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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
poslední dva pandemické roky se mi editorialy nepsaly
vždy snadno. A to jsem netušila, co nás čeká. Jako
bychom se přes Ukrajinu vrátili do stavu bezmocnosti,
která naši zemi ovládla v letech 1938 a 1968. Nejsem
politoložka ani politička, a proto se hlubším komentářům hodnotícím tragédii kousek za našimi hranicemi
vyhnu, i když mé stanovisko je jednoznačné.
Snad jen zmíním, že jsem na nás Čechy, Moravany
a Slezany hrdá. Zároveň věřím, že se naše až dojemná
péče o nevinné oběti válečného konfliktu, vzbuzená
silnými emocemi, přetaví do dlouhodobější racionální pomoci a nebude v ekonomicky složitějším období
zneužita „vlastenci“ vyčkávajícími na svoji šanci. První
náznaky se už bohužel objevují.
Jsme odborný časopis se širokým záběrem, logistiku
nevyjímaje. Víte, že termín logistika (z francouzského
logistique) pochází z armádního prostředí? Zavedl ho
švýcarský důstojník a určen byl pro zajištění ubytování
a také zásobování. Zvládnutí či nezvládnutí logistiky

nejlépe prověří válka. Naštěstí pro nás na ní ruská armáda pohořela. Rusko podle armádních expertů údajně žádnou logistickou doktrínu jako takovou nemá. Oblast zásobování řeší pouze jako „materiálně-technické
zabezpečení“. V praxi má zásobovací jednotky, které
pouze čekají, až jim někdo řekne: „Dovez mi to a to.“
Naopak vojenská logistika „západního střihu“ je odlišná. Nechybí v ní strategie a především predikování
budoucnosti. Její součástí je risk management. Když
se stane něco mimo očekávání, je armáda připravena
i na tuto alternativu. Například na nečekaně srdnatý
odpor napadené země, který zhatí plány na bleskovou
válku. Výsledkem selhání logistiky je hladové vojsko
bez munice, pohonných hmot a střechy nad hlavou.
K debaklu bezprecedentního vpádu ruské armády na
Ukrajinu údajně přispěl i omikron, který v době invaze
mezi ruskými vojáky kulminoval.
Ale zapomeňte aspoň na chvilku na válečné utrpení
a vychutnejte si články, které jsme pro vás připravili.
Příjemné čtení!
Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald
Sledujte naše inspirace i na sociálních sítích
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Rafinovaný punkový přístup k designu lahví
Již samotný název Cutthroat Gin je plný hardcorových
odkazů, ale ve spojení s nápadným a netradičním obalem vznikla značka promyšlená do posledního detailu.
Balení pro společnost 1888 Beverage Company navrhlo
řecké designové studio Mousegraphics.
Neobvyklý tvar lahve a etikety umožňuje značce vyniknout
na regále, protože spotřebitele fascinuje. A skutečnost,
že ostatní designové prvky byly minimalizovány, zabraňuje odvedení pozornosti spotřebitele od toho nejdůležitějšího: od ginu.

6. – 13. květen
Zlin Design Week
Zlín
9. květen
Konference ZDW
Zlín
10. – 11. květen
Pharma Supply Chain & Logistics
Innovation Programme
Basilej
30. květen – 2. červen
HANNOVER MESSE
Hannover
Čtenáři získávají s kódem xdMw4 bezplatnou vstupenku, registrujte se výše:

31. květen – 3. červen
FESPA Global Print Expo
Berlín
1. – 3. červen
FINAT European Label Forum
Baveno
2. – 3. červen

Více na www.packagingherald.cz
Vodka Absolutka v příběhovém obalu
Redesign známé značky odpovídá významné aktualizaci
původní lahve Absolut vodky z roku 2021. Inovovaný
obal vypráví příběh chuťového vjemu z jejího obsahu
a jasně signalizuje nový chuťový profil. Spotřebitelům
pomůže vyhledat jejich oblíbenou příchuť i prozkoumat
ty nové. Inovace zahrnovala: uměleckou aktualizaci lahve, která vzdává hold původu, odkazu a autenticitě vodky Absolut, celkové sladění, jež bylo aplikováno na vodku Absolut original i všech 12 nabízených příchutí. Jeho
přínosem je maximální vizibilita na regále a představení
zbrusu nové příchutě mučenky, která je nyní v prodeji
v Austrálii a Velké Británii. Blíží se také její uvedení na
celosvětový trh. Elin Furelidová, vedoucí pro výrobní
sortiment a inovace značky Absolut, k novince dodává:
„Vodce Absolut original jsme ponechali její vlastní identitu jako čistě neochucené vodce, zatímco pro ochucenou
jsme použili kombinace barev, které odpovídají konkrétnímu ovoci. Na zadní stranu lahve jsme přidali umělecký
tah štětcem, aby vytvořil dokonalé pozadí pro samotnou
vodku plnou chuti.“

SpeedCHAIN Slovakia
Zochova chata
8. červen
Udržitelnost pro
výrobu a obchod
Praha
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… pokračuje na str. 8

5940 G
nová inkjet tiskárna
vysokého rozlišení
s Touch Dry®
horkými inkousty
Vysoce kvalitní tisk čárových kódů v kvalitě C nebo vyšší,
které odpovídají požadavkům GS1.

Použitelná pro potisk různých materiálů:
• obaly z vlnité lepenky
• polystyrenové tácky pro čerstvé potraviny, maso,
nápoje, cukrovinky…
• polystyrenové obaly mražených potravin nebo
smrštitelné fólie pro paletové zásilky
• porézní povrchy včetně tkanin a netkaných textilií
pro lékařské ochranné pomůcky (PPE), respirátory,
pláště a plenky

5940 G v kostce
• Rychlejší náběh pro prodloužení doby
výroby – až o 6,9 %
• O 43 % méně zásahů operátora pro
zvýšení produktivity
• Krytím IP54 zlepšuje odolnost proti
prachu a funkčnost v náročných
výrobních prostředích (0–40 °C)
• Bez potřeby stlačeného vzduchu
• 10” barevné dotykové uživatelské
rozhraní

Více o tiskárně zde
obchod@ondrasek.cz www.ondrasek.cz
www.markem-imaje.com +420 558 639 611

NEWS

… pokračování ze str. 6

Flexotiskový „Oscar“ pro PANFLEX a Mondi Bupak
Letošní cenu Gold & Best of Show získala lepenková
krabice vyrobená společností Mondi Bupak pro tradičního českého výrobce šumivých a tichých vín BOHEMIA
SEKT. Balení Bohemia Sekt limitovaná edice získalo ocenění v kategorii přímého potisku vlnité lepenky, procesní
tisk. Společnost PANFLEX se se svými partnery pravidelně zúčastňuje prestižní soutěže Excellence in Flexography Awards. Americká asociace FTA (Flexographic Technical Association) oceňuje touto soutěží nejkvalitnější
tisky, kterých je pomocí flexotisku možné dosáhnout.
Získané ocenění potvrzuje, že se PANFLEX stále řadí
mezi přední světové firmy v oblasti
předtiskové přípravy. Opakovaná
výhra ve spolupráci s Mondi Bupak
značí, že kvalita
tisku je v Českých
Budějovicích na té
nejvyšší úrovni.

Budvar rozjel novou
linku na plechovky
od Krones
Budějovický Budvar,
národní pivovar, slavnostně uvedl do provozu novou linku na
stáčení piva do plechovek. Ta naplní až
50 000 kusů plechovek za hodinu a jako jedna z prvních v České republice
je balí do papíru. Pivovar novou linkou nejen reaguje na
rostoucí poptávku, ale především otevírá dveře započaté spolupráci s firmou Mattoni. „Motivace investovat
do nové plechovkové linky byla dvojí. V obecné rovině
trendy trhu ukazují, že obliba plechovkových nápojů neustále roste a ani pivo není výjimkou. Druhou hnací silou
byla nově započatá spolupráce s Mattoni, které si nejen
velmi vážíme, ale na kterou se v pivovaru všichni těší,“
uvedl k lince ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák. Nová linka, kterou technicky zajistila firma Krones,
je technologicky vysoce vyspělé zařízení. Disponuje výkonem plnicího stroje 50 000 ks/h, což představuje čistý
skladový výkon minimálně 40 000 ks.
Více na www.packagingherald.cz

Obrat KION Group vzrostl o více než 23 %
Světovému výrobci průmyslových vozíků, robotiky a automatizačních technologií pro intralogistiku, společnosti
KION GROUP, se vloni dařilo. Základními pilíři dlouhodobého úspěchu jsou silné značky Linde Material Handling, STILL, Baoli, Fenwick, OM a Dematic. „KION Group
má vynikající postavení na trzích průmyslových vozíků
a skladových technologií a jako jeden z předních světových poskytovatelů systémů pro automatizaci skladů,
automatizovaných řízených systémů vozíků a robotiky
a digitálních řešení pro ně nabízí plnohodnotnou řadu
softwaru. Pomáháme našim zákazníkům předvídat zítřejší logistické výzvy již dnes a efektivně a udržitelně je řešit,“ říká Rob Smith, který převzal po Gordonu Risku funkci generálního ředitele KION GROUP od 1. ledna 2022.
Hodnota objemu přijatých zakázek dosáhla v roce 2021
rekordních 12,482 miliardy eur, což bylo téměř o třetinu
(32,2 %) více než v předchozím roce (2020: 9,443 miliardy eur). Nárůst byl způsoben především segmentem
Industrial Trucks & Services (ITS), jehož objem přijatých
zakázek meziročně vzrostl o 40,9 %, a dokonce tak překonal úroveň objednávek před pandemií z roku 2019.

Více na www.packagingherald.cz
Jogurty Kostíci jsou nově v kelímku bez PVC shrink
sleevu
Společnost Danone inovuje obal svojí značky jogurtů Kostíci. Nově bude kelímek
z potištěného polypropylenu
(PP) a tím pádem bude 100%
recyklovatelný. Původní kelímky
byly také z PP, ale
obsahovaly i nerecyklovatelný shrink
sleeve z PVC, jehož odstraněním
teď Danone sníží
odpad v průměru
o 11 tun ročně.

Vše na
správném
místě
DACHSER Czech Republic nabízí volné
skladovací kapacity v nových prostorách
v Českých Budějovicích. Vyvíjíme skladové
koncepty, které lze individuálně přizpůsobit
vašim konkrétním potřebám. Základem je
naše mezinárodní přepravní a skladová síť
a široká nabídka flexibilních služeb
s přidanou hodnotou.

dachser.cz
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Roland 900 Evolution od výrobce Manroland Sheetfed

Obalový tisk ve dvou
i třech rozměrech
Kromě konvenčních a digitálních strojů se zejména v potisku etiket a flexibilních obalů stále více
objevují jejich hybridní konfigurace. Vidíme více inline řešení tisku s dokončovacími stroji ve
velkých i středních nákladech, tato řešení ale kladou značné nároky na sladění, zejména rychlostí. Sílí
automatizace řízení i tlaky na ekologický provoz jak v odpadech, tak ve spotřebě energie. Speciální
otázkou je pak 3D tisk, jehož význam roste.
Miroslav Dočkal

V

elké změny probíhají v softwaru a řízení strojů.
Rostou význam i schopnosti prediktivní údržby,
která poruchám předchází, ale i možnosti strojů
být opraveny pouhým softwarovým zásahem na dálku.
I lanškrounská společnost SOMA, výrobce flexotiskových strojů především pro obalový průmysl, zavedla
cloudovou (webovou) platformu SOMA Intelligent Service a program plánované údržby SOMA Care. Společnost
Koenig & Bauer aktualizovala softwarové řízení svých
tiskových strojů o dva nové systémy, PressCall a Visual ServiceSupport. Vzdálená údržba dnes vyřeší podle
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tohoto výrobce celé čtyři pětiny stávajících telefonátů
zákazníků bez nutnosti posílat na místo technika.
Evoluce Rolandu
Zřejmě nejdůležitějším strojem, jehož výroba se právě
začíná rozbíhat, v segmentu archového ofsetu je Roland 900 Evolution od společnosti Manroland Sheetfed. Navazuje na předchozí řady Roland 900 a Roland
700 Evolution. Představen měl být již na veletrhu drupa,
zrušeném kvůli koronavirové pandemii. Díky novému
barevníku TripleFlow lze volit ze tří způsobů nanášení

HLAVNÍ TÉMA

barev, což se příznivě projevuje v barevné konzistenci
během tisku i ve snížení makulatury. Určen je pro formát
archu 6B3, tedy 1 060 × 1 450 mm. Tiskne rychlostí
14 000 –16 500 archů/hod. na substráty v tloušťkách
0,04–1,2 mm. Doba přípravy zakázky se (ve verzi Roland 907 LVV Evolution oproti předchozímu sedmibarvovému modelu) zkrátila až o 12 minut. Na změření optimální barevnosti stačí tři archy a vyměnit lakovací formu
trvá jen necelé dvě a půl minuty. To vše zvýšilo časovou
roční kapacitu stroje až o 1 400 hodin. Nezanedbatelná
je rovněž jeho energetická úspornost.

soutěže, tedy generování QR kódů a podporu při tvorbě
internetových stránek samotné soutěže.
Pro podporu prodeje masných výrobků využívá dárkové
velikonoční balení i společnost Krahulík obdobně jako
balení vánoční. U obou použila THIMM pack’n’display
kombinaci digitálního tisku a laserového výseku.

Vpád na Ukrajinu zrušil bruselské Labelexpo
Digitální novinky ve strojích pro potisk etiket a flexibilních obalů měly být představeny na letošním Labelexpu
v Bruselu. Veletrh byl sice nakonec kvůli vpádu ruských
vojsk na Ukrajinu odložen na září 2023, ale některé
informace o exponátech již byly uvolněny. Americká
Mark Andy zde měla mít evropskou premiéru svého UV
inkjetového stroje iQ z řady Digital Series, používající
modul Domino N610i UV, a rovněž představení stroje
HD z téže řady. Stroje HD na platformě Performance
Series P7 tisknou v šířkách 330 mm či 430 mm rychlostí
až 73 m/min.
Společnost Canon plánovala vystavit dva nové inkjety
LabelStream 4000 UV. Tisknou rychlostí 75 m/min. v šířce 410 mm hlavami Xaar 2001. Za zmínku stojí, že přestože Canon nikdy v konvenčním tisku nepůsobil, stroj je
vyráběn i v hybridní šestibarvové konfiguraci s flexotiskovou jednotkou, modulem studené ražby, a inline semirotačním výsekem. Tato konfigurace je schopna věrně vytisknout až 96 % odstínů přímých barev Pantone.
Opěrným bodem expozice společnosti Konica Minolta
měl být inkjetový AccurioLabel 230 s inline dokončovacím modulem DC330MINI a flexotiskovou jednotkou,
a rovněž digitální zušlechtění na stroji MGI JETvarnish
3D Web.
Digitální tisk (nejen) na sezonní design a QR kódy
Výhod digitálního tisku využívá i společnost THIMM
pack’n’display při výrobě lepenkových obalů. Jedním
z příkladů je velikonoční obal pro společnost Třemošenská uzenina. Ta si jej u společnosti THIMM nechala
vyrobit již v loňském roce, ale o letošních Velikonocích
na každý z několika set obalů přibyl unikátní QR kód,
sloužící k zákaznické soutěži o dárkové balení produktů
zmíněné uzenářské společnosti. V THIMM pack’n’display v tomto případě vyvinuli nejen obal, ale připravili i grafický návrh a zajistili služby spojené s přípravou

Velikonoční a vánoční balení pro společnost Krahulík
od THIMM pack’n’display

3D tisk, tedy aditivní výroba obalů
Ve 3D tisku obalů nejde o jejich potisk, ale především
o tzv. aditivní výrobu obalových prototypů a částečně
tvarových maket výrobků, které v obalech budou.
Společnost MCAE nabízí k prototypování obalů na našem trhu zejména tiskárny německé společnosti Stratasys řady J s technologií Polyjet. Určeny jsou k navrhování obalů zejména pro kosmetiku, nápojový průmysl
a další spotřební zboží, například drobnou elektroniku.
Zmíněné tiskárny umožňují dosáhnout více než půl milionu barevných odstínů, realistické simulace textury povrchu, napodobit tuhé i pružné, průhledné i neprůhledné
materiály. K „tisku“ jsou používány materiály VeroUltra:
VeroUltra Black a VeroUltra White také zvyšují kontrast
3D tištěného textu a grafiky. K navrhování slouží software GrabCAD Print, který podporuje i soubory formátu
3MF. Mezi modely pro simulaci patří průhledné skleněné lahve, lahve z barevného skla, plastové lahve, obaly
a náplně rtěnek, sady líčidel a náplně pro make-up.
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V březnu byla uvedena na trh nová technologie 3D tisku VLM (Viscous Lithography Manufacturing).

Společnost BCN3D uvedla v březnu na trh novou technologii 3D tisku pod názvem Viscous Lithography Manufacturing (VLM), používající vysoce viskózních – padesátkrát viskóznějších než dosud používaných – pryskyřic
pro lepší mechanické vlastnosti 3D „výtisků“. Na českém
trhu ji bude distribuovat společnost Elvira. VLM laminuje
tenké vrstvy pryskyřic pomocí transparentní přenosové
fólie. Dosahuje přitom až trojnásobné odolnosti vůči nárazu pro tuhé materiály a o 200 % vyšší pevnosti v tahu
ve srovnání s obvyklými pryskyřicemi se standardním
složením. Cena by měla být pod 50 000 eury. Jan Šmejcký, ředitel společnosti Elvira, k novince uvedl: „3D tiskové technologie na bázi pryskyřic (SLA, LCD, DLP, MSLA)
patří na trhu k nejoblíbenějším. Jedinou jejich slabinou
dosud byla nutná tvorba podpěr ze stejného materiálu.

Technologie VLM uvedenou slabinu eliminuje. Umožňuje současný tisk dvěma různými materiály a stává se tak
první technologií na bázi pryskyřic, která umožní tvorbu
snadno odplavitelných podpor.“

Zleva: hrubý 3D vzorek flakonu; vyleštěný vzorek z nového čirého materiálu
od Stratasys; vzorek ze staršího typu čirého materiálu

UV inkjet iQ z řady Digital Series od výrobce Mark Andy
je určen zejména pro potisk etiket a flexibilních fólií.
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Na tomto trhu působí rovněž Xerox, který vyvinul
technologii 3D tisku tekutými kovy. Takto zhotovené díly jsou podle společnosti Xerox nejen pevnější,
ale i levnější ve srovnání
s díly vyrobenými z kovových prášků. Technologie
je rovněž rychlejší a zachovává integritu a hustotu používaných materiálů.

CorruCUT –
potisk a výsek
vlnité lepenky
Koenig & Bauer se vrací do segmentu
strojů zpracovávajících vlnitou lepenku
se zcela novou řadou CORRU.
Její součástí je také stroj CorruCUT.
Technologie, která implementuje
funkce HQPP ﬂexotisku (High Quality
Post-Print) s moderním a výkonným
inline rotačním výsekem.
Stroj CorruCUT je koncipován pro
vysoce ekonomickou výrobu produktů
z vlnité lepenky. Při maximálním
produkčním výkonu 12 000 archů/h
představuje CorruCUT nová měřítka
výkonu a produktivity.

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

we’re on it.

cz.koenig-bauer.com

HLAVNÍ TÉMA

Co je nového v tisku obalů
V posledních letech pro nás novinky při tisku obalů znamenaly především tisk speciálních či
limitovaných sérií. Vzhledem k charakteru byly tyto zakázky velmi často realizovány prostřednictvím
digitálních technologií. V současné době lze ale pozorovat čím dál častěji kromě změn designu také
proměnu obalu jako takového. Ani zde nezůstávají digitální technologie mimo hru, protože dokážou
na tyto změny reagovat a nové typy obalů umějí vytisknout a vyrobit.
Martin Bělík

J

estliže dříve uváděli výrobci digitálních strojů jako
argumenty pro jejich nasazení v tiskárnách především postupné snižování nákladů, neustálé změny
designů a zkracující se dodací termíny, mnoho zákazníků
to bralo jako umělé argumenty, které měly pomoci tyto
stroje prodat. Ovšem v posledních letech se ukázaly zmíněné argumenty jako naprosto pravdivé a zcela zásadní.
Kontinuální změny legislativy, která vyžaduje stále nové
povinné údaje na obalech, společně s nejistotou ohledně množství prodaného zboží, kterou ještě umocnila
pandemie covidu a v současné době válka na Ukrajině,
vedou k tisku obalů v množstvích, která jsou bezpečná,
tedy náklady se významně snižují.
Další změnou, která nabývá čím dál většího významu, je
všude zmiňovaná udržitelnost. Pokud bych měl slovo nějak přeložit, asi bych hovořil o minimalizaci energetické
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náročnosti výroby, snižování množství odpadů a dopadů na životní prostředí. Téma je velmi široké a zabývají
se jím specializované firmy, ale pro základní pohled na
věc a posouzení, jak může ovlivnit samotnou polygrafickou výrobu, nám bude stačit zdravý rozum a praktické
zkušenosti. Digitální technologie mají nižší energetické
požadavky a produkují minimum odpadů. Za všechny
si uveďme například tiskové desky nebo štočky, které
tyto stroje nepotřebují. Dalším parametrem je zmenšení nutné výrobní plochy a minimalizace obsluhy. To
v dnešní době nabývá zcela jiných rozměrů než dříve,
protože ceny energií a materiálů rostou do závratných
výšek a kvůli inflaci nás čeká totéž i s cenou lidské práce.
Pomalu, ale jistě jsou pryč časy, kdy tiskaři mávali nad
makulaturou rukou ve smyslu „To je jenom 100 archů“
nebo „300 metrů fólie je skoro zadarmo“. Dnes tedy
nejenže to není skoro zadarmo, ale problém je i s tím,

HLAVNÍ TÉMA

aby materiál vůbec byl. Co se jevilo jako přechodný nedostatek a nárůst cen, je dnes již zjevně skutečnost, se
kterou je potřeba počítat pro několik dalších let.

Digitální technologie umožnily náhradu univerzálních sáčků s etiketou
balením s kompletní změnou designu.

Vše zmíněné se také projevuje na změnách obalů. Proto lze očekávat například postupné navyšování výroby
různých typů pouchů, které umožňují prodej celé řady
výrobků v nových obalech místo původních sklenic,
plechovek, lahví či kanystrů. Dnes není problém docílit
kombinace materiálů pro jejich výrobu, které budou ekologické a dále zpracovatelné. Velmi důležitou výhodou
je také snížení nároků na dopravu hotových výrobků,
protože zaberou mnohem menší přepravní objem. Důležité je, že v České republice jsou potřebné technologie
také k dispozici a například firma Martin Peroutka patří
mezi nejlépe vybavené výrobce digitálně tištěných flexibilních obalů v Evropě.

obalů i malým výrobcům, pro které byly dříve myslitelné pouze etikety. Typickým příkladem je náhrada etiket
na univerzálních sáčcích s kompletní změnou designu.
Výsledek je rozhodně nápaditější a poskytuje prostor
pro lepší marketingové využití plochy obalu. Některým
výrobcům se otevřely zcela nové možnosti prodeje, příkladem může být asijská restaurace, která rozšířila svůj
sortiment o prodej hotových polévek.
Příkladem z opačného spektra může být litevská společnost Akvilé, která použila digitální tisk, když zkombinovala 500 unikátních ručně malovaných pozadí se
100 variabilními elementy a vytiskla celkem pět milionů
etiket wrap around v jednom milionu unikátních designů.
Stejná etiketa se tedy vyskytovala v rámci celého nákladu vždy pouze pětkrát.

