po‑
dotýká Martin Švestka.

„Při přepravě mě stále překvapují lidé, kteří dokážou hodiny
a hodiny čekat v mrazu, a to i do hodně pozdních hodin,
aby viděli průjezd amerického trucku se stromem. Vždy
mě to moc potěší a vím, že nedělám tuto práci pro nic
za nic. Ale jsou i záporné momenty. Největší překážkou
na silnicích jsou bezohlední řidiči, kteří nedbají příkazů
dopravního značení, kde stát mohou a kde ne. Poslední

„LETOS JSME DO PRAHY
VEZLI NA RŮZNÁ MÍSTA
JEDENÁCT STROMŮ.“

velká komplikace v minulých letech byla v Litoměřicích,
kde byl špatně zaparkovaný dálkový autobus a kvůli
němu jsme město ucpali na dobrou hodinu, než problém
policie vyřešila. Podobných obtíží je po cestě dost a dost
a přibývají rok od roku s houstnoucí dopravou. Obvykle si
náklad jistíme čtyřmi doprovodnými vozidly s oranžovým

Transport obvykle trvá dva dny. První den se strom odřezává
a nakládá, následuje jeho transport do hlídaného meziskladu.
Druhý den v pozdních hodinách vyráží do Prahy. Mezi dvěma
etapami je plánovaná pauza. Pracovníci si potřebují odpoči‑
nout, protože jde o dost fyzicky náročnou práci, při níž nelze
chybovat. Pauza se navíc využívá k instalaci kotevních prvků
pro bezpečné zajištění stromu na Staroměstském náměstí.
Přeprava nadrozměrného nákladu probíhá obvykle v noč‑
ních hodinách, a to především s ohledem na menší provoz
v centru Prahy, ale také vzhledem k jeho rozměrům do šířky
i výšky. „Obvykle nejnižšími prvky pro podobné přepravy jsou
v hlavním městě troleje tramvajové dráhy. V částech, kde kří‑
žíme cestu s trolejemi, nás proto vždy doprovází servisní vo‑
zidlo Dopravního podniku Praha, jehož pracovníci mají za úkol
dohlédnout, aby nedošlo k poškození tramvajového vedení,
a dále mají možnost tramvajovou dopravu zastavit a umožnit
nám hladký průjezd,“ popisuje cestu metropolí Martin Švestka.

majákem, ale bohužel agresivita řidičů stoupá, a tak si
s sebou bereme i policejní doprovod. Mnohdy i ten řidiči
ignorují, což se obvykle neobejde bez pokuty.“
MARTIN ŠVESTKA ze společnosti PAVEL ŠVESTKA

Po převozu stromu na Staroměstské náměstí následuje rozva‑
zování větví a uvolňování veškerých fixací. Jeřáb se opět pro‑
pojí s vázacím bodem a strom se začne zvedat. Při zvedání
se musí neustále kontrolovat, aby nedošlo k zachycení větví
nebo k jinému poškození. Po dosažení svislé polohy se smrk
začne přemísťovat nad připravený otvor, do kterého má být
kmen zasunut. Před úplným zasunutím si pořadatel vybere po‑
hledově nejhezčí stranu, kterou se obvykle natočí k orloji, pak
už nezbývá než strom zasunout. Správně usazený kmen se
v otvoru vyklínuje a zabezpečí se ocelovými lany k předem
připravenému závaží proti pádu. Tím je strom plně předán do
rukou pořadatele. 
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Dřevěné palety vykazují vyšší úroveň
antibakteriální aktivity než plastové
Na logistickém trhu se lze poměrně často setkat s názorem, že plastové palety mají ze své podstaty lepší
hygienické vlastnosti než palety dřevěné. Aby se v této otázce udělalo jasno a nevycházelo se pouze z „pocitů
a neověřených názorů“, tak se na začátku roku 2018 obrátila EPAL (Evropská paletová asociace) na Ústav
dřevařských technologií v Drážďanech (Institut für Holztechnologie Dresden) s požadavkem na vědecké prověření
tohoto tvrzení a zjištění skutečného stavu.

P

ři dlouhodobém laboratorním testování prováděném od

února 2018 do prosince 2019 se porovnávaly mikrobiální
vlastnosti standardních europalet EPAL a plastových
palet H1. Typy palet všech dostupných kategorií kvality se zkoumaly podle přísně stanovených testovacích postupů. Testované
vzorky palet byly objednány od řadového prodejce z běžného
oběhu palet, a byly tak jednou nebo vícekrát použité. Před testováním nebyly palety čištěné. Testy se prováděly se vzorky bakterií
Escherichia coli a Staphylococcus aureus.

Stejně jako u plastových palet to však vyžaduje přísné do‑
držování hygienických předpisů při výrobě, přepravě a skladování potravin, jakož i průběžné sledování kvality palet a pravidelné čištění.“
Jednoznačně se tak nepotvrdilo časté tvrzení výrobců plastových
palet, že dřevěné palety jsou kvůli svému drsnému povrchu náchylnější k napadení mikroorganismy. Oproti tomu se ale ukázalo, že právě použité plastové palety, které jsou často
v důsledku použití místy zdrsněné, tvoří ideální živnou půdu pro množení bakterií, zatímco
přirozené hygienické vlastnosti dřeva prokazatelně zabraňují množení mikroorganismů. Za
výše uvedených podmínek dosáhly dřevěné palety více
než 13krát vyšší antibakteriální aktivity než plastové palety H1.
Kromě toho bylo rovněž prokázáno, že prostřednictvím vhodného čištění lze účinně odstranit bakterie a houby nejen z plastových palet, ale také
z dřevěných palet. Tím byl vyvrácen další argument
výrobců plastových palet v neprospěch dřevěných palet.

A jaký byl výsledek?
Studie Ústavu dřevařských technologií v Drážďanech
přesvědčivě vyvrátila často zastávaný názor, že plastové palety v oběhu mají ze své podstaty lepší hy‑
gienické vlastnosti.
Testy tedy dospěly k závěru, že „bakterie na dřevě v zásadě nepřežívají tak dobře jako na plastech. Lze proto předpokládat, že
se dřevěné palety mohou používat v potravinářském průmyslu.
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Na závěr je možné konstatovat, že cenově dostupné europalety EPAL vyrobené ze dřeva lze bez váhání použít
k přepravě a skladování potravin náročných na hygienické podmínky. 
Podrobné informace
o studii najdete na stránce

www.hygienestudie.gpal.de,
a to v anglickém i německém jazyce.

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

CASE STUDY

Výrobce dveří vsadil
na automatizaci
SPOLEČNOST PORTA KMI POLAND PATŘÍ S VÝROBNÍMI ZÁVODY V BOLSZEWU, ELKU
A SUWALKACHU MEZI NEJVĚTŠÍ VÝROBCE DVEŘÍ V POLSKU. SVÉ PRODUKTY DODÁVÁ DO CELÉ
EVROPY, RUSKA, AUSTRÁLIE A KANADY. NAVYŠOVÁNÍ VÝROBNÍ KAPACITY VEDE VÝROBCE
K ZAVÁDĚNÍ AUTOMATIZACE. JEDNÍM Z PROJEKTŮ BYLA INSTALACE NOVÉHO AUTOMATIZOVANÉHO
MANIPULÁTORU OD SPOLEČNOSTI EKOBAL.
Adriana Weberová

V

e výrobním závodě v Elku vyjíždí po pásovém doprav‑
níku z CMB (horkovzdušného) tunelu dveře zabalené
s využitím lepenky a polystyrenu do teplem smrštitelné
fólie. Obsluha je naskenuje a nalepí na ně etiketu. V minulosti
po této fázi následovalo ruční skládání dveří na palety v zá‑
vislosti na jejich šířce.
52 www.packagingherald.cz

