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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
máme pro vás pozitivní zprávy. Firmy investují. Výsledkem jsou nové moderní provozy. Život se tak ani v době
„pandemie“ naštěstí nezastavil. Uvozovky jsem použila
proto, že statistickou podmínkou pandemie je 1 600
nemocných, přesněji pozitivních, na 100 tisíc lidí, což
naštěstí nesplňujeme.
Ale zpět k investicím. Například Coca-Cola HBC otevřela
v Praze svůj aktuálně nejnovější a nejmodernější plně
automatizovaný sklad za téměř 500 milionů korun.
Robotizovaný sklad byl nedávno otevřen také v areálu logistického parku v Paskově. Sofistikované řešení
dodala společnost KVADOS Group, prvním klientem je
provozovatel e-shopu YOURGAME.
Jiný e-shop, Alza.cz, otevřel nové logistické centrum
v Chrášťanech, najdeme zde i moderní showroom s plochou 1 200 m2. Investovat do automatizace plánuje také
Rohlik Group. Do jeho distribučních center by mělo putovat až 400 milionů eur! Na automatizaci nezapomíná ani

společnost DACHSER. Aktuálně testuje na německých
pobočkách automaticky řízené vozíky AGV.
Pozadu nezůstává UPS. V reakci na sílící poptávku
v e-commerce zahájilo provoz v novém logistickém centru v Tuchoměřicích u Prahy. V Ostravě se otevřelo první tuzemské logistické centrum zaměřené na segment
zdravotnictví. Nové depo balíkového přepravce GLS vyrostlo v Tišnově.
Pro nový vyfukovací stroj na PET obaly na dezinfekci se
v době prvního velkého lockdownu rozhodla společnost
DF Partner. Zprovozněn byl letos na podzim. Tuzemský
prodejce elektroniky DATART zase ve svém moderním
logistickém centru v Jirnech zprovoznil automatizovaný
balicí stroj Opera.
Milí přátelé, přejeme vám vše, co se špatně balí, myslíme
tím klid, pohodu a hlavně zdraví!
A to vše po celý rok 2022!
Příjemné čtení.
Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald
Sledujte naše inspirace i na sociálních sítích
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Již žádné
kompromisy!
Společnost Markem-Imaje
vychází vstříc potřebám zákazníků.

Rozšířená záruka pět let

na všechny CIJ tiskárny bez rozdílu.
• Záruka v délce pěti let s jasně
definovanými parametry
• Garance nákladů
• Zvýšená produktivita
• Omezené prostoje
• Přesně stanovené náklady
po dobu pěti let

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

Vždy o krok napřed

díky technologiím.
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19. – 20. leden
Future of Polyolefins
Düsseldorf
29. leden – 1. únor

NEWS

Česká pobočka Linde Material Handling slaví
už 30 + 1 let na trhu
Společnost Linde Material Handling Česká republika
v tyto dny oslavuje 31 let na českém trhu. Slavnostní
akce u příležitosti oslav spojené s tradiční zákaznickou
konferencí proběhly v Praze a Ostravě.

Paperworld
Frankfurt nad Mohanem
2. – 3. únor
The European
Biopolymer Summit
Londýn
16. – 17. únor
Czech On-line Expo
Packaging Summit
Praha
16. – 17. únor
European Food & Beverage
Plastic Packaging Summit
Antverpy
2. – 3. březen
World Elastomer Summit
Lyon
15. – 17. březen
ICE/CCE
Mnichov

4. – 6. duben
Retail Summit
Praha
5. – 7. duben
Fruit Logistika
Berlín
25. – 28. duben
Chinaplas
Šanghaj
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Vystoupili na nich nejen známí umělci, ale i významné
osobnosti spojené s ekonomikou a rozvojem podnikání.
Na akcích v pražském Průmyslovém paláci a Ostravském
Trojhalí nejdříve v konferenční části vystoupili Lukáš
Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, a Tomáš Prouza,
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Poté
následovalo slavnostní představení nových vozíků na
venkovním polygonu, kde byly v náročných podmínkách
předvedeny jejich funkce a vlastnosti. Zábavnou část
rozproudilo vystoupení Dary Rolins s jejími tanečnicemi
následované vystoupením Ondřeje Rumla. „Na letošní
oslavy 30+1. výročí jsme se opravdu těšili. O to víc, že
nám loni ty kulaté narozeniny překazila pandemie. Letos
jsme je tedy uspořádali v ještě atraktivnější podobě doplněné předvedením poloautomatických vychystávacích
vozíků a představením nejnovější generace elektrických
vysokozdvižných vozíků na českém trhu,“ uvedl v této
souvislosti Pavel Osička, obchodní ředitel a prokurista
Linde Material Handling Česká republika. Největší pozornost na sebe poutal čelní elektrický vozík X35. Ten
je prvním elektrickým vozíkem na trhu, který se vyrovná
ve všech parametrech vozíkům se spalovacím motorem
a je schopný dlouhodobě pracovat i ve velmi náročných
podmínkách.

NEWS

Legionářský rum Heffron má novou limitku
na počest Masaryka
Palírna U Zeleného stromu opět vzdává hold všem statečným bojovníkům za svobodu. Připravila limitovanou
edici svého Heffronu – Heffron Masaryk. Za etiketou
stojí i tentokrát společnost S&K LABEL. Rum Heffron
s jedinečnou etiketou vznikl symbolicky v roce, kdy
Československá obec legionářská (ČsOL) slaví 100. výročí. A právě první prezident samostatného Československa byl také formálním členem ČsOL s pořadovým
číslem 1 na členské legitimaci. Novinka navazuje na
loňskou úspěšnou řadu Heffronu s limitovanou edicí
s medailonky vybraných legionářských hrdinů, o které

jsme již psali. „Filozofií značky Heffron je svoboda, která
není samozřejmostí v žádné době. Cesta za ní může být
strastiplná a dlouhá, tak jako byl náš boj za samostatný
stát. A právě o vznik samostatného Československa se
nemalou měrou zasloužil Tomáš Garrigue Masaryk, kterého jsme ve spojení s legionáři naší limitovanou edicí
chtěli připomenout,“ přibližuje brand manažer značky
Michal Kučera.
Britský COOP a Unilever
testují opakované plnění obalů
Společnost Unilever a britské spotřební družstvo COOP
spojily své síly a zkoušejí dva různé modely související
s plněním obalů přímo v prodejnách. Cílem je i lépe porozumět postoji spotřebitelů k opakovaně plnitelným, resp.
opakovaně použitelným obalům v obchodech se smíšeným zbožím. Při zkouškách se budou vyhodnocovat dvě
varianty: doplňování a vracení. V opakovaně použitelných lahvích z nerezové oceli budou k dispozici některé
z nejznámějších značek Unileveru (Persil, Simple, Radox
a Alberto Balsam). Model vracení zákazníkům umožňuje
vyzvednout si předem naplněné lahve a po spotřebování obsahu je vrátit do obchodu, přičemž podle modelu
doplňování si mohou opakovaně použitelné lahve koupit a naplnit v samostatném plnicím stojanu v prodejně.
Aktuálně se posuzují různé postupy a typy prodejen, ale
také jejich umístění. Testování nyní probíhá v prodejně
COOP na Wolverhampton Rd v městečku Codsall a na
podzim se rozšíří do prodejny ve čtvrti Marsh v Huddersfieldu. Za COOP se k novince vyjádřil Ian McCutcheon,
vedoucí vývoje novinek: „Neustále vyvíjíme nové způsoby, jak poskytovat další služby přidané hodnoty a rozšiřovat nabídku. Při zkouškách s Unileverem chceme
poznat chování spotřebitelů, abychom
se z něj poučili a poskytli nakupujícím
snadné a rychlé způsoby, jak eliminovat spotřebu plastů.“

Více na: www.packagingherald.cz
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V potravinách vládnou
minimalismus, tradice
a přírodnost
Foto: THIMM pack’n’display

Obaly pro potraviny musí splňovat hned několik kritérií. Kromě legislativních požadavků se při
jejich výrobě nesmí zapomínat ani na logistiku. V grafickém designu jsou stále módní minimalismus
a přírodní vzhled, následované návratem k tradici. Spotřebitelé slyší na udržitelné materiály
a opětovně použitelné obaly.
Adriana Weberová

J

e všeobecně známo, že obaly pro nápoje a potraviny podléhají přísným legislativním ustanovením
a normám. Svá specifika mají primární obaly. Ta se
odvíjejí od typu potraviny, například jakým teplotám má
být obal vystaven. Z hlediska designu je dlouhodobým
trendem minimalismus, do popředí se dostává tradice.
„Konzumenti mají rádi pocit, že podporují
svoji kulturu a historii, ale líbí se jim také
jednoduchost, kterou minimalismus nabízí,“ zaznamenává Libor Miloševský, jednatel společnosti Cardbox Packaging. Ta
má zkušenosti především s obaly z hladké
lepenky pro rychlé občerstvení, ovoce, zeleninu či sladkosti.
Poptáván je i přírodní vzhled obalu. A tím se
dostáváme opět k udržitelnosti. Trendy jsou
recyklovatelné materiály nebo obaly s podílem recyklátu. I když materiály s obsahem
recyklátu nemusí být vždy ideální z hlediska
bezpečnosti. Nesmíme zapomínat na jejich vhodnost
pro přímý styk s potravinou. „Trendem je jednoznačně

10 www.packagingherald.cz

využívání ekologičtějších a kvalitnějších materiálů. Napříč sortimentem jde u nás z 90 % o polypropylen. Stále
častěji využíváme i papírové obaly, pokud vlastnosti výrobků jejich použití umožní,“ potvrzuje Jan Kratina, vedoucí oddělení marketingu Bidfood. „Všeobecně se dá
pozorovat snaha výrobců a uživatelů obalů reagovat na
preference zákazníků a zaměřit se tak na
environmentální a do jisté míry i funkční
aspekty obalů,“ podotýká Pavel Komůrka,
Packaging Innovation – Sustainability coordinator společnosti Orkla Group Procurement. V Orkle například přemýšlejí, jak
skloubit požadavky na smysluplné opětovné využití obalů, které se po spotřebě
výrobku stanou odpadem, s preferencemi
zákazníků a jejich schopností porozumět
tomu, s čím v obalech přichází (např. použití recyklovaných komponentů nebo mateFoto: Bidfood
riálů z obnovitelných zdrojů).
Na udržitelné obaly sázejí přirozeně i farmáři. Například
Farma Bezdínek používá k prodeji svých rajčat, která
…pokračuje na str. 12

PR PREZENTACE

Recyklační řešení pro baby food
Co je přesnídávka? Pyré, kašička, příkrm… Takto je od mladých let všichni známe. Děti je prostě milují a dospěláci zase mají
na chvilku „vystaráno“, pokud doma mají k dispozici pár přesnídávek někde ve spíži.

V

současnosti pro tento typ potravin používají výrobci dětských výživ stále různé formy primárního obalu. Z pohledu bariérových požadavků je volba potenciálních materiálů zredukována na buď skleněné, anebo vícevrstvé plastové
obaly.
Současné struktury balení
Pyré ve skleničce je sice ověřená klasika, kterou si všichni pamatujeme, ale mobilní požadavky dnešní doby již posunuly balení
do formy tzv. kapsiček (někdy anglicky „pouche“) a důvody jsou
zřejmé. Rozšíření příchutí, využití celkové potiskované plochy,
uskladnění kdekoli a při jakékoli teplotě, příjemná konzumace
bez použití lžičky a samozřejmě je možné přesnídávku dočasně
zavřít uzávěrem. To vše a mnohem víc jsou výhody balení dětské
výživy do kapsiček.
Retort řešení, pasterizace, sterilizace a nutné tiskové
technologie
Z polygrafického pohledu by se mohlo zdát, že lze tento typ
flexibilních obalů tisknout na jakémkoli typu technologie, ať už
konvenčním flexu, ofsetu anebo novodobém digitálu. Tisková
řešení ale následně limituje několik důležitých faktorů: bariérové vlastnosti balení společně s trvanlivostí produktu, teplotní
forma plnění a požadavky na pasterizaci
či případně sterilizaci výrobku.

V naprosté většině potraviny zdravé
výživy pro děti vyžadují tzv.
retort řešení, což znamená,
že zboží je plněno „za tepla“ a následně sterilizováno
při teplotě nad 123 °C. Tento způsob uchování potravin
má za následek delší dobu
exspirace potravin a zároveň
umožňuje skladování v různých teplotních podmínkách.
Z polygrafického pohledu je
nutné vícevrstvé fólie potiskovat pouze technologií hlubotisku. Proces pasterizace
může mít v extrémních případech za negativní důsledek
Promo kapsička Danaflex delaminaci baleného materiá-

lu, pokud budou obaly tištěné
na jiné než hlubotiskové
technologii.
Budoucí struktury
a čas přechodu
Momentálně jsou nejvíce
rozšířenou strukturou třívrstvé a čtyřvrstvé materiály. Triplex připadá na PET/
ALU/PE anebo quadraplex
na PET/ALU/OPA/PEtrans.

V poslední době oddělení
výzkumu a vývoje koncernu
Hotový výrobek OVKO
Danaflex intenzivně pracuje na projektech přechodu na monomateriálové
struktury ve všech potravinových segmentech. Mezi hlavní cílové
obory patří recyklovatelné obaly na kávu, čokoládu, tyčinky, cereálie, mozzarellu, krmení pro domácí zvířata i balení vlhčených
ubrousků. V oboru dětské výživy je schválená plně recyklovatelná varianta OPP20/OPPHB18/PP70 a certifikovaná ze
strany německého institutu INTERSEROH. Použitý obal včetně
víčka z PP materiálu je proto možné vyhodit do stejného typu
odpadu a je kvalifikován pro proces pasterizace.
Finální řešení
Výrobců dětské výživy je v Evropě poměrně hodně. Z pohledu balicí technologie buď disponují dokončovacím strojem
na tvorbu kapsiček a hotovou roli vstupního materiálu kupují
tzv. v rolích. Anebo tyto společnosti kupují kapsičky již hotové
s uzávěrem od dodavatele flexibilních obalů a pouze si pyré do
hotového obalů naplní.

Nově otevřená prostějovská firma DGPack (dceřiná firma koncernu Danaflex) je schopna nabídnout balení pro obě formy
plnění. Je připravena dodávat FFS recyklovatelné finální řešení v roli a nově i ready-made kapsičky na právě instalovaném
japonském stroji TOTANI s dokončením TOYO JIDOKI.
DGPack s. r. o.
l.koutnak@dgpack.eu
+420 723 003 901
www.dgpack.eu
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…pokračování ze str. 10

jsou pěstována bez jakýchkoliv pesticidů, traye
a košíčky z vlnité lepenky s příměsí trávy. Obalové řešení od THIMM pack’n’display je ideální
alternativou k plastovým vaničkám a podtrhuje
filozofii společnosti. Obaly jsou vyrobeny ze subtilní vlnité lepenky (F-vlna) a jsou potištěny technologií digitálního tisku. Za zmínku stojí i dárkové
balení pro Ovocňák. Vyrobené je technologiemi
laserového výseku a digitálního tisku, což umožňuje kdykoli rychlou změnu designu. „Součástí
balení je i vložka na fixaci produktů vyrobená
také z vlnité lepenky. Navíc díky zarážce pevně
drží na svém místě i při překlopení obalu. Vložku lze různě variovat, a proto mohou být příště zabaleny jiné produkty,“ upřesňuje Markéta
Svobodová, regional sales manager společnosti
THIMM pack’n’display.

také u ručně balených skládaček,
kde je preferována rychlost a jednoduchost na úkor kreativity.“ Důvody
vidí v tlaku na efektivitu a produktivitu, ale také v přesměrování pozornosti z marketingových činností na
udržení výroby v chodu.
Firma Grafobal Skalica stojí například za jubilejními obaly pro oblíbený Krtkův dort společnosti Dr. Oetker. Zadáním bylo upravit původní
klasický obal se čtyřmi hranami.
Zkosená hrana je zvýrazněna
zlatou fólií.

A jak to dopadlo? Více na:

„Po jubilejním obalu jsme přešli na standardní balení,
ale zkosenou čelní hranu s nápisy Originál jsme ponechali jako výraz originality tohoto výrobku,“ upřesňuje
Zdeněk Kvinta, marketing executive manager senior
CZ/SK Dr. Oetker.

Dárkové balení pro Ovocňák je vyrobené
technologiemi laserového výseku a digitálního tisku.
Foto: THIMM pack’n’display

Naopak se upouští od využívání více druhů materiálů.
A pokud se použijí, měla by být umožněna jejich snadná
separace. „Rovněž je kladen důraz na celkovou minimalizaci spotřeby materiálu, tedy zmenšování obalů. Oblíbeným prvkem u lepenkových obalů se také stala například
okénka bez fólie,“ dodává Libor Miloševský. Některé jednorázové obaly jsou nahrazovány opakovaně použitelnými, což vyžaduje jiná konstrukční a technologická řešení.
V posledních letech je podle Mariána Gaži, vedoucího
útvaru strategického marketingu společnosti Grafobal
Skalica, patrný odklon zadavatelů od netradičních kreativních řešení konstrukcí obalů ke standardním a jednodušším tvarům. „U velkých zákazníků s automatizovaným balením je to pochopitelné, ale registrujeme to
12 www.packagingherald.cz

Zapomenout nesmíme na obaly ze skla. Například
u konzervových sklenic je trendem, aby tělo sklenice
a uzávěr byly v jedné linii (design válce). S podobným
zadáním má zkušenosti společnost VETROPACK MORAVIA GLASS. „Italský zákazník Barilla, největší výrobce
těstovin a omáček v Evropě, se na nás obrátil s požadavkem výroby prémiového konzervového skla na pesto
atp. v objemu 220 ml v bílé barvě. Klient měl rámcovou
představu o budoucím tvaru, který se měl přiblížit co
nejvíce válcovému designu,“ uvádí vedoucí konstrukce
forem sklárny Marek Pokorák.
Při návrhu tvaru obalu muselo být přihlédnuto k požadavku optické čistoty (žádné
rušivé vlivy – bez nápisů), co nejostřejších
hran, ale také k ochraně etikety a stohování. Zákazník dále požadoval co možná
nejlehčí balení s nejostřejšími liniemi, ale
aby splnilo pevnostní podmínky – vertikální zatížení při plnění a stohování.

Vydejte se s námi do tajů výroby
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HLAVNÍ TÉMA

Aukční lahev oslavuje
ženskost a tajemnost
Na začátku listopadu byla ve sklárně Janštejn představena již desátá série Aukčních lahví Pilsner
Urquell. Jubilejní ročník oslavuje úspěšné a inspirativní ženy. Design deseti lahví proto navrhla jedna
z nejvýznamnějších českých designérek Lucie Koldová a ambasadorkami projektu se stalo deset
výjimečných žen. Stejně jako v minulých letech půjde celý výtěžek dražby na pomoc Centru Paraple,
které pečuje o lidi s poškozením míchy.
Adriana Weberová

A

ukční ručně vyráběné speciální designové pivní
lahve Pilsner Urquell jsou každoročně spojené
nejen s pomocí lidem s poškozením míchy, ale
také se zajímavými osobnostmi. Návrh letošní série proto vytvořila designérka Lucie Koldová. „Právě ji považujeme za inspirativní ženu na poli designu. V návaznosti
na autorku lahve jsme zvolili i téma letošního ročníku,“
vysvětluje Zuzana Dudová, marketingová manažerka
značky Pilsner Urquell. Lucie Koldová je již třetí ženou,
která je autorkou, respektive spoluautorkou designu
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lahve. Je to však poprvé, kdy je celé téma zasvěceno
ženám.
Plzeňský Prazdroj se pro Lucii Koldovou rozhodl především pro její originální a nezaměnitelnou tvorbu známou
u nás, ale také v zahraničí. V jejím příběhu pivovar nachází paralely s celosvětovým úspěchem značky Pilsner
Urquell. „S Lucií jsme se dohodli na tématu, kterým je
oslava ženskosti, což bylo naše jediné zadání. Následně
již měla volnou ruku a máme radost z výsledného vzhle-

HLAVNÍ TÉMA

du lahve,“ uvádí Zuzana Dudová. Výsledkem je podle ní
design lahví založený na ženské tajemnosti.
Důležitou roli v charitativním projektu hrají ambasadorky. Ty měly profesně pokrývat co nejširší spektrum
společenského života. Proto jsou ambasadorkami
významné představitelky z umělecké, akademické
nebo sportovní sféry. Na výběru se podíleli zástupci

Každá lahev je originál. Vyrobená je čistě ruční prací,
na každý kus sáhne kolem 14 párů rukou. Rozdíly mezi
lahvemi jsou také z hlediska vizuálního efektu tvořeny
barevnými tóny, kterých je v návrhu několik a každý
je trochu barevně jiný. Nicméně hlavní barvy volně
vycházejí z charakteristických barev Pilsner Urquell.
Například z odstínů zlaté nebo červené, která je na
tradiční pečeti.

značky Pilsner Urquell spolu s agenturou Bison & Rose.
Najdeme mezi nimi ženy známé z televizních obrazo-

Unikátní lahve pro prémiový plzeňský ležák navrhovali

vek i filmového plátna – herečku Magdu Vášáryovou,

v minulých letech přední designéři, mimo jiné Bořek

zpěvačku Barboru Polákovou, herečku a moderátorku

Šípek, Lars Kemper, Miroslava Kupčíková, Lenka Husár-

Terezu Kostkovou a dokumentaristku Helenu Třeštíko-

ková, Maxim Velčovský, Lukáš Novák, Václav Mlynář,

vou. Český sport reprezentuje oštěpařka Bára Špotá-

Jakub Pollág, v loňském roce Michal Froněk a letos

ková. Inspirativní je i předsedkyně Akademie věd Eva

Lucie Koldová.

Zažímalová, rektorka Masarykovy univerzity Danuše
Nerudová, farářka Martina Viktorie Kopecká, výčepní
Martina Navrátilová a ilustrátorka Eliška Podzimková.

Celý proces od zadání po finální
realizaci trval asi půl roku.
Ale více již prozrazuje autorka Lucie Koldová: „Snažila
jsem se co nejlépe vystihnout zadání tak, aby vyjádřilo koncept ženskosti. Celý proces od zadání po finální
realizaci trval asi půl roku. Řešení má evokovat dvojrozměrnost neboli lahev v lahvi.“ Klíčovými body pro ni byly
tajemství a rafinovanost. „Chtěla jsem pomocí foukaného skla vytvořit elegantní sošný objekt. Lahev je skrytá
pod tónovaným závojem. Téma odhalení a skrývání mi
přijde vzrušující a ženské.“

Možná se ptáte, proč slavnou sklárnu Moser, která vyráběla lahve v loňském roce, nahradila sklárna Janštejn.
Na realizaci aukčních lahví se Plzeňský Prazdroj vždy
snaží spolupracovat se sklárnou, se kterou má její autor zkušenosti. A jelikož je Lucie Koldová zároveň art
directorkou Studia Brokis, jehož produkty vznikají v tradiční sklárně Janštejn na Vysočině, stala se právě ona
místem pro výrobu letošních lahví. Hlavní výrobní proces
spočíval v klasickém foukání skla. Dalším prvkem bylo
pískování horní části obalu, který vizuálně vytváří gradient. Pískované je rovněž logo Pilsner Urquell.

Ze zákulisí výroby aukčních lahví –
zhlédněte video:
PI
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Heights je součástí
pulsujícího města
Pokud znáte svět nových alkoholických nápojů Hard Seltzer, určitě si vybavíte typický vizuální styl této
poměrně nové kategorie, o které jsme již několikrát psali. Do kategorie módních alkoholických sod
vstoupily nedávno Pivovary Staropramen s prémiovou značku Wai Moment nebo Plzeňský Prazdroj
s Hard Seltzerem Viper. Zkušenost s uvedenou nápojovou kategorií má například i designová
a packagingová agentura UNITY GDG.
Adriana Weberová

P

odle designového ředitele společnosti UNITY
GDG Stevena Nicholsona by designové prvky na
obalu nového drinku, který do Evropy přišel z USA,
měly rezonovat s očekáváním zákazníka. „I my jsme prvky typického vizuálního stylu částečně využili, aby zákazník jednoduše pochopil, o jaký výrobek se jedná, ale
zároveň jsme se zcela vědomě posunuli mimo obvyklé
teritorium,“ vysvětluje k designu značky Heights. Úkolem bylo pro belgického klienta vymyslet název brandu,
navrhnout design obalu i klíčové vizuály.

