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SmartLase® C350 (CO2) 
a SmartLase® F500 (Fiber)

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

Značení pro 
nápojový průmysl 

9450 S  
CIJ inkoustová tiskárna

• 120 000 označených balení za hodinu 
• Až o 50 % nižší spotřeba inkoustu 
• Hygienické, celonerezové provedení tiskárny bez 

retenčních zón krytí IP56/IP66
• Jediné řešení na trhu s vestavěnou funkcí pro 

značení výherních kódů, serializace a ověřování 
kódů

• Velký výběr inkoustů s vysokou přilnavostí, 
kontrastem a v různých barvách

• Unikátní řešení pro značení vratných lahví, 
Ref PET a rPET

• Univerzální černý nebo žlutý inkoust pro veškeré 
obaly v nápojovém průmyslu

• Možnost MEK-free inkoustů
• Unikátní inkoust proti padělání: odstraněný kód 

je stále viditelný pod UV světlem

• Přes 100 000 PET lahví nebo hliníkových 
plechovek za hodinu

• Patentovaná technologie Intelli’Arc umožňuje 
značení produktů až o 30 % rychleji oproti 
dostupným zařízením na trhu

• Vhodné i pro značení nejtenčích PET obalů
• Technologie Intelli’Cool umožňuje laserům 

fungovat i v prostředí 5–45 °C  bez vlivu na 
kvalitu značení a prostoje 

• Lídr v oboru, spolehlivost až 60 000 hodin MTBF 
pro SL C350 a pro SL F500 až 100 000 hodin. 
Oba lasery přesahují průměrnou dobu životnosti 
a oproti konkurenčním produktům maximalizují 
návratnost investic

• Standardní krytí IP55 a IP65 jako volitelné
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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

po téměř dvou letech on-line života, kdy jsme většinu 
akcí sledovali na monitorech, se konečně potkáváme 
na živých firemních akcích, konferencích, kongresech 
i veletrzích. Škoda, že účast na všech nestíháme, ale 
i tak jsme jich navštívili dost. 

Vypravili jsme se například na veletrh REKLAMA PO-
LYGRAF OBALY a s námi si letňanskou událost v roli 
vystavovatelů nenechaly ujít například firmy KOMFI, 
Konica Minolta Business Solutions Czech, KYOCERA 
Document Solutions Czech, MAILTEC SLOVAKIA, 
pap4ever digital nebo Igepa CZ. Celkem se zde sešlo 
147 vystavovatelů a 10 000 návštěvníků.

Také do Milána na veletrh IPACK-IMA jsme vyslali svého 
zástupce. Výsledkem je rozsáhlá reportáž – a i přesto, 
že dvě tisícovky produktových či procesních inovací 
nepojmula, vše podstatné v ní najdete. 

V Aquapalace Hotelu Prague v Čestlicích se po vynu-
cené pauze konal v pořadí již osmý ročník konferen-
ce Obaly, pořádaný společností EKO-KOM. Kousek za 

Prahu se vydalo skoro 300 zájemců o novinky v oblasti 
třídění a recyklace. Na programu byla ale i ožehavá 
témata greenwashing a green marketing.

Opačným směrem od hlavního města, do Kralup nad 
Vltavou, se na specializovaném semináři diskutova-
lo o recyklaci pěnového polystyrenu. Málokdo si 
uvědomuje, že jde o materiál s velkým recyklačním 
potenciálem, který není bohužel zdaleka naplněn. 
Pozitivní naopak je, že i díky úsilí Sdružení pěnové-
ho polystyrenu, jeho třídění a další zpracování je na 
dobré cestě.

Stranou nezůstala moravská metropole Brno. Přímo 
pod její pýchou, hradem nebo chcete-li bývalou věznicí 
Špilberk – nejtvrdším žalářem habsburské monarchie, 
což si na vlastní kůži vyzkoušel například známý lotr 
Babinský – rozdávala ceny společnost Smurfit Kappa. 
Na konferenci s názvem No time to waste zaznělo 
i Don´t worry be HOPI. Kdo a o čem řečnil, si přečtěte.

A to nejlepší na úplný závěr:

NAŠE ŽIVOTY 
V ON-LINE PROSTŘEDÍ 
VZKŘÍSILY TOLIK 
POTŘEBNÉ ŽIVÉ 
KONTAKTY

Hezké léto vám přejí

šéfredaktorka Adriana Weberová 
a tým Packaging Herald

EDITORIAL

Sledujte naše inspirace i na sociálních sítích
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DIÁŘ AKCÍ NEWS

Best	in	Design	2022	zná	své	vítěze!
O titul Best in Design se letos utkalo téměř 300 designé-
rů ze 17 zemí. Přihlásilo se 185 žen a 92 mužů. Letošní 
ročník tak patřil hlavně ženám. Nejvíce přihlášek, jak už 
je zvykem, bylo v rámci kategorie Product & Industrial 
Design. Již 13. ročník soutěže se nesl v duchu změn 
a tou nejvýznamnější bylo složení poroty. Letos totiž za 
porotcovský stůl zasedli právě finalisté soutěže z před-
chozích let. Například Sára Matysová, finalistka Best in 
Design 2019. Vítěze v jednotlivých kategoriích vyhlásili 
7. května během Zlin Design Weeku dvojice Julie On-
dračková a Matěj Kovář. Pojďme si je představit. První 
místo v kategorii Fashion Design získal již podruhé bě-
hem tří let Milan Florián Flíček se svou kolekcí F*CKING 
STOP BURNING CLOTHES, která je zároveň autorovým 
prvním aktivistickým činem. Použitá látka je upravena 
upcyklační technikou Fire-Piping vytvářející dojem ohně. 
Milan svou kolekcí odkazující na upálení Jana Palacha 
kritizuje fungování módního průmyslu, který ročně pálí 
tuny oblečení, a hledá možnosti zpracování nevyužitého 
materiálu. IDENTITA, kolekce plná výrazných barev a ne-
očekávaných tvarů, se umístila na druhé příčce. Jejím 
autorem je Václav Černý a inspirací mu byla jeho vlastní 
osobnost. Modely jsou ušité z autorsky zpracované ple-
teniny. Zamýšleli jste se někdy nad sebeprezentací na 
sociálních sítích? Kristýna Šenkýř Lovasová ano, a svou 
kolekcí Textile Manifestoes – Fake perfection si vyslou-
žila třetí místo. Inspirací jí byla vlastní fotografie, která při 
nahrávání ztratila kvalitu rozlišení. Myšlenku nedokona-
losti transformuje nejen grafickým zpracováním Kryštofa 
Nováka, ale i oděvem samotným.

Více na www.packagingherald.cz

Cool	posiluje	o	novinku	Tmavá	švestka
Pivovary Staropramen představily novou osvěžující pří-
chuť oblíbené značky COOL. Portfolio rozšiřuje o nealko 

PI

MSV 2022

VÝROBNÍ CYKLY LINKY
• automatická orientace uzávěrů do stroje
• automatická orientace lahví do stroje
• sanitace lahví požadovaným sanitačním 

roztokem
• automatické nasazení uzávěrů a uzavření 

na požadovanou momentovou sílu
• kontrola uzavření videokamerou
• automatická eliminace špatně uzavřených 

výrobků
• výstup lahviček na dopravní pás

D+K Drmela, s. r. o.     www.dk-technologie.cz

Česká společnost D+K Drmela, s. r. o., nabízí výsledek 
pečlivého vývoje českých inženýrů – unikátní plničku, 
určenou pro malé nestabilní obaly.  
Ve své kategorii jde o zcela ojedinělé řešení. 

Unikátní řešení plnění nestabilních lahviček     

Plnicí linka pro nestabilní obaly 
Vyvinuto českými inženýry  

Video  
s plnicí linkou v akci



s příchutí Tmavá švestka. Také Tmavá švestka slibuje 
svým konzumentům osvěžující chuť s 0,0 % obj. alko-
holu. Navíc se jedná o první tmavou příchuť z portfolia 
oblíbené značky. Údaje o energetické 
hodnotě naleznou spotřebitelé přímo 
na přední straně plechovek. Právě tento 
obal v prodejích pivních mixů dominuje. 
Tmavá švestka je spolu s dalšími šesti 
variantami v obchodech dostupná od za-
čátku května. Všechny plechovky jsou 
v designovém provedení s akvarelovými 
motivy, které již několik let odkazují ke 
kampani, ve které svěží chuť dodává vy-
prahlému letnímu městu šťávu.

Nový	závod	Ballu	vyrobí	miliardy	
plechovek	za	rok
Přední světový výrobce hliníkových nápojových ple-
chovek Ball Corporation 28. dubna slavnostně zahájil 
výstavbu nového moderního výrobního závodu v prů-
myslové zóně Panattoni Pilsen Digital Park. Investice ve 
výši 4,5 miliardy korun vytvoří až 200 nových pracovních 

míst. Společnost vyrábí nápojové plechovky v Dýšině 
u Plzně již více než 25 let a nový moderní výrobní zá-
vod na Borských polích v Plzni zahájí provoz začátkem 
roku 2023. Reaguje tím na rychle rostoucí poptávku po 
recyklovatelných nápojových plechovkách v Evropě i po 
celém světě. Nový výrobní závod bude na ploše přes 
100 000 m2 s možností dalšího rozšíření. Na slavnost-
ním ceremoniálu poklepala Carey Causey, prezidentka 
společnosti Ball Beverage Packaging pro region EMEA, 
společně s Pavlem Šindelářem, primátorem města Plzeň, 
na „základní ká-
men“ nového 
závodu. Ten byl 
vytvořen z bloku 
použitých hliní-
kových nápojo-
vých plechovek 
tak, aby symbo-
lizoval jejich re-
cyklovatelnost.

Více na www.packagingherald.cz
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U obalů na nápoje 
roste obliba  
3D značení

Třídění	obalů	se	vloni	v	Česku	dařilo
Každý obyvatel Čes-
ké republiky v roce 
2021 v průměru vy-
třídil 71,8 kilogramu 
odpadů. To je o celých 
pět kilogramů více než 
v roce 2020! V průmě-
ru každý Čech vytřídil 

22,5 kilogramu papíru, 16,8 kg plastů, stejné množství 
kovů, 15,2 kg skla a necelý půlkilogram nápojových kar-
tonů. Celková míra recyklace a využití nevratných obalů 
dosáhla v loňském roce 77 %. V r. 2020 to při mírně 
nižším množství obalů bylo 76 %. Vyplývá to z dat spo-
lečnosti EKO-KOM, která v ČR organizuje sběr a recyk-
laci obalových odpadů. Čísla ukazují, že odpad v Česku 
dlouhodobě třídí velký počet lidí a pro většinu je tato 
činnost naprostou samozřejmostí. V roce 2021 pravidel-
ně třídilo odpady 73 % obyvatel, přičemž nejčastěji třídí 
odpady podle zjištění firmy lidé ve věku 30 až 49 let. 
Lidé loni mohli odpady třídit do 678 446 barevných 
kontejnerů a menších nádob, což bylo meziročně zhru-
ba o 120 000 více. Kromě toho je mohou občané třídit 
doma rovnou do barevných pytlů, pří-
padně prostřednictvím sběrných dvorů 
nebo výkupen druhotných surovin.

Více na www.packagingherald.cz

Skupina	THIMM	prodává	divizi	 
THIMM	Packaging	Systems
Skupina THIMM se síd-
lem v dolnosaském 
Northeimu bude v příš-
tích letech svůj rodinný 
podnik důsledně oriento-
vat na segment spotřeb-
ního zboží. Za tímto úče-
lem plánuje v následujících pěti letech investice ve výši 
400 milionů eur do automatizace, digitalizace, moderni-
zace a rozšíření všech poboček. V rámci dlouhodobého 
strategického rozvoje prodává společnost divizi THIMM 
Packaging Systems japonské skupině Rengo. S více než 
100 pobočkami v Severní Americe, Evropě a Asii je Ren-
go největším dodavatelem obalů v Japonsku. V Němec-
ku patří k síti Rengo společnost Tricor 
Packaging & Logistics s hlavním sídlem 
v Bad Wörrishofenu.

Více na www.packagingherald.cz

POS	Ondrášovky	zezelenaly
Výrobce minerálních vod Ondrášovka – společnost 
Kofola ČeskoSlovensko – zainvestoval do technologií, 
které myslí na ochranu přírody a odrážejí v sobě ná-
ročné požadavky na udržitelnost. Od března nabízí zá-
kazníkům vody Ondrášovka s novým logem, etiketou 
i barvou PET lahve. Ta usnadní následnou recyklaci lahví. 
O novince jsme již psali na www.packagingherald.cz. 
Nová vizuální identita oblíbených minerálních vod odrá-
ží pozitivní vztah firmy i značky k přírodě. Vyroben byl 
set vystavení obsahující shop in shopy, regálová čela, 
regálové brandingy a lepenkové stojany a rukávy, které 
plně souzní s rebrandigem minerálních vod Ondrášovka. 
Všechny typy vystavení jsou laděny do světle zelené 
barvy a dominuje jim nové logo Ondrášovky odkazující 
na přírodní původ této minerální vody. 

Košík	vylepšuje	obalovou	strategii	a	sází	na	
cirkulární	obaly
Už tři roky funguje v online supermarketu Košík.cz pro-
jekt Budoucnost bez obalu, který umožňuje zákazníkům 
nakupovat zboží na váhu do papírových sáčků a ome-
zovat tak produkci plastových variant. Nyní nově nabí-
zí skleněné dózy a službu sběru sáčků kurýrem. Za tři 
roky Košík prodal v papírových sáčcích 150 tun potravin 
desítkám tisíc domácností. Zákazníci Košíku díky tomu 
podle online supermarketu ušetřili asi 2 500 kilogramů 
plastového odpadu. Košík původní bezobalový koncept 
aktuálně zdokonaluje. Zvyšuje jeho efektivitu, která by 
měla ušetřit další tuny odpadu navíc. S nákupem nově 
přiveze skleněné dózy na bezpečné uskladnění potra-
vin a položky z „bez-
obalové sekce“ bude 
prodávat v několika 
hmotnostních varian-
tách, které vycházejí 
z nejčastějších zákaz-
nických preferencí.

Více na www.packagingherald.cz

NEWS
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PR PREZENTACE

Mnoho lahví od nápojů poznáte už z dálky podle štítku. 
Nemusíte vidět název společnosti a mnohdy nemusíte vidět 
vůbec nic. Nejúspěšnější světové značky odhalíte hmatem 
i ve tmě. Proč jsou 3D loga a štítky na vzestupu? A proč na 
ně nedají dopustit výrobci luxusního zboží?

U obalů na nápoje 
roste obliba  
3D značení

www.rathgeber.cz

Výjimečné výrobky si zaslouží výjimečné značení
Že obal prodává, vědí nejen knihkupci. Firmy dnes dale-
ko více dbají na kvalitu obalových materiálů, etiket, nápi-

sů, emblémů a štítků, které jsou součástí jejich produktů. Uvě-
domují si totiž, že kromě ceny je atraktivní obal klíčový pro výběr 
mezi dvěma totožnými produkty. Nechte zákazníky, ať pocítí 
kvalitu vaší značky na vlastní kůži. Rathgeber vyrábí designová 
značení, na která je radost pohlédnout i se jich dotknout. Stačí 
si jen zvolit z mnoha různých materiálů ten nejvhodnější pro vaši 
lahev. Individuální práce se zakázkami je v Rathgeberu 
na prvním místě, a proto je zde prostor pro vznik 
unikátních produktů.

Volba materiálu je důležitá
Nezáleží na složitosti či velikosti loga. V Rathgeberu 
mají bohaté zkušenosti s tvorbou 3D štítků a rádi 
vám vytvoří i velmi odolné značení. Nejčastějším 
obalovým materiálem pro luxusnější lahve na ná-
poje zůstává nadále sklo. I proto je důležité zvolit 
takový štítek, který bude na skle skvěle držet 
a bude doplňovat atraktivitu balení. Pro kom-
binaci se sklem se nejlépe hodí hliníkový štítek. 
Umožňuje nepřeberné možnosti povrchového 
zušlechtění, jako jsou ražba, kartáčování, dia-
mantové broušení či použití mikrotisku. U lahví 
je pak důležitým benefitem hliníkového štítku 
možnost jeho předohnutí, aby skvěle padl na 
zaoblené povrchy, jako je tomu v případě kru-
hové pečetě Hanácké vodky. Druhou variantou 
je využití nového produktu Aluminium Label, 
což je 0,3 mm tenký štítek, který lze nalepit na 
zaoblené povrchy bez nutnosti použití strojové-
ho předohnutí. Takto byly vyrobeny například 
etikety na víno Terra di Chiena. I na takto tenký 
štítek je však možné razit jemné detaily. I proto 
se stal záhy velmi oblíbeným produktem.