V rámci inovačního projektu došlo za horkovzdušným tunelem
k napojení křížové dopravníkové sekce, která přepravuje jed‑
notlivé dveře do prostoru pod manipulátor. Jedná se o statické
portálové zařízení, kde se v jeho horní části pohybuje část
s manipulační hlavicí (gripperem). Obsluha má také možnost
před manipulátorem jednoduše vyjmout dveře z linky pomocí

CASE STUDY

tlačítka – například z důvodu jejich poškození a případné
opravy – a následně je vrátit zpět do procesu.
Na konci linky ukládá manipulátor zabalené produkty na
jednotlivá paletová místa, kterých bývá využíváno až šest.
„Jakmile je paletová jednotka kompletní, je obsluha upozor‑
něna signálním majákem a pomocí ručně vedeného vozíku ji
odveze. Manipulátor automaticky na uvolněné místo založí
prázdnou paletu ze zásobníku a cyklus se opakuje,“ doplňuje
Ondřej Frýbort, project manager společnosti EKOBAL.

manipulátorem dojde k načtení čárového kódu uvedeného
na dveřích a následně systém Porty rozhodne, na kterou po‑
zici mají být umístěné.
Manipulátor nejdříve založí paletu ze zásobníku palet na
danou pozici. Poté odebírá jednotlivé dveře ze vstupního do‑
pravníku a umísťuje je podle jejich šířky na příslušné pozice
P1–P6. Po finalizaci palety se nad danou pozicí rozsvítí signa‑
lizační maják a dojde k jejímu odvozu obsluhou.

Nyní se na celý proces po‑
díváme detailněji, k čemuž
nám poslouží obrázek sché‑
matu linky. „Na základě
zvoleného režimu a zá‑
sahu obsluhy může nastat
několik logických variant
fungování linky. V automati‑
zovaném režimu dveře z tu‑
nelu přejíždějí na válečkový
dopravník D, kde jsou za‑
rovnány na spodní hranu, to
znamená, že pokud sjedou
z počátečního čidla, zmí‑
něný dopravník se zastaví
a vysune se řemenový pro
přesun dveří na střed do‑
pravníku C,“ vysvětluje celý
proces Ondřej Frýbort.
Po signalizaci odjíždění předchozího produktu z dopravníku B
směrem k manipulátoru se dveře nejdříve přemístí na konec
dopravníku C a po úplném uvolnění pozice na střed páso‑
vého dopravníku B.

Schéma linky

Ten se následně zasune a dá světelný signál o bezpečném
vstupu obsluze, která aplikuje etiketu, naskenuje kód a odešle
dveře buď k manipulátoru, nebo poškozené na dopravník A.

UKÁZKA FUNKČNOSTI

Pokud nastane situace, že je tento dopravník obsazen, zastaví
se část linky před tunelem, ve středu dopravníku C se vysune
buffer s čekajícími dveřmi a dojde k bezpečnému přesunu
posledních dveří z horkovzdušného tunelu a dopravníku D.
Buffer slouží i v případě neplánované obsazenosti jiných
pozic v rámci linky.

„Prostor za manipulátorem je navíc rozdělen do tří bezpeč‑
nostních zón: A, B a C. Znamená to, že pokud někdo naruší
například prostor A, manipulátor do něj nemůže, ale může
fungovat v prostoru B a C,“ doplňuje Ondřej Frýbort.

V automatizovaném režimu se pozice ukládání jednotlivých
dveří manipulátorem na paletová místa (pozice P1–P6) ur‑
čuje ze systému Porty (probíhá neustálá komunikace PLC
s nadřazeným systémem Porty – databáze MS SQL). Před

MANIPULÁTORU NA VIDEU

Kromě automatizovaného režimu je možnost přejít i na ruční
alternativu, například pokud by nefungoval systém Porty. V ta‑
kové situaci by oproti popsanému procesu operátor nastavil
na operačním panelu šest pozic (P1–P6), na které má mani‑
pulátor dveře podle jejich šířky umístit. Šířka dveří by pak byla
měřena pomocí čidla na dopravníku před manipulátorem.
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BURTS
SNACKS SE
ROZHODLI
PRO MULTI-LINE
ŘEŠENÍ
ANGLICKÝ VÝROBCE PRÉMIOVÝCH CHIPSŮ,
SPOLEČNOST BURTS SNACKS, NEDÁVNO
DOKONČIL JEDNU ZE SVÝCH NEJVĚTŠÍCH
INVESTIC, A TO INSTALACI KOMPLETNÍHO END
OF LINE ŘEŠENÍ MANIPULACE A PALETIZACE
KRABIC OD SPOLEČNOSTI SCOTT (ALVEY).
ZAŘÍZENÍ BYLO MONTOVÁNO V ZÁVODĚ
SCOTT AUTOMATION V PODIVÍNĚ.
Adriana Weberová

S

polečnost Burts Snacks, která pro své výrobky používá
širokou škálu velikostí sáčků a skupinových balení od
nejrůznějších typů běžných krabic, shelf-ready packa‑
ging a displejů, potřebovala zajistit zvýšení efektivity jednotli‑
vých linek a snížit podíl ruční manipulace. Úkolem bylo dále
zredukovat rozsáhlý interní pohyb palet a zvýšit kvalitu pale‑
tových složí v rámci dodavatelského řetězce.

bez přerušení výroby. Řešení muselo umožnit snadný přístup
obsluze i obalovým materiálům ke každé lince a zároveň mi‑
nimalizovat přepravní vzdálenost neovinutých plných palet,“
upřesňuje zadání Jaroslav Křikava, marketing manager Europe
společnosti Scott Automation. Zvoleno bylo efektivní řešení
centralizované multi-line paletizace, které dokáže pracovat
s různými druhy krabic. V porovnání s robotickým řešením
v tomto případě navíc přináší výhodu menšího zastavěného
prostoru. Provozní ředitel společnosti Burts Snacks Stuart
Watkins k volbě uvádí: „Po mnoha měsících pečlivého zvažo‑
vání a porovnání robotických a konvenčních řešení jsme usou‑
dili, že nabídka společnosti Scott přináší to, co potřebujeme.“
Multi-line paletizační zařízení je napojeno na osm výrob‑
ních linek produkujících až 2400 krabic za hodinu s mož‑
ností budoucího rozšíření o další dvě linky. „Protože se jedná
o výrobce zboží pro celou řadu zákazníků, dokáže zařízení
pracovat s různými velikostmi krabic, více typy prázdných
palet i různými druhy složí na paletě. To vše při výkonu až
40 palet za hodinu,“ připomíná Jaroslav Křikava. Krabice
z každé výrobní linky putují na společný dopravníkový systém
umístěný ve výšce. Ten je dopraví do centrální stanice, kde
dochází k třídění, akumulaci a paletizaci – přesně podle prin‑
cipu multi-line řešení Alvey (u multi-line systémů je několik vý‑
robních linek napojeno na jedno nebo více paletizačních
zařízení, která obvykle nejsou umístěna v samotné výrobní
hale). Jednotlivé prázdné palety jsou automaticky posílány
do paletizátoru Alvey s vysokým vstupem, kde se na ně uklá‑
dají krabice rychlostí čtyři vrstvy za minutu. Hotové plné palety
jsou pak pečlivě ovinuty, označeny a dopraveny do interního
skladu.
PODAŘILO SE ZNAČNĚ ZVÝŠIT
PRODUKOVANÝ OBJEM
A SNÍŽIT VRATKY — VÍCE NA

Systém byl nainstalován na malém prostoru v zadní části

„Cílem projektu bylo dodat paletizační řešení pro rychle se
plnící provozovnu v Roborough s instalací v několika fázích
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prázdného skladu palet a obalů, přičemž veškeré třídění
a akumulace probíhají ve výšce na úrovni mezipatra.