Značka Heights je především o městě a životě v něm.
„Zatímco se všichni ostatní se svým Hard Seltzerem
pohybují na pláži, my chceme být součástí pulsujícího
města. Jak už i jméno napovídá, posunuli jsme Heights
i jeho příchutě do světa koktejlů. Nestojíme totiž pouze
za jménem a designem obalů. Měli jsme možnost být
i u tvorby receptury a podílet se na vzniku chuťového
profilu,“ vysvětluje Steven Nicholson a dodává: „Snažili
jsme se najít takové příchutě, které bude možné míchat
16 www.packagingherald.cz

s džusem, šťávou nebo likérem, čímž vzniknou další variace nápoje. Tím pádem jsme mohli společně s klientem
participovat na definování DNA značky a díky tomu vše
skvěle zapadlo do její plánované strategie.“
Připraveny byly tři základní vizuály
Podpůrné komunikační materiály byly vytvořeny takovým způsobem, aby mohly oslovit zákazníka na každé
úrovni. „Věděli jsme, že tradiční klíčový vizuál, který komunikuje takzvaně vše v jednom, není pro nás řešením.
Proto jsme připravili tři základní vizuály, které definují
značku Heights a zároveň ji propojují se zákazníkem,“
upozorňuje Steven Nicholson.
Vizuály se dotýkají tří základních témat, což je město
samotné, moderní prezentace příchutě a možnost servírovat Heights různými způsoby. Brand book následně
vytvořili v tištěné podobě ve stylu lifestylových časopisů,
a technické guidelines (instrukce) naopak připravili pouze v digitální formě.

Foto: Toyota Motor Manufacturing
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V automotive se inovuje
Na design obalů v automobilovém průmyslu se podíváme očima dvou automobilek. Dozvíme se
třeba, že sázejí na recyklovatelné materiály. Do popředí se dere unifikace obalů, přednost mají vratné
varianty. Chybět nebude ani stanovisko dodavatele.
Adriana Weberová

V

posledních letech automobilový průmysl klade důraz na optimalizaci nákladů, což se týká
i balení. Velká pozornost je věnována také jejich
udržitelnosti. Například plastové proklady mezi jednotlivými díly nahrazují lepenka nebo papír. Častěji se využívají recyklovatelné materiály nebo obaly vyrobené
z recyklátu. „Nové plastové boxy pro přepravu dílů na
Yaris a Aygo X jsou vyrobeny z recyklátu. Jeho podíl tvoří
podle velikosti boxu až 100 %,“ potvrzuje trend Jakub
Tykal, vedoucí oddělení balení dílů ve společnosti Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ). Trend
udržitelnosti vnímají také výrobci obalů. „Významnou roli
hraje otázka recyklace obalu po skončení jeho životnosti
a obecně jeho dopad na životní prostředí. Všechny tyto
podmínky musí balení splnit při optimálních pořizovacích
nákladech a nákladech na jejich údržbu,“ říká Pavel Qui-
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renc, key account manager společnosti Schoeller Allibert Czech Republic. Z hlediska materiálů podle něho
i nadále pokračuje odklon od lepenkového, dřevěného
a kovového balení, které je v mnoha případech nahrazováno plastovými vratnými obaly. Jako příklad uvádí známý plastový skládací kontejner Magnum Optimum 1208.

V automotive se prosazuje
i unifikace obalů.
Dalším trendem je maximální možné vytížení balení,
čímž dojde k poklesu transportu a tím k finanční úspoře
i úspoře CO2. V oblibě je také využívání moderních technologií, jako jsou RFID nebo DMC – Data Matrix Code
pro optické čtení.

DESIGN

V poslední době se více prosazuje i unifikace obalů. Dříve se například vyvíjely palety na konkrétní díl daného
modelu. „V současnosti je velká snaha o jejich unifikaci.
Znamená to vývoj univerzálních palet pro více podobných dílů napříč několika modelovými řadami,“ vysvětluje Petr Sloup, koordinátor plánování balení ve společnosti ŠKODA AUTO. V minulosti používala automobilka
pro střešní nosiče osm typů palet na osm modelových
řad vozů (např. Fabia, Octavia, Superb). „Nedávno jsme
vyvinuli paletu použitelnou pro všechny modely, čímž
dochází k úspoře v nákupu. Výhodou nových palet je
i možnost jejich sdílení mezi projekty při změně výrobního mixu modelů,“ doplňuje Petr Sloup.

stav proto je, aby balení bylo stejné. Benefity jsou nižší investice a flexibilita, kdy změna výrobního poměru
mezi modely nemá na balení vliv. Na příkladu předních
tlumičů blíže vysvětluje Jakub Tykal: „Pokud je v TMMCZ
výrobní kapacita 1 000 vozů denně a balení je stejné
pro všechny přední tlumiče, tak na poměru mezi modely nezáleží a nakoupím obaly na 1 000 aut. V případě
odlišného balení ale musíme nakoupit na výrobní ma-

Při jejím vývoji se musely vzít v potaz střešní nosiče
všech vyráběných modelů. Cílem bylo najít mechanismus, který bude pohyblivý podle rozvoru mezi upevňovacími šrouby sloužícími k uchycení do střechy auta.
Úkolem bylo všechno sladit do jednoho řešení tak, aby
úprava palet mezi jednotlivými modely byla jednoduchá
a uživatelsky přívětivá. Kromě toho musely být díly dostatečně chráněné. „V úvahu jsme brali také možnost
využití i na budoucí modely, které v současnosti neznáme,“ dodává Petr Sloup.

Velká pozornost je věnována
udržitelnosti.
Největším benefitem je požadovaná variabilita palety.
Snížení hmotnosti obalu přineslo úsporu CO2 o 37 %.
Úspora vznikla také odstraněním PVC fólií, do kterých se
původní palety musely balit v zimních měsících z důvodu
ochrany dílu. Na vývoji se podíleli jak interní pracovníci
ŠKODA AUTO, tak i externí vývojové firmy. Ve Škodovce
sázejí také na speciální obaly vyrobené z jednoho materiálu (např. obal pro spoiler) nebo lehce rozebíratelné.
Bezpečnost a kvalita na prvním místě
Jakub Tykal připomíná dvě věci, ve kterých nelze dělat kompromis: bezpečnost a kvalita. „Hlavní zákazník
našeho Packaging teamu je výrobní linka, z čehož plyne, že vyjímání dílů a manipulace s balením by měly být
rychlé a ergonomické. Vzhledem k tomu, že vyrábíme
dvě odlišná auta, se hodně zaměřujeme na co nejmenší
balení, abychom minimalizovali potřebné místo na lince,“
doplňuje.

PI

Mnoho dílů na Yaris a Aygo X je rozdílných (například
tlumiče), ale jsou vyráběny jedním dodavatelem. Ideální
19

Foto: ŠKODA AUTO
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V poslední době se ve Škodovce více prosazuje unifikace obalů.

xima modelů, např. 600 kusů pro Yaris a 700 kusů pro
Aygo X. Znamená to o 30 % navíc, což nepředstavuje
jen investici, ale i nutnost skladování a větší workload
s managementem obalového toku.“ Kromě unifikace
mezi zmíněnými dvěma modely se snaží mít stejné balení i s jinými závody Toyota, zejména s francouzskými.
Prvním důvodem je možný transfer balení mezi závody.
Druhým je výhoda pro dodavatele, pro kterého je problematické balit stejný díl do odlišných balení.

standardizované stohovací prvky ocelových palet, využívány jsou stejné palety a víka pro paletizaci boxů. Balení tak lze navzájem kombinovat, což zvyšuje efektivitu
a bezpečnost logistiky. Pro více než 99 % dílů jsou při
transportu využívány vratné obaly.

Novinkou Toyota Motor Manufacturing je balení
na nový přední plastový lem blatníků pro Aygo X. Box byl vyvinut ve
spolupráci se společností PPO Group.

Skládací kontejner Magnum Optimum 1208
Foto: Schoeller Allibert

Standardizaci balení v evropských závodech Toyoty
potvrzuje také využívání základní paletové jednotky
s rozměry 1 200 × 800 mm a jejích násobků. Dále jsou
20 www.packagingherald.cz

Novinkou je balení na nový přední plastový lem blatníků pro Aygo X. I přes poměrně velkou velikost dílu
bylo cílem, kvůli místu na lince, použití boxu. Standardní
vstřikované boxy používané Toyotou se však v této velikosti nevyrábějí, podobné varianty by byly navíc příliš
těžké. Zároveň se chtěli kvůli zachování stohovatelnosti s Toyota boxy vyhnout tzv. triplex-boxu. Nakonec
automobilka ve spolupráci s firmou PPO Group implementovala combi box, který má spodní a horní hranu
tvořenou standardním vstřikovaným boxem, ale výška
je prodloužena triplexem. Tím bylo dosaženo požadované stohovatelnosti s ostatními boxy, přijatelné hmotnosti
a výšky.

INTERVIEW

V Henkelu
přemýšlejí
holisticky
Společnost Henkel působí na globálním trhu se známými značkami a technologiemi ve třech hlavních
oblastech: Laundry & Home Care, Beauty Care a Adhesive Technologies. Při inovacích produktů
a jejich obalů nezapomíná na životní prostředí, ale pomáhá například i farmářům v Africe a Asii.
I to nám prozradila Zuzana Kaňuchová, ředitelka korporátní komunikace společnosti Henkel pro CEE
(Slovensko, Česko, Maďarsko).
Adriana Weberová

Jaká je filozofie vašich produktů
a jejich obalů?
Na vývoj produktů se ve společnosti Henkel díváme holisticky. Výrobky by měly
nabízet zákazníkům a spotřebitelům větší
hodnotu při menší environmentální stopě.
Naší ambicí je proto, aby každý nový produkt přispíval k udržitelnosti. Ale k obalům. Není tajemstvím, že největší problém
s obalovými materiály spočívá v tom, že
se obvykle mění na odpad v momentě,
kdy spotřebiteli dojde daný produkt. Právě proto se naši odborníci na inteligentní
řešení v oblasti obalových materiálů soustřeďují na design obalů, které se snáze recyklují. Jenom tak mohou materiály zůstat v hodnotovém řetězci
déle. Tato myšlenka je srdcem modelu cirkulární ekonomiky: způsob myšlení, který si klade za cíl používat
materiály, jež se znovu a znovu zpracovávají k opakovanému použití. Eliminuje se tím tvoření odpadu a snižuje
se i environmentální vliv obalových materiálů. Podmín-

kou ovšem je, aby byly k dispozici dobře
fungující systémy recyklace a zacházení
s odpady.
Jak to funguje v praxi?
Zaměřujeme se na inovace, které pomáhají snižovat spotřebu energie a tím
i jejich uhlíkovou stopu. Od roku 2008
podrobujeme výrobky systematickému
hodnocení v procesu inovací. To znamená, že v daném bodě musí naši vědci
prokázat konkrétní výhody svého projektu z hlediska kvality produktu, přidané hodnoty pro zákazníky, splňovat musí
sociální kritéria a v neposlední řadě musí ukázat, jak přispívá k využívání menšího množství zdrojů. Pro každou
kategorii produktu včetně balení zkoumáme jeho vliv na
životní prostředí. Nejde nám pouze o vývoj „zelených“
produktů, sledujeme více aspektů. A tím vstupuje do hry
HenkelSustainability#Master – nástroj na měření produktů a procesů v celém hodnotovém řetězci.
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Můžete nám nástroj přiblížit?
Henkel Sustainability#Master kombinuje různé nástroje
pro měření udržitelnosti. Tento hodnoticí systém se točí
kolem matice založené na jednotlivých krocích hodnotového řetězce a na našich šesti stěžejních oblastech.
Cílem je zvýšit hodnotu výrobku a současně snížit jeho
ekologickou stopu. Tzv. hot spots lze identifikovat pro
každou kategorii výrobků na základě vědeckých metod měření. Jde o oblasti, které mají největší význam
pro udržitelnost – to platí pro dimenzi „hodnota“ i „stopa“. Specifikované „hot spots“ lze použít i pro srovnání
profilu udržitelnosti dvou produktů nebo procesů, což
umožňuje připravit profily udržitelnosti pro každou produktovou kategorii. Naši vědci získaná zjištění používají
k inovaci a neustálému zlepšování produktů.
Tím se dostáváme k inovacím…
Ano. Příkladem inovací je například relaunch značky
Syoss, jejíž obaly prošly dvěma radikálními změnami.
Šampony jsou nyní v černých recyklovatelných lahvích,
a navíc jsou vyrobeny z 98 % z recyklovaného materiálu,
kromě víčka. Produkt v regálech díky barvě nepřehlédnete a z hlediska designu je nadčasový a minimalistický.
Jak si vede značka N.A.E.?
Nedávno na trhu představila tuhé šampony, tělová
a pleťová tuhá mýdla. Složky v produktech této značky
jsou z 99 % přírodního původu, bez silikonů a umělých
barviv. K dostání jsou v plně recyklovatelných obalech,
které jsou certifikovány FSC a zaručují tak výrobu ze
zodpovědných zdrojů. Při výrobě jednoho obalu N.A.E.
se spotřebuje mnohem méně energie potřebné k výrobě plastové lahve. Navíc jeho nízká hmotnost snižuje
přepravní uhlíkovou stopu.
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Dále mě napadá značka Nature Box…
Produkty této značky jsou vyrobeny z přírodních ingrediencí, navíc s veganskou recepturou. V rámci značky
podporujeme také sociální a ekologické projekty, jako je
podpora zemědělců pěstujících guar, což je ingredience
pro péči o vlasy a pokožku. Projekty spočívají v podpoře
zemědělců pěstujících guar v Indii. Pomáháme jim například s vybudováním vlastní zahrádky. V Nigérii zase pomáháme farmářům v udržitelném pěstování palmového
oleje. Lahve produktů Nature Box jsou z 98 % vyrobeny
z tzv. sociálního plastu, odpadu sesbíraného na plážích
i na pevnině. Za zmínku stojí také pohlcovač vlhkosti
Ceresit. Přístroj je vyroben z 60 % z recyklovaného plastu a je 100% recyklovatelný, a to včetně lepenkového
obalu.
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Na plechovce
dominuje písmeno Y
Plzeňský Prazdroj nedávno uvedl na trh nové nealko šťavnaté funkční nápoje AYA. Pro zpětnou vazbu
od spotřebitelů je na zadní straně obalu uveden i QR kód. „Design vytvořila londýnská agentura Pearl
Fisher,“ prozradil Packaging Heraldu marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik.
Adriana Weberová

Mohl byste novinku představit a přiblížit design
jejího balení?
AYA je nová značka nealkoholických osvěžujících nápojů z Plzeňského Prazdroje. Jde o nápoj na bázi sladu, do
kterého nepřidáváme žádný cukr. Nabízí nejen osvěžení, ale také vitaminy a další látky, které mají prokázané
pozitivní účinky na zdraví. Aktuálně jsou na trhu tři varianty – ENERGIE s příchutí grep a zelený čaj, RELAX borůvka a levandule, VITALITA angrešt a rakytník. Design
plechovky má evokovat a přibližovat chuť nápoje, proto
jsou na ní ilustrace ovoce, přírodní motivy a celý design
je v hravém stylu. Vedle toho vystihuje funkce jednotlivých variant, a to především prostřednictvím barevnosti a postav, které představují, k jakým příležitostem se
jednotlivé nápoje, respektive jejich funkce hodí. Postava
na obalu verze RELAX evokuje odpočinek a ležérnost,
zatímco u ENERGIE jde o aktivitu a sport, postava u VITALITY znázorňuje určitou formu ochrany. AYA je nápoj
na bázi sladu, proto celé grafice vévodí písmeno Y v názvu nápoje AYA. Symbolizuje vršek klasu ječmene, ze
kterého se slad vyrábí.
Proč je nápoj právě v 330ml plechovkách?
Plechovky se k podobným typům nápojů hodí, jsou lehké
a skladné, rychle se vychladí v ledničce. Navíc se jedná

o ztenčené plechovky, na jejich výrobu je tedy potřeba
menší množství hliníku. Nyní
jsou vyrobené ze 40–50 %
z recyklátu a naším cílem je
tento podíl dál navyšovat.
Chceme tak využít výhod
hliníku, který lze recyklovat
opakovaně prakticky donekonečna a jeho kvalita je přitom vždycky stejná. Plechovky
z recyklátu, v závislosti na jeho podílu, mají navíc až o 80 %
nižší uhlíkovou stopu a na jejich výrobu je spotřebováno až
o 95 % méně energie než na plechovky vyrobené z primární suroviny. Objem 330 ml považujeme za ideální velikost
pro takový typ nápoje.
Jaké technologie a proč byly v grafickém designu
využity?
V této chvíli jde o testovací limitovanou edici nápojů AYA,
aktuálně využíváme technologii s parciálním lakem.
Kdo stojí za grafickým designem?
Design vytvořila agentura Pearl Fisher z Londýna, která
vyhrála náš tendr. Ten jsme vypsali nejen pro agentury
z Česka, ale byl otevřený i pro agentury z Evropy.
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Prémiový
produkt
v unikátní
krabici
Po letošním podzimním „moštobraní“ vznikla degustační sada Vinea Kumšt Moštu
se šesti druhy Viney – každá z jiného vinařství a odrůdy vinné révy. „Prémiové
sady jsou nyní k dispozici exkluzivně v limitovaném balení vyrobeném na míru
pouze v síti Rohlik.cz,“ řekla mimo jiné Jana Klimková, brand manažerka značky
Vinea.
Adriana Weberová

O kolik kusů limitované edice se jedná?
Degustačních sad Vinea Kumšt Moštu jsme vyrobili několik tisíc. Limitovaná edice je totiž unikátní v tom, že
každá lahev obsahuje vysoký podíl hroznového moštu
z vybrané odrůdy vinné révy pěstované v jednom ze
šesti českých a slovenských vinařství, která k péči o vinice i víno přistupují ekologicky a udržitelně. Vzhledem
k tomuto pečlivému výběru jsme získali pouze limitované množství jedinečného hroznového moštu, a jde
tedy skutečně o exkluzivní zboží. Právě proto jsme se
rozhodli pouze pro jeden distribuční kanál, kterým je
online supermarket Rohlik.cz.
Zvolili jste standardní konstrukci obalu, nebo je
navržen na míru?
Nejprve jsme samozřejmě hledali nějaké standardní
řešení, ale žádné z nich nesplňovalo parametry, které
jsme potřebovali. Vytvořili jsme proto vlastní konstrukci
tak, aby byly lahve uvnitř balení pevně zafixované a nedocházelo k jejich rotaci. Každá lahev i každá etiketa je
totiž unikátní, chtěli jsme tedy zajistit jejich maximální
vizibilitu.
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Z čeho je krabice vyrobena?
Z hnědé třívrstvé lepenky (vlna typu E). Je lehká, a navíc je vyrobena z recyklovaného papíru. Po použití
je samozřejmě opět recyklovatelná. Ke ztvárnění grafických motivů jsme zvolili flexotisk s použitím dvou
barev.
Jak jsou v ní lahve zafixované proti nežádoucímu
pohybu?
Uvnitř krabice jsou dvě lepenkové mřížky vyrobené na
míru podle rozměrů našich lahví. Jedna mřížka je na dně
krabice, do ní se lahve vloží. Druhá obepíná jejich hrdla
z vrchní části.
Jakým způsobem je obal po naplnění uzavírán?
Krabice má samosvorné dno pro jednodušší manipulaci
a po naplnění se uzavírá pomocí zámečku.

Pokračování rozhovoru na:

PR PREZENTACE

Materiály zušlechtěné ražbou KURZ
lze snadno odbarvovat
Recyklace je důležitý stavební kámen v podnikové strategii společnosti LEONHARD KURZ pro udržitelnost. Sběr, zpracování
a opětovné použití materiálů mohou výrazně snížit spotřebu cenných zdrojů i emise CO2.

V

yužíváme nejnovější poznatky ze studie zadané Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. (German Folding Carton
Association, FFI) o recyklovatelnosti skládaček za účelem
další podpory opětovného použití obalů s ražbou.
Inovativní a velmi tenká dekorační vrstva KURZ, aplikovaná horkou
ražbou, přenosem za studena nebo digitálně, je šetrnější k životnímu prostředí v tom, že na výrobku nezanechává nosnou PET fólii.
Rozsáhlé testy provedené ve spolupráci s výrobcem hygienického papíru Essity nyní potvrzují neomezenou odbarvitelnost
a recyklovatelnost skládačkových krabic s ražbou KURZ. Z odpovídajících monofrakcí lze získat vysoce kvalitní vlákna, která lze
použít pro lehké nové papíry, hedvábné papíry a lepenkové obaly. To potvrzuje i Anne-Katrin Klar, PfR Sourcing Manager, Essity
Operations Mainz-Kostheim: „Odpad z tiskáren poskytovaný
společností KURZ, který používáme k výrobě papírových ručníků
vyrobených z recyklovaného papíru, lze zpracovat bez problémů
a bez nutnosti provést jakékoli změny v procesu. Nedošlo k žádným patrným skvrnám ani ztrátám či zhoršení bělosti.“
25 tun odpadových archů poskytlo cenné informace
„Námi ražené výrobky jsou recyklovatelné. Potvrzeno je to
nezávislými asociacemi, jako je INGEDE pro odstraňování tiskařské barvy, nebo certifikací v souladu s DIN-EN 13432 pro kompostovatelnost,“ zdůrazňuje Dr. Markus von Beyer, manažer pro
životní prostředí a bezpečnost ve společnosti LEONHARD KURZ.
„Nyní můžeme prokázat, že recyklátoři dokážou naše obaly plně
zpracovat a udělat z nich nový, vysoce kvalitní produkt.“

Během několika měsíců prošlo testy kolem 25 tun papírového odpadu. „Takto propracovaný přístup k opětovnému využití
průmyslového odpadu je v oboru zatím ojedinělý,“ zdůrazňuje
Dr. Markus von Beyer. Axel Fischer, vedoucí oddělení vztahů
s veřejností společnosti INGEDE, je také spokojen s úspěšností
testů: „Provozní test, při kterém bylo jako surovina použito až
30 % ražby, potvrzuje naše předchozí pozitivní výsledky s řadou
různých produktů KURZ.“
Nová zjištění jsou výhodná pro všechny zúčastněné: zpracovatelé nyní mají skvělé řešení pro svůj vlastní odpad. Díky certifika-

cím iniciovaným společností KURZ o odbarvitelnosti skládačkových krabic a archů s ražbou se nyní společnostem zabývajícím
se recyklací papíru více vyplatí tento druh odpadu přijímat.
Získávají vysoce kvalitní materiály, které lze přeměnit na nové
produkty. „Jsme rádi, že nyní můžeme našim zákazníkům ukázat
všechny důležité aspekty recyklovatelného produktu,“ říká Dr.
von Beyer. „Je to důležitý milník v naší strategii udržitelnosti!“
Studená ražba na recyklovaný karton
Studená ražba zaujme brilantním leskem, vynikajícím výkonem
a efektivitou. Může ale čerpat ze svých předností také na recyklovaném papíru nebo kartonu? Určitě! Proces je obtížný bez
přesného sladění komponent: správná kvalita ražební fólie, perfektně sladěné lepidlo a vhodná pryžová deska.

S ražební fólií KPS SX+ můžete dosáhnout pokročilých designů
od velkých ploch až po nejjemnější detaily, půltóny/gradace.

Další výhody KPS SX+

Použitý PET nosič lze sbírat a recyklovat v programu KURZ PET
RECOSYS®.
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Recyklace plastových
odpadů vyžaduje spolupráci
Spotřeba plastů celosvětově roste. S tím jde ruku v ruce snaha o maximální míru recyklace
plastového odpadu. Ta se odhaduje na pouhých 10 až 14 %. Ke zlepšení environmentální situace,
a to nejen v oblasti odpadů z plastů, pomůže efektivnější sběr, účinnější třídění a recyklace, ale také
odklon od skládkování a spalování. V případě plastů je totiž zásadní, aby se zabránilo jejich úniku do
životního prostředí.
František Vörös

V

e dnech 31. října až 12. listopadu 2021 proběhla ve skotském Glasgowě 26. konference
smluvních stran OSN o změně klimatu COP
26 (COP = Conference of the Parties). Diskutovalo se
o plnění závazného dokumentu z Pařížské dohody o klimatu, zejména o mechanismu trhu s uhlíkem a financování projektů, které mají zajistit do roku 2050 uhlíkovou
neutralitu a nepřekročení průměrné teploty o více než
1,5 stupně Celsia.