Moderní technologie dokážou divy, takže je dnes možné díky 
technologii CHROMOTION® vyrábět štítky z vrstveného plastu, 
dokonale imitujícího drahý kov. Takové štítky se pak velmi dobře 
hodí především tam, kde klademe důraz na náročné grafické 
ztvárnění nebo kombinaci s jiným velmi ušlechtilým materiálem. 
Tak tomu je kupříkladu u limitované edice šampaňského Leo 
de Verzay, kde je emblém lva se zlatě lesklou barvou doplněn 
o kousek křišťálu Swarovski. Dokonalých plastických vlastnos-
tí tohoto materiálu využil i Litovelský pivovar u svých pivních 
speciálů. Takové lahve si majitel bezesporu nechá i po vypití 
lahodného moku.

Jaké použít lepidlo
Kromě vlastního materiálu štítku je klíčová i volba vhodného 
lepidla. Jako uznávaný partner v polygrafickém průmyslu má 
Rathgeber mnohaleté zkušenosti z oblasti samolepicí techniky. 
Proto lze pro ideální přilnavost štítku využít vhodného lepidla, 
které může být ve standardní či pěnové formě. Lepidla s extrém-

ní přilnavostí pak odolají mrazu, vlhkosti i vysokým teplotám, 
aniž byste se museli obávat odlepení 
štítku.

V současnosti umění firmy 
Rathgeber oceňuje více než 
10 000 firem z celé Evro-
py. V Rathgeberu v Bystři-
ci nad Pernštejnem vědí, 
jak v zákazníkovi vyvolat 
pozitivní emoce a pod-
trhnout dojem exkluzi-
vity u luxusních výrob-
ků. Pro vaše produkty 
najdou jasnou a neza-
měnitelnou identitu. 
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O vyvolání rozruchu na trhu se snažil například 
řemeslný lihovar Craster’s Rest z Velké Británie. 
Jeho výjimečný gin si podle výrobce zasloužil 

neméně nevšední obal. Jeho rolí mělo být vyniknout 
mezi silnou konkurencí, která na ostrovech vládne.

Příběh ginu je zajímavý. Vyroben je dle starého receptu 
z rybářských měst a rybáři ho pili, než se vydali na moře. 
To vyvolalo spoustu bujných představ, ale autora desig-
nu lahve, studio Unbound, zaujaly staré rybářské bóje 
používané na počátku 20. století. Studio se rozhodlo, že 
tyto ojedinělé předměty se musí stát základem návrhu. 
Dalo si tedy za úkol, aby skleněné lahve vypadaly co 
nejvíc jako zmíněné bóje.

Výroba obalu nebyla snadná. Nejsložitější bylo omotat 
provaz kolem lahve. Designéři museli vymyslet, jak bu-
dou uzly přiléhat ke sklu, a také nejlepší způsob, jak síť 
nahoře a dole úhledně svázat. Po stovkách skic pověřili 
návrhem 3D modeláře, kteří problém vyřešili.

Umění	nečekaného	skutečně	funguje
Další výzvou bylo sladit různé materiály, aby spolu 
souzněly a nesoupeřily. „Měli jsme texturu foukaného 
skla, provaz, etiketu z PVC jako rybářský kabát, ale 
nejdéle trvalo najít správný uzávěr – na poslední chvíli 
záměna korku za zvětralé dřevo opravdu sladila mate-
riály dohromady,“ podotýká Martyn Garrod z Unbound 
Studia a dodává: „Dosavadní odezva byla vynikající, la-
hev skutečně upoutala pozornost lidí, ale ještě víc jejich 
představivost. To je další důkaz, že naše motto ,Umění 
nečekaného‘ skutečně funguje.“

Semtex	si	umí	vyhrát	nejen	s	obsahem,	ale	také	
s	designem	obalu
Za atraktivními designy obalů se nemusíme vydávat až 
do Británie. Například Semtex si při vývoji nového pro-
duktu umí vyhrát nejen s obsahem, ale také s designem 
obalu. „Bedlivě sledujeme vývoj nápojového trhu, takže 
nám nemohl uniknout vzestupný trend funkčních nápo-
jů. Jejich oblíbenost roste ve světě každým rokem a ten-

Nevšední,	hravé	 
a	udržitelné	obaly
Balení potravin a nápojů nabízí kromě ochranné funkce také neomezené kreativní možnosti, a to 
jak ze strukturálního, tak grafického designu. Důkazem je doslova boom v přehlídce zajímavých 
designů. Přesvědčte se sami. Připravili jsme pro vás ukázku ze zahraničí, ale i tuzemský trh se má čím 
pochlubit.

Adriana Weberová
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to trend se dostává i k nám do Česka,“ uvádí Aleš Hla-
dil, senior brand manager značky. Důkazem je novinka 
Semtex Street Water. Vývoj nápoje trval kolem devíti mě-
síců od namíchání prvního vzorku až po zahájení výroby.

Nová funkční voda má stylovou lahev i etiketu, kterou 
stejně jako kompletní vizuál kampaně připravilo grafické 
studio LineArt. Výběrového řízení na grafickou identitu 
se zúčastnily tři subjekty a zvítězila zmíněná agentura. 
„Spolupráci s LineArtem jsme si v posledních letech ob-
líbili. Nejdříve jsme společně v roce 2019 změnili ,ka-
bátek‘ našich energetických nápojů SEMTEX energy 
a v roce 2021 jsme opět spojili síly při vytváření nové 
produktové řady Semtex Street Water,“ prozrazuje Aleš 
Hladil. Od první chvíle se podle jeho slov nadchli pro 
design, který agentura předložila. „Následně naše nad-
šení potvrdil i spotřebitelský test, v kterém tento design 
na celé čáře vyhrál. Jsme rádi, že jsme spolu realizovali 
další úspěšný projekt, a těšíme se, co nám budoucnost 
ještě přinese.“ Design vyjadřuje hlavní atributy nového 
produktu: mládí, nespoutanost a aktivní životní styl. Vy-
braná etiketa typu BOPP wrap around vyrobená v krnov-
ské tiskárně RETIS je ideální pro použití funkční vody při 
sportovních aktivitách. Ze stejného důvodu byl zvolen 
750ml objem lahve.

S novým designem přišla také nedávno minerální voda 
Ondrášovka od Kofoly. Její nové logo a design etiket 
v sobě odrážejí udržitelnost a ochranu přírody. Té se 
značka bude v rámci nové marketingové strategie in-
tenzivně věnovat. I proto je výrazným prvkem loga 
silueta stromu. „Košatý listnatý strom jsme nedali do 

nového loga Ondrášovky náhodou. 
Uvědomujeme si, jak důležitou roli 
hrají stromy a lesy v naší přírodě a jak 
moc přispívají ke správnému ko-
loběhu vody. O vodu i přírodu 
v širokém okolí našeho závodu 
se již nyní intenzivně stará-
me,“ vysvětluje Kateřina Cera-
lová, senior brand manažerka 
značky Ondrášovka. Více jsme 
o novince psali již na portále 
www.packagingherald.cz.

Atraktivní obalové řešení lze vy-
robit i z vlnité lepenky. Designo-
vě zajímavé řešení hledala pro 
své vitaminy nabité produkty spo-
lečnost YUZU. Obalem chtěla zá-
kazníka zaujmout a nabídnout 
mu možnost výběru z kombi-
nací různých produktů. Bale-
ní, které podle tohoto zadání 
vytvořila společnost THIMM, je 
využíváno pro prodej produk-
tů přes firemní e-shop, a proto 
musí splňovat i nároky kladené 
na přepravu. Obal tak obsahuje 
oboustrannou fixaci, do které 
pasují různé produkty – hrníč-
ky a skleničky se směsí pro pří-
pravu teplého či studeného nápo-
je. Pro českou společnost 
tak vznikl obal 
s rozl ičným 
konstrukčním 
řešením pro 
dva či tři pro-
dukty a další 
balení ve tva-
ru pyramidy. 
O design 
obalu se po-
staral digitál-
ní laserový výsek, 
který plně nahradil jaký-
koliv tisk.

Obaly umějí zaujmout také mléčné vý-
robky nebo sušenky. Více se dozvíte na stranách  
12 až 15. 

Jak	se	zrodil	design	Semtex	 
Street Water  
Odpovídá Elena Venturo,  
strategic director LineArt
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Vše začalo tím, že si POLABSKÉ MLÉKÁRNY uvě-
domily, že původní design Ovofitu je poněkud 
zastaralý. Přitom jde o unikátní produkt – tva-

rohový dezert bez přidaného cukru, doslazený pouze 
sladidly a především obohacený o vitaminy. Na druhé 
straně primárními odběrateli dezertu jsou nemocnice, 
léčebny, dietní centra, kde na designu obalu tolik nezá-
leží. „Ale klient vidí potenciál i na běžném trhu, a proto se 
rozhodl pro výrazný redesign,“ říká na úvod Martin Paro-
beček, ředitel a tiskový specialista designového studia 
PERFLEX. V zadání bylo vytvoření moderního vzhledu 
obalu, dostatečně prezentujícího dietní charakter pro-
duktu a výrazné kódování příchutí.

V prvním kole bylo zadavateli prezentováno pět návr-
hů, přičemž každý představoval jinou cestu, jak design 
posunout. Prezentace proběhla ve formě boardů, 3D 
vizualizací a vytištěných designů pro makety.

V průběhu práce na novém designu začaly mlékárny 
požadovat zachování původního produktového loga. 
„Pro nás bylo asi nejtěžší je v této fázi přesvědčit o nut-
nosti úpravy loga, aby ho bylo možné použít v novém 
designu a zároveň si zachovalo určitou návaznost na 
logo původní,“ vzpomíná Martin Parobeček a pokračuje: 
„Logo jsme upravili podle našich představ a prezentovali 

na 3D vizualizacích vedle sebe, nové a původní. Tím se 
nám podařilo klienta přesvědčit, že úprava loga je krok 
správným směrem.“

Práce na redesignu tvarohového dezertu Ovofit trvala 
od zadání po předání dat k tisku dva měsíce. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o zavedenou výrobu, nebyla mož-
nost zasahovat do tvaru ani materiálu obalu.

V porovnání s původním designem je nový vzhled obalu 
výrazně vyčištěný a všechny informace jsou přehledněj-
ší. Design se skládá ze tří základních výrazných prvků 
– bílého podkladu s dvěma tvary v pastelové kódovací 
barvě přetisknutými přes sebe, výrazného zobrazení pří-
chutě a logotypu Ovofit ve firemní modré Pantone barvě. 
Design doplňují informační marketingové a povinné tex-
ty, které jsou dostatečně čitelné, ale nejsou dominantní. 
„Zadní textová etiketa s povinnými legislativními texty 
a EAN kódem je jednoduše řešená v modré Pantone 
barvě,“ doplňuje kreativní ředitelka designového studia 
Alena Bernardová.

Obal	Ovofitu	 
v	moderním	outfitu
V úvodním článku jsme uvedli, že obalem umějí zaujmout také mléčné výrobky a sušenky. Začneme 
ukázkou redesignu tvarohového dezertu Ovofit z produkce společnosti POLABSKÉ MLÉKÁRNY.  
Za jeho novým vzhledem stojí designové studio PERFLEX.

Adriana Weberová

Nový vzhled obalu  
je výrazně vyčištěný a všechny 
informace jsou přehlednější.

PI
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Výroba hliníkových víček byla svě-
řena společnosti AL INVEST 
Břidličná, papírové etikety se 
tiskly v Polsku v tiskárně Em-
sur, lepenkové balení v Otro-
kovicích ve společnosti PO-
KART. 

PERFLEX je dlouholetý partner 
mlékárny. „Je rovněž autorem 
grafiky obalů výrobkových řad 
Matylda, které pro nás vytvořili již 
v roce 2009. Tak dlouho už trvá naše 
spolupráce. Následovalo zpracování celé 
výrobkové řady Matylda bio tvaroh s jogurtem, 
eidam, gouda, sýrové tyčky a čerstvý sýr,“ uvádí Zde-
něk Vybíral, manažer obchodu a marketingu společnosti 
POLABSKÉ MLÉKÁRNY.

Alena Bernardová a Martin Parobeček stojí rovněž za 
redesignem obalů a loga vlajkové lodi značky Tvarohá-

ček. „Mezi poslední projekty patří i se-
zonní produkty na grilování Dip 

a Uzené sýrové tyčky. Na naší 
spolupráci se mi líbí pestrost 
pohledů na zadání a zpraco-
vání jednotlivých cest návrhů. 

PERFLEX nám nabídne vždy 
i svůj pohled na možná grafická 

zpracování. Tak tomu bylo i u po-
sledního zrealizovaného projektu 

Ovofit,“ hodnotí spolupráci Zdeněk 
Vybíral.

Designové studio PERFLEX v sou-
časné době pracuje pro POLABSKÉ 
MLÉKÁRNY na další zakázce. Ak-

tuálně je projekt ve fázi grafických návrhů před finální 
realizací. Jedná se o design obalu a vytvoření značky 
na prémiovou řadu plátkových sýrů. Mělo by jít o výraz-
ný a charakteristický design, ke kterému se v magazínu 
Packaging Herald ještě vrátíme. 

PI

Původní design obalu
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Už před pár lety začali v Biopekárně Zemanka vní-
mat, že její celková vizuální identita, především 
obalů, již neodpovídá postavení na trhu. „Ušli 

jsme delší cestu, než jsme se nakonec dostali k designu 
současných obalů, ze kterých mám obrovskou radost, 
a delší dobu vizuál měnit nebudeme,“ říká na úvod ma-
jitel pekárny Jan Zeman.

Připomíná, že menší úpravy etiket proběhly několikrát. 
Bylo to dané vývojem jak značky, tak požadavků zákaz-
níků. Kromě prodejen se zdravou výživou se produkty 
začaly před několika lety objevovat také na pultech vel-
kých hypermarketů a původní obaly už pro tento typ 
zákazníků nestačily. „Jednou jsme zkusili radikálnější 
rebranding, na ten ale zákazníci nereagovali dobře, vrá-
tili jsme se proto k jisté variantě podobné původnímu 
designu,“ zmiňuje majitel pekárny.

Změny se dočkaly obaly napříč kompletním portfoliem 
produktů, novému vizuálu byly přizpůsobeny také webo-
vé stránky, rovněž první značková prodejna v pražském 
OD Kotva byla „oblečena“ do nového brandu. „Neměnili 

jsme etikety u produktů z partnerských cirkulárních spo-
luprací – tedy Pivovarské krekry s Plzeňským Prazdrojem 
a Dužinky s UGO. Také kávové sušenky, které pečeme 
ze sedliny pro IKEA a Costa Coffee, jsou v jejich vlastním 
designu,“ vyjmenovává výjimky Jan Zeman a pokračuje: 
„U oplatek a cookies čekáme na doprodej skladových 
zásob se starými etiketami a následně je změníme. Na 
podzim budeme mít i naše tradiční limitované Mikuláš-
ské a Vánoční sušenky v novém obalu.“

Na zadání rebrandingu si výrobce sušenek dal podle 
vlastních slov opravdu záležet. Celý proces trval nako-
nec asi rok a půl. Většinu času strávili nad získáváním 

Každá	etiketa	má	svůj	příběh
Biopekárna Zemanka nedávno kompletně změnila svoji vizuální identitu. Kromě nových webových 
stránek a vizitek se atraktivního vzhledu dočkaly také obaly oblíbených sušenek a krekrů. Za novou 
identitou plnou barev a příběhů stojí designérka Klára Voborníková.