Litevská Akvilé vytiskla celkem pět milionů etiket v jednom milionu
unikátních designů.

Další ukázka je z Dominikánské republiky, kde pivovar
Chiva Loka využil pro výrobu etiket designy od místních
umělců. Vznikla série unikátních etiket, a prodej navíc
sloužil pro podporu dobročinného projektu.
Příkladem personalizace je značka Domino. Kampaň
byla zahájena na Facebooku, kdy zadáním bylo zaslat
fotografie z Finska. Celkem bylo do soutěže odesláno
asi 15 000 fotografií, ze kterých bylo použito vybraných
200 pro následný tisk sta tisíc obalů.
Asijská restaurace rozšířila díky digitální technologii svůj sortiment o prodej
hotových polévek ve stojacích sáčcích.

Jak se tedy toto všechno projevuje při tisku obalů?
Digitální technologie umožnily dostupnost flexibilních

A na závěr velmi zajímavá ukázka,
která pochází ze Španělska
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Jak Kolaloka vystoupila
z filmového plátna
Na samém začátku byla myšlenka ztělesnit ikonickou filmovou limonádu Kolaloka. Za nápadem
uvést na trh kolový nápoj, jehož chuť nikdo nikdy nepoznal, stojí mladý nadšený podnikatel, a jak sám
říká velký fanoušek filmu Limonádový Joe, Radek Umlášek. Po dlouhé cestě se tak zrodila Kolaloka
originál. A to je teprve začátek.
Adriana Weberová

Kdy vznikl nápad vytvořit limonádu značky Kolaloka?
První myšlenka, jak zhmotnit Kolalokovu limonádu, přišla už na jaře 2020, kdy jsem byl doma v karanténě,
poněkolikáté viděl film Limonádový Joe a opět jsem se
divil, že ještě nikoho film neinspiroval udělat ze známé
filmové limonády reálnou. Zkontaktoval jsem svoji advokátku a začali jsme řešit ochranné známky napsané na
různé firmy. Následoval složitý proces jejich odkoupení.
Šlo například o společnost, která měla zaregistrované
ochranné známky, ale nepoužívala je. Názvy se lišily.
Například byl název rozdělen na Kola loka a podobně.
Všechny varianty jsme odkoupili. Celý proces trval asi
půl roku.
V jaké fázi se aktuálně nacházíte?
Jsme opravdu na začátku. Nyní si již můžete koupit Kolaloku v plechovkách například na Alza.cz a Alkohol.cz.
Aktuálně řešíme distribuci do dalších e-shopů, obchodních řetězců a velkoobchodů nebo do segmentu HORECA. Naší ambicí je udělat z Kolaloky jednu z největších
značek v Česku.
16 www.packagingherald.cz

Jako je například Kofola?
Cíle máme vysoké, ale Kofolu vnímáme hlavně jako
inspiraci, ne jako konkurenci. To, co se jim povedlo, je
úctyhodné, odvedli obrovský kus práce a vybudovali
krásný český lovebrand. Lišíme se například tím, že nabízíme průhledný kolový nápoj bez barviv.
Kdo je vaší cílovou skupinou,
a kde všude chcete Kolaloku prodávat?
Odpovědi na:

Kde se Kolaloka vyrábí a stáčí?
Kolaloku chceme jako ryze českou značku! Chceme
proto zaměstnávat Čechy a lidi žijící v Česku. Plánem
je, aby byla značka vnímána podobně jako Kofola, aby
nás měli lidé stejně rádi. Aby si Kolaloku nejen kupovali, ale aby také dělala něco pro lidi. Proto chci vyrábět
sklo v českých sklárnách, nápoj plnit v českých firmách,
chci podporovat český byznys. Výrobu nyní částečně
outsourcujeme v českých sodovkárnách a část výroby
… pokračuje na str. 18
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… pokračování ze str. 16

si řešíme sami. Máme například plničku na plechovky.
V budoucnu chceme být soběstační bez využívání externích společností.
Na vašich webových stránkách zmiňujete plán využít
plechovky, ale také skleněné a PET lahve…
Kromě uvedených obalů máme také sudy pro stánkový
prodej pro různé eventy nebo do segmentu HORECA.
Ale jako ikonický obal vnímáme jednoznačně skleněnou
lahev, která se objevila ve filmu. Ta by měla propojovat
film a produkt. Pro její tvar budeme vyrábět speciální
formy. Vše jsme detailně řešili ve spolupráci se sklárnou
a jejími designéry, technickými experty a podobně. Objeví se na trhu ale až později, nyní plníme do skleněných
lahví s klasickým tvarem, protože máme vysoké poptávky, které spěchají.
Jak spolupráce probíhala? A můžete přiblížit finální
tvar lahve?
Sklárně jsme poslali fotky lahve z filmu a jejich designér
podle ní namaloval návrh. Tvar lahve je podobný jako
originál z filmu, ale etiketa je zmodernizovaná. Nechybí na ní kovboj, který ukazuje
na lahev. Chtěli jsme, aby tam byla určitá
synergie a zároveň šlo o originální obal. Aby
zákazníci měli zážitek, jako by pili limonádu
z filmu.
Jak dlouho vývoj lahve trval?
Sklárna byla velice flexibilní a rychlá. Nákres
tvaru lahve jsme měli přibližně za týden.
Řešili jsme například tvar hrdla, nebo zda
použijeme embossing. Musíme ale brát
v úvahu typ nápoje, který je nasycený. Jakýkoliv záhyb, emboss může být potenciální
hrozba prasknutí v procesu výroby. Vývojový proces skleněné lahve je poměrně komplikovaný. Dost si zakládáme na detailech.
Aktuálně jsme v 70 % vývoje před tím, než
půjdeme do výroby. Nejdříve byly vyrobeny
vzorky, dále sady výrobních forem, musíte
se rovněž vejít do výrobní kampaně sklárny,
kdy se vyrábí čiré sklo. Lahev bude mít twist-off korunku od společnosti CANPACK. Důležité je také zmínit, že plánujeme jiný menší
objem, 250 ml, jde o požadavek z horeky.
Co bylo dále na vývoji tvaru lahve složité?
Najít někoho, kdo nám ji vyrobí. Skláren jsme oslovili několik. Některé měly obavy ze záhybů a tvarových zvlášt18 www.packagingherald.cz

ností lahve, bály se komplikací… Jinak nejsložitější bylo
navrhnout nestandardní lahev takovým způsobem, aby
ji bylo možné vyrobit.
Jaká je ve vašem projektu role
plechovek, PET lahví a sudů?
Odpověď na:

Kdo je vlastně autorem grafického designu etiket?
Autorem loga ve žlutém rámečku je agentura Ogilvy.
Ta stojí za kompletním brandingem i identitou značky
ve spolupráci se mnou. Společně jsme oslovili několik
ilustrátorů. Následovala spolupráce s agenturou Fiala &
Šebek. Za nimi jsme přišli již s konkrétnější představou
o obalu. Každý detail, ať už je to etiketa na lahvi nebo
design plechovky, jsme řešili. Myšlenka, která se schovává za grafikou, je to, že film Limonádový Joe je parodie, a my chceme, aby Kolalokova limonáda lidi bavila,
aby se značka nebrala příliš vážně. Chceme ji komunikovat vtipně, držet linii filmu. U loga je proto vybraný
font písma obrácený naopak ve smyslu parodie. Tenké linky vybraného
fontu písma jsou silné, a naopak silné
jsou tenké. Chtěli jsme tím znázornit,
že se nebereme moc vážně.
A prozradíte ilustrátora loga?
Vojtěch Velický, kterého nám domluvila agentura Ogilvy. Vybírali jsme
mezi několika ilustrátory. Do užšího
kola se dostali tři, mezi nimiž jsme si
vybrali pana Velického. S ním jsme
rozpracovávali několik dalších verzí.
Vybírali jsme například, jaký bude
charakter kovboje, jak bude vypadat,
jak se bude tvářit, jakým způsobem
bude ukazovat na lahev. Chtěli jsme
to udělat jinak než předloha z filmu,
chtěli jsme to moderně. Kovboj měl
oslovovat muže i ženy. Pro muže měl
znázorňovat správného chlapa a na
ženy působit jako sympaťák. Opravdu
jsme to promýšleli do sebemenšího
detailu. Například prokreslení prken
nebo jestli použijeme na etiketě laso
(laso je za kovbojem podél prken). Zda použít žlutý pruh
na klobouku, jaké bude jeho zahnutí, jestli bude mít kovboj žlutý šátek, kolik bude knoflíků na vestě nebo jestli
bude jinak oblečený.

INTERVIEW

Jak dlouho to všechno trvalo od zadání?
S agenturou Ogilvy jsme to řešili cirka rok a půl, předloženo bylo kolem patnácti návrhů. Pak jsme chtěli oslovit někoho, kdo nám vezme celou grafiku a promění ji
v obalovou architekturu. Přišel jsem za panem Fialou
z agentury Fiala & Šebek se základním zadáním, ale
současně měl volnou ruku. Pomohl nám extrémně. Například poradil, kam logo umístit, původně bylo příliš nízko, což byla chyba. Logo by mělo být od půlky etikety
nahoru, aby bylo vidět v regálu nebo například v krabici.
Hledali jsme kompromis. Já jsem chtěl, aby podobně
jako ve filmu bylo logo na etiketě dole pod kovbojem.
Musím říct, že odvedli fantastickou práci a shodli jsme
se na kompromisu. Ogilvy udělalo ten základ a Fiala &
Šebek to dotáhli v rámci obalové architektury do aktuální fáze. Obal podle mě musí mít nějakou architekturu,
potřebuje hierarchii, co je na obalu priorita číslo jedna,
dvě atp. Projekt jsme připravovali tak, abychom si mohli
říct, že jsme pro to udělali úplně všechno. Spolupráce
s agenturou Fiala & Šebek začala asi před rokem a pokračuje až doteď. Aktuálně připravují grafiku pro další
příchutě, které budou následovat. Musím zopakovat, že
agentury Ogilvy a Fiala & Šebek odvedly perfektní práci. Všechny nás to baví. Myslím si, že je to kvůli tomu

příběhu. Vkládáme do toho extrémní množství pozitivní
energie, aby projekt dopadl dobře.
Kdo je výrobcem etikety na skleněný obal?
Firma S&K LABEL. Jde o velkou firmu s dobrými
referencemi a zárukou kvality. Aktuálně jsme naplnili vzorkovou várku plechovek se 3D etiketami od
společnosti Label Design. Využit byl 3D lak na logo
a kovboje podobně jako u etiket od společnosti
S&K LABEL. 3D etikety aplikujeme na hliníkové plechovky strojově. Do budoucna budou plechovky již
z výroby potištěné.

Jaké plánujete skupinové balení?
Odpověď na:
Etikety na skleněné lahve Kolaloky společnost
S&K LABEL tiskla digitální technologií HP INDIGO.
Vyrobeny jsou na clear on clear materiál, který si pro
zajištění dostatečné opacity vyžádal 2× podtisk bílou
barvou, následovaly další Pantone barvy. Zajímavostí je
„oboustranný“ potisk zadní etikety, kde si na rubu můžeme přečíst věnování tvůrcům filmu. Netisklo se tentokrát

Prioritou u obalů bylo, ať šlo o sklo, plech nebo PET, aby

do lepidla. Černý text je první vrstva z lícové strany a pro

Kolalokova limonáda vypadala z hlediska designu jako

zachování čitelnosti z druhé strany je orientovaná zrca-

produktová rodina. Aby produkty na sebe navazovaly,

dlově. Teprve pak následovala bílá a další barvy. Co se

bylo zřejmé, že jde o jednu značku, jednu produktovou

týká dokončování, stačil pro výsledný efekt celoplošný

rodinu. Z ní budou vycházet i další příchutě. Něco na

matný lak a 3D lesklý lak pro zvýraznění motivu. Grafika

grafice zůstane stejné, přizpůsobovat budeme barvy,

i výsek jsou výrazné a na první pohled odkazují na

přidáme například obrázek ovoce nebo příchutě.

kultovní nápoj.
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Bidfood testuje
monomateriály
Společnost Bidfood patří mezi významné výrobce potravin pro
gastronomii a maloobchod. Nejznámější jsou zmrazené a chlazené
potraviny Nowaco nebo zmrzliny Prima s řadami výrobků Mrož
a Pegas. V České republice a na Slovensku vlastní moderní výrobní
závody i distribuční firmy. Bidfood patří k mezinárodní skupině Bidcorp,
druhému největšímu distributorovi potravin do gastronomie na světě.
O obalech oblíbených produktů jsme si povídali s Janem Kaninou,
vedoucím provozně-technického oddělení.
Adriana Weberová

Jaké obalové novinky jste v posledních letech uvedli
na trh?
V našich výrobách se za poslední roky žádná revoluční
změna v obalech neodehrála. Již dříve jsme testováním
vybrali a uvedli do výroby z našeho pohledu optimální materiály pro každý druh balení. Zaměření na výběr
vhodných obalů bylo cílené zvláště na bezpečnost námi
vyráběných potravin, jejich trvanlivost a pevnost a udržitelnost použitého obalu v celém logistickém řetězci.
Minimalizovali jsme využití plastových obalů a balení
20 www.packagingherald.cz

z vlnité lepenky při zachování požadovaných vlastností.
Nepoužíváme tedy fólie nebo vlnitou lepenku zbytečně
předimenzovanou, a neuvádíme tak do oběhu zbytečné
množství obalů. Balíme tak v této chvíli maximum možného do minima možného.
Můžete uvést příklady zmíněných optimálních obalů
z hlediska materiálů? K jakým změnám konkrétně došlo?
U obalů z vlnité lepenky jsme ve spolupráci s naším dodavatelem změnili materiál z B-vlny na tzv. S-vlnu, což

INTERVIEW

PARTNER PRO VAŠI SPOLEČNOST
NEJEN V OBALOVÝCH MATERIÁLECH

nám například jen u obalů na porce umožnilo navýšit
počet dodávaných krabic na paletě o 30 %. Dříve bylo
na paletě 1 000 kusů, dnes je to již 1 300 kusů. Tím se
snižují náklady na papír, logistiku a naše skladové prostory. Podobně jsme vybírali optimální materiály a jejich
tloušťky také u fólií na balení našich výrobků. Týkalo se
to výroby porcí i fólií pro balení mražených filet a dalších
produktů.

Kolik dodavatelů obalů využíváte a podle jakých
kritérií je vybíráte?
Celkem máme kolem 35 dodavatelů obalového materiálu, který v našich výrobách používáme. Výběrová kritéria
jsou kvalita požadovaného materiálu, termíny dodání,
celkový servis dodavatele a svou roli hraje také cena.

U obalů z vlnité lepenky jsme změnili
materiál z B-vlny na tzv. S-vlnu.

KVALITA VÝBĚR SKLAD
E-COMMERCE INOVACE OBALY
EVROPA CENA RYCHLOST
DŮVĚRA EKOLOGIE BLÍZKOST
PODPORA TÝM

Jaká jsou specifika obalů podle různých druhů
sortimentu? Který sortiment vnímáte z hlediska
obalů jako nejsložitější a proč?
Nedá se určit jeden sortiment. Pokaždé je nutné vybírat podle požadavků na každý výrobek. Co je baleno,
při jaké teplotě skladováno, pevnostní požadavky atd.
Nesmíme zapomínat na to, aby výrobek vyhovoval požadavkům kupujícího a dalo se s ním pracovat i po marketingové stránce.

… pokračuje na str. 22

PI

Co aktuálně či výhledově plánujete v obalech
vyzkoušet nebo zavést?
S nákupem nových balicích strojů pro výrobu balení
čerstvých ryb máme v plánu testování nově vyvinutých
monofólií, které se mohou lépe využít k recyklaci. Mnohé
v současnosti používané fólie se z důvodu jejich sklad-

rajapack.cz
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… pokračování ze str. 21

by kombinující více polymerů nedají k recyklaci využít,
pomineme-li možnost chemické recyklace, kterou ale
v České republice zatím nikdo neprovozuje. Mnohdy
tak tyto kombinované plastové materiály končí na skládkách, případně ve spalovnách.

zkušenosti s naplněním všech požadavků, které od obalu vyžadujeme.

Balíme v této chvíli maximum
možného do minima možného.

Podle výsledků testů se poté budeme rozhodovat o jejich možném využití v naší výrobě. Další možností z pohledu udržitelnosti životního prostředí je větší využití recyklovaných materiálů, přičemž není v potravinářství tak
jednoduchá situace jako v jiných technických oborech,
a to především s ohledem na nutné migrační testy v různých prostředích a doložení a prokázání shody obalu pro
použití pro styk s potravinami v kontextu s platnou legislativou. Základem je vždy bezpečnost potravin a maximální snaha zamezit jakékoli kontaminaci nežádoucími
látkami při zachování bariérových vlastností daného
obalu po celou dobu údržnosti výrobku.
Prozradíte, s kým na testování nové fólie
spolupracujete?
To nyní nebudeme uvádět.
Z jakého monomateriálu je testovaná fólie pro balení
ryb vyrobena?
Na naše objednané nové balicí stroje se nyní nabízí
mono PET materiál, na další druhy nemáme prozatím
žádné nabídky. Nevýhodou se zatím ukazuje kratší doba
exspirace, ale to budeme pečlivě testovat po dodávkách
strojů. Na začátku naší výroby budeme pravděpodobně
balit do kombinovaného materiálu, se kterým již máme
22 www.packagingherald.cz

Nová balírna ryb by měla být zprovozněna v létě
a Packaging Herald bude při tom!

EXCELLENCE IN FLEXOGRAPHY
PRO PANFLEX A JEHO PARTNERY
Gold & Best of Show cenu letos získal obal vytištěný ve společnosti Mondi
Bupak s.r.o., pro zákazníka BOHEMIA SEKT, s.r.o. – karton Bohemia Sekt
limitovaná edice (kategorie přímého potisku vlnité lepenky, procesní tisk).

Komentář tiskárny:
"Tato zakázka byla vytištěna čtyřmi procesními plus jednou přímou barvou s lesklým lakem
na vlnitou lepenku s B vlnou a bílým linerem. Ve stejném období se tiskla celá sada designů, takže
bylo nutné v rámci předtiskové přípravy přesně připravit jejich společné prvky. Zejména finální barva
lahve vína byla podrobena detailnímu testování. Přesná registrace je v tiskárně Mondi Bupak
standardem a se spoluprácí mezi předtiskovým studiem, tiskárnou a finálním zákazníkem jsou
dlouhodobé zkušenosti.
Perfektní výsledky tisku pro Bohemia Sekt byly v minulosti úspěšně dodány již několikrát.
V minulosti byly i další tisky oceněny v soutěži FTA Excellence in Flexography Awards.
Dlouhodobá spolupráce a vzájemná důvěra jsou klíčem k dosažení špičkových tiskových výsledků.
Jsme rádi, že máme možnost spolupracovat s profesionály ve flexotisku a koneční zákazníci plně
důvěřují vysoké kvalitě flexotisku."
Komentář poroty:
„Tento tisk měl opravdu vysokou úroveň detailů a byl velmi dobře proveden.
Shoda tisku s předlohou byla přesná. Navíc velmi nízké žebrování tisku na vlnité
lepence.“

● Výroba flexotiskových štočků
● Repro & Print Management
● Zařízení a materiály pro flexotisk

www.panflex.cz

Foto: Pergamen

DESIGN

Designové trendy
u nás i v zahraničí
K trendům v obalovém designu se nám podařilo získat pohled několika českých a slovenských
agentur. Reagovaly na TOP trendy pro rok 2022 zmapované globální kreativní platformou 99designs
by Vista.
Adriana Weberová

G

lobální kreativní platforma 99designs by Vista
nedávno zveřejnila 11 top trendů v obalovém
designu pro rok 2022. Patří mezi ně například
nostalgický návrat do svobodných volnomyšlenkářských
hippies let minulého století, který v nás zanechá pocit
míru a lásky. Dalším trendem je excentrický vzhled obalu
využívající jako nápadný grafický prvek písmo ve výrazných veselých kontrastních barvách. Oblíbené je naopak
také prostřednictvím obalu evokovat klid. Využívány jsou
tlumené barvy a minimalistické nenápadné písmo. Platforma dále připomíná 3D grafické ilustrace, které ihned
upoutají naši pozornost. Zajímavým trendem jsou například i nenápadné obaly zvnějšku a naopak poutavé
po jejich otevření. V jedenáctce trendů nesmí chybět
ekodesign s přírodními motivy.

Další trendy podle 99designs

Senior designer agentury Kantors Creative Club Jiří Kantor souhlasí, že se s mnoha uvedenými trendy v současném globálně propojeném světě denně setkává. Ať už
jde o velmi veselé a ručně malované ilustrace, grafický
přímočarý minimalismus nebo záměrně tento minima24 www.packagingherald.cz

lismus nějakým způsobem porušený ve stylu punk. Na
druhé straně se podle něho mnohé moderní směry objevují již několik let po sobě a v podstatě na sebe navazují nebo se rozvíjejí. „Ale je to celkem přirozený vývoj.
Nevnímáme, že se jedná o zásadní revoluční obměny,
spíše jde o evoluci s generační obměnou,“ vysvětluje.
Trend, který pozoruje, je například použití dříve nemyslitelných materiálů u globálních značek, kladení čím dál
většího důrazu na kraftový způsob prezentace, ekologii
a udržitelnou strategii. U barev a fontů jsou podle něho
trendy velmi proměnlivé a dynamické.
Rovněž Elena Venturo, ředitelka strategie agentury LineArt, zaznamenává oblíbenost minimalismu: „V poslední
době kolem sebe často vídáme trendy spojené s minimalismem, výraznou typografií nebo přírodními materiály.“ Designy v LineArtu vytváří takovým způsobem,
aby dokázaly předat silný příběh, jenž zvládne odvyprávět klíčové hodnoty značky, je založen na důležitých
atributech kategorie a mnoha vhledech, které v průběhu tvorby objeví. „Pro lepší pochopení příběhu značky
u mladé cílové skupiny z velkých měst jsme například do
designu Semtex Water od Kofoly nebo limonád od značky Tátův sad promítli trend ,psychedelic‘. U pleťových
masek Nano Beauty jsme zase využili přístup ,serenity‘,“
uvádí příklady Elena Venturo.

GLASS
that WORKS
SINCE 1827

DESIGN

JEDNA LAHEV
MNOHO TVÁŘÍ

Největším trendem posledních let z hlediska použití materiálů a strukturálního designu jsou v FMCG podle Eleny
Venturo jednoznačně přírodnost a udržitelnost. Jedná se
například o přírodní, tlumenější barvy, menší potištěné plochy a méně dodatečných úprav, ale také konstrukce obalů,
které pomáhají šetřit materiál, čas a náklady při kompletaci.

Obalové řešení s poutavým designem na
jeho vnitřní straně
reprezentují výživové doplňky pro ženy
značky VELY. Část obrázku na obalu je překryta uzávěrem, takže
celý motiv je vidět až
po otevření dózy.

Foto: LineArt

Juraj Demovič z agentury Pergamen uvedené trendy,
až na výjimky, vidí i na českém a slovenském trhu. Přírodní vzhled se odráží například v produktech přírodní,
ručně vyráběné kosmetiky PONIO. „Mýdla, deodoranty
a šampony jsou balené v lepenkovém obalu. Nepravidelné písmeno na obalu
odkazuje na nepravidelné tvary ručně vyráběných produktů.“

U pleťových masek Nano Beauty byl
využit přístup serenity.