26 www.packagingherald.cz

Pro splnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje jsou
životně důležité plasty. Významný růst jejich spotřeby
v každodenním životě je bohužel spojen s všudypřítomným plastovým odpadem. Jeho opětovné použití v rámci cirkulární ekonomiky s důležitou spoluprací výrobců,
zpracovatelů, uživatelů a společností zabývajícími se využitím odpadů je globální výzvou. Pandemie covidu-19
ukázala na řadu neefektivních příkladů k přechodu na
udržitelnou ekonomiku plastů.
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Na tiskové konferenci konané 1. září 2021 ve Washingtonu vyzvali prezidenti petrochemických společností
Dow a LyondellBasell – Jim Fittering a Bob Patel – vedení OSN, aby při nadcházejícím plenárním zasedání zúčastněné státy přistoupily k vypracování a přijetí globální
dohody o odstraňování plastového odpadu z životního
prostředí.
Bez investic to nepůjde
Připomněli významné přínosy plastových aplikací v oblasti snižování spotřeby energií a emisí CO2. Obecnou
vizí by se mělo stát zabránění vstupu plastů do životního
prostředí přijetím univerzálního přístupu ke sběru odpadů a jejich opětovnému použití namísto zákazů a vyřazování plastů z aplikací. Investice do zlepšeného nakládání
s plastovým odpadem by se měly stát nejvyšší prioritou. Dosavadní míra recyklace plastů mezi 10–14 % je,
oproti násobně vyšším podílům recyklací papíru (70 %),
kovů (45 %) a skla (35 %), naprosto nedostatečná. Nutno
podotknout, že pro výpočet míry recyklací se ve světě
používá více než deset způsobů a certifikací.

Míra recyklace plastů
mezi 10–14 % je naprosto
nedostatečná.
Britská společnost EUNOMIA vypočítala, že v roce 2019
dosáhly světové emise CO2 výše 36 miliard tun. Při zlepšení současného stavu technologií využívání odpadů by
bylo možné ušetřit 2,1 až 2,8 miliardy tun. EUNOMIA
poukazuje na tři klíčové oblasti: efektivnější sběr, účinnější třídění a recyklace a také odklonění od skládkování
a spalování.
V případě plastů je zásadní, aby se zabránilo jejich úniku do životního prostředí. Problém je, že dvě miliardy
obyvatel z rozvojových zemí nemají přístup k žádnému
systému sběru odpadů, který tak končí v přírodě a následně prostřednictvím řek v mořích. Deset největších
řek z rozvojových zemí je zodpovědných za 90 % plastů
v mořích.
Bloger na www.icis.com John Richardson uvádí, že podíl
rozvojových zemí na světové produkci plastových odpadů poroste. Jestliže v období 1999–2019 dosáhlo
celosvětové množství plastových odpadů výše 5,8 miliardy tun a rozvojové země se podílely 41,4 %, pak na
období 2020–2040 očekává zvýšení podílu na 63,3 %
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z 10,9 miliardy tun. Při neexistenci dokonalých systémů
třídění a recyklací a ukládání těchto odpadů na skládky
se zvyšuje tvorba metanu, který patří k násobně nebezpečnějším skleníkovým plynům, než je CO2.
Paul Hodgess na stejném serveru uvádí, že současné
desetiletí je klíčové pro dosažení cílových parametrů
z Pařížské dohody a chemický průmysl, jehož součástí
je i produkce plastů, má všechny předpoklady k úspěchu. Aplikace plastů pomůže k plnění cílů i v dalších
sektorech, zejména ve výrobě dopravních prostředků.
Přechod na alternativní výrobu energií a elektropohony a vyšší využívání odpadních plastů způsobí pokles
spotřeby ropy z necelých 100 mil. barelů v rekordním
roce 2019 na pětinu v roce 2050. A postupně dojde
k odstavování nadbytečných rafinerií ropy. K třetinovému poklesu by mělo dojít i ve spotřebě zemního plynu.
Dalším příspěvkem chemického průmyslu by měla být
digitalizace a cirkulární ekonomika.
Podle nejnovější studie společnosti MarketsandMarkets
dosáhl v roce 2017 globální trh s mechanicky recyklovanými plasty hodnoty 36,9 miliardy USD a do roku 2022
měl každoročně růst průměrně o 6,4 % na hodnotu
50,4 miliardy USD. Motorem růstu jsou obalové aplikace, z plastových typů PET a z regionů Asie a Tichomoří
a Severní Amerika.
Do procesů využití postuživatelských plastových odpadů jsou zapojeny, kromě odpadářských společností, jako
jsou francouzské Veolia a Suez, KW Plastics z USA, i další aktéři, včetně výrobců zařízení pro třídění a mechanickou recyklaci, ale i technologie chemických recyklací
u výrobců primárních plastů. Výrobci aditiv přispívají ke
zlepšení vlastností recyklátů, zejména k jejich čistotě,
mechanickým a senzometrickým vlastnostem.
Asociace Plastics Europe podporuje schválení povinného cíle, že od roku 2030 bude v obalech použito
30 % recyklátu. Podmiňuje to ale uznáním chemické
recyklace odpadních plastů za plnohodnotnou formu
recyklací. Současným cílem pro recyklaci plastů v Evropě v roce 2025 je zpracování 10 milionů tun plastových odpadů. Podle údajů agentury AMI je v současnosti v EU v provozu 1 100 linek pro mechanickou
recyklaci o roční kapacitě 4 mil. tun. Dosažení cíle
je tak procesem mechanických recyklací nereálné.
Je proto nutné schválit možnost započítání přínosů
z chemických způsobů recyklací a výstavbu nových
linek urychlit.
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Evropský obalový průmysl je největším konzumentem
plastů s podílem necelých 40 %. S ohledem na krátkodobou životnost těchto aplikací přispívají plastové obaly
nejvíce k tvorbě odpadů. Jen v roce 2018 vzniklo v EU
necelých 18 mil. tun plastových odpadů od spotřebitelů,
z toho 42 % bylo vytříděno na recyklaci (část vyvezena mimo EU), 39,5 % bylo využito energeticky a 18,5 %
skončilo na skládkách. Ze studie GVM „Die europäische
Verpackungsindustrie 2025“ vyplývá, že obalový průmysl má reálný potenciál využít 960 tis. tun recyklátu
a zvýšit tak míru recyklace na 22 %. Největšími překážkami pro vyšší hodnoty jsou přísné předpisy pro přímý
styk plastů s potravinami a pro fyzikálně-mechanické
vlastnosti.

Vizí by se mělo stát zabránění
vstupu plastů do životního
prostředí místo jejich zákazů
a vyřazování z aplikací.
Podle studie IHS Markit bude nutné v souladu s trvale
rostoucí poptávkou po plastech do roku 2050 investovat do plastikářského průmyslu 1,5 bilionu USD, z čehož
300 miliard USD bude potřeba investovat do nových
kapacit pro mechanické a chemické recyklace plastových odpadů.
V ČR se v roce 2018 plastové obaly podílely 36 % na celkové spotřebě plastů ve výši 1,3 mil. tun. Z aplikovaných
typů dominoval polypropylen s 42% podílem, následovaly polyetyleny s 28,8 %, PET s 15,2 %, polystyreny, včetně EPS s 6,9 % a PVC s 0,6 %. Z údajů AOS EKO-KOM
vyplývá, že pouze změnou metodiky evidence recyklace
obalových odpadů se míra recyklace plastových obalů
snížila.

Nový měřicí bod recyklace
od roku 2021 – více na:

V sousedním Německu vykazovali v posledních pěti letech jako míru recyklace i export plastových odpadů,
jehož množství se pohybovalo mezi jedním až 2,5 milionu tun.
Chemický průmysl se musí zbavit setrvačnosti a musí prioritně řešit nízkouhlíkovou budoucnost. Každá chemická
společnost vydává kromě výroční zprávy o hospodaření

i zprávu o udržitelnosti, ve které vytyčuje i úkoly pro
další využití plastových odpadů. Z každé tuny plastového odpadu lze získat chemickými procesy 700–800 kg
sekundárních chemikálií.
Pro zpracování plastových odpadů se vyvíjejí následující
procesy:
• Rozpouštění, zejména pro PS z obalů, EPS z izolací,
PET z obalů a textilu, PE a PA z vícevrstvých obalů
a PP z koberců
• Depolymerizace, zejména pro PS a EPS z obalů, PET
z obalů a textilu, PUR z matrací a izolací, PA ze sítí,
textilu a koberců, PMMA a polyolefiny z obalů a fólií
• Pyrolýza pro směsné plasty po odstranění PVC
a PET
• Zplyňování pro směsné plasty

Investice do zlepšeného nakládání
s odpadem by se měly stát
nejvyšší prioritou.
Z novějších informací uvádím, že americký Chevron
Phillips Chemical připravuje realizaci jednotky o roční kapacitě 450 tis. tun PE z produktů chemické recyklace plastových odpadů. Finská společnost Neste
ve spolupráci s belgickou společností Ravago zahájila v nizozemském Vlissingenu výstavbu jednotky na
chemickou recyklaci plastových odpadů o kapacitě
55 tis. tun/rok.
Recyklace plastů oproti jejich spalování snižují emise
CO2 o více než 50 %
Z analýz životního cyklu (LCA) vyplývá, že mechanické
nebo chemické recyklace plastových odpadů oproti jejich spalování snižují emise CO2 o více než 50 %.
Chemická recyklace se tak stává vhodným doplňkem
k mechanickým způsobům, zejména v případě využití směsných nebo znečištěných odpadů. Z přehledné
studie agentury EUNOMIA z prosince 2020 vyplývá, že
v procesu výstavby je v Evropě a USA více než 30 jednotek s desítkou technologií a s kapacitami 800 – 200 000
tun za rok na jednotku.
Megatrend udržitelnosti se musí odrazit i v nabídkách výrobců obalů, kteří musí zvažovat celý životní cyklus obalů,
včetně recyklovatelnosti, při zohlednění ochrany a trvanlivosti zabaleného výrobku a důsledků přepravy.
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Jak hledat a najít úspory
v odpadech
Dnešní doba přináší pro firmy mnoho výzev, ať už jsou to různé potíže spojené s pandemií covidu-19,
zvyšování cen energií a materiálů, úrokových sazeb či nová a často přísnější legislativa a zcela jistě
i spousta dalších. Otázka, jak se po poměrně dlouho trvající době ekonomické konjunktury vyrovnat
s dobou, kdy se pravděpodobně na nějaký čas ekonomice nebude dařit tak dobře, je tedy na stole.
Adriana Weberová

M

imo úskalí v oblasti ekonomiky se čím dál více
mluví i o environmentálních problémech (o klimatické změně), docházejících zdrojích a vysoké produkci odpadů. Problémy v oblasti životního
prostředí se ve firmách zhmotňují například v podobě
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přísných cílů na snižování produkce odpadů, uhlíkové
stopy, recyklovatelnosti obalů, zero to landfill. Tato kombinace přivádí a bude přivádět mnoho společností k pátrání po nových řešeních tam, kde by je možná v minulosti ani pátrat nenapadlo – v nakládání s odpady a obaly.
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Zmíněné oblasti se věnuje například společnost CYRKL
Zdrojová platforma. V následujících řádcích se s vámi
podělíme o to, jak hledat a najít úspory v odpadech.
V Cyrklu staví na dvou nohách. První z nich je digitální
odpadové tržiště, druhá konzultační služby. Odpadové
tržiště je v podstatě internetový portál, kde je možné
vytvářet nabídky produkovaných odpadů, vedlejších
produktů nebo přebytků. Automatické algoritmy následně nabídky automaticky propojí s dalšími uživateli, kteří
o produkované materiály mají zájem. V současné době
je na tržišti registrováno přes 9 000 uživatelů a obchody
probíhají ve více než 60 zemích světa. Tržiště má samo
o sobě velkou kreativitu v hledání řešení pro nakládání s odpady. Vznikají na něm velmi zajímavá propojení
v mnoha oblastech, jako jsou plasty, stavební materiály,
chemické látky, dřevo, elektroodpad, sklo, textil, papír,
organické odpady nebo kovy.
Nyní se podrobněji zaměříme na to, co je možné s odpady včetně odpadů z obalů dělat, abychom našli
odpovědi na otázky v oblasti financí a životního prostředí. „V konzultačních službách se věnujeme zejména tzv. odpadovým skenům. Ve zkratce to znamená,
že se detailně podíváme na všechny materiály, které
vystupují ze společnosti, a hledáme pro ně optimální
řešení z hlediska ekonomiky a životního prostředí,“ říká
Vojtěch Pilnáček, head of consulting CYRKL Zdrojová
platforma. Výchozí doporučení se pak dají rozdělit na
několik skupin. První z nich je změna technologie. V oblasti odpadů to může znamenat pořízení technologie
předúpravy – například drtiče, lisy, separátory. V jedné
společnosti se například podařilo upgradovat technologii předúpravy zmetkových kabelů. Díky zakoupení
předdrtiče bylo možné začít zpracovávat širší velikostní spektrum kabelů a začít prodávat již předupravené
druhotné suroviny – zejména měděný granulát. Uvedenou změnou se podařilo navýšit zisk z prodeje kabelů
o zhruba 10 milionů korun ročně, a to včetně odečtení
vstupní investice.
Druhou skupinou jsou doporučení v oblasti samotných
cen. Vyplývají z průzkumu trhu a nalezení nových obchodních partnerů. „Z posledních projektů lze zmínit
např. zvýšení výkupní ceny plastových odřezků o 220 tisíc Kč za rok nebo pětinásobné zvýšení výkupní ceny
plastových krabiček z vnitropodnikové dopravy meziproduktů. Dále je v současné době v jednání možnost čtyřnásobného zvýšení výkupní ceny práškového dolomitu
ze sklářského průmyslu pro výrobu hnojiv s celkovým

možným navýšením zisku přes milion korun ročně,“ podotýká Vojtěch Pilnáček.
Třetí a nejspíš nejzajímavější skupinou doporučení je nalezení výrobních podniků, které jsou schopny materiál
produkovaný v jiné společnosti rovnou zpracovat. Tato
možnost totiž obvykle poskytuje odpověď jak na finanční, tak i na environmentální otázky. Krásným příkladem
je propojení společnosti vyrábějící pryžové komponenty
pro automobilový průmysl a výrobce pryžových komponentů pro zemědělské stroje. První z nich produkovala
ročně desítky tun odřezků pryže, které byly vyváženy na
skládku za negativní cenu. Podařilo se jí propojit se zmiňovanou společností pro výrobu pryžových komponent
zemědělských strojů, odklonit tak odpady ze skládky,
a namísto placení ceny za skládkování naopak ještě vydělat prodejem pryže do výroby. „Toto propojení navíc
vzniklo v řádu týdnů po provedení analýzy. V jiných případech může být cesta delší,“ vysvětluje Vojtěch Pilnáček.

Důležité je nalezení výrobních
podniků, které jsou schopny
materiál produkovaný v jiné
společnosti rovnou zpracovat!
Ze skenu v jednom velkém českém pivovaru vyplynula zajímavá možnost řešení odpadních etiket smytých
z vratných pivních lahví. V současné době se v množství stovek tun ročně skládkují za negativní cenu. Sken
ukázal dvě možné cesty řešení. Jednou z nich byla výroba konstrukčních desek, druhou pak rekultivačního
substrátu. První možnost vypadala velmi nadějně. Papír
z etiket by mohl nahradit jiný papír, který byl dovážen až
z Itálie. Po předání vzorků a technologických zkouškách
se nicméně zjistilo, že papír je pro zpracování příliš vlhký, a tato cesta se ukázala jako slepá. U druhé varianty
se jako problém ukázal vysoký obsah některých kovů
v barvách použitých pro potisk etiket. „To vše se v současné době řeší v rámci spolupráce po skenu. Nakonec
se jako nejslibnější ukázala nová cesta předání k recyklaci do papírenského průmyslu do Rakouska, které se
v Cyrklu aktuálně také věnujeme“, říká Vojtěch Pilnáček.
Z dalších příkladů výrob, které CYRKL v průběhu skenů propojil, ještě zmíníme například předání rafinačních
kalů z produkce jedlých olejů do zemědělských bioplynových stanic, odklon řádově tisíce tun skla ze skládek
do výroby betonu nebo acetátu z výroby cigaret do výroby tepelných izolací.
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Logistika palet pod kontrolou
Společnost Norbord vyrábí denně ve svém výrobním závodě v belgickém Genku více než 1 200
metrů čtverečních OSB desek. Pracovníci logistiky na palety každodenně aplikují 1 400 etiket, na
základě kterých jsou řízeny distribuce a skladování. Proces byl automatizován pomocí aplikátorů
Zetes a řešení ZetesAtlas.
Adriana Weberová

C

ílem projektu bylo optimalizovat procesy etiketování a skenování, zvýšit bezpečnost a efektivitu
práce. Plánem bylo dále navýšit kapacitu přidáním nové linky při zachování počtu zaměstnanců a minimalizovat chybovost.

Steven Brouillard, department manager finishing end
operations ve firmě Norbord.
Norbord je jedním z hlavních výrobců OSB desek na
světě. Zaměstnává 2 400 pracovníků na 17 místech
v USA, Kanadě a Evropě. V Belgii má pobočku ve městě

Ve výrobním závodě v Genku probíhá zpracování dřeva a výroba OSB desek různých tlouštěk. Desky jsou
následně naloženy na palety a zabaleny do standardních přepravních balení o výšce 900 mm a maximální
hmotnosti 1,5 tuny. „Pomocí ERP softwaru je vytištěna
etiketa, která je umístěna na paletu a naskenována. Tím
je paleta registrována v systému ERP včetně počtu, formátu desek a jejich pozice ve skladu,“ popisuje proces
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Genk se 125 zaměstnanci.

Manuální aplikace etiket již nebyla dostačující
Před zavedením automatizovaného procesu byly etikety
předem tištěny pomocí ERP softwaru. Po zabalení palety,
které trvá asi 90 sekund, řidič vysokozdvižného vozíku
vystoupil a ručně nalepil etiketu na balení. S nárůstem
objemu na 700 palet denně již nebyla manuální aplikace
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etiket možná. Kromě toho společnost Norbord začala
plánovat již zmíněné spuštění další linky.
Ke splnění stanoveného cíle optimalizovat etiketování
a skenování bylo zvoleno integrované řešení pro identifikaci a serializaci ZetesAtlas. To zajišťuje rychlou a snadnou identifikaci, serializaci a agregaci i pro ty nejnáročnější balicí linky. Systém umožňuje rychlý a jednoduchý
přístup k identifikaci produktu a zajišťuje úplnou dohledatelnost.

Řidiči vysokozdvižných vozíků již
nemusí vystupovat z kabiny a ručně
skenovat každou paletu.
Zařízení nalepí až 1 400 etiket denně
Po zabalení palety na ni aplikátor Zetes automaticky nalepí etiketu – vždy na stejné místo. Jedná se přibližně
o 1 400 etiket za den. Po aplikaci etikety je automaticky
naskenován čárový kód a informace o pozici produktů
jsou zanášeny díky řešení ZetesAtlas do WMS systému
Norbord. Řidič vysokozdvižného vozíku zadává pozici
produktu pouze jednou. Po naskenování je paleta převezena na vyhrazenou pozici ve skladu o celkové ploše
40 000 metrů čtverečních.

s touto technologií mohli rovnou spustit i druhou výrobní linku a nemuseli jsme na přechodné období najímat
žádné pomocné pracovní síly,“ uzavírá Steven Brouillard.

Automatizace v Norbord na videu:
PI

Verifikace
kvality
čárových
1D a 2D kódů

Firma má nyní na každé lince pouze jednoho zaměstnance místo dvou, protože díky automatizaci již řidič
nemusí vystupovat z vysokozdvižného vozíku a ručně
lepit a skenovat etikety.
Navíc se podstatně snížil počet chyb. „V minulosti obsluha občas zapomněla před odvozem palety do skladu
naskenovat etiketu. Naše stavy zásob a jejich pozice
pak nebyly přesné a těžko můžete prodat desky, které
nejsou registrované v systému,“ podotýká Stefan Nysen,
systems developer ve firmě Norbord. Mohlo jít až o pět
palet denně. Další den bylo nutné znovu načíst všechny
palety, aby se našli ty „zapomenuté“.

Nové řešení zvýšilo bezpečnost
a významně eliminovalo chybovost.

Certifikovaná
zařízení REA

GS1 potvrzení
kvality kódu

Poradenství

Ověření
datového obsahu

„Nové řešení bylo plně funkční již šest měsíců po prvním kontaktu s dodavatelem. Díky rychlé dodávce jsme
www.gs1cz.org
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Úkolem bylo aplikovat
etikety na různé krabičky
Společnost BOTTLING PRINTING byla pověřena ve firmě Personna International CZ instalací
nové linky s dopravníkem na značení lepenkových krabiček s holicími strojky. Volba padla na
automatizované zařízení s aplikátorem etiket a tiskárnou.
Adriana Weberová

S

polečnost Personna International CZ z Nových
Modlan u Teplic je dceřinou společností americké
firmy Edgewell Personal Care. Zabývá se výrobou
produktů osobní péče, a to v oblastech mokrého holení,
péče o pleť a opalovacích prostředků, péče o ženy a kojenecké péče. Z výrobního závodu tak putují například
holicí strojky vlastních značek, jako je Wilkinson Sword
a značek evropských retailových řetězců.

Po celém světě Edgewell Personal Care zaměstnává přibližně 6 000 zaměstnanců a její výrobky se prodávají ve
více než 50 zemích.
Vzhledem k tomu, že společnost Personna začala vyrábět nový typ holicích strojků Bulldog, bylo zapotřebí krabičky se strojky a náhradními hlavicemi označit. Novinka
proto vyžadovala investici do nové linky s aplikátorem
etiket a tiskárnou. Dodavatel zařízení BOTTLING PRINTING měl za úkol navrhnout a sestavit nový univerzální
dopravník pro několik druhů krabiček, které mají různé
velikosti a tvary. „Ve firmě Personna jsme měli vybudovat novou automatickou linku s aplikátorem etiket a inkoustovou tiskárnou,“ upřesňuje manažer marketingu
Lubomír Valenta. Aplikátor etiket měl po zadání obsluhy
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polepit krabičky s holicími strojky a inkoustová tiskárna
z boku označit datum spotřeby a číslo šarže.
Pro výrobce byla proto navržena a vyrobena automatická linka s dopravníkem, po které se pohybují jednotlivé
krabičky. Na každý kus je aplikována etiketa aplikátorem
Alpha Compact a z boku
je požadované datum
spotřeby a číslo šarže
označeno inkjetovou
tiskárnou Linx CIJ 8900.
Obsluha linky pouze
zadává do systému informace ohledně krabiček, které jsou následně
označeny.
Hlavními benefity instalace nové linky je možnost aplikace etiket na
různé velikosti krabiček, dobrá čitelnost dat,
snadná obsluha a téměř
bezúdržbový provoz.

Hlavními benefity instalace nového
zařízení je možnost aplikace etiket na
různé velikosti krabiček.

SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME
ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST
DACHSER Contract Logistics

DACHSER Contract Logistics přináší komplexní řešení dodavatelského řetězce
prostřednictvím globální přepravní sítě, efektivního skladování, služeb s přidanou
hodnotou, individuálního poradenství a integrovaných informačních systémů.
Profitujte z dokonalé kombinace našich služeb.

Od 1. 3. 2022 nabízíme volné
skladové prostory v nové pobočce
DACHSER České Budějovice.

www.dachser.cz

Foto: BITO
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Správnou teplotu nelze
udržet bez správných obalů
V říjnovém vydání magazínu Packaging Herald jsme vás seznámili s balením a logistikou zboží
citlivého na teplotu, které nabízí společnost Tardigrad. Nyní si představíme řešení od společností
BITO, STOROPACK nebo SOPACK.
Miroslav Dočkal

Přepravky odolávají teplotám v rozmezí
od −20 do +80 °C
Pro přepravu zboží citlivého na teplotu nabízí společnost BITO skladovací technika CZ sadu vícecestných
přepravek BITO box MB, které lze využít pro skladování, přepravu i vychystávání zboží.
Odolné boxy jsou nabízeny v různých velikostech a jsou stohovatelné, takže
po vyprázdnění zabírají při
přepravě jen
čtvrtinu místa.
Odolávají teplotám v rozmezí
od −20 do +80 °C.
K dispozici jsou
pro ně i víka, kapsy
na etikety nebo
Nejnovější z řady MB boxů je MB Pharma
High Performance. rámy na závěsné
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spisy. Víko lze zabezpečit plombami, které zabraňují
neoprávněné manipulaci se zbožím uvnitř boxu. Plomby
mohou být opatřeny také čárovým kódem.
BITO box MB Food &
Delivery je navržen
pro přepravu potravin,
zejména v rámci logistiky „poslední míle“. Hladké vnitřní stěny zaručují
plné využití objemu,
navíc při vkládání nebo
vytahování do sebe
zasunutých přepravek
nedochází k jejich vzpříčení. Box je také vybaven výřezy pro zavěšení
tašek. Chladicí přepážky
je možné použít současně jako dělítka. Box je

BITO box MB Food & Delivery
je navržen pro přepravu potravin.
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STOROPACK byl letos v soutěži Worldstar Packaging Awards oceněn mj. za Onco-System,
opakovaně použitelný obal pro zdravotnickou přepravu s řízenou teplotou.

k dispozici se stohovacími lištami nebo se závěsným
víkem a lze jej vybavit izolační vložkou. V ní lze vytvořit
oddělené zóny, kam lze uložit chlazené i mražené zboží. Každou zónu je možné vybavit samostatnou chladicí
nebo mrazicí vložkou, která udržuje požadovanou teplotu v dané zóně po dobu několika hodin.