Adriana Weberová

Výrobky jsou prodávány standardně ve 100g sáčcích. 
Zákazníci, kteří mají zájem o rodinné balení, si je mohou 
ve větším objemu koupit ve firemním e-shopu. Větší ba-
lení jsou dodávána v zálohovaných boxech. Ty zákazní-
ci mohou vrátit nebo je používat v domácnosti. Bezoba-
lově v Biopekárně Zemanka nakoupíte také v její nové 
značkové prodejně, kde je nastaven výdejní systém pro 
bezobalový nákup od české inovátorské značky MIWA.
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Kosmetika Farmacie Potravinářství

Obaly  
od evropských výrobců

Airless dávkovače – obal bez přístupu vzduchu Obaly se zpěňovacím  
mechanismem

• ideální ochrana 
produktu

• pro náplně různých 
viskozit

• snadné a rychlé plnění
• široký výběr objemu 

flakonků i typů 
dávkovače

• řada Pearl sestává jen 
z plastových dílů pro 
jednodušší recyklaci

• ideální řešení pro 
pleťovou, tělovou, 
vlasovou či dětskou 
nebo opalovací 
kosmetiku

• vhodné i pro 
veterinární péči 
nebo produkty péče 
o domácnost

• v sortimentu také  
mýdlová zpěňovací 
pumpa

• možnost volby vlhkosti 
pěny pro příjemný 
pocit z produktu

Flip-top uzávěr zpěňuje 
náplň běžným stlačením 
lahve dnem vzhůru  
(bez nutnosti třepání)
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kvalitních zákaznických dat z výzkumů od společností 
Behavio Labs a Ipsos. Proto biopekárna měla přesně sta-
noveno, co by měl rebranding obsahovat, co zákazníci 
očekávají a co naopak nikoliv. Ověřovány byly potřeby 
zákazníků i srozumitelnost etiket z hlediska rozdělení. 
„V první řadě bylo naším požadavkem to, abychom se 
neřídili na základě odpovědí líbí/nelíbí, ale aby obaly do-
kázaly splnit požadavky zákazníků.“

Autorkou nové identity je na základě doporučení Klára 
Voborníková. Celková spolupráce byla podle Jana Ze-
mana perfektní. Mladá designérka dokázala naslouchat 
potřebám nejen biopekárny, ale i potřebám jejích zákaz-
níků. Zároveň přijala určitá kritéria, aby etiketa byla srozu-
mitelná, a v závěru do toho všeho dokázala zapojit i svou 
kreativitu. Předloženy byly dva designové koncepty.

Co upoutá pozornost každého na finální podobě rede-
signu, je barevné provedení etiket. „S Klárou jsme si po-
ložili otázku, proč by bio nemohlo mít zároveň příjemný 
a naturální pocit a být hravé a radostné. Jednotlivé ba-
revné kombinace jsou navíc spojovány s různými druhy 
příchutí. Pastelovější barvy jsou pro dětskou řadu, pro 

slané krekry jsme zvolili tmavší tóny,“ popisuje spoluprá-
ci Jan Zeman. Všechny bioprodukty mají svůj příběh. Ně-
kdo připraví těsto, upeče sušenky, zabalí je a následně 
se dostanou k zákazníkům. Příběhy proto měly být na 
obalech formou ilustrace. Dnes už na obalech Zemanky 
najdete mlsného kocoura, kakaový lusk, co vypadá jako 
ovečka, nebo surfující čokoládu. 

Z technologického hlediska biopekárna zůstala u stejné-
ho provedení obalu – plastový sáček a papírová etiketa. 
Papír pro etikety je s certifikací FSC. Pro tisk etiket jsou 
využívány služby lokální tiskárny ze Sedlčan, která se vy-
značuje flexibilitou. Finální podobě etikety předcházely 
testovací nátisky na různé druhy a gramáže papíru. Ná-
sledně byl zvolen finální materiál. Nová etiketa se mírně 
zvětšila, na proces balení však tato změna nemá vliv. 

PI
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Mohl	byste	stručně	představit	vaši	společnost?
Společnost MALFINI je středoevropským lídrem na trhu 
reklamního textilu a předním dodavatelem v dalších ze-
mích Evropy s důrazem na společenskou odpovědnost. 
V našem portfoliu máme i segment pracovních oděvů. 
B2B charakter obchodního modelu firmy je založený 
na e-shopu, dostatečných skladových zásobách, rych-
lé logistice a dokonalých zákaznických službách. Jako 
přední hráč v daném sortimentu se značkami Malfini, 
Malfini Premium a Piccolio, který doplňují pracovní odě-
vy Rimeck, také pracovní textil nizozemské firmy Tricorp 
i bezpečnostní obuv společnosti Bata Industrials, půso-
bíme už v 35 evropských zemích. 

Jak	široké	je	vaše	produktové	portfolio?
Počet produktů neboli komodit máme 253, přičemž po-
čet nomenklatur, myšleno velikostí i barev, je 10 966. 

Má	podle	vás	logistika	a	distribuce	reklamního	
textilu	a	pracovních	oděvů	svá	specifika?
Specifické jsou především v množství odesílané produk-
ce. Musíme být připraveni na jeden kus i na desetitisíco-
vé množství v jedné objednávce.

Kam	vaše	produkty	míří?
Počet zemí, do kterých dodáváme, se pohybuje řádově 
kolem 35, jak jsem již zmínil. Minimálně jednou jsme už 
ale dodali do 44 evropských zemí. Nejvyšší prodej je 
samozřejmě v tuzemsku, následuje Polsko, Slovensko, 
Maďarsko a Rumunsko. Firma výrazně posílila v pobalt-
ských státech a v Chorvatsku, zvýšila obrat ve Francii 
a Itálii. Našla také nové zákazníky ve Španělsku.

MALFINI	věří	 
v	sofistikované	
systémy

Lídr v oblasti reklamního textilu MALFINI disponuje 
v Ostravě moderním skladem s vysokou mírou 
automatizace. Skladová kapacita činí více než 
dvacet osm milionů kusů textilu. Dodávky na 
klíčové trhy jsou realizovány do 24 hodin. Do nitra 
logistiky a balení nás zasvětil technický ředitel 
společnosti Michal Seltenreich.

Adriana Weberová

Michal Seltenreich, technický ředitel společnosti MALFINI
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Využíváte	pro	distribuci	vlastní	dopravu,	nebo	
externí	přepravce?
Pro distribuci produkce máme nasmlouvané externí pře-
pravce. Důvodem je především široké evropské terito-
rium našeho trhu, kde každý ze států má svá odlišná 
specifika a legislativu. Proto je pro nás výhodnější spo-
lehnout se na profesionály s jejich znalostmi. Výjimkou je 
oblast v okruhu do 20 km od našeho logistického centra 
v Ostravě, kde nabízíme službu SDD (same day delivery) 
vlastní dopravou.

Jakým	vybavením	ve	vašem	logistickém	centru	
disponujete?	Můžete	přiblížit	procesy?
Celý proces vyskladňování zboží je řízen přes WMS 
a řadou vlastních aplikací tvořících nadstavbu nad WMS. 
Vlastní vychystávání objednávek probíhá na lince do 
plastových přepravek, kdy jejich tok je řízen pomocí RFID 
čipů umístěných ve dně přepravky. Zboží je vyskladňo-
váno jak ze spádových regálů, tzv. flow racků, tak s vy-
užitím Kardex Shuttle a nově i systémů Vertiflex Twin 
pomocí technologie pick-to-light. Právě nové vertikální 
zakladače Vertiflex Twin, moderní, téměř třináctimetrové 
skladové technologie švédského původu s inovativním 
řešením, doplnily na přelomu roku stávající zakladače 
Kardex. V současné době je v ostravském logistickém 
centru celkový počet podobných strojů 24. Kombinace 
automatizovaných skladovacích a přepravních zařízení 
průběžně doplňují další dílčí technologie a jednoúčelové 
automaty s cílem zajistit vzájemnou integraci procesů 
a inteligentního softwaru s umělou inteligencí. V rám-

ci bezpečnostního systému a pro případ reklamací zde 
fungují kamery. Jakmile balička načte expediční bednu, 
automaticky se spustí HD kamera umístěná přímo na 
stole a provede kompletní záznam balení. V momentě, 
kdy jsou do bedny vloženy přepravní dokumenty a za-
pečetí se naší pečetící páskou, záznam se ukončí a uloží 
v systému k balicímu listu. Při reklamaci je tak možno 
dohledat a ukázat záznam z průběhu balení.

Na	LinkedInu	jeden	z	vašich	akcionářů	zmiňuje,	že	
využíváte	roboty.	Kolik	jich	používáte	a	pro	jaké	
činnosti?
Byl bych nerad, aby vznikl dojem, že nám v logistickém 
centru jezdí armáda autonomních mobilních robotů. 
Naše řešení automatizace logistických procesů je po-
staveno na technologiích zmiňovaných v předešlé od-
povědi a jednoúčelových automatech, jako např. auto-
matický ovinovací stroj, páskovací stroj, skládací a balicí 
automat pro balení textilu po jednom kuse apod. Hlavní 

Celková roční tržba ve výši 1,8 miliardy korun je výsled-
kem práce více než 320 zaměstnanců. Moderní sklad 
v Ostravě s vysokou mírou automatizace disponuje kapa-
citou větší než dvacet osm milionů kusů reklamního textilu. 
Dodávky na klíčové trhy do okolních států jsou realizová-
ny do 24 hodin. Všechny produkty společnosti MALFINI 
podléhají přísným zkušebním testům a nesou světově 
uznávanou pečeť kvality OEKO-TEX Standard 100.
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benefity podobných strojů jsou snížení nákladů na vy-
chystání a expedici jednoho balíku, další snížení chybo-
vosti, omezení fyzicky náročné práce a zajištění růstu 
kapacity všech logistických procesů. Aktuálně probíhá 
příprava velkého automatizovaného projektu v našem 
logistickém centru. 

Jaká	jsou	kritéria	výběru	dodavatelů	zmíněných	
zařízení?
V poptávkových a výběrových řízeních se vždy snaží-
me oslovovat světovou špičku dané technologie. Kritéria 
výběru jsou stanovována předem. Před konečným roz-
hodnutím o výběru většinou zařízení testujeme v našich 
podmínkách. 

Jak	velký	máte	sklad	a	o	kolik	skladových	pozic	se	
jedná?	
Parametry logistického a distribučního centra jsou: roz-
loha 19 300 m2, 15 metrů světlé výšky, 320 000 balíků 
máme skladem, skladová kapacita je 28 milionů kusů 
textilu. Denně je expedováno až 250 000 kusů textilu 
a ročně 20,5 milionu kusů zboží. Ve speciální regálové 
zóně se nachází 320 000 pozic pro naprosto identické 
bedny. Regálová zóna funguje jako jednoprůtokový buf-
fer a neexistuje, aby z ní bylo zboží odebíráno po jed-
notkách kusů, odvážejí se pouze skupinová balení. Do 
regálové zóny jezdí pouze obsluha s retraky naváděnými 
speciálním počítačovým systémem.

Kolik	zásilek	v	průměru	denně	vyexpedujete?
Za den zabalíme 1 500 až 2 600 zásilek, přičemž balí-
me především do opravdu velkých krabic s průměrnou 
hmotností 13 kilogramů. Jedna zakázka se rozpadá až 
do desítek vychystávacích beden. Máme dvacet tři bali-
cích pracovišť a na každém operuje jeden člověk. Počet 
vyskladněných balíků v roce 2021 byl 447 854, v prů-
měru za rok 2021 denně 1 790. 

Velikost	skladových	pozic	je	upravena	na	velikost	
unifikované	krabice	se	zbožím	z	výrobních	závodů.	
Jaký	má	rozměr?	Jedná	se	o	klasickou	klopovou	
krabici	z	vlnité	lepenky,	nebo	má	nějakou	speciální	
konstrukci,	případně	další	vychytávky	například	pro	
snadné	otevírání?	
V oblasti obalů jsme zahájili v minulých letech projekt 
jednotná bedna. Podařilo se nám uzavřít dohody s na-
šimi dodavateli spočívající v jednotné velikosti klasické 
krabice (60 × 41 × 41 cm), abychom při logistice stopro-
centně zaplnili nejen zmíněný obal, ale především pře-
pravní kontejner. Tak se nám podařilo zajistit maximální 
vyplnění prostoru. Laicky řečeno: nepřevážíme vzduch, 
ale opravdu jen zboží. Jedná se o extrémně pevné kra-
bice ze sedmivrstvé vlnité lepenky, aby přečkaly 45 dní 
na moři. Vše je transportováno v kontejnerech o délce 
40 stop, do nichž se vejde přibližně 700 beden. 

Na danou velikost jsou rovněž uzpůsobeny regálové 
zóny v ostravském logistickém centru. A co je pro nás 
důležité z hlediska udržitelnosti: zmíněný obal, který je 
velmi trvanlivý a kvalitní s ohledem na lodní přepravu, 
využíváme dále pro distribuci zboží směrem k našim zá-
kazníkům. Aktuálně dokážeme takto znovu využít 64 pro-
cent těchto obalů. Zbytek je recyklován. Také tato skuteč-
nost dělá z naší společnosti téměř bezodpadovou firmu, 
kdy 90 procent veškerého našeho odpadu je znovu po-
užito nebo recyklováno, pouze 10 procent pak spadá 
do komunálního odpadu. Zmíněné obaly si zajišťují naši 
dodavatelé sami na základě námi dodaných požadavků.

Na	LinkedInu	je	rovněž	zmíněno,	že	unifikací	jste	
ušetřili	12	%	při	kontejnerové	přepravě	a	30	%	
skladového	prostoru.	Máte	úsporu	vyčíslenou	
alespoň	orientačně	i	finančně?	Můžete	přiblížit,	jaká	
byla	situace	před	optimalizací?
Máme vyčísleno, že dnes náklad na jednu skladovací 
pozici ve vychystávací zóně představuje ročně zhruba 
1 200 Kč, v regálové zóně pak přibližně 80 Kč. V tom-
to směru ovšem nemůžeme srovnávat s minulostí kvůli 
změnám skladovacích prostor. Systém jednotné bedny 
byl zaveden především s ohledem na nově zprovozně-
né logistické centrum v roce 2015, které bylo techno-
logicky řešeno právě v souladu s kontextem jednotné 
bedny. Do zmíněné doby měla firma skladové prostory 
na jiných místech v Ostravě, předtím i v Ústí nad Labem. 
Uvedené souvislosti korespondují s prudkým rozvojem 
firmy v posledních letech. Celková roční úspora z těchto 
opatření se pohybuje v řádu vyšších jednotek milionů 
korun a s rostoucím objemem tržeb dále roste.
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Jak	vnímáte	roli	obalů	vašeho	sortimentu?	
Obaly plní u naší produkce především roli ochrannou, 
která musí zabezpečit kvalitu zboží při jeho dopravě. 
Jak už bylo řečeno, krabice jsou extrémně pevné, aby 
přečkaly 45 dní na moři. Cestou náklad prochází i ná-
ročnými výkyvy počasí – bouřemi, hurikány a vysokými 
teplotami. Navíc kontejnery zcela netěsní a zboží ne-
smí navlhnout. Obaly samozřejmě vnímáme i z pohledu 
udržitelnosti, jak jsem již zmínil. V rámci CSR strategie, 
kterou společnost MALFINI přijala, rezonuje závazek 
dosažení do roku 2030 neutrální uhlíkové stopy v ob-
lastech SCOPE 1 a 2. A právě v daném duchu jsme už 
v uplynulých dvou letech zahájili potřebné kroky, které 
budou zákonitě směřovat i do oblasti balení nad rámec 
již přijatých opatření. Letos jsme spustili projekt Udr-
žitelné balení, jehož cílem jsou zásadní inovace v této 
oblasti. Konkrétně chceme snížit množství materiálu 
používaného k balení. Možná bychom mohli říci opti-
malizovat balení ve smyslu: co je zbytné – odstranit, co 
je nezbytné – nahradit ekologickou variantou. Aktuálně 
testujeme různé varianty.