PR PREZENTACE

KONICA MINOLTA odhaluje
moderní trendy obalového trhu
Obalový trh zaznamenal v posledních letech VELKÉ ZMĚNY. Tak, jak se proměňuje životní styl, dochází i ke
změnám v oblasti balení. Ty se týkají především používaných materiálů, technologií a designu. Mnohé změny přináší
do balení i legislativa.
Jakým směrem se budou trendy ubírat?
Velký potenciál vidím v možnostech propojení virtuálního světa
s tím fyzickým, a to prostřednictvím digitálního obalu. Obal prodává a je nositelem informace – například o složení výrobku.
Tento souboj povinných údajů s velikostí fontu a prostorem na
obalu asi nemusím rozvádět. Představte si ale obal, který vám
po sejmutí QR kódu vaším telefonem nabídne výběr například
z přehledně graficky zpracovaných nutričních hodnot, receptu
s použitím daného produktu nebo třeba podcastu se související
tematikou… Fantazii se meze nekladou a na internetu je místa
spousta.
Taková interakce zákazníka a obalu je zajímavá
nejen pro marketingová oddělení. Digitálně tištěný obal
může být unikátní – tím myslím každý jeden kus. Lišit se může
designem, obrázkem, jménem apod. nebo třeba „jen“ serializovaným kódem. Spotřebitel tak dostane rozmanitý obal s informacemi na dosah ruky. Díky interakci spotřebitele s obalem, kterou
si můžeme představit třeba jako sken QR kódu, mohou značky získávat zajímavá data. Například vyhodnocení reklamní kampaně
či odhalení problému v distribuci – třeba v případě, že výrobky
určené do Francie lidé skenují na Slovensku. Výše popsaná řešení
ale vyžadují nemalé znalosti IT. Budoucnost proto vidím v použití
cloudových řešení. Systémoví integrátoři, jako Konica Minolta,
je dokážou vyvíjet jako standardní nebo na míru. Obaláři si je
mohou pořídit jako službu bez rizika počáteční investice.
Dalším zajímavým trendem je i zušlechťování obalů
a portfolio Konica Minolta nabízí ucelenou řadu produktů MGI
Jetvarnish. Stroje z této řady umožňují zušlechtit výstupy z libovolných tiskových technologií. Od archového toneru přes offset až po

úzké flexo. K dispozici jsou efekty parciálního laku a ražby, obojí
ve 2D a 3D provedení. Zajímavá je také rostoucí nabídka efektových fólií. Za zmínku určitě stojí i technologie AIS Smartscanner,
která díky automatické korekci nedokonalostí tisku umožňuje bezproblémovou a plynulou výrobu. Fakt, že technologie je plně
digitální, pak znamená možnost zpracovávat limitované série,
snadnou výrobu nátisků či verzí obalu pro různé cílové skupiny
nebo místa. I menší značky si tak mohou dovolit limitované série
nebo třeba obaly šité na míru pro zemi, kde chtějí prorazit.
Konica Minolta přináší v oblasti inkoustového tisku
pro zákazníky mj. i zajímavou technologii Print Pack.
Jedná se o robustní tiskovou jednotku na bázi UV inkjetu, která
umožňuje potisk předmětů o rozměrech 64 × 45 mm až 372 ×
430 mm při tloušťce od 100 g/m2 do 5 mm. Jsem si vědom, že
tato specifikace je dost neortodoxní, ale Print Pack není úplně
standardní zařízení. Uplatnění najde zejména při „on-demand“
dotisku krabic a dalších obalů. Jedním z hlavních smyslů vy‑
užití dotisku dynamických prvků je maximální sjednocení výroby
předtištěných obalů. V ideálním případě je to jeden druh obalu
předtištěný ofsetem nebo flexotiskem. Nedochází tak k drobení
výrobního objemu do desítek mutací, díky čemuž se výrobní cena
výrazně sníží. Vše, co je na obalech proměnlivé – třeba texty,
kódy nebo grafické prvky –, je možné následně dotisknout až
před samotným použitím obalu.
Tomáš Kugler,
industrial print sales manager, Konica Minolta

www.konicaminolta.cz
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Tak na toto jsme letos mohli zapomenout...

Digitální tisk
za časů covidu
MÁME ASI UŽ VŠICHNI DOST VŠECH TĚCH KOMPLIKACÍ, KTERÉ PŘINESL COVID DO NAŠICH ŽIVOTŮ
A PODNIKÁNÍ. ALE TŘEBA PRÁVĚ TATO SITUACE PŘINÁŠÍ NĚJAKÉ ZMĚNY, KTERÉ NEZMIZÍ SPOLEČNĚ
S NÍM, ALE ZŮSTANOU TADY I V BUDOUCNU. JEDNOU Z DOTČENÝCH OBLASTÍ JE ZCELA URČITĚ
I TISK A CELÁ POLYGRAFIE.
Martin Bělík

V

e chvíli, kdy píšu tento článek, se nacházíme na konci
(doufejme) druhé vlny epidemie covidu. Můžeme tedy
udělat jisté srovnání s tím, jaká situace byla na jaře
a jak se to projevilo v polygrafii. Budu mluvit především
o digitálním tisku, ale některé poznatky je asi možné zobecnit
i na jiné technologie a procesy.
Hlavním faktorem, který ovlivnil výrobu v tiskárnách, byla
skladba jejich zákazníků a zakázek. Čistě digitální provozy,
které nabízejí především malonákladový tisk a tisk velkoformá‑
tový, mají většinu zakázek od pořadatelů konferencí, eventů
a veletrhů. Významným odběratelem je také cestovní ruch
a hotely. A jelikož právě zmíněné oblasti byly opatřeními
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vlády zcela pozastaveny, mělo to nepříznivý dopad i na do‑
davatele tiskových služeb.
Naopak u firem, které se specializují na sektor balení, k po‑
klesu zakázek nedošlo, spíše naopak. A sehrál zde velmi po‑
zitivní roli i digitální tisk, protože umožňuje absolutní flexibilitu
z hlediska změny zakázek, různorodých délek a neomeze‑
ných možností využití variabilních dat. Změnila se třeba struk‑
tura zakázek a místo etiket na grilovací koření se tiskly etikety
na dezinfekce, ale zakázek, jak jsem již zmínil, jim neubylo.
Po ukončení první vlny přišly prázdniny a prakticky každému
muselo být jasné, že na podzim nás musí zákonitě potkat vlna

Nová Rapida 106 X
Průkopník
v průmyslovém tisku
Stroj Rapida 106 se předvádí
v exkluzivní moderní podobě.
Disponuje novou průlomovou
automatizací. Stává se srdcem
v procesu digitalizace vaší
tiskárny. Inovativní špičkový
produkt pro vysoce výkonný
archový ofsetový tisk ve
středním formátu.
Ať už se jedná o akcidenci nebo
obaly, etikety nebo speciální
aplikace – Rapida 106 X
splňuje všechny požadavky
tiskárny. Stačí si jen vybrat
technická řešení, která nejlépe
vyhovují vašemu spektru
zakázek.
Více se dozvíte na
cz.koenig-bauer.com/cz/
aktuality/details/article/
new-rapida-106-x/
nebo od našich obchodních
zástupců.

Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o.
organizační složka
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 319 555
cz-info@koenig-bauer.com

we’re on it.

cz.koenig-bauer.com
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Digitální stroje dnes vytisknou všechny typy zakázek.

druhá. To se také stalo. Nutno říci, že situace speciálně v po‑
lygrafii byla již během druhé vlny lepší než na jaře. Firmy,
které tisknou etikety a obaly, pracují na sto a více procent.
A tiskárny, které se specializují na merkantil, tisk časopisů
a knih, tisknou výrazně více, než tomu bylo na jaře. Svoji
roli hraje pochopitelně i tisková sezona před koncem roku.
Mnoho lidí si během týdnů strávených doma také udělalo po‑
řádek ve fotografiích a letošní sezona zákaznických kalendářů
a fotoknih bude v závěru roku zcela určitě bezkonkurenční.
Digitální tisk sice o část zakázek přišel, protože například kdo
by si nyní objednával vizitky, když nikdo nikam prakticky ne‑
chodí. Na druhou stranu došlo k přesunu zakázek z klasických
technologií, protože firmy začínají objednávat tolik materiálů,
letáků a brožur, kolik stihnou použít v krátké době, a později
objednají další, protože nikdo si netroufne předpovědět, jaká
bude situace třeba za měsíc.
Co nám tedy ty dvě vlny řekly o digitálním tisku? Musíme tady
rozlišit dvě věci – technologii digitálního tisku jako takovou
a potom její využití konkrétními zákazníky. Zcela jasně se po‑
tvrdila zkušenost, že když je tiskárna navázána na velmi malý
počet dominantních zákazníků, výkyvy v produkci těchto od‑
běratelů ji mohou zlikvidovat. A stejně tak, pokud je tiskárna
zaměřena téměř výhradně na jedno odvětví, protože když
se dostane toto odvětví do problémů a máte v něm třeba pět
set zákazníků, je to stejné, jako byste měli jednoho velkého.
Na druhou stranu se ukázala ohromná síla digitálních tech‑
nologií ve schopnosti okamžité reakce a schopnosti tisknout
zcela jiné věci než doposud. Příkladem mohou být velkoformá‑
tové tiskárny, na kterých se netiskly grafiky na veletrhy a konfe‑
rence, ale které začaly tisknout například značky na podlahy
do obchodů, obchodních center či úřadů. Dalším benefitem
těchto technologií je maximální míra automatizace a minimum
nutné obsluhy. Pokud tisknete etikety, musí vám někdo vyrobit
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štočky, což trvá nějaký čas, výsekové formy, jste závislí na
dalších dodavatelích… Digitální technologie, nejen ty tiskové,
tyto analogové elementy pro svoji výrobu prakticky nepotře‑
bují – jsou tak schopny reagovat na požadavky zákazníků
v extrémně krátké době a nejsou tolik ohroženy absencí pra‑
covníků. Stejně tak velikost, respektive „malost“ zakázky pro
ně není nevýhodou, ale naopak benefitem.
Je zjevné, že i když se lidé a společnost uzdraví, některé věci
s námi zůstanou dále. Už dnes například víme, že některé kon‑
ference mohou probíhat úspěšně online i v budoucnu. Stejně
tak veletrhy čeká, alespoň podle mého názoru, odklon od
gigantických akcí s extrémními rozpočty k akcím lokálního
charakteru, kde jsou náklady nižší a struktura návštěvníků atrak‑
tivnější. Cestovní ruch již asi nebude objednávat stovky tisíc
katalogů, ale bude postupně připravovat nové aktuální na‑
bídky, které budou reagovat na situaci ve světě a v letoviscích.
A toto jsou trendy, které provozovatelům digitálních tiskových
technologií zcela určitě hrají do noty.
Kromě toho, že se mnoho lidí naučilo pracovat s online ná‑
stroji, spousta z nich také zrealizovala své leckdy první online
nákupy. A zjistili, že to funguje, že jim místo knihy nepřišla
cihla, že když zaplatili na internetu, nevysál jim nikdo účet.
Myslím, že online nákupy opět významně posílí. A zde je roz‑
hodně ohromná příležitost pro zcela nové typy obalů, které
budou reflektovat skutečnost, že svého zákazníka nemají za‑
ujmout v regále, protože tam nebudou, ale mají způsobit wow
efekt, když zboží obdrží od kurýra.
Svět už nebude stejný, bude jiný. A kdo to pochopí a do‑
káže na vzniklou situaci reagovat a dokáže se poučit z udá‑
lostí roku 2020, bude úspěšný. Digitální technologie svoji
důležitou roli potvrdily a do budoucna se jejich význam bude
jenom zvyšovat.

HP INDIGO
LABELS AND
PACKAGING
DIGITAL PRESSES

25K

8K

SPRINTER.
30“ šíře pro rychle rostoucí trh ﬂexibilních obalů

VYTRVALEC.
Specialista na tisk dlouhých zakázek

35K

6K

DESETIBOJAŘ. Zvládne každou
zakázku od etiket po shrink sleeve

SILÁK.
B2 formát pro tisk krabiček a obalů

BUDOUCNOST SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
Budoucnost je digitální. Společnost HP Indigo v posledních 25 letech určuje směr dalšího vývoje digitálního tisku
a mnoha svým zákazníkům umožnila cestu k úspěchu. Zjistěte, proč je nyní správný čas investovat.
obchodní a servisní partner pro ČR a SR
www.dataline.cz
Další informace najdete na: hp.com/Indigo
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
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Legendární nanografie se po letech konečně přesouvá z oblasti mýtů do tiskové praxe (K-1 Packaging Group, Los Angeles)

Konvenční versus
digitální potisk obalů:
další kolo
„POTYČKA“ MEZI KONVENČNÍMI A DIGITÁLNÍMI TISKOVÝMI STROJI POKRAČUJE. DIGITÁLNÍ STROJE
ZVYŠUJÍ SVŮJ VÝKON, ROZŠIŘUJÍ SPEKTRUM POTISKOVATELNÝCH MATERIÁLŮ A VÝRAZNĚ SNIŽUJÍ CENU
ZA VÝTISK I CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ (TCO). KONVENČNÍ STROJE KONTRUJÍ RYCHLEJŠÍ
ZMĚNOU ZAKÁZKY, SNIŽOVÁNÍM MAKULATURY, NOVÝMI AUTOMATIZAČNÍMI A KONTROLNÍMI
FUNKCEMI.
Miroslav Dočkal