K prémiovému balení
nepotřebujete drahý papír – více na

PERSONALIZOVANÉ STANDARDNÍ
LAHVE NEBO LAHVE NA MÍRU

Strukturální design očima výrobce skleněných lahví
„Především v menších řemeslných pivovarech je snaha
o využití lahví větších objemů než 0,33 a 0,5 l. Velmi
dobře se tak v minipivovarech uplatňují 750ml lahve.
Zákazníkům můžeme nabídnout nejen přímo pivní lahve,
ale velmi dobré užitné vlastnosti pro zmíněné použití
mají i lahve na šumivá vína a sekty. Vzhledem ke snahám o udržitelný rozvoj je vyrábíme zejména v odlehčených variantách. Již několik let je právě vylehčování

Úprava již hotových forem do privátního designu.
Paralelní výroba více druhů lahví v krátkých sériích.
Personalizované lahve již od 5000 ks.

obalů podstatným trendem. Při zachování plné funkčnosti obalu se při konstrukci nových výrobků i obnově
forem na ty stávající směřuje ke snížení hmotnosti. Tím
se redukuje spotřeba surovin, energie, náklady na dopravu a samozřejmě se šetří i životní prostředí.“

PI

Lucie Dvořáková, vedoucí prodeje lahví, Vetropack Moravia Glass

www.sklomoravia.com
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Za vysokou kvalitu
plastových recyklátů
V návaznosti na článek „Recyklace plastových odpadů vyžaduje spolupráci“, zveřejněný
v prosincovém čísle Packaging Herald, se nyní budeme věnovat kvalitě mechanicky recyklovaných
odpadních plastů.
František Vörös

D

egradace polymerů je přirozený jev, který nelze
zcela zastavit. Příčinou je oxidace, ke které může
docházet v každé fázi životního cyklu polymeru,
tj. během výroby a skladování nebo během jeho zpracování a užívání. Přibližně 5 % sluneční energie, která se
dostane na zemský povrch, je energie v ultrafialovém
pásmu, která způsobuje degradaci plastů. Typickými

26 www.packagingherald.cz

projevy oxidace polymerů jsou změny viskozity a molekulové hmotnosti během zpracování, změny vzhledu
a zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností, jako je
pevnost v tahu, tažnost, houževnatost a pružnost. K zabránění uvedených nežádoucích jevů se aplikují aditiva,
nejčastěji ve formě masterbatchí (koncentrátů) na plastovém nosiči.

EKOLOGIE

Plastikářský průmysl směřuje k cirkulárnímu modelu výroby, přičemž poptávka po aplikacích kvalitních regranulátů se zvyšuje. Regranulát často nemá stejné vlastnosti
jako panenský plast v důsledku tepelného a fyzikálního
namáhání z minulosti a z procesu regranulace. Dalším
problémem je nedokonalé třídění podle typů, z nichž
některé nejsou vzájemně mísitelné. Evropská asociace
Plastics Europe požaduje uzákonit povinný 30% podíl
kvalitního recyklátu v obalech od roku 2030.
Při mechanických recyklacích vytříděných
plastových odpadů jsou proto žádoucí
aplikace aditiv, která brání např. termooxidační degradaci při granulaci
a umožňují aplikovat regranulát
samotný nebo ve směsi s panenským plastem na srovnatelnou
kvalitu, jako má výrobek ze samotného panenského plastu.
Příslušná aditiva se aplikují
ve formě již zmíněných
koncentrátů – masterbatchí na plastovém nosiči.
Pandemie způsobila celosvětový pokles spotřeby
masterbatchí. Podle studie Markets and Markets by
ale měl trh masterbatchí růst
do roku 2025 průměrně ročně
o 5,1 %. Motorem růstu bude automobilový průmysl, aditiva pro mechanickou recyklaci budou
hrát nezanedbatelnou roli.
Jedním z požadavků na masterbatche pro obaly je plnění předpisů na jejich nezávadnost pro styk s potravinami.
Nejčastějším nosičem pro výrobu masterbatchí je polypropylen, přičemž se v některých případech aplikuje
i regranulát z postuživatelského odpadu (rPP).
Ve zprávě OECD z roku 2018 nazvané Improving markets for recycled plastics trends, prospects and policy
response se uvádí, že největší počet recyklátorů plastových odpadů mechanickým postupem se nachází
v Číně – přibližně 25 000 s kapacitou 24,5 mil. tun za
rok. V USA je aktivních pouze pro recyklaci postuživatelských odpadů z HDPE 28 společností s kapacitou
0,47 mil. tun za rok, v Polsku 624 společností disponuje kapacitou 1,3 mil. tun za rok, v sousedním Rakousku
je zapojeno 35 společností s kapacitou 0,33 mil. tun za
rok. Jiný zdroj uvádí pro Rakousko zapojení 15 drtičů

plastových odpadů, tři linky pro recyklaci PET, sedm linek pro polyolefiny a 10 linek pro průmyslové odpadní
plasty.
Největší světová chemická společnost BASF uvedla na
trh v druhé polovině loňského roku zcela novou řadu
aditiv IrgaCycle, která jsou zaměřena na zvýšení tepelné
stability, snadnější zpracování, zvýšení odolnosti proti
UV záření a zlepšení mechanických vlastností všech
typů odpadních polyetylenů a polypropylenu i s nižším obsahem nečistot. Recyklát
s těmito aditivy umožní zvýšit procento
recyklovaného obsahu ve finálních
aplikacích v obalech, stavebnictví
a automobilech.
Společnost Avient uvedla na trh
nový „lapač“ kyslíku ColorMatrix Amosorb 4020G na bázi
polyamidu, který je určen
pro recyklované PET lahve, které po jeho aplikaci
vykazují o 50 % měně zákalu a žloutnutí. V závodě
CycleWorks v Itálii rozvíjejí
výzkum procesů recyklací,
na trh uvedli masterbatche
Rejoin PCR na bázi regranulovaného PE, PP a PET.
Společnost Riverdale Global uvedla na trh kapalnou
přísadu ReStore, která je schopna udržet mechanické
vlastnosti polyolefinových recyklátů na úrovni panenských polyolefinů. Pro prodloužení životnosti polyolefinových regranulátů vyvinula společnost Baerlocher
stabilizátor Baeropol RST. Obdobné produkty nabízí pod
názvem Recyclobyk společnost BYK.
Společnost Lifocolor rozšířila svůj sortiment barevných
masterbatchí o typy ze 100% nosiče z regranulátů PE,
PP a PET.
Výrobce předsměsí AF-Color představil na veletrhu
Fakuma 2021 směs EBA 990341 Dry Natur, která je
určená pro fólie o tloušťce méně než 10 mikrometrů,
a typ PE 990805 Dry Natur pro fólie s větší tloušťkou.
Oba produkty snižují vlhkost v recyklátech a neutralizují
případné kyselé složky. Další inovací jsou „pohlcovače“
pachů, které jsou účinné na sirné a dusíkaté složky ze
zbytků potravin.
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Automatické třídicí linky plastových odpadů s instalovaným systémem třídění na bázi infračervených NIR senzorů nedokážou třídit černé odstíny na bázi sazových
masterbatchí. Více společností, např. Finke, AF – Color,
Lifocolor, Gabriel-Chemie, Ampacet, Holand Colors, Kafrit a Colloids, Techmer nabízí pro černé odstíny masterbatche bez sazí, které třídění nekomplikují.

Pandemie způsobila celosvětový
pokles spotřeby masterbatchí.
Na veletrhu Interplastica 2022, konaném v lednu v Moskvě, představila společnost Milliken Company modifikátor
DeltaMax, který zvyšuje rázovou houževnatost, a DeltaFlow pro zvýšení tekutosti recyklovaných polypropylenových pryskyřic na úroveň panenských plastů.
Pro recyklaci vzájemně nemísitelných plastů nabízí společnost Kraton kompatibilizátor na bázi termoplastických
elastomerů typu styren-butadien-styren pod obchodním
názvem CirKular. Lze jej aplikovat v množství 3–5 % pro
směsi polyolefinů s polyamidy a polyetylentereftaláty.

Regranulát často nemá stejné
vlastnosti jako panenský plast.
Postuživatelské recykláty často vykazují zápach kvůli
přítomnosti kontaminantů nebo zbytků potravin, detergentů, lepidel apod., které se během procesu regranulace rozkládají. Společnost Ampacet rozšiřuje řadu inovativních masterbatchí OdorClean o Odor Scavenger,
které pohlcují zápach a umožňují tak použít regranulát
jako přídavek k panenskému plastu. Aditiva na pohlcování pachů z polyolefinů nabízí Evonik pod obchodní
značkou Tego Sorb PY 30 PE a Tego Sorb PY 30 PP.
Problém zápachu regranulátů pomáhají řešit i výrobci regranulačních linek. Největší z nich, Erema, dodává upra28 www.packagingherald.cz

vené linky Intarema TVEplus RegrindPro se zařízením
ReFresher, které umožňují recyklovat postuživatelský
HDPE, PP a PET odpad na kvalitu pro aplikace pro styk
s potravinami. V listopadu loňského roku bylo toto řešení oceněno evropskou asociací Plastics Recycling jako
nejlepší inovace roku. Erema také uvádí, že se postupně zvyšují požadavky na vysoké výkony regranulačních
linek. Před čtyřmi roky se dodávaly linky s maximálním
výkonem 15 tis. tun za rok, vloni byla dodána do Brazílie
linka na recyklaci PET o výkonu 40 tis. tun za rok.
Italský výrobce zařízení pro recyklaci, společnost Bandera,
vyvinul vlastní systém odstraňování zápachu pro dvoušnekové extrudéry, nazvaný VOC and Odour Removal. Vlastní
řešení nabízejí i výrobci linek Starlinger a Coperion.
Procesy mechanické recyklace odpadních plastů vyžadují profesionální přístup počínaje zajištěním kvalitně
vytříděného plastového odpadu podle typů a konče kontrolou kvality v průběhu vlastní regranulace a certifikací
konečného produktu.

Plastikářský průmysl směřuje
k cirkulárnímu modelu výroby.
Z vlastní zkušenosti z počátku devadesátých let minulého století, kdy jsem řídil najíždění dvou recyklačních
linek firmy Erema v Kaučuku Kralupy pro recyklaci vlastních a nakupovaných postuživatelských odpadů kompaktních polystyrenů a ABS terpolymerů, mohu potvrdit,
že dodavatel linek splnil požadavky. Důležitým aspektem pro proces je kvalifikovaná obsluha a propracovaný
systém kontroly kvality v průběhu recyklace a certifikace
konečných produktů. Ročně se vyrábělo až 1 000 tun
černého rPS a 300 tun rABS.
Současným trendem jsou systémy digitalizace celého
procesu recyklací včetně prodejů. „Garážové recyklace“
nemají šanci přežívat.

EKOLOGIE

Zálohovat, či nezálohovat?
Zálohovat, či nezálohovat PET lahve a plechovky? Názory se různí. Jasno má již nějakou dobu
Mattoni 1873, ke které se přidaly Kofola, Coca-Cola, Heineken a Plzeňský Prazdroj. Od zavedení
plošného systému si slibují 90% návratnost petek a plechovek. Také část laické veřejnosti je pro.
Obchodní řetězce připomínají nutné náklady, odborníci nejen z ČAOH další úskalí. Zapojilo se
ministerstvo životního prostředí.
Adriana Weberová

P

odle průzkumu z 16. března 2022 systém povinných plošných záloh na PET lahve a plechovky
podporuje v České republice 81 % populace. Nutno podotknout, že jde o průzkum Iniciativy pro zálohování, za kterou stojí pětice mocných firem – Mattoni 1873,
Kofola, Coca-Cola, Heineken a Plzeňský Prazdroj. „Systém záloh na PET lahve a plechovky podporuje v České
republice více než osmdesát procent obyvatel. Podpora
je vysoká napříč různými věkovými kategoriemi i napříč
pohlavími či kraji České republiky,“ komentuje výsledky průzkumu Kristýna Havligerová, manažerka vnějších
vztahů Iniciativy pro zálohování, a dodává: „Nejvyšší
podporu mají zálohy v Karlovarském (93 %) a Plzeňském
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kraji (90 %), ve všech dalších krajích osciluje podpora
kolem 80 %.“
Lidé jsou podle sesbíraných dat ochotni doma uchovávat prázdné nezdeformované lahve či plechovky, aby
je pak mohli vrátit do obchodu – potvrdilo to až 79 %
respondentů. Pouze 6 % možnost schraňovat doma vypité nesešlápnuté nápojové obaly vysloveně odmítlo.
Celkem 87 % Čechů je připravených odnášet zálohované petky a plechovky zpátky do obchodu. Důležitou roli
v zálohovém systému hraje finanční záloha. V průzkumu
84 % respondentů uvedlo, že zálohu vnímají jako dostatečnou motivaci pro to, aby lidé vypité zálohované petky
… pokračuje na str. 32

DS Smith
Packaging

Společnost DS Smith Packaging již
Nahrazení problematických
nahradila 170 milionů
kusů plastových
plastů inovativním
designem
obalů používaných
v průmyslu,
supermarketech a maloobchodech
Společnost DS Smith Packaging, přední dodavatel obalů šetrných k životnímu prostředí, stále
projevuje zvýšenou snahu o nahrazení plastů ekologičtějším řešením. Od zavedení naší strategie
udržitelnosti Pro dnešek a pro budoucnost evidujeme nahrazení více než 170 milionů kusů
problematických plastů udržitelnou alternativou z vlnité lepenky v supermarketech a u online
prodejců po celém světě.
To představuje v průměru více než dva miliony kusů jednorázových plastů týdně z obalů
a pokladních stojanů našich zákazníků. Tím zvyšujeme recyklační kapacitu obalů našich zákazníků
a snižujeme jejich dopad na životní prostředí.
Ve spolupráci s našimi klienty nahradíme do roku 2025 více než jednu miliardu kusů problematických
plastových obalů plně recyklovatelnými obaly z vlnité lepenky.
Společnost DS Smith již vyvinula více než 1 000 obalových řešení založených výhradně na
recyklovatelných materiálech u stovek tisíců výrobků pro tradiční i elektronické prodejce.
Řešení se týkají pestré škály obalů, od přepravek na víno a táců až po
znovupoužitelné obaly pro e-commerce.
Optimalizace
materiálů
a struktury

Společnost DS Smith vyvinula s využitím metodiky
Metriky cirkulárního designu řadu inovativních návrhů,
které eliminují i to nejmenší množství plastových obalů,
plastovou těsnicí pásku jsme nahradili samosvorným zavíráním
a plastové etikety vyřešil přímý tisk.

Ochrana
značek
a produktů

Údržba
a využití
materiálů

Zásady
c i r ku l á r n íh o
designu

Maximalizace
efektivity
dodavatelského cyklu

Nacházíme lepší způsob

Práce společnosti DS Smith na nahrazení plastů je podporována výzkumným
a vývojovým programem cirkulární ekonomika v hodnotě 100 milionů liber, jehož cílem je
podpořit závazek společnosti nabídnout všem zákazníkům do dvou let 100 % recyklovatelných obalů
a do roku 2030 možnost všechny obaly znovu použít nebo recyklovat.
Objevte s námi krásu cirkulární ekonomiky - více informací naleznete na našem blogu:
blog.dssmith.com/cz
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… pokračování ze str. 30

a plechovky vraceli. Průzkum byl proveden na vzorku
1 078 respondentů, který odpovídá české populaci.
Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant
Research agentury Ipsos.
A co na plošné zálohování říkají ti, kterých by se to, kromě spotřebitelů, také bezprostředně týkalo – obchodní
řetězce? Vyjádření jsou diplomatická. Za všechny se jich
zhostil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. „Obchodní řetězce podporují jakákoli efektivní, komplexní, ekologická a smysluplná řešení prospěšná pro zákazníka.
Naším cílem je také naplnit všechny cíle pro minimalizaci, respektive zpracování odpadu. Chceme pracovat na základě
objektivních faktů postavených
na analýzách, na kterých aktuálně
pracujeme,“ vyjádřil se k zálohování prezident svazu Tomáš Prouza
a dodal: „To, co je v této fázi nutností, je odborná diskuse, a to na
všech úrovních, včetně třeba měst
a obcí, které investovaly nemalé peníze do stávajícího systému
sběru tříděného odpadu. Finální
systém, ať už bude jakýkoli, musí
být vyvážený finančně a výhodný
jak pro životní prostředí, tak i pro
spotřebitele.“
Zavedení zálohového systému na
PET lahve a nápojové plechovky
by nám podle Tomáše Prouzy přineslo dva druhy nákladů – investiční a provozní. Ten první by znamenal zejména pořízení automatů pro
zpětný odběr a vytvoření prostoru
pro jejich umístění v místě prodeje
stejně jako pro uskladnění odebraných položek. A uvedené náklady se mohou dále větvit podle toho, zda je
konkrétní prodejna ve vlastnictví obchodu nebo je v nájmu, jaké jsou možnosti pro případné rozšíření, zda by
to neznamenalo potřebu zmenšení prodejní plochy, což
jsou náklady z kategorie nepřímých. Mezi provozní náklady bude nepochybně patřit obsluha a oprava strojů,
logistika (tj. doprava vysbíraných položek) a další.
A co na plošné zálohování říkají odborníci z České asociace odpadového hospodářství (ČAOH)? Připomínají
například, že Česká republika má jedny z nejlepších výsledků třídění odpadů v rámci celé Evropské unie. Co
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se týká PET lahví, umíme již nyní vytřídit dokonce 8 z 10
lahví uvedených na trh. Do roku 2029 máme vytřídit
9 z 10. Vytříděný PET se úspěšně recykluje a následně
využívá v řadě odvětví průmyslu (textil, automotive a další). Odborníci mají jasno, jak dosáhnout stanovených cílů
a jak pokračovat ve vysokém stupni třídění a recyklace
PET. Objevují se zde ale podle článku odpadové asociace (https://www.caoh.cz/aktuality/zalohovani-petlahvi-v-cr-ocima-odborniku.html) z 15. března 2022
i jiné motivace, které chtějí doposud tržně obchodované
a cenné PET lahve vymanit z tržního prostředí a z dosavadní úspěšné recyklace.
Kromě zemí, kde systém zálohování
PET lahví a plechovek funguje (například Dánsko, Německo, nově Anglie), připomíná Česká asociace odpadového hospodářství Litvu, která
se zálohovým systémem, tedy přesněji řečeno s nečekanými náklady na
jeho provoz, bojuje od roku 2016.
Jak úspěšné bude Slovensko, které
odstartovalo systém záloh 1. ledna
2022, si ještě počkejme. Naopak Belgie si vede díky stávajícímu plošnému
systému třídění, bez plošného zálohování, velice dobře.
O zálohování vede diskuse také ministerstvo životního prostředí. Do debaty
zapojilo výrobce nápojů, odpadové firmy, obchodníky a obce. „Chceme vše
zodpovědně zvážit. Povinné zálohování PET lahví a plechovek představuje
velký krok, který je třeba důsledně
probrat se všemi zainteresovanými
stranami, kterých by se zálohování
dotklo,“ slibuje ministryně Anna Hubáčková. Z hlediska ministerstva je podle ní nezbytné, aby plošné zálohy
nezkomplikovaly financování svozu tříděného odpadu
obcím a lidem způsob třídění vybraných odpadů. „Ministerstvo musí dohlédnout, aby se předcházelo vzniku
odpadů a omezovaly se veškeré překážky recyklace na
straně výrobců, jedině tak se recyklace do budoucna
usnadní a recyklační smyčka v ČR uzavře. Samozřejmě
také sledujeme, jak se zálohový systém ujme na sousedním Slovensku,“ řekla ministryně Anna Hubáčková.
K problematice zálohových systémů se vrátíme i v dalších vydáních magazínu Packaging Herald.

it…

Umíme víc než bal

Balicí technika
› ovinovací stroje
› páskovací stroje
› zalepovací stroje
› smršťovací stroje
› hydraulické lisy
› paletizace

Obalový materiál
› stretch fólie
› fólie LDPE, HDPE, PVC
› polyolefinové fólie
› lepicí a vázací pásky
› ochranné fólie

Ekobal spol. s. r. o., Vídeňská 172, 252 50 Vestec u Prahy, www.ekobal.cz
Tel.: +420 234 144 111, E-mail: mail@ekobal.cz, objednej@ekobal.cz
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Foto: THIMM pack’n’display

Obaly bojují
proti CO2
Sledování uhlíkové stopy se týká všeho kolem nás, obaly nevyjímaje. Naopak, jejich výrobci čím dál
častěji argumentují, že právě jejich obal za sebou zanechá nižší uhlíkovou stopu, a je tak šetrnější
k životnímu prostředí. Může jít například o obaly vyrobené z vylehčeného skla nebo z vlnité lepenky.
Tentokrát se zaměříme na vlnitou lepenku.
Adriana Weberová

Základním rozdílem mezi těmito dvěma druhy vln je jejich výška – F-vlna je přibližně o 30 % nižší než E-vlna.
Z této charakteristiky vyplývají i hlavní výhody F-vlny –
na paletě lze stohovat více obalů, tedy lépe využít objem
nákladního vozidla, a tak se snižuje i počet nákladních
automobilů potřebných pro jejich přepravu. A právě snížení emisí CO2, ale i 30% úspora skladovací kapacity
a nákladů na skladování jsou důvody, proč se společnost Madeta k této změně rozhodla. Nejdůležitější částí
projektu bylo, aby materiálový přechod z E- na F-vlnu
proběhl bez významnějších provozních komplikací
a bylo možné na balicím stroji balit různé výrobky Madety bez nutnosti rozlišování, zda jsou obaly z E- nebo
F-vlny. Hladký přechod na zbrusu nový materiál zajistily
především dlouholeté zkušenosti konstruktérů ze společnosti THIMM s balicími linkami společnosti Madeta
a rovněž úzká spolupráce mezi oběma stranami.

Kvalitní lepenka
je pro strojní balení zásadní
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Další ukázky jsou z produkce výrobce Smurfit Kappa.
Ten vyrobil pro společnost PRIM obal určený pro desítky různých velikostí nástěnných hodin. Originální obal
využíval kolem 5 m lepicí pásky a 2,5 m2 bublinkové
fólie. Nový vnější obal nahradil bublinkovou fólii 100%
univerzální vložkou vyrobenou z vlnité lepenky. Důležitý
je v tomto případě i environmentální dopad. Spotřeba
lepenky klesla podle výrobce o 48 % a emise CO2 se
snížily o 37,2 tuny. O obalovém řešení jsme již psali
v únorovém vydání.
Jiným podobným příkladem je balení ohřívače vody. Původně byl chráněn obalem, který kromě krabice z vlnité
lepenky tvořily EPS inserty a pytel vyrobený z PE. Požadavkem bylo monomateriálové řešení. A to se, včetně univerzálního insertu z vlnité lepenky, společnosti
Smurfit Kappa podařilo splnit. I tento obal podle výrobce
výrazně snížil uhlíkovou stopu v podobě 8,3 t úspory
emisí CO2 za rok.

Grafika: Smurfit Kappa

S

řešením snižujícím množství CO2 má například
zkušenost Madeta. Pro největší českou mlékárnu
s dlouholetou tradicí vyrábí společnost THIMM
pack’n’display paletky z vlnité lepenky. A právě tyto
dlouhodobě vyráběné obaly na oblíbený mléčný dezert Lipánek před časem zaznamenaly důležitou změnu
– pro jejich výrobu se použila lepenka s F-vlnou nahrazující dosud používanou vlnu E.

Nové balení ohřívače vody snížilo uhlíkovou stopu.

PR PREZENTACE

Precizní německé
mosazné raznice
trhu blíže než
kdykoliv předtím

© Kurz

V polygrafickém průmyslu roste poptávka po mosazných rytých
štočcích pro ražbu, protože firmy stále více uznávají skutečnost,
že na rozdíl od hořčíku má mosaz vynikající mechanickou
pevnost, tepelnou vodivost a odolnost proti korozi.