Víceúčelová přepravka MB Pharma s termoizolačním setem je kombinací vícecestné přepravky MB a speciální
termoizolační vložky. Určena je zejména pro farmaceutické produkty, jako jsou léčiva či vakcíny. Díky vložce
z pěny neopor a třem chladicím prvkům Icecatch Solid
Isolated udržuje teplotu v rozmezí 2–8 °C po dobu minimálně 12 hodin. Vzhledem k integrované hydrofobní
izolační vrstvě přepravované zboží nezamrzá. Lze ji také
zabezpečit proti neoprávněnému přístupu a nežádoucí
manipulaci pomocí MB plomb s čárovým kódem.
Nejnovější z řady MB boxů je MB Pharma High Performance pro přepravu farmaceutického materiálu s řízenou teplotou. Pasivně chlazený přepravní box je určen
pro opakované použití. Nabízí stabilní teplotní podmínky
po dobu od 43 do 80 hodin, teplotní rozsah lze nastavit
od +2 do −78 °C.

MB Pharma High Performance je určen pro přepravu farmaceutického
materiálu s řízenou teplotou.

Systémová řešení od Storopacku
Společnost STOROPACK nabízí izolační boxy a obaly
nejrůznějších rozměrů zhotovené z pěnového polystyrenu (EPS – styropor), expandovaného pěnového polypropylenu (EPP) a materiálu neopor, který je díky své
izolační schopnosti, vysoké odolnosti v tlaku, tlumení
otřesů, nízké hmotnosti a odolnosti vůči vlhkosti často
využíván pro expedici farmaceutických produktů. Materiál navíc obsahuje infračervené absorbéry a reflektory,
které ve srovnání s běžnými izolačními materiály snižují
tepelnou vodivost. STOROPACK nabízí i systémová řešení včetně certifikace, která zaručují udržení konstantní
teploty pro různá časová rozmezí od 24 do 120 hodin.
Dále izolační panely, gelové polštáře a akumulační prvky
pro nejrůznější teplotní rozmezí: až do −70 °C, do −20 °C
a 2–8 °C. Různé vakcíny totiž vyžadují různá teplotní
rozmezí, důležitou roli hraje i délka přepravy.
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a díky kombinaci hladkého povrchu s vyjímatelnou vaničkou umožňuje snadné a efektivní čištění všech jeho
částí. Disponuje chladicími destičkami z pevného plastu,
jejichž rosný bod lze přesně nastavit pro požadovaný
teplotní rozsah (technologie PCM, tedy materiálů se
změnou skupenství). Obal je vyroben z odolného EPP.
Velikost byla zvolena na míru pro infuzní vaky, uložené
při přepravě naplocho. Již v loňském roce získala společnost za představené řešení cenu Pack The Future
– Sustainable Plastic Packaging Award.
SOPACK nabízí vaky, plachty a vložky
Společnost SOPACK nabízí termoregulační vaky ECE
Thermal na palety, termoregulační plachty či vložky do
kontejneru. Nabídce řešení pro konkrétního zákazníka
vždy předchází analýza jeho požadavků ve spolupráci
se společností Eceplast. Termoregulační plachta i vaky
se vyrábějí ze dvou materiálů: TP Fiber pro opětovné
použití s životností až deset let a TP Bubble pro jednorázové použití. TP Fiber z tkaného PE o vysoké tloušťce
chrání před mrazem i teplem. TP Bubble je metalizovaná
fólie laminovaná na PP.
Klíčovou součástí logistického řetězce s řízenou teplotou
jsou pracovníci přepravních služeb.

Při menším objemu dodávky lze vakcíny umístit do samostatného kontejneru v boxu (řešení tzv. box v boxu).
Větší dodávky lze přepravovat na termopaletovém přepravníku, velkém chlazeném kontejneru, který se dá
umístit na europaletu. Pro očkovací týmy ošetřující méně
mobilní osoby nabízí výrobce utěsněné a znovupoužitelné malé termoboxy s teplotním rozmezím 2 až 8 °C.
Díky výrobním závodům v Německu, Francii a Španělsku
pak nabízí pasivní chlazení v podobě termoboxů s plastovými chladicími akumulátory, gelovými polštáři nebo
pěnovým materiálem (foam bricks).

Termoregulační vložka TP Woven je kompaktní šestivrstvá PE tkaná reflexní fólie používaná do standardních
suchých oceánských přepravních kontejnerů. Pro její
správnou funkci je nutné ponechat mezeru mezi nákladem a bočními stěnami kontejneru. Snížením povrchového kontaktu s bočními stěnami je vodivý přenos tepla
snížen o více než 85 %. Odráží rovněž infračervené záření vycházející z ocelových stěn kontejneru.

Využití kombinace EPS a PE (polyetylenu) nebo EPS a PP
(polypropylenu) umožní sloučit přednosti uvedených materiálů: nízkou objemovou hmotnost EPS s chemickou
odolností a schopností tlumení nárazů u PE, respektive
PP. Takto vytvořený hybridní materiál je ještě pevnější
a odolnější proti otěru než EPS, proto lze boxy z něj použít ve ztížených podmínkách či pro více cyklů.
Společnost STOROPACK získala v letošním ročníku soutěže Worldstar Packaging Awards dvě ocenění. Jeden
z oceněných výrobků, Onco-System, je opakovaně použitelným obalem pro přepravu s řízenou teplotou pro
zdravotnický sektor. Byl navržen pro vysoce citlivé látky
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SOPACK nabízí termoregulační vložku TP Woven, šestivrstvou tkanou PE
reflexní fólii do zaoceánských přepravních kontejnerů.
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Jak bezpečně
skladovat
Li-Ion baterie?
Společnost DENIOS se více než 30 let zabývá vývojem a výrobou produktů pro bezpečnou manipulaci a skladování olejů,
hořlavin, pohonných hmot, odpadů a jiných nebezpečných látek.
Široká nabídka společnosti DENIOS představuje komplexní
řešení pro předpisové skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami, samotnými záchytnými vanami z oceli nebo plastu různých velikostí a skladovacími kontejnery určenými pro
vnější i vnitřní umístění. Velmi žádané jsou také bezpečnostní
skříně na nebezpečné látky, podlahové
plošiny a sorbenty. Portfolio produktů
završují individuální projekty v podobě
ucelených skladovacích systémů podle
zadání a potřeb zákazníka, které zároveň
splňují legislativní požadavky na správné skladování nebezpečných chemických látek.

Bezpečnostní skříně typu SmartStore s požární odolností 90 minut jsou oproti tomu vhodné pro tzv. aktivní skladování, kdy lze
Li-Ion baterie nejen bezpečně uskladnit, ale zároveň i nabíjet.
Tento typ skříně na Li-Ion baterie má zabudovaný zhášecí systém s elektrickou požární signalizací a inteligentní monitorování stavu nabíjení. Skříně SmartStore jsou vybaveny
jednofázovými, případně třífázovými zásuvkami pro
nabíjení baterií přímo z elektrické sítě.
Pro skladování většího množství baterií lze navrhnout
a vyrobit technickobezpečnostní kontejner, který bude
pro tyto účely speciálně upraven.

PyroBubbles a boxy na skladování Li-Ion
V poslední době se čím dál častěji
baterií
hovoří o problematice bezpečného
Pro bezpečnou přepravu především poškozených
skladování a manipulace s Li-Ion baLi-Ion baterií jsou navrženy zvláštní plastové a nereteriemi, a to jak novými, tak i nějakým
zové boxy naplněné granulátem PyroBubbles, který
způsobem poškozenými. Nabízí se tedy
je k dostání v různých velikostech. PyroBubbles je důProtipožární skříň na Li-Ion baterie myslný zhášecí prostředek na pevné a kapalné hořlaviny
otázka, jak bezpečně skladovat Li-Ion
a granulát PyroBubbles
baterie. Pro bezpečné skladování batřídy požárů A, B, D a F. DENIOS plastové a nerezové
terií se pomalu začínají objevovat vhodná řešení a ani na tomto
boxy s granulátem PyroBubbles, určené na přepravu a skladopoli nezůstává společnost DENIOS pozadu. Součástí sortimentu
vání Li-Ion baterií, disponují UN schválením pro přepravu poškoDENIOS jsou např. speciální protipožární skříně na baterie v růzzených Li-Ion baterií.
ných provedeních nebo speciální boxy na baterie se zhášecím
granulátem PyroBubbles, které zajišťují dostatečnou bezpečA jak to celé funguje?
nost při přepravě baterií.
Poškozenou baterii jednoduše uložíme před uzavřením boxu do
granulátu PyroBubbles tak, aby jím byla ze všech stran bezpečně
Protipožární skříně na Li-Ion baterie
obklopena. Pokud se baterie uložená v boxu v průběhu skladoBezpečnostní skříně na Li-Ion baterie s oboustrannou požární
vání vznítí, bezpečně uvnitř boxu vyhoří, což je doprovázeno vyodolností 90 minut jsou vyvinuty pro bezpečné aktivní či pasivní
vedením reakčních plynů v podobě kouře zpod uzavřeného víka
skladování lithium-iontových baterií s malým až středním výkoboxu. Granulát PyroBubbles nedá následně ohni šanci, do někonem a odpovídají normám EN 14470-1 a EN 1363-1. Pro bezlika minut se postará o jeho udušení a kouř přestane být patrný.
pečné uložení, tj. pasivní skladování nových či použitých Li-Ion
baterií jsou určeny bezpečnostní skříně typu SafeStore, které
Podrobnější informace a nabídku
odpovídají normě EN 14470-1 a samozřejmě se pyšní 90minuskříní a boxů na baterie naleznete
tovou požární odolností.
na https://www.denios.cz/
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Nebezpečné věci
mají jasná pravidla
Nebezpečnou věcí je myšlena každá věc, jejíž vlastnosti (hořlavost, výbušnost, žíravost) mohou
v rámci její přepravy ohrozit bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. I přes zmíněná rizika jsou
dnes nebezpečné věci součástí takřka všech odvětví lidské činnosti a produkce. Jejich přeprava je
považována za jeden z nejkritičtějších a nejsložitějších procesů v rámci dopravního průmyslu.
Magdalena Bambousková, CIMTO

B

ez ohledu na úskalí plynoucí z manipulací s nebezpečnými předměty patří jejich přeprava k velmi významným ekonomickým faktorům každé evropské země. Denně jsou přepravovány stovky tisíc tun
zboží nebezpečné povahy prostřednictvím specifických
infrastruktur v rámci EU i mimo ni. Tyto infrastruktury
jsou závislé na různých druzích dopravy: silniční, železniční, námořní, vnitrozemské vodní, letecké a potrubní.
Jednotlivé podíly způsobů dopravy souvisí s konkrétní
hospodářskou strategií dané země stejně tak jako s polohou a dopravními možnostmi dílčích států. Přeprava
nebezpečných věcí se stále více posouvá do multimodální oblasti a stává se téměř nezbytností jednotlivé druhy přepravy kombinovat. Pro Českou republiku
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jsou stěžejní silniční, železniční a letecká doprava. Vodní doprava není na našem území příliš využívána, a to
především z důvodu nedostatečné splavnosti vnitřních
vodních cest.
Přeprava nebezpečných věcí po silnici je řízena Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, která se značí zkratkou ADR. Tato dohoda
byla uzavřena již v roce 1957 v Ženevě a tehdejší Československo k ní přistoupilo v roce 1987. Dohoda závazně
upravuje, jakým způsobem je možno nebezpečné věci
přepravovat, ale také stanovuje věci nebezpečné povahy, které do mezinárodní přepravy zahrnout nelze. ADR
rovněž detailně rozděluje nebezpečné věci do celkem
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devíti tříd nebezpečnosti, v nichž jsou postupně děleny
výbušné látky, plyny, hořlavé kapaliny, tuhé látky, ale
také látky toxické, radioaktivní, žíravé a infekční. Dohoda
rovněž klasifikuje jednotlivé nebezpečné látky podle UN
čísla, identifikačního čísla, které je přiřazeno každé látce
nebo skupině látek ve všech třídách.
Klasifikace obsahuje několik úrovní
Klasifikace je rozdělena na samostatné položky, což
jsou přesně definované látky nebo předměty zahrnující
i položky pro látky, které zastřešují různé izomery. Dále
je dělena na druhové nebo skupinové položky přesně
definovaných skupin látek nebo předmětů. Také na
specifické, jinde nejmenované položky, do kterých jsou
zahrnuty skupiny látek nebo předmětů určitého chemického nebo technického charakteru a které nejsou jinde
pojmenované. Posledním rozdělením je na všeobecné,
jinde nejmenované položky. Ty zahrnují skupinu látek
nebo předmětů, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, jinde nespecifikovaných.
Nebezpečné látky se kromě UN čísla dělí následně také
do tří obalových skupin – I./X velmi nebezpečné látky,
II./Y středně nebezpečné věci, III./Z málo nebezpečné
věci. Finální rozdělení podléhá charakteru balené věci
a stupni její nebezpečnosti. Silniční přeprava nebezpečných věcí je možná v zásadě třemi způsoby. Prvním
z nich je přeprava v kusech. Do této skupiny patří nebezpečné věci, které se přepravují v obalech v provedení
a značení podle požadavků ADR. Dopravními jednotkami jsou v tomto případě nekrytá vozidla a kontejnery
nebo krytá vozidla (plachtou, uzavřená) a kontejnery.
Kusem je myšlen finální produkt balení, který se skládá
z obalu a z jeho obsahu, který je připraven k přepravě.
Každý samostatný nebo vnější obal pro kusovou přepravu musí projít zkouškami a musí být opatřen nápisy
a bezpečnostními značkami tak, jak předepisuje ADR.
Další způsob je přeprava volně ložených látek. Jde o přepravu tuhých látek nebo předmětů, které nemají obal
a vyhovují kusové přepravě ADR. Zde lze přepravovat
nejen sypké látky, ale také např. autobaterie volně položené na ložnou plochu vozidla. Náleží sem samozřejmě
i přeprava v kontejnerech pro volně ložené látky. Vlastní
přepravovaná látka je v sypkém stavu bez obalu nebo
i balená, ale v obalu, který není považován za obal pro
účely kusové přepravy ADR. Posledním typem je přeprava nebezpečných věcí ADR v cisternách. V cisternách
mohou být přepravovány pouze nebezpečné věci, které
jsou k tomu stanoveny ADR. Jde o nebezpečné věci ve
formě kapaliny, plynu nebo i o tuhé látky.

Přepravou nebezpečných věcí po železnici se zabývá
Řád pro mezinárodní železniční přepravu RID z roku
1980, kdy byl ujednán ve švýcarském Bernu. Třídění
a klasifikace nebezpečných látek v železniční dopravě
je prakticky stejné jako v dopravě silniční. Problematická a specifická je pouze přeprava radioaktivních látek
třídy 7. Látky, které jsou v této sekci stanoveny, jsou
připuštěny k přepravě v souladu s jasně stanovenými
podmínkami RID. Další specifická kapitola RID je 7.5,
která zahrnuje jasné pokyny pro nakládku, vykládku
a celkovou manipulaci s nákladem.

Letecká přeprava nebezpečných věcí se řídí předpisy
Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) a Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). Přeprava nebezpečných věcí v letecké dopravě má podobné
principy, klasifikaci a balení jako jiné druhy dopravy, ale
také má jednoznačně nejpřísnější režim přepravy nebezpečných věcí. Paušální pravidla přepravy vytvářejí mezinárodní expertní komise organizované OSN. Organizace pro civilní letectví vydává každé dva roky předpisy,
kterými se musí řídit integrátoři, manipulační a prodejní
agenti, odesílatelé, výrobci obalů, letečtí dopravci a dozorčí orgány. IATA také vydává předpis (DGR), kterému
podléhá přeprava nebezpečného zboží ve vzduchu, ale
tento předpis, na rozdíl od toho, který vydává ICAO, má
jinou strukturu a odráží provozní specifikace jednotlivých dopravců. Zboží, které je nebezpečnější nebo má
vyšší množství na obalovou jednotku, lze přepravovat
pouze v nákladních letadlech s větší kapacitou pro náklad, než mají letadla civilní. Existuje však také zboží,
které se letadlem přepravovat vůbec nesmí, nebo zboží, které lze přepravit pouze s povoleními zúčastněných
států, mezi které se řadí i země přeletu. Přepravují se
zásilky komerční, servisní i vlastní. Každý dopravce, který chce přepravovat nebezpečné věci letecky, musí mít
oprávnění od kompetentního úřadu. Současně musí být
zajištěny takové podmínky, aby byly dodržovány přísné
bezpečnostní postupy a standardy.
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Bezpečnost na prvním místě
Správné skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek podle platných předpisů je velice důležitý
faktor, jehož podcenění by mohlo mít nedozírné následky. Společnosti zabývající se skladováním
a manipulací se zmíněnými látkami by rozhodně měly mít tuto problematiku pod kontrolou. Je třeba
si uvědomit, že vhodné skladování hořlavin může v budoucnu zachránit nejen daný provoz, pracovní
stroje a zařízení, ale především lidské životy. Přispívá také k minimalizaci vzniku škod a nežádoucích
dopadů na životní prostředí.
Adriana Weberová

Problém bývá už ve stavebním řešení hal
V následujících řádcích si přiblížíme úskalí plynoucí ze
skladování hořlavin ve skladových halách logistických
parků. Mnoho jejich nájemců či uživatelů manipuluje
v rámci své podnikatelské činnosti s hořlavinami. Pro42 www.packagingherald.cz

blém ale bývá už ve stavebním řešení hal, protože často
nejsou zkolaudovány pro skladování většího množství
hořlavin. S tímto problémem se potýkají především logistické firmy, které provádějí distribuci například drogistického zboží pro jiné firmy. Podobný sortiment v sobě totiž
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zahrnuje značné množství hořlavin
v podobě parfémů, sprejů, barev,
rozpouštědel atd.
Klíčovým aspektem pro bezpečné
skladování hořlavin je rozčlenění
skladovacích prostor do tzv. požárních úseků. Obecně platí, že lze
každý stavebně a požárně oddělený prostor v objektu chápat jako
jeden samostatný požární úsek. Za účelem minimalizace rozsahu škod při případném požáru je povoleno
v běžném požárním úseku bez dalších opatření umístit
nanejvýš 250 litrů hořlavých kapalin, z toho maximálně
50 litrů hořlavin I. třídy nebezpečnosti. Uvědomme si
tedy, že běžná skladovací hala s regály tvoří pouze jeden
samostatný požární úsek, a proto je uskladnění většího
množství hořlavin bez nutnosti stavebních úprav takové
haly z hlediska předpisů a bezpečnosti zcela nevhodné.
Provádění stavebních úprav v již zkolaudované skladové
hale navíc většinou nepřipadá v úvahu, protože mnoho firem je zde pouze v nájmu a pronajímatel k nutným
úpravám často neudělí souhlas, případně na realizaci
vhodných stavebních řešení není dostatek času.

Běžná skladovací hala s regály
tvoří pouze jeden samostatný
požární úsek.
Na trhu existuje jednoduché a praktické řešení
Na první pohled by se proto mohlo zdát, že se řada společností, které nemají vlastní vhodné skladovací prostory, dostává v rámci své podnikatelské činnosti do patové situace. Není tomu tak. Na trhu existuje jednoduché
a praktické řešení. Například společnost DENIOS, výrobce skladovací a manipulační techniky, přináší na trh
řešení, které spočívá v integraci skladovacích kontejnerů
s certifikovanou požární odolností do stávající infrastruktury skladové haly. Jednotlivé skladovací kontejnery jsou
koncipovány pro uložení většího množství hořlavin a tvoří tak plnohodnotné samostatné požární úseky. Představují tedy vhodné řešení bez nutnosti stavebních úprav
hal či stěhování se na jinou adresu. „Uskladnění většího
množství nebezpečných látek ve skladovacích kontejnerech s požární odolností představuje často nejrychlejší
a nejekonomičtější cestu, jak tento problém vhodně vyřešit,“ doporučuje obchodní ředitel firmy DENIOS Radek
Zajíc. Protipožární kontejnery zcela vyhovují zákonným

i bezpečnostním požadavkům, neboť jsou vybaveny integrovanou
záchytnou vanou, odvětráváním
podle ČSN 65 0201 a disponují
certifikovanou požární odolností.
Jsou schváleny pro skladování hořlavin a dalších nebezpečných látek.
K dispozici jsou v různých velikostech skladovací plochy, a to
od malých protipožárních skladů se skladovací plochou asi 2 m2 až po rozměrově větší o výměře 22 m2.
V závislosti na typu skladu nabízí společnost DENIOS
protipožární sklady s požární odolností REI až 120 minut zevnitř i zvenku podle EN 13501-2. Díky mobilním
skladům s požární odolností lze nejen získat v krátké
době předpisům odpovídající samostatné požární úseky
bez nutnosti již zmíněných stavebních úprav stávajícího objektu, ale jednotlivých kontejnerů je navíc možné
umístit v rámci jedné skladovací haly neomezený počet.
Podobná skladovací řešení využívá například logistická
firma, která zajišťuje logistiku pro drogistický řetězec.
V kontejnerech skladuje různé spreje a ostatní hořlaviny.

Svá přísná pravidla má také
přeprava nebezpečného zboží.
Bez pravidelných školení to nejde
Svá přísná pravidla má také přeprava nebezpečného
zboží. Specialistou na podobné materiály je například
přepravní společnost VCHD Cargo, která realizuje celovozové přepravy zásilek zboží tříd 2–6 a 8–9 podle
klasifikace dohody ADR. Pro ně využívá celou svoji flotilu, protože všechna vozidla jsou vybavena pro přepravy
ADR zboží, včetně tzv. frigo návěsů. Ty navíc umožňují
přepravu nebezpečných látek v řízeném teplotním režimu. Nejčastěji se přepravují lepidla, barvy, laky nebo
spreje. Veškerá vozidla jsou monitorována pomocí GPS.
„Personál i řidiči jsou pravidelně proškolováni pro manipulaci s nebezpečným zbožím a pro řízení vozidel s podobným nákladem. Bezpečnost je pro nás prioritou, a tak
vzdělávání v tomto směru jde i nad rámec povinných
školení a kurzů,“ zdůrazňuje Petr Kozel, CEO a předseda
představenstva firmy. Služby přepravy nebezpečných
materiálů využívají kromě výrobců například i velké logistické společnosti pro doručování chemických zásilek
spadajících pod dohodu ADR, jako jsou kosmetika, nátěrové hmoty, čisticí a prací prostředky a další.
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Nadrozměry
ve spárech
speciálních manipulátorů

CBE4 řady Combi-CB je vhodný k manipulaci s dlouhými břemeny.

S nadrozměrnými náklady si hravě poradí například manipulátor Combilift Straddle Carrier od
výrobce COMBILIFT. Jeho kořeny sahají do Irska, kde se osvědčil nejen při manipulaci s námořními
kontejnery. V České republice ho využívá například společnost Prefa. S manipulací dlouhých břemen
si zase poradí Combilift CBE4 s protizávažím.
Adriana Weberová

M

ultifunkční manipulátor Combilift Straddle
Carrier byl primárně navržen pro manipulaci s kontejnery bez použití jeřábu. Vzápětí se
také osvědčil při manipulaci s velkoobjemovými a těžkotonážními náklady. Využíván je například na převoz
potrubí, pokládání kolejnic, traverz, průmyslových prefabrikátů a podobně.

ké konstrukci se výborně hodí všude, kde je omezená
skladovací plocha a zároveň jsou vysoké požadavky na
nosnosti.