Jaké	další	obaly	používáte?
Do firemního ekologického mixu zapadá už to, jaké dru-
hy materiálu používáme. Z pickovacího systému vychá-
zejí při výstupu balení, která se z plastu dostávají do 
lepenky. Načtením kódu z plastové expediční bedny na 
balicím pracovišti systém spočítá, do jaké velikosti balení 
se objem zakázky vejde, a vybere určité číslo krabice. 
Pokud je to z pohledu objemu zakázky možné, je priorit-
ně znovu použita unifikovaná krabice, ve které byl textil 
dodán. Zaměstnanec pak podle pokynu připraví přísluš-
nou klopovou krabici. Nepoužíváme tak žádný výplňový 
materiál, který představuje vysoké náklady a zdroje od-
padu. V našem provozu generujeme pouze ekologicky 
odbouratelný odpad. Další ochranu zboží při přepravě 
zajišťuje recyklovatelný polyetylen. Klasická trička jsou 
zabalená po deseti kusech, dražší produkty, jako napří-

klad polokošile, jsou do plastu baleny jednotlivě. Pokud 
jde o brandování obalů, používáme podle potřeby pouze 
lepicí pásku s logem firmy. Je to dáno nejen projektem 
jednotná bedna, ale především naším podnikatelským 
modelem B2B. Naše zboží často nesměřuje primárně 
přímo k našim zákazníkům, ale dále k jejich klientům.

Směrem	k	zákazníkům	používáte	deset	velikostí	
lepenkových	krabic.	Jaké	jsou	jejich	rozměry?
Rozměrová řada je zvolena tak, aby je bylo možné při 
distribuci na paletách ukládat s maximální optimalizací 
bez vzniku prázdných míst. Jsou v různých velikostech 
od 305 × 215 × 120 mm do 585 × 385 × 530 mm. Náš 
distribuční systém už při zpracovávání objednávky vy-
bere to nejvhodnější balení pro zasílané zboží, takže 
nepoužíváme žádné již zmíněné výplně. Tyto krabice 
jsou i prodejním zbožím, nabízíme je našim zákazníkům 
také jako doplňkový sortiment. Vyrobeny jsou z třívrstvé 
vlnité lepenky.

Využíváte	například	krabice	s	integrovanou	lepicí	
páskou	nebo	podobná	řešení?
Zatím ne. Aktuálně jsme je v rámci již zmíněného pro-
jektu Udržitelné balení testovali a nyní vyhodnocujeme 
jejich další použití. Jinak u zákaznických krabic máme ze-
jména z důvodu ošetření rizik dva zahraniční dodavatele.

Zvažujete	např.	využití	krabic	s	nastavitelnou	
výškou,	které	by	mohly	eliminovat	počet	krabic	
různých	rozměrů?
Dva typy zákaznických boxů mají nastavitelnou výšku. 
Praxe nám ukázala, že je to pro nás aktuálně dostačující. 
Do budoucna počítáme s dalším rozšířením podobného 
typu boxů.

Můžete	na	závěr	přiblížit	váš	provoz	 
hybridního	fotovoltaického	systému	 
s	kogeneracemi? 
Odpověď na:
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Jaké	hlavní	faktory	se	podle	vás	promítají	do	
aktuálně	rostoucích	cen	obalů?
Do cen obalů se zpočátku výrazně promítla zvýšená 
spotřeba v době covidu, kdy se zvýšila výroba roušek, 
ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického mate- 
riálu. Situaci mění i nutnost vyrábět gastroobaly z papíru, 
plastové výrobky již nejsou v oboru žádoucí. Tzv. ekolo-
gické nahrazování plastových výrobků papírovými ceny 
těchto výrobků značně zvýší.

Dále do procesu vstupují rostoucí ceny energií, doprava 
a další vstupní suroviny. V loňském roce jsme zazname-
nali velký nedostatek suroviny pro výrobu papírových či 
lepenkových obalů, výrobci se také obávají nedostatku 
plynu či značného zvýšení jeho ceny. Očekáváme, že vá-
lečný konflikt na Ukrajině situaci ještě zhorší. Zpoždění 
dodávek obalů způsobila také vysoká poptávka, rozvoj 
a rozšiřování zásilkových služeb. Výrobci nebyli schopni 
na vyšší poptávku reagovat a zvyšovat výrobu.

Které	potravinářské	segmenty	měly	největší	problém	
s	dodávkami?	
Všechny podniky napříč obalovým spektrem. Chybě-
ly vstupní suroviny, firmy nestačily uspokojit poptávku. 
V současnosti zase dopadá na výrobu již uvedené prud-
ké zvýšení cen energií a pohonných hmot.

V	jednom	z	rozhovorů	jste	zmínila	růst	cen	obalů	
o	50	až	80	%.	Máte	nějaká	podrobnější	čísla?
Zvýšené náklady na obaly a jejich likvidaci se projevují 
v různých oborech i na konkrétním výrobku různě. Na 
základě průzkumu mezi jednotlivými obory je nárůst 
skutečně v rozmezí 40 až 80 %. Nejvyšší nárůsty jsou 
v konzervárenství, lahůdkářství a v masném průmyslu.

Máte	pro	nás	další	důležité	informace	z	obalové	
branže?
Výrobci obalů žádají o zařazení do kritické infrastruktury. 
V opačném případě by to mohlo mít negativní dopad 
na zásobování potravinami, protože je nebude do čeho 
balit. A jak víme, hlavní úlohou obalu je ochranná funkce, 
chrání výrobek před poškozením, znečištěním, prodlu-
žuje jeho trvanlivost. Mezi další funkce patří manipulační, 
informační a marketingová. Co se týče základních infor-
mací na obalu, v současné době připravuje Evropská 
unie další systémy označování potravin, např. Nutri-Sco-
re a Eco-Score. Ale místa na obalech je málo, a výrob-
cům tak pravděpodobně stoupnou náklady.

Co	by	zařazení	do	kritické	infrastruktury	znamenalo	
v	praxi?
Podnikům, které budou zařazeny do kritické infrastruk-
tury, se v případě nedostatku nebudou vypínat zdroje 
energie – elektřina a plyn. 

Ceny	obalů	
rapidně	rostou
Firmy bojují s nedostatkem obalového materiálu. Jejich ceny se 
v některých případech zvedly o 40 až 80 %. O obalech chránících 
potraviny a nápoje jsme si povídali s prezidentkou Potravinářské 
komory ČR Danou Večeřovou. Dotkli jsme se také zálohování PET 
lahví a plechovek.

Adriana Weberová

„Náklady na obal tvoří obecně zhruba 7–10 % ceny 
výrobku, v potravinářství vlivem zvýšených nároků na 
obal 10–15 %. Cenu obalu nejvíce ovlivňuje materiál, 
ze kterého je vyroben, jeho kvalita a množství. Materiál 
většinou tvoří minimálně 50 % celkové ceny obalu.“

Zahajte novou, letní sezonu
bez problematických plastů
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Metriky
cirkulárního

designu

V DS Smith vám dokážeme poradit,
navrhnout a vyrobit komplexní
udržitelné obalové řešení v souladu
s trendy cirkulárního designu.

Společnost DS Smith pružně reaguje na
všechny náročné požadavky současného
trhu. Naše výrobní portfolio zahrnuje
pestré množství produktů, jako například
dárkové obaly, transportní obaly,
spotřebitelské obaly, displeje
a propagační obaly, uzpůsobené
ochranné obaly a průmyslové obaly.

Díky našim unikátním Metrikám
cirkulárního designu jsme schopni
poskytnout detailní rozbor vašeho
současného obalového řešení
a navrhnout zlepšení v těchto
kategoriích:

Každý zákazník je pro nás důležitý
a poskytneme mu individuální přístup,
abychom plně pokryli všechny požadavky na
poptávaný obal. Dokážeme pro zákazníky
uspořádat workshopy, na kterých navrhneme
a současně otestujeme hned několik variant
obalových řešení.

Jako členové nadace Elen McArthur jsme
aktivně zapojení v aktivitách spojených
s cirkulární ekonomikou a ve snaze o redukci
problematických plastů v obalových řešeních
navrhneme našim zákazníkům zcela
udržitelné obalové řešení včetně výpočtu
dopadu na životní prostředí a uhlíkové stopy.

Navštivte náš blog a zjistěte více o našich
službách: https://blog.dssmith.com/cz

Neváhejte kontaktovat naše obchodní
zástupce a pomozte nám udělat svět
udržitelnější.Jak	vnímáte	plýtvání	potravinami	 

a	co	říkáte	na	povinné	zálohování	 
PET	lahví	a	plechovek? 
Odpověď na:
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Jak	se	osvědčily	produkty	(Coca-Cola,	Coca-Cola	
Zero,	Fanta,	Sprite	a	Kinley)	v	novém	balení	KeelClip,	
které	jste	uvedli	na	trh	v	dubnu?
KeelClip je skvělou ukázkou vysoce funkčního a udrži-
telného obalového řešení. Přechodem na minimalistické 
lepenkové balení se zbavíme značné části plastových fó-
lií. Inovace tak pomáhá významně snížit zátěž na životní 
prostředí, tedy množství plastů ve výrobě. Lokálně jich 
ušetříme až 35 tun ročně jen na českém a slovenském 
trhu. Spojuje v sobě řadu výhod. Jedná se o ekologický, 
praktický, zcela recyklovatelný a bio rozložitelný obal. 
Zároveň má FSC certifikaci, která garantuje jeho původ 
z legální těžby a trvale udržitelně a sociálně prospěšně 
obhospodařovaného lesa či recyklovaných zdrojů. Pře-
chod na tento udržitelný obal je dalším střípkem v mo-
zaice ambiciózní environmentální strategie společnosti 
Coca-Cola – World Without Waste. 

Jaké	jsou	reakce	spotřebitelů?
Velmi pozitivní. Celkově oceňují udržitelný aspekt i vy-
nikající funkčnost KeelClipu, kdy je možné postupně 
odebírat jednotlivé plechovky, aniž by se obal jakkoliv 
poškodil, a zbylé plechovky jsou v něm velmi pevně 

Coca-Cola	věří	 
ve World  
Without Waste

Coca-Cola nedávno představila novinku KeelClip, o které jsme již informovali na portále 
www.packagingherald.cz. Ale to není zdaleka všechno. O dalších detailech i ambiciózních plánech 
nápojového giganta se dozvíte v rozhovoru s ředitelem pro korporátní záležitosti a udržitelnost 
společnosti Coca-Cola HBC CZ/SK Michalem Dyttertem.

Adriana Weberová

Michal Dyttert, ředitel pro korporátní záležitosti a udržitelnost
společnosti Coca-Cola HBC CZ/SK

Strategie World Without Waste
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uchyceny. Postupně nahrazuje původní balení v teplem 
smrštitelné fólii a těšíme se, že jej bude moci vyzkoušet 
stále více zákazníků. 

Z	jaké	lepenky	je	KeelClip	vyroben	a	proč	je	
dodavatelem	Graphic	Packaging	International?
Materiál, který výrobce používá pro výrobu KeelClipu, 
je pevná dřevovláknitá deska s názvem Omnikote. Stá-
vající dodavatel byl vybrán na základě velmi kladných 
referencí a zároveň je schopen poskytnout dostatečnou 
výrobní kapacitu.

Jak	dlouho	trval	jeho	vývoj?
Pokud přicházíme s novým designem, trvá tvorba 
12 týdnů. Od objednávky nám pak dodavatel dodá nový 
KeelClip za sedm týdnů.

V	únoru	jste	oznámili	úmysl	věnovat	2,5	miliónu	
korun	startupu	s	nejlepším	řešením	pro	udržitelné	
obaly.	Kolik	firem	se	do	projektu	přihlásilo?
O tuto výzvu byl mezi startupy obrovský zájem, což nás 
samozřejmě velmi těší. Ukazuje se, že právě téma udr-
žitelnosti velmi rezonuje mezi mladou generací a zájem 
startupů o danou problematiku tomu odpovídá. Celkem 
se přihlásilo 365 projektů. 

V	jaké	fázi	soutěž	aktuálně	je?	
V rámci soutěže již proběhla všechna hodnoticí krité-
ria a pohovory s finálovými účastní-
ky. Známe tedy už i vítěze. Odborná 
porota zvolila francouzský startup 
Greenbig, který řeší sběr a recyklaci 
PET lahví. Jedná se o sběrný auto-
mat, který je zároveň rozdrtí na vloč-
ky. Z nich se následně vyrábějí nové 
PET lahve při výrazně nižší spotřebě 
vody a produkce CO2.

Uvádíte,	že	kromě	finanční	
odměny	vítěz	získá	také	zajímavé	
zkušenosti	ze	spolupráce	s	vaší	
společností.	Můžete	to	rozvést?
Smyslem celé výzvy je podpořit pro-
jekty, které jsou v pokročilé fázi vývo-
je, a právě finanční prostředky mohou výrazně urychlit 
samotnou realizaci projektu a uvést ho do života. Zákla-
dem všeho je myšlenka udržitelnosti, podpora cirkularity 
a celkové snížení uhlíkové stopy. To přesně pasuje i na 
vítězný projekt, který lze velmi rychle uvést do praxe 
a dá se snadno využívat.

Jaké	vaše	udržitelné	obaly	považujete	za	
nejpovedenější	a	proč?
Zmíněný KeelClip je skvělou ukázkou, jak by měl udrži-
telný obal vypadat. Důležitý je použitý materiál, který by 
měl být recyklovatelný a v ideálním případě z něj stále 
dokola vyrábět nový obal. Právě cirkularita je z pohledu 
obalů klíčová.

Využíváte	například	i	odlehčené	sklo?
Dodavatelem našich skleněných obalů je společnost Ve-
tropack. Odebírali jsme z jejich závodu na Ukrajině, který 
je poblíž Kyjeva v Hostomelu. Po vypuknutí konfliktu na 
Ukrajině jsme museli hledat náhradní řešení, protože 
továrna přerušila výrobu a byla v centru těžkých bojů. 
Tématu zlehčování obalu se intenzivně věnujeme, a to 
v případě plastových i skleněných. Základní podmínkou 
je, že obal musí zachovat všechny své vlastnosti včetně 
odolnosti a odlehčení nesmí jít na jejich úkor.

Uvažujete	například	o	využívání	vratných	
zálohovaných	skleněných	obalů	v	retailu	podobně	
jako	Mattoni	nebo	Kofola?
Dlouhodobě využíváme vratné skleněné obaly v Hore-
ce, kde nám to z pohledu zákazníků dává největší smysl. 
V případě retailu vidíme spíše cestu v zálohovaných oba-
lech typu PET lahev a plechovka. Ze zákaznického po-
hledu nám toto řešení přijde zákaznicky nejpohodlnější. 

Jak	vnímáte	PET	lahve?
PET lahve jsou nedílnou součástí na-
šich obalových materiálů. Mají velké 
množství výhod a jednou ze zásad-
ních je i jejich recyklovatelnost a opa-
kované použití. Usilujeme o to, aby 
se z PET lahví znovu vyráběly PET 
lahve, a ocitly se tedy v tzv. cirkulár-
ní smyčce, kdy je možné je recyklo-
vat nesčetněkrát. Nechceme, aby 
končily jako součást textilního nebo 
automobilového průmyslu, protože 
pak už z nich PET lahev nikdy nevy-
robíte. Již v řadě evropských států je 
zálohový systém na PET lahve a ple-
chovky zcela běžný a věříme, že se 

tak brzy stane i u nás. Systém zálohování vidíme jako 
jediný možný, těší nás, že stejně to vnímá i většina české 
společnosti a řada odborníků. Veškeré mýty, které se ve 
spojitosti se zavedením zálohového systému objevují, 
se nám daří úspěšně vyvracet, a to na základě reálných 
výpočtů a dat. 
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Co	vás	vedlo	k	zavedení	vratného	
skla?	Jak	dlouho	proces	trval?
Cirkulka je součástí naší dlouhodo-
bé udržitelné strategie, v rámci které 
ctíme princip R-R-R (reduce – reuse 
– recycle). Kde to jde, preferujeme 
velkokapacitní obalová řešení na 
čepované nápoje. Podporujeme 
vratné obaly – v gastru dlouhodobě, 
v retailu nově díky Cirkulce. A v ne-
poslední řadě se soustředíme na 
recyklovatelnost a cirkularitu obalů, 
která je z našeho pohledu pro bu-
doucnost naprosto klíčová. Celý pro-
ces vzniku Cirkulky zabral zhruba tři 
roky, v rozběhu nás i naše dodava-
tele na čas zbrzdil covid. Intenzivní 
přípravy trvaly zhruba rok a půl. 