© Kurz

Kombinace odborných znalostí společnosti KURZ, lídra na trhu
ve vývoji a výrobě transferových produktů, a Hinderer + Mühlich, člena skupiny KURZ, přední světové společnosti ve výrobě
precizních ražebních štočků, je mimořádně účinná pro optimalizaci výrobních procesů – minimalizaci doby seřízení a zrychlení
přechodu mezi zakázkami.

zákazníci jsou spokojeni s kvalitou námi vyráběných mosazných
štočků. Odbornost týmu v Göppingenu je velmi vysoká, proto
školení a instalace probíhaly mimořádně efektivně a hladce,“
řekl Lajos Arth, zodpovědný za výrobu raznic v Budapešti, kde
začala výroba standardních mosazných raznic o síle 7 mm
a 4 mm s maximálním rozměrem 50 × 40 cm.

Výroba rytých mosazných raznic ve společnosti LEONHARD
KURZ South-East Europe Kft.
„Naši zákazníci dobře znají kvalitu plochých, embosovaných
(nano- a mikrostrukturovaných, víceúrovňových) a texturovaných mosazných štočků vyráběných společností Hinderer + Mühlich, která je součástí skupiny KURZ, s historií více než 55 let se
sídlem v německém Göppingenu. Navzdory precizní německé
technologii mnoho místních výrobců odradí delší dodací lhůta
způsobená vzdáleností. S vědomím této skutečnosti se vedení
firmy rozhodlo posílit svou přítomnost na trhu a nainstalovat
CNC obráběcí stroj v Budapešti, aby splnilo požadavky pěti zemí
pod našimi křídly (Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko
a Česká republika) s výrobní kapacitou do dvou pracovních dnů,“
uvedl László Dósa, výkonný ředitel LEONHARD KURZ South-East
Europe Kft. a KURZ Czech & Slovak s.r.o.

Datové soubory zpracovávají naši programátoři pomocí speciálního softwaru, který je na konci pracovního procesu díky digitální předtiskové technologii automaticky přenesen do CNC frézky.
Výhodou CNC technologie je, že raznici lze kdykoli reprodukovat
tak, aby přesně odpovídala originálu. Není tedy třeba se obávat
odchylek nebo deformací v tiskovém obrazu, protože reprodukované raznice budou vždy identické s originálem. Mosazná
raznice umožňuje vyrobit řádově 1 000 000 výtisků, což je
poměrně výrazný rozdíl oproti životnosti 10 000 až 40 000
výtisků s hořčíkovými raznicemi.

Po USA, Francii, Švýcarsku, Číně a Indii, kde působí dceřiné
společnosti h + m, je LEONHARD KURZ South-East Europe Kft.
první, kde je s využitím německého know-how a implementací
celého výrobního procesu plošně centralizovaná lokální výroba
mosazných raznic.
„Máme štěstí, že máme všechny materiální a intelektuální zdroje, které potřebujeme k výrobě. Od ostrého startu v lednu roste
poptávka po našich nejnovějších službách a jsem rád, že naši

„Reakce a zkušenosti našich zákazníků na lokálních trzích nás
utvrzují v tom, že rozhodnutí pro novou investici přišlo ve správný čas. Výroba mosazných raznic je skvělým doplňkem v rámci
komplexnosti služeb, které zde naše pobočka poskytuje posledních 15 let. Za celý tým společnosti KURZ Czech & Slovak
s.r.o. můžu říct, že si velmi vážíme dlouhodobé a rostoucí důvěry
zákazníků v naše produkty a spolehlivé vzájemné spolupráce,“
dodává závěrem Svetlana Holečková, PR a marketingová manažerka LEONHARD KURZ South-East Europe.
Kontakt pro více informací a kalkulace:
KURZ Czech & Slovak s.r.o.
office@czkurz.com
+420 547 239 820
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IDENTIFIKACE

Průmyslové značení,
„pupeční šňůra“ packagingu
Značení v automobilovém a strojírenském průmyslu, ale i v dalších průmyslových odvětvích nespadá
sice plně pod značení obalů v těchto oblastech, ale má s ním leccos společného – mimo jiné samotné
technologie značení a jejich výrobce či distributory. Dnes proto z oblasti značení obalů vykročíme
trochu více než obvykle.
Miroslav Dočkal

S

polečnost Lintech se orientuje mimo jiné na laserové značení plastů DataMatrix kódy a dalšími
prvky. Vzhledem k požadovanému kontrastu se
pro tento typ značení používají především vláknové
pulsní lasery. Interakci s laserem ale ovlivňuje složení
konkrétního plastu, musí z něj proto vycházet i technologie značení: ta ovlivní zejména absorpci laserového
záření o dané vlnové délce a určuje rovněž teplotu tavení. Z hlediska laseru samotného jsou podle Lintechu
určující délka a průběh pulsu, vrcholová hodnota výko-
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nu, energie pulsu, kvalita svazku a hustota energie na
plochu. Příliš dlouhé pulsy způsobí přílišné tavení plastu
v okolí značeného místa, příliš koncentrovaná energie
zase poškodí materiál a výsledný kontrast značení,
přílišné rozložení energie pak nezpůsobí odpovídající
reakci materiálu. Vhodné je proto využít kvalitnějších
strojů i výrobců s dostatečnými zkušenostmi. Lintech
ovšem značí i kovy, jednou z jeho posledních velkých
průmyslových zakázek bylo laserové značení hliníkových profilů.

IDENTIFIKACE

Pramark letos uvedl novinku Connect
Letos v lednu uvedla společnost Pramark novinku v oblasti mikroúderového značení: řadu Connect s bezdrátovou komunikací do vzdálenosti více než deseti metrů
od řídicí jednotky. Nabízí 11 úrovní síly ražení a velikost
písma od 1 do 60 mm. Určena je pro přímé, úhlové, radiální a zrcadlové značení kódy DataMatrix, QR a jinými
kódy, ale i další značení pomocí log, obrazců a symbolů.
Kapotáž stroje je z technického polymeru s ochrannými
prvky, univerzální fixace pomocí VESA 100 umožňuje
flexibilní volbu držáku.
Leibinger potiskne i přes kilometr kabelů za hodinu
S rostoucím počtem výrobků vyráběných extruzí nebo
vstřikováním, jako jsou kabely, vodiče a trubky, rostou
i nároky na jejich značení. Společnost Leonardo technology nabízí pro uvedenou oblast inkjetové tiskárny
a kamerové systémy Leibinger. Využíván je tzv. výstup
závislý na rychlosti, například při ošetření povrchu plazmovou nebo koronovací jednotkou pro usnadnění pozdějšího přilnutí inkoustu. Nemůže tak dojít k přehřátí
kabelu. Technologie vzduchotěsného uzavření trysky
Sealtronic v potiskovací hlavě zase zabrání zaschnutí
inkoustu při dlouhodobějších odstávkách nebo nečinnosti stroje. Lze využít i mikrotisky s velikostí písma od
0,7 mm (zhotoveného tryskami o průměru 35 µm) či různě barevné inkousty pro dosažení ideálního kontrastu
na různých barvách materiálu. Zřejmě vůbec nejrychlejší
značicí tiskárnou na světě pro tento segment, pracující na samé hranici fyzikálních možností technologie,
je podle společnosti model Leibinger JET Rapid Wire,
který dokáže potiskovat kabely rychlostí přes kilometr
za minutu.
Laserové vypalování štítků s Etigrafem
Společnost ETIGRAF uvedla v únoru na český trh systém CAB LM+ pro laserové vypalování štítků, použitelný
zejména pro výrobní štítky strojů a zařízení v automobilovém, chemickém či strojírenském průmyslu. Štítek má
vysokou odolnost s funkcí prozrazující neoprávněnou
manipulaci. Spolehlivou a trvalou přilnavost k plastům,
mastným kovům, nástřikovým nátěrům a texturovaným
povrchům zajišťuje silné akrylátové lepidlo. Štítek může
být vystaven náročným podmínkám, jako jsou vysoké
i nízké teploty, voda, dezinfekce, oleje a další chemikálie, aniž by došlo k jeho poškození nebo zhoršení
čitelnosti. Laserem vypálená etiketa je jedinečná a nesmazatelná. V automobilovém průmyslu se například
běžně používá pro značení motoru, kde je vystavena
velmi vysokým teplotám a olejovému prostředí. Systém

umí vytvářet štítky různé velikosti a tvaru, umístěn je na
mobilním vozíku.
Autoprojekty Bottling Printing
Společnost Bottling Printing působí často v oblasti značení v automobilovém průmyslu a strojírenství. Pro společnost ZF Electronics zefektivnila značení plastových
krytek pro automotive. Krytky ze stejného materiálu
jsou vyráběny ve dvou barvách, bílé a černé. Vzhledem
k velkému množství řádků na ploše byl zvolen vláknový
laser HG Tech LSF20 o výkonu 20 W. Ruční vkládání
výrobků nahradily vibrační zásobníky, které plastový
kryt otočí správným směrem pro následný výpal kódu
laserem.
Dalším projektem firmy bylo značení krytů světlometů pro
nový model automobilu Hyundai ve společnosti Hyundai
MOBIS. Značení muselo být dobře čitelné a odolné, ale
zároveň nenápadné a nesmělo narušovat povrch krytu.
Firma ho integrovala přímo do pracovní stanice, která
dříve sloužila jako ultrazvuková svařovací linka, přičemž
ji předělala z ultrazvukového sváření na laserové značení
pomocí CO2 laseru Linx s výkonem 10 W.
Markem Imaje zrychlila přípravné časy inkjetu
Únorovou novinkou Markem Imaje, kterou u nás zastupuje společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, je
piezoinkjetová drop-on-demand tiskárna 5940 G nové
generace s inkousty Touch Dry pro značení například
plastové fólie nebo vlnité lepenky. Patentované inkousty při kontaktu okamžitě zasychají, nerozpíjejí se
podél lepenkových vláken, a vytištěné symboly tak neztrácejí rozlišení. Inkousty jsou bez zápachu a těkavých
organických sloučenin (VOC). Tiskárna je připravena
k tisku v průměru do čtvrt hodiny, rychleji než srovnatelná zařízení. Díky ohřevu zásobníku lze přitom zkrátit
dobu spouštění na třetinu. Velkoobjemový zásobník inkoustu snižuje počet nutných zásahů operátora o 43 %,
doplňovat ji lze za chodu stroje. Krytí řídicí jednotky
IP54 poskytuje vylepšenou ochranu proti prachu a teplotě prostředí (0–40 °C). Tiskárna nepotřebuje stlačený
vzduch, proud vzduchu je generován uvnitř.
Český trh ovlivní i změny ve firmách
Přestože jsme se v tomto textu věnovali zejména technologiím a jejich aplikacím, nemůžeme na závěr opomenout zřejmě hlavní korporátní změnu, která jistě v budoucnu ovlivní český trh: koupi firmy JaGa se silným
postavením na trhu průmyslového značení společností
Videojet Technologies.
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EDI ve světě sportovní módy
Standardní EDI proniká do nového sektoru. Využít benefity bezpapírové komunikace transakčních dat
v odvětví módy a sportovního zboží se rozhodla společnost Sportisimo.
Hana Strahlová

F

inanční úspora, rychlost přenosu dat, snížení chybovosti, robustnost a vysoká bezpečnost jsou
hlavními benefity, které společnosti motivují k implementaci elektronické výměny dat. V retailu byly prvními průkopníky obchodní řetězce. EDI zprávy si s nimi
začali vyměňovat hlavně dodavatelé potravin. Za nimi
opouštěli papírové dokumenty dodavatelé z kategorií
nepotravinářského rychloobrátkového zboží. Nepokořenou baštou donedávna zůstával sektor fashion a sportovního vybavení.
Fashion výzva
Identifikace zboží a následné zavádění EDI komunikace
totiž v průmyslu módy a sportovního vybavení předsta-
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vuje jistou výzvu. V daném odvětví je velmi náročné udržet čistotu dat. Každá velikost a barva zboží, např. trička,
musí být správně označena unikátním kódem GTIN. Obrovské množství variant téhož produktu s sebou přináší
vysoké riziko chybné identifikace. Daný fakt znesnadňuje zavedení a správné využití EDI komunikace.
Společnost Sportisimo se rozhodla tuto výzvu přijmout.
Řetězec prodejen se zbožím pro všechny sporty a volnočasové aktivity předloni oslavil dvacet let na trhu. Úspěšně expanduje ve středoevropském regionu a technické
inovace má hluboko ve své DNA: jako první velký kamenný řetězec se sportovním zbožím u nás již v roce
2008 spustil e-shop.
… pokračuje na str. 40
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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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… pokračování ze str. 38

V centrálním skladu
Největší tuzemský obchodník v dané kategorii se neustále snaží pracovat na zlepšení svého fungování nejen
ve vztahu k zákazníkům, ale také k obchodním partnerům. Ve snaze optimalizovat obchodní komunikaci s dodavateli implementoval elektronické objednávky, faktury
a dodací listy.

o dodavatelích a jejich připravenosti pro EDI komunikaci.
Kompletaci dat zajistili naši konzultanti vyškolení společností EDITEL. Následně byli dodavatelé rozděleni do
skupin podle stavu připravenosti a EDITEL zahájil analýzu údajů a návrh nejvhodnějšího řešení pro konkrétní
společnosti,“ vysvětluje Kateřina Švandová, manažerka
kontinuálního zlepšování ve společnosti Sportisimo.

Postupné zavádění EDI komunikace předcházelo rozsáhlému projektu nového, vysoce automatizovaného
centrálního skladu. Hlavními důvody pro tento přelomový krok byly aktuální trendy a požadavky v logistice,
kladoucí vysoké nároky na flexibilitu a efektivitu intralogistických procesů. Tuto tendenci umocnila pandemická
situace a významný růst objemu e-commerce se všemi
dopady do logistiky.

Dodavatelům byly poskytnuty popisy zpráv a informace o společnosti Sportisimo z pohledu EDI komunikace. Těmi jsou především primární a sekundární GLN
kódy – data nezbytná pro úspěšný start elektronické
výměny dat.

Partner management
Nutnost standardizace jako podmínky pro využití automatizace v připravovaném skladu spolu s rostoucím
počtem dodavatelů a vyměňovaných dokladů vedla
společnost Sportisimo k oslovení EDI providera EDITEL.
Požadavkem bylo rychlé a hladké zapojení co možná
nejvíce obchodních partnerů do elektronické komunikace. „Klient se rozhodl využít službu Partner Management
určenou pro společnosti komunikující s větším počtem
partnerů,“ vysvětluje Věra Sipajdová, sales manager
společnosti EDITEL.

Sportisimo vsadilo na bezpapírové komunikace transakčních dat
v odvětví módy a sportovního zboží.

Program představuje soubor koordinovaných činností
ke zvýšení počtu komunikujících obchodních partnerů
a maximalizaci objemu realizovaných elektronických
transakcí. „Součástí první fáze projektu byl sběr údajů
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Jaká byla spolupráce se zahraničními dodavateli? Podle
Kateřiny Švandové jsou evropští partneři ve využívání
EDI na podobně vyspělé úrovni: „Pokud dosud tímto
způsobem nekomunikují, obvykle jsou alespoň registrovaní v Systému GS1 a o EDI mají základní představu.“
Konzultace pro zahraniční dodavatele
U dodavatelů z Asie je povědomí o EDI v podstatě nulové. „S každým individuálně procházíme podmínky pro
zahájení EDI komunikace. Začínáme tím, že vysvětlujeme, kdo je organizace GS1, proč je nutné se ve své zemi
registrovat, co je GLN, proč je potřeba pro EDI komunikaci atd.,“ upřesňuje Kateřina Švandová. Jakmile je dodavatel u příslušné národní organizace GS1 zaregistrován, pokračují konzultanti Sportisima v dalších tématech
až k logistické etiketě a tvorbě SSCC kódů.
„S problematikou výběru EDI providerů v tomto regionu nám pomáhají kolegové z Editelu,“ doplňuje Kateřina Švandová. Díky tomu, že má projekt významnou
podporu vedení společnosti, daří se dílčí potíže spojené s implementací řešit bez větších prostojů. „Stejně
jako mnoho našich dodavatelů i my musíme provádět
úpravy informačního systému, aby EDI komunikace
probíhala hladce. Příkladem je úprava implementační
příručky pro zprávu DESADV na základě požadavků
skladu,“ uvádí Kateřina Švandová. Následné využití dat
z EDI zprávy vyžaduje úpravu ERP systému a integraci
do WMS a ve výsledku se jedná o práci na straně EDI
providera i uživatele.
Na míru každému partnerovi
Investici do informačního systému z důvodu zavedení plnohodnotné EDI komunikace někteří dodavatelé nevidí
jako přínosnou. „Máme samozřejmě také partnery, kde
je dodávaný objem zboží malý a počet vyměňovaných
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dokladů mluví spíše pro řešení pomocí webového EDI.
To obvykle není problém pro příjem objednávek a odeslání faktur,“ pokračuje Kateřina Švandová.
Potíže mohou nastat při nutnosti vygenerovat SSCC
kódy pro jednotlivá balení a vytvořit správnou strukturu balení v samotné zprávě. „V některých případech
dodavatelé vytvářejí SSCC kódy na úrovni palet, zatímco my potřebujeme příjem provádět na jednotlivé
krabice,“ upozorňuje Kateřina Švandová. Projektový
tandem EDI providera a uživatele řeší individuálně
připomínky každého dodavatele. Partnery bez EDI
komunikace oslovuje EDITEL a na základě jejich potřeb s nimi řeší vhodnou formu EDI. „Pro dodavatele
využívající webové EDI připravujeme možnost dávkové tvorby SSCC kódů včetně tisku logistických etiket.
S dodavateli nadrozměrného zboží pak detailně procházíme strukturu produktů a možnost značit přímo
palety,“ doplňuje manažerka kontinuálního zlepšování
ve společnosti Sportisimo.
Oboustranné benefity
Za nejdůležitější považuje fakt, že úsilí věnované zavedení EDI je následně na obou stranách vyváženo úsporou času, kapacit a omezením chyb nejen při vzájemné
výměně dokladů, ale i v průběhu samotného příjmu zboží v centrálním skladu.
„Dodavatelé s požadovaným označením krabic využívající EDI komunikaci budou směrováni na příjmové rampy s výsuvným dopravníkem, který umožní velmi rychlé
složení nákladu,“ uvádí manažerka příklad pokročilých
procesů, které bylo možné zavést díky EDI, a dodává:
„Momentálně intenzivně pracujeme na zapojení všech
našich dodavatelů. Všude tam, kde jsme již byli úspěšní,
jsou zmíněné přínosy viditelné.“
Brief interview s Kateřinou Švandovou ze Sportisima

na etiketě je základním předpokladem využití automatizace ve skladu.
O jakých dalších elektronických zprávách uvažujete?
V plánu je zpráva PRICAT – katalog zboží a cen, který
je důležitý pro automatické zavedení nebo aktualizaci
údajů o produktech do našeho systému. Využití zprávy
nám umožní vyhnout se lidským chybám při vzájemném
sdílení dat o zboží. Omezíme vznik duplicitních položek
nebo produktů s nesprávnými kmenovými daty, které
následně komplikují příjem zboží do WMS. Opravy dat
znamenají prodlevu v zaslání zboží zákazníkům a jsou
často časově náročné. Do budoucna uvažujeme o zprávách, které jsou reakcí na již využívané zprávy. Potvrzení
objednávky (ORDRSP) bychom využili pro rychlou zpětnou vazbu o vykrytí jednotlivých objednaných položek;
potvrzení příjmu zboží (RECADV) pro oznámení o skutečně přijatém zboží.
Jak vám pomáhají standardy GS1?
Využití standardů GS1 je zcela zásadní pro identifikaci
dodavatele v EDI komunikaci, jedinečnou identifikaci zásilek a usnadnění třídění skenovaných dat. U každého
dodavatele kontrolujeme vzorek
logistické etikety, správnost
SSCC kódu a použitý datový nosič. Na logistických etiketách se totiž někdy nacházejí
nestandardní čárové
kódy navíc. My však
potřebujeme dekódovat nosiče s aplikačními identifikátory
podle standardu GS1.

Sportisimo má pronajatý sklad v Contera Parku Ostrava
D1 o ploše přes 90 000 m2. Tato transakce zname-

Jaké výhody přineslo zavedení EDI komunikace?
Zvýšilo nám přesnost, snížilo chybovost, vylepšili jsme
datovou kvalitu, minimalizovali jsme rizika nedodání či
nedostupnost zboží na skladě, zautomatizovali jsme procesy a nastavili automatické párování dokumentů.

nala rekord na trhu průmyslových realit v roce 2020.
Některé části skladu dosahují výšky pěti pater; projektu
dominuje hala s názvem High Bay o světlé výšce 23
metrů. Většina skladových procesů je plně automatizována s využitím technologií, jako tzv. miniload zakladače
ASRS (Automated Storage and Retrieval System, systém

Které standardní EDI zprávy aktuálně využíváte?
Pracujeme s objednávkou, dodacím listem a fakturou.
Prioritou je pro nás elektronický dodací list, a to včetně
uvedení SSCC kódů pro značení jednotlivých logistických jednotek. Dodací list spolu s odpovídajícím kódem

pro automatické zaskladnění a vyhledávání). „Díky tomuto zařízení sklady fungují zcela automaticky a manipulant pouze čeká na pickovací stanici, kam mu systém
dopravuje boxy nebo krabice,“ vysvětluje Aliaksei
Siparau, ředitel logistiky ve Sportisimu.
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Úkolem byl redesign
značky SAVO z gruntu
Agentura Lavo Productions, patřící do skupiny Lavo Group, spolupracuje se společností Unilever
více než 10 let. Podílela se například na projektech pro značky Axe, Rexona nebo Dove. Do tendru na
redesign značky SAVO byla pozvána společně se čtyřmi dalšími agenturami v létě 2020 a zvítězila.
Adriana Weberová

Z

adáním byl redesign celého portfolia značky
SAVO zahrnujícího téměř 80 produktů. Hlavním
důvodem byla modernizace a sjednocení vizuálního stylu, nastavení pravidel pro budoucí designy a odlišení jednotlivých řad. „Dalším důležitým úkolem byl, jak
jsme si sami definovali, posun značky od ,chlorového
smrdícího zabijáka´, který vyčistí a vyžere úplně cokoliv,
směrem k univerzální značce pro čistou a voňavou domácnost,“ prozrazuje na úvod za agenturu Lavo Productions Martin Kučera.
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Značka SAVO zahrnuje produkty od silných chlorových
čističů po jemné prací prostředky či kosmetiku. „Naším
úkolem bylo nastavit designy takovým způsobem, abychom prostřednictvím obalu citlivě komunikovali klíčové
vlastnosti a zároveň ujistili spotřebitele o šetrnosti k pokožce, prádlu, povrchům a podobně,“ doplňuje Martin
Kučera.
Jak již bylo zmíněno, zadáním byl redesign a repositioning značky. V agentuře u podobných projektů vždy

CASE STUDY

začínají důkladnou analýzou a strategickým konceptem,
který je prezentován klientovi a který následně tvoří základ dalšího vývoje značky. V tomto případě bylo nutné
vzít redesign z gruntu, změnilo se vše – od faceliftu logotypu až po celkový vzhled značky.
Z vytvořené strategie značky vycházely grafické koncepty, následovalo jejich dlouhé ladění a testování u výzkumných agentur. Dalším krokem bylo ladění designu,
rozpracování jednotlivých designů a jejich finalizace, ladění tiskových technologií a výstupů, zapomenout
nesmíme na tvorbu profesionálních packshotů…
„Jediné, co u tohoto projektu neřešíme, je vlastní
tisková produkce,“ dodává Martin Kučera.
Agentura si musí za svými návrhy stát
V první vlně šlo o tři různé koncepty, ale především o již zmíněnou kompletní analýzu současného stavu a detailní strategii redesignu značky.
Jedná se spíše o dlouhodobý kontinuální proces,
kdy cesta od konceptu k finálnímu produktu je
podle Martina Kučery velmi dlouhá. Vývoj některých produktů může trvat i více než rok. „V obecné rovině pak nemáme příliš rádi definování počtu
dodaných návrhů – to je takový školní přístup z devadesátých let,“ uvádí Martin Kučera a dodává: „Agentura
si především musí za svými návrhy stát, to znamená,
že někdy je představen jeden návrh, za kterým si plně
stojíme, jindy pět. Nikdy se neosvědčilo vyrábění návrhů do počtu nebo naopak vyhazování dobrých návrhů,
abychom se vešli do počtu.“
Vzhledem k šířce produktové řady, kdy jsou jednotlivé
produkty vyráběny v různých továrnách, disponuje
Unilever vlastním centrálním týmem. Jeho rolí je řešit
například detaily ohledně předtiskové přípravy. Součástí
projektu byla proto i celá řada technicky orientovaných
callů, na kterých byly diskutovány tiskové technologie,
možnosti designu a vůbec vše, aby byl výsledek co
nejlepší a zároveň dobře vyrobitelný.