Manipulátor s celkovou hmotností okolo 19 tun uveze
ve svých „chapadlech“ náklad o tonáži 35 tun, přičemž
podle specifických požadavků je výrobce schopen vyrobit vozík s nosností až 100 tun. Multifunkční pomocník může být plnohodnotnou alternativou k čelním vysokozdvižným vozíkům, retrakům a mobilním jeřábům.
V některých aplikacích je dokonce předčí. Díky specific-

Podobnou zkušenost s tříkolovým vozidlem se speciálním teleskopickým zdvihem má například společnost
Prefa Brno, která v Hodoníně vyrábí velkorozměrové
prefabrikáty pro vodohospodářské stavby. Prefabrikáty
s vysokou hmotností mají užitný objem až 2 000 m3,
přičemž hmotnost jednoho takového prefabrikátu je
30 tun.
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Manipulační vozík si poradí
s dlouhými břemeny i na malé ploše.
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Prefa Brno stála před úkolem vyřešit skladování
popsaných kolosů. S těžkým vysokozdvihem by k manipulaci potřebovala uličku
minimálně 12 metrů širokou. S Combiliftem stačí ulička o šířce necelé dva metry,
protože manipulátor si náklad vlastně nadjede. Díky teleskopicky výsuvnému rámu
může navíc obsluha stroje stohovat nádrže
různě na sebe, což umožňuje flexibilně rozšiřovat skladovací prostory.
Multifunkční manipulátor zde nahradil do té doby
používané jeřáby a zpětně Prefa investici hodnotí
jako nejlepší možné rozhodnutí i s ohledem na neustále rostoucí výrobu a s tím spojené požadavky na
skladovací kapacity. Výhradní dovozce stroje, firma Mátl
& Bula, umí ve spolupráci s výrobcem manipulátor sestrojit podle individuálních požadavků konkrétního provozu. V případě hodonínského závodu byl například opatřen vyšším zdvihem z důvodu stohování nádrží na sebe.

Manipulátor může nahradit jeřáb.
Dalším, neméně významným produktem irského výrobce COMBILIFT je model CBE4 řady Combi-CB, který je
vhodný k manipulaci s dlouhými břemeny. Za zmínku
stojí, že vyhrál dvě ceny. První je Red Dot Design Award
2020 – mezinárodní ocenění kvality a koncepce výrobku v jedné z největších produktových soutěží na světě.
Druhá cena byla udělena v kategorii inovací na Forklift
Truck Association (FLTA) Awards for Excellence, která se
konala on-line v dubnu 2021.

Manipulační vozík s protizávažím je kompaktní elektrický vícecestný
vysokozdvižný vozík
s mezinárodně patentovanou trakcí
na všech třech jeho
kolech. Podobný pohon umožňuje nezávislé ovládání každého
z předních a zadních
hnacích kol a zaručuje tak 100% kontrolu
trakce, tím vylučuje
potřebu uzávěrky
diferenciálu při maCombilift Straddle Carrier
nipulaci na mokrém
nebo kluzkém povrchu. Přes monitorování parametrů kol
řídicí systém vypočítává trakční příkazy. Rychlost a směr
otáčení kol jsou nezávisle řízeny, což umožňuje vysokozdvižnému vozíku vyjíždět těsné zatáčky s minimálním opotřebením pneumatik. Hlavní výhodou je přesné
ovládání zrychlení a zpomalení, což výrazně omezuje
hybnost dlouhých břemen při jízdě do boku. Elektrický
pohon zahrnuje parkování a rekuperační dynamické brzdění pro zvýšení energetické účinnosti. Pohon střídavým
proudem navíc znamená, že není třeba udržovat nebo
vyměňovat žádné mechanické kartáče.

Multifunkční manipulátor uveze
ve svých „chapadlech“ náklad
s nosností až 100 tun.
Řada CB disponuje nosností čtyř tun s rozměrem pouhých 1,85 metru od zadní části po nosnou desku vidlic,
což ve srovnání s jinými tradičními vysokozdvižnými vozíky s protizávažím omezuje potřebnou šířku pracovní
uličky na méně než 3,5 metru. To vše umožňuje obsluze
manipulovat s paletami v menším prostoru. Pomocí přepínače můžete změnit směr pojezdu z čelního do bočního režimu pro manipulaci s dlouhými břemeny za méně
než tři sekundy: ve stejné uličce se stejným strojem.

Multifunkční manipulátor Combilift Straddle Carrier uveze běžně tonáž 35
tun, po úpravě dokonce 100 tun.

Výsledkem kombinace výhod kompaktních rozměrů
a schopnosti zvládat dlouhé náklady je vícesměrný
Combi-CBE. Univerzální vozík pro více aplikací zároveň
nabízí šetření a efektivitu provozu. Stroj také odpovídá
rostoucí poptávce na trhu po výkonných a tišších elektrických vysokozdvižných vozících, které splňují stále
přísnější směrnice o emisích.
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NEDPAK PACKAGING je s vámi již 10 let
a slaví jeden úspěch za druhým!
Když jsem se v prosinci roku 2010 rozhodl založit společnost NEDPAK PACKAGING, byla to zpočátku taková one man show.
Hlavní náplní byl prodej obalových technologií a materiálů převážně zahraničních výrobců. Jsem pyšný, že se NEDPAK
neustále rozvíjí, máme sedm stálých a kolem pěti externích zaměstnanců.

O

d počátku buduji ve firmě rodinné prostředí, aby se zaměstnanci cítili komfortně, a navíc v týmové atmosféře.
Této strategie si cením o to více právě v dnešní nelehké
době a těší mě, že díky kvalitám našeho týmu jsme schopni
úspěšně řešit nemálo vypjatých situací, například aktuálně souvisejících s nedostatkem zboží na trhu.
Důvody, které mě vedly k založení firmy, jsou na delší povídání,
zkusím je však popsat stručně. Od svých 11 let jsem vyrůstal
v Nizozemsku, kde jsem 28 let žil. Po ukončení profesionální
sportovní kariéry mě osud zavál do zcela jiného prostředí, a to
do obalového průmyslu. Měl jsem možnost pracovat v několika
obalových firmách a proniknout tak do tajů velmi zajímavého,
a jak se stále ukazuje, velmi potřebného oboru. V rozhodujícím
okamžiku jsem potkal svoji nynější ženu, díky níž jsem se rozhodl vrátit zpět do mého rodiště. Založit vlastní firmu bylo pro

46 www.packagingherald.cz

mě výzvou a jedinou možností. Snadné bylo také zvolit obor,
kterému opravdu rozumím a cítím se v něm jako ryba ve vodě.
I přesto byly začátky velmi těžké. Především jsem si musel zvyknout, a vlastně si na ni dodnes zvykám, na jinou mentalitu. Ani
moje čeština nebyla na valné úrovni, ale věřím, že jsem alespoň
některé ze svých klientů pobavil svými zkomoleninami. Zpětně si
říkám, že to bylo krásné šílenství, vstoupit do zcela neznámého
českého trhu, kde jsem neměl žádné obchodní kontakty a začínal jsem od nuly, pouze se 100% akvizicí. Díky mému odhodlání
a víře se mi podařilo společně s mými kolegy vybudovat silnou,
stabilní a prosperující společnost, která je schopna obstát v tvrdé konkurenci.
Zabýváme se komplexními technologiemi automatizací v balicích procesech, inovativními e-commerce technologiemi,
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prodejem jednoduchých balicích strojů a samozřejmě také
prodejem spotřebního materiálu. Součástí jsou instalace
těchto zařízení, jejich pravidelný servis a následné údržby.
Cestu budoucího vývoje v oblasti balení spatřuji ve stále se
rozvíjející automatizaci, která prokazatelně ovlivňuje naše
životy na všech úrovních. Většinu procesů ve výrobě je možné
nahradit automatizací a tak se vyhnout problémům, které se
právě v této složité době ukázaly být jako fatální. Chápu také, že
ne každá firma je schopna ihned provést revoluci ve své výrobě,
ale k tomu, aby vše proběhlo plynule a ekonomicky, jsme tady
my a snažíme se najít optimální a komplexní řešení pro konkrétní
projekty od A až do Z.

Řada firem se na cestu k automatizaci vydala již nyní, a to
i z důvodu covidové situace. Uvědomují si, že pokud nejsou zaměstnanci, je právě automatizace z velké části jediné řešení.
Modernizace výroby byla a je pro rostoucí ekonomiku firmy vždy
velmi důležitá. Samozřejmě že investice na automatizaci a robotizaci jsou zpočátku mnohem vyšší, ale každý dobrý podnikatel
si umí spočítat jejich výhody a nutnost využití do budoucna. Dále
pociťujeme stále silnější tlak na využívání ekologických materiálů a je třeba, abychom všichni táhli za jeden provaz. Ekologie,
udržitelný rozvoj, uhlíková stopa, recyklace atd., to jsou dnes
klíčová slova při komunikaci. Měli bychom si proto uvědomit, že
především v obalovém průmyslu hrají nezastupitelnou roli. Vezměte si, že zabalený produkt prochází řadou procesů, počínaje
těžbou, vyrobením balicího materiálu, transportem a poté se
teprve balicí materiál používá v konkrétních firmách při výrobě
jejich produktů. Následuje další transport a popřípadě další přebalování. Vše v tomto řetězci spotřebovává obrovské množství
energie, vody, produkuje obrovské množství exhalací atd. Je to
až neuvěřitelné. A právě proto je tak důležité neustále hledat
efektivní a méně zatěžující procesy a materiály.

méně zatěžujících materiálů. Jednou z variant je například používání recyklovaných a ekologicky recyklovatelných materiálů.
Naštěstí stále více firem chce jít touto cestou a my jsme schopni
jim tyto materiály nabídnout. Převážně v odvětvích, jako jsou
e-commerce a e-shopy, jsme schopni nabídnout výrobky z až
95 % recyklovaného materiálu. Jsme nesmírně rádi, že dokážeme uspokojit nejen požadavky našich klientů a jejich konečných
zákazníků, ale zároveň také snížit dopady znečištění na naše
životní prostředí.
Zmínil jsem e-commerce a e-shopy, které zaznamenávají neustále rostoucí trend, a vidíme zde zřejmou budoucnost. Objednání produktů přes internet je v poslední době velmi populární
a covid tento vývoj jenom urychlil. Firma NEDPAK PACKAGING
je na tomto trhu velmi úspěšná a hraje nezastupitelnou roli
díky své spolehlivosti a aktivnímu přístupu v dané problematice.
Jako každý zodpovědný podnikatel pracuji s firemními vizemi
a vidím NEDPAK PACKAGING v budoucnu jako dnes. Spolehlivého, profesionálního a stabilního partnera pro naši současnou
i budoucí klientelu. Začátkem listopadu 2021 jsme se navíc
kapitálově propojili se strategickým obchodním partnerem,
finančním holdingem Marchionni Invest AG. Pod tuto finanční skupinu spadá BVS Verpackungs-Systeme AG ze Švýcarska,
Německa a Rakouska. S balicími systémy, technologiemi a materiály jsou velmi úspěšní. Věřím, že jsme tímto krokem strategicky
posílili naše portfolio, a můžeme tak našim klientům nabídnout
ještě větší množství kvalitních produktů a služeb. Samozřejmě je
s tím propojen i další firemní růst a konkurenceschopnost nejen
na českém trhu, ale také v zahraničí.
Milan Noháč
jednatel NEDPAK PACKAGING s. r. o.
www.nedpak.cz

Kupříkladu my ve společnosti NEDPAK PACKAGING se snažíme přesvědčit firmy o prospěšnosti používání ekologicky
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Jak se balí v e-shopech
Fungující e-shop se neobejde bez precizní logistiky a její nedílnou součástí je i efektivní balení. To
může probíhat automatizovaně nebo manuálně. V následujících řádcích se zaměříme na manuální
formu, která u e-shopů stále převažuje. Je dostupnější a vhodnější pro požadovanou kustomizaci.
Adriana Weberová

Z

ákladem je správně vymezený prostor pro balicí
pracoviště ve skladu. Jeho umístění musí odpovídat optimálnímu intralogistickému toku zboží
v procesu odbavení objednávky. To znamená být snadno a rychle dostupný pro pracovníky, kteří zajišťují vychystávání zboží jednotlivých objednávek (tzv. pickeři)
a stejně tak i přímo předcházet pracovišti expedice. „Při
plánování layoutu skladu je potřeba myslet i na dostatečné přírodní nebo doplňující umělé osvětlení a vysledovat
průměrnou teplotu na daném místě, která určuje komfort
pracovních podmínek pro balicí personál,“ doporučuje
Tomáš Kohút, marketing manager společnosti Skladon.
V úvahu je potřeba vzít také okolí balicího pracoviště.
Chybět nesmí dostatek místa pro pohyb balicího personálu (tzv. packeři), měl by být zajištěn volný přístup pro
doplňování nejobrátkovějšího obalového materiálu nebo
jasně vytyčen a označen prostor pro materiál nízkoobrátkový. Jakmile je objednávka zabalena, je pro ni potřeba
určit místo, které slouží jako mezistanice k expedičnímu
stanovišti. „Na tomto místě je vhodné mít k dispozici
praktické vybavení, ať už transportní vozík, KLT nebo
jiné interní boxy, které usnadňují přesun zboží mezi zmíněnými pracovišti. Prostor mezi těmito stanovišti nesmí
obsahovat překážky a musí být dostatečně široký pro
obousměrný pohyb skladníků. V případě zasílání zásilek
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více dopravci je vhodné mít transportní vybavení náležitě označeno,“ doplňuje Tomáš Kohút.
A tím se dostáváme k nejdůležitějšímu místu – balicímu
pultu. Disponovat musí dostatečnou plochou odpovídající velikosti balených produktů nebo velikosti dané objednávky. Mysleme na ergonomii, tzn. nastavení výšky
a sklonu pultu. Vybaven by měl být držáky na PC a další
hardwarové vybavení. Chybět by neměly police s rychle dostupným materiálem a zakomponované koše pro
tříděný odpad, který při balení vzniká. Pro minimalizaci
zdravotních rizik obsluhujícího personálu je vhodné před
pult umístit nášlapnou gumovou rohož.
„Naše balicí pulty jsou vybaveny počítači s nutným příslušenstvím, tiskárnami na štítky a faktury (či jiné dokumenty), čtečkami čárových kódů, průmyslovými váhami
a kamerami nebo obalovým, výplňovým a spojovacím
materiálem, příp. držáky na interní směrnice nebo další
dokumenty. A samozřejmě bezpečnostními noži a psacími potřebami,“ jmenuje Tomáš Kohút, přičemž výhody
používání zmíněného vybavení naleznete v praktické
části tohoto článku. Profesionální balení není samozřejmě možné bez vyškoleného personálu. Bezchybné balení, vedle rychlého doručení, je totiž rovněž důležitým
parametrem pro opětovný nákup zákazníka e-shopu.
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„Pro minimalizaci chyb v našem distribučním centru používáme skladový systém (WMS) spolu se čtečkami čárových kódů. Pouze tak jsme schopni dosáhnout téměř
100% přesnosti,“ pokračuje Tomáš Kohút.
A nyní od teorie k praxi
Logistický inženýr společnosti Skladon při onboardingu
e-shopu zjišťuje, zda bude pro své objednávky využívat
vlastní obalový a výplňový materiál, včetně brandové lepicí pásky. „Pokud se klient rozhodne pro náš obalový
materiál, má možnost výběru buď z našeho stávajícího
portfolia, popř. je možné zajistit materiál se specifickými
požadavky u našich dodavatelů,“ vysvětluje Tomáš Kohút.
Až 95 % klientů používá obalový materiál od společnosti
Skladon. Hlavním důvodem je přenechání odpovědnosti
s hlídáním obalového konta nebo se samotným nákupem
obalového materiálu. Obaly jsou díky množstevním slevám poskytovatele fulfillmentu cenově výhodnější.
Logistický inženýr poskytovatele fulfillmentu poté doporučí, s ohledem na charakter zboží a jeho vlastnosti,
nejvhodnější obalové řešení (krabice, plastová taška,
papírová nebo bublinková obálka) a výplňový materiál

(možnost výběru z preferovaných variant, jako je zmačkaný papír, recyklovaný karton a lepenka, nebo plastových bublinkových fólií, Flo-pak aj.). Například krabice se
používají pro křehké produkty, plastová taška je ekonomicky vhodná pro fashion.
Následně je definován balicí postup pro zabalení daného zboží, který je pro každého klienta společnosti Skladon unikátní. V praxi se jedná o způsob složení krabice, vložení produktů či doplňkových položek (letáčky,
příbalové informace atp.) do přepravního obalu, vložení
výplňového materiálu, ale také způsob zalepení přepravního obalu, včetně definování prostoru pro nalepení adresního štítku. „S každým klientem máme oboustranně
domluvený tzv. balicí list. Ten obsahuje informace o používaném přepravním obalu a obsahu balení. Dále v něm
nechybí balicí postup, a to včetně fotodokumentace,“
dodává Tomáš Kohút.

A pak už následuje samotné balení
na balicím pracovišti – více na:

2 22

PI

Děkuji vám za projevenou důvěru v uplynulém roce
a jménem společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
vám přeji hezké Vánoce, pevné zdraví a těším se na
spolupráci v roce 2022.

Pavel Ondrášek
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Displeje musí
zaujmout,
být eko a funkční
Displej Paper Mate

V oblasti in-store komunikačních prostředků POP/POS jsou kromě vizibility, funkčnosti a variability
poptávána i udržitelná řešení. K interakci se zákazníkem jsou čím dál častěji využívány moderní
technologie. K pokroku dochází také ve způsobu výroby displejů, kdy se do popředí dere digitální tisk
i výsek.
Adriana Weberová

H

lavním trendem nejen
v kategorii POP/POS, ale
obecně u obalů je podle
všech oslovených jednoznačně
udržitelnost. To nahrává vlnité lepence. Právě ona je považována za top
eko materiál. „Vlnitá lepenka, ze které jsou obalová a prezentační řešení
od naší společnosti vyráběna, splňuje
kritéria udržitelného a ekologického
materiálu ve všech bodech,“ je si jistý
Leoš Máslo, project manager POS &
POP společnosti THIMM pack’n’display. Udržitelnost potvrzuje také Jiří
Pojsl, designér POS Display and Promotional Packaging ve společnosti
DS Smith Packaging: „Upouští se od
plastů a kombinací materiálů. Mění se
také složení vlnité lepenky, zvyšuje se
podílu recyklátu nebo se do
papíru přidává tráva apod.“ Stojan na komplety kol pro Toyotu
V kurzu je digitální tisk využívající vodou ředitelné barvy. „Zákazníci také čím dál více
upouštějí od kombinace materiálů nebo zušlechťování
displejů laminací,“ potvrzuje Leoš Máslo.
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Z hlediska funkčnosti je u stojanů z vlnité lepenky dlouhotrvajícím trendem poptávka po co nejjednodušším skládání a manipulaci. U displejů používaných v místě prodeje je stěžejní také odolnost
a stabilita. Poměrně oblíbeným prvkem je již nějakou
dobu využití základní barvy lepenky. Například hnědá
lepenka se zeleným potiskem. Další možností je využití QR kódu a chytrých zařízení, díky nimž dostaneme
další komunikační prvek.
Z hlediska výroby jsou oceňovány již zmíněný digitální
tisk a digitální výsek. Své místo mají především u limitovaných edic. „Laserem vyříznuté jemné motivy a dekorace dokážou fádní displej proměnit v zajímavý prvek
v prodejně,“ připomíná Leoš Máslo.

Zmíněné požadavky splňuje například
displej Paper Mate – více na:

Originálním vzhledem zaujme
stojan na komplety kol – více na:

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Jeden dodavatel,
nekonečné možnosti.

Průmyslové roboty, CNC
stroje a CNC řídící systémy

Kompletně navrženo
a vyrobeno v Japonsku

FANUC je, díky třem základním skupinám produktů, jedinou společností v tomto sektoru, která
interně vyvíjí a vyrábí všechny hlavní komponenty. Každý detail hardwaru i softwaru prochází řadou
kontrolních a optimalizačních procesů. Výsledkem je vynikající funkční spolehlivost a důvěra
spokojených zákazníků na celém světě. WWW.FANUC.CZ
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Australská společnost Immertia má s AR platformami zkušenosti: po Winerytale spustila v říjnu novou platformu Swigr.

Aktivní a inteligentní obaly:
zatím stále dva světy
Asi každý, kdo se pokouší popsat dnešní inteligentní obaly, narazí zejména na rostoucí využívání
etiket s různými typy kódů pro marketingové kampaně, a rovněž s elektronickými prvky a senzory pro
trasování a monitoring vnitřního prostředí obalu. Méně novinek lze najít u aktivních obalů pracujících
s jejich vnitřním prostředím. A kombinace inteligentního a aktivního obalu ve formě inteligentních
etiket, využitých jako řídící prvek měnící vnitřní prostředí obalu, jsou stále ojedinělé.
Miroslav Dočkal

H

lavním důvodem je samozřejmě zejména vyšší
cena posledně zmíněných obalů. Náš přehled
některých zajímavých novinek v aktivních a inteligentních obalech bude proto poněkud disparátní:
u inteligentních se soustředíme především na inovace
v AR kampaních a RFID technologiích, na inovace v konstrukci a materiálech, u aktivních na nové vědecké objevy čekající na své využití.
Inteligentní novinky v AR a RFID
Australská společnost Immertia spustila v říjnu novou
platformu rozšířené reality (AR) pod názvem Swigr. Spotřebitelům a výrobcům má pomoci propojit se prostřed-
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nictvím balení alkoholických nápojů. Hlavními cíli jsou
značky piva a cideru. AR bude aktivována pomocí skenování (fotografování) etiket na lahvích a plechovkách
chytrým telefonem. Swigr při spuštění pracovala s pěti
desítkami značek výrobků z celého světa, v prosinci
bude spuštěno druhé kolo s dalšími padesáti značkami.
Platforma navazuje na obdobný projekt Immertie s vinařským konceptem Winerytale, který zahrnoval i inteligentní překlad angličtiny z textů etiket do čínštiny.
Francouzský RFID výrobce Tageos oznámil spolupráci
s výrobcem etiket All4Labels v oblasti udržitelných RFID
tagů a etiket. Nové tagy Zero Max RFID budou využí-
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vat eRFID antény od All4Labels. Základní technologii
4E vyvinula Walki Group ve finském Jakobstadu. Tagy
jsou bez plastů, těžkých kovů a dalších problematických
materiálů. Ve srovnání s tradičními RFID produkují podle
výrobce o 70 % méně odpadu a mají o 90 % nižší uhlíkovou stopu ve srovnání s použitím PET materiálu. Hliníková vrstva na papírovém substrátu dokonce umožňuje
lepší RF výkon ve srovnání s technologií tisku antén na
plast. Použití přesného laserového řezání v kombinaci
s papírovým substrátem eliminuje potřebu chemického
leptání antény.
Společnost Tetra Pak se švýcarskou mlékárnou Emmi
a studiem Appetite Creative zahájily svůj již třetí projekt
rozšířené reality. Nový obal Tetra Stelo Aseptic 1000,
do něhož bude balen mléčný produkt Emmi good day,
má za cíl zvýšit pomocí AR kampaně povědomí o značce
Emmi a mléčných nápojích v novém formátu balení. Interaktivní hry dostupné v aplikaci zahrnují AR hru Move
your Body, která uživatelům umožňuje vybrat si mezi
třemi mléčnými nápoji Barista, High Protein nebo Milk
Drink a poté sbírat ovoce, ovesné vločky a další přísady
v misce. 2D hra Breakfast Ninja vybízí uživatele, aby krájeli různé snídaňové ingredience v časovém limitu. Na
konci každé hry jsou sdíleny pravidelně aktualizované
recepty a citáty. Interakcí uživatelé sbírají body a zapojují se do žebříčku, kde mohou vyhrát ceny. Webová
aplikace sleduje interakci v reálném čase, aby značce
umožnila optimalizovat marketing, a bude podporována
napříč sociálními médii.
Inteligentní obaly i bez elektroniky
Pokud mezi inteligentní obaly budeme řadit také nová
konstrukční řešení s novými funkcemi, pak můžeme zmínit i lepenkovou krabici Click-to-Lock. Vyvinula ji společnost Smurfit Kappa ve spolupráci s firmou McBride,
evropským výrobcem produktů pro trh s čisticími a hygienickými prostředky. Jde o první lepenkovou krabici
s dětskou pojistkou pro kapsle na praní, která je alternativou tradičních plastových obalů. Díky lakování je zajištěna i bariéra chránící obsah proti vlhkosti. Obal má o 25
% větší kapacitu než předchozí plastová verze a umožňuje efektivnější vytížení palety. Krabice Click-to-Lock
jsou již v obchodní síti ve Francii a v příštích měsících
budou uvedeny na trh v celé Evropě.
Dalším rozměrem inteligence obalu je zohlednění jeho
výroby i likvidace. U lepenkových obalů hrají v tomto
ohledu značnou roli bariérové vrstvy, které mohou tento proces zkomplikovat. Společnost Holmen Iggesund

proto vyvinula lepenku s bariérovou vrstvou Bio E, vyrobenou ze tří čtvrtin z obnovitelných surovin, zatímco
u předchozí generace těchto vrstev to bylo jen 30 %.
Vrstva je odolná proti vlhkosti a tukům a má FDA i evropskou certifikaci pro použití v obalech potravin. Lepenkové obaly s ní lze rovněž ohřívat v mikrovlnné troubě.

