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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

po boji s koronavirem jsou nyní někteří podnikatelé ve 
fázi ekonomické nejistoty. Prognózy se liší. Optimisté 
předpovídají hospodářský růst kolem 5 %. Ti opatrnější 
připomínají aktuální problémy automobilek. Ta největší 
už hlásí omezení výroby, aktuálně dokonce hrozí kvůli 
nedostatku čipů úplné zastavení výroby, což by se moh-
lo v růstu negativně odrazit. Věřím, že ŠKODA AUTO to 
dá, pěsti ale držím především dodavatelům, kteří jsou na 
automobilce existenčně závislí.

Jako strašák působí rychle rostoucí zadluženost státu. 
Ten rozdává, jako by bylo z čeho. Ano, stále nepatříme 
zdaleka mezi nejhorší v EU, ale v rychlosti zadlužování 
jsme bohužel favorité. Na rozdíl od ostatních států, kte-
ré začaly šetřit, to navíc vypadá, že bude schodek ve 
státním rozpočtu v roce 2022 vyšší než letos. Přesto 
věřím, že se brzy odrazíme ode dna a vykročíme k lep-
ším zítřkům.

První krok udělali organizátoři odborných akcí. Na pod-
zim jsme se i díky jejich odvaze konečně vrátili do nor-
málu a měli možnost se setkat tváří v tvář. Potkat jsme 
se mohli například na norimberském FachPacku. Čísla 
z veletrhu jsou optimistická, ale přesvědčte se sami na 
straně 6.

Také logistická akce SpeedCHAIN to rozjela ve velkém. 
V Břevnovském klášteře se na jednom místě setkaly 
stovky účastníků dychtících po návodu, jak překonat 
nástrahy globální krize a vrátit se do normálu. Retaileři 
zase měli možnost pozdravit se na Retail Summitu. Klí-
čovým řečníkem byl například jeden z vítězů éry koro-
naviru (jeho tržby se zdvojnásobily) Tomáš Čupr z online 
prodejce Rohlik Group. I zde zaznělo hned několik pozi-
tivních zpráv. Například, že… přečtete si sami.

Těšíme se na další setkání „naživo“!

TĚŠME SE  
NA „SVĚT PO COVIDU“

Příjemné čtení.

Šéfredaktorka Adriana Weberová 
a tým Packaging Herald
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Bohemian Bottle posouvá prémiové obaly na zcela novou úroveň. 
Projekt, který tvoří čtyři čeští lídři v oblasti prémiových obalů, nabízí 
pod jednou střechou prémiové lahve obohacené vlastním křišťálovým 
brusem, barevným potahováním skla a prémivou kvalitou potisku. 
A to vše v kombinaci s jedinečným skleněným uzávěrem. Proměňte 
svůj obal ve skutečný originál s Bohemian Bottle.

bohemianbottle.com

BoBo-Ad-A4.indd   1BoBo-Ad-A4.indd   1 05/10/2021   12:4805/10/2021   12:48
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Fachpack	se	povedl	nad	očekávání!
První velké setkání evropského obalového průmyslu po 
dvou letech se podařilo nad očekávání. Koncem září se 
do Norimberka na Fachpack vydalo kolem 24 000 ná-
vštěvníků. Na ně po nucené veletržní pauze netrpělivě 
čekalo téměř 800 vystavovatelů. Nechyběli ani zástupci 
z České republiky. Své stánky jich na výstavišti rozpro-
střelo 17. Například společnosti AVÍZO, Cardbox Packa-
ging, Colognia press, Label design, ORPA Papír, Viking 
Mašek… Nový slogan veletrhu „Tvoříme budoucnost“ do 
Bavorska přilákal z Česka 632 návštěvníků. I pro ně byly 
v sedmi halách vystaveny obalové materiály, obaly a po-
mocné obalové prostředky, plnicí a balicí stroje, tech-
nologie pro etiketování, označování a identifikaci, pe-
riferní stroje a zařízení, tiskové a dokončovací systémy, 
paletizační technika, interní logistika a služby. Obsáhlou 
reportáž z veletrhu pro vás připravujeme! Ale již nyní si 
můžete poznačit termín příštího ročníku, Fachpack 2022 
proběhne od 27. do 29. září!

Více na: www.packagingherald.cz

SALIMA se v roce 2022 stane ryze odbornou 
platformou
V příštím roce se na brněnském výstavišti představí 
nový koncept potravinářských veletrhů pod značkou 
SALIMATECH – Technologie pro potravinářství a gast-
ronomii. Půjde o odbornou platformu pro prezentaci nej-

modernějších technologií pro výrobu 
potravin, zařízení pro jejich zpracová-
ní, zařízení a vybavení gastro provo-
zů, potřeby pro mlynářství, pekařství 
a cukrářství, velkoobchod a distribuci 
potravin. Veletrh SALIMATECH doplní 

Mezinárodní veletrh obalů a tisku Em-
baxPrint. To vše od 15. do 17. února 
2022.

Více na: www.packagingherald.cz
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NEWS

DACHSER	Chem	Logistics	slaví	10	let	na	českém	
trhu
Mezinárodní logistický provider DACHSER uvedl před 
deseti lety na český trh řešení DACHSER Chem Logis-
tics. To kombinuje know-how společnosti v oblasti ev-
ropské sběrné služby se specifickými potřebami che-
mického průmyslu. Dnes je chemická logistika nedílnou 
součástí služeb společnosti DACHSER Czech Republic. 
Jen za loňský rok přepravila téměř 89 000 zásilek s che-
mickými výrobky o celkové váze 32 800 tun.

Více na: www.packagingherald.cz

Mattoni	1873	spouští	druhou	vlnu	sjednocování	
barev	PET	lahví
Společnost Mattoni 1873 začala sjednocovat barvy 
používaných PET lahví již v roce 2019. Nyní převládají 
odstíny modré, zelené a čiré. Během příštích pár měsí-
ců se do skupiny používající čiré (bezbarvé) PET lahve 
postupně přidají značky Aquila, Dobrá voda, Poděbrad-
ka a Hanácká kyselka. Jejich výrobce tím vychází vstříc 
současně nastaveným podmínkám tříděného sběru.

Více na: www.packagingherald.cz

Cyrilovy	brambůrky	chtějí	novým	obalem	
expandovat	do	retailových	sítí
Rodinná firma Krajči plus ze Slovácka, jeden z největších 
tuzemských výrobců klasických bramborových lupínků 
a slaných snacků, chce dobýt další kus trhu. Použije k tomu 
nový obal svého vlajkového produktu Cyrilovy brambůrky. 
Prémiový sáček nepropouští světlo a brambůrky v něm 
vydrží déle čerstvé, aniž by bylo nutné do výrobku dá-
vat jakékoliv konzervanty. Výrobce tradičních řemeslných 
brambůrků doposud rozvážel Cyrilovy brambůrky v klasic-
kých průhledných obalech s papírovou etiketou.

 

Více na: www.packagingherald.cz

Cardbox	Packaging	převzala	Valuepap
Skupina Cardbox Packaging se závody v Rakousku, Srb-
sku, České republice a USA oznamuje převzetí společ-
nosti Valuepap GmbH vyrábějící obalový materiál, která 
byla založena 17. 10. 2015. Předání bude ukončeno 
dne 31. 12. 2021. Firma Valuepap vyrábí papírové ke-
límky s udržitelnými bariérovými vrstvami s 18 zaměst-
nanci v závodě v Pinkafeldu již téměř rok.

Více na: www.packagingherald.cz
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HLAVNÍ TÉMA

Moderní etiketa musí především svým jedinečným 
grafickým designem oslovit zákazníka a podpo-
řit brand. Patrný je odklon od složitějších grafik 

k jednodušším. „Fotografie jsou nahrazovány kresbami,“ 
říká na úvod Roman Fořt, obchodní ředitel společnosti 
GRAFIKO PRINT. Etiketa je první věc, které si na obalu 
člověk všimne. „Proto je jasným trendem design etikety 
vyšperkovat k maximální přitažlivosti,“ připomíná David 
Hloušek, technical sales specialist SEE společnosti Ave-
ry Dennison. Pokud se bavíme o grafických trendech, ve 
společnosti OTK GROUP vnímají, že se zákazníci uchylu-
jí ke zdůraznění svých tradičních hodnot a historii, avšak 
v kombinaci s určitou nadčasovostí. „Často se také v de-
signu zmiňují důležité milníky působení značky a dále 
nechybí ani důraz na přírodní prvky, což je vzhledem 
k ekologii a udržitelnosti pochopitelný záměr,“ uvádí za 
kolínskou tiskárnu její business unit director graphical 
labels Milan Dašek.

Dobrý	designér	je	k	nezaplacení
Podle Miroslava Vrby, výkonného ředitele a prokuristy 
společnosti S&K LABEL, jsou na etikety kladeny stále 

vyšší nároky a už dávno neplatí, že musí jenom primárně 
informovat o obsahu produktu a neodlepovat se. „Kli-
enti jsou čím dál náročnější na precizní tisk,“ doplňuje 
produktový manažer firmy Colognia press Jiří Havránek.  
„Stále platí, že i v jednoduchosti je krása a dobrý de-
signér k nezaplacení. Exkluzivní look etikety a produktu 
není podmíněn finančně nejnáročnější výrobou. Dá se 
docílit ,pouze‘ vhodnou kombinací materiálu, barevnosti 
a zvoleného fontu, ze zušlechtění pak stačí třeba jen 
drobná ražba detailu, která podtrhne jedinečnost bran-
du,“ dodává Miroslav Vrba.

Preferován	je	matný	lak
Z hlediska následného zušlechtění etikety roste zá-
jem o ražbu, embossing, debossing, sítotisk, parciální 
a efektové laky, laminaci apod. Patrná je také obliba 
chytrých etiket na bázi rozšířené reality, senzorů či RFID. 
Nové technologie tak dovolují vyrábět i náročnější eti-
kety pro speciální nebo průmyslové aplikace. „Patří sem 
kromě RFID etikety i vícevrstvé etikety nebo sendviče. 
U zušlechtění se také setkáváme s požadavkem nejen 
na vizuální atraktivitu, ale i na příjemný dotek. Hmato-

V	jednoduchosti	je	síla
Není etiketa jako etiketa. Svá specifika mají labely v různých produktových oborech. Jejich pojítky 
jsou grafický minimalismus až naivismus nebo přírodní vzhled, společnými jmenovateli funkčnost, 
odolnost a kvalita. Zapomenout nesmíme ani na povinné údaje, které na nich musejí být uvedené, 
nebo jejich snadnou recyklovatelnost.

Adriana Weberová
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HLAVNÍ TÉMA

Váš partner na trhu obalů  
o d  r o k u  1 9 9 2

www.galapack.cz | info@galapack.cz

Kosmetika Farmacie Potravinářství

Obaly  
pro všestranné použití 
od evropských výrobců

Nová řada ekologického řešení balení kosmetického produktu: 
refill obaly řady Colonna a Kyra light

• Hliníkové tuby ze 100% 
recyklované suroviny.

• Transparentní dodavatelský 
řetězec, certifikace pro farmacii, 
food-contact.

• Tvarem válcovité i kónické ve 
všech objemech.

PI

vý vjem u zákazníka můžeme podpořit např. soft touch 
lakem, kombinací parciálních a strukturovaných laků 
nebo různými 3D efekty,“ uvádí příklady Miroslav Vrba. 
Preferován je matný lak, u prémiových výrobků je po-
ptávka po povrchové úpravě laminační fólií se soft touch 
efektem.

V	moderní	tiskárně	nesmí	chybět	digitální	zařízení
Nejen u nápojových etiket jsou v kurzu limitované edi-
ce a prvky personalizace, které umožňují stále popu-
lárnější digitální tiskové technologie. „Dnes se hodně 
využívá digitálních technologií a tvoří se různé grafic-
ké řady v menších výrobních nákladech. Díky tomuto 
a právě díky variabilitě je možné zacílit na emoce takřka 
každého,“ uvádí Jiří Havránek. Za zmínku stojí například 
povedená Limitovaná edice Vinea Kumšt, o které jsme 
již psali na portále www.packagingherald.cz. „Obrov-
ské částky jsou investovány především do inkjetových 
technologií, které dnes poskytují vysokou kvalitu tisku 
i možnost zušlechtění například digitálním 3D lakem,“ 
zaznamenal David Hloušek a dodává: „Nelze jednoznač-
ně určit, která technologie z hlediska zájmu dominuje, 

protože každá tiskárna má své aktuální potřeby a vize.“ 
Jisté je, že moderní tiskárna nemůže být moderní při 
absenci digitálního tiskového zařízení na průmyslové 
bázi. „Digitální zařízení lze využít nejen k tisku, ale též 
jako výsek laserovým paprskem. Odpadá tak nutnost 
fyzických výsekových forem. V oblasti zušlechtění lze 
také nalézt zařízení, která suplují konvenční ražební či 
sítotiskové stroje. Lze tak zušlechťovat i malé, digitálně 
tištěné zakázky,“ doplňuje Roman Fořt.

Předností flexotisku je stále podle mnohých přede-
vším vysoká kvalita tisku, udržení stabilní barevnosti 
také u opakovaných zakázek, schopnost tisknout po-
měrně silným nánosem barvy a produkční kapacita. 
„Flexotisk je určitě technologie náročná na soutisk 
barev. To eliminujeme už v přípravě automatickým 
lepením tiskových forem, pořízením strojů s auto-
matickým registrem barev a využíváním inspekční-
ho systému, který finální podobu etikety porovnává 
s dodaným vzorem,“ prozrazuje Miroslav Vrba. Obě 
technologie umožňují široké možnosti již zmíněných 
zušlechtění.



www.packagingherald.cz12

HLAVNÍ TÉMA

Příklady	trendů	v	jednotlivých	segmentech
V oblasti vinných etiket pozorují v Avery Dennison trend 
minimalizace potisku, čímž výrobce nechává promluvit 
samotný materiál etikety. „Módní jsou také různé krea-
tivní tvary etiket či kombinace více druhů materiálů. 
U potravinářských obalů je jasný akcent na udržitelnost 
a správný výběr materiálu z hlediska recyklovatelnosti,“ 
poznamenává David Hloušek.

V potravinářském či nápojovém průmyslu je také poža-
dováno etiketu co nejvíce přizpůsobit výrobku tak, aby 
vynikl obsah balení. „Proto je velice trendy transparentní 
polymerní fólie s ultračirým lepidlem,“ doporučuje Ro-
man Fořt. V kosmetickém průmyslu je podle něho patr-
ný směr zjednodušování designu z rastrových k vekto-
rovým grafikám. Etikety by tak měly působit až trochu 
naivním způsobem. 

U pivních etiket je například jejich velikost ovlivněna 
mimo jiné legislativou, kdy je nutné prezentovat více tex-
tu se složením a informacemi pro spotřebitele. „Iniciativy 
Evropské komise se snaží zdůraznit i zdravotní varování. 
Na druhé straně se tento záměr střetává s postojem pi-
vovarů,“ myslí si Milan Dašek a dodává: „U flexibilních 
obalů a samolepicích etiket se velikosti naopak spíše 
zmenšují.“ Je zde snaha o úsporu barev a materiálů 
a dále o unifikaci, aby se co nejvíce zefektivňovala výro-
ba. Kreativita v oblasti etiket nechybí malým pivovarům, 
ale ani například výrobcům sirupů nebo rumů. (Právě 
o nich jsme již několikrát psali, připomeňme si například 
KITL nebo rum HEFFRON).

Zákazníci	volají	po	udržitelných	řešeních
Opakovaně zmiňovaný trend udržitelnosti proniká ne-
kompromisně i do světa etiket. Výzkumy ukazují, že více 
než polovina nakupujících v supermarketech volí zboží 
zabalené do materiálů, o nichž vědí, že se dají recyklo-
vat nebo jsou vyrobeny z již recyklovaných materiálů. 
„Podstatným trendem je používání co nejvyšší míry re-
cyklovaných složek v materiálech bez vlivu na funkčnost 
obalu a technologie zpracování v celém dodavatelském 
řetězci,“ potvrzuje Vladislav Hofman, head of sales self-
-adhesive labels & Shrink Sleeves společnosti OTK. Na 
druhé straně existují materiály, které se ekologicky tváří, 
ale ve své podstatě nejsou o mnoho ekologičtější ve 
srovnání se standardní produkcí. „Naštěstí máme v na-

šem portfoliu velké množství materiálů, které vypadají 
a skutečně i jsou ekologické ať už tím, že jsou zčásti 
(nebo zcela) vyrobeny z recyklátu nebo využívají pro vý-
robu vstupu část materiálů, které tvoří odpad při výrobě 
jiného segmentu výroby,“ zdůrazňuje Roman Fořt. 

Společnost S&K LABEL získala certifikát FSC jako prv-
ní výrobce etiket už v roce 2017. V současné době je 
na FSC materiálech celá produkce papírových etiket. 
Rovněž společnost Colognia press vnímá udržitelnost 
jako velké téma a téměř u všech základních materiálů 
je schopna nabídnout vhodnou ekologičtější alternativu 
– ať už materiály s obsahem recyklátu, nebo materiály 
umožňující recyklaci. „Ideální je pracovat v rámci obalu 
s jedním typem materiálu. Například na PP obal dám PP 
etiketu, ideálně s obsahem recyklátu. V tomto případě 
umíme i podíl recyklátu větší než 90 %,“ říká Michaela 
Kudrnová, specialistka marketingu společnosti Colognia 
press. Pozadu určitě nezůstává společnost Avery Den-
nison, která dokonce pro obaláře a výrobce připravila 
návod na správný výběr etikety z hlediska recyklova-
telnosti. 

Za zmínku stojí i obchodní partner firmy GRAFIKO PRINT, 
společnost Bio Vavřinec. Ta využívá materiál od výrobce 
Avery Dennison, který je z 15 % vyroben z ječmene – je 
tedy ekologický již na vstupu, protože je k výrobě použit 
„odpad“ ze zemědělské výroby. 

Materiál je navíc opatřen smývatelným lepidlem usnad-
ňujícím odstranění již neaktuální etikety a vrácení obalu 
do dalšího oběhu. Etiketa se nejen jednoduše smyje, ale 
také snadněji rozloží. 

3D efekt díky clear on clear materiálu umožňuje efektní průhled lahví  
na zámek Lednice.
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Klienti jsou čím dál náročnější 
na precizní tisk.



13

PR PREZENTACE

Prémiová balení
Od prémiových balení se očekává, že zákazníka zaujmou na první pohled a vzbudí v něm silné emoce. Papírovou etiketu 
lze hezky potisknout, ale nenabídne patřičný šarm a trojrozměrnou plastičnost. To je doménou hliníkových štítků, které lze 
povrchově zušlechtit a dodat vlastnímu produktu punc luxusu. S jejich výrobou má dlouholeté zkušenosti firma Rathgeber, 
lídr v oblasti designového i průmyslového značení.

Abyste svým zákazníkům nabídli odpovídající zážitek ze znač-
ky a vyvolali v nich pozitivní emoce, je třeba vašemu výrobku 
zajistit atraktivní značení. Je žádoucí, aby zákazníci pocítili kva-
litu vašeho brandu na vlastní kůži. Rathgeber vyrábí designová 
značení, na která je nejen radost pohlédnout, ale máte navíc 
chuť se jich dotknout. Díky individuálnímu řešení zakázek je zde 
prostor pro vznik skutečně prémiových kousků, které zákazníci 
vyhledávají pro jejich jedinečnost a originalitu.

Počáteční diskuse o 3D značení obvykle začíná návrhem vhod-
ného materiálu. Léty prověřená je výroba štítků z vrstvených 
plastů technologií Chromotion®. Výsledný štítek dokonale imi-
tuje kov, má ideální flexibilitu a nabízí 3D reliéfnost až do výšky 
2 mm. Pro prémiová balení je však stále oblíbenější zpracování 
kovů, nejčastěji hliníku. Ten totiž umožňuje nepřeberné možnos-
ti povrchového zušlechtění. Digitální nebo sítotisková metoda 
tisku, včetně jejich kombinace, zaručují takovému 3D produktu 
vysokou úroveň mechanické a chemické odolnosti.

Hliníkové štítky se standardně vyrábějí v tloušťkách 
0,5 a 0,8 mm, při nichž skvěle vyniknou různé druhy ražby. Za 
přispění moderních technologií dokážou v Rathgeberu vyrobit 
štítek se zahloubenou i vystouplou ražbou zároveň. Emboso-
vané plochy lze navíc diamantově přebrousit pro umocnění 
luxusního vzhledu. Dalším oblíbeným zušlechtěním povrchu 
je celoplošné či parciální kartáčování, umožňující na jednom 

štítku unikátní kombinaci stříbrné lesklé plochy s broušenými 
částmi. Povrch štítku, který není ražen, lze navíc doplnit mik-
rotiskem či strukturálním lakem. Pro aplikaci na lahve je pak 
naprosto nutné, aby bylo možné štítek natvarovat a ohnout na 
požadovaný podklad, aniž by později došlo k degradaci kvality 
potisku či vlastního štítku. 

Letošní rok pak přišel Rathgeber s novinkou, která bude mít 
zásadní vliv na další tvorbu prémiových balení. Jedná se o pro-
dukt s názvem Aluminium Label. Tloušťka pouhých 0,3 mm 
předurčuje tento štítek díky jeho skvělé tvarovatelnosti k použi-
tí na jakýchkoliv zakřivených površích bez nutnosti předohnutí 
z výroby, jak tomu je u standardních hliníkových štítků. Navíc 
na takto tenkém produktu krásně vynikne jemná reliéfní ražba. 
O atraktivitě a kvalitě tohoto produktu svědčí již realizované 
zakázky renomovaných výrobců lihovin. 

V současnosti umění firmy Rathgeber oceňuje více než 23 000 fi-
rem z celé Evropy. V Rathgeberu totiž vědí, jak v zákazníkovi 
vyvolat pozitivní emoce a podtrhnout dojem exkluzivity u luxus-
ních výrobků. Nehraje přitom roli, jak složité nebo velké logo 
potřebujete zpracovat. V Bystřici nad Pernštejnem najdou pro 
vaše produkty jasnou a nezaměnitelnou identitu.

 
www.rathgeber.cz 

https://signature.rathgeber.cz/technologie/etikety-a-napisy-na-lahve
https://www.rathgeber.cz/produkty/plastove-stitky-chromotion
https://www.rathgeber.cz/produkt/3d-hlinikove-stitky
https://www.rathgeber.cz/corporate/technologicke/povrchova-zuslechteni/struktury-kartacovani
https://www.rathgeber.cz/news/aluminium-label-na-zaoblene-povrchy
https://www.rathgeber.cz
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Většina kosmetiky a výrobků pro péči o pleť, jež 
plní nespočetné regály v drogeriích, lékárnách 
a parfumeriích, je zabalena do plastu. V kon-

frontaci s ohromující nabídkou zakládá stále více spo-
třebitelů své rozhodování o nákupu na ekologické stopě 

výrobku. Chtějí přispívat k odpovědné spotřebě zdro-
jů a omezovat plastový odpad. Výrobky musí zároveň 
upoutat pozornost v místě prodeje. Právě zde hraje 
klíčovou roli personalizované balení, protože pomáhá 
vytvářet pozitivní zkušenost se značkou. To je výhoda 

Inovativní	papírové	obaly	 
pro	kosmetický	průmysl
S tím, jak se výrobky šetrné k životnímu 
prostředí stávají přitažlivějšími, výrobci 
kosmetiky a přípravků pro osobní hygienu 
přehodnocují konvenční koncepce balení. 
Jedním z významných trendů jsou papírové 
obaly. Kvůli interakci mezi obalovým materiálem, 
výrobkem a strojem však balení viskózních 
a kapalných výrobků udržitelným způsobem do 
papíru přináší řadu problémů.

Ze zahraničního zdroje

Celosvětový trh s kosmetikou a přípravky pro osobní 
hygienu za rok 2020 utržil asi 428 miliard eur, takže už 
déle než dvě desetiletí pokračuje v nepřetržitém růstu.1 
Nejenže jsou spotřebitelé připraveni utratit za své oblí-
bené produkty více peněz, ale roste také poptávka po 
udržitelných alternativách. Čtvrtina všech spotřebitelů 
prohlašuje, že udržitelný životní styl je důležitým aspek-
tem jejich osobní pohody.2 

1	 Zdroj:	Statista	2020:	https://de.statista.com/
outlook/70000000/100/beauty-personal-care/weltweit

2	 Global	Data,	analýza	TrendSights:	Etický	luxus,	2017

Německý dodavatel strojů Syntegon Technology úzce spolupracoval  
s výrobci obalů a se zákazníky na tvorbě obalů na bázi papíru,  

které by byly jak udržitelné, tak efektivní – a přišel s papírovými blistry.Fo
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Dejte produktu punc luxusu
Některé obaly produktů jsou čistě funkční, jiné musí umět zaujmout na první pohled. U obalů, které přímo podporují prodejnost 
produktu, to platí dvojnásob. Jak vytvořit obal, který nikdo nepřehlédne? Pomocí zušlechtění!

Jiří Havránek, produktový manažer 
jiri.havranek@cologniapress.com 
+420 778 401 359 
www.cologniapress.com

Zušlechťování nabízí řadu možností: designové fólie, které 
umějí v zákazníkovi vyvolat vizuální i dotykové emoce, struktu-
rované materiály o různých gramážích a vlastnostech, speciální 
barvy a laky, ražba, reliéfní efekty… a rovněž ekologické ma-
teriály, které mají primárně ulehčit recyklaci a snížit negativní 
dopad na životní prostředí. 

Zušlechtění	pomocí	tisku
Náš flexotiskový stroj Labelmaster disponuje až 10 tiskovými 
agregáty. Každý z nich lze využít buď pro tisk barvou, nebo na 
aplikaci horké či studené ražby, rotačního sítotisku, případ-
ně nánosu laku nebo laminace. Stroj si hravě poradí i s tzv. 
oboustranným tiskem. Nemusíte tak tisknout jen na vrchní stra-
nu, ale klidně i do lepidla.