Zásadní pro projekt ovšem byla zmíněná strategie, které
tým agentury věnoval podstatnou část práce. Z ní vyšla základní logika a schéma, jak by se packaging měl
stavět. „A pochopitelně podstatné bylo jak pracovat se
značkou jako takovou, na jejím vnímání ve vztahu k minulosti a rozšířeném portfoliu a odlišení bezchlorových
produktů atd.,“ vysvětluje Martin Kučera. Vše se následně promítlo do logiky designů celé škály produktů, kterých je pro připomenutí téměř 80!

V čem se liší nový design od původního? Především
v tom, že byl do celé řady produktů uveden systém
a zaveden jednotný grafický koncept. Právě to dříve
chybělo a produkty byly více či méně spojeny logotypem, chyběl tzv. design-language, který se, jak
agentura doufá, podařilo zavést. Samozřejmě pak
šlo i o aktualizaci designu a posun do aktuálního
grafického stylu. Součástí projektu byl i facelift logotypu SAVO.

Do celé řady produktů byl uveden systém
a zaveden jednotný grafický koncept.

Vzhledem k šířce portfolia produktů bylo použito hned
několik druhů materiálů. „Pracujeme hodně s plastovými obaly, ale i s papírovými/lepenkovými krabicemi,
shrink sleevy atd. Produktů je opravdu mnoho,“ říká
Martin Kučera.
Z technologického hlediska využívá agentura celou řadou nástrojů i postupů: základem je pro ni Adobe Creative Suite, který používá od návrhu až po finalizaci. Nicméně během procesu používá také 3D technologie pro
modelování, jako například Maya, Blender. Využíván je
také nově vyvíjený a zatím tajný projekt pro vizualizace packagingu. Zapomenout nesmíme na kalibrované
nátisky či speciální nátisky simulující metalické podklady. Součástí je samozřejmě i tvorba fyzických mockupů
v dílně agentury a zapojení vlastního fotostudia, včetně
tvorby 360stupňových fotografií atd.
Aktuálně agentura pracuje podle slov Martina Kučery
na krásném projektu pro klienta Heineken Česká republika. Kromě packagingu se pohybuje i ve zcela jiných oblastech, jako je digital, vývoj aplikací, 3D, VR,
augmentovaná realita, foto/video produkce nebo produkce eventů.
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Henkel sází na systém
Preferential Heating
Nová technologie pro vyfukovací stroje od KHS přinesla společnosti Henkel energeticky úspornou
výrobu oválných PET lahví s optimalizovanou hmotností. Vlastní výroba tak snižuje ekologickou stopu
a zjednodušuje logistiku.
Ze zahraničních zdrojů

S

polečnost KHS nabízí energeticky úsporný proces výroby oválných PET lahví s optimalizovanou
hmotností pomocí systému přednostního ohřevu
(Preferential Heating). Spoléhají na něj kromě potravinářského průmyslu také výrobci spotřebního zboží, jako
například Henkel. Moderní technologie umožňuje hospodárně vyrábět i komplexní obaly ve vlastní režii, čímž
odpadá nutnost externího nákupu. Společnost Henkel
tímto způsobem zlepšuje svou ekologickou stopu a současně zjednodušuje logistiku a výrobní procesy.
Instalace nového systému ohřevu do vyfukovacího stroje proběhla v závodě ve Wassertrüdingenu. Nové lahve
určené pro kosmetiku značky Fa mají nyní nižší hmotnost a naopak vyšší podíl recyklovaného obalového materiálu. A právě to byly hlavní motivy, které vedly výrobce
kosmetiky k rozhodnutí o investici.
Společnost Henkel sází na vyfukovací technologii firmy KHS již celá desetiletí. Osvědčené stroje Blomax se
systémem Preferential Heating se používají po celém
světě pro výrobu obalů, do kterých se v podnikové divizi
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Laundry & Home Care plní aviváže a čisticí prostředky
pro domácnost – a nyní nově také sprchové gely v Německu. „Důsledně tímto krokem sledujeme cíl dalšího
snižování ekologické stopy v našem hodnotovém řetězci,“ uvádí Claus Meyer z divize Beauty Care společnosti Henkel.
Pomocí osvědčené technologie KHS a jejího výkonu až
21 700 lahví za hodinu jsou nyní výrobní procesy ještě
efektivnější. Henkel navíc profituje z flexibilnější logistiky, jak potvrzuje Björn von Lengerke, global product account manager společnosti KHS: „Pro různé výrobky si
můžete příslušné obaly vyrobit sami, čímž je možné flexibilnější plánování výroby.“ Současně se snižuje spotřeba
zdrojů tím, že se eliminují delší přepravní vzdálenosti
nákladními automobily, což je důležitý aspekt v rámci
opatření na ochranu klimatu.

Plánem jsou
další eko řešení – více na
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Flexibilní obaly
z plastu i papíru
Pod flexibilním obalem si dnes obvykle představíme nějaký výrobek z plastové fólie, obvykle
kompozitní, někdy i s metalickou vrstvou. Tato představa zatím vcelku odpovídá realitě – jak si ale
ukážeme, může se to poměrně rychle změnit.
Miroslav Dočkal

M

noží se pokusy o náhradu plastových fólií papírovými alternativami, i když stále narážejí na
problém vytvoření dostatečné bariéry, která by
přitom nezkomplikovala následnou recyklaci. Dalším velkým trendem, taženým především recyklací (ale nejen jí),
je přechod k monomateriálům: fóliím používajícím vrstvy
z téhož materiálu, někdy ve více vrstvách s odlišnými
vlastnostmi. Dále jsou zde bioplasty z obnovitelných
(obvykle rostlinných) zdrojů. A samozřejmě recyklované plasty, které ovšem narážejí na přísné legislativní
podmínky zejména při případném použití pro výrobu
potravinářských a nápojových obalů. Plánované či rozšiřované velké výrobní provozy, zejména provozy kombinující výrobu obalů s jejich plněním produkty, již předem
technologicky počítají se zpracováváním použitých fólií
od spotřebitelů a přizpůsobují tomu i svou logistiku.
Ve výrobě sílí rozvojový svět
Zvyšuje se rovněž objem výroby flexibilních obalů a materiálů pro ně v rozvojových zemích, které na trhu stá-
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le více dominují – a netýká se to ani zdaleka jen Číny.
Například Cosmo Films uvede v letech 2024–2025 do
provozu v indickém Aurangábádu největší výrobní linku
na BOPP fólie na světě s kapacitou zhruba 67 000 tun
ročně.
Evropa ale nezůstává stranou. V provozu Jindal Films Europe v italském Brindisi přibyla další výrobní linka s roční
kapacitou 50 000 tun PE fólií. Provoz se tak stal s celkovou roční kapacitou 130 000 tun největším evropským
výrobcem BOPE a BOPP fólií. Japonská Mitsubishi Chemical Corporation ve své dceřiné společnosti Mitsubishi
Polyester Film (MFE) ve Wiesbadenu v Německu rozšíří
výrobu PES (PET) fólií od konce roku 2024, včetně recyklace PES fólií od zákazníků. A konečně USA: Amcor
Flexibles North America začala loni ve svém provozu
v Oshkoshi ve Wisconsinu vyrábět čiré tepelně odolné
sedmivrstvé fólie AmPrima PE Plus. Jsou plnohodnotnou
monomateriálovou alternativou kompozitních bariérových fólií s AlOx nebo metalizovaných fólií určených pře… pokračuje na str. 48
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Inovativní ekologické materiály
Obaly jsou nedílnou součástí každého podnikání. Proto se ani obalovým materiálům nevyhýbají inovace, které se v dnešní
době realizují směrem k udržitelnosti.
„Naši zákazníci se zamýšlejí nad tím, jaký obalový materiál si
mají vybrat. Roste zájem především o udržitelné alternativy, roli
při výběru materiálů hraje ale také odolnost a funkčnost,“ říká
Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti RAJA.
Směr inovací určuje především touha
po ekologičtějších obalech
Objevují se nové materiály a typy obalů, které usnadňují manipulaci, snižují množství odpadů, tedy i dopad na životní prostředí.
„Obalový materiál, který uvádíme na trh, je vždy nejvyšší kvality
za dostupné ceny, které v této nejisté době není vždy snadné udržet. Každým rokem se proto snažíme přinášet inovace a nahrazovat drahé a neekologické materiály,“ říká Gabriela Fabianová.

Moderní technologie umožňují výrobu stejně kvalitních, ale
ekologických variant klasických obalů. Nejviditelnější je snaha
nahrazovat plasty. Boom zažívají například papírové strečové
fólie. Jsou ekologické a vyrobené z kvalitního kraftového papíru.
Je to skvělá alternativa pro obalení palet či různých nadrozměrných nákladů. Vyrábějí se ze 100% přírodních zdrojů, jsou
recyklovatelné na 82 % a podle standardů EUMOS bezpečné
a ideální pro využívání při dopravě křehkých předmětů, PET lahví
nebo krabicových zásilek. I klasická bublinková fólie se dočkala
své papírové alternativy, která je recyklovatelná, neprůhledná
a ideální pro obalení nábytku a jakýchkoliv křehkých předmětů
citlivých na nárazy a otřesy.

RAJA AIR – přístroj na výrobu vzduchových polštářků

„V naší společnosti si zakládáme na udržitelnosti a všechny
naše produkty vyrábíme v souladu s přírodou,“ říká Kristýna
Durasová, zakladatelka společnosti Goodie, která využívá právě
produkty RAJA. „Tomu se maximálně snažíme přizpůsobit také
obaly, které musí jít s trendem ekologie – děláme vše pro to,
aby obaly byly rozložitelné, recyklovatelné nebo vyrobené už

z použitých materiálů,“ doplňuje Stanislav Šareš, spoluzakladatel společnosti Goodie.
Papírová lepicí páska: všestranná alternativa
Papírová alternativa klasické pásky je skvělým příkladem inovativního přístupu v práci s materiály. Je recyklovatelná a zároveň
odolná. Ekologická páska je vyrobena z kraftového papíru bez
chemické povrchové vrstvy, skleněného vlákna, další výztuže a lepidla na bázi přírodního kaučuku. Výhodou je úspora času při recyklaci. Při třídění odpadu není nutné pásku od krabice oddělovat.

Klopové krabice z třívrstvé lepenky RAJABOX pro objemnější a těžší produkty

Papírová páska spolehlivě uzavře krabici, má však i bezpečnostní efekt. Ekologické lepidlo se po nanesení na celou plochu
spolehlivě a trvale spojí s povrchem krabice a plní funkci pečeti.
V případě odstranění pásky dojde k poškození povrchu krabice
a příjemce tak zjistí nedovolený přístup během přepravy.
Kdy je dobré sáhnout po klasice?
Navzdory pokroku mají i ekologické inovace své limity. Proto je
vždy nutné zvážit, k čemu bude obalový materiál určen. Například při přepravě křehkého zboží, které je nutné pevně zafixovat,
nemusí papírová strečová fólie dobře posloužit – její roztažitelnost je jen o 30 %. Proto je třeba zvážit všechny vlastnosti obalů
a rozhodnout, zda vsadit na novinku, sáhnout po klasice nebo
najít přijatelný kompromis. „Existují recyklovatelné strečové fólie
z LDPE, které můžeme považovat za klasiku. Například u sáčků
z recyklovaného plastu bych se nebála sáhnout po této ekologičtější alternativě, jelikož vlastnosti jako voděodolnost a pevnost
se nijak nemění,“ vysvětluje Gabriela Fabianová z RAJA.

www.rajapack.cz
info@rajapack.cz
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… pokračování ze str. 46

devším pro balení potravin a nápojů. Odolné jsou rovněž
proti propíchnutí a oděru. Podle metodiky hodnocení
životního cyklu Amcor Asset (certifikovaného sdružením Carbon Trust) snižují oproti třívrstvému kompozitu
uhlíkovou stopu o 22 % v případě skládkování a o 49 %
u recyklace. Amcor plánuje od roku 2025 vyrábět jen
udržitelné obaly.
K vývoji monofólií přispívají i výrobci strojů
Společnost BOBST, známá spíše jako výrobce flexotiskových a výsekových strojů či lepiček, se loni aktivně
podílela i na vývoji monomateriálových řešení, včetně
jejich potisku a laminace. Spolupracovala přitom se společnostmi BASF, Dow, Sun Chemicals, Elba, Hosokawa,
Ilene, Michelmann, Uflex a dalšími. Výsledkem je oneBarrier, monomateriálová PE fólie existující mimo jiné v čiré
variantě, bez EVOH a přelaminování, zpracovávaná na
strojích Bobst Nova SX 550, Expert K5 a Vision D850.
Slovenský CHEMOSVIT FOLIE získal jedno z obalových
ocenění WorldStar za flexibilní plastové odnosné balení
na toaletní papír z recyklovaného PE. Recyklát pochází
ze spotřebitelského i průmyslového odpadu. Dalším benefitem řešení je snížení tloušťky materiálu o 5–10 µm.
Další recyklace je samozřejmě možná i u výrobků z tohoto již recyklovaného materiálu.

systémem Intarema TVEplus a značení digitálním vodoznakem čitelným smartphonovou technologií Digimarc.
Společnosti Mondi a Henkel uvedly na trh obsah dávkovače pro ruční mytí Pril v náhradním sáčku, jehož obsahem se pouze naplní vypotřebovaný dávkovač. Množství
plastů potřebných pro tento výrobek se tak sníží o 70 %.
Sáček je zcela recyklovatelný. Společnost Henkel chce
do roku 2025 snížit na polovinu množství používaných
plastů na fosilní bázi. Všechny její výrobky mají být buď
recyklovatelné, nebo opakovaně použitelné.
Nizozemský Krehalon uvedl na trh recyklovatelnou monofólii Krecycle. Vhodná je zejména pro balení masa,
mořských plodů a tvrdých sýrů, tedy výrobků s vysokým
obsahem bílkovin. Fólie je určena i pro tvarování za tepla, flow wrap nebo pro výrobu vakuovaných sáčků. Lze
ji použít i pro uzavření například zatavovacích misek. Výhodou jsou její dobré bariérové vlastnosti. Řada Krecycle
zahrnuje fólie na bázi PET, PE i PP, přizpůsobené balení
specifických produktů. Fólie byly vyvinuty na základě
pokynů sdružení oběhového hospodářství CEFLEX, aby
nahradily obtížně recyklovatelné vícevrstvé kompozity,
například PA/PE, PA/EVOH/PE, PET/EVOH/PE nebo
OPA/PE.

Benefitem monofólie Krecycle jsou její dobré bariérové vlastnosti.

Odnosné balení toaletního papíru z recyklovaného PE

Na projektu udržitelného sáčku R-Cycle, zaštítěného společností REMA Group, se podílely společnosti
Brückner Maschinenbau, Henkel, výrobce barev Hubergroup, Kampf, MAAG, Plastchim-T a WIPAK. Projekt
zahrnul vývoj monomateriálové fólie, ekologických barev – v rámci sesterského projektu PrintCYC – a lepidla, následnou recyklaci do podoby granulátu extruzním
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Příklady papírových alternativ
v online verzi magazínu

SIG přebírá Scholle IPN
V našem článku jsme se věnovali zejména příkladům balení, na závěr si ale připomeneme i letošní novinku týkající
se světového výrobce aseptických nápojových a potravinových kartonů. Společnost SIG v únoru oznámila převzetí výrobce flexibilních obalů Scholle IPN. Více jsme se
aktualitě věnovali na www.packagingherald.cz.

DVOJITÉ
VÝROČÍ
60 let Europalet - 30 let Epal
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Linka umí vyrobit variabilní
obaly z XPP
Česká společnost Mirel Vratimov uvedla na začátku roku do ostrého provozu novou výrobní linku.
Od ní očekávala možnost vyrobit širokou škálu obalů nejen pro potravinářský průmysl. A to se
podařilo. Extruzní linka umí vyprodukovat obalový prostředek na potraviny z pěnového polypropylenu
(XPP) různých šířek v podobě misek nebo například tácky pro gastro. Ekologické 100% recyklovatelné
obalové řešení pod značkou Green Deal® splňuje vysoké hygienické požadavky a svými vlastnostmi
překonává stávající druhy polystyrenových a polypropylenových obalů. Aktuálními odběrateli jsou
firmy z potravinářství a obalového odvětví.
Adriana Weberová

S

ortiment zaregistrovaný pod značkou Green Deal®
tvoří podložní misky určené pro balení všech druhů potravin (například ovoce, zelenina, houby,
maso, sýry, pečivo nebo cukrovinky). Pod uvedeným
brandem budou rovněž vyráběny menuboxy, lunchboxy
a zatavovací misky, u kterých uživatelé ocení zejména
vynikající pevnost a termoizolační vlastnosti.

Ale vraťme se na začátek. Co vedlo společnost Mirel
Vratimov k zavedení nové, v oboru potravinářství unikátní výrobní technologie? „V podstatě stále zvažujeme,
kterým směrem se v oblasti potravinářských obalů ubírat. Vzali jsme v úvahu i téma trvalé udržitelnosti a další
globální trendy ovlivňující naši společnost a rozhodli se
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zprovoznit novou výrobní technologii a vyrábět produkty, které jsou z environmentálního hlediska trvale udržitelné a jdou naproti poptávce trhu,“ vysvětluje Milan
Rafaj. Výsledkem je nová produktová řada z pěnového
polypropylenu (XPP) uvedená na trh pod značkou Green
Deal®. Snaha o vývoj trvale udržitelných produktů podle
Milana Rafaje otevřela dveře i pro další inovace. Technologové společnosti se v současnosti zabývají možnostmi
využití XPP i v dalších oblastech.
Nové výrobní zařízení proto mělo splňovat požadavek variability vyráběného sortimentu, která v budoucnu umožní
využití i pro již zmíněná další odvětví. V potaz byl dále brán
výkon linky, její energetická náročnost a míra automatizace.
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Nová extruzní linka od začátku roku vyrábí XPP různých
šířek. Z nich je následně na termoformovacích linkách
vyráběna požadovaná široká paleta potravinářských
obalů Green Deal®. Vhodné jsou pro studené, tekuté
i sypké potraviny. Portfolio tvoří například podložní misky
a tácky, výseky, jednorázové gastro nádobí, zatavitelné
misky a další řešení pro balení v podstatě všech druhů
potravin. Využití najdou také v pekárnách, u zpracovatelů masa, uzenin, sýrů, ovoce a zeleniny. Na podložní
misky a tácky je možné umístit jakoukoli potravinu bez
omezení a následně ji finálně zabalit například do fólie
z PVC, PE, PET či PP. „Mezi jednorázové gastro nádobí
patří jednodílné, dvoudílné a trojdílné menuboxy a také
lunchboxy. Podložní misky používají zpracovatelé ovoce,
zeleniny a masa. Vyrábíme například i podložní misky ve
tvaru žehličky, které jsou určené speciálně pro balení
chlazených kuřat. Úplnou novinkou v našem sortimentu
jsou zatavitelné misky Green Deal® pro take-away sektor,“ doplňuje Milan Rafaj.

Řešení z XPP je certifikováno
pro food contact.
Menuboxy jsou boxy s víkem vyráběné ve třech variantách – jednodílné (bez přepážky), dvoudílné a trojdílné. S jejich výrobou má společnost Mirel Vratimov
dlouholeté zkušenosti, a jsou proto konstrukčně dobře
vyladěné. Lunchboxy mají menší velikost než menuboxy
a jsou pouze jednodílné, tzn. bez přepážky. I ony mají

víko a standardně se používají pro hamburgery nebo
asijské nudle. Základní sortiment je standardně v bílé
a béžové barvě, ale na přání lze vyrobit varianty i v jiných
barevných odstínech.
Potravinářské obaly z extrudovaného polypropylenu
jsou vyráběny ve větší hustotě než tradiční polystyrenové XPS misky, menuboxy a lunchboxy. Díky mechanickým vlastnostem polypropylenu jsou podobné výrobky mnohem odolnější a pevnější. Další výhodou je, že
mají o něco lepší termoizolační vlastnosti než varianty
z pěnového polystyrenu. Vlastnosti alternativy z polypropylenu proto ocení nejen provozovatelé restaurací
a fast foodů, ale každý, kdo si v nich ponese jídlo domů.
Obaly z pěnového polypropylenu (XPP) jsou testované
v teplotním rozsahu od −25 °C do 135 °C a jsou 100%
recyklovatelné. Za zmínku dále stojí výrazně nižší zatavovací teplota a délka zatavování misek, což má pozitivní
dopad i z hlediska ekonomického.
Zatavovací misky z XPP lze uzavírat čtyřmi druhy fólií
– typem PET/PE, PET/PE PEEL anebo PET/PP, PET/PP
PEEL. „Naše firma sice není výrobcem zatavovacích fólií,
nicméně zákazník je u nás může objednat a můžeme
je dodat společně se zatavovacími miskami. Zmíněné
druhy fólií se od sebe liší cenou a je na zákazníkovi,
který typ zvolí. V případě zatavování misek z pěnového polypropylenu začíná teplota zatavení na 130 °C,“
dodává Milan Rafaj. Obaly jsou vhodné jak pro ohřev
v mikrovlnné troubě, tak pro zamrazení a následný ohřev
v mikrovlnné troubě.
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Připravený LEC bez napětí (vlevo) a pod napětím 120 V, 500 Hz (vpravo)

Unikátní papírové obaly
s antistatickými vlastnostmi
Jedním z cílů iniciativy Green Deal je orientace na materiály z obnovitelných zdrojů, které je navíc
možné dále recyklovat. Cílem je výrazně snížit čerpání nerostných surovin a jejich uvolňování do
životního prostředí ať už v podobě nerecyklovatelných odpadů nebo ve formě oxidu uhličitého
po jejich spálení. Tím se zvyšuje tlak například na omezení obalů na bázi plastů a jejich postupné
nahrazování papírovými alternativami.
Lubomír Kubáč

S

naha o omezování obalů na bázi plastů je patrná
především v každodenním životě. Byla sice narušena pandemickým obdobím, ale v následujících měsících lze předpokládat návrat k tomuto trendu i s ohledem na obtížně predikovatelný vývoj na trhu s ropou.
Jednou z oblastí, kde se jeví plasty jako nenahraditelné,
je použití plastových fólií jako nosiče vodivých aditiv, a to
jak pro oblast obalů s antistatickými účinky, tak jako substrátu pro flexibilní elektroniku. Norma ČSN EN 61340
rozděluje podle hodnoty elektrického odporu balicí materiály do tří skupin:
• Elektrostaticky vodivý (C: Conductive): Balicí materiál s povrchovou rezistivitou ≥1 × 102 ohmů až
<1×105 ohmů
• Elektrostaticky disipativní (D: Dissipative): Balicí
materiál s povrchovou rezistivitou ≥1 × 105 ohmů až
<1 × 1011 ohmů
• Izolující: Balicí materiál s povrchovou rezistivitou
≥1 × 1011 ohmů
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Disipativní materiály jsou v závislosti na stupni požadované ochrany před statickou elektřinou aditivovány
přímo ve hmotě takovým způsobem, aby byl případný
náboj zcela eliminován a odveden. Nejčastěji používaným materiálem pro zvýšení vodivosti polymerních
matric bývají uhlíková aditiva typu uhlíkových vláken,
grafitu apod. Míra antistatické ochrany je přitom dána
koncentrací tohoto aditiva ve hmotě nebo ve vrstvě vodivého filmu.