Tetra Pak spolu se švýcarskou mlékárnou Emmi a studiem Appetite Creative
spustily AR kampaň na mléčném produktu Emmi good day v novém
obalovém formátu Tetra Stelo Aseptic 1000.

Vědecké objevy čekají na využití
Vývoj v aktivních obalech se rovněž nezastavil, některé
objevy ale na své využití v obalových aplikacích dosud
čekají. Výzkumné týmy na univerzitách ve španělském
Cádizu a portugalském Aveiru vyvinuly bioaktivní plast
vyrobený z nanofibrilované celulózy a extraktů z mangových listů. Díky svým konzervačním a UV filtračním
účinkům uchovává potraviny déle čerstvé. Biologicky
odbouratelný nátěr obsahující antimikrobiální a antioxidační sloučeniny z extraktu z listů manga byl otestován
proti dvěma potravinovým patogenům: bakteriím Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Tento bioaktivní
obal navíc zvyšuje ochrannou bariéru proti ultrafialovému záření, zejména u potravin obsahujících oxidovatelné
sloučeniny, jako jsou lipidy. K vývoji bioplastu odborníci použili výtažky z listů manga ze zbytků prořezávání
z pěstování plodů na experimentální farmě v Institutu
subtropického a středomořského zahradnictví ve španělské Malaze.

Návod, jak prodloužit trvanlivost –
více na:
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Efektivnější obaly
v e-commerce
Společnost Smurfit Kappa před časem zavedla koncepci eSmart zefektivňující obaly a celou
obalovou logistiku v e-commerce. Zúčastnili jsme se proto webináře Jak růst v e-commerce díky
obalu osvětlujícího celou problematiku.
Miroslav Dočkal

V

e své koncepci eSmart rozděluje Smurfit Kappa celou problematiku optimalizace obalů do
dvanácti oblastí ve třech základních kategoriích.
V e-retailových procesech jde o produktové portfolio,
plánování špiček, samotný proces balení a prodej třetím
stranám. V dodavatelském řetězci se jedná o efektivní
logistiku, ochranu produktu, destinaci (zejména cílovou)
a přepravní obal (mj. zda má zajistit i zpětnou logistiku).
V zákaznickém zážitku pak o marketingovou strategii,
dopad na životní prostředí, funkci obalu a unboxing (zážitek při rozbalování).
Cílová destinace hraje roli nejen z hlediska přepravních
podmínek, ale i samotného doručení zákazníkovi: zatímco v Evropě je obvyklé předávání „z ruky do ruky“, v USA
je zásilka často prostě vhozena například před vchod ro-
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dinného domu. Dodavatelský řetězec je v e-commerce
často nepředvídatelný, proto je nutné zvolit z hlediska
ochrany rozumný kompromis mezi rizikem a náklady.
Audit a zefektivnění obalového portfolia nemusí vždy
znamenat snížení počtu používaných krabic. I tehdy,
zůstane-li konečný počet obalů stejný jako před optimalizací, lze výrazně zredukovat jejich celkový objem
a ušetřit tak na materiálu i poštovném. Jen je potřeba
analyzovat objemy odesílaných zásilek a na ně navrhnout optimální sadu obalů. Nemá například smysl dávat
tenisový míček do krabice na fotbalový míč.
Typy krabic a pásky
V e-commerce jsou obvykle využívány klopové krabice
(i s proměnlivou výškou), lepené traye (dno a víko), kra-
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bice s výklopnými víky a krabice
s tzv. automatickým dnem, které
zrychlují zejména ruční balení.
V poptávkách dosud převládají
klopové krabice, ale jsou stále více kombinovány s lepeným
dnem, protože to šetří čas při balení i lepicí pásku. Celkový přínos
obalu tak přesahuje zvýšené náklady na materiál oproti klopové
krabici.
Velmi perspektivní jsou pak řešení s integrovanou páskou, protože
představují nejrychlejší způsob zabalení krabice, což je v e-commerce to důležitější. Může jich být
více: jedna páska zajišťuje jen
rychlé zavřené krabice, dvě pásky rychlé zavření baličem a následně snadné otevření zákazníkem (pokud je
umístění pásky dobře indikováno). Tři pásky pak možnost rychlého zavření, otevření a navíc možnost vrácení
zboží v tomtéž obalu.
U integrované pásky, podobně jako u trhací perforace či
jiných způsobů, musí být ovšem otevírání intuitivní a jasně označené, přičemž je potřeba vyvarovat se toho, aby
označení nebo samotný otevírací mechanismus překryla svou adresnou samolepkou či jiným způsobem třeba
kurýrní společnost. Dobře indikované otevírání znamená, že zákazník při něm například nemusí použít nástroj
či hrubou sílu. Předchází se tak poškození produktu
a frustraci a je to základní podmínka pro využití téhož
obalu pro případné zpětné zaslání produktu při vrácení,
reklamaci či záruční opravě.
Nejde ale jen o pásky. U konstrukce EasyFix slouží klopy
krabice i jako fixace. Konstrukce Easy Pack zase umožňuje simulaci vnitřního potisku, ale zároveň i snadné
skládání, zavírání i otvírání. Zajímavou volbou je i uzavírání krabice samolepkou.
Ekologickým, ekonomickým, a přitom marketingově
velmi účinným nástrojem je při flexotiskovém potisku
obalu možnost využít jeden štoček pro některou z barev (například pro bílou) k modifikaci obalu pro časově
omezenou příležitost či celou sezonu (vánoční balení
apod.) s minimálními náklady – flexoštoček přijde podle
Jana Kaprhála ze společnosti Smurfit Kappa zhruba na
15 000 Kč.

Co ukázala statistika
Průzkum společnosti Smurfit Kappa na více než 8 000
zákaznících došel k následujícím závěrům ohledně požadavků zákazníků na obaly v e-commerce. Celkem
85–95 % zákazníků přikládá zásadní důležitost dostatečné ochraně, kterou obal produktu poskytuje. Následuje
funkčnost, která je podstatná až pro 85 % zákazníků.
Udržitelnost je podstatná až pro 75 % zákazníků a marketingové kvality obalu až pro 50 %. Podle dalšího výzkumu firmy provedeného ve Velké Británii na tisícovce
zákazníků je 71 % z nich ochotno připlatit si za udržitelné
balení až 20 pencí (asi 6 Kč) a téměř polovina (46 %) dokonce 50 pencí (asi 15 Kč). Ve Francii činí tyto hodnoty
62 % a 53 %. Jako nejudržitelnější je spotřebiteli vnímána zásilka ve svém původním balení, bez dodatečného
obalu či přebalování (SIOC), pouze s nalepenou adresou
zákazníka. Následují hnědé krabice s jednoduchým potiskem, ideálně informujícím o udržitelnosti použitého
materiálu, tedy i chování značky.
Výplňový materiál je nutno zredukovat
Z průzkumu, při kterém společnost Smurfit Kappa nechala analyzovat přes sto tisíc zásilek v několika evropských zemích, vyplynulo, že až 70 % z nich obsahuje
nějaký výplňový materiál. Ten je jak z ekonomického,
tak ekologického hlediska potřeba redukovat.

Pomoci může automatizace
Nejde jen o teorii
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Světová premiéra digitálního stroje pro potisk skládačkových lepenek VariJET 106
od společnosti Koenig & Bauer Durst proběhla v polovině října.

Konvenční a digitální tisk:
boj i spojování sil
K zásadnímu průlomu nedošlo, situace je ovšem stále dynamická. Pro kratší zakázky etiket
a flexibilních obalů – a rovněž pro tiskárny, které chtějí s touto oblastí teprve začít a neplánují zakázky
o velkých objemech – se digitální stroje stávají preferovanou volbou. A co další trendy a inovace?
Miroslav Dočkal

P

oté, co ekologické vodou vymývatelné desky
uspěly v ofsetu, prosazují se i ve flexotisku. Pokračuje trend přechodu části zakázek od hlubotisku k flexotisku díky jeho cenovým výhodám a postupně
se zlepšující kvalitě: ve zvyšování lineatury, jemných
rastrech a pozvolných barevných přechodech, vyšším
rozlišení, zmenšování tiskového bodu apod. Pokračuje
rovněž snaha o kombinování konvenčních a digitálních
tiskových jednotek v jednom stroji. Společnost Konica
Minolta například nedávno uvedla na trh AccurioLabel
230 ve verzi s flexotiskovou jednotkou.
Do obalového digitálního tisku postupně pronikají nejen inkjetové, ale i elektrografické (klasické tonerové)
systémy. Prvním z nich, určeným pro CMYK potisk
a zušlechťování materiálu vyšších plošných hmotností,
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je Kodak Ascend Digital Press s maximálním výkonem
572 m2/hod. Při délce tisku do 122 cm přesahuje téměř
o čtvrtinu formát B2. V Evropě a Severní Americe bude
v prodeji od 2. čtvrtletí příštího roku.

Společnost Konica Minolta nedávno uvedla na trh
svůj digitální AccurioLabel 230 ve verzi s flexotiskovou jednotkou.
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Další tendencí jak v digitálním, tak v konvenčním tisku,
je vyšší škálování, tedy uvádění většího množství verzí
strojů téže technologické platformy, podle potřeb zákazníků. Výrazným příkladem jsou archové ofsetové
stroje od manrolandu. ROLAND 700 Evolution Elite byl
doplněn verzí Speed pro vysokoobjemové zakázky s výkonem 20 000 archů za hodinu, zjednodušenou verzí
Lite v základní výbavě a velkoformátovým ROLAND 900
Evolution.
Dvakrát z Radebeulu
V polovině října představily společnosti Koenig & Bauer
a Durst (respektive jejich společný podnik) v sídle první
z uvedených společností v Radebeulu u Drážďan digitální stroj VariJET 106. Jednalo se o světovou premiéru.
Zařízení je určené zejména pro potisk skládačkových
lepenek. Instalace v Evropě a Americe začnou ve druhé
polovině příštího roku. Sedmibarvový inkjet ve formátu
B1 s výkonem 5 500 archů/hod. s inkousty na vodní bázi
(CMYK, oranžová, zelená a fialová) je vhodný zejména
pro farmaceutický, kosmetický, tabákový a potravinářský průmysl.
Novinkou je také řada Rapida 145 a 164
Počátkem listopadu uvedla společnost Koenig & Bauer
na trh i novou generaci velkoformátových archových
ofsetových strojů konstrukčních řad Rapida 145 a 164
s formátem archu 1 060 × 1 450 mm (Rapida 145), resp.
1 205 × 1 640 mm (Rapida 164) se základním tiskovým
výkonem až 16 000 archů za hodinu, s balíčkem High
Speed 18 000 (Rapida 145), resp. 17 000 (Rapida 164).
Výrobce nabízí pět variant vyvýšení stroje, od 185 až
do 925 mm. Díky univerzálním chytačovým systémům
potiskuje větší rozsah plošných hmotností až do tloušťky
2 mm. Určen je pro potisk silných skládačkových či přímý
potisk vlnitých lepenek.

HP Indigo 25K a 35K pro potisk obalů
z lepenek i plastů – více na:

A co 3D tisk?
Společnost HP rovněž navázala spolupráci v oblasti 3D
tisku s největším výrobcem kosmetických přípravků,
společností L’Oréal, konkrétně při aditivní výrobě obalů.
Spolupráce byla oznámena v polovině listopadu na veletrhu Formnext. L’Oréal se rozhodl využít technologii HP
Multi Jet Fusion, aby mohl rychleji reagovat na změny ve

Ofsetová Rapida 145 od společnosti Koenig & Bauer byla nedávno
představena v nové generaci.

výrobních procesech a na výrobních linkách. Obě firmy
společně vyvinuly systém pro rychlý návrh a výrobu tzv.
puků (kulatých krabiček s kosmetickými přípravky), které společnosti L’Oréal usnadní a urychlí přepravu, plnění i etiketování produktů při výrobě, což přinese
33% úsporu nákladů a 66% úsporu času. Společnosti
L’Oréal a HP představily na veletrhu Formnext příklady
na míru navržených „puků“ a také textury pro luxusní
kosmetiku, které je možné vytvořit díky 3D tiskovým
řešením HP.
Oboustranný flexotisk v jednom průchodu se možná
stane standardem
A zakončeme opět „konvenčně“. Již několik let výrobci
flexotiskových strojů vyvíjejí technologii, která by spolehlivě zajistila líc i rub tiskového archu na jeden průchod. Italská společnost Celmacch by měla koncem
příštího roku uvést jeden takový stroj na trh. Vychází
z firemní konfigurace Chroma Print, využívající přímé pohony, automatickou výměnu aniloxových válců, podtlakový transport archu a další technologie. Potiskuje vlnitou lepenku v tloušťkách od 1 do 8 mm a skládačkovou
lepenku v tloušťce 1–3 mm. Vyráběn bude v tiskových
formátech 1 700 × 1 300 mm a 2 100 × 1 300 mm.
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Klíčoví nápojáři chtějí zálohy
Cestou k opravdové recyklaci je plošný systém zálohování nápojových PET lahví a plechovek. Myslí
si to Iniciativa pro zálohování, kterou 11. listopadu představila pětice významných výrobců nápojů.
Zástupci malých obchodů jsou proti.
Adriana Weberová

Č

leny Iniciativy pro zálohování jsou Coca-Cola
HBC Česko a Slovensko, Heineken ČR, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský
Prazdroj. Jejich generální ředitelé vybídli společnou výzvou k diskusi na celém trhu a podpoře této myšlenky.
Současný systém třídění odpadu podle nich funguje
dobře, recyklace už méně. „Dnes je sice část vytříděných
PET lahví recyklována a znovu použita, velké množství
však stále končí na skládce nebo ve spalovnách. Naším
cílem je dosáhnout opakované recyklace obalových materiálů, kdy z PET lahve vzniká opět PET lahev a z plechovky opět plechovka,“ vysvětluje Kristýna Havligerová,
manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

Od zavedení zálohového systému pětice nápojářů očekává až 90% návratnost PET lahví a plechovek, protože
zálohy jsou podle nich silně motivační a lidé zálohované
obaly vracejí. Členové iniciativy věří, že zálohový systém
také pomáhá snížit množství volně pohozeného odpadu
kolem nás. „Zálohování funguje v mnoha zemích, kde
působíme, a jeho pozitivní dopad je zřejmý. Zavedení
zálohování dává smysl i v České republice a my chceme,
aby byl zdejší systém mezi nejlepšími,“ věří Dan Timotin, generální ředitel Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.
„Než jsme se rozhodli podpořit iniciativu, hodnotili jsme
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různé scénáře udržitelného hospodaření s obaly. Zálohování považujeme za nejlepší řešení,“ říká Jannis Samaras, předseda představenstva Kofola ČeskoSlovensko.
Zálohování PET lahví a plechovek dlouhodobě podporuje
také iniciativa Zálohujme.cz, kterou spoluzaložila Mattoni
1873. „Jsem opravdu rád, že jsme spojili síly s kolegy
z dalších čtyř nápojářských firem s jasným cílem podpořit
zavedení plošného zálohování v ČR,“ komentuje iniciativu generální ředitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je připravený
o zálohování diskutovat. Asociace českého tradičního
obchodu je naopak proti. Důvodem je, že náklady s pořízením výkupních automatů a skladovacích prostor ponesou především malé obchody.
K zavedení plošného zálohování je potřebná legislativa.
Návrh na zálohy PET lahví a plechovek se loni dostal do
Poslanecké sněmovny, ministerstvo životního prostředí
ho ale odmítlo.

Kde všude zálohový systém funguje

MANIPULAČNÍ TECHNIKA
PRODEJ, LEASING, PRONÁJEM, SERVIS, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY
AISLE MASTER (mistr uliček)
výrazná redukce šířky pracovní uličky.
Možnost použití ve skladu i venku

COMBI-STRADDLE
CARRIER
vhodný pro manipulaci
s velmi rozměrným
materiálem, jako
jsou kontejnery,
cívky a různé
dlouhé profily

Kompletní sortiment
vysokozdvižných
vozíků od 1,2 do 25 t

COMBILIFT 3 stroje v 1

pro moderní způsob skladování dlouhých
břemen. Umožňuje zrychlení manipulace
a úsporu až 50 % místa. Vysoká stabilita.
Pohony: diesel, LPG, elektro
Nosnost: 2,5 až 25 t

Veškeré druhy ruční
manipulační techniky

AGRIMAC

Terénní vozíky
4×4
nosnost
od 1,6 do 3,5 t

Montážní
plošiny
Prodej náhradních dílů a příslušenství pro vysokozdvižné vozíky a jinou manipulační techniku tuzemské
i zahraniční výroby. Záruční i pozáruční servis manipulační techniky, běžný servis většiny značek.
Opravy přímo u zákazníka.

Mátl & Bula, Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna, tel./fax: + 420 547 230 048
e-mail: info@matl-bula.cz, www.matl-bula.cz
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Jak vidí budoucnost
automotive
Již 18. ročník odborné konference na téma Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR
a střední Evropě si nenechalo ujít více než 200 představitelů tohoto klíčového odvětví. Akce se
konala 20. října v kongresovém centru hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre.
Adriana Weberová

V

Brně se hovořilo o trendech v automotive v Česku i ve světě. V centru pozornosti byl i aktuální problém s čipy. Přes jejich nedostatek si ale
například automobilka Hyundai na obchodní výsledky
nestěžuje. „Naštěstí se nám daří plnit výrobní plán na
letošní rok. Vyrobit bychom měli 275 tisíc vozidel, což
je o 15 % více než vloni. Doufejme, že se nám to podaří,“ řekl v konferenčních kuloárech vedoucí pro vnější
vztahy automobilky Petr Michník. Automobilka Hyundai
nemusela doposud zrušit ani jednu směnu, což přisuzuje
důsledné spolupráci s dodavateli, ale také společnému
hledání alternativních řešení.
Atmosféru na trhu zhodnotil také head of PR automobilky KIA Slovakia: „Situaci na denní bázi monitorujeme,
vyhodnocujeme a snažíme se optimalizovat výrobu
v souvislosti s možnostmi dodávek.“ I jim se daří vyhýbat
dlouhodobým zastavením výroby.
Na konferenci měl prezentaci i člen bankovní rady ČNB
Vojtěch Benda. Sám největší rizika vnímá především ve
změnách dodavatelsko-odběratelských vztahů v době
po pandemii. Vidí zde úzká hrdla, která brání nebo omezují dokončování výroby a dodávky zboží včas, což samozřejmě vyvíjí tlak na ceny. Velký problém spatřuje ve
výrazném zvyšování cen za energie, které jsou ve fázi
oživování ekonomiky klíčové. Zmíněny byly i inflační tlaky. „Cenový vývoj v podobě velké inflace nám jen tak
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rychle nezmizí, naopak by se tady mohl uhnízdit,“ varoval. Hlavní misí ČNB je proto zkrocení inflačního vývoje.
Za společnost ŠKODA AUTO měl na konferenci prezentaci Luděk Havran, vedoucí lakovny závodu Kvasiny. Nehovořil o trendech, ale zaměřil se například na automatizaci lakovacích procesů. Zaznělo, že v závodě roboty
svaří 1 450 karoserií, nalakují 980 karoserií a smontují
1 220 vozů za den.

Do Brna vyrazili i obaláři.
K očekávanému vývoji se naopak vyjádřil Petr Musil,
executive engineering director společnosti DEL. Globální hrozby vidí rovněž ve skokovém navyšování cen
a energií, ale také v nedostatku lidských zdrojů.
Na konferenci nechyběli ani zástupci obalářů. „Velmi intenzivně vnímáme, že s ohledem na současnou dobu se
velice drolí zakázky. Dříve automobilový průmysl věděl,
co chce, měl plány. Dneska kvůli covidu neví, kdy bude
nucen zastavovat výrobu, kdy budou chtít dodávky. Vše
se posouvá a hledí se na náklady. Proto je dneska potřeba vyrábět funkční, ale levné obaly,“ podotkl Marek
Šimončík, head of division společnosti TART.
Mediálním partnerem konference byl opět i magazín
Packaging Herald.

Novinky a trendy ve světě obalového průmyslu

DENNĚ NOVÉ
INSPIRACE
PRO VÁŠ BYZNYS
A INOVACE…

Elektronický i tištěný magazín – 6× ročně
Newsletter Packaging Herald – každé 2 týdny
Portál www.packagingherald.cz
Sociální sítě
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Splnění Green Dealu
vyžaduje změny a inovace
V listopadu proběhla další tradiční akce organizovaná společností RELIANT – Technologická
konference s názvem Green Deal ve strategii moderní firmy. Letošní ročník se zaměřil na konkrétní
faktory, které v nejbližší době ovlivní podnikatelské prostředí v souvislosti s implementací podmínek
evropské strategie Green Deal. Mediálním partnerem akce byl i Packaging Herald.
Adriana Weberová

A

mbiciózním cílem evropské strategie Green Deal
je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. To je pro většinu z nás synonymem zcela
zásadní konkurenční překážky, kterou si jako Evropané
před sebe vědomě klademe. Ambicí této strategie je
totiž zcela změnit současnou podobu automobilového
průmyslu, energetiky, stavebnictví, letecké a námořní
dopravy i zemědělství.
Příspěvek Jana Kulhánka, ředitele Vendor Finance & Full
Service Leasing & Prague Branch společnosti ČSOB Leasing, nabídl účastníkům představu toho, jak složité bude
v blízké budoucnosti financovat aktivity, jež nereflektují
přísné evropské environmentální standardy. Současně
příspěvky společností GS1 Czech Republic a ROSSMANN představily možné cesty dosahování stanovených
cílů metodou postupného zlepšování a inovací.

Firmy musí změnit strategie.
Vystoupení odborníka na evropskou legislativu Ondřeje Krutílka, generálního tajemníka sdružení ČESMAD
62 www.packagingherald.cz

Bohemia Vojtěcha Hromíře, pověřence ministra dopravy pro čistou mobilitu Jana Bezděkovského nebo environmentálního advokáta společnosti Deloitte Filipa
Hlouška v panelové diskusi s názvem Jak přežít Green
Deal zřetelně akcentovala nutnost bezodkladných změn
ve strategiích všech firem, které nechtějí v nejbližších
letech ztratit svoji konkurenceschopnost na evropském
trhu. Záměrem je systémově směřovat k takovým formám podnikání, které umožní dosahovat postupného
snižování negativních efektů na životní prostředí.
Financovat aktivity, které neodráží enviromentální standardy, nebude snadné.

Cílem letošní Technologické konference bylo nabídnout české logistické veřejnosti odpovědi alespoň na
část otázek, které implementaci strategie Green Deal
do evropské praxe provázejí. Na duben 2022 připravuje společnost RELIANT její pokračování, které bude
věnováno zejména metodologii implementace evropské
strategie.

PR PREZENTACE

Váhy v průmyslu, balicí technice a expedici
Váhy jsou nezbytnou součástí výroby, ať jako kontrolní, při přejímce surovin nebo ve výrobě či expedici výrobků. Váhami
a vážením v průmyslovém prostředí se již 30 let zabývá společnost Format1. Zaměřuje se kromě standardních vah především
na váhy vestavěné do stávající technologie, tedy svojí konstrukcí i funkcí přizpůsobené požadavkům zákazníka.

P

od pojmem váha a vážení si většinou představíme klasickou stolní váhu na vážení drobných předmětů, případně
větší, plošinovou váhu v podlaze na vážení europalet. Vah
je však v průmyslovém oboru mnohem širší spektrum. Výraznou
oblast vah a vážení zabírají váhy vestavěné do stávající technologie na míru. Jejich velkou výhodou je, že stávající technologie
zůstává beze změny. Váha se jí přizpůsobí, stává se její nedílnou
součástí. Jde nejen o váhy kontrolní, které minimalizují chybovost na výstupu výroby, ale i o váhy přímo související s výrobou.
Tedy váhy pytlovací, dávkovací, navažovací apod.
V tomto článku si uveďme několik konkrétních případů vah
na míru od firmy Format1. Kontrola správného obsahu krabic
při expedici: je situace, kdy se po válečkové trati přesouvají již
uzavřené krabice s výrobky k expedici. Může se však stát, že
v krabici omylem chybí některý díl výrobku. Následují reklamace
a náklady s tím spojené. Proto se do válečkového dopravníku
vkládá kontrolní výstupní váha, která každou krabici s vysokou
přesností zváží. Hmotnost porovná s hmotností jednotlivých dílů
uvnitř krabice vyčtenou z databáze výrobků. Pokud hmotnost
nesouhlasí, předpokládá se nesprávný počet dílů uvnitř krabice.
Pneumatický píst ji vysune na pult mimo dopravník. Tato výstupní kontrola založená na principu zjišťování hmotnosti minimalizuje chybovost před expedicí.
Další příklad: Ruční balení drobných předmětů, např. spojovacích dílů nábytkového kování apod. do sáčků. Kontrola sáčků
přepočítáváním kusů či vizuální kontrolou je nereálná. Zde lze
opět využít princip vážení. Malá stolní váha vestavěná přímo
do roviny desky stolu provede kontrolu obsahu sáčku sama.