Kromě základních barev je možné využít speciální barvy – např. 
viditelné jen pod UV světlem, s fosforeskujícím efektem nebo 
citlivé na teplotu, které se mění v závislosti na změnách teploty. 

Stejně tak lze využít celé škály speciálních laků a zaujmout tak 
nejen pohledem, ale i pohmatem – např. na dotek příjemnými 
soft-touchovými laky. Běžná je i kombinace více laků. Propoje-
ní matného a lesklého jsou dnes k vidění na mnoha produktech 
napříč segmenty.

Rotační	sítotisk
Chcete-li etikety po dotekové i vizuální stránce posunout ještě 
dál, nabízíme rotační sítotisk. Umožňuje nanášení vyšší vrstvy 
barvy nebo laku, která vytvoří pohmatem rozeznatelný reliéf. 
Rotační sítotisk je vhodný i u produktů, kde řešíme problém 
s opacitou. Barvy mají díky vyššímu nánosu lepší „kryvost“.

Za určitých podmínek umíme nanášet sítotisk i na shrink slee-
ve. To ocení především výrobci dezinfekčních a hygienických 
produktů. Přímo na obal dokážeme natisknout symbol trojúhel-
níku jako označení nebezpečné látky pro nevidomé.

Horká	a	studená	ražba
Jde o nános metalizované fólie o různých barvách včetně holo-
grafických designů, která se aplikuje buď teplem, nebo pomocí 
lepidla na samotný obal, resp. etiketu. Ražba vyvolává pocit 
luxusu, a to především v kombinaci s dalšími prvky. Třeba pře-
tiskem můžeme docílit nových metalizovaných barev a posunout 
produkt zase o kus dál.

Od	začátku	do	konce
Mimo horkou ražbu, která u shrink sleeve nefunguje, dokážeme 
za daných podmínek aplikovat takřka vše z výše zmíněného na 
jakýkoli produkt z naší nabídky, ať se jedná o laminátovou tubu, 
samolepicí etiketu, flexibilní obal nebo shrink sleeve.

Chcete-li obal svého produktu odlišit od konkurence, zamyslete 
se nad finálním provedením od začátku, tedy již při tvorbě 
grafického designu. Různé materiály mají různé vlastnosti, které 
následně ovlivňují samotný tisk, a tedy výsledný design. Mo-
hou být specificky zabarvené nebo mít různorodou opacitu či 
strukturu. Stejně tak může mít vliv na výsledek i použitá tisková 
technologie. Finální barevnost produktu ovlivňuje nejen tisk, 
ale i zvolený podkladový materiál, případně z pohledu opacity 
dokonce produkt jako takový. 

Rádi vám pomůžeme najít to nejlepší řešení přímo pro vás.

Příklad z praxe aneb  
Jak jsme vytunili laminátovou tubu na krém Manufaktura.
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zvlášť ve značně dynamickém kosmetickém průmyslu, 
kde jsou nároky na estetiku obzvlášť vysoké. Výrobci 
kosmetiky a přípravků pro osobní hygienu mohou po-
mocí kvalitních personalizovaných návrhů balení upou-
tat pozornost spotřebitelů a odlišit se od konkurence. 
Zejména rostoucí trh s pánskou kosmetikou vyžaduje 
nová řešení obalů, která jsou zaměřena na tuto cílovou 
skupinu.

Udržitelnou alternativu k obvyklým obalům nabízejí ma-
teriály na bázi papíru. Spotřebitelé je považují za ekolo-
gičtější než plastové, což zvyšuje jejich přijatelnost při 
rozhodování o nákupu. To je ideální předpoklad pro pře-
nesení zavedených papírových obalů z tradičních oblastí 
použití, jako je potravinářský průmysl, do nových tržních 
segmentů.

Papír	–	zavedený	obalový	materiál
Pro oběhové hospodářství jsou řešení z papíru optimální, 
protože je lze opakovaně recyklovat, což zajišťuje dlou-
hé životní cykly a zmenšuje odpad. Zatímco zpracování 
papíru pro skupinové (sekundární) a přepravní obaly je 
dobře zavedené (v neposlední řadě díky dobré strojové 
zpracovatelnosti), pokud jde o spotřebitelské (primární) 
balení, je stále třeba překonávat určité překážky.

Při používání papírového spotřebitelského obalu je klíčo-
vá interakce mezi ním a produktem. Požadavky výrobku 
předurčují možnosti aplikace obalového materiálu. Pa-
pír je například dobře etablovaný jako primární obalový 
materiál pro výrobky s nízkými požadavky na bariéru. 
Suché potraviny, jako je mouka, cukr a těstoviny, lze bez 
obtíží zabalit do papírových sáčků nebo skládaček. Po-
travinářský průmysl však ukázal, že udržitelněji lze balit 
také další výrobky, jako jsou lepkavé tyčinky, křehké 
sušenky nebo čokoláda, které vyžadují vyšší bariéro-
vou ochranu: Za studena uzavíratelné bariérové papíry 
lze zpracovávat na horizontálních hadicových balicích 
strojích bez jakéhokoli omezení rychlosti nebo formátu 
v porovnání s plastovými variantami. Protože obsahují 
nízký podíl plastů, lze je ve většině zemí zcela zlikvido-
vat spolu s papírovým odpadem. Ve výsledku se papír 
stává stále atraktivnějším materiálem pro primární obaly 
v dalších odvětvích, jako je kosmetika a péče o osobní 
hygienu.

Nové	možnosti	papírových	obalů	pro	viskózní	
produkty
Bezpečné a spolehlivé balení vazkých látek, jako jsou 
krémy, kapaliny, pleťové masky a kapalná kosmetika, do 
papíru však vyžaduje zcela novou koncepci. Německý 

Novou koncepci balení lze použít pro vazké a kapalné výrobky, jako jsou krémy.  
Papírové výlisky lze tvarovat podle libosti.
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dodavatel strojů Syntegon Technology úzce spolupra-
coval s výrobci obalů a se zákazníky na tvorbě obalů 
na bázi papíru, které by byly jak udržitelné, tak efektivní 
– a přišel s papírovými blistry. Mohou být individuálně 
tvarovány podle specifikací výrobců a představují al-
ternativu k plastovým obalům. Nabízejí možnost balit 
viskózní a kapalnou kosmetiku do jednorázových papí-
rových obalů na jednu dávku. Díky sníženému obsahu 
plastů lze papírové blistry v mnoha zemích likvidovat 
a recyklovat s papírovým odpadem. Jejich přizpůsobi-
telný kvalitní vzhled otevírá dveře jedinečným návrhům, 
což je výrazná výhoda na regálu v prodejně drogistic-
kého zboží. Reliéfní ražba texturovaných výlisků přináší 
haptický zážitek, který podtrhává hodnotu a kvalitu pro-
duktu. Spotřebitelé okamžitě vnímají jeho udržitelnost 
a spojují si originální obal se stejně nápaditým a k život-
nímu prostředí přátelským obsahem.

Personalizované,	praktické	a	krásné	na	pohled
Obzvlášť v kosmetickém průmyslu, kde se neustále za-
vádějí nové produkty, si výrobci musí naklonit zákazní-
ky nejen vnitřním obsahem, ale také vnějším obalem. 
Kreativita kustomizovatelných prostorových papírových 
blistrů okamžitě upoutá pozornost na regálu a ovlivní 
rozhodování spotřebitelů o nákupu. Obzvlášť udržitel-
né produkty lze například zabalit do lístečků, kdežto 
vzorky rtěnky pro mladší cílové skupiny lze lisovat do 
tvaru motýlů. Suché výrobky, například pudry na tvář, 
je také možné personalizovat pomocí jedinečného em-
bosovaného vzoru na obalu, aby se posílil zážitek ze 

značky. Krycí/uzavírací vrstva může být navíc opatřena 
inteligentními QR kódy, které poskytují další informace 
a dále posilují věrnost zákazníků.

Stoupá také poptávka po produktech cestovních roz-
měrů, které zabírají málo místa. Na cestách musí být 
k dispozici oblíbené krémy nebo make-up. Vedle jedno-
rázových produktů a zkušebních vzorků je nové řešení 
vhodné zejména pro náhradní náplně. Papírové blistry 
splňují stejné požadavky na bariéru a zajišťují hygie-
nickou ochranu produktu. Lze do nich zabalit dokonce 
i kapalné náhradní náplně. Nyní je výrobci používají pro 
koncentráty, které se později ředí vodou. Koncentráty lze 
zabalit jako kapsle, tablety či kapaliny. Papírové balení 
výrazně snižuje podíl plastu. V budoucnu do něj mo-
hou být zabaleny výrobky, které by jinak byly zabaleny 
primárně do plastu, což může být pro majitele značek 
hlavní výhoda v oblasti udržitelnosti.

Všestranné	a	levné
Další výhodou papírových výlisků je jejich novátorské, 
mnohem udržitelnější zpracování. Zatímco klasické 
papírové obaly se tvarují z předem nařezaných archů, 
tato metoda umožňuje zpracovat papír přímo z role bez 
nutnosti dalšího kroku. To eliminuje vysoké náklady na 
skladování, protože požadované obaly jsou přesně vy-
seknuty na lince a nemusí se vyrábět předem. Navíc 
mohou výrobci na lince vyrábět různé velikosti balení.

Stroj na výrobu papírových výlisků byl dokonce vyzna-
menán cenou German Packaging Award v kategorii 
Sustainability. Odborníci na obaly navíc vyvíjejí techno-
logie, které budou v dlouhodobém horizontu fungovat 
zcela bez spojovacích vrstev, čímž vzniknou obaly úplně 
bez plastů. 

Papírové blistry nabízejí alternativu k plastovým obalům.

Materiály na bázi papíru lze využít například k balení tuhých mýdel.
Grafika: Syntegon Technology 
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HLAVNÍ TÉMA

Environmentální přístup v oblasti balení kosmeti-
ky potvrzuje i Dušan Holý, CSO společnosti TOP 
PRINT Packaging: „Cítíme velký tlak na materiály, 

které nepoškozují přírodu a z pohledu odpadového hos-
podářství se profilují jako recyklovatelné.“

Za povedenou ukázku ze segmentu kosmetiky považuje 
balení toaletní vody pro ženy i muže kosmetické řady 
The Dream od Osmanyho Lafitty. Úkolem bylo vytvořit 
obal s prvky vitrážového okna pro skleněný flakon, kte-
rý musí být dostatečně chráněn před poškozením. Pro 
výrobu dvoudílného obalového řešení, které tvoří víko 
a dno, byla zvolena lepenka kategorie GC1. „V kombi-
naci s tiskem a použitím technologie studené ražby za 
podpory laminace soft touch a 3D lakování se nám po-
dařilo vytvořit zajímavé dílo. Obal zaujme kontrastními 
prvky a zároveň jde o čistý design s minimalistickými 
elementy,“ doplňuje Dušan Holý a dodává: „Malosériové 
zakázky mohou být spojeny s netradičním řešením, ale 
s větším podílem lidské práce.“ Vývoj ručně skládaného 
obalu trval pouhé tři týdny.

„Obecně lze obal na kosmetiku navrhnout dvěma přímo-
čarými způsoby: tak, aby působil přírodně, nebo luxusně. 
Obě varianty mají něco společného, základem je kvalitní 
potisk,“ myslí si Jana Dohnalová, marketing and PR spe-
cialist společnosti Cardbox Packaging. Také ona dopo-

ručuje minimalismus. Ačkoli 
se podle ní příliv luxusního 
zboží v důsledku pandemie 
utlumil, chování běžných 
spotřebitelů se vrací do 
normálu. „Minimalismus byl 
jako převažující trend v roce 
2020 přerušen, ale nyní se 
vrací v plné síle. S jednodu-
chou značkou na jednolitém 
pozadí nemůžete šlápnout 
vedle. Například černá bar-
va je obvykle považována 
za elegantní a vkusnou. Na-
víc funguje jak u žen, tak 
u mužů.“

V kurzu je také kvůli přírod-
nímu vzhledu hnědá barva. Společnosti zabývající se 
zpracováním hladké lepenky zaznamenaly zvýšený zá-
jem o kraftové a přírodně laděné materiály nejen v kos-
metickém odvětví, ale také v potravinářském a nápojo-
vém průmyslu. „Je to dáno zvyšujícím se povědomím 
veřejnosti o problematice životního prostředí. Přírodní 
kosmetika si zaslouží jednoduchou, ale působivou kom-
binaci materiálu a ofsetového tisku,“ doporučuje na zá-
věr Jana Dohnalová. 

Kosmetika:	čistota,	
přírodnost	a	minimalismus
V kategorii balení kosmetiky panují dva hlavní trendy: přírodní nebo luxusní vzhled. I zde je 
v grafickém designu kladen důraz na čistotu, jednoduchost a minimalismus. Z hlediska materiálu mají 
zelenou ty udržitelné.

Adriana Weberová

Obal na kosmetiku lze navrhnout 
dvěma způsoby: tak, aby působil 

přírodně, nebo luxusně.

Vývoj ručně skládaného obalu The Dream 
trval pouhé tři týdny.
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Podobně jako například u etiket se i v grafickém 
designu dárkových obalů prosazují prvky minima-
lismu na úkor pestrobarevného potisku. Použité 

motivy se zjednodušují, působí mnohem čistěji než dří-
ve. Jednoduchý potisk dává vyniknout kráse materiálu, 
ze kterého je obal vyroben. Požadovány jsou udržitelné 
materiály. Ano, mluvíme o lepence. „Vlnitá lepenka má 
krásnou přírodní hnědou nebo bílou barvu a na dotek 
příjemnou strukturu,“ je přesvědčen Dalibor Vrba, spe-
cialista marketingu společnosti SERVISBAL OBALY.

Běžný je poslední dobou potisk jedním symbolem, 
např. logem, a jednoduchým nápisem, třeba interne-

tovou adresou. Celý obal pak působí podle Dalibora 
Vrby velmi čistě. Navíc kombinace hnědé lepenkové 
krabice a černého potisku k sobě skvěle ladí. „Jedním 
z hlavních kritérií ekologického designu je nepoužívání 
nerecyklovatelných materiálů v obalu a čistá grafika, 
ve které se do popředí dostává přirozenost tvaru. De-
signéři obalů mohou tento efekt ještě zesílit kombinací 
materiálu, tisku a zajímavým konstrukčním řešením,“ 
doporučuje Olga Kozminykh, customer support spe-
cialist společnosti DS Smith Packaging Czech Repub-
lic. Také ona potvrzuje trend minimalismu, zdrženlivos-
ti a navíc transparentnosti a sekundární využitelnosti 
dárkového obalu.

Dárková	balení	s	prvky	
minimalismu a ekodesignu
Vánoce se blíží a s nimi dárková sezona. A právě na dárková balení si v následujících řádcích 
posvítíme. Odhalíme, že i v této oblasti se začíná prosazovat udržitelnost, minimalismus a „čistý“ 
design. Poptávány jsou také sezonní motivy.

Adriana Weberová

DESIGN
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Co to znamená v praxi? „Zpravidla se jedná o jednodu-
chou, ale výraznou grafiku a nekomplikovaný design. 
Například obal, ve kterém je celý wow efekt schovaný 
dovnitř, buď zajímavým konstrukčním řešením obalu, 
nebo potiskem,“ upřesňuje Olga Kozminykh. Podobná 
kritéria splnil obal na dárkovou sadu piv Volt. Základ-
ním požadavkem byla i zmíněná možnost sekundárního 
využití obalu. Nejsložitější bylo do obalu zakomponovat 
otvírák. „Dárkový box byl navržen v souladu se specific-
kým vizuálním stylem pivovaru Volt. Vytvořili jsme pouz-
dro na tři lahve s objemem 0,75 l s fixací v hrdle.“ V části 
nad hrdly lahví je výsek pro otvírák. Dno je dvojité, aby 
bylo možné za pomoci perforace vyjmout tři pivní tácky. 
Tisk řešený hnědou barvou na přírodní materiál je díky 
celoplošné grafice velmi výrazný a stal se společně s vý-
sekem silným identifikátorem značky.

I	obyčejné	pomůcky	si	zaslouží	pěkný	obal
Společnost SERVISBAL OBALY vyrobila dárkové balení 
pro koženou rukavici s čisticí houbičkou na sklo a návod 
k obsluze. „Nejsložitější bylo vymyslet balení tak, aby 
kompletace byla co nejjednodušší. Na grafickém desig-
nu jsme spolupracovali se zadavatelem. Obalové řešení 
vymyslel náš konstruktér,“ prozrazuje Dalibor Vrba. Zá-
kladem balení je konstrukce FEFCO 0425 v kompletu 
s návlekem. Dovnitř balení přijde proložka, přebal na 
houbičku a fixace, která vymezuje prostor pro rukavici 
a houbičku. Balení je vyrobeno z vlnité lepenky typu E 
(mikrovlna), potištěno technologií flexotisku a vyseknuto 
plochým výsekem. Zákazník ocenil přidanou hodnotu 
balení, které dělá z celkem obyčejných pomůcek pro 
úklid (rukavice a čisticí houbička) exkluzivní dárek.

Další ukázkou je dárkové balení peněženky v „ekologic-
kém duchu“. Úkolem bylo vyrobit jednoduchý a elegant-
ní obal na peněženky v kombinaci s jednobarevným tis-
kem. V zadání byla možnost měnit potisk balení vždy pro 
jarní a zimní sezonu v daném roce. I zde proběhla spo-
lupráce s grafikem zadavatele. Výsledkem je dárkové 
balení vyrobené opět z vlnité lepenky typu E (mikrovlna), 
potištěné technologií flexotisku a zároveň vyseknuté na 
rotačním výseku při jednom průjezdu strojem. „Podařilo 
se nám vytvořit několik variant potisku jednoho obalu, 
které se mění v závislosti na ročním období,“ uzavírá 
Dalibor Vrba.

Oblíbeným dárkem jsou již tradičně hodinky. A napří-
klad obal hodinek Sequent byl oceněný v soutěži Dieline 
Packaging Award 2021 za udržitelnost. „Pásek hodinek 
a samotný lepenkový obal jsou vyrobeny z recyklova-
ných materiálů,“ potvrzuje CEO společnosti Sequent 
Adrian Buchmann a dodává: „Všechny naše obaly mají 
důležitou ochrannou funkci, protože hodinky dodáváme 
přímo zákazníkům po celém světě, takže musí vydržet 
špatné zacházení při přepravě a dorazit k zákazníkovi 
v bezvadném stavu. Požadovali jsme proto pevný vnější 
obal, který chrání vnitřní krabičku a je vyroben z odpa-
du vzniklého při zpracování cukrové třtiny.“ Obal vznikl 
za 12 měsíců ve spolupráci se společností Wrapology, 
přičemž největší výzvou bylo navrhnout perfektní pro-
porce balení takovým způsobem, aby nebylo příliš velké. 
„Pro spolupráci jsme zvolili Wrapology, protože sdílíme 
společnou vizi a mají v této oblasti velké zkušenosti,“ 
vysvětluje Adrian Buchmann.

Dárkový box pro pivovar Volt od DS Smith Packaging Czech Republic

Dárkové balení peněženky s různými variantami potisku od SERVISBAL OBALY

Balení hodinek Sequent oceněné v Dieline Packaging Award 2021 za 
udržitelnost
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Dárkové obaly jsou také v portfoliu společnosti THIMM 
pack’n’display. V poslední době u ní zákazníci poptáva-
jí možnost vyrábět různé tiskové motivy v rámci jedné 
zakázky. Stále více také preferují obaly se sezonními 
potisky. Variabilitu i sezonní potisk mohou zákazníkům 
nabídnout díky digitálnímu tisku. „Zákazníci také stále 
více požadují, aby jejich balení vypadalo udržitelně. Po-
užíváme proto hnědou vlnitou lepenku v kombinaci se 
střídmým potiskem,“ potvrzuje trend Petr Kaczor, regio-
nal sales manager. Zadavatelé také více přemýšlejí nad 
druhotným použitím krabice nebo se snaží implemen-
tovat prvky, které budou dále využitelné. Kladou také 
větší důraz na udržitelnost fixace – např. plastové jsou 
nahrazeny fixacemi z vlnité lepenky.

Za zmínku stojí přírodní dárkové balení na čaje odrážející 
vizi zákazníka o udržitelnosti obalu a zároveň podtrhují-
cí filozofii značky Leros. „Zákazníkovi jsme navrhli kon-
cepci nelepeného obalu, který splňoval jeho požadavky. 
Použita byla subtilní F-vlna, která se hodí pro výrobu 
podobného typu balení. K potisku vnějšího obalu jsme 
použili digitální tisk, k vnitřní straně flexotisk,“ uvádí Vít 
Vavřina, regional sales manager společnosti THIMM 
pack’n’display.

Při potisku dalšího dárkového obalu si ve společnos-
ti THIMM vystačili pouze s digitálními technologiemi. Vý-
sledkem je zajímavý obal pro Becherovku složený ze tří 
dílů. První, nepotištěná část je určena k fixaci dvou skle-
niček. Dalším dílem je přebal vyrobený z hnědo-hnědé 
lepenky navržený s ohledem na dobrou fixaci skleněné 
lahve. U přebalu byl využit laserový výsek umožňující 
precizní vyříznutí znaku společnosti. „Třetí díl – rukáv 
– je potištěn digitálním tiskem, díky kterému snadno 
vzniklo několik jazykových mutací. Je na něm rovněž vy-
laserovaný nápis Becherovka, což dodává celému obalu 
na atraktivitě. Rukáv je s použitím důmyslných zámečků 
velmi dobře připevněn k hnědému přebalu, a odpadá 
tak nutnost jakéhokoli lepení,“ popisuje obalové řešení 
Leoš Máslo, project manager POS & POP. 

Nelepené dárkové balení čajů Leros od THIMM pack’n’display

Obal pro Becherovku se skládá ze tří dílů.  
Digitálně potištěný rukáv je připevněn k hnědému přebalu  

pomocí důmyslných zámečků.

K obalům z vlnité lepenky se vrátíme také na stranách 
46–47. 
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Jaké	jsou	podle	vás	hlavní	trendy	v	oblasti	
skleněných	a	kovových	obalů	ve	vašem	oboru?	
Například	z	hlediska	hmotnosti,	tloušťky,	tvaru	
a velikosti…
Trendem posledních let je u všech obalových materiálů 
bezesporu téma udržitelnosti. Všechny nové lahve jsou 

vyvíjeny již odlehčené při zachování požadovaných 
mechanických vlastností. U plechovek dochází rovněž 
k postupnému odlehčování a tím k úspoře materiálu. 
Kromě úspory primárního materiálu pro výrobu obalu 
se stále navyšuje podíl recyklované suroviny. U skleně-
ných lahví dosahují naši dodavatelé přibližně 75% po-

Plechovky	nabízejí	komfort	
i	estetický	zážitek
Zájem o pivo v plechovkách nepřetržitě roste. Jejich dodavatelé stále 
přicházejí s novými inovacemi s cílem ještě více upoutat pozornost 
zákazníka, důraz kladou také na udržitelnost. Spotřebitelé u nich oceňují 
především komfort. „Problémem jsou nedostatečné výrobní kapacity 
výrobců plechovek, ale také producentů obalového skla. Dodavatelé 
obalů investují do rozšíření výrobních kapacit velmi opatrně a se 
značným zpožděním oproti aktuální situaci na trhu,“ zmínil v rozhovoru 
Miroslav Picek, ředitel nákupního oddělení společnosti Pivovary 
Staropramen.

Adriana Weberová

„V květnu jsme zákazníkům na evropském trhu představili zcela novou kategorii nápojů, tzv. hard seltzer.“
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dílu recyklovaného skla. Také u plechovek se v Evropě 
blíží 75 % u hliníkových a 80 % u ocelových plechovek. 
Trendem z hlediska funkčnosti je spotřebitelský komfort 
při konzumaci. Obaly se postupně objemově zmenšují, 
jsou preferovány obaly lehčí, tedy plechovky před skle-
něnými lahvemi.

Jakým	vývojem	podle	vás	obaly	z	uvedených	
materiálů	prošly	za	posledních	zhruba	deset	let?
Z hlediska objemů došlo k přerozdělení mezi jednotlivé 
druhy obalů. Výrazně stoupá podíl piva v plechovkách, 
prodeje ve skleněných lahvích jsou poměrně stabilní. 
Výrazněji v našem případě rostou objemy nevratných 
skleněných lahví pro exportní trhy. Obecně lze ale říci, 
že na trh dodáváme přes 70 % vratných obalů (sudy 
a vratné lahve). Jak jsem už zmínil, z pohledu specifikace 
obalů došlo k výraznému odlehčení a navýšení podílů 
recyklovaných vstupních surovin. U plechovek dodava-
telé stále přicházejí s novými inovacemi s cílem ještě 
více upoutat pozornost zákazníka. Z těch úspěšnějších 
lze jmenovat například technologii Variable Print, kdy se 
na plechovce jednoho produktu opakuje 12–24 různých 
motivů (fotbaloví hráči, motivy Prahy), matný lak, fotorea-
listický tisk pro živější podobu designů na plechovkách 
atd.