N

avzájem si tak posunují „bod zlomu“ – tedy počet
výtisků zakázky daného typu, od kterého je výhod‑
nější použít konvenční stroj než digitální. Digitální
tisky jsou dosud obtížněji a dráž laminovatelné než tisky ofse‑
tové, rozdíl se ale zmenšuje. V lakování je tento rozdíl ještě
menší. Konvenční i digitální stroje zvyšují barevnou věrnost
a celkově vyšší kvalitu tisku a rozšiřují spektrum používaných
barev. Nezanedbatelné jsou i pokusy o kombinaci obou tech‑
nologií v jednom stroji.
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Ofset bojuje
Japonský výrobce ofsetových strojů Komori nabídl v říjnu inovo‑
vaný Lithrone GX/G se zvýšeným výkonem nakladače i vykla‑
dače i vyšší kvalitou tisku díky optimalizaci vlhčicího systému
Komorimatic a novému řídicímu systému.
Společnost Koenig & Bauer svou středoformátovou Rapidou
106 X ve formátu B1 s tiskovým výkonem až 20 000 archů za
hodinu s obracením nabídla zkrácení výměny tiskových desek
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pod jednu minutu díky simultánní výměně desek na všech
tiskových věžích. Rapida 76 ve formátu B2 s výkonem až
18 000 archů za hodinu používá samostatné pohony jednotli‑
vých tiskových jednotek. Stroj lze osadit až jedenácti tiskovými
a zušlechťovacími jednotkami a dvěma lakovacími – například
pro výrobu farmaceutických obalů. K dispozici jsou také sepa‑
rátory barev pro irisový tisk. Kromě systémů sušení IR / horký
vzduch jsou k dispozici také systémy pro UV, HR-UV a LED-UV,
protože vedle konvenčních umí stroj tisknout také UV barvami
a laky. Díky simultánní výměně tiskových desek se všechny
desky na stroji Rapida 76 vymění do 45 sekund.
Novinkami Heidelberg Speedmasteru generace 2020 jsou
mj. signalizační LED pásky Intelliline umístěné na každé věži,
které okamžitě barevně signalizují proces probíhající na dané
věži i potřebu zásahu obsluhy. Automatické založení tiskových
desek systémem Auto-Plate XL3 trvá asi 50 sekund oproti 80
u předešlé generace. Podle testů byly přípravné časy zkrá‑
ceny až o 30 %. Totéž platí i pro výrazně menší makulaturu
při rozjezdu, která činí mezi 30 až 70 archy (v závislosti na
typu a složitosti zakázky).
Flexotisk a hlubotisk
nezůstávají pozadu
Ve vývoji pokračují i flexotiskové a hlubotiskové stroje, mezi
jejichž špičkové výrobce patří i společnost Bobst. Její nový
hlubotiskový Expert RS 6003 tiskne rychlostí až 500 m/min.
a může být nakonfigurován buď s centrální hřídelí, nebo
s bezhřídelovými tiskovými válci servopohony. Vybrat si lze
i ze dvou systémů barevníků, buď standardní MPI (MultiPurpose Inking), nebo opční HSM (High Speed Metering).
I tiskové barvy lze zvolit dvojí: solventní nebo barvy na vodní
bázi. Stroj je navíc vybaven softwarovým řešením oneECG
(Extended Color Gamut), umí tedy tisknout v rozšířeném ba‑
revném prostoru s barevně věrným výsledkem. Jeho výhodu
doplňuje i kompaktnost: pro osmibarvovou verzi je třeba pod‑
lahový prostor jen 25 × 5 m.
Konica Minolta nasazuje Print Pack
Pro dotiskování variabilních dat, jako jsou adresy nebo čárové
a QR kódy, na skládačky, hliníkové blistry, etikety i další pa‑
pírové i plastové obaly nabízí Konica Minolta nově své inkje‑
tové řešení Print Pack. V základní konfiguraci používá jednu
tiskovou hlavu s černou barvou, lze ji ale rozšířit na více barev,
včetně CMYK s bílou barvou a čirým lakem. Velmi široká je
možnost volby inkoustu: UV, vodou ředitelné (dye-based), pig‑
mentové, fluorescenční nebo nízkomigrační. Maximální formát
činí 372 × 430 mm, od plošné hmotnosti 100 g/m2 až po
materiály s 5mm tloušťkou, rychlost tisku je až 90 m/min. Print
Pack zahrnuje i automatický podavač a zpracovává zejména
již vyseknuté nebo slepené a naplocho složené krabičky.

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

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

Záruka
až 5 let!

Tiskněte si u vás, ať máte výrobu pod kontrolou
a nemáte plný sklad nepotřebných etiket!
Kompletní porfolio produktů pro řezání a výsek
etiket z archu i role, včetně laminace a prořezu

Digitální řezací zařízení pro vzorkování či malonákladovou
produkci a technologie pracující s výsekovými nástroji
pro výroby v řádech desítek tisíc

Nabízíme komplexní řešení s garantovanou funkčností
materiál - tisk - ořez/výsek - aplikace.
Na vás je jen rozhodnutí, kterou část chcete řešit u vás,
ostatní vám vyrobíme a dodáme!
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Nanografie konečně v obalové praxi
Již přes deset let čeká celý polygrafický svět na počátek sku‑
tečného komerčního využití nanografie, digitální tiskové tech‑
nologie vyvinuté bývalým zakladatelem společnosti Indigo
(dnes HP Indigo) Bennym Landou. Možná se jej konečně do‑
čkáme, a to v obalařině. Společnost Landa Digital Printing
dodala americké firmě K-1 Packaging Group na předměstí
Los Angeles tiskový stroj Landa S10 Nanographic Printing
Press. Bude určen pro krátké a středně velké zakázky zhruba
po 5000 arších a zejména pro potisk skládaček, etiket, dis‑
plejů a obalů z vlnité lepenky tištěných rychlostí 6500 archů
ve formátu B1 za hodinu.
HP Indigo i Latex
Pro tisk etiket je určen úzkoformátový digitální tiskový stroj HP
Indigo V12 založený na nové technologii kapalné elektrofo‑
tograﬁe LEPX. Jedná se o první model postavený na platformě
řady 6. Je možné použít 12 tiskových barev při rychlosti tisku
až 120 metrů za minutu. Lze rovněž měnit tiskové barvy za
běhu stroje a vytvářet jejich libovolné kombinace. Nativní tis‑
kové rozlišení odpovídá 1600 dpi. Etikety mohou být z ši‑
rokého spektra materiálů v tloušťce od 12 do 450 mikronů,
lakování může probíhat přímo ve stroji.

Durst testuje na východě Evropy
Technologicky vyspělou kombinaci vodou ředitelných inkoustů
a průmyslového výkonu nabízí společnost Durst ve svých tiskár‑
nách WT a SPC. O rostoucím významu východní Evropy ve
světovém obalovém tisku svědčí fakt, že si společnost Durst vy‑
brala pro betatesty svého nového UV inkjetu Tau RSCi tiskárnu
LabelPrint v estonském Tallinnu. Její zákazníci jsou zejména
z pivovarnictví, chemického a farmaceutického průmyslu.
Nový Tau potiskuje pás o šířce 330, 420 nebo 508 mm
rychlostí až 100 m/min.
Hybridy
Zároveň pokračují snahy o kombinaci obou technologií.
V ofsetových archových strojích se projevují zejména pokusy
měnit „srdce“ tiskového stroje – samotné tiskové věže či jed‑
notky – digitálním tiskovým řešením a zbývající „tělo“ přizpů‑
sobit z ofsetu.
Začátkem roku 2021 uvedou společnosti Koenig & Bauer
a Durst společně na trh VariJET 106, jednoprůchodové inkjety
pro potisk vlnité lepenky Delta SPC 130 a CorruJET 170 zá‑
roveň získají nové funkce. VariJet 106 s technologií Single
Pass ve formátu B1 tiskne až 6000 archů za hodinu a in‑
tegruje inkjetovou technologii Durst do platformy archového
ofsetového stroje Rapida 106 s inline zušlechťováním. Delta
SPC 130 získá jednotku nanášení primeru pro neovrstvené
potiskované materiály.
Vlevo barevné pásky
Intelliline na novém
Heidelbergu Speedmasteru,
vpravo zařízení Konica
Minolta Print Pack pro
digitální dotisk

Latexové tiskárny HP řady R letos zvýšily díky revizi workflow
včetně softwaru svou produktivitu až o 50 %, rychlost tisku ve
vysoké kvalitě stoupla na 35 m2/hod. Zlepšily se mechanické
vlastnosti tisku na náročné materiály, jako je hliník nebo ma‑
teriály pro následné tváření za tepla. Stroje s šířkou tisku až
2,5 m zvládají potisk více archů najednou a disponují přímou
bílou barvou. Lze je rozšířit o digitální řezání Zünd S3/G3.
Vodou ředitelný latexový inkoust je obecně vhodný pro ap‑
likace v obalovém průmyslu, protože nepraská při ohýbání
a dalších dokončovacích operacích, výstup je lesklý, zacho‑
vává vlastnosti povrchu materiálu, není nijak cítit a splňuje eko‑
logická kritéria. Svědčí o tom i instalace dvou strojů HP Latex
2000 Plus ve společnosti Superior Packaging & Finishing pro
výrobu malých sérií lepenkových personalizovaných obalů.
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CorruJET 170, postavený na technologii RotaJetů, používá
inkousty na bázi vody vhodné pro potisk obalů potravin
a potiskuje archy vlnité lepenky až do šířky 1,7 m rychlostí až
137 metrů za minutu. Betatest pro stroj CorruJET 170 proběhl
v bavorské společnosti Kolb Group.
Zřejmě nejdále došly ve skutečné hybridizaci, tedy kombinaci
konvenčních a digitálních jednotek v jednom stroji, úzkoformá‑
tové etiketové rotačky. Na trhu najdeme už jen poměrně málo
konvenčních (dominantně flexotiskových), které by nepočítaly
se zabudováním alespoň jednoho digitálního tiskového mo‑
dulu, obvykle inkjetového pro dotisk variabilních dat.
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Cloud a AI:

TECHNOLOGICKÉ
PŘÍLEŽITOSTI PRO
POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBCE
VÝROBA POTRAVIN A NÁPOJŮ BYLA VŽDY SPECIFICKÝM ODVĚTVÍM S ŘADOU UNIKÁTNÍCH
OKOLNOSTÍ, JAKO NAPŘÍKLAD VÝROBA PRODUKTŮ RYCHLÉ SPOTŘEBY, VARIABILITA INGREDIENCÍ, PŘÍSNÉ
REGULAČNÍ STANDARDY, NUTNOST STAHOVÁNÍ PRODUKTŮ Z TRHU APOD. VYŽADUJE VYSOKOU
MÍRU FLEXIBILITY PŘI VÝROBĚ A V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI I BĚHEM NORMÁLNÍHO PROVOZU, NATOŽ
V SITUACI SOUČASNÉ PANDEMIE. JAK SE VYROVNAT S CELOU ZÁPLAVOU ZMĚN NA TRHU I RYCHLE
SE MĚNÍCÍM PROSTŘEDÍM, A PŘITOM ZŮSTAT ZISKOVOU ORGANIZACÍ? ODPOVĚDÍ MOHOU BÝT
NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE.
David Zeman, Adriana Weberová
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Podniky generují
obrovské množství dat
Stejně jako jiné podniky i potravinářští výrobci generují stále
větší množství dat, která často leží ladem, protože k nim
pracovníci nemají přístup nebo nástroje k jejich analýze.
Informace, které by bylo možné využít například ke správné
reakci na poptávku zákazníků, udržení konzistentní kvality
či minimalizaci opožděných dodávek, nikdo neanalyzuje.
Zpravidla z důvodu, že jsou v nestrukturované formě rozesety
na několika místech organizace v neintegrovaných, vlastních
(on-premise) systémech.
Cloudová řešení již nelze ignorovat
Pro maximální využití hodnoty firemních dat dnes již nelze ig‑
norovat možnosti cloudových systémů umožňujících spravovat
ohromná množství strukturovaných i nestrukturovaných dat.
Cloudové infrastruktury poskytují okamžitý přístup a integraci
nejrůznějších datových zdrojů, které lze snadno sdílet mezi
zainteresovanými pracovníky a následně rychleji rozhodovat.
Navíc je již každému jasné, že data jsou lépe zabezpečena
v cloudu než ve vlastních systémech v rámci organizace.
Když si uvědomíme obrovský rozmach IoT zařízení, jako jsou
senzory, kamery či čtečky kódů připojené na internet, firmy
z potravinářského odvětví si v podstatě nemohou dovolit ukládat
a zpracovávat tak velká množství dat bez cloudu. Například
vinařské podniky stále častěji využívají k identifikaci nemoc‑
ných hroznů drony, aby chorobu zachytily v samém zárodku
a minimalizovaly nutnost chemických postřiků. Data z dronů jsou
přes internet posílána do cloudu a odtud dále analyzována.
Pandemie zvýšila poptávku po cloudu
Například společnost Infor registruje v tomto roce 112% ná‑
růst poptávky po cloudových řešeních, která v současné době
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využívají potravinářské firmy ke sledování a dohledávání po‑
travin, řízení kvality a řízení dodavatelského řetězce. Nutno
přiznat, že hlavním důvodem aktuální poptávky po cloudu je
pandemie covidu-19 a potřeba zajistit fungování firem v ob‑
dobí, kdy řada zaměstnanců pracuje na dálku.
Cloudový systém poskytuje kontrolu i nad materiálovými toky
Jedním z potravinářských zákazníků, který již nasadil clou‑
dové řešení Infor CloudSuite Food & Beverage, je norský vý‑
robce potravin na bázi kuřecího masa Norsk Kylling, který
v důsledku akvizic řady podniků z různých lokalit a budování
nové továrny potřeboval jednotný ERP systém schopný sle‑
dovat celý produktový cyklus – od líhně až po expedici kuře‑
cích produktů.

POTRAVINÁŘSKÉ ODVĚTVÍ
SI V PODSTATĚ NEMŮŽE
DOVOLIT UKLÁDAT
A ZPRACOVÁVAT VELKÁ
MNOŽSTVÍ DAT
BEZ CLOUDU.
Nový cloudový systém poskytuje pevnou kontrolu nad infor‑
mačními, materiálovými a finančními toky. Namísto manuál‑
ního a časově náročného sběru informací mají nyní k dispozici
plně digitální a rychlý přístup k informacím s minimální mírou
chybovosti. To vyústilo v lepší plánování produkce, řízení
zásob a menší plýtvání. Lepší přístup k informacím a dokumen‑
taci navíc umožnil zlepšit životní podmínky chovaných zvířat.
Společnost nasadila cloudové odvětvově specifické řešení
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s přednastavenou podporou potravinářských procesů bez po‑
třeby speciálních adaptací.
Nástup umělé inteligence (AI)
Rychlý a snadný přístup k informacím není všechno – další vý‑
zvou je schopnost zpracovat velké objemy uložených dat do
smysluplných strukturovaných informací a přehledů. Problémem
může být nedostatečná velikost úložiště, ale rozhodující roli
hrají nástroje k jejich využití. Protože využít takové objemy in‑
formací manuálním způsobem není možné, nastupuje umělá
inteligence, která dokáže v reálném čase zpracovat, zanaly‑
zovat a poskytnout požadované výsledky.
K čemu lze umělou inteligenci využít?
Vizuální rozpoznávání: Schopnost rozpoznat osobu
podle tváře umí nejen Facebook, ale i umělá inteligence
v podnikových aplikacích. Technologie analýzy obrazu je
velmi důležitá zejména v oblasti bezpečnosti potravinářských
provozů, když garantuje vstup jen autorizovaným osobám.
Další aplikací může být vizuální kontrola kvality potravin.

Automatizace: V rámci výrobního zařízení je díky AI
možné automatizovat bezpočet rutinních a administrativních
úkolů. Umístěním datových bodů do pracovních toků lze auto‑
maticky spouštět procesy, zasílat upozornění, vytvářet výkazy,
aktualizovat zakázky, alokovat pracovníky podle potřeby, re‑
zervovat náhradní díly, aktualizovat složení potravin podle
dostupnosti sezonních surovin apod. Automatizací organizace
zvýší produktivitu, zlepší flexibilitu a sníží míru chybovosti.

VINAŘI STÁLE ČASTĚJI
VYUŽÍVAJÍ K IDENTIFIKACI
NEMOCNÝCH HROZNŮ
DRONY.