Správnou hmotnost si váha sestaví z hmotností jednotlivých dílů
v sáčku anebo ji obsluha může hmotnost „naučit“ položením
referenčního sáčku, který si váha zapamatuje.
Případ, kdy je váha nezbytnou součástí výroby, jsou například pytlovací váhy. Příklad: Surovinu, kterou máme ve velkoobjemových vacích (bigbag), je třeba plnit do malých pytlů, např.
po 20 kg. Zde se nabízí řešení spojení bigbagovací vyprazdňovací stanice s poloautomatickou či ruční pytlovací váhou. Bigbag
přivezeme paletovým vozíkem k vyprazdňovací stanici, což je
rám s háčky na ucha bigbagu. Součástí této stanice bývá i kladkostroj se závěsným křížem. Bigbag uchytíme, kladkostrojem
jej zvedneme a usadíme do rámu s výsypným otvorem. Vlastní
navažování může být řešeno pomocí vibračního podavače, šnekem, pásovým dopravníkem či jinak, podle dané suroviny. Celá
konstrukce váhy může být i v bezprašném provedení.
Téměř vždy se jedná o přizpůsobení váhy dané technologii
zákazníka, prostorové dispozici druhu suroviny či softwarovým požadavkům výroby. Váhy mohou komunikovat i s nadřízenými PLC. Pro nízkorozpočtové výroby či pro menší objemy
není ekonomicky možné aplikovat automatizované vážní systémy. Pro tyto případy jsou určeny jednoduché ručně ovládané
váhy. Tyto váhy jsou oblíbeny pro svoji cenovou dostupnost.
Ing. Petr Jakubčík
Format1 spol. s r. o.
www.format1.cz
tel.: +420 544 223 668
mob.: +420 603 253 728
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Plasty třídíme,
i když o nich moc nevíme
Z aktuálního výzkumu společnosti Perfect Crowd zaměřeného na vnímání plastů, třídění a životní styl
s plasty vyplývá, že Češi o nich nemají dostatek informací, přesto je ale zodpovědně třídí. Dotazování
potvrdilo nedostatečnou informovanost veřejnosti o problematice plastů, která vede k častým
mýtům a neudržitelnému chování. Výzkum byl prezentován 23. listopadu na tiskové konferenci
ČEŠI A PLASTY, kde byla představena i nová edukativní iniciativa REPLASTUJ. Jejím iniciátorem je
společnost ALPLA, světový výrobce plastových obalů, realizátorem je agentura Impact_.
Adriana Weberová

T

řetina respondentů uvádí, že nikdy ve škole nepřišla do styku se vzdělávacím projektem nebo akcí,
která by měla zvýšit povědomí o recyklaci a třídění
odpadu. Nejmladší generace je v tomto ohledu vzdělávána institucemi výrazně více než v minulosti, přesto ale
věří většině mýtů o škodlivosti plastů na životní prostředí, na které se výzkum dotazoval. Nejčastějším zdrojem
informací jsou přitom internet a obaly produktů. Mladí
lidé vyhledávají rady také u rodičů nebo přátel. Starší
generace se s důvěrou obrací na sběrné dvory. Všichni
dotazovaní by uvítali větší iniciativu od obcí a státu.
Pro 8 z 10 lidí jsou plasty tím nejškodlivějším materiálem
z klasických tříditelných odpadů. Stejný počet dotazovaných považuje odpad z plastů za reálnou hrozbu pro
životní prostředí. Na druhém místě skončil kov, naopak
pomyslný žebříček ekologických materiálů vede papír.
V Evropě přitom připadá na plastové obaly pouze kolem
19 % z celkového obalového odpadu a jejich podíl ještě
klesá. Trendem je navíc snižování jejich hmotnosti. Do
roku 2025 musí kromě toho každá PET lahev obsahovat
25 % rPET, do roku 2030 dokonce 30 % rPET.
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Silným tématem ve společnosti je i problematika mikroplastů v mořích. Celkem 43 % dotazovaných přiznává, že toho o nich moc neví. Zároveň přibližně 50 % si
myslí, že za zamoření moří mohou hlavně plasty. Přitom
mikroplasty se uvolňují zejména ze syntetických textilií,
z pneumatik automobilů a městského prachu. Ke znečištění oceánů primární mikroplasty tedy ve velké míře
nepřispívají. Naopak čím více plastových obalů je správně odstraněno a recyklováno, tím nižší je podíl sekundárních mikroplastů. Pokud se plasty uchovávají v materiálovém cyklu, nemohou skončit v přírodě a rozložit se
tam na mikroplasty.

Výzkum byl realizován na vzorku
1 004 respondentů
ve věku 15–55 let.
„Výzkum potvrdil, že mezi lidmi panuje spousta mýtů
o škodlivém vlivu plastů na naše životní prostředí,“ upozorňuje Marek Hes z agentury Impact_, která kampaň
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realizuje, a dodává: „Naším cílem je proto otevřít diskusi široké a odborné veřejnosti, zvýšit povědomí společnosti o plastech a jejich významu v současném světě,
v kontextu recyklace a cirkulární ekonomiky. Apelujeme
na veřejnost, aby se chovala zodpovědně, racionálně
a pochopila přínos plastů pro naši společnost.“

29. 1. – 1. 2. 2022
FRANKFURT NAD MOHANEM

Pětina dotazovaných se dokonce domnívá, že by jí ve
světě bez plastů nic nechybělo. Pouze 7 % lidí by plasty
chyběly. Z konkrétních věcí by se jednalo o PET lahve,
plastové sáčky a pytle nebo elektro. PET lahve by více
postrádali mladí ve věku 15–24 let, u kterých tvoří největší objem plastového odpadu. Pro čtvrtinu respondentů by byl svět bez plastu čistší a ekologičtější, život by se
ale prodražil a byl složitější.

LET’S GET BACK
TOGETHER!
Celý průmysl se opět osobně schází –
právě tady najdete nové obchodní
partnery pro budoucnost.

Ve společnosti převládá názor, že by veřejný sektor měl
podporovat ekologičtější výrobky. Za takové by si bez
větších problémů byli ochotni připlatit 4 z 10 lidí. Čtvrtina
vzorku by si za ekologičtější obal nebyla ochotna připlatit ani korunu. Zbytek je však otevřenější a nejčastěji by
byl ochoten si připlatit 1–3 Kč. Nejmladší část populace
se nebrání ani o trochu vyšší částce.

The visionary office. The stationery trends.

POŘIĎTE SI SVOU
VSTUPENKU UŽ TEĎ:

Podle respondentů mají největší míru odpovědnosti za snižování množství jednorázových plastů firmy
a výrobci skrze produkty uváděné na trh. Za druhou
nejodpovědnější zájmovou skupinu je považován stát,
který může skrze zákony regulovat trh a chování lidí.
Nejméně odpovědní jsou podle nich pak samotní jedinci. Obě věkové skupiny vnímají odpovědnost jednotlivých zájmových skupin obdobně. Respondenti
ve věku 45–55 let ve větší míře přisuzují kompletní
odpovědnost státu (42 %).

paperworld.messefrankfurt.com
Celá řada nových digitálních funkcí –
včetně live streamů z přednášek a
networkingu s obchodními partnery –
vám zajistí úspěšný start do nové
sezony.
info@czechrepublic.messefrankfurt.com
Tel. +420 233 355 246

„Je škoda, že si veřejnost nebere zodpovědnost za
životní prostředí za svou občanskou povinnost. Stát
i firmy mají určitý podíl na kvalitě životního prostředí,
nevýznamnou část této zodpovědnosti však nese každý z nás. Kulturní je chovat se k životnímu prostředí
ohleduplně jak v osobním, tak pracovním životě. Chovat se slušně a s respektem k ostatním lidem považujeme za správné. Stejnou slušnost a respekt si ale
zaslouží i prostředí okolo nás,“ myslí si Vladimír Kočí,
děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT.

PI

Co dalšího výzkum ukázal? Více na:
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MSV 2021:
omezeně, ale přece
Již po 62. se po vynucené loňské pauze konala tradiční strojírenská akce. Mezinárodní strojírenský
veletrh (MSV) tak ukázal, kam se průmysl posunul za dva roky. Veletrh proběhl v nezvyklém
listopadovém termínu a v omezeném rozsahu, ale zachoval si kvalitu a opět představil nejvyspělejší
technologie a fenomény proměňující průmyslovou praxi.
Adriana Weberová

H

lavní téma letošního ročníku v podobě digitalizace rezonovalo celým veletrhem a řešení zaměřená na průmysl budoucnosti byla k vidění ve
všech halách. Pandemie potvrdila, že digitalizace je naprostou nezbytností, a veletrh toto téma po dvou letech
posunul opět na vyšší úroveň.

V centru pozornosti byly na brněnském výstavišti i inteligentní robotika, internet věcí, 3D tisk, firemní datové systémy nebo řízení pomocí umělé inteligence. Expozice
více než tisícovky vystavovatelů z 35 zemí si za pět dní
prohlédlo více než 35 tisíc návštěvníků. „I přes řadu bariér a nepříznivých okolností se podařilo připravit největší veletržní strojírenskou akci tohoto roku v regionu
střední Evropy. Věřím, že příští strojírenský veletrh se již
bude konat ve standardních podmínkách a ve standardním rozsahu,“ zhodnotil veletrh generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.
Součástí MSV byl již podesáté i veletrh Transport a Logistika. Také na něm byl patrný trend digitalizace. Dopravní a logistické firmy se na požadavky digitalizovaného průmyslu intenzivně připravují.
Brněnský veletrh si nenechaly ujít například vystavovatelé BOTTLING PRINTING, DENIOS, Golpretech, HESTEGO, KALETECH, KARDEX, KASYS, KUKA, MCAE
Systems, RATHGEBER, SATUM, Siemens, SolverTech,
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Stäubli Systems, Toka – INDEVA nebo W rent. V rámci
Markem-Imaje Packaging Live měl svůj stánek i magazín
Packaging Herald. Balicí linku vám blíže představíme na
následující straně.
Premiéru na MSV zažila společnost NT Automation zastupující na českém a slovenském trhu firmu AirTAC.
„Prezentovali jsme se zde poprvé jako nový dealer CZ/
SK pro společnost AirTAC z Tchaj-wanu, která dodává
kvalitní pneumatické komponenty za nízké ceny,“ uvedl
Josef Wittner, commercial director NT Automation, a dodal: „Očekávání byla vzhledem k době nejistá, ale nakonec jsme byli velice mile překvapeni. Jelikož firmy nyní
hledají alternativy, jak ušetřit náklady, zájem o nás byl
veliký a získali jsme velice dobré kontakty.“

Pozitivně veletrh zhodnotili
i další vystavovatelé

V rámci odborného doprovodného programu se uskutečnily desítky akcí – konferencí, workshopů, seminářů
i panelových diskusí. Jednou z nich byl i Paletový den
EPAL. Právě k ní se vrátíme na straně 68.
Příští ročník MSV se uskuteční v termínu od 3. do 7. 10.
2022.

VELETRHY/VÝSTAVY/AKCE

Packaging Live
konečně opět na scéně
Agentura EQUICom ve spolupráci s Veletrhy Brno a vybranými partnery i letos připravila
návštěvníkům Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV) interaktivní doprovodný program.
Dočasná balicí linka se rozjela 8. listopadu na pět dní pod názvem Markem-Imaje Packaging
Live. Jejím hlavním partnerem byla společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, která je výhradním
dodavatelem značicích zařízení této renomované značky.
Adriana Weberová

V

edle ink-jetových tiskáren a etiketovacích zařízení, dodaných společností ONDRÁŠEK INK-JET
SYSTEM, byly na ploše v pavilonu A roboty FANUC. Japonská značka doprovází Packaging Live již od
jejího vzniku v roce 2010. V akci se zde předvedly různé
typy robotů – od těch nejmenších přes kolaborativní až
po obří paletizační stroje.

Na letošním veletrhu se předvedla silná trojka: kolaborativní robot CRX, paletizační robot M-20iD a robot opatřený tiskovou hlavou. Jejich integrátorem a technickým
koordinátorem linky byla společnost B:TECH.
Prezentace pestré škály potisku sáčků a krabic, ukázky
jejich balení a manipulace doplnila technologie tzv. chytré identifikace. O tu se již tradičně postarala společnost
GABEN, která dodala etikety s RFID tagy, čtecí brány
i dotykové displeje pro sledování výroby.
Letos se balily oříšky od firmy POEX, primárně balené do
fólie dodané firmou OTK GROUP a následně po ozna-

čení a zvážení se ukládaly do lepenkových krabic od
společnosti THIMM pack’n’display, které poté putovaly
na paletu.
O přesné vážení produktů a detekci kovů se postarala
společnost Mettler Toledo, páskování krabic zajistila firma EKOBAL a přesun na paletu podtlakovým manipulátorem byl v režii společnosti Tech Con Czech Republic.
Závěr procesu byl pod taktovkou vysokozdvižných vozíků Hyundai, dodávaných společností Mátl & Bula.

Packaging Live probíhá
již od roku 2010.
Komentovaný program ukázek značení, balení a logistiky i letos budil pozornost a přilákal mnoho návštěvníků.
O catering se v projektové kavárně postarala společnost
Equifarm. Mediálním partnerem byl již tradičně magazín
Packaging Herald.
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Paletový den
akcentoval
kvalitu europalet
V rámci odborného doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu se 11. listopadu
konala konference Paletový den EPAL. Ústředním tématem byla kvalita palet, hovořilo se také
například o jejich značení a ošetřování.
Adriana Weberová

N

a úvod představil předseda představenstva Zemského výboru EPAL pro ČR a SR Tomáš Vojtěch
historii palet a společnosti EPAL International.
EPAL byl založen již v roce 1991 v Německu a tvoří ho
14 zemských (národních) výborů ve více než 20 zemích
po celém světě. Od svého založení se zaměřuje na vývoj
a ochranu celosvětově největšího otevřeného paletového poolu, licence vydává pouze prověřeným výrobcům
a opravcům palet. EPAL ČR a SR byl založen 20. srpna
2015 v Praze.
Ročně se celosvětově vyrobí a opraví přes 120 milionů
kusů palet. Hlavním cílem evropské paletové asociace
je jejich jednotná vysoká kvalita. I vzhledem k nejednotnému názoru na jejich kontrolu s tlakem na kvalitu
ze strany Epalu byla v roce 2013 ukončena spolupráce
s UIC. Od té doby se palety na pravém i levém bloku
označují výhradně logy EPAL.
Na kvalitu europalet se zaměřil také Milan Kovařík, výkonný ředitel Zemského výboru EPAL pro ČR a SR. Europalety s rozměry 800 × 1 200 × 144 mm a nosností 1 500 kg jsou vyrobeny z 11 desek, devíti špalků
a 78 hřebíků. Jasná pravidla má také jejich označování.
Na středovém špalku musí být například země výroby,
kód licencovaného výrobce nebo kód sušárny dřeva.
K jejich výrobě se používají jedle, smrk, borovice nebo
modřín. Dřevo musí být bez hniloby a bez kůry, omezen
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je také počet suků. Důležitá je vlhkost použitého dřeva,
ta činí maximálně 22 %. Účastníkům konference doporučil spolupracovat výhradně s výrobci a opravci, kteří
mají licenci EPAL. Právě oni jsou pravidelně a neohlášeně kontrolováni.
Zmíněna byla také aktuální situace kolem dřeva a výrazného růstu poptávky po této důležité komoditě. „USA
a Čína vykupovaly a vykupují evropské dřevo v obrovských objemech. Výsledkem je jeho nedostatek a dramatický nárůst cen dřeva i palet,“ upozornil Milan Kovařík.
Zahraniční řečník Michael Brandt, head of logistics & innovation European Pallet Association e. V. (EPAL), se
zaměřil na digitalizaci palet, která umožňuje jejich sledování a trasování, ale také jejich počítání a rezervace.
Připomenul, že nová sériově vyráběná europaleta EPAL
stanoví standard pro poolové palety s digitální identitou.
QR kód vytištěný na blocích obsahuje všechny důležité
informace o paletě.

Na programu bylo i značení
a ošetřování – více na:

Mediálním partnerem konference byl i magazín Packaging Herald.
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Norimberský FACHPACK
v covidové podobě
Přece jen jsme se dočkali. V Norimberku proběhl od 28. do 30. září 2021 další ročník veletrhu
FACHPACK. Byl kvůli pandemii menší než obvykle, zhruba poloviční: stánky 788 vystavovatelů
z 34 zemí vidělo zhruba 24 000 návštěvníků.
Miroslav Dočkal

P

olovina vystavovatelů představila obalové materiály a jejich využití, dvě pětiny stroje, technologie
a procesy používané při výrobě obalů. Dvě pětiny
vystavovatelů a třetina návštěvníků přijely ze zemí mimo
Německo, především z Rakouska, Švýcarska, Itálie, Nizozemska, Turecka, České republiky, Polska, Francie
a Belgie. Byli především (v tomto pořadí) z potravinářského a nápojového, farmaceutického a zdravotnického
průmyslu, kosmetického, chemického, elektronického
a automobilového odvětví. Z České republiky bylo tentokrát mezi vystavovateli 17 společností, započítáme-li
do nich i „zaštiťovatelský“ CzechTrade. Jmenujme například společnosti Colognia press, Fatra, KLAUS Timber,
Label design, Martin Peroutka, ORPA Papír, Viking Mašek, YATE či TBA Plastové obaly.
FACHPACK tradičně pokrýval celý řetězec procesu balení, od obalových materiálů a strojů až po tisk a zpracování, logistické systémy a služby. Hlavním tématem

byly obaly šetrné k životnímu prostředí, tedy obecněji
udržitelnost a cirkulární ekonomika. Mezi další silná témata patřily digitalizace a e-commerce s výrazným hygienickým aspektem vzhledem ke covidové pandemii.
Tento aspekt zdůraznila i samotná kontrola účasti na
veletrhu pod heslem 3G (Getestet, Geimpft, Genesen),
umožňující přístup jen testovaným, očkovaným nebo lidem s protilátkami po již prodělaném covidu.
Prezentační a diskusní fóra PACKBOX a TECHBOX byla
letos doplněna o INNOVATIONBOX. Všechny tři nabídly
celkem 101 prezentací streamovaných online, které si
lze na webu digitálním nástrojem myFachpack prohlédnout až do konce letošního roku. Již tradiční speciální
přehlídka v hale 7 pod kuratelou společnosti bayern design ilustrovala na 18 exponátech udržitelná designová
řešení ze všech částí světa od experimentů s novými materiály přes prototypování a koncepční vývoj nových obalových řešení až po zavádění udržitelných obalů na trh.
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Vítězové cen
Jedním z kritérií, jak určit, která řešení a technologie stojí
za největší pozornost, jsou obalové ceny. Na Fachpacku
jsou udělovány zejména dvě: German Packaging Award
a Sustainability Award. První z nich je určena především
pro německé výrobce (i když vedle 13 německých společností získala letos vrcholnou Zlatou cenu za převratné
inovace i jedna švýcarská a jedna lotyšská) a uděluje ji
Německý obalový institut (dvi) v deseti kategoriích. Druhá je předávaná od roku 2019 během fóra PACKBOX
britským časopisem Packaging Europe.

Společnost Schubert Packaging Technology představila kombinované balení
do flowpacků i lepenkových krabic v jednom stroji.

V německé obalové ceně bylo letos oceněno celkem
52 společností a stalo se tak de facto již v srpnu. Vítězové Zlaté ceny představují podle poroty ta nejlepší řešení
z devíti kategorií: Digitalizace, Funkčnost a pohodlí, Design a zpracování, Logistika a tok materiálu, Udržitelnost,
Nové materiály, Balicí stroje, Prezentace zboží a Ekonomická efektivita. Porota se také rozhodla udělit zvláštní
Zlatou cenu v kategorii Mladé talenty.

Mezi vystavovateli byly zastoupeny i společnosti z ČR, jako např. KLAUS Timber.
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Zmíníme jen několik z oceněných. V kategorii balicích
strojů zvítězila společnost Kern s vysoce flexibilním balicím systémem pro přepravní krabice z vlnité lepenky,
který určuje objem balení na základě geometrie baleného zboží. Vybírá nejvhodnější přířez ze zásobníku různých velikostí, individuálně ho řeže, perforuje a skládá,
poté jej naplní a utěsní.

Společnost Mondi ve svém výrazně kreativním stánku předvedla mj. papír
StretchWrap pro ovíjení palet či kraftové sáčky MailerBAG pro e-commerce.

V kategorii udržitelnosti získal cenu proces přeměny
CO2 na etanol. PET lahev od společnosti Mibelle Group
vyrobená z 30 % ze – čtete dobře – CO2, získala ocenění
za dosud komerčně nenasazenou inovaci. S recyklační
technologií start-upu LanzaTech se CO2 přeměňuje na
etanol a tvoří surovinu pro mnoho dalších materiálů, jako
jsou právě plastové obaly.
V kategorii ekonomické efektivity byla oceněna inovace společnosti Südpack, která ve spolupráci se společností Goldsteig vnesla výhody digitální technologie do
procesu flexotisku při tisku flexibilních obalů a výrazně
zredukovala odpad i uhlíkovou stopu tohoto procesu.
Celkovým vítězem druhé soutěže, Sustainability Award
2021, se stala společnost NEXTLOOPP za koncept
oběhového hospodářství pro potravinářský polypropylen. Mezi vítěze v ostatních kategoriích patřily CMC,
HelloFresh, watttron, Searious Business, Mibelle Group,
Huhtamaki a McDonald’s a Nestlé. Cenu čtenářů časopisu Packaging Europe získal systém opětovného použití
a doplňování společnosti Procter & Gamble, který u řady
jejích nejznámějších značek používá opakovaně použitelné hliníkové lahve a doplňovací sáčky.
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Již zmíněná společnost NEXTLOOPP získala ocenění
Nejlepší udržitelná obalová inovace a Řízení cirkulární
ekonomiky. Oceněna byla za projekt, který vytváří obaly
potravinářské kvality z recyklovaného PP. První část projektu, Polyprism, zahrnuje vývoj neviditelných UV-fluorescenčních markerů používaných na etiketách, které
lze po umístění na obaly použít k třídění potravinářských
od nepotravinářských obalů. Druhá inovace, PPristine, je
dvoufázovým procesem dekontaminujícím PP v tavenině
a pevném skupenství, aby nedocházelo k migraci do široké škály potravin při různých podmínkách skladování.
Kategorii Stroje vyhrála společnost watttron s těsnicím systémem, nabízejícím přesnou regulaci teploty v těsnění, což
umožňuje použití monomateriálů a recyklovaných materiálů bez ztráty výkonu a s 30% snížením spotřeby energie.

upraveným materiálem na papírové bázi, zde bylo mnoho. Papírovou náhradu za plastové sáčky nabídla třeba společnost Schur Flexibles. Z u nás dobře známých
společností zmíníme ještě Greiner Packaging, který
prezentoval například tzv. tear-off, plastový kelímek K3
s lepenkovým přebalem, jehož části jsou nyní oddělitelné strojně v třídicím procesu. Benefitem kombinace
lepenky a plastu v jednom kelímku je možnost použít
tenčí plast bez potisku a zároveň recyklovanou lepenku.
Na veletrhu nechyběly ani roboty. Lze říci, že převažovaly spíše paletizační. Příkladem je menší kobot CPA-10
s nosností do 8 kg od společnosti Segbert. Vhodný je
zejména pro (de)paletizaci, a to i na dvou paletách současně. Pro uzavřené lepenkové a jiné pevné obaly kobot využívá vakuové přisávání, ale je možné zvolit jako
alternativu i vidlicový uchopovač pro otevřené krabice,
stohy či další předměty.

Greiner Packaging představil několik novinek,
mezi nimi i plastový kelímek K3 s lepenkovým přebalem, jehož části jsou nyní
oddělitelné strojně v třídicím procesu.

Další zajímavá řešení
Kromě oceněných exponátů a řešení stojí za pozornost
například zálohovací systém FairCup pro opakovaně
použitelné kelímky v segmentu to-go. V softwarech pro
vysledovatelnost pak řešení Recyda pro sledování skutečné (ne pouze deklarované) recyklace obalu.
Společnost Aegis Packaging prezentovala vrstvu O₂X
s ultravysokou kyslíkovou bariérou, která umožňuje nahrazení hliníkové fólie, PET a nylonu, PP nebo PE ve flexibilních potravinářských obalech. Woodland Packaging
představil obaly z dřevěných vláken vyhovující MAP (balení v modifikované atmosféře), společnost Puregreen
obaly z cukrové třtiny.