Mezi	kolika	sklárnami	jste	se	
rozhodovali?
Jako u většiny našich projektů jsme se i v tomto případě 
poohlíželi po třech dodavatelích.

Proč	jste	se	rozhodli	pro	Sklárny	Moravia?
Rozhodnutí padlo s ohledem na flexibilitu dodavatele, 
lokálnost a samozřejmě i cenu.

Jaká	byla	vaše	představa	o	tvaru	
vratné	lahve?
V našem zadání byla hlavním kri-
tériem odolnost lahve. Vzhledem 
k tomu, že odolnost jde ruku v ruce 
s jednoduchým designem, klíčovým 
zadáním byla životnost lahve a jed-
noduchý tvar.

Proč	jste	se	rozhodli	pro	
designéra	Martina	Turzíka?	Navrhl	
pouze	strukturální	design	lahve,	
nebo	i	design	jednotlivých	etiket?
Návrh skleněné litrové lahve zpra-
covával slovenský designér Martin 
Turzík, se kterým spolupracujeme již 
léta. Z jeho pera je například i lahev 
naší pramenité vody Rajec. Finální 
podobu lahve Cirkulky jsme ladili 
přibližně dva až tři měsíce, od ná-

vrhu k realizaci uběhlo zhruba půl roku. Etiketa a další 
vizuální materiály vznikaly separátně.

Kolik	návrhů	vám	předložil?
Od Martina Turzíka jsme dostali 10 návrhů. Ne nadarmo 
se ale říká, že v jednoduchosti je krása… Nakonec jsme 
se proto rozhodli pro ten nejjednodušší návrh, který 

Cirkulka	splňuje	
principy 3 R
Po mnohaměsíčních přípravách spustila Kofola 
ČeskoSlovensko projekt Cirkulka, do jehož vývoje 
investovala 30 milionů korun. Oblíbené nápoje Kofola, 
Rajec a Vinea jsou tak v retailu (ve vybraných prodejnách 
Tesco a v nabídce Rohlik.cz) nově dostupné ve vratných 
litrových lahvích vyrobených ve Sklárnách Moravia. 
O projektu se rozpovídala Markéta Ryšková, project 
managerka známého nápojáře. Vznik lahve nám v článku 
na straně 27 přiblížil i výrobce Cirkulky.

Adriana Weberová
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splňoval naše zadání mít opravdu odolnou, ale přitom 
v rámci možností co nejlehčí vratnou skleněnou lahev. 

Jaká	je	její	hmotnost	a	jak	se	liší	váhou	od	
jednocestných?
Lahve Cirkulky váží 630 g. Jednorázové nevratné sklo 
nepoužíváme, srovnání tedy nemáme.

Proč	jste	se	rozhodli	pro	1l	lahve?	Uvažujete	také	
o	jiných	velikostech?
Od počátku jsme se bavili o jednolitrovém formátu, který 
je ideální z pohledu konzumentských potřeb – jde o do-
statečný objem pro vychutnání si oblíbených nápojů, 

zároveň je to ještě snadno odnositelný formát. O dalších 
objemech zatím neuvažujeme. Cirkulka je postavená 
právě na jednolitrových skleněných lahvích, ve kterých 
aktuálně najdete Kofolu, Vineu a Rajec. Do budoucna 
se portfolio může rozšířit, záleží na zájmu ze strany spo-
třebitelů.

Podle	jakých	kritérií	jste	se	rozhodli	pro	zálohu	8	Kč?
Ve výši záloh se vždy promítají původní investice do 
výroby obalů. Vyšší zálohy zároveň lépe zajistí jejich 
návratnost.

Kolik	obrátek,	resp.	jaký	počet	plnění	očekáváte,	že	
lahev	reálně	vydrží?	
Běžné lahve vydrží zpravidla 20 otoček, u Cirkulky oče-
káváme zhruba 25 rotací. Realita ale nakonec může 
předčit naše odhady. Návratnost pivních lahví je vysoká, 
věříme, že i u Cirkulky bude spotřebitel díky zálohám 
motivován ke vracení.

Plánujete	využívat	vratné	lahve	i	pro	další	značky	
a	rozšířit	jejich	využívání	v	dalších	řetězcích?	
Rozšíření portfolia určitě budeme zvažovat, ale až zájem 
spotřebitelů ukáže další rozvoj Cirkulky. Novou obalo-
vou cestu chceme nabízet všem našim zákazníkům, kde 
systém vratných lahví dává s ohledem na zázemí prodej-
ny a kupní sílu smysl.

Plnění nápojů do Cirkulky si vyžádalo nové formátové díly na jednotlivé segmenty výrobní linky.
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Napadlo	vás	například	sdílet	vratné	lahve	také	
s	jiným	nápojářem,	což	by	ještě	více	podpořilo	
cirkularitu?
Cirkulka je obalovou alternativou pro každého, kdo hle-
dá udržitelná řešení, má rád naše tradiční značky a vy-
chutná si je rád ze skla. Věříme, že právě síla našich 
značek může pomoci změnit zaběhnuté chování někte-
rých spotřebitelů. Uvidíme, nakolik se naše očekávání 
naplní, a až podle toho budeme hledat další cesty, jak 
Cirkulku rozšířit.

Kdo	je	dodavatelem	uzávěrů	a	výrobcem	etiket?
Uzávěry pro nás vyrábí společnost FOB-Decor, kterou 
jsme vybrali primárně kvůli jejím zkušenostem s recyklo-
vanými víčky. Papírové etikety dodává Aluprint, na který 
padla volba hlavně proto, že jsou od našeho závodu do-
slova přes kopec. 

S	Cirkulkou	jste	začali	nově	používat	i	modulární	
přepravky	z	recyklátu.	Kolik	procent	recyklátu	je	při	
jejich	výrobě	použito?
Přepravka, kterou pro nás vyrábí společnost Schoeller 
Allibert, je až na odnosné ucho ze 100% recyklátu. Věří-
me, že díky své bytelnosti může vydržet ještě více cyklů 
než samotné sklo. 

Podívejme	se	trochu	zblízka	na	plnicí,	etiketovací	
a	paletizační	zařízení…
Pro plnění nápojů do Cirkulky jsme museli sehnat nové 
formátové díly na jednotlivé segmenty výrobní linky, dále 
pak bylo nutné aktualizovat softwarové programy. 

Co	bylo	na	úpravách	nejsložitější?
Nejsložitější byla úprava paletizace – dodávka potřeb-
ných komponent trvala zhruba půl roku. 

Asistovali	vám	při	úpravách	jejich	dodavatelé?	
Ano, stejně jako i při jiných odborných zásazích i při 
úpravách linky byli technici spolupracující odborné fir-
my přítomni. 

Jaké	jsou	aktuální	plnicí	objemy?
Zájem prudce roste v Česku i na Slovensku. Poptávka 
předčila naše očekávání. Musíme tedy vyrábět víc, než 
jsme počítali.

Dodavatelem papírových etiket je společnost Aluprint.

Modulární přepravka pro 2 × 6 lahví od Schoeller Allibert
Na návštěvě v Kofole – zhlédněte video
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Sklárny Moravia již v minulosti vyráběly 
vratné lahve, ale jde o okrajový sorti-
ment. „Naším hlavním sektorem jsou 

jednocestné prémiové tvarově náročné lahve,“ 
připomíná na úvod Radim Bondy, commercial 
director skláren.

Samotná technologie výroby je podle něho 
stejná, rozdíl je však v důrazu na výslednou 
kvalitu a složení skloviny. Hodně důležitá je 
dostatečná síla stěny, aby lahev vydržela opa-
kované přepravy jak v přepravkách, tak i na 
linkách, kde do sebe lahve navzájem narážejí. 
Odolné musí být také proti tepelným šokům 
v myčce lahví.

Z hlediska zadání byl tvar lahve předem daný. Výrobce 
vycházel z prvotního návrhu výkresu. K němu byl pou-
ze doplněn požadavek na logo jako embos v ramenou. 
Z toho však po několika návrzích sešlo. „Logo by muselo 
být co největší, aby mohlo být dostatečně výrazné. Jak 
můžete vidět na výsledné lahvi, všechny znaky (např. ob-
jem či logo) se nacházejí nad dnem. I zde jsme v průbě-
hu vývoje měnili velikosti a uspořádání právě z důvodu 
dobrého dotvarování znaků,“ vysvětluje Radim Bondy. 
Sklo se tvaruje jen v omezené formě. Čím je znak menší, 
tím horší je jeho dotvarovatelnost, tedy i jeho výraznost.

V počátečním zadání také figuroval požadavek na již 
zmíněnou odolnost vůči tepelnému šoku z důvodu te-
pelné pasterizace nápojů v samotných lahvích. To pro 
výrobce znamenalo kombinaci požadavků odolnosti na 
přetlak, tepelný šok a opětovné plnění. „S tím jsme ne-
měli zkušenosti. Nakonec ale z požadavku na pasteraci 
sešlo,“ vysvětluje Radim Bondy a dodává: „Spolupráce 
s designérem Martinem Turzíkem spočívala v definování 
designu lahve, konkrétně umístění znaků na lahvi a ost-
rosti přechodu vybrání v těle lahve pro etiketu.“

Hmotnost lahve vzešla již na začátku z návrhu. Samotné 
ladění a testování, kdy se sklárna snažila dosáhnout co 
nejlepšího rozložení skloviny, zabralo hodně času. „Vše-
ho všudy jsme vyráběli vzorové lahve pětkrát, než jsme 
dosáhli požadovaných výsledků. To u nás není obvyklé, 
většinou stačí jedna až tři zkoušky,“ prozrazuje Radim 
Bondy.

Samotná výroba forem trvá přibližně šest týdnů, což byl 
i tento případ. Vývoj forem, tedy tvorba výkresů a mode-
lů, zabere většinou kolem jednoho až dvou týdnů. Nejví-
ce času však zabrala uvedená výroba vzorků a „ladění“ 
forem, aby bylo dosaženo požadované kvality výrobků.

Sečteno a shrnuto: lahev musela mít téměř dokonalé 
rozložení. Nejtěžší na celém projektu bylo vyvinout 
správný tvar první tvarovací fáze, která má rozhodují-
cí vliv na rovnoměrnou tloušťku skla ve výsledné lahvi. 

„Vždy, když se nám podařilo úpravou formy odstranit 
proslabení v jedné části láhve, objevilo se proslabení 
v jiném místě. Velkou výhodou ale bylo, že jsme měli 
opravdu hodně času na vývoj, proto jsme si mohli dovolit 
experimentovat,“ podotýká Radim Bondy. 

Sklárny	Moravia	pojí	
s	Kofolou	letité	zkušenosti
Jak již bylo uvedeno, výrobou Cirkulky byly pověřeny Sklárny Moravia v Úsobrně. Právě ony mají 
letitou zkušenost s výrobky pro společnost Kofola. Historicky se totiž podílely na výrobě lahví pro 
firmy, které později přešly do jejího vlastnictví.

Adriana Weberová
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Přeprava elektroniky a nebezpečného 
zboží vyžaduje zvláštní přístup 

Požadavky na individualizaci a personalizaci s půso-
bivým metalickým leskem splňuje digitální ražba. 
Kromě toho umožňuje malé série nebo speciální 

edice. Podobnou technologii, a to hned ve třech varian-
tách metalické ražby, nabízí například společnost KURZ.

První možnost, tisk inkoustem na zadní stranu ražební 
fólie, lze aplikovat na online zařízení DM JETLINER při-
pojeného před stroje HP Indigo nebo offline na stroji DM 
UNILINER. „Tisková inkjetová jednotka s rozlišením 600 
dpi natiskne obraz na zadní stranu ražební fólie, který se 
následně přenese na substrát. PET nosič ražební fólie 
je odstraněn a substrát může být dále přetištěn v tis-
kovém stroji,“ upřesňuje Svetlana Holečková, business 
development, PR and marketing manager KURZ Czech 
& Slovak. Výsledek zušlechtění je plochý, lze jej tedy bez 
problémů přetisknout. Popsaným způsobem může být 
metalizován i substrát po tisku, kde metalizace slouží 
jako finální zušlechtění.

Následuje metalizace na toner, kdy stačí předtisknout 
vybraný individuální design pomocí digitálního tiskové-
ho stroje na bázi toneru nebo elektronického inkoustu 
na štítky, papír nebo lepenku. Následuje aplikace me-
talizace, která využívá jako lepidlo toner nebo elektro-
inkoust. Díky silnému splynutí mezi předtiskem a meta-
lickou ražbou je bez problémů možný přetisk digitální 
tiskárnou.

Průkopníkem v používání digitálních technologií i per-
sonalizace je společnost THIMM pack’n’display. Právě 
v Thimmu vznikly různé tiskové mutace bag-in-boxů 
o objemu 5 l pro Vinařství Mutěnice. „Velmi praktickou, 
snadno odnositelnou a dobře skladovatelnou konstrukci 
doplnily čtyři varianty potisku. Bag-in-boxy jsou v obcho-
dech díky odlišným potiskům velmi dobře viditelné a při-
táhnou v regálech pozornost kupujících,“ uvádí Markéta 
Svobodová, regional sales manager společnosti THIMM 
pack’n’display. 

Namísto obvyklé pětivrstvé vlnité lepenky navíc výrobce 
použil pevnou třívrstvou vlnitou lepenku. „Na obale je 
patrná i další výhoda, ačkoli je vyroben z B-vlny, není 
zde viditelný žádný vlnkový efekt,“ doplňuje Markéta 
Svobodová.

Vinařství si vybralo jako dodavatele THIMM z důvodu 
krátkého dodacího termínu – digitální tisk nepotřebuje 
k výrobě tiskové štočky, a tak se přípravné časy zakázek 
zkracují. Velkou výhodou byla i možnost objednání men-
šího množství jednotlivých mutací v rámci celé zakázky. 
Vinařství nemuselo objednávat více obalů, než aktuálně 
potřebuje. 

Personalizace  
rovná se  
digitál
Zásadní změny uplynulých let souvisí s nástupem nových moderních technologií v čele 
s všudypřítomnou digitalizací. Neomezené možnosti nabízí i v obalovém průmyslu, například oblíbené 
prvky personalizace a individualizace na obalech.

Adriana Weberová

Metalizace na lak  
umožňuje dva efekty v jednom



29

PR PREZENTACE

Řadu produktů je možné skladovat a přepravovat v běžných lepenkových krabicích. Elektronika nebo například nebezpečné 
zboží ale vyžadují speciální obaly, které je chrání před vlhkostí, korozí nebo elektrostatickými účinky. Jaké vhodné obaly pro 
specifické zboží zvolit?

Přeprava elektroniky a nebezpečného 
zboží vyžaduje zvláštní přístup 

www.rajapack.cz 
info@rajapack.cz

Nejvíce pozornosti vyžaduje nebezpečné zboží

Podle společnosti DEKRA CZ jsou v České republice ročně 
přepraveny stovky tun nebezpečného nákladu. „Přepra-
va takového nákladu dnes podléhá přísným regulacím 

a musí se řídit předpisy OSN, aby byla zajištěna co nejvyšší 
bezpečnost pro všechny zúčastněné osoby, ochrana životní-
ho prostředí, včetně zvířat, rostlin a vody, a také samotného 
majetku,“ vysvětluje Gabriela Fabianová, generální ředitelka 
společnosti RAJA. „Obaly proto musí splňovat přísná pravidla, 
aby bylo zabráněno poškození zboží nebo úniku nebezpečných 
látek do prostředí. Ze zásady platí čím nebezpečnější látka, tím 
bezpečnější obal,“ dodává.

Obaly určené pro přepravu nebezpečných látek musí být testo-
vány a certifikovány. OSN stanovila do zkušebních kritérií testy 
zahrnující test pádu, tlaku, stohování či chemické odolnosti. 
Na základě těchto kritérií se obaly potom dělí do 
tří skupin odpovídajících míře zabezpečení 
přepravovaného zboží. Tyto obaly na-
víc musí být vždy řádně označeny 
speciálními etiketami, které značí 
symbol nebezpečí. 