SYSTÉMY UMĚLÉ
INTELIGENCE (AI)
ČASTO UPOZORŇUJÍ
NA NEOBVYKLÁ DATA
SIGNALIZUJÍCÍ PROBLÉMY
S VÝROBNÍM ZAŘÍZENÍM.
Detekce chyb: Bankovní organizace využívají AI již léta
k identifikaci atypických transakcí s podezřením na podvod.
Stejný typ monitoringu je ale možné aplikovat na anomálie
vznikající ve výrobních systémech, jež mohou signalizovat
chybu v zadání zakázky, nákupu apod. Nebo inteligentně sle‑
dovat kompatibilitu s potravinářskými standardy, požadavky
na pracovní bezpečnost či kontrolovat výskyt nežádoucích
alergenů v potravinách.
Internet věcí (IoT): Stovky senzorů rozmístěných po pro‑
vozech generují obrovská množství dat, která nelze v reálném
čase agregovat, třídit a identifikovat jinak než za pomoci AI.
AI systémy často upozorňují na neobvyklá data signalizující
problémy s výrobním zařízením. Například včasná reakce
na hlášení o kolísání výkonu výrobní linky může znamenat jen
krátkou údržbu, bez tohoto hlášení by mohlo dojít k havárii
a dlouhé odstávce.

Prediktivní analýzy: S řešením Business Intelligence ob‑
sahujícím umělou inteligenci mohou manažeři jasně definovat
doporučení k realizaci kvalifikovaných rozhodnutí postave‑
ných na přesných informacích. AI technologie dokáže roz‑
poznat dostupné datové vzorky, odhalit vztahy typu příčiny
a následku a extrapolovat vývoj do blízké budoucnosti. Díky
tomu lze například přesněji předvídat poptávku a plánovat vý‑
robu podle sezonních výkyvů, společenských událostí či eko‑
nomických predikcí.
„Osobní asistenti“: Takzvaní osobní asistenti využívají
technologie rozpoznání hlasu k interakci s pracovníkem. Ať
již se jedná o technické pracovníky, výrobní technology, in‑
spektory kontroly kvality – ti všichni si mohou uvolnit ruce ke
své činnosti a komunikovat se systémem verbálně bez potřeby
použití klávesnice.
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V Rosicích roste
továrna na
recyklaci PET
SPOLEČNOST RPET INWASTE BUDUJE V ROSICÍCH U BRNA ZÁVOD, VE KTERÉM PLÁNUJE VÝROBU
REGRANULÁTU RPET. ZÍSKANÝ MATERIÁL BUDE SLOUŽIT K VÝROBĚ OBALŮ PRO POTRAVINY. NOVÝ ZÁVOD
BUDE MÍT JAKO JEDINÝ V ČESKÉ REPUBLICE TZV. CERTIFIKACI EFSA. UNIKÁTNÍ LINKA NA ZUŠLECHTĚNÍ
PET VLOČEK POCHÁZEJÍCÍCH Z VYTŘÍDĚNÝCH PET LAHVÍ BY MĚLA BÝT SPUŠTĚNA V DRUHÉ POLOVINĚ
PŘÍŠTÍHO ROKU.
Adriana Weberová
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A

mbicí společnosti rPet InWaste je uzavřít cirkulární ko‑
lečko u PET lahví v České republice. „Projekt nám dává
smysl ekologický i ekonomický,“ zdůvodňuje investici
jednatel společnosti Jiří Hudeček a připomíná: „PET je mate‑
riál, který se při používání vhodných technologií dá recyklovat
v podstatě do nekonečna. PET lahve získaly neprávem nega‑
tivní nálepku, ale problém není materiál samotný, ale naklá‑
dání s ním po jeho použití.“ Unikátní regranulační linka vyrobí
z PET cennou surovinu, čímž ušetří primární zdroje a ještě vý‑
razně sníží uhlíkovou stopu.

nápojů. Připraven je jednat i se zákazníky z oblasti kosmetic‑
kého průmyslu a dalších odvětví, a to zejména pokud nebude
ze strany českých producentů vod a nápojů dostatečná po‑
ptávka. „Je logické, že dodávky mimo potravinářský průmysl
jsou cestou zpět, jelikož takový PET nemůže být již nikdy pro
potravinářské účely znovu použit, a cirkularita tak dostává na
frak, to bychom neradi. Jsme však připraveni hledat vhodná
řešení nebo navýšení kapacity právě za účelem uspokojení
poptávky i nepotravinářů, kde se můžeme bavit například
i o různých barvách, nejen čirých,“ vysvětluje Jiří Hudeček.

Vstupní surovinu plánuje výrobce regranulátu nakupovat od
českých výrobců PET vloček, kterých je v České republice do‑
statek. Důležité pro Jiřího Hudečka je, aby zpracovatel PET
lahví (tzv. vločkař) disponoval kvalitní linkou s horkým praním,
ideálně s manuálním předtříděním a jasným zdrojem použi‑
tých PET lahví. „Důvodem je, že vyžadujeme garanci obsahu
minimálně 95 % PET lahví z potravinářského průmyslu. Na
oplátku jsme schopni nabídnout dlouhodobý kontrakt a od‑
povídající ceny.“ Jen pro doplnění: kvalita vstupní suroviny
bude testována jak u dodavatelů, tak v interní laboratoři no‑
vého závodu.

REGRANULAČNÍ LINKA
VYROBÍ Z PET CENNOU
SUROVINU, ČÍMŽ UŠETŘÍ
PRIMÁRNÍ ZDROJE.
Nová moderní regranulační linka od rakouského dodavatele
funguje na tzv. principu LSP, tedy polymerizace, což je zjedno‑
dušeně řečeno proces zušlechťování PET probíhající v tekutém
stavu. A právě to je zásadní rozdíl od alternativních techno‑
logií pracujících na principu SSP – tedy polymerizace za pev‑
ného skupenství. „Technologie je známá více než 20 let a je
řadu let úspěšně používána při výrobě vláken. My jsme v pod‑
statě o pár měsíců druzí na světě, kdo tuto technologii bude
používat za účelem výroby rPET regranulátu,“ doplňuje jed‑
natel společnost. Technologie je certifikována EFSA (European
Food Safety Authority) i FDA (Food and Drug Administration)
a dosahuje nejlepších parametrů i při finálním čištění PET
v procesu regranulace. Navíc je svojí flexibilitou při výrobě
ideální pro trhy velikosti České republiky. Kapacita linky je
kolem 17 500 tun ročně, což je 1900–2100 kg/hod. Sám
výrobce počítá s výrobou 16 000 tun ročně. Pro lepší před‑
stavu půjde v třísměnném provozu o dva kamiony denně.
Kvalita regranulátu je díky zmíněné certifikaci vhodná pro po‑
travinářské účely. Logicky je proto hlavním záměrem výrobce
dodávat jej producentům balených vod a nealkoholických

„DO ROKU 2025 CHCEME
BÝT NEJVÝZNAMNĚJŠÍM
DODAVATELEM REGRANULÁTU
RPET PRO POTRAVINÁŘSKÝ
PRŮMYSL V RÁMCI
ČESKÉ REPUBLIKY.“
V současné době se intenzivně pracuje na stavbě závodu
v Rosicích u Brna. Ukončena by měla být na přelomu le‑
tošního roku. Nová linka bude dodána na začátku března
příštího roku a zkušební provoz proběhne na přelomu května
a června 2021. S plnou výrobou se počítá v druhé polovině
příštího roku.
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Coca-Cola modernizovala
výrobní závod Natury
Systém COCA-COLA vloni koupil výrobní závod v Teplicích nad Metují a do svého portfolia tak zařadil
lokální pramenitou vodu kojenecké kvality Natura. Během roku stáčírnu COCA-COLA HBC modernizovala,
implementovala nové procesy a zaměřila se na úsporné technologie s nízkou spotřebou energie či recyklovatelné
materiály (např. plastové preformy pro výrobu PET lahví). Původní značku Toma Natura proměnila ve vlastní
značku Natura. Provozem závodu nás vzhledem k epidemickým opatřením virtuálně provedl ředitel závodu
Teplice nad Metují Tomáš Jirásek.
Adriana Weberová

N

eperlivá, perlivá a jemně perlivá voda, ale také
kojenecká voda Natura je k dispozici od jara letošního roku v nových plastových lahvích o objemu
1,5 litru. V menších, půllitrových lahvích se nabízí neperlivá a jemně perlivá verze. V portfoliu nechybí ani sportovní
0,75l lahev, která je 100% recyklovatelná, včetně etikety
a dokonce i víčka, jež je vyrobeno bez silikonové membrány.
Firma také plánuje uvést na trh ochucené varianty. Zároveň se
intenzivně pracuje na vývoji speciálního balení ve skle určeného pro bary a restaurace. V plánu je také uvést na trh nový
obal s vysokým podílem PET recyklátu.