Jaké	jsou	podle	vás	výhody	a	naopak	limity	
zmíněných	obalových	materiálů?
Rostoucí spotřebitelská obliba plechovek vychází zejmé-
na z komfortnější konzumace – plechovky jsou lehké, 

skladné a na našem trhu doposud nevratné. Odpadá 
tedy nutnost skladovat a následně vracet prázdné obaly. 
Limitem plechovek a skleněných lahví je v posledních 
letech celosvětově omezená výrobní kapacita, kdy dlou-
hodobě převyšuje poptávka. Dodavatelé obalů investují 
do rozšíření výrobních kapacit velmi opatrně a se znač-
ným zpožděním oproti aktuální situaci na trhu. Z tohoto 
důvodu dochází v posledních letech ke kuriózním situa-
cím, kdy plechovky, ale i lahve z evropských výrobních 

PI

Ukázka tzv. Variable Print, kdy se na plechovce jednoho produktu opakuje 
12–24 různých motivů, například fotbaloví hráči.
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závodů skupují zákazníci z USA a jiných velmi vzdále-
ných trhů. Výhodou a zároveň limitem je pro nás úroveň 
odlehčení obalů. Odlehčené obaly jsou samozřejmě vý-
razně náročnější na manipulaci při stáčení, balení a dis-
tribuci k zákazníkům. Odlehčení musí tedy respektovat 
celý dodavatelský řetězec. Chceme, aby naše produkty 
byly vždy bezpečné a zachovávaly perfektní kvalitu na-
šeho piva.

Kdo	jsou	vaši	dodavatelé	obalů?
Skleněné lahve dlouhodobě nakupujeme od velkých 
nadnárodních společností s výrobními závody v České 
republice. S ohledem na napjaté výrobní kapacity v po-
sledních letech se snažíme rozšiřovat naše dodavatel-
ské portfolio i mimo naše území. Plechovky nakupuje-
me rovněž od jednoho z velkých nadnárodních výrobců. 
Spolupráce s velkými nadnárodními výrobci je pro nás 
jediná možnost, jak potřebné objemy zajistit, jelikož na 
českém trhu neexistuje lokální výrobce s požadovanými 
výrobními kapacitami.

Jaké	jsou	vaše	nejčerstvější	novinky?
V nedávné době jsme uvedli na trh novou stálou řadu 
Smíchovský výběr, kde se v nových obalech představily 
již dříve uvedené značky Nefiltr Pšeničný, Extra chmele-
ná 12 a Granát. Doposud jsme uvedené značky prodá-
vali pouze v limitovaných edicích při zvláštních příleži-
tostech. V květnu jsme zákazníkům na evropském trhu 
představili zcela novou kategorii nápojů, tzv. hard seltzer. 
Tato nová kategorie zaznamenala v loňském roce v USA 
ohromný úspěch. Věříme, že produkt má potenciál i na 
evropských trzích. Ve 330ml sleek plechovkách nabízí-
me zákazníkům hard seltzer značky Wai Moment v pří-
chutích Minty Lime Time, Tropical Crew a Crazy Berries. 
(Poznámka: o novince jsme již také psali na portále  
www.packagingherald.cz.) 

Nedávno pivovar uvedl na trh novou stálou řadu Smíchovský výběr,  
kde se v nových obalech představily již dříve uvedené značky  

Nefiltr Pšeničný, Extra chmelená 12 a Granát.

U plechovek dochází rovněž k postupnému odlehčování  
a tím k úspoře materiálu.

BOXES – setkání atraktivity 
s udržitelností

Trendem z hlediska funkčnosti 
je spotřebitelský komfort při 

konzumaci.

Dodavatelé obalů investují do 
rozšíření výrobních kapacit 

 velmi opatrně.
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BOXES – setkání atraktivity 
s udržitelností
LUXE PACK Monaco se zaměřuje na výrazné prezentace inovativního designu obalů, aniž by se ze zřetele ztratila udržitelnost. 
My, LEONHARD KURZ, jakožto světový lídr v oblasti zušlechtění ražbou, využíváme veletrh právě k prezentaci nových 
myšlenek, trendů a udržitelných řešení pro obalový průmysl.

Kontakt	pro	získání	kolekce	BOXES:
Svetlana Holečková 
Business Development, PR & marketing manager 
svetlana.holeckova@czkurz.com 
www.kurz.de

„Zlatým hřebem naší letošní veletržní pre-
zentace je úspěšný koncept BOXES, který 
nám umožňuje vizuálně zobrazit a zhmotnit 
současné sociální trendy,“ říká senior de-
signérka Julia König. Tým designérů každo-
ročně zkoumá trendy a aktuální problémy, 
kterým společnost čelí. Výsledkem výzkumu 
jsou čtyři témata, která byla vizuálně pře-
vedena do průkopnického obalového kon-
ceptu a poprvé představena na LUXE PACK. 

Za kolekce z předchozích let získal KURZ 
již dvakrát ocenění Red Dot Award v kate-
gorii Design obalů.

Hotové	krabičky	dělají	trendy	hmatatelnými
Koncept pro rok 2021 zahrnuje sbírku krabiček (BOXES), kaž-
dou individuálně propracovanou pro jednotlivý trend. Krabičky 
jsou hmatatelnou inspirací pro designéry, marketingové experty 
a majitele značek.

„Představujeme osm nových barev, například harmonickou 
oranžovou, jasnou a výraznou modrou a energickou (Defiant) 
růžovou, také dva difrakční designy pro horkou ražbu LIGHT 
LINE®,“ vysvětluje Julia König. „Kromě toho jsou krabičky spo-
jeny kreativním vnějším obalem ve vzhledu přepravního boxu.“

S těmito krabičkami, stejně jako s mnoha dalšími produkty a ře-
šeními, dává KURZ jasně najevo, že udržitelnost a konečná úpra-
va se vzájemně nevylučují. „Koncept šetrný k životnímu prostředí 
je více než kdy jindy základním požadavkem na design obalů. 

Z tohoto důvodu jsme letos věnovali ještě 
více pozornosti tomu, abychom ušetřili co 
nejvíce materiálu a pracovali velmi omeze-
ně,“ zdůrazňuje designérka. „Nová kolekce 
například odstranila magnetický uzávěr 
a doplňkovou brožuru. Informace o tren-
dech lze nyní najít na vnitřní straně krabic.“

Jaké	jsou	obavy	generace	Z?
Současné trendy jsou nadále silně ovlivňo-
vány generací Z, tj. těmi, kteří se narodili 
v letech 1997 až 2010. Zde byl náš tým 
schopen primárně určit hlavní dopad pan-
demie a sociální změny, které v současné 
době zažíváme. Jejich odrazem jsou čtyři 

témata. První trend – „New Intimacy: Doors Wide Shut“ – je 
založen na touze po bezpečném místě pro soukromí a intimitu, 
aniž by se člověk zcela izoloval od ostatních lidí. Téma číslo dvě 
se zabývá myšlenkou DIY (udělej si sám), která je v období pan-
demie také čím dál důležitější a nese název „Beautiful Dilettan-
te: Acting With Passion“. Julia König vysvětluje: „Velkou roli zde 
hraje amatérský přístup a hobby charakter. Perfekcionismus už 
není tak důležitý – jde spíše o prožívání vášně, zkoušení věcí 
a dělání věcí ‚jen jednou‘, aniž byste chtěli znehodnotit výsle-
dek.“ Třetí trend s názvem „Planet of Youth: Whatever, just be“ 
se zabývá konfliktem, ve kterém se nachází především skupina 
ve věku 14–16 let. „Máme zde dva protichůdné póly,“ říká Julia 
König. „Na jedné straně se mladí lidé, kteří jsou na prahu do-
spělosti, chtějí vymanit a získat zkušenosti. To je však často do-
provázeno velkou nejistotou, která je také veřejně sdílena a dis-
kutována.“ Se čtvrtým tématem „Evolve! Morphing into a new 
age“ ukazuje KURZ svou oddanost přírodě, která je považována 
za vzor, ale může být také měněna lidskou rukou. Čtyři trendy 
zhmotňujeme především metalickou ražbou v nových barvách 
a efektními dekory, které najdete na jednotlivých krabičkách.

https://www.orofin.com/en/detail/out-of-the-box-thinking-for-innovative-design/
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Kdo	jsou	vaši	typičtí	konzumenti?
Naši zákazníci jsou lidé aktivní, pozitivní, mají rádi svůj 
život, práci, přátele, rodinu… Náš zákazník má rád po-
ctivost a dokáže ji ocenit. Cítí, že jsme v nejlepším slo-
va smyslu posedlí kvalitou, a také že naši práci máme 
opravdu rádi. Srdce je nedílnou součástí našich receptur.

Kolik	druhů	piva	pod	značkou	Bernard	vyrábíte?
Máme ustálený a na tak malý pivovar dost široký sorti-
ment – 16 druhů piv. V některých druzích jsme otevřeli 
celý nový segment, jako první jsme uvedli polotmavé 
nealko a také nealko piva s ovocnými příchutěmi – dnes 
je na tomto poli spousta hráčů, ale v roce 2009 jsme se 

„Snažíme	se,	aby	vzhled	
obalů	fungoval	dlouhodobě“
Nová éra Rodinného pivovaru Bernard započala v roce 1991. Rekordním 
obdobím pro něj byl rok 2019, kdy celkový výstav překročil hranici 400 tisíc 
hektolitrů. Přitom před jeho privatizací šlo o pouhých 26 tisíc hektolitrů a v roce 
2013 o celkem 212 tisíc hektolitrů. Sortiment tvoří 16 druhů piv. „Pokud 
jde o balení, tak jednoznačně dobrou volbou bylo použití lahví s patentním 
uzávěrem,“ zmínil například během rozhovoru PR manager pivovaru Radek Tulis.

Adriana Weberová
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Švestkou byli první. V roce 2014 jsme začali celoplošně 
prodávat a propagovat svrchně kvašené pivo ALE, které 
do té doby znali většinou jen zákazníci minipivovarů. Za 
zmínku stojí i naše Pivní pálenka Bernard. Mistr Jiří Syro-
vátka, který ji pro nás pálí, našel cestu k vysoce kvalitní-
mu nápoji, který už má ocenění i ze světových soutěží.

Jaký	máte	výstav	a	kolik	procent	tvoří	export?
Rok 2019 byl pro náš pivovar rekordním, celkový výstav 
překročil hranici 400 tisíc hektolitrů piva. V roce 
2020 produkce kvůli dopadům epidemie 
meziročně klesla o 14 procent na 345 tisíc 
hektolitrů. Lahvové pivo výpadek prodeje 
sudového piva pochopitelně nemohlo na-
hradit. Pivovary, které se zaměřují více na 
lahvové pivo, opatřeními tolik postiženy 
nebyly. V prvním pololetí letošního roku 
jsme vystavili 169 660 hektolitrů piva, 
což je prakticky stejné množství jako za 
stejné období loňského roku. Export tvoří 
asi pětinu produkce, nejvíce se vyváží na 
Slovensko. Pro doplnění: největší zájem je 
trvale o naše ležáky, výrazné změny v po-
ptávce nezaznamenáváme.

Jaký	je	u	vás	podíl	v	segmentu	off- 
-trade	a	on-trade?	
Většinu produkce prodáváme v su-
dech, poměr sudového a lahvového 
piva je asi 60 ku 40.

Jaké	jsou	z	vašeho	pohledu	trendy	
v	pivních	obalech?
Po celou dobu tzv. epidemie zazna-
menáváme zájem o menší sudy. Sou-
visí to s opatrností restaurací, které 
mají obavy o nevytočené sudy, a zá-
roveň s nástupem obliby domácích vý-
čepů. Pokud jde o trendy v balení piva 
– nemuseli jsme reagovat na aktuální 
trend ukončovat balení piva do PET 
lahví, nikdy jsme pivo do plastu ani 
balit nezačali. Pivo podle nás do plas-

tu nepatří, protože je to pro tak skvělý nápoj nedůstojné. 
Druhé hledisko je ekologické. Vyjádřili jsme se k tomu už 
v minulosti kampaní „Dnes z PETky, zítra z tašky“ a „Doba 
plastová“. Stejně tak nebalíme pivo do plechovek. Pokud 
se u nás podaří vybudovat systém vratných plechovek, 
můžeme o tom uvažovat.

Kde	čerpáte	inspiraci	pro	inovaci	vašich	obalů?
Chceme, aby vzhled našich obalů působil čistě, v nejlep-

ším slova smyslu jednoduše, srozumitelně, dů-
věryhodně. Při výrobě piva usilujeme o jeho 

nejvyšší možnou kvalitu a to musí být cítit 
i z toho, jak je pivo zabalené. Roli hraje kaž-
dý detail, jako první na českém trhu jsme 
před mnoha lety například začali používat 
embosované korunky. Je to zdánlivá ma-
ličkost, ale působí úžasně.

Jak	často	se	pouštíte	do	jejich	inovací?
Snažíme se, aby design obalů fungoval 

dlouhodobě a zákazník naše výrobky spo-
lehlivě identifikoval. Nemáme předem stano-
vené, kdy a jak budeme vzhled upravovat, 
někdy je to intuice, nový podnět, někdy 

nový legislativní požadavek. Anebo přijde 
nový dobrý nápad, tak ho uskutečníme.

Pokud	se	už	pro	inovaci	
rozhodnete,	jak	proces	probíhá?	
Pivovar už mnoho let používá slogan 
Vlastní cestou. Platí to i v obalech, ať 
už to bylo zavedení lahví s patentními 
uzávěry, lahví s embossingem, třetin-
kových lahví, dřevěných přepravek 
nebo přepravek na jedenáct lahví. 
Vždy ale jde o dohodu mezi potřeba-
mi výroby, distribuce a marketingu. 
Pokud jde o grafiku, část zadáváme 
externě, ale s řešením většiny obalů 
si vystačíme sami.

Kolik	návrhů	většinou	předchází	
finálnímu?
To je různé. Když jsme připravovali 
vánoční multipack, nezávisle vznikly 
v pivovaru, u externího grafika a re-
klamní agentury čtyři návrhy. Všechny 
jsme v reálném provedení předvedli 
kolegům a nechali je anonymně hla-
sovat. Nejúspěšnější návrh jsme za-

Do jaké míry ovlivnil  
prodej covid?
Které pivo pokládáte  
za vaši vlajkovou loď?  
I z hlediska designu…

Odpověď na:
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čali používat. Jindy se pracuje třeba s jediným návrhem, 
na kterém se ale pak dlouho ladí detaily. Příběh každého 
obalu je jiný.

Jak	dlouho	trvá	vývoj	nového	obalu?
I to je velmi individuální. Záleží na jeho složitosti, jestli 
jde o úplně nově vyvinutý obal nebo o úpravu již použí-
vaného. Co ale nyní ovlivňuje zavedení nového obalu 
zásadně, je situace na trhu „po covidu“. Výrobní lhůty 
se protahují na dlouhé měsíce.

Můžete	prozradit	vaše	dodavatele	obalů?
Etikety pro nás vyrábí Z STUDIO a TISKÁRNA LELKA. 
Lahve nám dodává VETROPACK MORAVIA GLASS, 
sudy máme od firmy SCHÄFER – SUDEX.

Na	jaké	uzávěry,	kromě	zmíněných	patentních,	
sázíte?
Do lahví s patentním uzávěrem balíme šest druhů piva, 
jde o prémiová piva a speciály. Použití těchto lahví naši 
značku odlišuje a identifikuje. Dalších deset druhů piva 
je v lahvích s korunkovým uzávěrem, korunky mají i tře-
tinkové lahve.

Jak	se	vám	osvědčilo	používání	půlpřepravek	pro	
11	ks	lahví?
Osvědčilo se a používáme je nadále. Je to velmi 
pohodlné řešení pro zákazníky, přepravka je 
lehčí, lépe se nosí. Snadno 
unesete i dvě přepravky, 
přitom si domů donesete 
o dvě piva více, než když si 
koupíte běžnou přepravku 
s dvaceti lahvemi.

Jak	často	vytváříte	
nová	dárková	balení	
a	limitované	edice?	
Připravujete	něco	na	
Vánoce?
Máme několik druhů dár-
kových balení, konkrétně 
na Vánoce máme multi-
pack s pin-up lyžařkou 
na osm lahví, košík vy-
užívaný obvykle na šest 
lahví s patentním uzávěrem a nosič 
na čtyři piva v lahvích s korunkovým uzávěrem. 
Máme také zimní motivy na etikety s čerticí, andě-
lou a lyžařkou. 

Zcela unikátní je Karel Gott Limited Art Edition. Karel Gott 
pro nás namaloval etikety na sektové lahve s pivem Ber-
nard Bohemian Ale. Původní dohoda byla na pěti jeho 
dílech, na to poslední už bohužel nedošlo. Do prodeje 
také dáváme pivo v dvoulitrovém džbánu. Je uzavíratelný 
patentním uzávěrem, po vypití původního obsahu jej zá-
kazníci rádi využívají dál, chodí si s ním do hospody pro 
čerstvé čepované pivo, které si donesou domů. Letos 
koncem října nebo počátkem listopadu už potřetí uve-
deme limitovanou edici Ležáku s chmelem z Vysočiny. 
Jde o velmi svěží, řízné a voňavé pivo, při jehož výrobě 
používáme chmel, který vyrostl u Humpolce na pozemku 
našeho hlavního sládka Josefa Vávry. Kvalitní chmel ne-
musí nutně být jen z Žatecka. V limitovaných edicích byla 
i naše Pivní pálenka Bernard. Z e-shopu se vyprodaly 
během prvního týdne, rychle pak i v našich značkových 
prodejnách. Následně se staly předmětem aukcí, kde se 
už několik týdnů po jejich uvedení na trh vydražily i za 
desetinásobek původní prodejní ceny.

Jaká	myšlenka	stála	za	vznikem	první	0,75l	lahve	
pro Bernard Bohemian Ale?
Myšlenka vyrábět a prodávat na českém trhu tehdy po-
měrně neznámý druh piva přišla od našeho belgického 
spolumajitele, pivovaru Duvel Moortgat. S námětem na 

nové pivo přišel i nápad na sektovou lahev. Vychází to 
i z charakteru nápoje, které označujeme jako 

sekt mezi pivy. Na oslavě se 
nemusí vždy připíjet jen 
tradičním sektem.

S	kterými	dodavateli	
jste	na	0,75l	lahvi	
spolupracovali? 
Zvažujete	její	použití	
i	pro	další	vaše	
produkty?
Od počátku jsme počítali 
s využitím této lahve pou-
ze pro Bohemian Ale. Eti-
kety vyrobili lidé ve firmě 
Sahm, která dokázala vy-
hovět našim požadavkům 
a je naším tradičním doda-
vatelem.

Prozradíte nám, na jaké vaše novinky  
se můžeme v nejbližší době těšit? 
Odpověď na:
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Čím	se	vaše	vinařství	odlišuje	od	ostatních?
Vinařství Osička vychází z rodinné tradice a lásky k vínu. 
Vyrábíme tradiční i netradiční vína z vlastních vinic. Spe-
cialitou je naše spojení vína s chilli papričkou, které bo-
duje i na světových výstavách. Naše vinice mají výměru 
40 ha a díky tomu jsme získali nezávislost na dodavate-
lích hroznů. To nám umožnuje vyrábět lepší a kvalitnější 
vína z vlastní produkce.

Jaká	vína	vyrábíte	a	do	jakých	lahví	je	stáčíte?
Nabízíme přes 20 druhů přívlastkových vín ve dvou 
řadách, a to EXCLUSIVE LINE a LIMITED LINE. Použí-
váme lahve typu Bordeaux s různými etiketami, které 
se stále vyvíjejí jak z hlediska materiálu, tak designu. 
Na nové řady jsme například zvolili jednodušší grafiku 
s embossingem.

Vinařství	Osička	 
	sbírá	řadu	ocenění
Historie bílovického sklípku sahá až do 17. století. Patří rodině Osičkových, která se stará 
o 40 hektarů vinic a nalahvuje kolem deseti tisíc lahví ročně. Na našem trhu se však s nimi příliš 
nesetkáte. Naopak, objednat si je můžete v nejprestižnějších restauracích po celém světě. Podobná 
vína, vyrobená výhradně z vlastní produkce, si i proto zaslouží exkluzivní design. O něj se postarala 
například společnost RATHGEBER. I o tom jsme si povídali s jedním z majitelů vinice Romanem 
Osičkou.

Adriana Weberová

Bratři Roman (vlevo) a Čeněk Osičkové.
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Můžete	to	trochu	rozvést?
Naše etikety vyjadřují čistotu a jednoduchost stejně jako 
naše přívlastková vína, která jsou odrůdově čistá a mi-
mořádně zajímavá.

S	kým	na	jejich	výrobě	spolupracujete?	
Spolupracujeme s TISKÁRNOU LELKA, kde využíváme 
i grafické studio. Od roku 2019 spolupracujeme také 
se společností RATHGEBER na speciálních edicích vín. 
Příkladem je projekt Limitovaná edice Portského vína, 
které získalo ocenění GOLD Medal na světové výstavě 
TERRAVINO v Izraeli.

Proč	jste	oslovili	právě	společnost	RATHGEBER?
Abych nezapomněl, s firmou spolupracujeme na dalším 
projektu unikátního vína – CHILLÍNO – víno s chilli pa-
pričkou, které má ocenění z GREAT AMERICAN INTER-
NATIONAL WINE COMPETITION v USA. K vaší otázce: 
Myslíme si, že firma RATHGEBER má velký potenciál 
v oblasti výroby exkluzivních etiket.

Vraťme	se	k	limitované	edici	Portského	vína…
Etiketa s hliníkovým štítkem navazuje na naši filozofii 
spočívající v již zmíněné jednoduchosti.

Proč	jste	zvolili	právě	3D	ražený	hliníkový	štítek?	
Protože tohle víno zrálo 20 let v dubovém sudu a výji-
mečnou etiketu si zaslouží. Výsledkem je luxusní vzhled 
a příjemnost materiálu na dotek. Limitovaná edice vzbu-
dila u svých zákazníků velké nadšení.

Design	etikety	nám	za	výrobce	RATHGEBER	přiblížil	
David	Olejník.	Ražený	hliníkový	štítek	zušlechtěný	
lakem	vypadá	opravdu	luxusně,	jak	se	vám	to	
povedlo?
Jedná se o 3D hliník s kombinací strukturovaného laku 
a velmi přilnavým lepidlem vhodným na zaoblené povr-
chy. Design štítku je podtržen velmi jemnou stříbrnou 
lesklou ražbou, která je možná až do jeho okraje. Štítek 
byl vybrán pro jeho exkluzivitu, tak jako je lahev limito-
vané edice.

V	současné	době	jednáte	s	vinařstvím	o	nové	
zakázce.	Můžete	nám	prozradit	více?
Jedná se o absolutní novinku Aluminium Label. Výho-
dou je snadná tvarovatelnost a menší tloušťka mate-
riálu, 0,3 mm. Díky tomu jej lze jednoduše nalepit na 
zakřivené plochy, jako jsou právě lahve. Štítek bude 
aplikován na CHILLÍNO. Zatím je ale vše na samém 
začátku. 

Limitovaná edice Portského vína získala ocenění GOLD Medal na světové 
výstavě TERRAVINO v Izraeli.

Limitovaná edice vzbudila velké nadšení i u zákazníků.

Vinařství používá lahve typu Bordeaux s různými etiketami, které
se stále vyvíjejí z hlediska materiálu i designu.
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Od marca 2020 vedie Ministerstvo životného pro-
stredia Slovenskej republiky Ján Budaj, jedna 
z tvárí Novembra 1989 na Slovensku. Rýchlo sa 

stal jedným z najpopulárnejších členov vlády, čo nemá 
v doterajšej krátkej histórii slovenského envirorezortu 
obdobu. Ján Budaj aktívne spolupracuje s neziskovými 
organizáciami, hlási sa k iniciatívam na prospech znižo-
vania dopadov činnosti človeka na klímu. To všetko ako 
najstarší člen kabinetu (69). Toto je kľúčová informácia 
pre pochopenie toho, ako sa v slovenských podmien-
kach vyvíja odpadová regulácia. Rovnako ako v ostat-

ných členských štátoch Európskej únie je primárne de-
finovaná európskymi smernicami a nariadeniami. Avšak 
Budajova spoločenská podpora umožňuje, že aj opatre-
nia s negatívnym dopadom na spotrebiteľa alebo loká-
lne podnikateľské skupiny sú na Slovensku akceptované 
v mene vyššieho dobra a čistejšej krajiny.

Zálohy na spadnutie
Už vláda Petra Pellegriniho (2018-2020) schválila zákon 
o zavedení záloh na plastové a kovové nápojové obaly 
s termínom od 1. januára 2022. Nebyť volieb, vybrala by 

Quo	Vadis,	odpadová	
regulácia na Slovensku
Ako sa v slovenských podmienkach vyvíja odpadová regulácia? Rovnako ako v ostatných členských 
štátoch Európskej únie (EU) je primárne definovaná európskymi smernicami a nariadeniami. Ale má 
aj svoje špecifika. Napríklad zvýšiť zber a recyklovanosť zálohovaných nápojových obalov na 90 % už 
do roku 2025, čo je ďaleko ambicióznejší cieľ ako stanovuje európska legislatíva.

Ľubomír Tuchscher, Roman Šterbák, Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV)
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aj správcu zálohového systému (z jediného uchádzača). 
Nové vedenie envirorezortu sa však pokúsilo pravidlá 
upraviť, spraviť nové výberové konanie, z ktorého vyšiel 
ten istý uchádzač ako bol pripravený na podpis na za-
čiatku roka 2020. Rozdiel však nastal v tom, že správca 
– zložený z priemyselných združení (Asociácia výrobcov 
nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenské 
združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia mo-
derného obchodu a Zväz obchodu Slovenskej republiky) 
má na spustenie len menej ako rok, keďže mandát získal 
až v januári tohto roka. Na čele subjektu, ktorý pokrýva 
80% pôvodcov zálohovaných obalov a viac ako 3000 
obchodných prevádzok je Mária Trčková, ktorá pred tým 
pracovala pre spoločnosť AZC. V máji uplynula povinná 
registrácia subjektov, ktoré uvádzajú jednorazové ná-
pojové obaly na slovenský trh a v týchto dňoch správca 
spúšťa aj osvetovú kampaň. Tá má pripraviť slovenských 
spotrebiteľov na nové pravidlá s nakladaním s PETkami 
a plechovkami. Zavedenie systému má vo verejnosti po-
zitívne očakávania, čo potvrdzujú aj prieskumy verejnej 
mienky. V nich dlhodobo ¾ Slovákov vítajú zavedenie 
záloh. Ambíciou projektu je zvýšiť zber a recyklovanosť 
zálohovaných nápojových obalov na 90 % už do roku 
2025, čo je ďaleko ambicióznejší cieľ ako stanovuje eu-
rópska legislatíva.