Vysoce vodivý papírový substrát
se jeví jako speciální materiál, jehož
místo na trhu se zatím hledá.
V oblasti papírových obalů a jejich úpravy pro balení
výrobků citlivých na statické výboje jsou také převážně
využívána aditiva na bázi uhlíkových materiálů. Z hlediska složení papírenské hmoty se však jedná o cizorodý prvek.

MATERIÁLY

Nový přístup, jak připravit obalové papírové
materiály s antistatickými vlastnostmi,
je postaven na přímé modifikaci výchozí celulózy, která se běžně používá v papírenském průmyslu.
Jedná se o patentovaný postup, kdy je do hmoty celulózy
postupem in situ polymerován
tzv. vodivý polymer. Všechny
cizorodé prvky jsou ze směsi
odfiltrovány a výsledná celulóza
má povrchový odpor v řádu jednotek ohm/čtverec (Ohm/sq).
Celulózová vlákna jako nosič vodivého polymeru pak jsou v papírenské
hmotě rozmíchána standardním postupem běžným při výrobě papíru. Nepředstavují cizorodý prvek a díky dobré
kompatibilitě s běžnou papírenskou celulózou jsou v celém objemu homogenně
rozptýlena. Je tak docíleno toho, že případný elektrický náboj je ve finálním papírovém
materiálu dobře přenášen i při relativně nízké koncentraci vodivých polymerů ve hmotě.
V závislosti na koncentraci vodivé celulózy lze
připravit papír s povrchovým odporem 1010 až
102 Ohm/sq. Lze tedy připravit níže uvedené typy
vodivých papírových materiálů:

Byl ověřen postup přípravy světlo emitujícího kapacitoru
(LEC). V současné době
jsou prověřovány
možnosti využití
tohoto materiálu
pro nízkokapacitní baterie nebo
superkapacitoru.
Hlavním komerčním
výstupem se zdá být
možnost jednoduché
technologie výroby
vodivých papírových
obalů s různou gramáží a obsahem vodivé
celulózy v objemu, který
odpovídá požadavkům na
ochranu před statickými
výboji u finálního uživatele. Vysoce vodivý papírový
substrát se jeví jako speciální
materiál, jehož místo na trhu se
zatím hledá. V obou případech
se však jedná o materiály s velmi
nízkou uhlíkovou stopou, schopné
recyklace, u kterých lze očekávat
postupný růst využití jako náhrady
polyolefinických nebo PET fólií upravených vodivými aditivy nebo povrchově modifikovanými metalickými nebo
uhlíkovými materiály.

• Vodivý papír s odporem 108 až 1010 Ohm/sq., který
Balicí papír
zamezuje vzniku statického náboje a lze jej použít
s povrchovým odporem
106 Ohm/sq.
pro běžné účely, kde je potřeba zamezit vzniku
statické elektřiny; a to především při balení výrobků
Ve spolupráci se společností Synpo byl také navržen
citlivých na statický výboj.
postup použití vodivé celulózy jako aditiva pro nátěrové
• Vodivý papír s odporem 105 až 107 Ohm/sq., ktesystémy určené pro antistatické a disipativní účely. Takrý umožňuje efektivní odvod náboje od baleného
to byl připraven základní nátěr na betonové substráty
zboží. Je určen především pro balení elektroniky,
určený pro oblast čistých prostor.
výbušných materiálů, rozbušek a podobně.
2
5
• Vodivý papír s odporem 10 až 10 Ohm/sq., který je
možno použít jako substrát pro flexibilní elektroniku
či senzorické systémy.
V současné době je ukončen vývoj technologie vodivé
celulózy. V rámci projektu TAČR TH03020117 byla na
poloprovozním zařízení Centra organické chemie v Rybitví ověřena technologie výroby vodivé celulózy. Následně v reálných podmínkách papírenského provozu byl vyroben balicí papír a bylo potvrzeno, že přídavek vodivé
celulózy nemá vliv na mechanické vlastnosti výrobku.

V současné době je ukončen vývoj
technologie vodivé celulózy.

V kooperaci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně byl
navržen postup, jak připravit polyolefinické nebo PVC
substráty aditivované vodivou celulózou, které vykazují antistatické a disipativní vlastnosti. Byl tak připraven
nový materiál, jehož možnost průmyslového využití je
v současné době prověřována.
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THIMM rozjel
Obalovou
samoobsluhu
Začátkem roku spustil výrobce obalových
řešení z vlnité lepenky, společnost THIMM
pack’n’display, zcela nový projekt, který mění
konvenční způsob nákupu a vývoje dárkových
obalů. Novinka s příznačným názvem Obalová
samoobsluha usnadňuje zákazníkovi cestu
k dárkovému obalu s vlastním designem nebo
logem společnosti.
Adriana Weberová

V

rámci projektu využívá THIMM své dlouholeté
zkušenosti s vývojem nejrůznějších obalů, na
jejichž základě bylo vybráno několik nejvíce
poptávaných konstrukcí obalů z vlnité lepenky – např.
dárkové obaly na lahve, krabice s překlápěcím víkem či
tašky z vlnité lepenky. Tento katalog standardizovaných
obalů v současnosti čítá nejžádanější konstrukce a průběžně bude doplňován podle požadavků trhu.

Navrhněte si vlastní obal!
Hlavní předností obalové samoobsluhy je usnadnění
a zrychlení nákupního procesu. Využít ji mohou společnosti napříč všemi obory a nadchne určitě všechny, kteří
ve firmách zajišťují dárky a reklamní předměty pro obchodní partnery nebo zaměstnance. THIMM navíc nabízí
i dodatečné služby, například copacking, tedy naplnění
obalů produkty a dodání již celých zkompletovaných
balení na místo určení. Díky obalové samoobsluze se
mnohonásobně zkracuje čas přípravy zakázky a zákazník tak svůj výsledný obal získá v mnohem kratším čase.
Celý proces navíc probíhá digitální formou, a proto je
jeho další výhodou vysoká flexibilita.
A jak si můžete navrhnout svůj vlastní obal v praxi? Je to
velmi jednoduché! V prvním kroku si vyberete požadova54 www.packagingherald.cz

ný typ obalu a následně od společnosti THIMM obdržíte
podklady pro doplnění vlastní grafiky a manuál, podle
kterého vložíte do výkresu svůj design potisku nebo výpalu. Pošlete jej zpět do společnosti THIMM, kde se o vše
ostatní postarají, a můžete se jen těšit na svou zásilku.
Obalová samoobsluha není určena pouze pro společnosti poptávající velké zakázky, ale i pro ty, které chtějí
dárky pro své zaměstnance a obchodní partnery doplnit o pěkný obal nebo povznést své reklamní předměty
na vyšší úroveň. Individualizované obaly tak přispívají
nejen k budování firemní image, ale i k budování značky zaměstnavatele. S pomocí nejnovějších digitálních
technologií lze navrhované obaly proměnit ve skutečná
umělecká díla. Digitální laserový výsek i digitální tisk je
perfektní variantou pro menší série. Obě zmíněné technologie umožňují výrobu jedinečných dárkových obalů,
kterými společnost může obdarovávat své obchodní
partnery či zaměstnance po celý rok, nebo mohou být
obaly vybaveny měnícím se sezonním designem pro nejrůznější příležitosti. Právě digitální technologie propůjčují obalům zvláštní přidanou hodnotu, která z nich dělá
nenapodobitelné originály. Dárkové obaly vyrobené
z vlnité lepenky lze navíc využít opakovaně, což aktivně
přispívá nejen k udržitelnosti, ale i k budování dobrého
jména značky, neboť má obdarovaný logo společnosti
neustále na očích.
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Nevhodný obal vás může
přijít draho
Nesprávné pojištění zboží v přepravním řetězci se nám může pěkně prodražit. Ani tzv. allrisk není
všemocný. Sáhnout hluboko do kapsy si můžeme například při volbě nevhodného, nedostatečného či
vadného obalu.
Adriana Weberová

P

ojištění je často bráno jako univerzální řešení sanace škod vzniklých na přepravovaných zásilkách. Ať
už se jedná o pojištění přepravy zásilek (nazývané
též jako zbožové pojištění / cargo pojištění) nebo o pojištění odpovědnosti dopravce (slangově často nazýváno jako CMR pojištění), mezi mnoha odesílateli panuje
přesvědčení, že v případě vzniku škody na zásilce pojišťovna škodu vždy uhradí. Obzvláště pokud byla zásilka
pojištěna v rozsahu „allrisk“, čili proti „všem rizikům“. „Je
třeba upozornit, že to ale není pravda, protože i allriskový rozsah pojištění v sobě zahrnuje výluky, na které se
plnění nevztahuje,“ varuje Martin Slečka, senior specialista likvidace škod společnosti SATUM.
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Typickou výlukou je nevhodný obal
Jednou ze základních a odesílateli často podceňovaných
výluk v rámci zbožového pojištění je výluka škod způsobených nedostatečným, nevhodným, vadným nebo
chybějícím obalem. „Zmíněná výluka se v různých obměnách objevuje prakticky ve všech pojistných podmínkách pojišťoven a většinou je doplněná i o výluku škod
vzniklých přirozenou povahou zásilky či nevhodným
nebo vadným ložením zásilky,“ vysvětluje Martin Slečka.
To se následně projevuje při uplatňování škod, kdy
poměrně velká část škod v přepravním řetězci vzniká
v průběhu přepravy bez viditelného vnějšího vlivu. Ob-
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vykle se jedná o zhroucení zboží na paletě, popraskání
plastových pásků fixujících zásilku k paletě a následné
vysypání zásilky, případně o promáčknutí spodních vrstev stohovaného zboží. „Konkurenční tlaky na snižování
či udržování cen zboží se tak často promítají do šetření
ze strany odesílatelů, kdy se zvolí balení, které je sice
dostatečné pro statické skladování, avšak nedostatečné pro tak dynamický proces, jakým je přeprava zboží,“
upozorňuje Martin Slečka.

proto pro přepravu zvolit vždy takový obal, způsob balení a způsob ložení zásilky v dopravním prostředku, aby
byla zásilka maximálně chráněna před dnes již běžnými
vlivy dopravy, jako jsou vibrace, akcelerace vozidla či
jeho prudké brzdění. V opačném případě je možné, že
vzniklá škoda nebude kryta žádným pojištěním.
Příklady škod vzniklých z důvodu vady obalu či ložení
zásilky:

Dalším způsobem, jak se snižují přepravní náklady, je
stohování palet se zbožím ve dvou či dokonce třech
vrstvách, ačkoliv přepravované zboží nemá pro potřeby
stohování dostatečně pevný obal. U vykládky je pak zjištěna škoda na podobně nedostatečně či vadně baleném
nebo loženém zboží.
Úmluva CMR čl. 17 odst. 4 (ustanovení platné pro mezinárodní i vnitrostátní silniční nákladní dopravu): Dopravce je s přihlédnutím k ustanovení článku 18 odst. 2 až 5
zproštěn odpovědnosti, vznikne-li ztráta nebo poškoze-

Vadná/nevhodná paleta

ní ze zvláštního nebezpečí souvisejícího s jednou nebo
více z těchto skutečností. Může jít například o chybějící
obal nebo vadný obal zásilky, která je pro svoji povahu,
není-li řádně balena nebo není-li balena vůbec, vystavena ztrátám nebo poškozením.

Odpovědnost dopravce není absolutní
Prvotní postup bývá obvykle stejný – uplatnění vzniklé
škody u dopravce. Avšak odpovědnost dopravce není
absolutní, například v silniční dopravě je vada balení či uložení zásilky odesílatelem výslovně zmiňována
v Úmluvě CMR jako důvod pro zproštění odpovědnosti;
viz citace Úmluvy CMR čl. 17 odst. 4 b) a c). „Dopravce
se tak obvykle, a nutno říci, že oprávněně, zprostí odpovědnosti a ani jeho pojišťovna tak nemá důvod hradit
škodu, za kterou dopravce nenese odpovědnost,“ vysvětluje Martin Slečka.
Odesílateli či příjemci (resp. majiteli) zásilky zbývá pouze
uplatnit škodu ze svého zbožového pojištění, pokud si
ovšem pojištění sjednal. Nicméně, jak jsme si již popsali,
i zbožová pojišťovna obvykle škodu odmítne hradit s odkazem na výše uvedenou výluku z pojištění.

Nedostatečné/nezpevněné balení zásilky

Volte vždy pro přepravu zboží obal, způsob balení

Je tedy zřejmé, že přestože je pojištění přepravy zásilek
nejlepším nástrojem na krytí nahodilých škod vzniklých
na zásilce v průběhu přepravy, v případě použití nevhodného, nedostatečného či vadného obalu nepomůže pojištěnému ani sebelepší pojištění. Extrémně důležité je

a ložení zásilky v dopravním prostředku tak, aby byla
zásilka maximálně chráněna před běžnými vlivy dopravy, jako jsou vibrace, akcelerace vozidla či jeho prudké
brzdění. V opačném případě je možné, že vzniklá škoda
nebude kryta žádným pojištěním!
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Jak čelit vysokým cenám
pohonných hmot
Zvyšující se obavy a výpadky v produkci táhnou ceny pohonných hmot globálně nahoru. Jednou
z odpovědí na to, jak při minimální investici a bez zvýšení ceny kompenzovat zvyšující se vstupní
náklady, je zlepšení efektivity při plánování tras, distribučních bodů a také větší transparentnost při
kalkulaci nákladů.
Adriana Weberová

M

inistr průmyslu a obchodu Jozef Síkela vyzval
v článku pro Seznam Zprávy ze dne 11. března,
abychom snížili spotřebu energií a omezili jízdy
autem. S tím lze vřele souhlasit i z řady jiných důvodů –
pokud máte alternativu.

mi vstupy pak na to pustíme náš výpočet. Výsledkem je
přesné vyčíslení možných úspor – kdybyste za tento den
či týden použili Tashu, ušetřili byste deset tisíc korun,“
vysvětluje vedoucí implementace a podpory Solvertechu Bohdan Kotouček.

Dopravci, rozvozci, terénní sociální služby a mnoho dalších patří k těm, kteří ji nemají. Nechat auto v garáži je
rada k nezaplacení, když musíte vydělávat a plnit své
závazky. Má to nějaké řešení?

Jako věštění z křišťálové koule
Budoucí vývoj cen PHM neznáme. Doufejme, že začnou
brzy klesat. Desetiprocentní úspora svůj půvab ale nikdy
neztratí. Netýká se totiž pouze benzinu a nafty, ale i zkrácených dodacích lhůt, nákladů na lidskou práci, snížené
amortizace vozidla či redukce vozového parku. Pouhá
10% úspora nákladů tak může i zdvojnásobit zisk. Firmy,
které plánují svou dopravu ručně, se však mohou dostat
ještě na výraznější úsporu. Papír a tužka ani sebelepší
excelový soubor nedokážou nahradit pokročilou matematiku použitou v algoritmu na plánování dopravy.

Jedinou možností je jízdy (ještě) lépe plánovat. Podle
logistických analýz lze matematickou optimalizací tras
ušetřit přibližně 10 % PHM bez omezení výkonů. Absolutní hodnota úspor přitom roste stejně rychle jako
ceny na stojanech. Jestliže před měsícem stála nafta 35
korun a dnes skoro padesát, má průměrných 10 % úspor
o téměř polovinu vyšší hodnotu.
Rychlý prachy
Nasazení aplikací pro optimalizaci dopravy má okamžitý
dopad. Systém lze nainstalovat a spustit za jeden den.
Technici importují vaše data, vysvětlí ovládání a například u aplikace Tasha společnosti Solvertech lze získat
i měsíc zdarma na seznamování a testování. V konečném důsledku to není nic složitého, a navíc vám často
technici budou k ruce pro otázky a konzultace. Podobné
řešení používá například Rohlík, Zásilkovna, Liftago, Mall
nebo Alza.
„V prvé řadě analyzujeme očekávání, poté data. Je potřeba získat informace, jako je vozový park, zakázky, které museli rozvézt, a konkrétní trasy, jež si ten který den
naplánovali. Vytvoříme přesnou rekonstrukci. Se stejný58 www.packagingherald.cz

„Čím více parametrů zadám, tím lépe pracuje. Ale je
skvělé, že Tashu nemusím vodit za ručičku. Svatým grálem je pro ni cena. Jakmile spočítá variantu o dvě koruny
levnější, tak to tak udělá. Nicméně samozřejmě můžete
zjistit, že vám vyhovují jiné trasy, tak je podle potřeby
změníte. Bez zmíněného systému bych nad plánováním rozvozů seděl hrozně dlouho,“ popisuje zkušenost
s aplikací Tasha od Solvertechu David Špeta z Mallu.
Náklady pod kontrolou
Řídit firmu je jako řídit auto. Musíte znát cíl, vybírat trasu, řadit vhodné rychlosti a brát ohled na provoz i vaši
vlastní posádku. Nahodilé zásahy do řízení jsou cestou
do pekel. Podnikové změny provedené bez znalosti situace jsou v lepším případě plácnutím do vody, v horším
hrou s ohněm.
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Matematickou optimalizací tras lze ušetřit asi 10 % PHM bez omezení výkonů.

Podkladem pro každé správné manažerské rozhodnutí jsou správná a aktuální data. K digitalizaci většiny
systémů, vstupů a výstupů přitom dojde právě ve fázi
implementace a nastavení softwaru pro plánování tras.
Většina řešení na trhu dokáže data i zpětně interpretovat, některá dokonce i na míru potřebám zákazníků. Výsledkem jsou pak tabulky a grafy, díky kterým je možné
sledovat vývoj ceny rozvozu až na jednotlivé položky.
Finanční i reportovací efekt automatizovaného plánování pocítíte od prvního dne ostrého provozu. Veškerá
data má firma pohromadě a může na základě změn dělat
kvalifikovaná rozhodnutí o rozvozu – zda zavézt vlast-

Výhody automatizovaného plánování pocítíte od prvního dne ostrého provozu.

ními silami nebo využít přepravce, případně zda vůbec
zakázku vzít. Auta budou také jezdit méně a rychleji.
Poplatky za aplikaci budou vždy o mnoho nižší než dosažená úspora. S rostoucí cenou PHM a dalších vstupů
je služba vlastně stále levnější a vydělává tak více a více.
V dnešním globalizovaném světě už není otázka, zda
automatizovat, ale kdy, jak a za kolik. Společnosti, které
nepřejdou na nějakou formu strojového plánování, budou mít v budoucnu významné potíže s udržením kvality
za konkurenceschopnou cenu. Plánování tras může být
pouze začátek, sám o sobě nedostatečný, ale zcela klíčový pro schopnost efektivní dopravy.
PI
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Logistika potravin je
královskou disciplínou
Potraviny jsou typickým příkladem rychloobrátkového zboží se všemi specifiky, která tento sortiment
přináší. Jejich logistika je přitom velmi komplikovanou disciplínou, protože pracuje s výrobky
v mnoha obalech naprosto různých rozměrů, navíc v několika teplotních režimech, což je výzvou pro
nastavení logistických procesů.
Adriana Weberová

L

ogistika potravin a nápojů se od ostatních odvětví
liší především nutností dodržování řady standardů,
dále řízením toku zboží na základě jeho exspirace a nutností zajistit zpětnou dohledatelnost zboží či
sledování jeho karantény. Samozřejmostí je u logistiky
potravin dodržování požadovaných standardů (IFS – International Food Standards, HACCP – Hazard Analysis
and Critical Control Points; analýza rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, audit veterinární správy atd.)
60 www.packagingherald.cz

a v neposlední řadě také nutnost plnit standardy klientů
a procházet jejich vlastními audity. „Nejnáročnější disciplínou je přitom právě logistika chlazeného zboží, kde
se jedná především o čerstvé potraviny a je zde velký
tlak na rychlost celého logistického procesu. Zároveň
je tento sortiment velmi specifický – jde o mnoho produktů s menším objemem takových rychloobrátkových
položek,“ podotýká Jindřich Karas, manažer marketingu
ESA logistika.
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Logistika potravin a nápojů se od ostatních odvětví liší především nutností dodržování řady standardů.

Právě zmíněná společnost poskytuje služby v oblasti
potravinové logistiky jak výrobcům potravin, tak obchodním řetězcům, jejichž prodejny zásobuje. Od toho
se odvíjejí i dopravní toky potravin. Firma tak obvykle
zajišťuje návoz zboží od jeho výrobce do svého skladu,
následně pak kompletaci objednávek podle požadavku
klienta a jejich rozvoz do překládkových crossdockingů
v regionech republiky, případně přímo na prodejní místa (jednotlivé supermarkety). Jako logické doplnění pak
poskytuje reverzní logistiku v podobě zpětného svozu
palet a vratných obalů.
Distribuční logistika potravin do velkých retailových
marketů, ale i malých lokálních prodejen v České republice a na Slovensku je určitou „specialitou“ společnosti ESA logistika, a to včetně výběru finanční
hotovosti za zboží, požaduje-li to zákazník. Základní
služby pak doplňují služby přidané hodnoty (VAS –
Value Added Services) v podobě např. etiketování,
přebalování a další manipulace se zbožím na přání
klienta. „Vše je podřízeno maximální efektivitě celého
procesu a potřebám zákazníka. Dnes v jednom skladu
pracujeme se zbožím v několika teplotních režimech
a totéž platí pro přepravu zboží v jednom návěsu, kdy
mohou být jeho části odděleny přepážkami,“ doplňuje
Jindřich Karas.

Bezpečnost nade vše
Pro distribuci potravin musí být s ohledem na jejich
ochranu použita pouze skříňová vozidla, v případě
čerstvých nebo mražených potravin pak vozidla s řízenou teplotou a firma musí doložit zachování požadované
teploty během celého logistického procesu. Absolutním
standardem je také dohledatelnost potravin. Logistický
provider musí zajistit, aby potraviny byly dohledatelné
podle druhu, šarže, data výroby, podle trasy přepravy,
a to vše i zpětně. Podobné schéma funguje například ve
farmacii nebo v tabákovém průmyslu. Dohledatelnost se
týká i oblasti VAS v podobě kompletace výrobků, kdy
se jeden výrobek skládá z více komponent od různých
dodavatelů.
Pro usnadnění komunikace a urychlení distribuce zboží se používá systém elektronické výměny dat (EDI –
Electronic Data Interchange) se zákazníky a sdílení dat
z WMS (Warehouse Management System). „Díky tomu
mají zákazníci pod kontrolou příjem zboží, stav svého
zboží ve skladech logistického operátora i stav objednávek. Mohou také online zadávat objednávky do systému,
což je nejrychlejší cesta k jejich zpracování,“ vysvětluje
Jindřich Karas. Tím vychází logistický provider vstříc tlaku na rychlost distribuce zboží. Zatímco dříve bylo běžné
dodání v režimu D + 2 (druhý den od objednání), dnes je
61
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absolutním standardem D + 1. ESA logistika dnes pro některé zákazníky doručuje zboží ještě v den objednávky,
to však klade velké nároky na flexibilní plánování pracovních sil, přizpůsobování transportních plánů a pružnou
organizaci práce. Snaží se do tohoto procesu zapojit
i své klienty a nastavit společně distribuční systémy, aby
byly oboustranně efektivní, a to především plánováním
nakládkových a vykládkových oken.