Nezbytnou ochranu poskytne i vhodně zvolená 
výplň a další doplňky balení
Vhodně zvolená výplň zlepší celkové vlastnosti balení a možnos-
ti ochrany zboží. Ideální a všestrannou výplň pro přepravu zboží, 
u kterého hrozí únik nebezpečné kapaliny (tedy od elektroniky, 
sprejů až po samotné chemikálie) představuje Vermikulit.

„Vermikulit díky svým vlastnostem skvěle chrání před mecha-
nickým poškozením a otřesy, reguluje vlhkost a teplotu a díky 
jeho absorpčním vlastnostem se nemusíme obávat případného 
úniku kapaliny do prostředí,“ doplňuje Gabriela Fabianová. 

Při přepravě elektroniky je zásadní ochrana proti vlhkosti
Kromě nebezpečného zboží vyžadují zvláštní pozornost také 
různá elektronická zařízení. V jejich případě se jedná o ochranu 
zboží samotného, které je choulostivé zejména na vlhkost. 

Největším strašákem pro přepravova-
nou elektroniku, ale také například 
oděvy, papír a jiné zboží, je poškození 
vlivem zkondenzované vlhkosti uvnitř 
balení. „Řešení pro tento problém 
představují antikorozní obaly a vysou-
šecí sáčky, které pomáhají odvádět 
a absorbovat nadbytečnou vlhkost. 
Vysoušecí sáčky se zpravidla jedno-
duše vhazují do obalů, ve kterých je 
zboží skladováno nebo přepravováno. 
Antikorozní obaly (například antikorozní papír) jsou důležité 
i v případě přepravy zboží na delší vzdálenosti,“ vysvětluje Ga-
briela Fabianová. 

Antistatické obaly pro menší elektroniku
Pro přepravu choulostivého zboží, jako je drobná elektronika, je 

vhodné zvolit antistatické balení, které zabraňuje hromadění 
elektrostatických nábojů.

Pro přepravu paměťových karet, čipů a ji-
ných drobných součástek se doporu-
čují antistatické sáčky, které díky svým 

vlastnostem zabraňují elektrickým výbo-
jům. Pro větší předměty 

jsou pak vhodné napří-
klad antistatické bublinkové sáč-
ky, které zabraňují hromadění 
nábojů, a navíc poskytují 
ochranu proti mecha-
nickému poško-
zení.
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Slovenská společnost Sensoneo zveřejnila při pří-
ležitosti Mezinárodního dne recyklace, 18. března 
2022, hodnocení 36 států z hlediska nakládání 

s komunálními odpady. Největším hříšníkem je podle její-
ho hodnocení Turecko, následované Estonskem a Chile. 
Nejlépe hodnoceným státem je Jižní Korea, následova-
ná Dánskem a Německem. Česká republika byla zařa-
zena na 20. místo.

I přes časté negativní hodnocení plastových produktů se 
očekává výrazný růst jejich výroby a spotřeby. Například 
německý Nova-Institut publikoval v prosinci 2020 údaje 
o očekávané výrobě plastů v roce 2050. Odhaduje se 
její zvýšení na 1,2 miliardy tun ze současných 400 milio-
nů tun. Podle jeho údajů bude většina – konkrétně 750 
mil. tun – vyrobena z mechanických a chemických re-

cyklací plastových odpadů místo dnešní převážné výro-
by z ropy. Pro tyto technologie jsou nezbytné dokonalé 
systémy sběru a třídění plastových odpadů.

Největší posun ve využívání plastových odpadů nastal 
v roce 2017, kdy Čína zakázala jejich import. Z USA 
a Evropy se do ní každoročně dováželo kolem sedmi 
milionů tun. Tento vývoz se přitom započítával do recyk-
lací. Americká EPA aktuálně hlásí, že v roce 2021 bylo 

Třídění	odpadů	je	pro	
udržitelnost	plastů	klíčové
Podle údajů OSN bylo v roce 2021 celosvětově spotřebováno 101,4 miliardy tun surovin, přičemž 
pouze 8,6 % z nich bylo recyklováno. Z celkového množství odpadů v EU tvoří 27 % komunální 
odpady. Akční plán EU pro oběhové hospodářství si klade za cíl snížit do roku 2030 na polovinu 
množství komunálního odpadu, který se nerecykluje. To představuje v případě odpadních plastů 
recyklovat alespoň 60 % plastových odpadů z tohoto proudu.

František Vörös

Kvalitní třídicí systémy pro plastové odpady minimalizují 
kontaminaci plastových recyklátů a vytvářejí základ pro 
zásobování zpracovatelského průmyslu vysoce kvalit-
ními regranuláty, po kterých je v současnosti vysoká 
poptávka. Obecně pak recyklace plastů napomáhá 
snižování emisí CO2.
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dosaženo míry recyklací 5–6 % oproti 8,7 % v roce 2018, 
přičemž vzrostlo množství plastového odpadu proti roku 
1980 o 263 %. Vloni tak bylo skládkováno 86 % plasto-
vých odpadů.

Aktuální evropská data o plas-
tech od asociace Plastics Eu-
rope jsou k dispozici za rok 
2020, kdy došlo k poklesu 
výroby panenských plastů na 
55 mil. tun, což představuje 
pokles o 14,6 % proti rekordnímu roku 2017. Obalové 
aplikace plastů dominují ve spotřebě s podílem ve výši 
40,5 % a s ohledem na jejich krátkodobou životnost se 
nejvíce podílejí – z více než 60 % – na vzniku postuži-
vatelských odpadů.

V EU27plus3 bylo shromážděno 29,5 mil. tun plasto-
vých odpadů. Z nich bylo 4,7 mil. tun exportováno mimo 
EU a většina (42 %) byla využita energeticky, 34,4 % 
bylo vytříděno pro mechanickou recyklaci a 0,2 % pro 
chemickou recyklaci. Celkem 23,4 % plastových odpadů 
bohužel skončilo na skládkách.

V publikaci asociace Plastics Europe nazvané The Circu-
lar economy for plastics jsou uváděna data za rok 2018 
pro plastové odpady ze systému směsných netříděných 
odpadů, který se podílí 52 % na množství odpadních 
plastů, přičemž systém separovaného sběru se podílí 
48 %. Zatímco z prvního 
systému je recyklováno 
6 % odpadních plastů, dru-
hý systém je desetinásob-
ně efektivnější – recykluje 
62 % odpadních plastů. Celkem je v Evropě vyrobeno 
4,9 mil. tun recyklátu, z čehož je 0,9 mil. tun exportová-
no. Ze zbývajících čtyř milionů tun je 46 % aplikováno na 
výrobky pro stavebnictví a více než pětina v obalových 
aplikacích, jako například lahve, kelímky, kýble, pásky, 
fólie a sáčky. Kvalitu recyklátu lze kontrolovat s využitím 
standardu DIN SPEC 91 446.

V	Evropě	bylo	v	roce	2021	recyklováno	8,2	mil.	tun	
plastových	odpadů
Podle nejnovější studie AMI – Applied Market Informa-
tion „Mechanical Plastics Recycling – European Market 
2022“ bylo v Evropě v roce 2021 recyklováno podstat-
ně více, konkrétně 8,2 mil. tun plastových odpadů, a prů-
měrný roční růst o 6,4 % bude pokračovat do roku 2030. 
V provozu je téměř 200 recyklačních závodů, zejména 

na HDPE, LDPE, PET a PP. Nejčastěji se recyklují pevné 
plastové obaly (26 %), následují stavební aplikace (14 %), 
fólie (13 %), zemědělské aplikace (7 %). Agentura Cere-
sana odhaduje roční růst trhu s recykláty do roku 2025 

o 5,7 %, s dominancí polypro-
pylenu.

Mechanické způsoby recykla-
cí jsou náročné na dokonalé 
vytřídění plastů podle typů 
a barev. Francouzský manažer 

firmy Suez Jean-Marco Boursier uvedl, že i na nejlepší 
třídicí lince na světě vzniká 25 % zbytkového odpadu, 
který se nedá mechanicky recyklovat. Jedná se o směs-
né nebo znečištěné plasty, pro jejichž využití je nejefek-
tivnějším způsobem chemická recyklace, kterou lze po-
užít i v případech odklonění odpadních plastů z proudu, 
který je dnes využíván v energetice. 

V Evropě máme různě účinný sběrný systém pro odpad-
ní plasty. Po vytřídění podle typů následuje převážně 
mechanická recyklace na regranulát s požadovanými 
fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Pro jeho uplatnění 
pro přímý styk s potravinami, pitnou vodou anebo pro 
dětské hračky jsou předepsaná přísná pravidla, která 
jsou pro řadu recyklátorů obtížně splnitelná. Nápomocny 
jsou nová digitální platforma MORE a Platforma Cirplus, 
jejichž cílem je stanovení standardů pro recyklované 
plasty, a tak i snadnější uplatnění na trhu.

Za světového lídra v ob-
lasti třídění plastových od-
padů je považována firma 
Tomra, která je kotována 

na burze v Oslu a v současnosti má 13 poboček po ce-
lém světě se 4 000 zaměstnanci. Vyrábí též automaty na 
třídění vratných lahví pro některé supermarkety. Ročně 
vytřídí 40 miliard nápojových obalů. Společnost přistou-
pila v červenci spolu s dalšími 11 firmami k Celosvěto-
vé alianci proti plastovým odpadům a zvýšila tak počet 
členů na 39. Má instalováno 100 tisíc zařízení ve více 
než 80 státech. Ve spolupráci s rakouským výrobcem 
polyolefinů – společností Borealis – realizuje rozšíření 
stávající kapacity mechanických recyklací polyolefinů na 
350 tis. tun v roce 2025.

Optimální třídicí centrum pro odpadní plasty z obalů je 
založeno na automatizovaném systému v několika stup-
ních. Dopravené slisované balíky plastových odpadů 
jsou rozrušeny, odpad je hrubě rozdrcen a na sítě jsou 

V Evropě máme různě účinný sběrný 
systém pro odpadní plasty.

Největší posun ve využívání 
plastových odpadů nastal v roce 
2017, kdy Čína zakázala jejich 

import.
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odstraněny malé částice. Následuje až jeden kilometr 
dlouhá dopravníková cesta, během které dochází k de-
tekci a odstranění kovových částic železného a neže-
lezného typu. Materiál dále prochází přes větrný třídič, 
kde jsou odseparovány lehké 2D frakce od 3D frakcí. 
Obě frakce jdou dále na infračervené separátory, které 
třídí podle nastavených spekter na jednotlivé typy plas-
tů, zejména na PP, HDPE, LDPE, PET a PS. Jednotlivé 
typy jsou promyty a usušeny a mohou být dále tříděny 
podle barev nebo v případě PET podle aplikací (podno-
sy, lahve). Následuje regranulace nebo je drť přidávána 
k panenským plastům před jejich zpracováním na finální 
výrobky.

V závodě bulharské firmy Integra Plastics nedaleko 
Sofie se využívá technologie Tomra 
Sorting Recycling. Investice v hod-
notě 40 milionů eur byla uvedena 
do provozu v únoru 2019. Má 
kapacitu 40 000 tun odpadních 
plastů, zaměstnává 85 lidí 
a využívá 14 automatických 
zařízení Tomra. Jeden 
z automatů je osazen 
systémem Laser Ob-
ject Detection, který 
umožňuje detekci 
a třídění černých ma-
teriálů. Jejich inovovaná 
linka Innosort Flake do-
káže při výkonu 4,5 tuny za 
hodinu roztřídit drť PET podle 
jednotlivých barev.

Ve finských Helsinkách byl 14. února 
2022 uveden do provozu závod na třídění komunálního 
a průmyslového odpadu s nejmodernější technologií tří-
dění, která je založena na umělé inteligenci (AI) v kom-
binaci s vysokým stupněm automatizace a výkonem 
30 tun za hodinu.

Koncem května 2021 byla ve švédském městě Motala 
oficiálně uvedena do provozu největší evropská továrna 
na třídění a recyklaci odpadních plastů v Evropě o ka-
pacitě 115 tisíc tun za rok. Generálním dodavatelem 
byl německý výrobce zařízení Sutco Recycling Technik. 
Součástí je i 19 zařízení firmy Tomra. Klientem miliono-
vého kontraktu byla organizace Svensk Plastervinning, 
která je ve Švédsku zodpovědná za recyklaci odpadních 
plastů z domácností.

V německém Oelbronu byl 1. července 2019 spuštěn 
údajně nejmodernější evropský závod na třídění lehkých 
plastových obalů. Investice 30 milionů eur, investorem 
byla společnost Suez. Unikátní je podzemní bezzápa-
chový bunkr o hloubce osmi metrů, kapacitě 9 000 m3 
pro odpadní plasty a 21 infračervených separátorů pro 
zvolené typy plastů.

Třídění	pomáhá	i	umělá	inteligence
Letos oznámila společnost Pre Zero Recycling, že po-
věřila německou společnost Stadler realizací automati-
zovaného závodu na třídění lehkých obalů v Eittingeru 
s kapacitou 102 tis. tun recyklátu za rok s uplatněním 
38 optických třídičů pro obaly z hliníku, fólie z PE, PP, 
PS/EPS, PET, PVC, papíru a lepenky. 

Společnost Masotina MFR z Korsiky 
dokáže na třech linkách osazených 

32 třídiči od společnosti Tomra 
zpracovat ročně 250 tis. tun od-

padních plastů. Německý start-
up WeSort AI z Würzburgu 

vyvinul model pro analýzu 
a třídění odpadů, založe-

ný na umělé inteligen-
ci, který se testuje ve 

Fraunhoferově institutu.

Ve	žlutých	kontejnerech	
je	kolem	40	druhů	plastů

V ČR se třídí plastový odpad 
většinou do žlutých kontejnerů, 

které pak obsahují kolem 40 druhů 
plastů, často i kombinací plast-hliník, 

plast-papír. V severních Čechách jsou 
žluté kontejnery určeny pouze pro třídění PET lahví, 
avšak reálně obsahují i značný podíl ostatních plastů. 
SAKO Brno plánuje začátkem příštího roku uvést do 
provozu, jako první v republice, automatické dotřiďova-
cí linky na papír a plasty s kapacitou 7 000 tun plastů 
a 8 000 tun papíru. Nový systém sběru a třídění komu-
nálního odpadu plánuje zavést i hlavní město Praha.

Podle Evropské komise (EK) je s odpady v ČR nakládáno 
před uložením na skládku v rozporu s jejich nařízením, 
když není realizována předúprava a vytřídění odpadů 
s nepříznivým účinkem na lidské zdraví, životní prostře-
dí a klimatickou neutralitu. To se týká i plastů. V dubnu 
letošního roku vyzvala EK Českou republiku k revizi stá-
vajících předpisů o nakládání s odpady. 





www.packagingherald.cz34

EKOLOGIE

I když je vlnitá lepenka známá již od roku 1856, tepr-
ve Američan A. J. Jones (patent z roku 1871) poprvé 
použil zvlněný papír pro obalové účely a je oficiálně 

považován za vynálezce vlnité lepenky. Nalepením krycí 
vrstvy na zvlněný papír O. Longem (1874) byla vyrobena 
dvouvrstvá vlnitá lepenka a byl dán základ strojní výroby. 
V roce 1895 pak byla vynalezena třívrstvá vlnitá lepen-
ka. Později se začala vyrábět i pěti- až sedmivrstvá vlnitá 
lepenka a pokračuje další rozvoj technologie její výroby 
i kvantity produkce.

Z hlediska výroby je průběžně zdokonalována konstruk-
ce zvlňovacích a periferních strojů, technologických 
postupů (např. lepení) i užití specifických druhů papírů 
a vývoj různých typů vln (geometrie a výška), což dodává 
vlnité lepence výrazné mechanické vlastnosti, pružnost, 
vzpěrovou pevnost a tlumicí schopnost při optimální 
plošné hmotnosti.