Práve krátky čas na zavedenie systému prináša so se-
bou celý rad novelizácií regulácií, pričom o jednej z nich 
by mal definitívne rozhodnúť slovenský parlament na 
konci októbra. Na doriešenie čaká oslobodenie platby 
DPH zo záloh, navýšenie kontrolných kompetencií štá-
tu v činnosti Správcu záloh, regulácia príjmov Správcu 
ohľadom nevyplatených záloh a ďalšie otvorené otázky 
v rámci nastavenia fungovania systému. 

Minimálne sadzby 
Rok 2020 priniesol s pandémiou covid-19 množstvo 
výziev. Medzi ne patrí aj nárast komunálneho a triede-
ného odpadu spôsobeného tým, že Slováci boli zrazu 
viac doma. Existujúci systém rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov narazil na nedostatočné pokrytie odvozov 
a spracovania spôsobeného intenzívnejším domácim 
upratovaním. Výsledkom tlaku samospráv a zberových 
spoločností bol legislatívny návrh zavádzajúci minimá-
lne sadzby za zber a zhodnotenie triedeného odpadu. 
Tie mali vychádzať z deklarovaných reálnych nákladov 
zberových spoločností. Problémom však bolo, že mi-
nisterstvom navrhnutá suma pri viacerých kategóriách 
predstavovala troj až päťnásobný nárast v porovnaní 
s cenou vygenerovanou trhom. Spoločný tlak deviatich 

výrobných a obchodníckych združení zámer zavede-
nia garantovaných platieb nepriniesol zmenu zámeru. 
Až tlak Protimonopolného úradu (PMÚ) a publikovaná 
právna analýza advokátskej kancelárie Allen & Ove-
ry, realizovaná na podnet Slovenského združenia pre 
značkové výrobky, ktorá poukázala na rozpor s právom 
Európskej únie, viedli k viazaniu minimálnych sadzieb 
len na rok 2021. V roku 2022 tento sadzobník mala 
nahradiť ekomodulácia, jej pravidlá sa však zasekli a tak 
minister Ján Budaj musí nájsť nové riešenie. Na stretnutí 
s prezídiom Republikovej únie zamestnávateľov pove-
dal, že jeho rezort pripraví nové sadzby pre rok 2022 
a zverejní ich skôr ako minulý rok (to boli sadzby zverej-
nené až v decembri), podľa čoho museli byť upravované 
zmluvy medzi OZV a producentami. S veľkým očakáva-
ním budeme sledovať, ako sa vysporiada s prístupom 
PMÚ.

Zložka
Sazba od 

[Euro/t]

Sklo 100

Plasty 550

Papier
Papier a lepenka 120

Noviny a časopisy 50

Kompozitné obaly na báze lepenky 550

Kovové obaly 250

Sadzby sú uvedené bez DPH.

SZZV sa v roku 2019 zlúčilo so 
Slovenským priemyselným združením 

pre obaly a životné prostredie 
Slicpen.

Sadzby na určenie nákladov na zabezpečenia triedeného zberu 
a zhodnotenia odpadov z obalov a neobalových výrobkov

Výška	minimálnych	sadzieb	v	SR	v	roku	2021	 
(príloha	č.	12	k	vyhláške	373/2015	Z.	z.)
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Nový	firmware	pro	čtečky	Siemens
Loni společnost Siemens představila nový firmware pro 
novou generaci optických čteček řady Simatic MV500 
s rozlišením obrazu až 5,3 Mpx a pracovní pamětí až 
2 GB. Nově je k dispozici pro všechny optické čtečky 
řady Simatic MV500 licence Pat-Genius pro rozpoznává-
ní objektů. Uživatelé tak mají možnost číst nejen čárové 
kódy a 2D DataMatrix kódy, ale také kontrolovat předem 
určené struktury v obraze bez ohledu na polohu objektu. 
Umožňuje rychlé a spolehlivé použití aplikací, jako jsou 
pick & place, kontrolu kvality, detekci polohy a monitoro-
vání množství. V jednom programu lze použít současně 
několik různých zkušebních vzorků, díky čemuž je mož-
né provést komplexní testy s odpovídajícími výsledky 
bez nutnosti přeinstalování. I v případě špatné kvality 
obrazu. Stávající testovací programy předchozí řady (Si-

matic MV400) běží beze změ-
ny na optických čtečkách 
řady Simatic MV500. 
To umožňuje použití 
výkonného hardwa-
ru nových optických 
čteček bez nutnos-
ti přeprogramování. 
Funkci Pat-Genius lze 
použít současně se vše-
mi ostatními balíčky řady Si-
matic MV500. Licence je do-
dávána na USB a lze ji načíst 
do jakékoliv optické 
čtečky řady Simatic 
MV500.

Čtecím	zařízením	 
dominují	ruční	skenery
Skenování čárových kódů, ale také snímání RFID tagů je dnes neodmyslitelnou součástí obalové 
logistiky. Loni bylo podle výzkumu Trendy v české logistice 2020, uskutečněného agenturou Ipsos 
pro spolek Sklad, vybaveno čtečkami (ručními skenery) čárových kódů 94 % pracovníků skladů, 
celkem 75 % pracovníků disponovalo mobilními telefony se skenovací funkcí. Využívání a čtení 
RFID čipů bylo sice rozšířeno jen v 60 % skladů, ale dynamicky rostlo. Podívejte se proto na některé 
novinky ve zmíněných oblastech. 

Miroslav Dočkal

Společnost DB Schenker zavádí od konce loňského roku ve své skladové logistice vedle chytrých rukavic ProGlove i chytré brýle Picavi.

Společnost Siemens loni představila nový 
firmware čteček Simatic MV500 s funkcí Pat-

Genius pro rozpoznávání objektů.
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DB	Schenker:	brýle	Picavi	a	rukavice	ProGlove
Společnost DB Schenker zavedla koncem loňského 
roku ve skladové logistice smart picking s chytrými 
brýlemi Picavi, doplňující již dříve uvedené inteligentní 
skenovací rukavice ProGlove. ProGlove jsou aktivovány 
stisknutím tlačítka na rukavici a jsou používány ve skladu 
DB Schenker v Echingu, nedaleko Mnichova, a v Rod-
gau. Logistické centrum v Brémách, dodávající řešení 
pro automobilový průmysl, využívá brýle Picavi. Systém 
je ovládán pomocí tlačítek na baterii, která váží pouhých 
200 gramů a je připevněna k opasku uživatele.

Codeware:	zvýšit	výkon	lze	i	nástavcem	Zebra
Jednodušším, ale velmi efektivním nástrojem pro zvý-
šení výkonu čteček jsou nástavce čili rukojeti. Jednou 
z novinek, nabízených na českém trhu společností 
Codeware, je nástavec pro mobilní terminály Zebra 
RFD40 UHF RFID Standard Sled. Nástavec je připoji-
telný k mobilním počítačům 
Zebra podporujícím 
funkci eConnex, 
která umožňuje 
párování snap-
-and-go, včet-
ně TC21/26, 
EC50/55 a bu-
doucích modelů. 
Novinka RFD40 umí 
načíst přes 1 300 
tagů za sekundu, 
což je podle výrobce 
až o 30 % rychlejší než 
srovnatelné konkurenční produkty. 

Disponuje širokým rozsahem čtení (přes šest metrů) 
a velmi přesným režimem vyhledávání předmětů. Díky 
baterii 7 000 mAh s funkcí rychlého odpojení, která 
umožní výměnu baterie bez vyjmutí mobilního počíta-
če, lze pokračovat v práci bez přerušení. Spoušť s tře-
mi funkcemi umožňuje pracovníkům rychlý přístup ke 
snímání RFID, skenování čárových kódů a programova-
telné třetí funkci podle jejich výběru, například kláve-
se Enter nebo push-to-talk (vysílačce). Rukojeť RFD40 
Sled zvládne pád na beton z výšky 1,5 m. Úspěšně 
prošla také zátěžovou zkouškou (500 cyklů, 0,5 metru) 

v testovacím bubnu, který replikuje nárazy a otřesy 
obvyklé v reálném prostředí. S těs-

něním třídy IP54 je zařízení 
dostatečně chráněno proti 
prachu a vodě. Používat 
jej lze v rozšířeném roz-
sahu provozních teplot od 

−10 °C do 50 °C. Pokud při-
pojení k back-end systémům 

v reálném čase není k dispozi-
ci, umožňuje dávkový režim ulo-

žit až 40 000 RFID tagů.

Grit	doporučuje	tisknout	čárové	kódy	šikmo
Na skladové systémy a elektronickou fakturaci se spe-
cializuje společnost Grit, která má v nabídce skladový 
systém LOKiA WMS. Ten umožňuje tři způsoby instalace: 
on-premise (systém a data jsou umístěna jen na zaří-
zeních uvnitř firmy), cloudové řešení (vše je primárně 
umístěno na webu a zařízení z firmy k systému a datům 
přistupují přes web) a jejich kombinaci v hybridním reži-
mu. Firma podle zkušeností svých zákazníků doporuču-
je pro usnadnění procesu čtení čtečkami zavést šikmý 

tisk čárových kódů. Skladníci pak nemusejí snímat kód 
z bezprostřední blízkosti a snímací paprsek ne-

zasahuje do sousedních štítků. Je potřeba 
také zvolit vhodnou vyskladňovací strate-
gii: buď podle zboží naskladněného jako 
první (strategie FIFO), nebo podle zboží 

s blížící se exspirací (strategie FEFO), pří-
padně jejich kombinace. Vybrat lze i nasklad-

ňovací strategii: například s naskladňováním velkého 
a těžkého zboží do regálů blízko expedice. 

Codeware nabízí na českém trhu nástavec  
RFD40 UHF RFID Standard Sled  

pro mobilní terminály Zebra, který umožňuje načíst  
až 1 300 RFID tagů za sekundu.

Chytré brýle Picavi

Honeywell dělí čtečky  
na pět hlavních skupin – více na:
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SSCC (Serial Shipping Container Code – sériové 
číslo logistické jednotky) se jako povinná součást 
každé GS1 logistické etikety kóduje do čárové-

ho kódu GS1-128. Daný standard představuje klíčový 
identifikátor pro sledovatelnost, kdy firmám umožňuje 
získat informace o konkrétní logistické jednotce. Je to 
podobné, jako když lékař zadá rodné číslo pacienta do 
zdravotnické databáze, aby získal informace o předcho-
zích vyšetřeních, výsledcích kontrol a podobně.

Proč	používat	SSCC	kód?
U zboží loženého na logistické jednotce zúčastněné 
strany potřebují získat informace, jako např. číslo šar-
že, doba minimální trvanlivosti, hmotnost, země původu 
nebo číslo objednávky. 

SSCC kód spolu s dalšími standardy GS1 jim požado-
vané informace bezpečně zprostředkovává. Tím se 
stal nepostradatelným pomocníkem firem při zvládání 
logistických procesů napříč dodavatelským řetězcem. 
Uživatelům pomáhá zajistit vysledovatelnost, dodržovat 
FIFO a další požadované režimy; podporuje jejich ope-
rativnost i konkurenceschopnost.

Použití	SSCC	v	praxi
Jedinečný identifikační klíč umožňuje identifikaci jakékoliv 
logistické jednotky. Nezávisle, zda jde o krabici, paletu 
nebo kontejner, který slouží k přepravě např. v námořní 
dopravě. O logistické jednotce označené SSCC kódem 
mají uživatelé přehled po celé její cestě dodavatelsko-od-
běratelským řetězcem a jedním pípnutím, které jim ozná-
mí správné sejmutí čárového kódu, ji okamžitě zaevidují.

Obrovskou výhodou je rozsah SSCC kódů. Díky němu mo-
hou firmy využít v závislosti na délce GCP 10 milionů až 
jednu miliardu identifikačních čísel. Kapacitu SSCC kódu 
je možno zvýšit správným využitím logistické varianty. 

SSCC:	„Rodné	číslo“	
logistické	jednotky
Pomocí GS1 identifikačního klíče SSCC firmy jednoznačně identifikují logistické a přepravní jednotky 
a jejich obsah. Označené palety (ale také krabice, kontejnery aj.) poté mohou sledovat při pohybu 
dodavatelskými řetězci po celém světě a přitom sdílet s partnery informace o zásilce pomocí EDI 
zpráv. 

Michael Šimek, Hana Strahlová

SSCC zavádějí i e-shopy 
Poptávka po konzultacích k využití SSCC aktuálně roste. 
Dotazy pocházejí nejčastěji od on-line obchodníků, resp. 
jejich dodavatelů. Důvod je nasnadě. Během pande-
mie se zvýšily objemy zboží a jejich obrátka u e-shopů. 
E-taileři objevují výhody využívání SSCC kódů ve svých 
skladech a v přepravě. Zvažují možnosti automatizace, 
implementují elektronickou výměnu dat a vyzývají své 
partnery k zasílání zprávy DESADV.
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Důležité	zásady	pro	přidělování	SSCC:
1. SSCC kód přiděluje ten, kdo logistickou etiketu se-

stavuje. Pokud má společnost svůj sklad v zahraničí, 
kde je registrována u tamní členské organizace GS1, 
přiděluje SSCC kód ze své číselné řady s prefixem 
daného státu. 

2. SSCC je jediný povinný údaj, který musí být vždy uve-
den na logistické etiketě. V případě, že SSCC ozna-
čuje nehomogenní mixovanou paletu, budou všechny 
informace o produktech, počtech, šaržích a datech 
zaslány prostřednictvím elektronického dodacího lis-
tu, EDI zprávy DESADV.

3. Každá paleta musí mít přiděleno jedinečné SSCC, 
ideálně formou pořadového číslování. Nesmí dojít 
k tomu, že by firma měla dvě nebo více logistických 
jednotek se shodným SSCC.

4. Opakované využití již přiděleného SSCC je možné 
nejdříve jeden rok po jeho vydání.

Sdílení	dat	o	zásilce
SSCC umožňuje firmám sdílet další informace o logis- 
tické jednotce. Tato data lze poslat prostřednictvím elek-
tronického dodacího listu, zprávy DESADV před fyzic-
kou expedicí logistické jednotky. Na příjmu u obchod-
ního partnera operátoři naskenují SSCC a rychle získají 
informace požadované k přijetí zboží; následně může 
proběhnout proces fakturace (viz schéma).

Výhodou včasného doručení DESADV je okamžitá reak-
ce odběratele. Příjemce má možnost rezervovat vyklá-
dací rampu pro kamion, přiřadit paletám konkrétní místo 
ve skladu nebo evidovat data za účelem vysledovatel-
nosti zboží.

Na elektronický dodací list může navazovat elektronic-
ká příjemka, zpráva RECADV. Zpráva slouží k potvrzení 
fyzického příjmu zboží. S její pomocí se dají řešit pří-

Verifikace
kvality

čárových
1D a 2D kódů

Poradenství

www.gs1cz.org

GS1 potvrzení
kvality kódu

Ověření
datového obsahu

Certifikovaná 
zařízení REA

PI

SESTAVENÍ OBCHODNÍ 
JEDNOTKY
Do obchodní jednotky 
(např. krabice) jsou 
umístěny spotřebitel-
ské jednotky (jednot-
livé produkty) stejné 
šarže a stejného data 
spotřeby (minimální 
trvanlivosti). Číslo 
šarže a datum jsou 
uvedeny na obalu 
jednotky a zakódo-
vány v čárovém kódu 
GSl-128 spolu s GTIN.

SESTAVENÍ LOGISTICKÉ 
JEDNOTKY
Obchodní jednotky 
jsou skládány na 
logistickou jednotku 
(např. paletu) a tato 
akce je zároveň evido-
vána v IS (typicky 
skenováním čárového 
kódu). Po sestavení 
logistické jednotky je 
generován její SSCC 
kód, ke kterému je 
v IS přiřazen seznam 
obsažených obchod-
ních jednotek, a vytiš-
těna GSl logistická 
etiketa.

SESTAVENÍ A NALOŽENÍ 
ZÁSILKY 
Při nakládání 
logistických 
jednotek do kamionu 
jsou skenovány pouze 
jejich SSCC kódy, ke 
kterým se již v IS váže 
seznam obsažených 
obchodních jednotek. 
Po seskenování 
poslední logistické 
jednotky je vygenero-
vávna zpráva DESADV.

TRANSPORT ZÁSILKY
 
Zpráva DESADV by 
měla dorazit na místo 
dodání (k odběrateli) 
dříve než samotná 
zásilka.
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padné nesrovnalosti v dodávce zjištěné porovnáním ob-
jednaného, dodaného a přijatého množství. Zpráva se 
vystavuje po fyzickém příjmu a kontrole zboží příjemcem 
v časové lhůtě dohodnuté s dodavatelem.

Pokročilé	aplikace:	cash	handling…
Schopnost jednoznačné identifikace prakticky neome-
zeného množství logistických jednotek a sdílení dat 
asociovaných s konkrétním SSCC v reálném čase se 
uplatňuje i v pokročilejších logistických aplikacích. Sys-
témy na bázi SSCC se pro svoji robustnost a spolehlivost 
prosadily mj. při přepravě peněz či cenin. 

Peněžní cyklus se skládá z různých procesů pro objed-
návání, příjem a doručování bankovek a mincí. Zahrnu-
je mnoho různých zpracovatelů hotovosti požadujících 
vysoce bezpečné a spolehlivé obchodní transakce. Vy-
užití SSCC a dalších standardů GS1 zvyšuje účinnost, 
bezpečnost a transparentnost veškerých procesů při 
distribuci hotovosti. V této souvislosti mohou globální 
standardy GS1 přispívat ke zvýšení spolehlivosti fyzické-
ho sledování hotovosti, optimalizaci a standardizaci toku 

zpráv mezi zpracovateli hotovosti, odstranění duplicit-
ních vstupů, úspoře času při přípravě, odesílání a příjmu 
nebo ke zlepšení sledovatelnosti. 

…	balíková	přeprava	a	městská	logistika
Konkrétním příkladem uplatnění globálních standardů je 
zavedení jednoznačné identifikace balíků v rámci jed-
notného evropského prostoru. Evropská komise pro nor-
malizaci (CEN) byla pověřena přípravou technické normy 
pro přeshraniční dodávky balíků. CEN vybral v první eta-
pě pro potřeby harmonizované identifikační etikety GS1 
standard, konkrétně SSCC kód.

Organizace GS1 nabízí všem účastníkům logistického 
procesu širokou škálu standardů, které jim pomohou 
vybudovat nezbytný základ jednoznačné identifikace 
pro transparentní a efektivní realizaci poslední fáze do-
ručovacího procesu, tzv. poslední míli. Standardy GS1 
usnadňují doručování prostřednictvím městských kon-
solidačních center. Standard SSCC jako společný balí-
kový identifikátor je pro úspěch tohoto nového modelu 
klíčový.

Systém GS1 však může pro podporu logistiky poslední 
míle nabídnout i další identifikační klíče. Zejména Glo-
bální lokalizační číslo (GLN) pro identifikaci jednotlivých 
uzlů v distribuční síti, míst dodání, což umožní snadnou 
konsolidaci balíků či zásilek určených k dodání do jedné 
destinace. V rámci standardu GS1 je možné identifikovat 
nejenom obsah zásilky, ale také jednotlivé přepravce, 
vozidla i koncové příjemce. 

Jedinečný identifikační klíč umožňuje identifikaci jakékoliv logistické jednotky. A nezáleží na tom, zda se jedná o krabici, paletu nebo kontejner,  
který slouží k přepravě např. v námořní dopravě.

Přínosy zavedení a provázání EDI zpráv DESADV a RE-
CADV jsou mimořádné. Uživatelé mohou efektivněji 
plánovat přejímky a kapacity skladových prostor, zpřes-
nit kontroly při příjmu a ihned reagovat zpětnou vazbou. 
Finanční oddělení oceňují okamžitou možnost fakturace 
na základě potvrzení příjmu zboží. Díky rychlejšímu 
řešení rozdílů zjištěných při příjmu zboží je následně 
urychlená i likvidace jednotlivých faktur.

Jak balíte kosmetiku a léky 
v e-commerce?
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Jak balíte kosmetiku a léky 
v e-commerce?
Kosmetika a farmacie, odvětví s velkým potenciálem a dynamickým rozvojem především v oblasti e-commerce. Výrobci 
a značky působící v tomto segmentu dobře znají trendy a potřeby svých zákazníků. Vědí, že obal musí být funkčně vyladěný, 
vizuálně krásný a zároveň dávat jasně najevo, že odesílatel i adresát mají snahu chránit přírodu. Značky se velmi správně 
soustředí na tři věci: branding, ochranu produktu a zjednodušení života svým zákazníkům. S tím se ztotožňuje i 69 % 
respondentů v průzkumu pro Euromonitor (červen 2021).

www.smurfitkappa.cz

5	 e-commerce	trendů	v	kosmetice	a	farmacii:

1.	 Snadné	vrácení	zboží	
Podle Retail Gazette se v UK z různých důvodů (poškození, po-
zdní dodávka, cílené zasílání zpět) vrací v průměru 15 % zásilek, 
a zároveň spotřebitelé ve valné většině (81 %) preferují jakýkoliv 
systém uzavírání pro zpětnou logistiku před zalepováním pás-
kou. Obal tady může velmi pomoci předejít frustraci při hledání 
vhodného způsobu zabalení při odesílání zpět do e-shopu bez 
shánění pásky a nůžek.

2.	 Rychlé	doručení
Zrychlení logistiky ve fázi balení usnadní značkám zvládnout se-
zonní výkyvy v poptávce a zároveň ušetří peníze zkrácením pro-
cesu. Například obaly s předlepeným dnem a rychlé uzavírání 
díky integrovaným páskám nebo přechod na automatizaci jsou 
zajímavá řešení, která značky v poslední době implementují.

3.	 Trvalá	udržitelnost
Celkem 63 % evropských spotřebite-
lů je ochotno platit více za udržitelná 
řešení a udržitelné obaly (průzkum 
Smurfit Kappa na vzorku 17 000 
spotřebitelů v e-commerce). 
V mnoha e-shopech si lze za 
mírný příplatek vybrat obal 
bez plastových výplní a bez 
plastových sáčků. Spotřebitelé 
vnímají tuto možnost jako svůj vesměs pasivní, ale uvědomělý 
příspěvek k ochraně přírody – „přiloží ruku k dílu“, ale nemusí 
nic dělat.

4. Personalizace
Zákazník má skvělý servis v okamžiku, kdy na e-shopu naku-
puje. Chvíle, kdy vybaluje produkt je ale klíčová pro opakovaný 
nákup a loajalitu. Vnitřním potiskem například dokážete posílit 
dojem prémiovosti a zájmu o zákazníka. Pochvala za výběr, po-
děkování za udržitelné chování a vyzvání k dalšímu nákupu jsou 
pak další možnosti, jak zlepšit zákaznickou zkušenost.

5.	 Prodej	přes	mobilní	zařízení
Mobil má po ruce každý a velká část prodejů je realizována 
právě takto. Nepropásněte šanci, 
jak dostat na váš e-shop zá-
kazníka znovu. Poděkováním 
za nákup nebo nasměrováním 
na jakýkoliv komunikační kanál 
značky (e-shop, YouTube, IG, 
FB) pomocí QR kódu přímo na obalu 
zvýšíte šanci značky, že spotřebitel 
bude cítit vaši adekvátní péči a pro-
fesionální servis. 

Smurfit Kappa přichází s jedinečným portfoliem obalů pro 
kosmetiku a farmacii (kromě již dříve představených portfolií 
eFashion, eBottle a setu obalů pro ovoce a zeleninu). Každý obal 
přizpůsobíme potřebám značek, jejich zákazníků, příslušnému 
produktu a dodavatelskému řetězci. Je lepší nezačínat od nuly, 
proto jsme připravili sadu 10 obalů. Vyberte si ten, který je pro 
vás nejvhodnější, a společně ho vyladíme.

Nechte si poradit od profesionálů, kteří 
umějí svým obchodním partnerům 
pomoci zvýšit prodeje, snížit ná-
klady a předcházet rizikům v lo-
gistice. Dvě certifikované ISTA 
laboratoře, nepřeberné zku-
šenosti s testováním obalů 
během vývoje, tým 25 de-
signérů, úzká spolupráce 
na projektech. To je servis, 
který u nás dostane každý. 
Spokojení zákazníci a každoroční oce-
nění Obal roku právě pro e-commerce obaly 
jsou důkazem, že obalem dokážete zlepšit 
své podnikání.
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Evropská asociace PlasticsEurope zveřejnila před-
běžné výsledky ve výrobě a zpracování plastů za 
rok 2020. Poprvé po mnoha letech došlo ke glo-

bálnímu meziročnímu poklesu ve výrobě plastů o 0,3 %, 
na 367 milionů tun. Čína zvýšila svůj podíl na této výrobě 
na 32 %, Severní Amerika zůstala na svém 19% podílu, 

Evropa zaznamenala pokles podílu na 15 %, na celkovou 
výši 55 milionů tun.

Spotřeba plastů v Evropě poklesla meziročně o 5 % na 
48 mil. tun, což je nejnižší úroveň od roku 2014. Největ-
ší pokles spotřeby plastů zaznamenaly aplikace v au-

Některým	uživatelům	obalů	
chybějí	elementární	znalosti
Uživatelům obalů bohužel často chybějí elementární znalosti o jednotlivých typech plastů. Nevědí 
například, že mezi nejsnáze recyklovatelné plasty patří polystyren. Recyklovat ho lze pomocí celé řady 
technologií, počínaje mechanickými přes rozpouštění a konče pokročilejšími (chemickými), jako je 
depolymerizace a pyrolýza.