V jednom skladu se pracuje se zbožím v několika teplotních režimech.

Potravinové „speciality“
S potravinami je také spojeno velké množství speciálních požadavků klientů, ať už jde o nutnost včasných
avíz o zboží dodávaném do skladů, speciální reportingy
nebo výběr hotovosti za zboží, zpětnou logistiku obalů
nebo další služby. „Lahůdkou“ potravinové logistiky jsou
specifické shelf-lifes, tedy nestandardní doby minimální
trvanlivosti, které v některých případech požaduje zákazník potravinářského výrobce. „Jinak řečeno – náš
klient (výrobce potravin) může mít se svým vybraným
odběratelem (typicky obchodní řetězec) dohodnuté jiné
minimální trvanlivosti, než jaké jsou standardně nastaveny pro ostatní odběratele,“ uvádí Jindřich Karas. Pro
odběratele to má výhodu v podobě delšího času na prodej podobného zboží, pro sklad to ovšem představuje
nutnost specifického procesu vychystávání zboží do
mixovaných palet, kdy je třeba vychystat zboží z jiných
lokací skladu než pro standardní odběratele (u něhož
je jiná exspirace). Tento režim svou vyšší pracností navyšuje náklady logistiky, z pohledu trhu však poskytuje
vybraným odběratelům již zmíněnou výhodu.
62 www.packagingherald.cz

Čokoláda vyžaduje zvláštní zacházení
Velmi specifickým zbožím jsou například čokoládové
sezonní výrobky. Důvody jsou dva – jednak vyžadují
specifický teplotní režim (do 16 ºC), přestože většina potravin má buď ambientní, nebo chlazený režim (2–6 ºC),
a za druhé zásoby tohoto sortimentu mají vlastní sezonní křivku. Jde hlavně o velikonoční a vánoční sezonu,
pro kterou je nutné zajistit dostatečnou kapacitu skladu
v uvedeném teplotním režimu.

Komplikovanost potravinové logistiky umocňuje i fakt, že často jde
o chlazené nebo mražené zboží.

A trochu praxe na závěr
Již přes 15 let spolupracuje ESA logistika s nadnárodní
společností, která vyrábí mléčné výrobky a obchoduje
s nimi. Spolupráce začala v oblasti dopravy a dále vybudováním distribuční sítě pro zajištění dodávek produktů
jejich zákazníkům. Do této distribuční sítě začali přibývat
i další zákazníci, což zvyšovalo její efektivitu a pokryté
území. Před několika lety ESA logistika rozšířila oblast
poskytovaných služeb o skladování, VAS, crossdocking
a příslušné aktivity s tímto spojené. Nyní tomuto klientovi
poskytuje komplexní 3PL řešení.
Náročnost v tomto případě spočívá zejména v dodržování přísných kvalitativních požadavků, vysoké míry
servisní úrovně a flexibility v kapacitě dopravní, skladové a VAS. Se zákazníkem je nastavena elektronická
komunikace, kterou je třeba průběžně ladit a doplňovat
vzhledem k vývoji a změnám v procesech a měnícímu se sortimentu, kde přibývá výrobků, mění se jejich
velikost, obal, počet kusů v prodejním balení a další
parametry.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Nová éra kolaborativní
technologie pokračuje

Dosah
994 - 1889 mm

Užitečné zatížení
5 kg - 25 kg

Počet os
6

CRX Cobots - bezpečné, snadno
použitelné, spolehlivé a všestranné
• Osvědčená průmyslová spolehlivost
a opakovatelnost
• Snadné programování pomocí
drag & drop
• 8 let bez údržby
• Rychlé nastavení a snadná instalace
• Malé rozměry a kompaktní design
• Snadné napájení
WWW.FANUC.CZ
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Práce v mrazírenském skladu je velmi náročná také pro obsluhu, která se musí vyrovnávat s velkými teplotními rozdíly.

Chlazené a mražené
vyžaduje speciální zacházení
Je všeobecně známo, že firmy věnující se logistice potravin musí splňovat přísné nároky zakotvené
hned v několika normách a certifikátech. Tak jen pro doplnění. Standardem pro zabezpečení zboží
je navíc pokrytí skladů kamerovým systémem, automatickým protipožárním zařízením a zajištění
funkčního systému dezinfekce, deratizace i úklidu. A jestli je logistika potravin královskou disciplínou,
lze s nadsázkou definovat logistiku chlazeného a zvlášť mraženého zboží jako císařskou disciplínu.
Právě ta je silnou stránkou například společnosti MD logistika.
Adriana Weberová

K

lienti poskytovatele logistických služeb MD logistika se rekrutují z řad výrobců potravin a obchodních řetězců. „U výrobce jde obvykle o udržování
zásob jeho zboží, naopak pro obchodní řetězec se ve
skladech MD logistiky soustředí zboží od jeho jednotlivých dodavatelů a následně se vychystává a rozváží
do jednotlivých prodejen, případně s překladem v regionálním depu (crossdocku),“ uvádí Kateřina Kačírková,
obchodní manažerka společnosti.
Skladové prostory jsou vybaveny standardními regálovými sestavami, přičemž výhodou je jejich dvanáctime64 www.packagingherald.cz

trová výška umožňující instalaci desetimetrových regálů, což je nejefektivnější uspořádání. Výhodou je také
možnost variabilního uspořádání regálů, které dovolí
vyjít vstříc požadavkům klientů – někteří požadují větší
manipulaci se zbožím a složitější vychystávání, k čemuž
je nutná volná manipulační plocha, jiní naopak preferují
maximální počet paletových míst ve skladu.
Specifikem mražených skladů je používání zařízení
uzpůsobeného pro dlouhodobý provoz při teplotách
kolem –20 ºC. Jedná se zejména o speciální provedení vysokozdvižných vozíků a vychystávacích terminálů.
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Nejnovějším přírůstkem do flotily manipulační techniky
je akumulátorový vychystávací vozík Toyota v „mrazírenském“ provedení s pochůzkovou plošinou umožňující
zdvih obsluhy pro vychystávání zboží z výšek až 4,5 m.
Podobná technika významně zrychluje expedici zboží.
Práce v mrazírenském skladu je velmi náročná také pro
obsluhu, která se musí vyrovnávat s velkými teplotními
rozdíly. Pracovníci jsou proto vybavení speciálními termooděvy, obuví, k dispozici mají ohřívárnu obuvi nebo
horké nápoje.

tivitu distribuce podobného zboží speciálně do menších
potravinářských prodejen v centrech měst se ukázal model Hub & Spoke, který MD logistika používá od roku
2016,“ vysvětluje Kateřina Kačírková. Vyvinula ho pro
společnost Billa, ale postupně nástroj využívají i další
klienti. U těchto prodejen je třeba skloubit horší dopravní dostupnost pro kamiony a nutnost častějšího závozu
kvůli jejich menšímu skladovému zázemí. „Model Hub
& Spoke zajišťuje zásobování menších obchodů plným
sortimentem mraženého a chlazeného zboží menšími
nákladními vozy při jejich maximálním vytížení,“ doplňuje
Kateřina Kačírková.

Model Hub & Spoke byl původně
vyvinut pro řetězec Billa.
Specialista na zboží vyžadující zvláštní teplotní režimy
v roce 2022 zprovoznil v Dašicích novou mrazírenskou
komoru C10 a rozšířil tak své skladové kapacity pro mražené zboží zhruba o pětinu. O projektu jsme již psali
na portále www.packagingherald.cz, proto jen ve stručnosti. K investici firmu vedla trvající poptávka zákazníků po kvalitních skladovacích prostorech pro mražené
zboží. Nová mrazírenská komora nabízí v základním
uspořádání téměř 4 000 paletových míst při standardní
teplotě –24 °C. „Sklad díky svému vnitřnímu prostoru
33 900  m3 pojme zhruba 112 plných kamionů zboží,“
doplňuje Kateřina Kačírková.
Budova C10 bezprostředně sousedí se zatím nejnovějším mrazírenským skladem C9 zprovozněným v roce
2017 a má i srovnatelnou velikost. Spolu s ním jde o jednu z největších nedělených mrazírenských komor v České republice (tedy bez jediného vnitřního sloupu). Její
světlá výška dovoluje uložení pěti paletových regálů nad
sebou, což je maximálně efektivní. „Uspořádání skladu
bez jediného vnitřního sloupu umožní jeho stoprocentní
osazení regály a dovoluje i co nejvyšší variabilitu uspořádání,“ připomíná Kateřina Kačírková. Samozřejmostí je
použití úsporných LED světel, která v chlazeném prostoru
nevyzařují příliš mnoho tepla. Maximálně efektivní je také
výroba chladu – nová komora využívá stávající strojovnu
chlazení s úsporným hybridním kondenzátorem čpavkových par JEAGGI kombinujícím suchou a mokrou kondenzaci. Odpadní teplo ze strojovny chlazení je využito pro
vytápění bezespárové podlahy, které zamezuje zamrzání
podloží budovy a chrání tak podlahu před popraskáním.
Svá přísná pravidla má také distribuce chlazeného
a mraženého zboží. „Velmi účinným nástrojem pro efek-

Svá přísná pravidla má také distribuce chlazeného a mraženého zboží.

Jak systém funguje? Zboží od dodavatelů je nejprve
soustředěno v centrálním skladu MD logistiky, poté je
vytíženými kamiony rozvezeno do osmi regionálních
dep v Česku a dvou dep na Slovensku, která disponují
mrazírenskými kapacitami. Odtud se zboží distribuuje do
jednotlivých prodejen, a to buď kamiony, nebo menšími
vlastními vozy pro šest až osm paletových míst. S modelem Hub & Spoke je logistický provider schopen garantovat dodání zboží nejdéle do 48 hodin podobně jako
u velké logistiky. Od zavedení popsaného způsobu distribuce MD logistika zlepšila vytížení vozidel při rozvozu
do menších prodejen o 20 % a o 23 % se snížily emise
CO2 na jednu přepravenou paletu.

Klienti poskytovatele logistických služeb MD logistika se rekrutují
z řad výrobců potravin a obchodních řetězců.
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Edukace
není nikdy dost
I v přepravním balení stále roste důraz na ekologické aspekty. Ovšem každý zákazník si pod tím
představuje něco trochu jiného. Pro někoho to jsou vratné, vícekrát použitelné obaly, pro jiného
naopak jednorázové obaly z materiálů, které se snadno recyklují. Snahou je také vyrábět cenově
dostupné obaly díky minimu použitých materiálů, ale samozřejmě při zachování základních
kvalitativních parametrů.
Adriana Weberová

V

ýrobcem jednocestných přepravních obalů je například společnost SERVISBAL OBALY, která se
zaměřuje na řešení z vlnité lepenky. „Vyrábíme
obaly převážně z vlnitých lepenek, snažíme se proto,
aby obal i vnitřní fixace byly z jednoho materiálu (vlnité
lepenky), což umožňuje jeho jednoduchou recyklaci,“
potvrzuje trend využívání monomateriálů Dalibor Vrba,
specialista marketingu společnosti SERVISBAL OBALY.
Obal je podle něho často chápán pouze jako nutné zlo,
které zvyšuje náklady. „Zákazníky proto musíme často edukovat o výhodách kvalitně provedeného řešení
a o přidané hodnotě obalu, který zároveň může sloužit
jako nosič důležitých informací a reklamních sdělení.“

Z hlediska náročnosti je podle Dalibora Vrby poměrně
problematická přeprava tekutin (například „zavíčkované“
barvy), zejména při jejich doručování poštou a balíkovými společnostmi. „Vlivem nárazů a chvění může snadno
dojít k odzátkování nádob, jejichž obsah je pak znehodnocen a hrozí poškození i dalších zásilek.“
Mezi odborníky na přepravní i exportní balení, tentokrát
vyrobeného ze dřeva, patří například společnost Kment.
Trend spatřuje v přesnějším definování parametrů obalů, jejich nosnosti, těžiště, stohování či způsobu využití
ve snaze vytvořit optimální a bezpečný obal. Díky přesnému zadání je možné využít co nejmenších průřezů
řeziva (hranolů, prken) a tím snížit množství materiálu,
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resp. cenu při zachování základních parametrů, zejména nosnosti obalu. Za nejnáročnější považují balení
nadrozměrných či extrémně těžkých technologických
celků. „V podobných případech je nutná součinnost výrobní a balicí firmy nejlépe hned od začátku projektu. Je
důležité si včas definovat, jak a za co se bude výrobek
manipulovat, kotvit na přepravním prostředku a jaké jsou
podmínky a kritická místa v celém dopravním řetězci až
do cílové destinace,“ doporučuje Michal Kment, jednatel
společnosti.

Náklad se musí vejít
do námořních kontejnerů

Perličkou pro společnost Logpack bylo balení umělecké
sbírky, obsahující například křehké exponáty, pro muzeum moderního umění v New Yorku. Vzhledem ke covidovým opatřením se termín výstavy neustále posouval.
Realizace balení začala v listopadu loňského roku, kdy
dostala společnost Logpack od zadavatele zelenou pro
finální balení.

Podívejme se,
jak to všechno dopadlo

PALETIZAČNÍ ŘEŠENÍ
Kompletní nabídka

Chytrá řešení s využitím nejmodernějších technologií
Vlastní výroba v ČR
Odborné řízení projektů a instalace
50+ let zkušeností

Navštivte nás na veletrhu Anuga FoodTec
Stánek B-046, hala 7.1, Kolín nad Rýnem, 26. - 29. dubna 2022

Robotické a konvenční paletizační systémy
Dopravníkové systémy na palety a kusové zboží
Projekty na klíč
Lokální servisní služby
Podpora 24/7

+420 519 430 272
info@scottautomation.cz
www.scottautomation.cz
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FANUC sídlí
v reprezentativních
prostorách
Společnost FANUC Czech otevřela vloni své nové sídlo. Moderní budova v pražských Horních
Počernicích pokryje veškeré potřeby firmy a kromě kanceláří a skladových prostor nabízí také
showroom, prostory školicí akademie nebo zkušebny a dílny.
Adriana Weberová

Č

školení a v neposlední řadě pak zaměstnanci, kterým
nové, moderní prostory přinesly větší komfort pro vykonávání jejich pracovních úkolů,“ vysvětluje Daniel Havlíček z marketingu společnosti FANUC Czech.

„Hlavním důvodem bylo mít reprezentativní budovu, ze
které budou v první řadě profitovat zákazníci a účastníci

Širokou škálu produktů nadnárodní společnosti tvoří například průmyslové a kolaborativní roboty. Poslední novinkou bylo nedávné rozšíření řady kolaborativních robotů
CRX, o kterých jsme již psali na www.packagingherald.cz.

eská pobočka společnosti FANUC byla založena
již v roce 1998 a první adresu měla v pražských
Holešovicích. Rozhodnutí vybudovat současné
nové sídlo padlo již v roce 2017, kdy se evropská centrála Fanucu rozhodla pro větší expanzi. Otevřeno bylo
loni v dubnu.
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Plocha budovy se rozkládá na pozemku o rozloze 10 000 m2,
samotná budova má 6 352 m2 podlahové plochy.

V novém objektu nechybí showroom pro zákazníky a návštěvníky.

Vybudována byla také školicí místnost pro praktická robotická školení.

Ve školicí akademii si mohou zájemci roboty nejen vyzkoušet,
ale také naučit se je ovládat.

Nové skladové prostory se rozkládají na ploše 2 500 m2.

Společnost FANUC patří mezi světové lídry v oblasti automatizace továren, která vyrábí CNC řídicí systémy, roboty

Zaměstnanci mají možnost využívat nové prostory.

a výrobní stroje (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT
a ROBONANO). Od roku 1956 je průkopníkem ve vývoji
numericky řízených strojů v automatizačním průmyslu.
S více než 264 pobočkami FANUC po celém světě a více
než 7 000 zaměstnanci nabízí hustou síť prodeje, technické podpory, výzkumu a vývoje, logistiky a zákaznického
servisu.

Projděte si s námi
nové prostory na videu
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Mall Group
rozšířil logistické centrum
Internetový obchod Mall.cz rozšířil v Jirnech u Prahy své logistické centrum, které patří mezi
nejmodernější v Evropě. Celková plocha je nyní 50 000 m2 a je škálovatelná na odbavení 150 tisíc
kusů zboží denně. Sklad disponuje moderními technologiemi, jež umožňují plynulé a rychlé odbavení
zásilek.
Adriana Weberová

N

ové logistické centrum největšího tuzemského internetového tržiště disponuje moderními
na míru vytvořenými automatizovanými linkami
umožňujícími kompletní odbavení zásilky během 15 minut. Vybaveno je 80 rampami. Během roku v něm pracuje 300 lidí, ve vánoční sezoně je jich až 600. „Logistické centrum v Jirnech u Prahy provozujeme od roku
2015. Každý rok se nám daří kapacitu centra navyšovat,“
říká na úvod ředitel distribučního centra Patrik Šťastný.
Především díky automatizaci procesů může nabídnout
služby jako doručení v den objednání.
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Celková podlahová plocha včetně mezaninů je nyní více
než 120 tisíc m2, což pro představu odpovídá více než
30 tisícům pingpongových stolů. Distribuční centrum
funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V omezené míře jsou v centru využívány také spádové
paletové regály. V současné době tvoří přibližně pět procent skladové kapacity. „Jsou pro nás velmi dobře využitelné pro rychloobrátkové kusy s větším množstvím,
jako je například drogistické zboží nebo produkty péče
o dítě. Spádové regály jsou zároveň vhodným řešením,
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které nabízí snadnou dostupnost produktů jak na paletách, tak i pro kusové položky v policích nebo boxech,“
vysvětluje Patrik Šťastný.

Kapacita skladu je přibližně
3,5 milionu kusů zboží.

poškozením. „Zároveň je velikost boxu variabilní, takže
se v něm mohou posílat produkty různých velikostí, aniž
bychom museli používat zbytečný vnitřní výplňový materiál. Pokud se zákazník z nějakého důvodu rozhodne
zboží vrátit, může bez problému použít stejné balení,“
upozorňuje Patrik Šťastný. Dříve byla část krabic likvidována v lisu, nyní jsou některé zpracovány na výplň atypických balíků místo plastových nafukovacích polštářků.

V současné době je kapacita hlavního a největšího distribučního skladu v rámci skupiny Mall přibližně 3,5 milionu
kusů zboží. „Před koronavirovou pandemií jsme měli naskladněný necelý milion kusů. Rostoucí zájem o online
nakupování spojený s přesunem lidí do online prostoru
pro nás ale znamenal zvýšení obrátkovosti na dvojnásobek. Denně vyexpedujeme přes 40 tisíc kusů zásilek,
rukama skladníků projde průměrně 125 tun zboží, které
jde k zákazníkům,“ prozrazuje Patrik Šťastný.

Automatizace balicího procesu není aktuálně v plánu.

Balení, které probíhá manuálně, v distribučním centru
přizpůsobují hmotnosti a velikosti produktů. „Vzhledem
k velmi široké a pestré nabídce zboží pracujeme s větším množstvím typů skládatelných krabic pro zabalení
zásilek. V současné době jich máme více než deset. Automatizaci balicího procesu v tuto chvíli neplánujeme,“
podotýká Patrik Šťastný.

Logistické centrum patří mezi nejmodernější v Evropě.

Denně se z DC v Jirnech vyexpeduje
přes 40 tisíc zásilek.

Dlouhodobý trend je jasný. Zákazníci si čím dál častěji
nechávají zásilky posílat na výdejní místa. Zboží, které
si zákazník vyzvedává v Mall Shopu, se speciálně nebalí. „Šetříme tak obalový materiál a zákazník si zboží při
převzetí může prohlédnout a zkontrolovat. Pokud zboží
doručujeme na naše partnerské výdejny, do samoobslužných boxů nebo zákazníkům na adresu, zabalíme
ho do jednoho balíčku a přepravíme ho v lepenkové
krabici,“ dodává Patrik Šťastný.

Ve srovnání s běžnou kamennou prodejnou se se zbožím na cestě k zákazníkovi více manipuluje. I proto je
kromě odolnosti obalů zohledňována efektivita při sestavení. Obaly jsou dostatečně pevné a mají zesílené
deformační zóny, zboží je v nich stabilní a chráněné před

Z logistického centra v Jirnech putují zásilky do všech
států, kde Mall Group působí, tedy do České republiky,
na Slovensko, do Polska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska. Slovinsko a Chorvatsko je ale primárně obsluhováno ze skladu v Lublani.
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Mall rozjel fulfillment
Společnost Mall Group ve spolupráci s firmou
Mail Step nabízí nově obchodníkům skladování
i expedici zboží. Ti se mohou nyní soustředit
na vlastní business. Jde o další krok směrem ke
komplexnímu systému služeb.
Adriana Weberová

N

ejvětší české online tržiště navázalo spolupráci
se specialistou na fulfillment pro e-shopy, Mail
Stepem. Obchodníkům, kteří prodávají v rámci
programu MALL Partner, tak umožní kompletně outsourcovat skladování i odesílání zboží. Prodej přes internetové tržiště je proto nyní pro tyto partnery snazší. „MALL
Partner je internetové tržiště, které umožňuje jednotlivým e-shopům prodávat své vlastní produkty přímo na
Mallu, tedy pod známou značkou s dosahem na miliony
zákazníků,“ vysvětluje ředitel programu MALL Partner
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„Cílem neustálého vylepšování našich služeb je, aby obchodník měl prodeje
na Mallu co nejsnazší a zákazník dostal tu nejlepší možnou službu,“
připomíná Jakub Kováč.

Jakub Kováč. Mezi obchodníky patří e-shopy nejrůznějšího zaměření a současně nabídka online tržiště pokrývá
prakticky všechny segmenty.

Fulfillment ve zkratce znamená zajištění komplexní
logistiky pro e-shop – od příjmu zboží a jeho zaskladnění přes skladové hospodářství, kompletace a zabalení
zboží na základě objednávky až po expedici a předání
dopravci.
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Mail Step aktuálně disponuje 45 tisíci m2 skladové plochy a obsluhuje logistiku více než 200 e-shopům.

Návod, jak se zbavit starostí o logistiku
Společnost Mall chtěla pro své obchodníky zajistit takový
servis, který jim dovolí plně se soustředit na provoz jejich
e-shopu a zbavit se starostí s logistikou. Podle slov Jakuba Kováče jde o část prodejního procesu, která má na
zákaznický zážitek velmi výrazný dopad, ale obchodníci
si na ní často vylámou zuby. Především kvalita a rychlost doručení zboží rozhoduje o spokojenosti koncového
zákazníka s obchodníkem a jeho opakovaném nákupu.
„Dříve si tyto služby naši partneři zajišťovali sami, přímo
s konkrétním dodavatelem fulfillmentu a jeho nasmlouvanými dopravci, přičemž my jsme pro ně měli určitý
shortlist ověřených firem,“ uvádí ředitel programu MALL
Partner. Se společností Mail Step má internetové tržiště
dlouhodobě dobré vztahy a symbolizuje pro něj silného
partnera.

kladnu bez potřeby velkých výdajů na vlastní marketingové aktivity, ale také pro možnost snadno expandovat
na zahraniční trhy a znásobit tím své obraty. Obchodníkům prodávajícím na Mallu se kromě Česka a Slovenska
daří také v dalších zemích – silným trhem je dlouhodobě
Slovinsko a kontinuálně roste i Maďarsko či Polsko.