Nejvhodnější surovinou pro zvlněnou vrstvu je speciál-
ní papír z polobuničin (fluting). Dnes se ale nejvíce po-

Nejrozšířenější	 
obalový	materiál	je…
Vlnitá lepenka je materiálem, který od konce 20. století opravdu výrazně dokumentuje boom obalové 
techniky, především v oblasti přepravních obalů. Velký vzestup její spotřeby navazuje i na nástup 
e-commerce. Nespornou výhodou tohoto materiálu je snadná recyklovatelnost.

Miloš Lešikar, Adriana Weberová
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užívají recyklované flutingy nebo šedý balicí papír, tedy 
výrobky 100% ze sběrového papíru. Jako krycí vrstvy 
(u vícevrstvé vlnité lepenky) se používá nejčastěji du-
plexový (i triplexový) karton, vyrobený také ze sběrové-
ho papíru (testliner). Kvalitnější variantou je jednovrstvý 
karton ze sulfátové nebělené nebo i bělené buničiny 
(kraftliner), často „mramorovaný“ či natíraný. Lze ale také 
použít (zvláště u dvouvrstvé a méně kvalitní vlnité le-
penky) pouze recyklovaný papír (šedák). Pro speciální 
aplikační případy se používají i barevné papíry nebo již 
předpotištěné krycí papíry a kartony (i skládačkové le-
penky). Materiálové složení pak určuje následné využi-
tí vlnité lepenky jako materiálu na výrobu konkrétního 
obalu. Sběrový papír jako surovina na výrobu materiálů 
na vlnitou lepenku (VL) naprosto dominuje.

Výroba vlnité lepenky zaznamenává prudký vzestup, 
který je patrný na zvyšující se spotřebě surovin na její 
výrobu a také na rostoucích cenách materiálů na zvlně-
né i krycí vrstvy. V roce 2000 se spotřebovalo v České 
republice 288 579 t surovin na VL, v roce 2010 to bylo 
484 908 t, v roce 2019 se spotřebovalo 593 852 t, 
o rok později 605 963 t a vloni již 792 446 t surovin! Na 
zvyšující se výrobu vlnité lepenky samozřejmě navazuje 
stále stoupající produkce obalů z tohoto materiálu, která 
se však statisticky zjišťuje hůře, neboť je roztříštěna mezi 
desítky menších výrobců, kteří neposkytují produkční 
údaje.

Velký vzestup spotřeby obalů navazuje na nástup 
e-commerce, který v některých případech vede ke zce-
la nesmyslnému novému přebalování již vyrobených 
a pro prodej optimálně zabalených produktů do dalšího 
přepravního balení, včetně potřeby dalších fixací, lidské 
práce a dopravních nákladů. Ještě že jsou obaly z vlnité 
lepenky tak snadno znovu recyklovatelné a opakovaně 
použitelné.

Další využití nepotřebných krabic vyrobených z vlni-
té lepenky umožňuje například systém Kartofix, jehož 
dlouholetým dodavatelem je společnost SERVISBAL 
OBALY. „Jeho jedinečnost spočívá v tom, že zákazník 
si může přímo ve svém skladu vyrobit ze starých nebo 
nepotřebných krabic fixační materiál. Stroj Kartofix vlni-
tou lepenku rozřezává do podoby podlouhlé sítě, která 
se následně vkládá do obalů jako výplňový materiál. 
Balené zboží lze jednoduše do zmíněné sítě zabalit,“ 
podotýká Dalibor Vrba, specialista marketingu uvedené 
firmy. Řešení má vynikající vlastnosti pro tlumení nárazů, 
kterým bývají zásilky vystaveny během přepravy. 

Určitou nevýhodou popsaného výplňového materiálu 
může být prašnost. „Tu lze vykompenzovat například při-
dáním ,cedulky‘ dovnitř obalu, která zákazníky informu-
je, že pro zabalení byl využit tento ekologický materiál,“ 
doporučuje Dalibor Vrba. Z ekonomického hlediska se 
podle něho jedná o nejlevnější výplň, podmínkou je mít 
již uvedený zdroj použitých krabic pro její výrobu.

Počáteční investice v podobě nákupu stroje je brzy „roz-
puštěna“ v prakticky nulové útratě za výrobu fixačního 
materiálu. Zařízení si lze i pronajmout, čímž počáteční 
investice odpadá. Využití vyrobené výplně jde napříč 
obory, své uplatnění nachází například pro balení strojí-
renských dílů, keramiky, sanitárního zařízení a v dalších 
odvětvích průmyslu. „Se zvyšujícím se důrazem na eko-
logické balení roste i jeho používání e-shopy pro odesí-
lání zboží,“ doplňuje Dalibor Vrba.

Když už jsme u e-shopů, v oblibě jsou i výškově nasta-
vitelné krabice z VL.

Výškově nastavitelné krabice  
pro e-shopy i logistiku – více na
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Vítejte v Severním Jutsku. V nejřidče-
ji osídleném regionu Dánska (spadá 
sem i Grónsko) najdeme tři nemocnice. 

Rozděleny jsou do jedenácti středisek a do-
hromady disponují 1 800 lůžky pro bezmála 
600 000 obyvatel. Jejich společným problé-
mem bylo neúměrné administrativní zatížení 
personálu úkony, které lze automatizovat. Například 
skenováním čárových kódů při řízení zásob zdravotnic-
kých prostředků.

Neefektivní	a	rizikové	manuální	procesy
Problém neproduktivní činnosti zbytečně zatěžující 
zdravotníky byl nejmarkantnější na chirurgických oddě-
leních. Manuální doplňování zdravotnických prostředků 
bylo nejen časově náročné, ale také náchylné k lidským 
chybám. Po každé operaci sestry ručně objednávaly 

spotřebovaný materiál a implantáty. Duplicita 
objednaných produktů nebyla výjimkou. Jin-
dy nebyly chybějící položky objednány vůbec, 
případně docházelo k objednání nesprávných 
prostředků. Absence požadovaného zdravot-
nického materiálu následně vedly k odložení 
plánovaného zákroku. Přitom nebylo možné 

zpětně dohledat, u kterého pacienta byl použit konkrétní 
prostředek. Manažerům nemocnice navíc chyběl nástroj 
pro přesné sledování nákladů na operace.

Dánsko:	úspory	a	vyšší	
bezpečnost	pacientů
Celkem 34 000 eur – tolik činí roční úspora ve skladovém hospodářství na jediném oddělení dánské 
nemocnice v Severním Jutsku. Pomohla k tomu implementace standardů GS1!

Lenka Martínková

Region Severní Jutsko
• počet obyvatel: 600 000
• počet nemocnic: 3
• počet středisek: 11
• počet nemocničních lůžek: 1 800
• počet zaměstnanců: 8 700
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... Váš partner v paletách

www.herus-palety.cz

VÝKUP, VÝROBA A PRODEJ PALET

LICENCOVANÉ OPRAVY PALET

TŘÍDĚNÍ PALET

RECYKLACE PALET

Automatizované	doplňování	zásob	
Odstranění těchto nedostatků přinesla až implementace 
automatizovaného procesu doplňování skladových zá-
sob na bázi čárových kódů GS1. Řešení zajistilo jasný 
přehled o tocích zdravotnického materiálu. Navazující 
systém pro vysledovatelnost implantátů ke konkrétním 
pacientům byl postupně rozšířen na všechna chirurgic-
ká oddělení univerzitní nemocnice v Aalborgu, kde pilot 
probíhal. Tamní oddělení kardiologie a ortopedie zaved-
lo systém pro automatizované objednávání zásob s vy-
užitím identifikátorů GTIN zakódovaných ve 2D kódech 
GS1 DataMatrix umístěných na obalech zdravotnických 
prostředků a implantátů. Relativně nenáročný projekt 
nemocnice zvládla vlastními silami; vyžádal si přibližně 
200 hodin vývoje jejích IT pracovníků. Proces automa-
tizovaného doplnění zásob se spustí načtením GS1 Da-
taMatrixu z obalu použitého zdravotnického prostředku 

přímo na operačním sále. Pokud spotřeba konkrétního 
produktu klesne pod definovanou hranici, informační 
systém danou položku automaticky objedná. 

Příjem a zaskladnění produktů se tak konečně obejde 
bez papírových dokumentů. Řízený sklad poskytuje plný 
přehled o stavu zásob, jejich pohybu a především o da-
tech exspirace. Likvidace nespotřebovaného materiálu 
s prošlou exspirací se tak stala minulostí. Díky snížení 
množství prostředků vázaných v zásobách a odstranění 
ztrát oddělení kardiologie uspořilo během prvního roku 
pilotního provozu 34 000 eur. 

Harmonogram pilotního projektu
• Představení projektu zaměstnancům nákupu; vysvět-

lení problémů se stávajícími procesy doplňování zásob 
a sledovatelnosti implantátů

• Technické představení nového procesu řízení zásob 
s aktualizovanými interními procesy

• Sestavení plánu implementace s týmem odpovědným 
za oddělení, uzávěrky, nákup HW a zapojení personálu

• Školení personálu, včetně tzv. superuživatelů, kteří 
následně pomáhají ostatním 

• Vlastní implementace
• Vyhodnocení projektu a podpora uživatelů, dokud 

nejsou s novým procesem plně spokojeni

Benefity
• Proces doplnění zásob po každé operaci se podařilo 

zkrátit na tři minuty z původních 10–15 minut, a to při 
odstranění chybovosti.

• Lepší řízení zásob znamená lepší organizaci a plánování. 
• Již nedochází k rušení operací z důvodu nedostatku 

potřebného materiálu.
• Doplňování zásob může po krátkém zaškolení vykonávat 

prakticky každý zaměstnanec, což je v období dovole-
ných či zvýšené nemocnosti personálu velkou výhodou.

• Integrace do národního registru implantátů. Snadné do-
hledání příjemce implantátu v případě potřeby. 

• Přesnější data o nákladech na operace pomáhají fi-
nančnímu oddělení lépe plánovat. Nemocnice má lepší 
vyjednávací pozici pro jednání se státními úřady, které 
financují zdravotní péči, i při výběrových řízeních na 
dodavatele zdravotnických prostředků.
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Optimalizovat balicí proces od návrhu zpráv 
a značení až po označování palet umí například 
software CoLOS Packaging Intelligence. Ten 

má k dispozici tři moduly, které se vzájemně doplňují 
a mohou být implementovány samostatně nebo spo-
lečně. Jedná se o moduly Message Management, Line 
management a Verification.

V dnešní době jsou návrhy etiket sofistikované, jejich 
ruční tvorba stojí čas a zvyšuje se riziko chybovosti. 
U etiket s provázaným textem a čárovými kódy je vyšší 
riziko, že operátoři vyberou nesprávné zprávy nebo za-
dají chybná data. A právě modul Message Management 
zjednodušuje návrh zpráv a značení od nastavení až po 
spuštění. Řešení pro návrh zpráv a správu dat mohou 
snížit náklady na ruční zadávání a údržbu dat zpráv až 
o 90 %. Zároveň mohou zkrátit dobu přechodu mezi vý-
robními příkazy až o 50 %!

Jak to funguje v praxi? Soulad s balením začíná správ-
ným návrhem zprávy a značením. Message Manage-
ment zvyšuje přesnost, efektivitu a úspory nákladů díky 
těmto možnostem: návrhu zpráv, který umožňuje tvorbu 
a správu komplexních zpráv prostřednictvím jednoho 
centrálního rozhraní a intuitivních „průvodců návrhem“. 
Dále jde o automatizaci přinášející rychlejší starty s niž-
ším počtem chyb. A konečně správa dat, kdy lze propojit 
pole s hlavními produktovými tabulkami ERP a naplně-
ním dat SKU.

Zkušenosti s využíváním Message Managementu mají 
například ve společnosti LAPP. „Dříve jsme museli naše 
tiskárny konfigurovat jednu po druhé s nevyhnutelnou 
mírou chybovosti. Nyní jsou tiskárny díky softwaru CoLOS 
vzdáleně spravovány a pro každý druh etiket jsou vytvá-
řeny různé zprávy. Výrobkové řady jsou centralizovány 
v databázi. Když spustíme nový výrobní cyklus, naskenu-
jeme informace o produktu. CoLOS vytvoří odkaz a ode-
šle zprávy požadovaným tiskárnám,“ popisuje systém 
Oliver Kast, process design engineer společnosti LAPP.

Řešení,	které	maximalizuje	výkon	tiskárny	během	
každé	fáze	balení	na	každé	lince
Je zřejmé, že je potřeba zvýšit efektivitu výrobní linky 
omezením prostojů a zlepšením výkonu. Výzvou však 

Vše	začíná	
správným	
kódem

Provoz více balicích linek v režimu 24/7 vyžaduje velké úsilí, aby se jejich vlastník vyhnul prostojům 
a problémům. Používání odlišných zařízení a softwarů v různých fázích balicích operací zvyšuje riziko, 
že data nebudou konzistentní a systémy nebudou efektivně komunikovat.

Adriana Weberová

xxx popis
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zůstává zjistit jak. Odpověď je: najít skrytá úzká místa, 
maximalizovat OEE. OEE se používá jako ukazatel vý-
robní ztráty způsobené prostoji/poruchami či opravami 
strojů. Skládá se ze tří faktorů – DOSTUPNOST: skuteč-
ný čas výroby versus plánovaný čas výroby; VÝKON: 
skutečně vyrobené množství versus teoreticky vyrobené 
normované množství; KVALITA: celkové množství shod-
ných výrobků versus celkové množství všech výrobků. 
K tomu pomáhá řešení Line control.

Bez včasných a použitelných údajů nelze provádět efek-
tivní vylepšení balicí linky. Pomocí řídicích panelů a pře-
hledů v reálném čase lze činit rozhodnutí na základě 
dat, která řeší klíčové prostoje, ztráty výkonu a kvality. 
Zmíněné řídicí panely a přehledy obsahují plně integro-
vanou sadu produktů pro řízení balicích linek, což usnad-
ňuje vytváření a zobrazování užitečných informací pro 
neustálé zlepšování jednotlivých operací.

Jak řešení funguje? Automatizovaný systém řízení lin-
ky CoLOS slouží jako centrální místo pro optimalizaci 
výkonu tiskárny a zlepšení každé fáze balení. Důležité 
je nastavení, kdy je třeba stáhnout kompletní úlohy 
v jednom kroku nebo automaticky ze zařízení pro ří-
zení linky. Co se týká produkce, řešení umožňuje oka-
mžitý přístup k řídicím panelům výkonu založeným na 
internetovém prohlížeči; tím získáte okamžitá upozor-
nění (e-mail, SMS) v případě, kdy nastanou problémy. 
Pro kontrolu kvality je stěžejní měřit data v reálném 
čase získaná přímo z tiskáren nebo zařízení na lince. 
Doporučuje se jimi řídit. O zkušenosti s popsaným ře-
šením se s námi podělil Todd Mondry, vice president 
of engineering and operations Red River Commodi-
ties: „Nyní můžeme činit lepší rozhodnutí na základě 
reálných dat při implementaci vylepšení linek. CoLOS 
OEE se ukázal tak účinný, že ho plánujeme nasadit 
ve všech našich továrnách. Ve skutečnosti mě závody 
pravidelně žádají o aktuální informace, kdy jej mohou 
nasadit na svém místě.“

A nyní se dostáváme k poslednímu modulu Verification 
neboli řešení pro ověřování a automatizovanou kontrolu. 
Jeho využívání zajistí například méně odpadu z obalů, 
větší úsporu nákladů nebo minimalizuje zmetkovitost 
výrobku, jeho přepracování či stažení z trhu.

Pokud se při balicích operacích spoléhá na ruční proce-
sy, je třeba vynakládat značné úsilí k udržení přesnosti 
a efektivity. Chyby v tisku nebo kódování, které nejsou 
objeveny do několika hodin (nebo ještě hůř, až poté, kdy 

výrobek opustí výrobu), vedou k plýtvání nebo náklad-
nému stahování výrobku.

Lidská chyba je nevyhnutelná, ale odpad nemusí být. 
Systém CoLOS automatizuje kontrolu – bez jakéhokoli 
dopadu na rychlost výroby – aby pomohl snížit plýtvání 
a zvýšit efektivitu. Tato osvědčená inspekční platforma 
skenuje a kontroluje pomocí strojového vidění každé 
jednotlivé balení a kód na linkách, a to i v těch nejslo-
žitějších aplikacích. Komplexní řešení CoLOS detekuje 
chyby v reálném čase a okamžitě zastaví výrobní linku 
nebo vyřadí vadný výrobek, čímž zabrání nahromadění 
vadného produktu až do další ruční kontroly.