František Vörös



Krása cirkulární
ekonomiky
v podání
DS Smith Packaging

Cirkulární ekonomika nebo také oběhové hospo-
dářství je alternativou k léty zažitému a rozšířenému
lineárnímu modelu, kdy jsme suroviny brali, vyráběli
z nich produkty a ty jsme po skončení jejich životnosti
vyhodili.

Cirkulární ekonomika je založena na principech eliminace
odpadu a znečištění, udržování materiálů
v provozu po delší dobu a regeneraci přírodních
systémů s cílem vytvořit udržitelnější a krásnější svět.
Prostředkem není spotřebovávání zdrojů, ale jejich
efektivní využívání.

Jde nám o vytvoření ekonomiky, která funguje v souladu
s naším přírodním světem.

Díky našim řešením pro cirkulární obalová řešení
může být společnost DS Smith vaší vstupní branou
do oběhového hospodářství.

Můžeme vám pomoci tím, že navrhneme
udržitelnější obalová řešení, dosáhneme vašich
ekologických cílů a splníme rostoucí požadavky
vašich zákazníků na udržitelnější obaly.

Oběhové hospodářství je jednoduchý, ale mocný kon-
cept, který znamená lepší budoucnost pro nás i pro

Pokud jde o obaly, je naším cílem nepoužívat více
materiálů, než je nezbytně nutné, optimalizovat doda-
vatelský řetězec, používat recyklované materiály jako
druhou přirozenost a zajistit, aby mohly být recyklo-
vány nebo znovu použity. Naše oběhová řešení vám
pomohou podívat se na vaše obaly jinak. Společ-
ně můžeme přehodnotit vaše návrhy tak, aby byly
udržitelnější. A my víme, že to je důležité i pro vaše
zákazníky.

Ať už vyrábíte a prodáváte cokoli, první, co vaši zá-
kazníci uvidí, je obal. Ve fázi návrhu se však neurčuje
pouze vizuální dojem, ale z velké části také dopad
výrobku na životní prostředí. S ohledem na tuto sku-
tečnost jsme ve spolupráci s nadací Ellen MacArthur
Foundation vytvořili Zásady cirkulárního designu,
které nám pomáhají přetvářet budoucnost obalů pro
oběhové hospodářství a zároveň pomáhají vaší znač-
ce pozitivně vyniknout.

Objevte s námi krásu cirkulární ekonomiky!
Více informací naleznete na našem blogu:
blog.dssmith.com/cz

Maximal i zace
efektivity
dodavatelského
cyklu

Ochrana
značek
a produktů

Ú d ržba
a využití

materiálů

N a c h á z í m e l e p š í
způsob

Opt imal izace
materiálů

a struktury

Zásady
cirkulárního

designu
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tomobilovém průmyslu 
– o 23 %. V aplikacích 
v obalech došlo k po-
klesu spotřeby o 2,5 %. 
V dalším období se 
očekává oživení ve vý-
robě a spotřebě plastů.

Motorem	růstu	v	balení	bude	balení	nápojů	
a	zdravotních	prostředků
Podle studie MarketsandMarkets se jenom v aplika-
cích pevných plastových obalů očekává do roku 2026 
každoroční průměrný roční růst 4,7 %. Motorem růstu 
budou aplikace v balení nápojů a zdravotních prostřed-
ků. Z plastů se uplatní PET, PE, PP, PS a PVC. Hlavními 
uživateli budou Amcor (Švýcarsko), Berry Global Group 
(USA), Alpla Werke (Rakousko).

Během posledních let se stala v oblasti plastů prioritou 
udržitelnost – nejenom u výrobců, zpracovatelů a uživa-
telů, ale i u veřejnosti. Podle průzkumu agentury You-
Gow v Německu se v minulosti spotřebitelé při nákupu 
zaměřovali z 95 % na chuť produktu, z 93 % na trvanli-
vost. V současné době upřednostňují recyklovatelnost 
obalu.

Přístup výrobců primárních plastů je determinován poža-
davky na recyklovatelnost a snižování emisí CO2. Vychá-
zejí přitom z odborné studie agentury McKinsey z pro-
since 2018, nazvané How plastics waste recycling could 
transform the chemical industry, která předpokládá, že 
60 % celosvětové produkce plastů v roce 2050 ve výší 
1,2 mld. tun bude realizováno procesem recyklací plas-
tových odpadů. Přitom chemická recyklace, konkrétně 
pyrolýza a depolymerizace budou dominovat před me-
chanickými a fyzikálními (rozpouštění) technologiemi.

Evropská	komise	vytyčila	nereálné	požadavky
Evropská komise vytyčila úkol zrecyklovat v roce 2025 
celkem 10 milionů tun odpadních plastů, což není reál-
né pouze dosud uznávanými metodami mechanických 
recyklací. Evropská asociace chemického průmyslu 
CEFIC proto vyzývá k uznání chemických způsobů re-
cyklace za plnohodnotnou metodu recyklací. Evropská 

asociace výrobců plas-
tů PlasticsEurope pu-
blikovala v květnu 
sdělení, že očekává 
nárůst investic do 
chemické recyklace 
plastových odpadů 
z 2,6 miliardy eur 

v roce 2025 na 7,2 miliardy eur v roce 2030. Z dřívěj-
ších investic do této technologie očekává v roce 2025 
výrobu 1,2 mil. tun recyklátu a její nárůst do roku 2030 
na 3,4 mil. tun. Předností chemických procesů recyklace 
je výroba plastů, které splňují kritéria pro styk s potravi-
nami, což u mechanických způsobů je téměř nemožné, 
protože recyklátor nemá dostatek informací o „minulos-
ti“ plastu.

Předpis o ekomodulaci poplatků za obaly podle směr-

nice EU by měl v nejbližším období vstoupit v platnost. 
Bude zohledňovat dopad obalu na životní prostředí, 
recyklovatelnost, případný obsah nebezpečných látek 
a plnění předpisů z hlediska materiálového složení. Jed-
notná evropská metodika není dokončena a každý stát 
navrhne k této problematice svůj individuální přístup. 
K usnadnění rozhodování o recyklovatelnosti plastů by 
měly napomoci online nástroje Recyclass Design a De-
sign for Recycling Guidelines. Nabízejí ucelený pohled 
na to, jak vyrábět obaly, aby byly kompatibilní s recyklací 
a aby mohly být snadno recyklovány. V pokynech o PS 
jsou uvedeny také uzavírací systémy, víčka, štítky, ale 
i povolené přísady. Nezahrnují obaly z pěnového poly-
styrenu.

Obaly	z	PVC	a	polystyrenu	jsou	neprávem	na	černé	
listině
Uživatelé obalů často deklarují svůj závazek ke snižování 
plastových typů obalů bez ohledu na dopady zvolených 
náhradních materiálů na životní prostředí nebo na to, 
zda pro nová řešení existuje adekvátní infrastruktura pro 
sběr a recyklaci. Často nemají ani elementární znalosti 
o jednotlivých typech plastů. Jinak by se nemohlo stát, 
že české řetězce Tesco a Makro zařadily obaly z PVC 
a polystyrenů na černou listinu pro jejich „těžkou recyk-
lovatelnost“. Následně se v článku v jednom odborném 
časopise „chlubí“, že od poloviny roku 2019 do konce 

Zastaralé obchodní modely,  
které spoléhaly na panenské plasty, 

nejsou nadále životaschopné.

Mezi nejsnáze recyklovatelné 
plasty patří polystyren.
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roku 2020 společnost Tesco ČR odstranila 454 tun těžko 
recyklovatelných plastů a obalů vlastních výrobků. Jaká 
je skutečnost s recyklací obou těchto komodit?

Již koncem minulého století usilovala skupina militant-
ních ekologů o zákaz výroby PVC, mimo jiné právě pro 
jeho údajnou nerecyklovatelnost. Dobrovolné iniciativy 
evropských výrobců PVC, aditiv a recyklačních společ-
ností, nazvané Vinyl 2010 a VinylPlus, vedly mj. i k zá-
vazkům k recyklovatelnosti. Z výroční zprávy této iniciati-
vy za rok 2020 vyplynulo, že za celé období 2000–2020 
dosáhla míra recyklace PVC výše 6,5 mil. tun, v čemž 
je asi čtvrtina recyklátu z měkčeného PVC, včetně fólií. 
Pro rok 2030 se zavázali k roční míře recyklace ve výši 
900 tisíc tun.

Mezi nejsnáze recyklovatelné plasty patří polystyren. 
V letošním roce uplyne 90 let od první průmyslové výro-
by standardního polystyrenu u BASF v Ludwigshafenu. 
Později byla houževnatost polystyrenu zlepšena přídav-
kem do 7 % syntetického kaučuku a v padesátých letech 
minulého století začala éra částicového pěnového poly-
styrenu (předpěňování – vypěňování). V roce 1964 se 
k asi stovce výrobců polystyrenů ve světě připojil i Kau-
čuk Kralupy. Dnes jsou polystyrenové plasty nepostrada-
telnou součástí našeho života, ať již v obalech, nebo jako 
izolant ve stavebnictví, ale i v elektronice a dopravních 
prostředcích. 

Polystyren lze recyklovat pomocí celé řady technologií, 
počínaje mechanickými přes rozpouštění a konče pokro-
čilejšími (chemickými), jako je depolymerizace a pyrolý-
za. České a evropské zákony zatím za recyklaci uznávají 
pouze mechanické technologie. 

Zastaralé obchodní modely, které spoléhaly na pa-
nenské plasty, nejsou nadále životaschopné. Největší 
chemická společnost, BASF, si vytyčila cílový úkol – do 
roku 2025 zrecyklovat 250 tis. tun odpadních plastů. 

Podepsali dohody o využívání chemických recyklací 
podle projektu ChemCycling. V roce 2018 uvedli na trh 
bioexpandovatelný polystyren, vyrobený z biostyrenu, 
vyrobeného z benzenu a etylenu z chemické recyklace 
odpadů.

V návaznosti na Strategii EU k cirkulární ekonomii plastů 
z ledna 2018 vyhlásili členové asociace výrobců primár-
ních plastů PlasticsEurope dobrovolný závazek k pre-
venci a způsobu využití plastových odpadů pro zlepšení 
životního prostředí. Založili tři platformy, z nichž jedna, 
Styrenics Circular Solution, řeší problematiku PS odpa-
dů. V případě mechanických recyklací je základní pod-
mínkou dokonalé roztřídění a separace. Tento problém 
bývá technicky i ekonomicky složitý, proto hledají i mož-
nosti jiných způsobů recyklací, např. chemické. Evropský 
potenciál pro tento způsob představuje osm milionů tun 
odpadních plastů ročně.

Italský výrobce polystyrenů Versalis v dubnu oznámil, že 
uvádí na trh nový produkt, vyrobený ze 75 % z postuži-
vatelského polystyrenu, který je vhodný pro styk s potra-
vinami. Na vývoji spolupracovali se společnostmi Corep-
la, Pro Food a Unionplast a Fraunhoferovým institutem. 
Společně vyvinuli třívrstvou misku pro maso a ryby, ve 
které je prostřední vrstva z recyklátu a vnější vrstvy jsou 
z panenského polystyrenu.

Na aktivity dalších výrobců polystyrenů, jako Total, Ineos 
Styrolution, Trinseo, držitelů licencí na recyklaci PS plas-
tů, jako jsou Agilyx, Pyrowave, Green Mantra Technolo-
gies, Fraunhofer Institut, Recycling Technologie, dále na 
aktivity výrobců a uživatelů PS, jako např. Alpla, Greiner, 
Südpack, Unilever, Nestlé, Mars, Procter and Gamble, 
PreZero, EUMEPS, se zaměříme v pokračování v dalších 
vydáních magazínu Packaging Herald.

Za recyklací polystyrenu jsme se vydali do Kralup. Více 
na stranách 80 a 81. 

Největší pokles spotřeby plastů 
zaznamenaly v roce 2020 aplikace 

v automobilovém průmyslu.

Během posledních let se stala 
v oblasti plastů prioritou 

udržitelnost.

Mechanická recyklace  
v Kaučuku Kralupy – více na:

Bez výroby plastů se neobejdeme –  
více na:
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Vývojáři ze společnosti THIMM pack’n’display 
v letošním roce dokázali, že obaly nemusí být 
pouze prostředkem pro přepravu a prodej zboží. 

Na konkrétních příkladech demonstrovali, že správně 
zvolené obalové řešení může aktivně přispívat k poža-
dované trvalé udržitelnosti a zároveň optimalizovat do-
davatelský řetězec.

Vlnitá	lepenka	místo	polystyrenu
Eko-fix pro značku HERBADENT a ochranný roh na dve-
ře pro českého výrobce dveří a zárubní, společnost SO-
LODOOR, jsou toho důkazem. „U obou obalových řešení 
vlnitá lepenka nahradila polystyren a zákazníkovi ušet-
řila logistické náklady, včetně skladovacích,“ uvádí Petr 
Kaczor, regional sales manager společnosti. „Konkrét-
ně ochranné rohy na dveře ušetřily společnosti SOLO- 
DOOR až 60 % zmíněných nákladů,“ tvrdí regional sales 
manager Jan Včala. Vyrobené jsou z pětivrstvé vlnité 
lepenky a lze je přepravovat naplocho, čímž se výrazně 
zvyšuje jejich přepravované množství na jedné paletě. 
„Ochranný roh lze na dveře použít samostatně nebo jej 
lze zkombinovat s ochranou pantů rovněž z vlnité lepen-
ky,“ doplňuje Jan Včala.

Druhý příklad, Eko-fix na lahve vyrobený pro HERBA-
DENT, zase šetří logistické náklady v oblasti e-commer-
ce. „Zasilatelský obal, složený ze sady vnitřních fixací 
vyrobených z vlnité lepenky, je určen pro medicinální 
vína,“ vysvětluje Petr Kaczor. Vybaven je hned několika 
přepážkami. Lahev se lehce zasune do obalu a zmíně-
nými přepážkami uzavře. Ty kromě fixace vytvářejí de-
formační zóny proti nežádoucím nárazům při přepravě. 

Chráněný produkt stačí následně vložit do zasilatelské 
krabice a bezpečně poslat zákazníkovi.

V	zadání	nechyběl	požadavek	na	estetický	vzhled	
obalu
Společnost SERVISBAL OBALY měla za úkol vyrobit 
z vlnité lepenky obal na router. Do krabice se mělo ve-
jít i příslušenství (antény, kabely, příručka). Balení mělo 
chránit router citlivý na nárazy a také samozřejmě pří-
slušenství. „Požadavkem bylo vyrobit jednoduché ře-
šení na skládání a kompletaci z malého množství dílů,“ 
upřesňuje Dalibor Vrba, specialista marketingu společ-
nosti SERVISBAL OBALY. Obal musel dále vyhovovat 
rozměrově, aby ho bylo možné skupinově balit do další 
krabice s předem danými rozměry. V zadání nechyběl 
požadavek na estetický vzhled obalu. „Nejsložitější bylo 
dodržet jednoduchost obalu při zachování dostatečné 
ochrany produktu. Požadavek byl splněn díky fixaci 
z jednoho kusu, která po složení vytvoří přihrádky pro 
každou položku v balení zvlášť. Dojde tak k oddělení 
routeru od příslušenství a tím i k zamezení jejich volné-
ho pohybu uvnitř obalu a poškození o sebe navzájem,“ 
popisuje novinku Dalibor Vrba.

Celý obal je vyroben z třívrstvé vlnité lepenky. Stěžejní 
pro ochranu produktů je již zmíněná vnitřní fixace s při-
hrádkami a deformačními zónami. Díky výstupkům na 
fixaci je zamezeno samovolnému otevření jednotlivých 
přihrádek během přepravy a zároveň je vytvořena dosta-
tečná deformační zóna. „Na vnějším obalu nalezneme 
v přední a zadní části jednoduchý potisk v podobě firem-
ního loga. Společně s obalem se jedná o jednoduchý, 

Vlnitá lepenka  
v centru 
pozornosti
Na obaly z vlnité lepenky, konkrétně dárkové, jsme se již zaměřili na stranách 19 až 21. Nyní se na ně 
podíváme i z pohledu logistiky. Zkušenosti s obalovými řešeními, která přinesla úsporu logistických 
nákladů, mají například společnosti THIMM pack’n’display, Smurfit Kappa a SERVISBAL OBALY.

Adriana Weberová
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PI

čistý design,“ doplňuje Dalibor Vrba. Zákazník provedl 
i pádové zkoušky, při kterých obal úspěšně obstál.

Ochrana	i	reprezentace	v	jednom
Poslední ukázka, tentokrát od společnosti Smurfit 

Kappa, nás zavede 
do rodinného pivo-
varu Zichovec. Ten 
expandoval do Ev-
ropy a potřeboval 
dostatečně bez-
pečný obal, proto-
že původní řešení 
nesplňovalo vysoké 
nároky na ochranu 
skleněných lahví. 
„Úkolem bylo na-
vrhnout obal na lah-
ve i plechovky, kte-
rý bude dostatečně 
reprezentativní, ale 
primárně bude po-

skytovat dostatečnou ochranu, aby dopravce nemusel 
účtovat sazby pro individuální přepravu křehkého zboží. 
Obal měl být koncipován jako skupinový s cílem naplnit 
ho různými druhy piv,“ upřesňuje zadání Jan Kaprhál, 
innovation & marketing manager CZ.

Vyvinut byl PíííívoBox s jednodílným insertem na tři lah-
ve. Vložka díky deformačním zónám a víku spolehlivě 
chrání každou lahev zvlášť. Obal je zároveň univerzální. 
„Navrhli jsme ho tak, aby se do něj vešly i plechovky. 
Plný obal pojme 12 lahví nebo 24 plechovek.“ PíííívoBox 
vyhověl i pádovým testům dopravce a vydrží náročnou 
přepravu po Evropě. „Náklady na balení a přepravu 
klesly díky PíííívoBoxu o 40 %. Výrazně se zlepšila zá-
kaznická zkušenost při rozbalování a prémiové pivo má 
konečně prémiový obal,“ zmiňuje Jan Kaprhál. 

Ochranné rohy na dveře  
ušetřily společnosti SOLODOOR  

až 60 % nákladů.

Obal měl být koncipován jako skupinový 
s cílem naplnit ho různými druhy piv.

Fo
to

: S
m

ur
fit

 K
ap

pa



www.packagingherald.cz48

SOUTĚŽ

Devátý ročník předávání ocenění Czech Super-
brands, který se konal 23. září 2021 v Národním 
domě na Vinohradech, byl výjimečný nejen díky 

skvělým značkám, ale i svou velikostí. Organizátoři se 
totiž rozhodli kvůli pandemii spojit ročníky 2020 a 2021 
dohromady v jeden velký galavečer s více než 250 hosty 
z řad zástupců oceněných značek, porotců, představitelů 
veřejného života a odborníků na branding a marketing. 
Ocenění za rok 2020 si odneslo 41 značek v kategorii 
Consumer Superbrands a 20 brandů získalo titul Busi-

ness Superbrands. Pro rok 2021 byl počet oceněných 
značek ještě vyšší. Ocenění Consumer Superbrands zís-
kalo 51 značek a v kategorii Business Superbrands bylo 
oceněno 21 brandů.

Slavnostním večerem hosty provázela herečka Simona 
Babčáková. O umělecký zážitek se postarala 14letá slo-
venská senzace, vítězka soutěže Česko-Slovensko má 
talent Nikoleta Šurinová, která zaujala diváky svou hrou 
na bicí. O odlehčení se postarali přední představitelé 

Czech Superbrands:  
Značky	se	silnými	příběhy
Czech Superbrands představil v rámci galavečera Tribute Event nejprestižnější značky pro rok 2020 
a 2021. Na 9. ročníku slavnostního předávání cen Superbrands si kromě firem převzaly speciální 
ocenění i výjimečné osobnosti a organizace s výrazným přínosem pro společnost. Odborná porota 
udělila také ocenění pro nejinovativnější brand. Ceny si odnesly například Pangamin, MARLENKA, 
Kaufland, EKOBAL, Label design nebo Gebrüder Weiss. Jedním z mediálních partnerů akce byl již 
tradičně magazín Packaging Herald.

Adriana Weberová
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české stand-up comedy scény Adéla Elbel a Petr Cerha 
alias Nasty. 

Pečeť kvality Superbrands odráží sílu, stabilitu a odhod-
lanost oceněných značek a jejich schopnost posouvat 
hranice, inovovat a neustále se zlepšovat. Společnosti 
se do výběru Superbrands nenominují a nedá se do něj 
přihlásit. Značky jsou vybírány podle prestiže, inova-
tivnosti a povědomí o značce na českém trhu. Aby se 
značky staly členy elitního klubu Superbrands musí mít 
nejen vysokou kvalitu a vynikající renomé, ale také silný 
příběh. Ty jsou každoročně zaznamenány v ročence Su-
perbrands a slouží jako memento úspěchu a silné pozice 
oceněných značek na českém trhu. „Přesto, nebo spí-
še právě proto, že v loňském a letošním roce světovou 
ekonomiku výrazně zabrzdila koronavirová pandemie 
a prudké ochlazení celosvětového obchodu, je důležité 
propagovat české průmyslové a další značky co nejšir-
šímu publiku. Právě ročenka a program Superbrands 
jsou jedním z těch klíčových kanálů, jak připomenout 
šikovnost tuzemských podnikatelů a jejich úspěchy,“ 
píše v předmluvě ročenky Vladimír Dlouhý, prezident 
Hospodářské komory ČR.

Titul	Most	Innovative	Brand	patří	Prusa	Research
Když na podzim roku 2019 dostali porotci úkol nomino-
vat jednu značku, která si zaslouží za posledních 12 mě-
síců titul Most Innovative Brand, netušili, jakou úlohu 
jejich favorit sehraje v boji s koronavirem. Společnost 
Prusa Research totiž dokázala ve spolupráci s komuni-
tou 3D tiskařů do konce dubna zdarma dodat zdravotní-
kům, policistům a dalším profesionálům v první linii přes 
150 tisíc ochranných štítů.

Podobně impozantní jako rozsah nezištné pomoci jsou 
i podnikatelské úspěchy firmy se 400 zaměstnanci, 
která měsíčně rozešle přes 6 000 tiskáren do celého 
světa. Podle studie Deloitte 2018 se firma navíc stala 
nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve střední 
Evropě s růstem 17 118 % (skutečně, přes sedmnáct 
tisíc procent) za čtyři roky. Její tiskárny Original Prusa 
najdete na polárních základnách v Kanadě, v nemocni-
cích v rovníkové Africe, ale i u animátorů při natáčení 
Hvězdných válek.

Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální 
autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních 
značek. Titul Superbrands je znakem speciálního po-
stavení a uznáním speciální pozice značky na lokálním 
trhu. Pečeť Superbrands získávají značky s vynikající 
pověstí – zákazníci si s nimi spojují významné hodnoty 
a mají k nim osobní vztah. Od svého vzniku ve Velké 
Británii si projekt získal celosvětové uznání a dnes je 
cena Superbrands uznávána jako speciální ocenění, 
které na základě sjednocených kritérií a metod každo-
ročně identifikuje nejlepší z nejlepších značek ve více 
než 90 státech na pěti kontinentech.

Ocenění Business Superbrands pro rok 2020 získala  
i společnost Label design.

Ocenění Business Superbrands 2020 a 2021 převzala od ředitele Czech 
Superbrands Romana Sovjáka a regionálního ředitele Superbrands CE 

Andráse Wiszkidenszkyho Renata Dobešová ze společnosti EKOBAL.

Připomeňte si atmosféru galavečera – 
zhlédněte video:

Seznamte se s držiteli ocenění  
v online verzi magazínu:

Osobnostmi roku jsou  
manželé Vlčkovi a bioložka Soňa Peková
Čestné ocenění pro Světlušku  
a Konto Bariéry
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Optimalizovat lze i prostřednictvím významnější 
role e-commerce. Ta sice potřebuje větší množ-
ství obalů, ale to je více než kompenzováno 

úsporami z přepravy: okružní trasa přepravy sníží oproti 
klasické přepravě uhlíkovou stopu o více než polovinu. 
Podle výzkumných organizací MIT, GRESB, Carbon Ma- 
nagement a dalších center využívajících komplexní stati-
stické modelování je výsledný negativní vliv e-commer-
ce na životní prostředí o zhruba 15 % nižší než při prodeji 
v „kamenných“ obchodech.

Jak	správně	opTHIMMalizovat
Optimalizací celkových logistických nákladů spojených 
s obaly se zabývají i sami jejich výrobci, jako je například 

skupina THIMM. Při optimalizaci těchto nákladů je třeba 
zohlednit a sladit i požadavky oddělení nákupu, správy 
produktů, výroby, skladu, logistiky, vývoje obalů, odby-
tu a marketingu. Zatímco pracovníci výroby zdůrazňují 
efektivní průběh obalu balicí linkou, pro pracovníka lo-
gistiky je například důležité, zda obal optimálně vytíží 
paletu. 

V optimalizaci hrají roli i počty spotřebitelů výsledné-
ho produktu a podmínky nákupu obalových materiálů. 
Stávající obaly společnost THIMM analyzuje ve vlastní 
laboratoři, následně doporučí změny jak procesů, tak 
používaných obalových materiálů. V jednotlivých oblas-
tech sice po optimalizaci může dojít i ke zvýšení nákla-

Optimalizace	nákladů	 
na	balení	v	dodavatelském	
řetězci
Pořizovací náklady tvoří zhruba třetinu všech nákladů výrobce zboží na obaly, zbývající část připadá 
na obalovou logistiku a další procesy. Jakákoliv optimalizace obalu musí tedy zohlednit širší 
souvislosti. 