Fulfillment ve spojení s již fungující službou MALL Financing (e-shopům poskytuje rychlé a snadné financování) a službou MALL Delivery (umožňující logistické
procesy a zpracování objednávek) jsou dalším krokem

„Technologickým propojením s MALL Partner jsme připraveni obchodníkům
zajistit kvalitní servis a garantované SLA," uvádí Libor Hudeček.

k vytvoření komplexního ekosystému služeb.

Benefitem je také například strategická pozice Mail
Stepu u Prahy a skutečnost, že spolupracuje se všemi
významnými dopravci v České republice, Evropské unii
i mimo ni. A právě to je pro Mall naprosto klíčové. Celá
čtvrtina objednávek obchodníků na Mallu putuje přes
hranice a potřebuje partnera, který umí kvalitně zajistit
i logistiku do zahraničí.
Aktuálně je do partnerského programu zapojeno více
než 3 500 obchodníků. V mnoha případech jde o e-shopy, které si Mall vybírá, aby rozšířil svou zákaznickou zá-

Společnost Mail Step tak zajišťuje e-shopům kompletní
logistický servis. „Technologickým propojením s MALL
Partner jsme připraveni obchodníkům zajistit kvalitní
servis a garantované SLA (Service Level Agreement) tak,
abychom zákazníkům Mallu dopřáli nejrychlejší doručení
objednávky a nejlepší možnou zákaznickou zkušenost,“
popisuje službu Libor Hudeček, CEO Mail Stepu. Mezi
základní SLA patří splnění termínu dodání, které je klíčové pro obě strany.
Mail Step aktuálně disponuje 45 tisíci m2 skladové plochy a obsluhuje logistiku více než 200 e-shopům. Těm
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Prodej přes internetové tržiště je nyní pro partnery snazší.

je schopen objednávky odeslat do více než 200 zemí
světa. Firma denně odesílá více než 18 000 zásilek,
s čímž se pojí i výhoda atraktivních cen u dopravců. Pro
obchodníky na MALL Partner je proto partnerství s Mail
Stepem bonusem, který jim usnadní práci a pomůže
dosahovat lepší zákaznické zkušenosti a potenciálně
i lepších obchodních výsledků. „Cílem neustálého vylepšování našich služeb je, aby obchodník měl prodeje
na Mallu co nejsnazší a zákazník dostal tu nejlepší možnou službu, která je na trhu k dispozici. Integrace s Mail
Stepem je skvělou zprávou, protože obchodníkům přináší možnost se o skladování a expedici zásilek nestarat,
a přitom mít jistotu, že je o jejich zboží dobře postaráno
a včas se dostane k zákazníkovi,“ připomíná hlavní výhody spolupráce obou firem Jakub Kováč.

tek,“ doplňuje Jakub Kováč, na kterého navazuje Libor
Hubáček: „Nechceme limitovat spolupráci určitým druhem zboží – jsme připraveni na zboží od školních potřeb
přes knihy, hračky, výživové doplňky a textil po sportovní
vybavení…“

Mail Step denně odesílá více než 18 000 zásilek.

Kromě popsané novinky mají e-shopy v rámci programu MALL Partner k dispozici napojení na největší ERP
systémy, účetní systémy i e-shopové platformy v čele
se Shoptetem. Obchodníci tak mají možnost veškerou
agendu odbavit v jednom jednoduchém uživatelském
rozhraní. „Fulfillment i návazná doprava jsou připraveny na prakticky všechny druhy zboží spadajících do
kategorie small box. Zatím službu neumíme nabídnout
obchodníkům s rozměrným zbožím, jako je třeba náby74 www.packagingherald.cz

Přestože je spolupráce na samém začátku, hodnotí ji Jakub Kováč zatím velmi pozitivně. Fulfillment v e-commerce je poměrně nový trend a obchodníci teprve postupně
zjišťují, jak moc jim může outsourcing logistiky usnadnit
život, urychlit jejich růst i expanzi a především zvyšovat
standard jejich služeb pro zákazníky. „Věříme, že obchodníků, kteří se pro fulfillment rozhodnou, bude dále
rychle přibývat,“ dodává na závěr Jakub Kováč.
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Rychlá pomoc dvojí pomoc
Současná situace na Ukrajině vzbudila hned od začátku válečné krize obrovskou vlnu solidarity
mezi Čechy. Nejžádanějšími věcmi jsou, kromě zbraní, zdravotnický materiál a neprošlé léky.
Ukrajinská ambasáda v Praze dále informovala, že potřebuje spacáky, karimatky, hygienu pro ženy
a děti. Sběrná místa však odebírala i teplé oblečení, nabité powerbanky, mobily, světla či bedny na
uskladnění darovaných věcí.
Adriana Weberová

N

ěkteré dobročinné sbírky se specializují na pomoc převážně matkám a dětem, které naleznou
azyl přímo v Česku, jiné pak odvážejí darované
věci přímo na Ukrajinu nebo k jejím hranicím. Do pomoci se doslova vrhly i firmy, které organizují finanční
a materiální sbírky nebo nabízejí ubytování pro rodiny,
které musely utéct ze strachu o své životy. Například ve
Zlíně vzniklo nové sběrné místo, konkrétně v Laser game
v PSG aréně v Březnické ulici. „Jelikož jsme ze Zlína,
objíždíme místa především ve Zlínském kraji (ale i třeba
v Praze) a svážíme darované věci na nádraží do Bohumína, případně kamkoliv je potřeba. Ale můžeme vypravit
auta odkudkoliv, mění se to ze dne na den. Budeme
jezdit tak dlouho, dokud lidé budou přicházet s materiálem. Počítáme, že jich odjedou desítky, ale můžeme
se jakkoliv přizpůsobit,“ uvádí David Polášek ze společnosti Pošta bez hranic, která pomáhá zejména e-shopům
doručovat zásilky do zahraničí.

Jedním z nejdůležitějších faktorů při pomoci je včasné
doručení nezbytných věcí. Platí zde, že rychlá pomoc je
dvojí pomoc. „Používáme hlavní auta naší flotily – Volkswagen Crafter s prodlouženým rozvorem, abychom dali
do dodávky co nejvíce materiálu. Zároveň je to typ auta,
který může řídit každý řidič skupiny B, což nám dává
větší flexibilitu. Zatím si vystačíme přibližně s pěti do-

dávkami, které točíme,“ vysvětluje David Polášek. Do
Bohumína proběhlo k 31. březnu 15 transportů plně
naložených dodávek s humanitární pomocí.

České firmy pomáhají Ukrajině
všemi způsoby.
Náročná je pomoc především komunikačně a organizačně. Často se mění čas, místo i množství nákladu, ale
to k podobným situacím patří. „Většinou víme jen, kam
jedeme a komu se máme na místě ozvat. A ono to stačí.
Sběrná místa i lidé kolem vlaků jsou výborně disciplinovaní, klidní, ale rychlí a je na ně spoleh. Svážíme z více
sběrných míst. Dokud budou fungovat, budeme jezdit,“
slibuje David Polášek.
Do akce se zapojily i e-shopy s vojenským vybavením
Frogtac a obalovým materiálem Frogpack. Frogtac dodal například taktickou obuv, nosiče balistických plátů,
opasky, chrániče, uniformy, zimní vybavení a připravuje
balistické pláty ke kompletizaci. „Vše je ve spolupráci
s organizací Vlčí máky. Frogpack dodal obalové materiály a balicí techniku, aby náklad dorazil v pořádku až
na Ukrajinu,“ říká na závěr David Polášek.
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Virtuální openhouse
Robatech o PSA lepení
Společnost Robatech Gluing Solutions, výrobce lepicích technologií, uspořádala
od 15. do 17. března virtuální dny otevřených dveří pod názvem Robatech Solutions Showcase.
Kombinace vtipných i produktových videí, technických listů, příkladů aplikace spolu s možností položit
v chatu dotazy pracovníkům odpovědným za konkrétní produktové i regionální oblasti byla dobře
vizuálně i systematicky zpracována.
Miroslav Dočkal

P

ředstaveny byly odtrhávací pásky vytvářené přímým nánosem tavného lepidla, které může být na
lepenkové krabice či jiné obaly aplikováno rychlostí až 200 m/min., zatímco obvyklá aplikace předem
lepených trhacích pásek na rolích vyžaduje pro zajištění
jejich spolehlivého přilnutí k podkladu snížení rychlosti alespoň na 120–140 m/min. V případě lepenkových
obalů nanáší hlava zhruba 3,5 mm široký tavný pás přímo na podklad v závislosti na požadované šířce odtrhávacího pásku. Role s nelepenými trhacími proužky mají
délku až 30 km. Zastavení stroje v důsledku výměny rolí
jsou tak méně častá než u předem nalepených variant.

podklad s přidáním bezpečnostního okraje. Zvýšené
množství lepidla je obvykle používáno ke kompenzaci
jakýchkoli mezer nebo nepravidelností v jeho nanášení.
To sice zlepšuje spolehlivost silikonové snímatelné vložky, provozní náklady jsou však vysoké.

Až 30% úspora lepidla
Použití oboustranné lepicí pásky vyžaduje snížení rychlosti výroby zhruba na 100 m/min., aby byla zajištěna
spolehlivá adheze prefabrikované lepicí pásky k podkladu. Tlakocitlivé lepidlo PSA lze nanést i přímo na

Hlava Vivo 18 aplikuje samolepicí pásky i odtrhávací
proužky
Oboustranná samolepicí páska se skládá z aplikace tavného lepidla PSA a proužku silikonového papíru, který
přesně zakrývá lepicí proužek. U lepenkových obalů
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Robatech zde nabízí systém s integrovanou regulací
množství lepidla podle šířky aplikace, hmotnosti aplikace a rychlosti stroje. Lepidlo se nanáší na podklad rovnoměrně, a bezpečnostní rezerva je tedy nadbytečná,
což umožňuje až 30% úsporu lepidla a rychlost výroby
až 250 m/min.
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Součástí virtuálního openhouse Robatechu byla i vtipně pojatá marketingová videa.

umísťuje nanášecí hlava Vivo 18 lepidlo přímo na podklad, poté aplikátor (partnerské společnosti) umístí silikonový papír na tavný pás s milimetrovou přesností. Sáčky
vyrobené z PE, PCR nebo COEX fólie jsou citlivé na teplo
a aplikační hlavy jsou horké. Z tohoto důvodu nanášecí
hlava Vivo 18 nanáší lepidlo na silikonový papír přerušovaně. Následně se na fólii nanese nalepený proužek silikonového papíru. Fólie se odřízne v mezeře bez lepidla.
To udržuje řezací nástroj bez nánosů lepidla. Úzké nanášecí hlavy Vivo 18 umožňují umístění oboustranných
samolepicích pásek a odtrhávacích proužků blízko sebe.

baveny izolací CoolTouch, která chrání před popálením
v případě náhodného kontaktu.
Řešení pro aplikaci lepidla pro samolepicí uzavírací pásky lze snadno integrovat do stávajících i nových lepiček
skládacích krabic nebo strojů na přepravní sáčky prostřednictvím otevřených rozhraní a standardizovaných
protokolů Fieldbus.

Silikonový papír lze v obou variantách snadno uchopit,
protože podélně i příčně přesahuje lepicí pásku. Lepicí
páska s PSA je zcela zakryta, takže obalové materiály se
nemohou při stohování slepit. Šířku nanášení lze upravit
během pěti minut pomocí masek.

Hlava Vivo 18 s držákem určená pro nanášení lepidla
Vytváření lepicích proužků na lepenkovém obalu

I úspora energie činí 30 %
Systémy nanášení lepidla Robatech jsou speciálně izolovány, aby se minimalizovalo tepelné vyzařování na taviči,
vyhřívané hadici a nanášecí hlavě. Zahřívání a udržování
provozní teploty tak spotřebuje méně energie. V závislosti na systému je úspora energie až 30 % ve srovnání
s konvenčními systémy. Taviče a nanášecí hlavy jsou
také vybaveny adhezivními filtry, které zabraňují ucpání
trysky. Všechny součásti systému jsou standardně vy-

Řízeným nánosem lepidla lze vytvořit i grafické motivy.
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Na Czech On-line Expo
dorazilo 7 000 návštěvníků
Na programu Czech On-line Expa 2022 nechyběly mezi třinácti tematickými konferencemi logistická
nebo pod názvem Packaging Summit obalová sekce. Největší veletrh se zaměřením na e-commerce
a online business se konal 16. a 17. února v PVA EXPO Letňany v Praze. Na stánky více než stovky
vystavovatelů dorazilo přes 7 000 návštěvníků. Pořadatelem akce je společnost OnCon, mediálním
partnerem byl opět i magazín Packaging Herald.
Adriana Weberová

L

ogistic Summit odstartoval zástupce společnosti
Retino Petr Boroš prezentací Jak na vracení zboží
ze zahraničí. Jedním z trendů v logistice e-shopů je
právě tzv. reverzní logistika. Petr Boroš doporučil, aby se
e-shopy na zpětnou logistiku více zaměřily a vyšly tak
vstříc svým zákazníkům.
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Reverzní logistika udělala za posledních pět let významný pokrok a dá se očekávat, že služba dopravy zdarma pro vrácené zboží poroste. V roce 2019 ji nabízelo
z 30 e-shopů pouhých šest. Například Pilulka, ZOOT,
ABOUT YOU nebo zalando. V roce 2021 šlo o 16 z 39.
Z geografického hlediska jde o téměř běžný servis na-
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příklad v Německu a Rakousku, špatně si nevede Rumunsko. Česká republika má stále co dohánět. Připlatit
si musíte u alza.cz, rohlik.cz nebo například u datart.cz.
Krok s trendem bezplatného vracení zboží drží naopak
mall.cz. Po úvodu Petr Boroš představil návod na ideální službu. Zahrnovat by měla všechny relevantní země,
v zásilce by neměl chybět zpětný štítek, možnost parcelshopu nebo svozu a levnou konsolidaci s inspekcí.
Software pro efektivní správu zpětných procesů nabízí
například právě společnost Retino. Její službu využívá
přes 2 000 online obchodů.

Na letňanské výstaviště zavítala více než stovka vystavovatelů.

E-shopy se bez balení neobejdou
Na roli chytrých obalů v e-commerce se v rámci Packaging Summitu zaměřil Jiří Štěpán ze společnosti
SERVISBAL OBALY. Zmínil například takzvané speedboxy, které se velmi rychle skládají. Při stejném počtu
zaměstnanců s nimi zabalíte až třikrát více zásilek a můžete ušetřit desítky tisíc korun ročně. Jejich výhodou je
také rychlé otevření pomocí odtrhovacího proužku nebo
možnost využít druhou samolepicí pásku při zpětném
zaslání nevyhovujícího zboží. Podceňovat by se nemělo
balicí pracoviště a jeho správné uspořádání. Chybět by
na nich neměly ergonomické balicí stoly pro pracovníky, které by mělo být možné přizpůsobit individuálním
potřebám operátorů. Jejich součástí by měly být i fixační stroje. Zvolit by se měly takové rozměry přepravních
krabic, aby pasovaly na palety.
Z pohledu udržitelnosti jsou trendem ekologické jednodruhové lepenkové krabice bez použití lepicí pásky.
Plastové odtrhávací pásky mohou být nahrazeny zipovou
perforací. Vhodné je opětovně uzavíratelné řešení, které

lze využít na zpětné zasílání zboží nebo pro další uchování
předmětů. Pozornost byla věnována i zbytečně volnému
prostoru v obalech. Odhaduje se, že v 50 % e-commerce
zásilek je více než čtvrtina volného prostoru. Průměrně
18 % volného místa najdeme v zásilkách s oblečením,
v obalech s hračkami jde dokonce o 52 %! Praktické
jsou proto například výškově nastavitelné krabice se samosvorným (automatickým) dnem. Ty poskytují zásadní
úsporu při balení, ale především díky několika předpřipraveným ohybům a drážkám na bocích krabice získáme variabilní obal, jenž lze jednoduše přizpůsobit velikosti zboží.
Zapomínat nesmíme na podporu brandu prostřednictvím
obalu. Trendy je například hnědá krabice s jednobarevným potiskem nebo potisk i vnitřní části obalu.
Na možná rizika při balení e-shopových zásilek se zaměřil další zástupce společnosti SERVISBAL OBALY
Ladislav Horčička. Připomněl, že v obecné rovině musí
být obsah zásilky řádně zabalen k přepravě s přihlédnutím k hodnotě a povaze zboží, jeho vlastnostem a citlivosti k přepravě. Zásilka musí být zabalena takovým
způsobem, aby poskytovala přirozenou ochranu přepravovanému zboží při běžné manipulaci v přepravní síti.
„Obal musí být vhodný, dostatečně kvalitní a přiměřeně
dimenzovaný pro konkrétní podmínky přepravy,“ doplnil
Ladislav Horčička. Mezi rizika přepravy balíků patří pád
zásilky, vibrace během silniční dopravy, ale také například tlaky ostatních zásilek v dopravním prostředku. Při
výběru obalu se doporučuje posoudit hodnotu produktu, jeho vlastnosti a povahu ve vztahu k riziku poškození
zásilky. Okolo produktu by neměly chybět deformační
zóny. K jejich zajištění lze použít vlnitou lepenku, bublinkovou fólii nebo pěnový polyetylen. Jednotlivé produkty,
například lahve s vínem, musí být od sebe odděleny.
Kvalitu obalu prověří například testování pádem podle
příslušných norem.
Vyvrcholením obalového summitu byla panelová diskuse. Ideální obal pro e-shopy se snažili najít zástupci
výrobců, ale také jejich uživatelé. Debaty se zúčastnili
Josef Mervart ze společnosti SERVISBAL OBALY, Petr
Burian z 4camping, Aleš Kuchař z DARRÉ, Tomáš Čech
z Angry Beards a zástupce přepravní společnosti Petr
Omasta. Zaznělo například, že ideální obal by měl samozřejmě chránit balené zboží a být unikátní. Důležitým
parametrem je také rychlost balení. Tu splňují například
již zmíněné speedboxy.
Další ročník veletrhu Czech On-line Expo proběhne
22. – 23. února 2023.
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Koenig & Bauer pozval
novináře do Customer
Experience Centra
Management společnosti Koenig & Bauer (CEE) představil 24. března zástupcům odborných médií
své nejnovější technologie. Prezentace strojů proběhla v nových prostorách Customer Experience
Center ve výrobním závodě v Radebeulu u Drážďan. Packaging Herald byl u toho!
Adriana Weberová

S

etkání bylo odstartováno 23. března večerní prohlídkou historického centra Drážďan, která byla
zakončena neformální společnou večeří v místním
steak housu. Druhý den před exkurzí proběhla tisková
konference s vedením Koenig & Bauer Sheetfed a Koenig & Bauer (CEE).

Management společnosti v čele s Dietmarem Heyduckem, senior vice presidentem sales Koenig & Bauer
Sheetfed, informoval o úspěšném zvládnutí pandemické
dvouletky, a to zvlášť v obalovém průmyslu. Jörg Henkel,
senior sales manager Koenig & Bauer Sheetfed, zmínil,
že ke zvládnutí nelehkého období pomohlo také dodržování pandemických opatření.
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Prezentováno bylo široké portfolio produktů a novinek
z dílny Koenig & Bauer. Grzegorz Szymczykowski a Tibor
Nagy, sales & customer care directors Koenig & Bauer
(CEE), ve Varšavě a Praze společně představili nový design strojů, kdy modrou nahradila elegantní šedá.
Detailněji se zaměřili mimo jiné na ofsetový stroj Rapida 106 X, který byl také k vidění v Customer Experience Centru. Stranou nezůstaly oblíbené digitální tiskové
technologie reprezentované například vysoce automatizovaným strojem Koenig & Bauer Durst VariJET 106,
zmíněn byl dále „obrovitý digitál“ Koenig & Bauer Durst
CorruJET 170X. Představeny byly rovněž flexotiskové
stroje, post press řešení nebo skládací a lepicí stroje.

VELETRHY/VÝSTAVY/AKCE

Prozrazeno bylo několik významných projektů pro české a slovenské zákazníky. Společnosti Model Obaly má
být letos dodáno hned několik zařízení. Například velkoformátový archový ofsetový stroj Rapida 145 se začne
v brzké době instalovat v opavském závodu. Uveden
do provozu by měl být v polovině roku. V nymburském
závodě bude do konce roku instalován stroj CorruCUT.

Tiskové technologie jsou v první hale doplněné obalářskými dokončovacími technologiemi, konkrétně výsekovými stroji CutPRO Q 106 a CutPRO X 106 a strojem pro
lepení krabiček Omega Allpro 110.
Druhá, menší hala se zaměřuje na tisk etiket. K vidění
byl například stroj Rapida 106 X s možností potiskovat
materiál z role (foto níže).

Dále je v plánu zprovoznění kartonážního stroje Rapida
145 v září a etiketovacího stroje Rapida 106 v říjnu na
Moravě. Na Slovensku zase proběhne v listopadu ve
společnosti Grafobal instalace kartonážního velkoformátového ofsetového stroje. Zapomenout nesmíme ani na
instalace ofsetového stroje Rapida 76 v Česku i na Slovensku. „Od roku 2011 do roku 2021 bylo instalováno
v regionu CEE více než 500 strojů,“ připomněl Grzegorz
Szymczykowski, sales & customer care director Koenig
& Bauer (CEE) (PL).
Následovala očekávaná prohlídka zcela nové haly
Customer Experience Center a montážní haly.

Tiskové technologie jsou v první hale doplněné obalářskými dokončovacími
technologiemi, konkrétně výsekovými stroji CutPRO Q 106 a CutPRO X 106.

Následovala exkurze do srdce výrobního závodu v Radebeulu, do montážní haly. Na ploše 20 000 m2 jsou
v provozu čtyři výrobní linky. K manipulaci se stroji s vysokou hmotností slouží portálové jeřáby značek Demag
a Asus s nosností až 20 tun. V hale nechybí testovací
centrum, které je nezbytné pro kontrolu přesnosti zpracování, jež se pohybuje v desetinách mikrometru.
Packaging Experience Centru dominuje hned několik zařízení.
Nejdelší zastávka s odborným výkladem byla u stroje Rapida 145.

Moderní rozšířené Customer Experience Center, které
bylo otevřeno v dubnu 2020, tvoří dvě haly. V té větší
se nachází Packaging Competence Center a dominuje mu hned několik zařízení. Například dvanáctivěžový
obalářský tiskový stroj Rapida 106 X dosahující rychlosti
tisku až 20 000 archů za hodinu. Nebo velkoformátová
Rapida 145 nové generace s dvojitou lakovací jednotkou, logistikou stohů a především s unikátním dvojitým
vykladačem. Podobné velkoformátové stroje by měly být
instalovány ve zmíněných společnostech Model Obaly a Grafobal. Nejdelší zastávka s odborným výkladem
Pawla Krasowského byla u stroje Rapida 145, který zvládl potisknout 17 000 archů formátu B0 za hodinu.

Rapida 106 X s možností potiskovat materiál z role
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OSVĚŽENÍ POTŘEBUJE SKLO.
Originální, krásné, čisté. Ve skle je oblíbený nápoj jako v bavlnce. Nápoje zůstávají absolutně čerstvé, svěží,
nezměněné. Chraňte chuť Vašeho výrobku skleněným obalem. Osvěžení potřebuje sklo. Sklo z Vetropacku.

Vetropack Moravia Glass, a.s.
www.vetropack.cz
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