Tomáš Jirásek, ředitel závodu Teplice nad Metují

Za rok se novému majiteli stáčírny podařilo přestavět dvě původní linky, převážně značky Krones, na nové PET lahve. Od
února tak stáčí vodu do tří formátů. Kapacita jedné linky je

17 až 18 tisíc lahví za hodinu. Závod je schopen vyrábět
80 až 100 milionů lahví za rok. V plánu je také modernizace
plnicí linky pro stáčení do vratného skla.
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Novější generace PET linky disponuje vyšším stupněm
automatizace a je jinak konstrukčně postavena. Na rozdíl od
staršího zařízení má plnicí blok již zabudován uvnitř, to znamená,
že nemá zvlášť vyfukovací a plnicí část. Jeden stroj vyfoukne
z preformy lahev, naplní ji a uzavře. Součástí linky jsou navíc
různá inspekční zařízení sledující například kvalitu preforem,
víček, lahví atp. Výsledkem je nižší odpad PET lahví.

Závěrečnou fází při plnění sycených nápojů je odtlakování lahví,
po němž následuje jejich uzavírání.

Plnič obsahuje 80 plnicích ventilů. Každá lahev se
nejdříve natlakuje, na každé pozici nechybí průtokoměr, což
umožňuje přesné objemové dávkování lahve. Do lahví, které
nejsou sycené CO2, se navíc dávkuje kapka tekutého dusíku,
ta v nich po zplynění vytvoří malý tlak. Výsledkem jsou
stabilnější lahve pro skladování a přepravu.

Součástí linky je například inspekční zařízení, které kontroluje
výšku hladiny a uzávěry. Zařízení se nachází hned na výstupu
z plnicího bloku a lahve, které neprojdou touto kontrolou, jsou
okamžitě vyřazeny.
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Také etiketovací zařízení určené k aplikaci roll-on etiket (obvodové etikety)
je vybaveno inspektorem. Jeho úkolem je kontrola aplikované etikety.
Dodavateli PET preforem jsou nadnárodní společnost
RETAL a ALPLA. Firma RETAL dodává také plastové
uzávěry.

Typickým formátem je balení 1,5l PET lahví
do teplem smrštitelné fólie po šesti kusech nebo
půllitrových po dvanácti kusech.

Dodavatelem etiket je společnost Aluprint.
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Automatizovanou paletizaci zajišťuje paletizér
s kapacitou 29 palet za hodinu nebo robot KRONES, který
zvládne připravit 16 palet za hodinu.

V PRŮMĚRU SE DENNĚ
EXPEDUJE 5 KAMIONŮ
PO 33 PALETÁCH.
Následuje ovinovací zařízení od společnosti Pragometal.
Používaná fólie se tzv. provázkuje pro zvýšení pevnosti ovinu
a snížení spotřeby fólie.

Natura pramení v samém srdci Národní přírodní
rezervace Adršpašsko-teplické skály v CHKO
Broumovsko. Místní voda patří mezi nejčistší a celkově
nejkvalitnější vody ve střední Evropě. Není proto nutné
ji jakkoliv upravovat, z vrtu hluboko pod zemí tak
putuje přímo do lahví.

Posledním krokem je aplikace štítku na paletu, který obsahuje
informace typu název zboží a jeho exspirace, pořadové číslo
palety ve výrobní šarži, počet balíků na paletě apod.
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Stojan ANTICOVID prověřily volby
Většina akcí a schůzek se koná online, což nemusí být pro většinu z nás to pravé. Osobní setkání je
nenahraditelné. V polovině listopadu jsme se proto vydali na Mělník, tedy přesněji do nedaleké obce Býkev.
S výhledem na mělnický zámek zde sídlí výrobce obalů společnost BOXMAKER. Část rozhovoru se točila
kolem aktuální pandemické situace, ke které se výrobce obalů postavil čelem. Výsledkem je stojan ANTICOVID.
Vývojovým a výrobním centrem nás provedli a na dotazy odpovídali jednatel společnosti Martin Lovčuk
a business development manager Miroslav Špaček.
Adriana Weberová

S

polečnost BOXMAKER se zaměřuje na výrobu obalů
z vlnitých lepenek a jako jedna z mála v České repub‑
lice disponuje i stroji na zpracování sedmivrstvé vlnité le‑
penky. Technologické portfolio dále tvoří stroje, které si poradí
také s ostatními typy vlnitých lepenek, kartonplastem, hladkou
lepenkou, fólií a pěnou.
V závodě nechybí například zařízení na
sešívání obalů z vlnitých lepenek plochým
drátem, lepení hotmeltem i disperzním lepi‑
dlem. Z tiskových strojů zde najdeme digi‑
tální i flexotiskové technologie.
Jedním z hlavních důvodů návštěvy vývojo‑
vého a výrobního centra bylo vidět na vlastní
oči multifunkční stojan Anticovid. Displej „tři
v jednom“ obsahuje dezinfekci, roušky a rukavice. Benefitem
navíc je nabídka papírových utěrek včetně integrovaných od‑
padkových košů. Využity jsou všechny čtyři stěny displeje. Na
přední a zadní straně jsou dávkovače na dezinfekci a utěrky,
boční strany obsahují roušky, rukavice a odpadkové koše.
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Displej je vyrobený z pětivrstvé vlnité lepenky s následnou
laminací, která kromě estetického efektu umožňuje údržbu
a prodlužuje jeho životnost. Jeho křest ohněm úspěšně proběhl
ve volebních místnostech při nedávných senátních a krajských
volbách, kam byly dodány stovky stojanů. Ideální je rovněž
pro nejrůznější indoorové společenské akce typu konferencí,
koncertů, ale také do úřadů, firem, sociálních zařízení, auto‑
salonů nebo například obchodů. Displej je dodávaný již na‑
plněný ochrannými pomůckami a dezinfekcí s aplikátory.
Kapacita dezinfekce bez doplňování je až 4000 aplikací,
roušky a rukavice jsou bez doplňování v několika stovkách
kusů. Další doplňování probíhá snadným zasouváním origi‑
nálních balení do zásobníku po stranách displeje. K jeho
zprovoznění stačí vybalení z přepravního boxu, vysunutí košů
a nasazení topperu.
Displej jako nositel reklamy
Poutač navíc nabízí vysokou míru personalizace a široké mož‑
nosti marketingového využití. První úroveň personalizace je
možná na horním poutači, na tzv. topperu. Personalizace
úrovně číslo dvě spočívá v aplikaci barevných prvků na tělo
displeje. Třetí úroveň znamená výrobu – z grafického hlediska
– stojanu na míru, konstrukce je vždy pevně daná. Z hle‑
diska kapacity je závod schopen vyrobit několik stovek sto‑
janů týdně. V současné době pracuje vývojové oddělení na
výrobě menšího „bratra“, který by obsahoval pouze dávkovač
na dezinfekci.

K VÝROBĚ NEJEN MULTIFUNKČNÍCH
STOJANŮ JSOU POTŘEBA STROJE
UVEDENÉ V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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