Miroslav Dočkal

Společnost EPAL, respektive její české a slovenské zastoupení, v poslední době podrobně informovala o vývoji v oblasti dřevěných palet na našem trhu.



53

LOGISTIKA

dů, celkové náklady na obaly a obalovou logistiku se 
však téměř vždy výrazně sníží. Často také pomůže zú-
žení sortimentu obalů i dodavatelů a nalezení vhodného 
rozměru obalů (clusteru) pro většinu produktů výrobce. 
Stupeň využití objemu obalu je základním kamenem pro 
efektivitu a trvalou udržitelnost logistických procesů: do 
80 % jej lze považovat za nízký. Obal je optimalizován 
i vzhledem k maximálnímu využití plochy palet a skla-
dových i prodejních regálů, dalším kritériem je redukce 
nutné manipulace. 

Paletovou	optimalizaci	ohrožuje	cenový	růst
Náklady v logistickém řetězci lze také optimalizovat 
s pomocí palet, a to využitím paletového poolingu (tedy 
pronájmem palet a svěřením jejich správy třetí straně), 
nebo přinejmenším důsledným využíváním palet certi-
fikovaných některým z jejich dvou největších garantů, 
tedy sdružením EPAL a EUR/UIC. Optimalizace v ceno-
vém smyslu v této oblasti ale v poslední době naráží na 
významné překážky: na českém trhu o nich podrobněji 
informuje zejména sdružení EPAL. 

Letos na jaře začaly na našem trhu výrazně růst ceny 
dřevěných palet, protože jen v březnu vzrostly ceny dře-
va na jejich výrobu o pětinu. Obtížněji dostupné jsou 
i hřebíky a sponky na výrobu a opravy palet a další ze-
jména ocelový materiál a nástroje, jako jsou pilové lis-
ty. V době kůrovcové kalamity s vrcholem v roce 2018, 
která se týkala především smrků a zčásti i dalších jehlič-
natých dřevin, totiž dřevařské firmy omezily další těžbu 
(především listnáčů), aby dále nestlačovala ceny dolů. 
Dalším důvodem byla pandemie: pily s lidmi na nucené 
dovolené nepracovaly a dřevo, které by se jinak zpraco-
valo v ČR na palety, se vyvezlo nezpracované do zahra-
ničí. V USA tlačí poptávku po evropském dřevu zejména 
obytné dřevostavby, podpořené i penězi z amerického 
rozpočtu, a clo na kanadské dřevo zavedené loni ještě 
Donaldem Trumpem, přičemž se uvažuje o jeho dalším 
zvýšení. Navíc nabídku dřeva omezilo Rusko, a to i v dů-
sledku obrovských požárů na Sibiři, a zároveň poptávku 
po něm již od poloviny roku 2020 po odeznění tamního 
hlavního náporu pandemie zvýšila Čína. Protože ceny 
palet se zvyšují téměř neustále, nelze dnes jejich cenu 
smluvně fixovat na dobu delší než jeden až dva týdny. 
Na několikanásobek se oproti minulosti rovněž prodlou-
žily jejich dodací lhůty. 

Podle společnosti HERUS se situace na paletovém trhu 
v Evropě navíc v posledních letech zpřísňuje: vlastníci 
licencí více hájí své ochranné známky, zapojují orgány 

státní správy do boje proti padělkům a dalším nekalým 
praktikám. Celní správa je partnerem obou garantů kva-
lity palet – sdružení EPAL a EUR/UIC. Pokud jde o tepel-
né ošetření palet IPPC, zejména USA, Brazílie, Mexiko, 
Čína, ale i další země mimo EU začínají zákazníkům dělat 
větší a větší těžkosti při exportu zboží na paletách do 
těchto zemí. HERUS proto nabízí i školení v oblasti palet: 
jejich výroby, oprav, skladování, směnitelnosti, ochran-
ných známek a dalších témat. 

Zvýšení	cen	potvrzuje	i	Geis
Zvýšení cen dřeva potvrdila i společnost Geis. Ceny se 
navíc podle ní zvyšují i u dalších materiálů, jako je LLDPE 
granulát pro výrobu stretch fólií. Jeho cena vzrostla za 
půl roku o více než pětinu, cena výsledných fólií pak té-
měř o 45 %. Cena bublinkových fólií se zvýšila o více než 
třetinu a spojovacího materiálu o 15 %. Podle společnos-
ti Geis se extrémně prodloužily dodací lhůty některých 
obalových materiálů ze dříve obvyklých tří týdnů až na 
více než deset týdnů. Geis navíc připomněl i problém 
s cenou a dostupností suroviny pro vlnitou lepenku. Zde 
primárně nejde o samotné dřevo, ale o sběrový papír 
pro recyklaci na vnitřní vrstvy vlnitých lepenek. Rostoucí 
poptávka v e-commerce, ještě akcelerovaná pandemií 
koronaviru, sice v ČR zvýšila produkci vlnité lepenky, 
ale rovněž její export do zahraničí. Během pandemie 
ale v celé Evropě poklesl sběr papíru, což zvýšilo jeho 
cenu, která se od poloviny loňského roku projevila a ješ-
tě projeví zejména na ceně vlnité lepenky a obalů z ní. 

Na závěr můžeme konstatovat, že právě zvyšování cen 
je pro optimalizaci obalové logistiky v současné době 
zřejmě největší výzvou. 

Společnost HERUS nenabízí jen palety, ale rovněž školení, jak v současné 
době čelit rizikům s nimi spojeným.
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Evropská paletová asociace EPAL  
je na trhu vidět… a daří se jí!
Organizační složka Evropské paletové asociace EPAL pro Českou a Slovenskou republiku – EPAL Czech and Slovak Republic 
– se po nuceném „covidovém“ omezení svých aktivit v předchozím roce vrací v plné síle.

Obdobně jako drtivá většina společností nejen v Evropě, ale 
téměř na celém světě musela i Evropská paletová asociace 
EPAL v průběhu pandemie covidu-19 omezit své aktivity. K ome-
zení došlo zejména v oblasti fyzické přítomnosti u zákazníků 
a partnerů z oblasti výroby a opravy palet, přepravy, skladování 
a vlastně celého logistického řetězce. To jsme se samozřejmě 
snažili nahradit formou podpory a spolupráce „na dálku“, která 
však nemůže plnohodnotně nahradit osobní kontakty a vztahy 
s našimi partnery.

Jak být našim zá-
kazníkům nablíz-
ku – to je i účast 
na různých od-
borných konfe-
rencích a veletr-
zích. Proto jsme 
v letošním roce 
využi l i  jedné 

z prvních velkých příležitostí a účastnili jsme se mezinárodní 
logistické konference SpeedCHAIN International 2021. 

Konference se koná každoročně v krásných prostorách pražské-
ho Břevnovského kláštera. Letošního, 15. ročníku konference se 
zúčastnilo přes 500 osobností z oblasti logistiky. 

EPAL Czech and Slovak Republic byl opět významným partne-
rem. Účastníci konference nás mohli navštívit na prezentačním 

stánku EPAL, účastnili jsme se 
řady vystoupení a diskusí a jako 
překvapení jsme pro hosty při-
pravili kompletní vybavení pro-
stor určených pro občerstvení 
moderním paletovým nábytkem, 
který měl velmi pozitivní ohlas.

V rámci večerního slavnostního 
programu nás čekalo velmi milé 
překvapení. Evropská paletová 
asociace EPAL, konkrétně EPAL 
Czech and Slovak Republic, 

obdržela od organizátorů a jejich dalších partnerů prestižní oce-
nění SpeedCHAIN 2021 Supply Chain Award! Tohoto ocenění 
si velmi vážíme a našim partnerům za ně děkujeme. Bereme to 
jako ocenění naší práce, kterou na paletovém trhu v ČR a SR 
odvádíme pro naše partnery a zákazníky.

Tím však naše aktivity v této oblasti nekončí. Využijeme opětov-
ného konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, 
kde souběžně proběhne Mezinárodní veletrh dopravy a logis-
tiky a kde bude mít EPAL v průběhu celého veletrhu 8.–12. lis-
topadu 2021 svůj prezentační stánek. Hlavní akcí EPAL na 
tomto veletrhu ale bude samostatná odborná konference PALE-
TOVÝ DEN EPAL, která se uskuteční ve čtvrtek 11. 11. 2021 
a bude věnovaná výhradně problematice palet a souvisejícím 
tématům. Na konferenci vystoupí například generální ředitel 
EPAL, zástupci celní správy ČR i SR, představitelé ÚKZÚZ, do-
zvíte se bližší informace o kontrolách kvality palet, možnostech 
inkoustového značení, novinky o projektu inteligentní palety 
iPAL a řadu dalších zajímavých témat!

Pokud byste se chtěli PALETOVÉHO DNE EPAL účastnit, regis-
trujte se co nejdříve, protože kapacita konference je omezená. 

Registrovat se můžete na adrese  
www.reliant.eu/paletovy-den-epal/

Těšíme se na setkání s vámi!



DVOJITÉ
VÝROČÍ
60 let Europalet - 30 let Epal

originály
od roku 1991

www.epal-palety.cz

V SOULADU
S MODERNÍ
TECHNOLOGIÍ
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Balení a logistika zboží citlivého na teplotu jsou choulostivým tématem. Je veřejným tajemstvím, že 
některé firmy pravidla v této oblasti příliš nedodržují, což se ovšem může vymstít – jak firmě, tak 
především zákazníkovi. Největší problém se samozřejmě týká léků a vakcín, kdy nedodržení zásad 
může vést nejen k jejich neúčinnosti, ale i přímo k poškození pacienta. 

Miroslav Dočkal

LOGISTIKA

Na teplotu  
jsou	nejcitlivější	léky

Směrnice správné distribuční praxe (GDP) v oblasti 
distribuce farmaceutik v EU je původně zaměřena 
na velkoobchodníky s farmaceutickými výrobky, 

měla by ale být dodržována všemi účastníky dodava-
telského řetězce, včetně dopravních společností a skla-
dů. Farmaceutický materiál může být chlazen aktivně 
chlazeným dopravním prostředkem, ale také pasivně 
chlazenými boxy (např. s izolačními vložkami). Pokud 
jsou ovšem použity chladicí vložky, musí být umístěny 
takovým způsobem, aby s nimi léčiva nepřicházela do 
přímého kontaktu. K monitorování chladicího řetězce 
jsou využívány teplotní záznamníky (dataloggery) a RFID 
transpondéry.

Tardigrad	nabízí	šest	teplotních	rozmezí
Na přepravu farmaceutik a dalšího lékařského materiálu 
v kontrolované teplotě se zaměřuje například společnost 
Tardigrad. Zajímavostí také je, že jeden z jejích zákaz-
níků dopravuje za stejných podmínek i kaviár. U zboží 
citlivého na teplotu je třeba zohlednit zejména trans-
portní řetězec a toleranci produktu na teplotní limity. 
Tardigrad rozděluje přepravované výrobky do šesti tep-
lotních rozmezí: od +15 do +25 °C, od +2 do +8 °C, od 
−15 do −25 °C, v −50 °C, v −79 °C (suchý led) a v −169 °C 
(tzv. dry shippers). Podle náročnosti transportu je zvolen 
teplotní systém, který kvalitou, velikostí a cenou odpoví-
dá požadavkům daného zboží a zákazníka.

Pasivní paletové systémy Credo Cargo s dobou výkonu 96–120 hodin jsou určeny pro teplotní režimy 15–25 °C, 2–8 °C a od −15 do −25 °C.
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Použít lze buď pasivní, nebo aktivní teplotní systémy, 
přičemž každý z nich má své pro a proti. Pasivní systémy 
mají omezenou dobu výkonu, ale zaručují nenarušení 
transportního řetězce (door-to-door). Při využití jedno-
rázových pasivních systémů odpadá i logistika spojená 
s návratem boxu. Aktivní systémy vyžadují použití baterií 
a napájecích kabelů, což může zkomplikovat dopravu 
v méně sofistikovaných destinacích. Umožňují ale na-
stavení širšího spektra teplotních rozmezí.

Pasivní vodní systémy (tzv. cool packy na principu 
vody) se používají pro stabilnější okolní teploty a kratší 
transporty. Pasivní systémy s PCM (zkratka pro „phase 
change material“) se využívají pro přepravy na delší 
vzdálenost, do komplikovaných destinací nebo pro ex-
trémní teplotní rozdíly: například při přepravě z Moskvy 
do Dubaje v únoru, kdy je v Moskvě −30 °C a v Dubaji 
+30 °C. Tzv. single use pasivní boxy se primárně použí-
vají pro vzdálenější destinace, odkud je složité vrátit box 
zpět. „Multi use“ systémy převažují při permanentních 
přepravách do jedné destinace, kde se boxy uskladní 
a zpět se vracejí pohromadě ve větším množství, čímž 
se značně redukují náklady na přepravní systémy a je 
to rovněž ekologičtější. Doba výkonu pasivních systémů 
činí od 48 do 164 hodin, včetně možnosti hibernace, 
která prodlužuje dobu výkonu. 

Přepravní řetězec ovlivňuje i výběr boxu. Je nutné vzít 
v úvahu skladování a vyzvednutí u příjemce, přepravu 
a uskladnění na letišti, leteckou přepravu, překládku 
a vyložení na letišti v cílové destinaci (např. letní teplota 
v Dubaji 60 až 70 °C), dále uskladnění během celního 
odbavení a doručení k příjemci. Obzvláště u delších pře-
prav a komplikovaných destinací je potřeba počítat se 
zpožděním letu a mít v záloze „plán B“, jako je například 
dosypání suchého ledu cestou.

Prekondice boxu ovlivňuje kvalitu samotné přepravy. 
Na základě validačních testů je potřeba dodržet všech-
ny předepsané postupy. Produkt a datalogger musí být 
vkládány ze stejného teplotního rozmezí. Pokud tomu 
tak není, dojde uvnitř boxu ke změně teploty. 

Case	study:	z	Ománu	přes	Katar	a	Prahu	na	Maltu	
během	pandemie
Český klient si v době pandemie nemoci covid-19 ob-
jednal u Tardigradu přepravu lékařských vzorků z Omá-
nu na Maltu. Jednalo se o dva vzorky z kategorie DGR 
(Dangerous Goods), jeden přepravovaný v teplotním roz-
mezí od +2 do +8 °C, druhý od +15 do +25 °C. Místem 

vyzvednutí u odesílatele byl Salalah v Ománu vzdálený 
1 022 km od hlavního města Muscatu, kam se musela 
zásilka nejprve převézt automobilem. Následovala letec-
ká přeprava z Muscatu do Dauhá, hlavního města Kataru. 
Následně letecká přeprava do Prahy a z ní letecky na 
Maltu, kde se z letiště zásilka musela dopravit opět au-
tomobilem do 11 km vzdáleného města Paola. Použity 
byly boxy Cool Guard Advance v teplotních rozsazích 
2–8 °C a 15–25 °C s dobou výkonu 120 hodin a mož-
ností hibernace (PCM). V Salalahu bylo v době expedi-
ce 26 °C (na přímém slunci ovšem ještě o 10 °C více), 
v Dauhá 23 °C (na přímém slunci opět o 10 °C více), 
v Praze −2 °C a na Maltě 15 °C. V Praze byla zásilka pod 
celním dohledem přebalena do „čerstvých“ teplotních 
systémů. V době pandemie přitom letecká spojení oproti 
běžnému předchozímu období nenavazovala. Oba boxy 
ale do destinace doletěly ve správném teplotním rozme-
zí, jak potvrdily dataloggery. O otevření boxů v Praze 
pod celním dohledem byl sepsán protokol. 

S dalšími obalovými možnostmi pro přepravu produktů 
citlivých na teplotu vás seznámíme v prosincovém vy-
dání magazínu Packaging Herald.

Prekondice pro teplotní rozmezí 2–8 ºC
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Použity byly boxy  
Cool Guard Advance –  
více na:
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Manuální	procesy	ustoupily	automatizaci
Pro český závod Hesov společnost Scott Automation 
navrhla, vyrobila a nainstalovala kompletní automatický 
paletizační systém, který nahradil předchozí manuální 
proces paletizace trayů ze čtyř výrobních linek. Dodáv-
ka zahrnovala dopravníkový systém na traye, stohovače 
a elevátory trayů, čtyři akumulační stoly na traye, doprav-
níky palet včetně stohovačů, kontrolu prázdných palet 
s automatickým vyřazováním, standardní paletizátor 
Scott s vysokým vstupem (ve výšce 3,5 m), vkladač pro-
ložek na prázdnou paletu a horní vkladač proložek mezi 
vrstvy produktů s odebíráním ze dvou zásobníků. „Jde 
o multi-line paletizační řešení, kde je paletizátor umístěn 
ve skladové hale s nízkou teplotou 6 °C, oddělené od 

výrobní části s běžnou teplotou kolem 20 °C,“ přibližuje 
instalaci Jan Zechmeister, systems sales engineer spo-
lečnosti Scott Automation.

Pribináčky	v	moci	multi-line	
paletizačního	systému
Společnost Scott Automation instalovala v roce 2019 v závodě Savencia Fromage & Dairy 
kompletní automatický paletizační systém. Určený je k manipulaci s plastovými kelímky se sýrařskými 
a mléčnými produkty v lepenkových trayích a k jejich paletizaci.

Adriana Weberová

Savencia Fromage & Dairy je francouzská rodinná 
společnost působící v České republice a na Slovensku 
již od roku 1993. V současné době je v obou zemích 
lídrem na trhu se sýrovými a mléčnými specialitami, a to 
především díky jedinečné kvalitě a nezaměnitelné chuti 
svých výrobků. V tuzemsku zastřešuje známé značky, 
jako jsou Pribináček, Lučina, Král Sýrů, Sedlčanský, Ape-
tito, Liptov a další. Ve dvou závodech v České republice 
a v jednom na Slovensku pracuje 1 200 zaměstnanců.

Akumulační stoly
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Paletizátor s vkladačem proložek

Z paletizátoru směřují palety po dopravníku k ovinovací mu stroji.  Zásobníky proložek a paleta připravená ke vstupu do paletizace

... již 25 let servisujeme vaše palety!... Váš partner v paletách

www.herus-palety.cz

PI
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Výstupní	kapacita	činí	až	30	palet	za	hodinu
Čerstvě zabalené produkty v trayích přijíždějí v hesov-
ském závodě po vstupních dopravnících a jsou nasto-
hovány po několika kusech na sebe. Poté odjíždějí 
výtahem nahoru do mezipatra, kde se shromažďují na 
akumulačních stolech. Jakmile je připraveno dostateč-
né množství pro naplnění palety, odjíždějí stohy trayů 
v řadách za sebou do druhé haly k paletizátoru. Zde 
se ukládají na paletu. Pod první vrstvu na paletě i mezi 
vrstvy jsou automaticky vkládány proložky. Plné palety 
následně vyjíždějí po výstupním dopravníku k ovinova-
címu stroji, který paletu ovine do síťky. Poté je paleta při-
pravena k odvozu vysokozdvižným vozíkem do skladu. 
Prázdné palety jsou do paletizace posílány ze zásobníku 
palet, přičemž jejich kvalita je předtím zkontrolována in-
spektorem palet a případné vadné kusy jsou vyřazeny.

Paletizační systém obsluhuje čtyři výrobní linky, ze kte-
rých přijímá dohromady až 76 trayů za minutu. Nejvyš-
ší možná výstupní kapacita paletizace činí 30 palet za 
hodinu. 

Nic	není	nemožné
Největší výzvou pro dodavatele řešení bylo vypořádání 
se s velmi omezeným prostorem v produkční hale. „Ten 
se podařilo využít beze zbytku díky umístění akumulač-
ních stolů do mezipatra,“ podotýká Jan Zechmeister. 
Dalším úkolem bylo překonání výškových rozdílů při 
dopravě – čerstvý produkt v obalu se nesmí příliš na-
klánět (max. náklon 5°), aby se zevnitř nedotkl víčka. To 
znemožnilo použití šikmých či spirálových dopravníků 
a vynutilo si nasazení výtahů typu páternoster.

Použity byly traye se specifickými kónickými zámky, díky 
nimž bylo nutné nové zařízení přizpůsobit tak, aby byla 

zajištěna velmi přesná a šetrná manipulace. Proto byl 
zvolen paletizátor s přenášecím plechem.

Vyřešeno muselo být také tzv. předstohování. „Traye se 
hned na vstupu před akumulací nastohují po několika 
kusech na sebe, čímž se zredukuje potřebná plocha na 
akumulačních stolech a sníží okamžitá rychlost paletizá-
toru,“ popisuje řešení Jan Zechmeister. Unikátnost pro-
jektu spočívá také ve speciálním ovíjení palet do sítě. 
To bylo zvoleno pro zajištění správné cirkulace vzduchu 
mezi nastohovanými produkty na paletě po paletizaci 
při procesu zrání a chlazení. Nasazení automatizace si 
dále vyžádalo mírné úpravy tvaru lepenkových přířezů 
pro traye i proložky, které nebylo možné v původní po-
době procesovat plně automaticky. „Technické řešení 
firmy Scott nám vyhovovalo nejvíce ze všech navrže-
ných řešení od různých dodavatelů technologií paleti-
zace. Především byla oceněna variabilita řešení, která 
byla zajištěna akumulačními stoly před paletizátorem. 
A také nás celkově zaujala kompletní nabídka, která byla 
technicky velmi dobře zpracována včetně celého pro-
cesu ve 3D vizualizaci,“ uvádí Jan Thomayer z oddělení 
investic společnosti Savencia Fromage & Dairy. Hlavní 
přínos nového paletizačního systému vidí především 
v jeho spolehlivosti a efektivitě, která se pohybuje oko-
lo 99 %. „Dále nám tato technologie nahradila nemalé 
množství pracovníků. Firma Savencia je s touto paleti-
zační technologií spokojena,“ uzavírá.

TECHNOLOGIE

Paletizace – uložení trayů

Předstohování trayů

Jak paletizační systém funguje?  
Zhlédněte video:



8K VYTRVALEC. 
Specialista na tisk dlouhých zakázek 6K

25K SPRINTER. 
30“ šíře pro rychle rostoucí trh flexibilních obalů

35K SILÁK. 
B2 formát pro tisk krabiček a obalů

25K 30“ šíře pro rychle rostoucí trh flexibilních obalů

6K

35K SILÁK. 
B2 formát pro tisk krabiček a obalů

8K Specialista na tisk dlouhých zakázek

DESETIBOJAŘ. Zvládne každou 
zakázku od etiket po shrink sleeve

HP INDIGO 
LABELS AND
PACKAGING
DIGITAL PRESSES

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.

Další informace najdete na: hp.com/Indigo
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

obchodní a servisní partner pro ČR a SR
www.dataline.cz 

dataline_hp_labels_ok_03.indd   1 22.05.20   17:04



www.packagingherald.cz62

TECHNOLOGIE

Fujifilm	vstupuje	do	potisku	flexibilních	obalů
V létě na své on-line akci Věříme v tisk vstoupila společ-
nost Fujifilm kromě etiket i do oblasti potisku flexibilních 
obalů, a to představením úzkoformátové inkjetové rotač-
ky Jet Press FP790 s inkousty na vodní bázi. Potiskuje 
substrát v maximální šířce 790 mm rychlostí 50 m/min. 
a je postavena na základech již několik let staré tech-
nologie Eucon. S rozlišením 1 200 × 1 200 dpi pokrývá 
ve CMYK přes 90 % barev Pantone, disponuje rovněž 
dvěma kanály pro krycí bílou. Ke komerčnímu použití 
by měl být první stroj vyroben koncem letošního roku. 
Na severoamerický trh, kde byly dosud nainstalovány 
více než dvě stovky Jet Pressů, používané i pro potisk 
skládačkové lepenky, přijde nový stroj, schopný zajis-
tit výrobu sáčků včetně laminace a prořezu, v polovině 

příštího roku. Poté bude uveden rovněž v Evropě a na 
dalších místech světa. 

Od letošního podzimu je již na trhu dostupný inovova-
ný stroj Jet Press 750S, představený na letošní virtuální 
drupě a určený mj. k potisku obalů z hladké lepenky. 
Novinkou je možnost přepnutí do výkonného režimu 
s 5 400 archy B2 za hodinu, původní rychlost 3 600 
archů zůstává jen pro režim vysoké kvality. 

Mark	Andy:	úzkoformátový	inkjet	pro	středně	velkou	
produkci
Společnost Mark Andy je zavedeným světovým výrob-
cem zejména flexotiskových, ale v posledních letech i di-
gitálních úzkoformátových rotaček. Její nový model Di-

Obalový	tisk:	
technické	novinky,	
ale	i	ohrožení	
drahotou
Zásadní novinkou posledních týdnů a měsíců v obalovém tisku je značné zdražování (běžně o desítky 
procent, u lodní kontejnerové dopravy ale až na pětinásobek) papíru, barev i dalších chemikálií 
potřebných k tisku a nedostatek tiskových substrátů, zejména papíru. Pokud bude trvalejšího 
charakteru, nemůže neovlivnit výslednou cenu obalů. Pozitivnější zprávou jsou technické novinky na 
všech frontách.

Miroslav Dočkal

V nově zřízeném Centru etiket, vybudovaném společností Koenig & Bauer v Radebeulu, je i sedmibarvová ofsetová Rapida 106 X.



we’re on it. cz.koenig-bauer.com

Koenig & Bauer se vrací do segmentu 
strojů zpracovávajících vlnitou lepenku 
se zcela novou řadou CORRU. 
Její součástí je také stroj CorruCUT. 
Technologie, která implementuje 
funkce HQPP flexotisku (High Quality 
Post-Print) s moderním a výkonným 
inline rotačním výsekem.

Stroj CorruCUT je koncipován pro 
vysoce ekonomickou výrobu produktů 
z vlnité lepenky. Při maximálním 
produkčním výkonu 12 000 archů/h 
představuje CorruCUT nová měřítka 
výkonu a produktivity.