Na stánku společnosti Segbert byl k vidění (de)paletizační kobot CPA-10
s nosností do 8 kg.

Na stánku společnosti Mondi se mohli návštěvníci seznámit s novým papírem StretchWrap s ambicí nahradit
fixační fólie pro ovíjení palet. Pro e-commerce prostřednictvím pošty a kurýrních služeb jsou zase určeny kraftové sáčky Mondi MailerBAG ve třech provedeních, tedy
s plochým, křížovým a skládaným dnem.

Společnost Schubert Packaging Technology představila
kombinované balení do flowpacků i lepenkových krabic
v jednom stroji. Na Fachpacku konkrétně čokoládových
tyčinek do flowpackových multipacků po třech či lepenkových krabic po 24 tyčinkách, s výkonem 660 výrobků
za minutu.

Řešení nahrazující plasty buď jejich ekologičtější verzí
(přechod na monomateriál, použití recyklátu), případně

Příští FACHPACK se (doufejme) odehraje opět na výstavišti v Norimberku od 27. do 29. září 2022.
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Opera je jedinečná po konstrukční i designové stránce. Celá je uzavřená, což je z hlediska bezpečnosti a hlučnosti velkou výhodou, vzhledem připomíná vagon.

V Datartu zabalí
přes 20 tisíc balíků denně
Tuzemský prodejce elektroniky DATART zahájil provoz automatizovaného balicího stroje v moderním
logistickém centru v Jirnech. Zařízení od italského výrobce Panotec zvládne zabalit až devět set
balíků za hodinu. Elektroprodejce tím zrychlí balení zásilek zhruba dvacetkrát. Investicí reaguje na
enormní nárůst online objednávek.
Adriana Weberová

A

utomatizovaný balicí stroj Opera od společnosti
Panotec je po technologické stránce zcela novým řešením a zároveň je v Česku první instalací. „Pro investici do automatizovaného balicího stroje
jsme se rozhodli v loňském roce, kdy jsme v pandemické
době čelili enormnímu nárůstu online objednávek. To
způsobilo obrovský tlak na logistiku, zvlášť na balení zásilek,“ vysvětluje Libor Křížka, ředitel logistiky DATART.
Jen za listopad roku 2020 prodejce zabalil stejný objem
zboží jako za celý rok 2019! „Věříme, že Opera je pro
nás klíčovou investicí pro hladší zvládnutí nadcházející
vánoční sezony, zvláště pak v případě, že by se nakupování opět přesunulo na online.“
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DATART je jedním z největších elektroprodejců v České
republice a na Slovensku. Vznikl v roce 1990, od roku
2017 je součástí skupiny HP TRONIC. V současnosti
provozuje v ČR více než 100 elektroprodejen.

Technologie je svou vyspělostí první svého druhu v České republice. Italský výrobce Panotec při konstruování
Opery využil své třicetileté zkušenosti ve výrobě balicích
strojů. „Stroj má patentovaný způsob vysekávání lepenky na míru zboží, což zajišťuje nízkou spotřebu materiálu
a minimalizuje odpad. Z odpadu navíc řeže malé lepenkové kousky, které se dají využít jako výplňový materiál
pro křehké zboží,“ popisuje nové zařízení Jiří Hlávka,
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DATART pomocí nové technologie může nyní zabalit
až 96 % všech svých zakázek.

Stroj má patentovaný způsob vysekávání lepenky na míru zboží, což zajišťuje
nízkou spotřebu materiálu a minimalizuje odpad.

Technologie je svou vyspělostí první svého druhu v České republice.

obchodní zástupce společnosti Packung, která výrobce
v Česku zastupuje.

Propojení s interními systémy skladu doplní automatický
tisk a lepení přepravního štítku také o automatické vkládání nákupních dokladů do balíků. Obaly navíc budou
potištěné logem prodejce.

Opera je navíc jedinečná také po konstrukční a designové
stránce. Celá je uzavřená, což je z hlediska bezpečnosti
a hlučnosti velkou výhodou, vzhledem připomíná vagon.

Logistické centrum v Jirnech dnes
díky používaným technologiím může
vyexpedovat až tři miliony kusů
zboží za jeden měsíc.
Plánem je propojení stroje se skladovou technologií
DATART pomocí nové technologie může nyní zabalit až
96 % všech svých zakázek. „Ve druhé fázi, která nás čeká
na jaře, stroj propojíme se stávající skladovou technologií. Plánem je, aby jednokusové zásilky, které teď balíme
ručně, automaticky vstupovaly do stroje, který je bez
zásahu člověka zabalí,“ doplňuje Libor Křížka a dodává:
„Napojení zrychlí proces ve skladu natolik, aby nám to
umožnilo časový limit pro zákazníky pro sběr objednávek v daný den posunout z 16. hodiny na 18. hodinu.“

Opera může zabalit
až 900 balíků za hodinu.
Stroj Opera, který je doposud instalovaný v Paříži a Miláně, doplní v pražských Jirnech stávající moderní technologie centra, jako je například automatizovaný sklad pro
zboží malého objemu, díky němuž zvládnou operátoři
vychystat zboží pětkrát rychleji než v běžném skladu.
Logistické centrum v Jirnech dnes díky těmto technologiím může vyexpedovat až tři miliony kusů zboží za
jeden měsíc.
HP TRONIC je českou společností s významnou pozicí
na trhu spotřební elektroniky a domácích spotřebičů
v ČR a na Slovensku s téměř třicetiletou tradicí. Do
jejího portfolia patří řada značek, mezi nimi značky
DATART, Eta, Euronics, Hej.sk a Kasa.cz. Působí také
oblasti cestovního ruchu a gastronomie.
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DF Partner rozšířila své
portfolio o dezinfekční
prostředky
Společnost DF Partner se zaměřuje na vývoj, výrobu a distribuci autochemie, autokosmetiky
a autopříslušenství. V minulém roce ve svém podniku v obci Neubuz zprovoznila automatizovanou
plnicí linku, o které jsme již psali v magazínu Packaging Herald č. 27. Ve stejném roce nabídla
výrobní kapacity státu k výrobě tolik potřebné dezinfekce. Letos spustila nový vyfukovací stroj od
společnosti Krones. Určen je k výrobě PET obalů na dezinfekci.
Adriana Weberová

P

ro nový vyfukovací stroj se společnost DF Partner
rozhodla na jaře 2020, v době prvního velkého
lockdownu. „Tehdy naše společnost nabídla státu
výrobní kapacity pro zajištění dezinfekce. Naší velkou
výhodou bylo, že jsme jeden stroj pro výrobu PET obalů
měli k dispozici, nemuseli jsme tedy řešit nedostatek
obalů,“ vysvětluje ředitel výroby Adam Nezval. Na základě této zkušenosti a zároveň rozhodnutí o rozšíření
portfolia o výrobu dezinfekčních prostředků se firma rozhodla pro pořízení druhého vyfukovacího stroje. „Kapacitně by nám jeden vyfukovací stroj nestačil,“ dodává
Tomáš Skopový.
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Zadání na nové zařízení bylo sestaveno z více než čtyřiceti parametrů. Mezi ty hlavní patřily možnost používání
stávajících forem na novém vyfukovacím stroji, provozní
výkon stroje nebo systém upínání forem. „Vyfukovací
stroj byl vysoutěžen v rámci dotační výzvy Technologie
COVID. Podmínky veřejné zakázky splnila společnost
Krones,“ říká Adam Nezval.

Pro nový stroj se DF Partner rozhodl
při prvním lockdownu.
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Nový lineární vyfukovací stroj Kosme na výrobu PET obalů z preforem je
určen k balení hygienických a dezinfekčních gelů, dezinfekčních mýdel
a dezinfekčních roztoků.

Výkon vyfukovacího stroje je 2 400 ks/hod.

Preformy jsou nahřáté v peci a za vysokého tlaku jsou z nich vyfouknuté
lahve v požadovaných formách.

Aktuálně se na dvou vyfukovacích strojích vyrábí 11 typů obalů.

Nový lineární vyfukovací stroj Kosme na výrobu PET
obalů z preforem od dceřiné společnosti Krones je určen
k balení hygienických a dezinfekčních gelů, dezinfekčních mýdel a dezinfekčních roztoků. Měsíčně celkem vyprodukuje v třísměnném provozu přibližně jeden milion
obalů. Výkon vyfukovacího stroje je 2 400 ks/hod. Na
dvou vyfukovacích strojích (první rovněž dodala společnost Krones) se vyrábí 11 typů obalů o objemech od
300 do 5 000 ml. Pro plnění hygienického gelu a dezinfekčního mýdla byly vyvinuty dva nové obaly s objemy
300 a 600 ml.

se dvěma za sebou umístěnými formami s výměnnými
kavitami pro objemy od 300 do 6 000 ml, ale šlo by na
něm vyfukovat i obaly od 200 ml,“ vysvětluje možnosti
nového zařízení Jan Machovský, sales manager společnosti Krones.

Jedná se o samostatně stojící a fungující stroj, na němž
vyrábíme obaly pro pět plnicích technologií,“ vysvětluje
Adam Nezval.
Preformy jsou dodávány v tzv. oktabínech, ze kterých se
vysypou do zásobníku. Přesun preforem do vyfukovacího stroje je zajištěn pomocí dopravníku. „Preformy jsou
nahřáté v peci a za vysokého tlaku jsou z nich vyfouknuté lahve v požadovaných formách. Jde o lineární stroj

Vyrobené obaly jsou skládány na paletu, která je následně zabalena do strečové fólie. Pomocí manipulační
techniky je přemístěna do skladu.
Pořízením identického stroje došlo k zefektivnění výrobního procesu. „V některých případech byly zcela odstraněny přestavbové časy. Došlo také ke snížení skladového minima u všech typů obalů,“ hodnotí investici Adam
Nezval. Zařízení podle Jana Machovského umožňuje
obrovskou svobodu při návrhu designu lahví, a přitom
se takový design dá aplikovat pro celou škálu objemů,
které stroj umožňuje. „To, že jsou vyrobené obaly z materiálu PET, je obrovská konkurenční výhoda z hlediska
ceny a ekologická z pohledu recyklace,“ dodává Jan
Machovský.
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Příjem z výroby do nového skladu je realizovaný prostřednictvím jednoho sběrného bodu, tzv. nádraží.

Coca-Cola pokračuje
v investicích
Skupina Coca-Cola HBC otevřela v Praze svůj aktuálně nejnovější a nejmodernější plně
automatizovaný sklad za téměř 500 milionů korun, se kterým jsme vás seznámili již na portále
packagingherald.cz. Nápojový gigant tak navazuje na nedávné investice do plnicích linek na PET
lahve a plechovky, o kterých jsme psali v červnovém vydání magazínu Packaging Herald. Nyní vám
o investici přinášíme další doplňující informace.
Adriana Weberová

C

oca-Cola HBC spustila zkušební provoz nového plně automatizovaného skladu již v červenci. Slavnostní otevření proběhlo začátkem října
za účasti zástupců společností Coca-Cola HBC Česko
a Slovensko, STRABAG, dodavatele zařízení System
Logistics a místostarosty městské části Praha 14. V kyjském závodě vyrostl nejnovější sklad firmy v Evropě.
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Na rozloze přes 9 000 m2 lze uskladnit přes 21 tisíc palet
oblíbených nápojů. Kromě pokročilých skladových technologií využívajících prvků umělé inteligence se v areálu
společnosti nachází rovněž nově vybudovaný systém
mokřadu. V rámci udržitelného přístupu se díky němu
bude zachycená dešťová voda z areálu vracet zpět do
přírody namísto jejího odvádění do kanalizace.
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Z důvodů omezení výšky skladu na 20 metrů
bylo nutné řešit dvojitou hloubku.

Investice v řádu téměř půl miliardy korun výrobci nápojů umožní lépe zvládat
současné potřeby pro zajištění perfektního servisu jeho zákazníkům.

Investice v řádu téměř půl miliardy korun výrobci nápojů
umožní lépe zvládat současné potřeby pro zajištění perfektního servisu jeho zákazníkům. Zároveň je navržená
tak, aby pokryla budoucí potenciální růst a rozšiřování
portfolia výrobků. „Ačkoliv byl celý projekt naplánován
dávno před covidovou krizí, podařilo se nám i přes veškerá omezení tuto velkou investici dotáhnout včas do
konce a provoz spustit během 15 měsíců od startu výstavby,“ vysvětluje Jan Turek, ředitel supply chain (výroby a logistiky) Coca-Cola HBC CZ/SK.

Na rozloze přes 9 000 m2
lze uskladnit přes
21 tisíc palet oblíbených nápojů.
„Pro zajištění efektivity přepravy palet byl nový automatizovaný sklad propojen s původními skladovými prostory.
Pro správnou funkčnost automatizovaných technologií
byly u tohoto projektu po stavební stránce kladeny největší nároky na rovinnost podlah a dílčí plnění termínů
umožňujících zahájení montáže technologií,“ popisuje
Tomáš Rys, technický ředitel ze společnosti STRABAG.
Hala je vybavena moderním systémem kontroly správnosti přípravy a nakládky, a to díky kamerovému systému využívajícímu umělou inteligenci. O naskladňování
a vyskladňování palet se starají automaticky řízené zakladače, které obsluhují regálový systém. Maximální kapacita sedmiposchoďového skladového řešení je přesně
21 168 paletových pozic. Přímé automatické napojení
výrobní PET linky o kapacitě 72 palet za hodinu na nový
sklad zajišťuje, že se zaměstnanci poprvé dotknou výrobků z této linky až v momentě nakládky na kamion.
Příjem z výroby do nového skladu je realizovaný prostřednictvím jednoho sběrného bodu, tzv. nádraží. Od-

Expedice ze skladu funguje na principu JIT (just in time).

tud jsou palety transportovány pomocí dopravníků do
nově vybudovaného automatizovaného skladu.
Expedice ze skladu funguje na principu JIT (just in time),
což znamená, že samotné vyskladňování palet začíná
až v momentě, kdy se řidič přihlásí k nakládce. Systém
i tak umožňuje během pouhých 15 až 20 minut připravit
potřebný počet palet pro zaplnění celého kamionu. Díky
devíti výdejním rampám je tak možné během jediné hodiny vyskladnit více než 250 palet zboží. Systém přitom
podporuje řazení palet tak, aby respektovaly potřeby
distribuce a požadavky zákazníků z hlediska uložení na
vozidle nebo data výroby/spotřeby.
„Z důvodů omezení výšky skladu na 20 metrů jsme
museli jít do řešení dvojité hloubky. To však v běžných skladech neumožňuje užívat naskladnění variabilních produktů v rámci stejné uličky. Požadavkem
klienta však právě tato variabilita byla,“ upozorňuje
Luca Canali ze společnosti System Logistics, jež do
nového skladu zařízení dodala. Proto bylo vyvinuto
unikátní řešení, které umožňuje variabilitu i při dvojité hloubce skladu a které přispívá k jeho vysoké
efektivitě.
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V Paskově
sklad chodí za skladníky
Na podzim proběhlo slavnostní otevření prvního robotizovaného skladu pro fulfillment služby
(skladování, balení, doručování atp.) v areálu logistického parku v Paskově, který provozuje
společnost DEXTRUM Fulfillment. Řešení dodala společnost KVADOS Group. Prvním klientem je
provozovatel e-shopu YOURGAME.
Adriana Weberová

N

ový provoz prezentuje, jak vypadá práce skladníka, když má k ruce tým robotů. Prvním uživatelem fulfillmentového skladu je e-shop YOURGAME, ale v současné době probíhají jednání s dalšími
významnými e-shopy.
Aktuální pronajatá plocha skladu činí 2 000 m2 se světlou výškou 12 m. Lokalita Paskov byla zvolena s ohledem na výbornou dopravní obslužnost z Ostravy a Frýdku-Místku a napojení na dálnici po Česku, do Polska
a také na Slovensko. Díky tomu je možné poskytovat
fulfillmentové služby především e-shopům v těchto zemích s možným přesahem do Rakouska.
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„Za extrémně krátké období několika měsíců se nám
podařilo zrekonstruovat původní halu pro průmyslovou
hutní a strojírenskou výrobu a uzpůsobit ji našim potřebám. Tak vzniklo zázemí pro poskytování moderních
logistických služeb e-shopům, ale také všem výrobním
a obchodním společnostem, které hledají pomoc při
organizování intralogistiky pro B2B a především B2C
segment,“ vysvětluje generální ředitel společnosti DEXTRUM Fulfillment Ivan Richtár.
Kromě nutných stavebních úprav bylo stěžejním úkolem
vybudování robotizovaného skladu fungujícího na platformě AGV robotů, která komplexně řídí manipulaci ve
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Na slavnostním otevření bylo prezentováno také zařízení Cubiscan 325.

skladu. Robotizací se mění celý koncept práce, kdy již
skladníci nechodí do skladu, ale sklad takzvaně chodí za
nimi: regály (racky) jsou dováženy přímo k pracovníkům
do určené oblasti, čímž se výrazně zefektivní jak příjem,
tak expedice. Celý systém je řízen pomocí vyspělého
WMS systému a nástroje pro řízení robotů WES/WCS.
V současnosti je v provozu 20 robotů AGV. „Roboti komplexně zajišťují jak dovoz regálů (racků) pro příjem, tak
komplexní expedici v režimu ,sklad ke skladníkovi´. Pracovníci skladu provádějí na malé ploše vstupní příjem,
kontrolu zboží a jeho naskladnění do mobilních regálů,
které roboti zavážejí do skladu. Následuje výdej z regálu do kompletačních pickovacích regálů a poté balení
zkompletovaných zásilek a předání hotových zásilek
dopravcům,“ připomíná a doplňuje Ivan Richtár. To vše
by mělo zvládnout 10 skladníků na směnu včetně vedoucího skladu, kteří budou podporováni již zmíněnými
20 roboty AGV. Roboti jsou využíváni paralelně jak pro
příjem zboží, tak k jeho expedici.

BER. Postarala se o vypracování celého konceptu řešení,
projektové dokumentace, dodávku regálových systémů,
pracovišť pro kompletaci využívající prvky pick to light
a laserových pointerů nebo balicích pracovišť. „Jedná
se o první dodávku takto komplexního řešení zahrnujícího i dodávku robotů, kterou jsme realizovali a zvládli
za pouhé tři měsíce. A to i přes extrémní problémy v dodavatelském řetězci a komplikace s dopravou z Asie,
kde si necháváme na zakázku vyrábět část dodávaných
technologií,“ shrnuje generální ředitel společnosti KVADOS Group Miroslav Hampel.
V době slavnostního otevření byl v provozu první
pickovací a balicí komplet, který umožňoval vychystávání jedním pracovníkem s výkonem 300–350 picků
(řádků objednávky) za hodinu a podporu dvou až tří
pracovníků balení s výkonem 2 500 zásilek za směnu.
Prostor byl připraven pro instalaci druhého setu pro
navýšení kapacity o 100 % na směnu. Třetí pracoviště je
využíváno pro příjem. V případě potřeby je možné i toto
pracoviště změnit na expediční a příjmové pracoviště

Celé řešení dodala a realizovala skupina KVADOS
Group. Projekt zahrnoval jak samotné vybudování elektrické i komunikační síťové infrastruktury, tak dodávku robotů pod vlastní značkou myFABER. Současně
skupina zajistila komplexní řídicí skladový a robotický
systém na platformě produktů mySTOCK WMS a myFA-

přemístit do zadní části skladu. Balení probíhá ručně pomocí kompletačních regálů s využitím technologie pick
to light. V další etapě je naplánovaná instalace balicích
komponent na dopravníky. Využíváno je šest druhů
standardizovaných lepenkových obalů od společností
ObalyOstrava.cz, RAJA a TART.
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Realizaci dále podpořili členové Asociace pro inovace
v logistice dodávkou komponent řešení. Sklad v Paskově bude do budoucna sloužit mimo jiné jako laboratoř a místo pro testování nejmodernějších technologií
v praxi.

zastupuje KVADOS Robotics. Řešení s využitím robotů
manipuluje s přepravkami typu KLT nebo lepenkovými
krabicemi.

Lokalita Paskov byla zvolena
s ohledem na
výbornou dopravní obslužnost
z Ostravy a Frýdku-Místku.

Aktuální pronajatá plocha skladu činí 2 000 m2 se světlou výškou 12 m.

Výsledkem je sklad s největším množstvím různých typů
robotů instalovaných na jednom místě přinejmenším
v Česku a na Slovensku.
Unikátem ve střední Evropě je také řešení HAI PICK
od výrobce HAI Robotics.

V současnosti je v provozu
20 robotů AGV.

Laboratoř nejnovějších technologií
Na slavnostním otevření bylo prezentováno také zařízení
Cubiscan 325, které umí snadno a automatizovaně přenášet do systému data o rozměru a hmotnosti sortimentu
a pořídit fotografii pro následné efektivní řízení logistiky.
Poprvé byl v Evropě představen v akci automatizovaný
vozík myFABER AGV Forklift, který manipuluje s europaletami o hmotnosti až dvě tuny do výšky pěti metrů,
ale především je schopen s nimi manipulovat a nalézt je
s tolerancí ±20 cm ve třech směrech proti umístění na
navigační mapě.
Unikátem ve střední Evropě je také řešení HAI PICK
od výrobce HAI Robotics, kterého na evropském trhu
80 www.packagingherald.cz

Prvním klientem je provozovatel e-shopu YOURGAME.
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Investice v plném proudu
I přes nelehkou ekonomickou situaci nebo možná i kvůli ní firmy mohutně investují do automatizace
a nových poboček. Kromě společností Coca-Cola a DEXTRUM Fulfillment, o kterých píšeme na
stranách 76–77 a 78–80, plánuje investovat například také Rohlik Group. Pozadu nezůstávají ani
zasilatelské a logistické firmy nebo dokonce obchodní řetězce. Pojďme se na ně podívat.
Adriana Weberová

S

polečnost UPS otevřela v Ostravě první tuzemské
logistické centrum zaměřené na segment zdravotnictví. Areál o rozloze 3 800 m2 je vybaven moderními technologiemi a odpovídá požadavkům správné
distribuční praxe (GDP). Nacházejí se zde také prostory
s kontrolovanou teplotou pro přepravu a skladování léků
a biologických látek citlivých na výkyvy teploty.

V reakci na sílící poptávku v e-commerce stejná společnost zahájila provoz v novém logistickém centru
v Tuchoměřicích u Prahy. Více jsme o projektech psali
v říjnovém vydání magazínu Packaging Herald.
Do rozšíření a modernizace prodejní sítě investovala
také společnost dm. Od 1. října 2020 do 30. září 2021
bylo otevřeno sedm prodejen a 13 stávajících prošlo
regenerací či refreshingem. Nemalé investice mířily i do
logistiky. Také o této investici jsme vás již informovali na
portále www.packagingherald.cz.
Nové depo, tentokrát v Tišnově, otevřel balíkový přepravce GLS. Kapacita v Jihomoravském kraji se tak navýší až o 30 %. Otevřením depa získává firma další přepravní uzel balíkové logistiky na jižní Moravě, který bude
primárně obsluhovat prostor severně od Brna, zejména
Tišnov, Blansko, Kuřim a Rájec-Jestřebí. Posílením sítě
se rovněž zkrátí doručovací trasy i časy.

Pozadu nezůstává ESA logistika, která zprovoznila v posledních týdnech dva nové sklady v polském Krakově
a Vratislavi. Rozšířila také pronájem prostorů ve skladu
Strykow a celkem tak zvýšila své skladové plochy o téměř 18 000 m2. Zprovoznění nového skladu si vyžádalo
rozšíření spolupráce se stávajícím klientem z oblasti tabákového průmyslu. Sklad je proto s ohledem na skladované zboží vybaven technologií pro udržení požadované
teploty a vlhkosti vzduchu.
Také Rohlik Group se chystá investovat. Plánuje zavést
ve svých distribučních centrech automatizované skladovací a vyhledávací systémy. Více informací najdete
rovněž na portále www.packagingherald.cz.
Na automatizaci nezapomíná ani společnost DACHSER.
Aktuálně testuje na německých pobočkách automaticky řízené vozíky AGV. Ty by měly v budoucnu usnadnit zaměstnancům fyzicky náročnou práci. Kromě toho
DACHSER Czech Republic podepsal s developerskou
společností VGP smlouvu o výstavbě logistického centra na míru v Českých Budějovicích. Nová budova bude
zahrnovat 4 300 m2 skladové plochy. Kolaudace logistických a kancelářských prostor je naplánovaná na jaro
příštího roku.
A tak bychom mohli pokračovat.
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