Budujte svou obalovou 
budoucnost společně s námi!

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

CorruCUT –  
  potisk a výsek
vlnité lepenky
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gital Serie iQ Press je určen zejména pro středně velkou 
produkci. I zde Mark Andy využila své původní úspěšné 
flexotiskové platformy Evolution Series a inkjetového 
modulu Domino N610i UV. Stroj pracuje se softwarem 
od světových lídrů: společností Esko a Global Graphics.

Inkjetový	potisk	jednoporcových	sáčků	z	Boloně
Boloňská společnost V-Shapes uvedla na trh zařízení Al-
phaFlex pro synchronizovaný oboustranný potisk jedno-
porcových sáčků na vertikálních balicích strojích (VFFS) 
pro plnění sáčků sypkými materiály nebo granulátem. 
Zařízení využívá inkjetových tiskových hlav Memjet Du-
raflex s inkousty na vodní bázi a software ColorGATE 
pro správu barev.

Koenig	&	Bauer:	nejrychlejší	výroba	etiket
Součástí nedávno zřízeného Centra zákaznické zkuše-
nosti společnosti Koenig & Bauer v Radebeulu u Dráž-
ďan je i Centrum etiket, představující výrobu etiket na 
sedmibarvové ofsetové Rapidě 106 X s lakovací jednot-
kou a rotačním výsekem CutPRO X. Výrobce u zmíně-
ného spojení deklaruje dosud zřejmě nejvyšší rychlosti 
v tomto segmentu: 20 000 archů za hodinu, a to i na 
velmi tenké papírové a plastové materiály. Stroj v Cen-
tru je vybaven nakladačem DriveTronic, systémem SIS 
(Sensoric Infeed System) pro vyrovnání archu bez boční 
náložky při maximální rychlosti, systémem vedení archů 
a vykladačem AirTronic. Systém kontroly obrazu Qua-
liTronic PDFCheck srovnává každý tištěný arch s daty 
z PDF z předtiskové přípravy, inline systém kontroly vy-
barvení QualiTronic ColorControl měří každý arch.

Podle výrobce vzroste poptávka po etiketách jen v USA 
do roku 2025 o 3,3 % ročně na 20,6 miliardy USD. „In-
-mould etikety, které zejména zaznamenávají nárůst po-
ptávky, se tisknou na plastový materiál tenký až 50 mi-
kronů. Jelikož je tento typ etiket vytištěn na tak tenkých 
podkladech, může být při procesu sušení náchylný ke 
zkreslení. Jsme ale také lídrem na trhu LED UV sušení, 
které nevyzařuje téměř žádné teplo, což umožňuje vy-
lepšený soutisk a vyšší kvalitu. Ve výsledku tak umož-
níme dosáhnout až 50% zvýšení produktivity výroby od 
řezání archů z role přes tisk, vysekávání, vylupování až 
po separaci užitků,“ říká Chris Travis, technologický ře-
ditel společnosti Koenig & Bauer. 

Konica	Minolta:	inkjetový	potisk	lepenek	cílí	na	
zásilkové	obaly
Světový trh obalů pro internetové obchody měl podle 
společnosti Smithers v roce 2020 hodnotu více než 
49 mld. USD, přičemž 80 % tvoří právě obaly z vlnité 
lepenky. Průzkum také naznačil, že pandemie urychlila 
nárůst poptávky po obalech určených pro internetové 
obchody o dva až tři roky ve srovnání s prognózami před 
pandemií covidu-19. 

Právě pro potisk i personalizaci e-commerce obalů z vl-
nité lepenky slouží novinka společnosti Konica Minol-
ta, která byla uvedena na trh v únoru. Inkjet PKG-675i 
používající inkousty na vodní bázi je vhodný i pro po-
tisk skládačkové lepenky. Lepenky mohou být v arších 
i předsekané.

Model PKG-675i vyrábí společnost MTEX NS, OEM part-
ner společnosti Konica Minolta. Stroj tiskne ve CMYK 
a díky pěti tiskovým hlavám Memjet dosahuje šířky tisku 
1 067 mm v rozlišení 1 600 × 1 600 dpi při rychlosti až 
18 metrů za minutu. Dodáván je s ripem Caldera a využí-
vá inkousty na vodní bázi, schválené americkým potravi-
nářským úřadem FDA pro nepřímý styk s potravinami. 

Pro potisk i personalizaci e-commerce obalů z vlnité lepenky slouží novinka 
společnosti Konica Minolta.

Pokračuje i ekologický trend ve vývoji nových barev. 
Společnost hubergroup uvedla na trh barvy Hydro-X 
Green Line Premium na vodní bázi, určené rovněž pro 
výrobu obalů. Tisknout lze flexotiskem či hlubotiskem 
na papír, hliníkové a plastové fólie i skládačkovou a vlni-
tou lepenku.

DETEKCE ANOMÁLIÍ

Upozorní na předměty v oblastech, kde být 
nemají, nebo například informuje o zraněném 
pracovníkovi v odlehlé části komplexu.

INTELIGENTNÍ 
KAMEROVÁ 
ŘEŠENÍ  
 PRO POLYGRAFII

AuTORIzACE PřÍsTuPu  
DO výRObNÍCh PROsTOR 
NEbO jEjICh čÁsTÍ

 Možnost využití rozpoznávání obličejů – 
autorizovaný přístup bez nutnosti ID karet. 
Autorizace přístupu k důležitým nebo 
citlivým zakázkám. Při porušení pravidel je 
spuštěno předem nastavené upozornění.

Konica Minolta se kromě jiného věnuje přes 20 let zpracování obrazu. 
Od obyčejného skenu přes strojové čtení, analýzu a porozumění 
obsahu dokumentu nebo fotky se společnost díky rozvoji technologií 
přesunula k dodávání kamerových systémů, videoanalytiky a aplikací 
pro počítačové vidění. Během této doby získala skutečně expertní 
znalosti, které promítá do nabízených zákaznických řešení i v oboru 
polygrafie. 

Základními stavebními prvky jsou kamery Mobotix, které se vyznačují 
vynikající kvalitou obrazu nejen rychle se pohybujících objektů,  
ale i za zhoršených světelných a teplotních podmínek.

Více informací naleznete na našich 
stránkách konicaminolta.cz

ANALýzA POhYbu OsOb  
v uRčITé ObLAsTI POMOCÍ  
Tzv. hEAT MAP

Heat mapy slouží jako podklad pro 
optimalizaci výroby nebo třeba údržby 
strojů.

sLEDOvÁNÍ A ANALýzA  
TEPLOTY v PROsTORu

Prevence zahoření při sušení. Včasná detekce 
teplotních anomálií, např.: přidřených ložisek, 
nefunkčního odsávání nebo otevřených dveří.

POčÍTÁNÍ PRŮChODŮ OsOb 
AREÁLEM NEbO hALOu

V případě přítomnosti osob se aktivuje 
výstraha pro obsluhu manipulační techniky.

DETEKCE PROsTOjŮ

Informace o přerušení výrobního procesu  
s možností následné analýzy příčiny.

Koenig & Bauer a Heidelberg  
na China Printu – více na:
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Změny	v	chování	zákazníků
Již zmíněný covid a především zcela nepředvídatelná 
opatření, která omezovala a stále omezují ze dne na den 
nejrůznější odvětví, stála u změny chování zákazníků při 
objednávání obalů a dalších tiskovin. Zákazníci logicky 
začali objednávat obaly a etikety v menším množství, aby 
nevytvářeli jejich zbytečné zásoby při nejisté možnosti 
odbytu a prodeje svých výrobků. A to je jeden z hlavních 
důvodů nárůstů výroby obalů digitální cestou, protože ta 
je právě primárně určena pro menší a střední náklady. Dal-
ším důvodem je vysoká flexibilita těchto provozů, které 

dokážou reagovat na nové požadavky zákazníků praktic-
ky okamžitě. A v neposlední řadě mají tyto provozy menší 
množství subdodavatelů, protože některé věci pro výrobu 
nepotřebují (např. tiskové desky, štočky…) a tím jsou méně 
závislé na případných výkyvech u těchto partnerů.

HP	Indigo	35K	–	specializovaný	stroj	pro	tisk	
krabiček
Prvním strojem, který si představíme, je HP Indigo 35K, 
který je prvním a jediným komplexním řešením pro di-
gitální tisk obalů ve formátu B2+. Na začátku je nutné si 

Digitální	tisk	je	pro	výrobu	
obalů	stále	populárnější
Začíná se stávat trochu módou zmiňovat covid jako příčinu prakticky všeho dění kolem nás, ale 
v případě tisku obalů svoji roli zcela určitě sehrál. V článku přinášíme aktuální novinky společnosti 
HP Indigo, která je lídrem mezi výrobci digitálních tiskových strojů pro tisk obalů.

Adriana Weberová

Foto: HP Indigo 
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uvědomit, že je-li tiskový stroj určen pro tisk obalů, ne-
znamená to pouze schopnost potisknout substráty větší 
tloušťky. U mnoha výrobců je to jediný argument, kterým 
zařadí své zařízení mezi „obalářské“ stroje. Tisk obalů 
je pochopitelně komplexní záležitost, a pokud vybavení 
a funkce stroje nedokážou splnit tyto požadavky, zůstá-
vají pouze obyčejnými tiskovými stroji, které potisknou 
silnější materiály.

HP Indigo 35K splňuje prakticky všechny požadavky 
pro tisk obalů. Stroj disponuje paletovým nakladačem 
s maximální výškou stohu 85 cm a dále dvěma šuplíko-
vými zásobníky, které rozšíří celkovou výšku stohu na-
loženého materiálu až na 145 cm a umožní nepřetržité 
nakládání materiálu do stroje. Maximální formát archu je 
750 × 530 mm, tloušťka od 0,14 do 0,63 mm.

Dalším modulem stroje je inline primovací jednotka, 
která slouží ke zlepšení adheze barvy na potiskovaný 
materiál a je důležitá především pro potisk plastů. Díky 
tomu je možné ve stroji HP Indigo 35K potiskovat nejen 
lepenku (až 450 g/m2), ale také PVC, PP (až 630 g/m2) 
a PET (až 550 g/m2). Není tedy nutné používat pro potisk 
těchto materiálů drahé UV tiskové technologie.

Samotný tiskový engine stroj je obdobou ostatních stro-
jů HP Indigo. Disponuje tedy sedmi barevníky, které je 
možné pro tisk využít i vícenásobně. Vzhledem ke spe-
cializaci tohoto stroje na tisk obalů nedisponuje tento 
stroj obracecím zařízením. Rychlost tisku v režimu CMYK 
činí 3 450 archů B2 za hodinu.

Pro stroj je k dispozici celá řada barev včetně speciálních 
a přímých barev. Možnost využití rozšířeného barvového 
prostoru pomocí barev O, V, G a možnost použití přímých 

barev jsou velmi důležitými právě pro tisk obalů, kdy je 
požadavek na přesnost barvy zcela zásadní. Stroj dispo-
nuje funkcí Spot Master, která umožňuje simulaci až tří 
Pantone barev v čase kratším než tři minuty, se spotře-
bou tří archů, s výslednou odchylkou delta E nižší než 1. 
Samozřejmostí jsou vyspělé systémy průběžné kalibrace 
během tisku, které zajišťují kontinuální barevnost v rámci 
zakázky, včetně opakovaného dotisku. K dispozici je i in-
spekční systém s automatickým vyřazováním defektních 
archů z produkce.

Předposlední částí stroje je integrovaná hybridní lako-
vací jednotka Tresu, která umožňuje použití UV i teplem 
vytvrzovaných laků. Na konci zařízení je umístěn pale-
tový vykladač. Během jednoho průchodu stroje je tedy 
zajištěn kompletní tisk včetně lakování a archy je možné 
již pouze dopravit do výsekového stroje.

HP	Indigo	25K	–	tisk	flexibilních	obalů	a	etiket	v	šíři	30"
Jestliže etikety se již poměrně dlouhou dobu ve velké 
míře tisknou digitálně, sektor flexibilních obalů zůstá-
val v pozadí. Revoluci přinesl až stroj HP Indigo 20000, 
který šíří tisku 30" umožnil vyrábět sáčky nejrůznějších 
velikostí pro různé kategorie produktů. A nyní přichází 
na trh jeho nástupce – tiskový stroj HP Indigo 25K.

Délka raportu je 1 120 mm a lze tisknout na materiá-
ly v tloušťkách od 0,01 do 0,4 mm v závislosti na typu 
použitého materiálu. Škála potiskovaného materiálu je 
díky vestavěné online primovací jednotce s coronou ne-
smírně široká. Pokrývá papírové substráty, nejrůznější 
druhy plastových fólií a jejich kombinace. Stroj dispo-
nuje celkem sedmi barevníky a v rámci tisku lze použít 
příslušnou barvu i vícenásobně. 

Už i flexibilní obaly  
lze tisknout digitálně.

Tiskové zakázky z HP Indigo 25K lze zpracovávat v různých typech 
laminátorů a jiných dokončovacích zařízeních.

Foto: HP Indigo

HP Indigo 35K je komplexním řešením pro digitální tisk obalů ve formátu B2+.

Foto: HP Indigo

Vytisknout lze i dvě vrstvy bílé barvy
Rychlost tisku
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Budeme více nakupovat potraviny a ostatní katego-
rie online, tak jak jsme si zvykli v covidové době? 
Kdy se naplno vrátíme do kamenných obchodů 

a restaurací? Jak budou vypadat a jaké inovace nabíd-
nou? Na tyto otázky hledalo odpověď zhruba 80 řeč-
níků letošního Retail Summitu. Jedním z nejvíce sklo-
ňovaných slov v popisech uplynulých měsíců byl „šok“ 
a reakce na něj. Kromě nezbytné snahy o „zachování 
životních funkcí“ se přes úspory a ochranná opatření 
řada firem v Česku dokázala velmi rychle posunout do 
fáze adaptace a přijít s inovacemi. 

Letošní ročník zaznamenal jak početnou účast, tak nebý-
vale silné zastoupení top manažerů a majitelů firem, a to 
mezi řečníky i v publiku. S bezmála tisícovkou účastníků 
na místě se třídenní akce zařadila mezi aktuálně největší 
konference na téma obchod v Evropě. Jasně se uká-
zalo, že lidé po měsících omezených kontaktů začínají 
oceňovat setkání s kolegy z jiných firem a chtějí sdílet 
zkušenosti. Na akci se bohužel z kapacitních důvodů 
nemohli dostat všichni zájemci o účast, již týden před 
termínem konání bylo vyprodáno.

Potraviny	jsou	poslední	baštou	obchodu,	která	ještě	
nepadla onlinu
Letos byl klíčovým řečníkem inovátor Tomáš Čupr z Roh- 
lik Group. „Covid potvrdil, že bez onlinu to dlouhodobě 
nepůjde. Potraviny jsou poslední baštou obchodu, která 
ještě nepadla onlinu. Ale stane se to,“ předpovídal To-
máš Čupr a zároveň kolegy v sále burcoval, aby sami do 
online prodeje potravin více investovali a spolu s ním tak 
posouvali celý trh. Změna zákaznického chování totiž 
nepřijde, pokud nebudou služby perfektní. V Evropě se 
prodají v průměru zatím jen 4 % potravin online, zatímco 
v Jižní Koreji je to již nyní čtvrtina trhu. Tam by se tře-
ba Velká Británie, nejsilnější evropský online trh, mohla 
podle prognóz dostat za čtyři roky.

Rohlik	Group	zdvojnásobil	tržby
Samotná Rohlik Group má letos zdvojnásobit tržby 
a příští rok si z evropského online trhu chce ukousnout 
větší podíl díky expanzi do Francie, Španělska, Itálie či 
Rumunska. „Při současném tempu inovací kamenný ob-
chod nebude do deseti let dramaticky jiný, možná jen 
už nebudeme platit u pokladen. Online ale může být 

Retail Summit ukázal 
připravenost	na	novou	realitu
Téměř tisícovka klíčových hráčů obchodního trhu se sešla 24. září na Retail Summitu 2021 
v Kongresovém centru Praha. Akce konečně naživo ukázala, že se obchod nejen vzpamatoval z šoku 
a nebývalého výkyvu trhu, ale také se připravuje na novou realitu. Řada firem v Česku se dokázala 
velmi rychle posunout do fáze adaptace a přijít s inovacemi. Pořadateli jsou společnost Blue Events 
a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Adriana Weberová

Kompletní nabídka paleti začních 
a distribučních systémů

www.scott automati on.cz

Plánujete automati zaci 
ve vašem provozu?

Rádi poradíme a zpracujeme 
nezávaznou cenovou nabídku.

Kontaktujte nás!

+420 519 430 272
info@scott automati on.cz
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 Odborné řízení projektů a instalace

 50 let zkušeností 
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ve stejné době mnohem dál,“ naznačil Tomáš Čupr. Od 
současného stavu, kdy zboží vybírá zákazník a kurýr ho 
doveze, pokud je dost kapacit, je možné se posunout 
nejen k záruce přesného doručení, ale třeba i ke službě, 
která rovnou jídlo vybere a vy jen potvrdíte objednávku. 
Dalším krokem by podle něho mohlo být, že jídlo najdete 
v lednici, která se sama doplňuje. 

Třetina	Čechů	chce	online	nakupovat	dál
Nárůst online prodeje nejen v potravinách byl daný i pří-
livem nových zákazníků, protože 14 % Čechů během 
pandemie poprvé zkusilo nakoupit na internetu. Třetina 
Čechů je ochotná online nakupovat dál, 48 % chce naku-
povat zpět v kamenných obchodech, jak uvedla Helena 
Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Další řečníci 
potvrdili nezastupitelnou roli kamenných obchodů, ale 
také jejich postupný přerod a digitalizaci. Technologie 
využívající umělou inteligenci dnes umějí např. před-
povědět vývoj návštěvnosti na základě dat ze senzorů. 
Třeba síť obchodů Flying Tiger díky takovému řešení 
od společností Pygmalios a Xovis ušetří měsíčně v pře-
počtu 2 mil. Kč. „Všechny úspěšné firmy budou tech-
nologické,“ uvedl Miguel Martins da Silva z lékárenské 
skupiny Dr. Max. 

Covid	zamíchal	i	s	logistikou
Vysoký potenciál pro digitalizaci nabízejí v obchodu ze-
jména dodavatelské řetězce. Zavádění nových propoje-
ných systémů nese ovoce v podobě zvýšení efektivity 
celého nákupního procesu. To přináší firmám nejen vyšší 
úspory, ale zároveň snižuje negativní dopady na životní 
prostředí, kterému jak zákazníci, tak obchodníci věnují 
stále větší pozornost. „To, jak covid zamíchal s logistikou 
a výrobou, může být příležitostí, podobně jako kdysi ne-
dostatek másla vedl ke vzniku margarínu. Dnešní nou-
zová řešení se snadno mohou stát výnosnými vynálezy,“ 
řekl Martin Tesař ze společnosti Deloitte a na dalších 
paralelách z historie ukázal, že „svět po covidu“ nečelí 
ani tak revoluci jako spíše zrychlené evoluci fenoménů 
starých stovky let. Například místo tržnic tu máme dnes 
„marketplaces“ typu Amazonu, která sílí a brzy se na 
nich bude odehrávat většina nákupů včetně těch firem-
ních. Čím dřív si podle Martina Tesaře uvědomíme, že 
jsme vstoupili do nového normálu, tím dřív se můžeme 
začít adaptovat. 

Inovace	otevírají	dveře	novým	zákazníkům
Příkladem může být Plzeňský Prazdroj, který se potýkal 
s 30% poklesem celého segmentu gastro, jenž lze vy-

„Covid potvrdil, že bez onlinu to dlouhodobě nepůjde. Potraviny jsou poslední baštou obchodu, která ještě nepadla onlinu. Ale stane se to,“  
předpovídal Tomáš Čupr z Rohlik Group.
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jádřit také číslem –104 mld. Kč za dobu uzávěry tohoto 
kanálu od začátku pandemie. Výsledkem bylo, že kon-
krétně Prazdroj neprodal přes 111 mil. piv. Firma si ale 
udržela svůj směr díky tomu, že se rozdělila na pomysl-
né dva tábory, kdy jeden se vyrovnával s každodenními 
změnami, zatímco druhý myslel do budoucna a pracuje 
nadále s „megatrendy“ trhu, jako je cirkularita či uhlíková 
neutralita do roku 2030. Dalším pozitivním příkladem, 
jak přežít těžké časy, byl příběh společnosti Siko, které 
se daří dosahovat úspor v každodenní spotřebě vody. 
„Když máte ty správné inovace, které řeší problémy, se 
kterými se potýkají všichni, je možné mít během něko-
lika let zákazníky na všech kontinentech a ve více než 
50 zemích světa,“ říká Ondřej Sochor z firmy Swiss Aqua 
Technologies, jež je součástí skupiny Siko.

Absolutním	vítězem	ceny	Mastercard	Obchodník	
roku se stal…
Tradičně se během slavnostního večera předávaly ceny 
Mastercard Obchodník roku, včetně speciální kategorie 

Inovace roku – nová realita obchodu, kde absolutního 
vítěze volí účastníci Retail Summitu. Získal ji Lukáš Něm-
čík za skupinu Coop za projekty E-COOP a COOP Box. 
Ty mění i nejmenší vesnické prodejny ve výdejny pro on-
line objednávky, přičemž zajímavý je zejména důraz na 
obohacení jejich sortimentu o lokální regionální potravi-
ny zásobované z lokálního skladu. První místo v katego-
rii Udržitelný obchodník získal Kaufland. Cenu O2 Digital 
Retailer si letos odnáší společnost Rossmann, která se 
významně posunula jak v digitalizaci celého provozu, 
tak v řešeních pro zákazníky. Pro ně provozuje například 
bezplatnou wi-fi, jež slouží i k informování o aktuálních 
nabídkách a podpoře věrnostního programu. 

Nadcházející, 28. ročník bude netradičně už v termínu 
4.–6. dubna 2022 a registrace bude možná již během 
podzimu letošního roku. 

Jedním z mediálních partnerů akce je i magazín Packa-
ging Herald. 

Absolutním vítězem v kategorii Inovace roku se stal Lukáš Němčík za skupinu Coop za projekty E-COOP a COOP Box.

Na cestě ke „zdravému obchodu“ –  
více na:

Retail Summit 2021  
ve zkratce na videu:
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Letošní, již 15. SpeedCHAIN nesl označení 20:21 
symbolizující inspiraci širokou škálou témat posky-
tující unikátní prostor pro odbornou diskusi. Progra-

mu vévodila témata spojená s odolností dodavatelského 
řetězce, automatizací a digitalizací procesů, přípravou 
na důsledky akceptování principů evropského projektu 
Green Deal a přetrvávajícím narušením plynulosti glo-
bálního dodavatelského řetězce. V devíti odborných 
sekcích a pěti panelových diskusích zaznělo snad vše, 
co v současnosti utváří změny dodavatelského řetězce. 
Program konference obohatily aktuální zkušenosti spo-
lečností, jako jsou Škoda Auto, Toyota, Zalando, Nestlé 
či Panattoni. Logistická akce přivedla do Břevnovského 
kláštera v Praze na sedm set účastníků z deseti zemí 
světa, kteří zaplnili až do epidemiologických limitů histo-
rické prostory opět ve všech třech podlažích konferenč-
ních prostor. Registrace účastníků byla z kapacitních dů-
vodů letos díky obrovskému zájmu účastníků zastavena 
již deset dní před zahájením konference. 

Společenský rozměr platformy konference tradičně spl-
nil odpolední Beer Time Get-together, který příjemně 
propojil celodenní odborný program v jednotlivých sek-
cích s večerním slavnostním VIP Logistic Rendezvous. 

V pořadí pětadvacátý ročník galavečera VIP Logistic 
Rendezvous byl tak již tradičním vyvrcholením celého 
prvního konferenčního dne. Programem večera účastní-
ky profesionálně provedla Adéla Gondíková s hudební 
skupinou Olympic Revival Band. Kromě bohatého rautu 
nabídl společenský večer také předávací ceremoniály 
hned několika ocenění: GRYF 2021 – ocenění logistic-
ké osobnosti roku si v Tereziánském sále převzal Petr 

SpeedCHAIN  
opět	v	plném	počtu
Letošní jubilejní, patnáctý ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN International 
je již definitivně historií. Co nového nabídl účastníkům, kteří pražský Břevnovský klášter tradičně 
zaplnili v souladu s platnými předpisy do posledního místa? Programu letošní konference vévodil mix 
témat reflektujících jak zkušenosti firem s jejich fungováním v době globální krize, tak i těch, která 
souvisejí s jejím překonáním a vykročením do podmínek tzv. nového normálu. Organizátorem akce je 
společnost RELIANT.

Adriana Weberová

Program konference obohatily 
aktuální zkušenosti společností, jako 
jsou Škoda Auto, Toyota, Zalando, 

Nestlé či Panattoni.
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Rožek, výkonný ředitel SSL ČR, a SpeedCHAIN Supply 
Chain Award získala společnost EPAL v čele s Milanem 
Kovaříkem, výkonným ředitelem Zemského výboru EPAL 
pro ČR a SR. Cenu SpeedCHAIN Supply Chain Award 
udělují společně zástupci médií Packaging Herald, Lo-
gistic NEWS a Retail News.

Celý společenský večer, tentokrát v duchu retro, styli-
zoval atmosféru do období osmdesátých let dvacátého 
století, tuzexové bony jste si mohli koupit od všudypří-

tomného „nenápadného“ veksláka. V prostorách Břev-
novského kláštera ožila prodejna Tuzex s nabídkou sor-
timentu exkluzivního dobového zboží, kvetl zde obchod 
s nedostatkovými céčky a účastníci měli možnost pro-
padnout hazardu v podobě skořápek o tuzexové bony 
ze speciální konferenční edice.

Poděkování patří všem šedesáti třem partnerům, třia-
dvaceti mediálním partnerům (mezi nimiž opět nechy-
běl magazín Packaging Herald), spíkrům, moderátorům 
i účastníkům z celého světa. „Všichni jsou těmi, kdo 
SpeedCHAIN od samotného počátku dělají tím, čím je, 
a to výjimečnou platformou pro výměnu informací, od-
bornou diskusi i formální a neformální setkávání lidí se 
zájmem o moderní logistiku,“ připomněl Miroslav Rumler, 
jednatel pořádající společnosti.

Na shledanou na šestnáctém ročníku konference Speed-
CHAIN v roce 2022! 

Logistická akce přivedla do 
Břevnovského kláštera v Praze na 

sedm set účastníků  
z deseti zemí světa.

SpeedCHAIN Supply Chain Award získala společnost EPAL  
v čele s Milanem Kovaříkem,  

výkonným ředitelem Zemského výboru EPAL pro ČR a SR.
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V novém řezacím centru se řežou podle poža-
davků zákazníků různé typy tubního laminátu, 
které odtud míří do zemí Evropské unie. Zde je 

specializované tiskárny s konvenční úzkou flexotisko-
vou nebo digitální technologií potisknou, svaří a dokončí 
včetně uzávěru. „Následně jsou již hotové tuby v rám-
ci distribučního řetězce dodávány konečnému výrobci, 
který je naplní adekvátním prostředkem. Většinou zubní 
pastou, kosmetickým krémem, zdravotnickým příprav-
kem či domácí chemií. Lamináty aktuálně dodáváme 
tiskárnám do Polska, Itálie, Slovinska, Německa a na 
Slovensko,“ vysvětluje proces sales director CEE (pro 
střední a východní Evropu) společnosti DGPack Ladislav 
Koutňák. Jen pro doplnění, mateřské role jsou vyrobeny 
podle vlastních receptur a dodávány z centrály Danafle-
xu (pozn.: mateřská společnost DGPacku) do českého 
skladu pravidelně každé dva týdny.

Hliníkové	tuby	nahrazují	plastové
Výrobní portfolio tvoří dva hlavní typy materiálů – ABL 
a PBL. ABL obsahuje hliníkovou složku, která zajišťu-
je potřebnou bariéru. PBL je na bázi vícevrstvých PE 
včetně EVOH bariéry. V poslední době firma registruje 
trend přechodu z ABL na PBL materiály, což znamená 
eliminaci hliníkové vrstvy a případně přechod na stopro-
centně recyklovatelné materiálové struktury. Oddělení 
výzkumu a vývoje společnosti Danaflex intenzivně vyvíjí 
mimo jiné i recyklovatelnou strukturu tubního laminátu. 
Základní podmínkou funkčnosti je, že jednotlivé lami-
nované vrstvy budou ze stejné skupiny monomateriálu 
a tím typově recyklovatelné. Nové složení substrátu na 
tuby bude odpovídat stoprocentní bázi PP laminátu, če-
muž by měly vyhovovat i zbylé komponenty tuby, jako 
jsou krčky a uzávěry. 

DGPack	otevřel	 
nové	řezací	centrum
Společnost DGPack se nedávno rozrostla o nové řezací a distribuční centrum v Prostějově. Přiblížíme 
vám některé jeho výrobní technologie, plánované investice, ale i materiálové trendy, které výrobce 
flexibilních obalů reflektuje.

Adriana Weberová

Centrum je vybavené i strojem Heliostar od Windmöller & Hölscher.
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Trendy	je	i	„downgaging“
„Na trhu je také populární tzv. downgaging, což zna-
mená použití tenčích vrstev jednotlivých laminátů, které 
ale stále musí i za nižších pořizovacích nákladů splňovat 
požadované bariéry. Veškeré uvedené typy materiálů 
držíme v pohotovostním množství na svém skladě v jum-
bo rolích, abychom rychleji vykrývali zakázky klientů,“ 
upřesňuje Ladislav Koutňák.

Dalším letošním technologickým přírůstkem byl i druhý 
laminovací stroj COMEXI a zařízení japonského výrobce 
TOTANI, na kterém byla před dvěma měsíci úspěšně 
spuštěna výroba doypacků a tzv. kapsiček pro širokou 
škálu produktů. Během listopadu proběhne instalace 
dalšího japonského stroje pro výrobu kapsiček na dět-
skou výživu. Do konce roku bude ještě instalován druhý 
flexotiskový stroj, a to desetibarevný MIRAFLEX. Sou-
částí strojního vybavení je i Heliostar, což je moderní os-
mibarevný hlubotiskový stroj od společnosti Windmöller 
& Hölscher. 

V novém centru byl vybudován sklad pro hotové výrobky.

V centru byl v polovině letošního roku nainstalován již třetí řezací stroj značky 
KAMPF, který podstatně navýšil kapacitu dodávek nepotištěných laminátů. 
Do konce roku bude ještě dovybaven zařízením pro laserovou perforaci 
pro příčné a podélné nasekávání obalů. Unikátní laserová technologie od 
německého výrobce Lang Laser umožní v souladu s trendem convenience 
snadnější otevírání obalů typu doypack a flowpack zejména pro segment káva 
a pet food. Do budoucna se plánuje instalace ještě dalších dvou strojů značky 
KAMPF.

Tuby z laminátu na bázi plně recyklovatelného 
vícevrstvého PP. Tento prototyp materiálu  

je aktuálně testován a certifikován.
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Areál nového logistického centra s provozní plo-
chou 8 500 m2 je vybaven nejmodernějšími 
elektronickými třídicími pásy na třídění balíků 

a umožňuje vytřídit až 5 000 balíků za hodinu, tedy 
pětkrát více, než činila kapacita původního centra UPS 
v Praze-Ruzyni. Logistické centrum UPS tak reaguje 
na sílící poptávku po e-commerce, tento trend potvr-
zuje i zpráva UPS Smart E-Commerce Report 2021. 
Celkem o 50 % více respondentů ve studii uvedlo, 
že má v úmyslu realizovat „všechny“ nebo „převážně 
všechny“ nákupy přes internet. „V českých podnicích 
vidíme potenciál a chceme jim poskytnout co nejlepší 
spojení s rychle rostoucím trhem e-commerce, u nás 
i ve světě,“ uvádí Ufku Akaltan, prezident UPS East 
Europe District, a dodává: „Strategická poloha v blíz-

kosti pražského letiště nám umožňuje být efektivnější, 
zkrátit dobu třídění na polovinu a nabídnout větší fle-
xibilitu, tedy příznivější časy vyzvednutí i dodací lhůty 
– zejména pro naše zákazníky v Praze a Středočeském 
kraji.“ Nové logistické centrum je také letecky přímo 
spojené s evropským hubem UPS v německém Kolí-
ně nad Rýnem, přičemž německý trh absorbuje téměř 
32 % českého exportu.

Nové centrum podporuje služby balíkové a nákladní 
přepravy i přepravy pro řetězce, a nabízí tak svým zá-
kazníkům všechny služby pod jednou střechou (one-
-stop shop). Sídlo zde bude mít také centrála UPS pro 
Českou republiku, Slovensko, Ukrajinu a oblast vý-
chodní Evropy.

UPS	reaguje	na	sílící	
e-commerce	novým	centrem
Společnost UPS v září slavnostně otevřela nové logistické centrum na třídění a doručování zásilek 
v Tuchoměřicích u Prahy. Jde o vůbec největší investici UPS u nás, která posílí propojení Česka 
s globální sítí UPS ve 220 zemích a teritoriích. Také v Ostravě otevřela nedávno zcela nové logistické 
centrum zaměřené na zdravotnictví.

Adriana Weberová

Budova byla postavena v souladu s mezinárodní environmentální certifikací BREAM Very Good.
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Za posledních pět let firma investovala více než dvě 
miliardy dolarů do posílení evropské sítě, aby umožnila 
svým zákazníkům reagovat na měnící se potřeby spotře-
bitelů. „Jen v loňském roce se tyto investice promítly do 
zahájení výstavby superhubu vybaveného pokročilými 
technologiemi v německém Hannoveru a dalších no-
vých hubů ve Slovinsku, Španělsku, Švýcarsku, Turecku 
a Velké Británii,“ doplňuje Ufku Akaltan.

Divize UPS Healthcare roste
Budoucnost spojuje společnost také s rostoucí divizí 
UPS Healthcare, která sehrála klíčovou roli při zotavo-
vání z pandemie. Od prosince loňského roku dodala více 
než 600 milionů dávek vakcíny proti covidu-19 do více 
než 100 zemí po celém světě a do konce roku chce 
doručit miliardu dávek.

Do budoucna společnost UPS také předpokládá, že se 
zrychlí poptávka po globální logistice ve zdravotnictví, 
zejména po biologických léčivých přípravcích s řízenou 
teplotou, které se vyvíjejí velmi rychlým tempem. Proto 
v Ostravě otevřela zcela nové logistické centrum zamě-
řené na zdravotnictví, napojené na vlastní globální síť, 
které nabízí zákazníkům UPS přístup na rychle rostou-
cí zdravotnický trh střední a východní Evropy. Moderní 
centrum o rozloze 3 800 m2 je vybavené certifikovanými 
prostory s řízenou teplotou a odpovídá náročným poža-
davkům správné distribuční praxe (GDP). Služby centra 
využijí nemocnice a lékárny u nás a na Slovensku, v Pol-
sku a Maďarsku. Centrum počítá s rozvojem, aby bylo 
schopno uspokojit rychle rostoucí poptávku zákazníků 
i v budoucnosti. 

Nové centrum podporuje služby balíkové a nákladní přepravy.

Areál centra je vybaven nejmodernější technologií.

UPS začala své služby na českém trhu nabízet v roce 1992. 
V současnosti má v České republice 500 zaměstnanců.
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Česká rodinná recyklační společnost ETW, která 
jako první u nás vyvinula technologii pro recykla-
ci zemědělských a komunálních plastů, oznámila 

rozjezd spolupráce se společností Orkla Foods Česko 
a Slovensko. Ta je dnes druhým největším výrobcem 
balených potravin v Česku a čtvrtým na Slovensku. Své 
produkty vyrábí celkem ve dvanácti českých závodech, 
na Slovensku a v Rusku a do jejího portfolia patří mimo 
jiné značky Hamé a Vitana.

Společnost ETW se zaměřuje především na výrobu 
LDPE a LLDPE vyznačujících se vysokou kvalitou díky 
několikastupňovému procesu zpracování. „Ten spočívá 
především v přípravě materiálu na třídicí lince, techno-
logickém třífázovém praní, kontinuální automatické fil-
traci při procesu regranulace, následné homogenizaci 
a provedení testů toku taveniny (MFI),“ popisuje výrobní 
proces jeden ze zakladatelů firmy Tomáš Louda.

Nově vyrobený regranulát je obsažen v teplem smrštitel-
né fólii od tuzemského výrobce, kterou potravinářský gi-
gant Orkla používá přímo na své balicí lince ve výrobním 
závodě ve Varnsdorfu ke skupinovému balení kořenek. 
„Smršťovací fólie s podílem recyklovaného plastu jsou 
v Česku skutečně jedinečné – na trhu obalových mate-
riálů u nás dosud inovativní ekologické řešení bohužel 
chybělo,“ připomíná význam nového produktu Tomáš 
Louda.

V současnosti využívá společnost Orkla fólie s 50% ob-
sahem recyklované složky pro výrobky určené na nor-
ský trh. „Nový materiál k výrobě obalů vykazuje výborné 

ETW business s Orklou
Česká recyklační společnost ETW se prosazuje 
i v potravinářském průmyslu. Se skupinou Orkla 
spolupracuje na výrobě unikátní fólie s 50 % recyklátu, 
která tak splňuje požadovanou cirkularitu obalů. Plánem je 
podíl recyklátu i nadále zvyšovat.

Adriana Weberová

Společnost ETW spustila recyklační zařízení 
začátkem loňského října. Na lince v Nelahoze-
vsi vyrábí takzvaný regranulát, který následně 
odkupují například výrobci tašek, pytlů na od-
padky nebo závlahového potrubí. Nyní se svým 
plastovým regranulátem úspěšně vstupuje do 
další nové oblasti.

Hlavní snahou firmy je výroba 
regranulátu na míru podle přesných 

specifikací zákazníků.

Společnost ETW založili s dalším americkým společníkem bývalí hráči amerického fotbalu bratři Petr a Tomáš (vpravo) Loudové.
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výsledky a jeho kvalita se vyrovná obalu vyrobenému 
čistě z primární suroviny. Dalším krokem je navýšení na 
70 % obsahu a vizí je dostat se co nejblíže 100% obsa-
hu recyklované složky. K 70% podílu už máme blízko,“ 
slibuje Tomáš Louda.

Fólie s podílem recyklátu používají ve firmě Orkla vůbec 
poprvé. „V průběhu minulých let jsme již zkoušeli fólie 
s nižším podílem recyklátu, ale nikdy jsme nedosáhli 
uspokojivých výsledků. Až nyní s ETW. Jedná se o skvě-
lou možnost, jak průmyslový a zemědělský odpad, který 
u nás zatím nenachází uplatnění k dalšímu využití, poslat 
dále do světa. Věříme, že technologii postupně rozšíříme 
i do dalších zemí, v nichž působíme,“ podotýká Pavel 
Komůrka, specialista na udržitelnost a inovace obalů ve 
společnosti Orkla Foods a zároveň hlavní koordinátor 
projektu na straně zadavatele.

Smrštitelnost patří podle Tomáše Loudy k těm nejsloži-
tějším aplikacím z hlediska vývoje. „Díky tomuto průlo-
mu věřím, že regranulát okamžitě najde využití i v dal-
ších případech, jako je skupinové balení vod, nábytku či 
ve stavebnictví, kde vidíme velký potenciál pro uzavření 
cirkulárního kolečka, například v kooperaci s distribuční-
mi řetězci,“ nastiňuje plánovaný vývoj. 

ETW je také v poslední fázi vývoje regranulátů určených 
k výrobě strečové fólie. Aktuálně je tato fólie s podílem 
recyklátu testována rovněž v Orkla Foods, která by ji 
ráda využívala pro skupinové balení produktů na pale-
tě. „Pokud se nám to povede, přineseme ekologičtější 
řešení pro celé odvětví logistiky a e-commerce,“ dodává 
Tomáš Louda a připomíná, že v souvislosti s aktuálním 
nedostatkem surovin je ve srovnání s minulým rokem 
poptávka po regranulátu obrovská.

Spolupráce se společností Orkla by měla být odrazovým 
můstkem pro kooperaci s dalšími firmami. „Zaznamená-
váme zvyšující se poptávku po obalových materiálech 
s podílem recyklátu z oblasti potravinářství. Zájem proje-
vují například výrobci balených vod, ale oslovují nás také 
nábytkářské firmy,“ prozrazuje Tomáš Louda. 

Vývoj fólie trval pouhé tři měsíce.

Česká rodinná recyklační společnost ETW jako první u nás vyvinula 
technologii pro recyklaci zemědělských a komunálních plastů.

Nově vyrobený regranulát je obsažen v teplem smrštitelné fólii, kterou Orkla 
používá přímo na své balicí lince ve výrobním závodě ve Varnsdorfu  

ke skupinovému balení kořenek.

Výrobní závod společnosti Orkla ve Varnsdorfu.
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Jednou z mnoha činností TSM Kralupy nad Vltavou 
je provozování sběrného dvora. A právě polystyren 
sesbíraný od občanů odtud v minulosti putoval na 

skládku. Kromě nepříliš ekologického zacházení s odpa-
dem musel provozovatel sběrného dvora platit za dopra-
vu a skládkování odpadu. „Vzhledem k nízké hmotnosti 
polystyrenu, kdy se vozí vlastně vzduch, šlo z hlediska 
dopravy o poměrně drahou záležitost,“ podotýká ředitel 
Technických služeb města Kralupy Luboš Němec.

Cílem pilotního projektu proto bylo vrátit část polysty-
renového odpadu zpět do oběhu. Kromě toho bilance 

nákladů a přínosů za tzv. kompaktování polystyrenu vy-
šla kladně.

Celý proces začíná sběrem polystyrenového obalu po-
cházejícího například z televizí nebo výpočetní techni-
ky, ale také ze stavebnictví (odřezky) do speciální kóje 
v areálu sběrného dvora technických služeb. Po jejím 
naplnění materiál putuje zpravidla jednou týdně do haly, 
kde dochází nejprve k třídění na čistý obalový a ostatní 
polystyren (například stavební odřezky EPS ze zatep-
lování). Roční objem sesbíraného odpadu se pohybuje 
kolem tří tun.

Recyklovaný	polystyren	 
lze	použít	k	různým	účelům
Odpadní polystyren je velmi dobře využitelný 
a recyklovatelný materiál, podmínkou je, aby byl co nejčistší. 
Před rokem a půl se proto v hlavě Pavla Zemene  
ze Sdružení EPS ČR zrodila myšlenka, jak efektivně využít 
odpadní obalový polystyren prostřednictvím technických 
služeb TSM Kralupy nad Vltavou. 

Adriana Weberová

Členy sdružení EPS ČR jsou výrobci 
suroviny (expandovatelného polystyre-
nu), výrobci aplikací z EPS (pěnového, 
expandovaného polystyrenu) a další 
společnosti a odborníci z oblasti EPS 
působící v České a Slovenské republice.

Ředitel Technických služeb města Kralupy Luboš Němec
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Ke zpracování neboli zkompaktování sesbíraného po-
lystyrenu slouží tzv. kompaktor (v tomto případě od 
dánského výrobce KBM Recycling). Zařízení funguje na 
principu šneku podobně jako mlýnek na maso. Výsled-
kem je kompaktovaný neboli zhutněný materiál. Čistý 
obalový nebo stavební polystyren je zkompaktován vždy 
zvlášť. Obalový je zrecyklován na granule kompaktního 
polystyrenu, ze kterého se znovu vyrábí stavební izolace 
EPS nebo XPS. Stavební se buďto podrcený přidává při 
výrobě nového EPS, nebo se z něj vyrábí tzv. lehčený 
beton, popřípadě je pomocí technologie PolyStyrene-
Loop zrecyklován na kompaktní polystyren a zbaven 
retardéru hoření a následně použit na výrobu nových 
izolačních výrobků z EPS a XPS.

Získaný materiál je skladován a expedován v big bagu 
nebo na paletách. Aktuálním úkolem je skladovat a ex-
pedovat recyklát pouze na paletách ovinutých průhled-
nou strečovou fólií. Hlavním důvodem je snadná vizuální 
kontrola kvality materiálů. Mezi jeho příjemce patří re-
cyklační společnosti, jejichž seznam je možné nalézt na 
stránkách www.recyklujemepolystyren.cz.

Recyklovaný pěnový neboli expandovaný polystyren lze 
použít k různým účelům. Například k výrobě nových te-
pelně izolačních desek nebo jako příměs k výrobě malt, 
betonu, izolačních omítek apod. Použit může být také 
jako příměs při výrobě keramiky, kulis a dekorací. Uplat-
nění nachází i v reklamním či nábytkářském průmyslu. 
Pěnový polystyren známe také v podobě tzv. fish boxů 

– obalů na chlazené mořské ryby. Ty se nevyplatí vracet 
zpět k dodavateli a po recyklaci je lze použít k výrobě 
nových obalů.

Čerstvou novinkou spo-
lečného projektu Sdru-
žení EPS ČR a TSM Kra-
lupy je srpnová instalace 
speciální sběrné nádoby 
na místním sídlišti, kte-
rá slouží pouze ke sbě-
ru čistého odpadního 
pěnového polystyrenu. 
Za měsíc do ní občané 
Kralup nasbírali 8 m3 
obalového EPS odpadu. 
Plánem je ve spolupráci 
s městem instalace dal-
ších tří až čtyř sběrných 
nádob.

„Separování probíhá rok a půl a již nyní můžeme říct, že 
se vyplatí ekonomicky i ekologicky,“ říká Luboš Němec, 
kterého doplňuje Pavel Zemene: „Pilotním projektem 
v Kralupech se snažíme vytvořit model, který bychom 
mohli nabídnout i sběrným dvorům v dalších městech.“

Polystyrenu se věnujeme také v článku na straně 42. 

Obalový pěnový polystyren se skládá 
z 98 % ze vzduchu  
a z 2 % z polymeru.

Aktuálním úkolem je skladovat a expedovat recyklát pouze na paletách 
ovinutých průhlednou strečovou fólií. 

Ke zkompaktování polystyrenu  
slouží kompaktor.

„Nevýhodou EPS je, že je elektrostatický a v kontejne-
rech se ,lepí‘ na ostatní plasty. Proto se v některých 
oblastech můžeme setkat s doporučením, aby se EPS 
před vložením do kontejneru vkládal do plastových pyt-
lů, někde dokonce nechtějí, aby se EPS do kontejnerů 
vůbec vhazoval.“

Martin Lochovský  
EKO-KOM

Češi třídí pěnový polystyren lépe  
než před dvěma lety – více na:

O recyklaci odpadního obalového EPS  
na videu:
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Sanikoncentrát byl speciálně vyvinut, aby byl vhodný 

pro potravinářské aplikace. Parx Materials uvedl, že na 

rozdíl od tradičních antibakteriálních přísad, z nichž vel-

ká část používá k ničení bakterií ionty těžkých kovů, do-

sahuje přísada své účinnosti bez biocidů, loužení nebo 

jiných škodlivých vedlejších účinků. 

Stora Enso nabídla papírové RFID štítky s tištěnými 

anténami

Řešení ECO Meal UHF RFID společnosti Stora Enso pro 

potravinářský a nápojový průmysl s anténou tištěnou 

přímo na papírový substrát lze aplikovat do obalů po-

travin určených k ohřevu v mikrovlnné troubě. A to bez 

rizika vzplanutí nebo tvorby elektrického oblouku. Divize 

Stora Enso Intelligent Packaging tím doplnila své portfo-

lio RFID pro potraviny a nápoje, známé jako ECO RFID 

Food & Beverage Collection. Nové řešení ECO Meal je 

tak součástí rodiny ECO produktů pro potraviny: ECO 

Hanger, ECO Stripe a ECO Cap, které umožňují RFID 

identifikaci potravin a nápojů prodávaných v samoob-

sluhách a tradičních supermarketech. 

Tradiční RFID štítky jsou dodávány s RFID anténou lepta-

nou na hliník nebo měď, integrovaným obvodem a vrst-

vou PET, díky které lze čip a anténu připevnit k papírové-

mu substrátu štítku. PET vrstva poskytuje štítku vysokou 

pevnost a pružnost, ale není v této podobě recyklova-

telná, má špatnou absorpci vody, zvyšuje teplotu půdy 

a může v ní vydržet až tisíc let. Leptání chemickými látka-

mi také způsobuje výrobní odpad a vede k emisím CO 2
.

ECO tagy jsou navrženy jako recyklovatelné. Dosud se 

tištěné štítky UHF RFID technologie používaly zejména 

pro sledování oděvů a kosmetiky, ale během několika 

posledních let po nich vzrostla poptávka i v jiných od-

větvích včetně potravinářství. 

Design ECO Meal používá konstrukci pro minimalizaci 

dopadu mikrovlnné energie bez přidání materiálových 

vrstev. Použitý čip UCODE od společnosti NXP Semi-

conductors měří 97 × 13 mm, má roční trvanlivost a byl 

testován v laboratoři TÜV Rheinland. ECO Cap, rovněž 

představený letos, je 30mm recyklovatelný RFID štítek, 

který se vejde na uzávěr lahve. Slouží k identifikaci plas-

tových lahví obsahujících vodu nebo jiné nápoje. Dodá-

ván je s integrovaným čipem UCODE 8.

Balení jahod sledována kombinací QR a RFID

V poslední době rovněž sledujeme stále více řešení 

využívajících kombinace technologií. Belgický velkoob-

chodní dražitel čerstvého ovoce a zeleniny Coöperatie 

Hoogstraten ve spolupráci s dodavatelem technologie 

RFID Aucxis například zajistil vysledovatelnost svých ja-

hod v celém dodavatelském řetězci pomocí kombinace 

QR kódů na lepenkových trayích a vaničkách a pasiv-

ních UHF RFID štítků na paletách. Řešení bylo uvedeno 

na trh loni v létě uprostřed pandemie nemoci covid-19 

spolu s přechodem z plastových vaniček na lepenkové. 

Jahody, které velkoobchod prodává maloobchodníkům 

z celé Evropy, pocházejí od 223 belgických a nizozem-

ských pěstitelů. Každý rok zpracovává 56 milionů vani-

ček a sedm milionů lepenkových trayů. Každá paleta 

obsahuje 1 200 trayů a 30 000 vaniček (tzv. punnetů). 

Společnost si vybrala hybridní systém využívající QR 

kódy k identifikaci každé vaničky i jejího propojení 

s konkrétním pěstitelem a RFID štítky ke sledování pa-

lety, na které jsou stohovány a přepravovány lepenkové 

traye s vaničkami. Pro dosažení lepší vysledovatelnosti 

spolupracovala se svým dodavatelem lepenky a strojů, 

společností Smurfit Kappa, která vytvořila systém umož-

ňující automatizovaný tisk QR kódu na každou vaničku.

Štítek na paletě je přečten čtečkami Impinj namonto-

vanými na vysokozdvižných vozících. QR kódy jsou 

skenovány pomocí kamer v tzv. tunelech viditelnosti, 

které poskytuje společnost VistaLink. Software (mid-

dleware) společnosti Aucxis Hertz zachycuje všechna 

data a identifikační číslo každého RFID štítku, poté data 

spravuje a propojuje ID palety s ID vaničky. 

Vysledovatelnost ja hod je možná   

pomocí kombinace QR kódů a pasiv ních UHF RFID štítků. 
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