Modul Message Management zjednodušuje návrh zpráv a značení  
od nastavení až po spuštění.

Za vším stojí mnohaleté zkušenosti
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Jedním z hlavních trendů v oblasti průmyslového 
značení je sledovatelnost a dohledatelnost (track 
& trace) spočívající v označení výrobku unikátním 

kódem (nejčastěji EAN a DMC kódy, ale i klasické alfa-
numerické znaky). Právě z nich lze vyčíst potřebné údaje 
jako datum výroby/spotřeby, výrobní číslo, směnu či jiné 
identifikační znaky pro zpětnou dohledatelnost. 

Zároveň se zvyšují také nároky na rychlost a spolehli-
vost značicích zařízení, ale i důraz na ekologický aspekt. 
Například pro inkoustové tiskárny se vyvíjejí inkousty 
s nižším obsahem škodlivin nebo jsou k dispozici na trhu 
i speciální potravinářské inkousty.

Specialistou na průmyslové značení je například spo-
lečnost Liftec. Ve svém produktovém portfoliu má bez-
kontaktní značení, kam patří inkoustové značení (ink-jet, 
HRP, DOD) nebo laserové značení (w, DPSS, vlákno). 
Z kategorie kontaktního značení stojí za zmínku mik-
roúder, horká ražba, termotransfer nebo pneumatické 
razítko. „V oblasti TIJ inkoustové technologie jsme ve 
společnosti ANSER nalezli partnera, který jako jeden 
z prvních přišel na trh s ,inch‘ (palcovými, 25,4mm) cart-
ridgemi. V kombinaci, kdy lze tisknout najednou se dvě-

ma palcovými cartridgemi, získáváme bezmála už 50 
mm – a to je již na tuto technologii pořádná výška,“ před-
stavuje novinku Jiří Uhlík, ředitel divize PZ – Průmys- 
lové značení. Oblast laserové technologie podle něho 
prochází dynamickým vývojem v oblasti softwaru, komu-
nikace a vylepšení 3D značení. „V případě technologie 
mikroúderu/rytí kvalita nové produkce již odpovídá ná-
ročnosti a požadavkům uvedeného prostředí,“ doplňuje.

Aktuálně probíhá designová a technologická proměna 
odpovídající požadavkům plynoucím z Průmyslu 4.0, 
kdy většina společností pracuje na překonání výzev, 
zejména co se týká softwarové komunikace jednotli-
vých zařízení v rámci výrobního procesu a využití získa-
ných dat. Společnost Liftec se proto se svými partnery 
důsledně zaměřuje nejen na mechanické inovace, ale 

Úspory	může	přinést	 
inkoust	i	laser
Také v oblasti průmyslového značení je v současné době znát snaha zákazníků minimalizovat náklady 
a hledat úspory. Kýžené ušetření prostředků mohou přinést například inkoustové technologie. Při 
jejich používání si zákazník pořizuje „pouze“ kapaliny (cartridge) a dochází ke snížení celkové ceny ve 
srovnání s tiskem a aplikací etiket. Dlouhodobé úspory nákladů přináší také značení laserem.

Adriana Weberová

U lepení etiket na plastové nebo 
kovové výrobky přichází na řadu 

možná alternativa  
v podobě laserového nebo 

mikroúderového/rycího značení.
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www.gs1cz.org

STANDARDY GS1
PRO LOGISTIKU

Funkční identifikace
pro trasování

a vysledovatelnost
v dodavatelském řetězci

Standardy podporující řešení
požadavků evropské legislativy

Součást standardu
Světové poštovní unie

Efektivní stahování zboží z trhu

Přenos elektronických dat pomocí
EDI - DESADV

GLN (Global Location Number),
GTIN (Global Trade Item Number),

SSCC (Serial Shipping Container Code), 
lineární čárový kód GS1-128,

GS1 logistická etiketa, DESADV
(Despatch Advice)

investuje i do rozvoje komunikačních rozhraní a progra-
mového vybavení.

Jako téměř ve všech oborech je rovněž v oblasti průmys- 
lového značení v současné době znát snaha zákazníků 
minimalizovat náklady a hledat úspory. Uvedeme hned 
několik konkrétních případů. Například klasické lepení 
papírových etiket na lepenkové krabice. Nevýhodou 
jsou zde přirozeně vyšší náklady na spotřební materiál 
(etikety, termotransferová páska a náhradní tiskové hla-
vy do tiskárny), proto se nabízí možná alternativa a úspo-
ra v podobě inkoustových technologií: například CIJ 
(continuous ink-jet), HRP (high-resolution-print) nebo TIJ 
(thermal ink-jet). Zákazník si pořizuje „pouze“ kapaliny 
(cartridge) a dochází ke snížení celkové ceny ve srovnání 
s tiskem a aplikací etiket.

U lepení etiket na plastové nebo kovové výrobky při-
chází na řadu možná alternativa v podobě laserového 
nebo mikroúderového/rycího značení. Řada zákazníků 
by se možná mohla obávat vyšších pořizovacích nákla-
dů (v případě laseru), ale po pořízení přichází okamžitá 
úspora v podobě nižších nákladů za jednotlivé označení/
etiketu včetně dalších spotřebních či servisních nákla-
dů. Navíc uživatel dostává trvalé značení ve vysokém 
rozlišení.

Na laserovou technologii vsadila například společnost 
PLASTIA. Ta pro výrobu a následnou identifikaci svých 
plastových produktů používala papírové etikety, ale hle-
dala jiné možnosti řešení. Papírové etikety se totiž pro 
označení plastových květináčů ukázaly jako nevhodné. 
„Zásadním problémem bylo jejich příliš snadné odstra-
nění či poškození a s tím spojená ztráta identifikace da-
ného výrobku a relativně vysoké náklady na zmíněný 
způsob značení,“ vysvětluje Jiří Uhlík. 

V úvahu přicházely různé technologie využívající zna-
čení inkoustem, ale nakonec z důvodu trvanlivosti zna-
čení a dlouhodobé úspory nákladů bylo společnosti do-
poručeno značení laserem. Právě sázka na laserovou 
technologii se ukázala jako správná a prozíravá cesta. 
Navržené řešení nejen přineslo trvalé značení u všech 
plastových výrobků, ale zároveň se přizpůsobilo rychlos-
ti a taktu výrobních linek a snížilo ve výsledku náklady 
ve srovnání s dosavadní praxí. Další výhodou uvedené 
aplikace je možnost produkt velmi variabilně označit.

„Laserová technologie pracuje na principu koherentního 
záření – vysoce exponovaného paprsku světla (většinou 

mimo viditelné spektrum), koncentrovaného do jednoho 
bodu. Díky tomu dochází k prudkému ohřátí materiálu 
(v řádu milisekund). Laserovým paprskem je tak možné 
měnit barvu materiálu, gravírovat nebo dokonce řezat,“ 
popisuje moderní technologii Jiří Uhlík. PLASTIA ocenila 
již zmíněnou variabilitu značení s vysokým rozlišením, 
ale také trvanlivost značení. Neméně významným be-
nefitem je, že technologie není závislá na použití dal-
ších spotřebních materiálů, a rovněž snížení nákladů na 
označení jednoho květináče. 

PI
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Saúdskoarabský výrobce vody Ramah využívá 
ve své továrně různé typy paletizačních robotů 
KUKA. Jejich úkolem je třídit, balit a ukládat lahve 

s vodou na palety. Roboty dosáhnou průměrného výko-
nu 81 000 lahví za hodinu.

Zaměstnanec obsluhuje automatizovanou linku pro-
střednictvím řídicí jednotky systému, kterou instaloval 
systémový partner společnosti KUKA, firma MEMCO 
(Middle East Factory for Machines). „Jedná se o vysoko-
rychlostní paletizační aplikaci, která nahradila ruční práci. 
Automatizace pomocí robotů dokáže splnit vysoké po-
žadavky a zároveň pracovat s maximální hospodárností. 
Dalším pozitivním aspektem jsou nízké nároky robotů na 
údržbu,“ vysvětluje Ibrahim Alassaad, ředitel designové 
a projektové sekce MEMCO, společnosti, která se zabý-
vá vývojem a výrobou plně automatizovaných plnicích 
a balicích linek pro potravinářský a nápojový průmysl.

Dva roboty KR 40 PA pro střední užitečné zatížení (do 
40 kg) umísťují zabalené lahve na dopravník v ideálních 
rozestupech tak, aby je bylo možné později ukládat na 
palety. Jedno balení umístí vlevo, druhé vpravo. Díky čtyř-
osému kinematickému systému dosahují roboty vysoké 
pracovní rychlosti, až 56 cyklů za minutu. Pro maximální 
přesnost a spolehlivost integrovala společnost MEMCO 
do výrobní linky řídicí software KUKA.ConveyorTech. Ten 
zajišťuje koordinaci paletizačních robotů u dopravníku.

Další operace provádí těžký paletizační robot KR 700 PA. 
Ten uchopí celou vrstvu lahví s vodou – jejich počet se 
liší podle balení – pomocí speciálního úchopného koše 
a zvedne ji na paletu. Díky dosahu až 3,15 m a vysoké 
pracovní rychlosti je pro tento úkol ideální.

Třetí procesní krok na lince je svěřený robotu KR QUAN-
TEC PA. Přestože byl navržen pro manipulaci s hmot-
nostmi až 240 kilogramů, nyní je jeho úkolem umístit 
tzv. slipsheet – lepenkovou proložku vážící jen několik 
set gramů – na lahve s vodou, které jsou již připraveny 
na paletě. Pomocí vakuového uchopení přesně umís-
tí proložku, na kterou následně robot KR 700 PA uloží 
nové lahve, a to každou minutu. Jakmile je paleta plná, 
odveze ji dopravník a další dopravník na její místo pře-
praví paletu novou.

Rychlost linky ve společnosti Ramah je nyní jedna z nej-
vyšších v nápojářském průmyslu. Automatizace navíc 
umožňuje zpracovávat několik různých druhů nápojo-
vých lahví současně. Přínosem je také šetrná manipu-
lace s lahvemi a obaly při třídění, balení a ukládání, což 
zajišťuje minimální deformace nebo poškození zboží. 

Roboty	KUKA	zmanipulují	
81	000	lahví	za	hodinu
Automatizace výrobních, logistických a balicích procesů pokračuje. Například roboty KUKA paletizují 
lahve s vodou i v tak zdánlivě exotické zemi, jako je Saúdská Arábie.

Adriana Weberová

Rychlost linky je nyní jedna 
z nejvyšších v nápojářském 

průmyslu.
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4 000 ZAŘÍZENÍ
PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

AUTOMATIZACE

Navrhneme a zrealizujeme automatizovaná pracoviště.

Umíme software přizpůsobit vašim požadavkům.
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JSME VAŠÍM PRŮVODCEM VE SVĚTĚ 
PRŮMYSLOVÉHO ZNAČENÍ 
A AUTOMATIZACE

Značení 
laserem

Značení 
inkoustem

Mikroúderové
značení

Termotransfer Automatizace Strojové
vidění

Horká
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Vertikální zakladač Compact Double s dvojitou hloubkou pro skladování 
a Twin extraktorem pro uložení dvou polic nad sebou

LOGISTIKA

Některé společnosti baví hledat nová chytrá ře-
šení pomáhající maximalizovat výkon strojů i lidí. 
Jejich snahou rovněž je, aby se Česká republi-

ka stala inovačním lídrem automatizované intralogisti-
ky. Jednou z nich je například VertiFlex. Společnost od 
loňského roku nabízí warehouse management system 
(WMS) s využitím vlastního softwaru VertiNode Ai, který 
je na principu umělé inteligence. 

Twin	umožňuje	přepravovat	dvě	police	současně
Z realizovaných projektů registruje rapidně rostoucí 
poptávku po smart řešeních, která přinášejí vysokou 
přidanou hodnotu. Příkladem jsou instalace vertikálních 
zakladačů s technologií dvojitého výtahu, tzv. Twin, 
případně dvojitého výtahu a dvojité hloubky polic, tzv. 
Double, které výrazně převyšují tradiční vertikální za-
kladače s jednoduchým výtahem. Technologie Twin 
umožňuje přepravovat dvě police současně, což pomá-

há rychlejšímu vychystávání položek. V době, kdy pro-
bíhá vychystávání z první police, načte Compact Twin 
další polici podle vychystávacího seznamu a umístí ji do 
čekací polohy na volné místo ve výtahu. Po potvrzení 
prvního výběru ze seznamu se police přesune zpět na 
výtah a druhá police se posune přímo z pozice čekání. 
Poté se spustí další odběr z vychystávacího seznamu 
objednávky. „Navíc spodní pozice výtahu je umístěna 
pod pohonem, a dosáhne tedy až k zemi. Je tedy mož-
né navýšit kapacitu vertikálního zakladače o dalších 5 
% oproti ostatním řešením,“ doplňuje Bohumil Tejnický, 
managing partner společnosti VertiFlex.

Double	nabízí	více	skladovací	kapacity	 
na	omezené	ploše
Technologie zakladačů Double jde ještě dále a díky dvo-
jité hloubce nabízí více skladovací kapacity na omezené 
ploše. Řešení poskytuje oproti konvenčním vertikálním 

Když	
automatizaci
ve	skladech	
řídí	AI

Člověk i stroj mají své limity a v současné době jsme jim už velmi blízko. V intralogistice je automat 
svalem, který musí řídit mozek ve formě softwaru – a spolu současně ulehčují život člověku.  
Po mechanické stránce se stroje blíží své dokonalosti, ale až jejich správné využití dovoluje dosáhnout 
netušených možností. Podívejme se na konkrétní případy využití vertikálních zakladačů a jak 
strojům a lidem může v intralogistice pomoci umělá inteligence (AI).

Adriana Weberová
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zakladačům 200% skladovací kapacitu na pouze 160 % 
plochy, kterou zabírá stroj. Tím možnosti automatizace 
zdaleka nekončí. Propojení vertikálních zakladačů s vy-
soce efektivními dopravníky vytváří jedinečnou syner-
gickou technologii Dynamic, která poskytuje vynikají-
cí efektivní manipulaci se zbožím a zároveň i vysokou 
spolehlivost. Compact Dynamic je plně automatické 
řešení dopravy zboží k člověku umožňující manipulaci 
s různými variantami plastových boxů. Výhodou je rychlá 
instalace a možnost rozvoje či rozšiřování technologie za 
běhu. V případě servisních zásahů dochází k odpojení 
pouze konkrétního modulu. 

Madal	Bal	si	vybrala	opláštění	ve	firemním	designu
Příkladem realizace, která zahrnuje téměř vše výše 
uvedené, je dodávka čtyř vertikálních zakladačů Com-
pact Twin do zlínské společnosti Madal Bal zaměřující 

se na přímý dovoz a B2B distribuci ručního a elektric-
kého nářadí. Vertikální zakladače s opláštěním na míru 
byly dodány ve firemním designu a vzájemně kooperují 
prostřednictvím softwaru VertiNode Ai. Ten je také pro-
pojen se systémem řízení skladu (WMS). Naskladňování 
zboží a jeho následné vychystávání je tak řízeno s vy-
užitím umělé inteligence (Ai), která v čase na základě 
údajů z WMS systému optimalizuje maximální využití 
kapacity jednotlivých zakladačů. Vertikální zakladače 
jsou doplněny vychystávacím regálem pracujícím na 
principu technologie pick-to-light. „Barevně rozlišená 
potvrzovací tlačítka a výběr barev umožňují ve vy-
chystávací zóně práci více operátorů současně. Tento 
systém také umožňuje navýšení počtu vychystaných 
objednávek,“ uvádí Martin Pernický, vedoucí logistiky 
společnosti Madal Bal. 

PI

Neomezené možnosti  
umělé inteligence
Nejen funkcionalitou živ je člověk!

Vertikální zakladač v Madal Bal  
byl spuštěn v termínu
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Přes sklad světové špičky v zamykacích systémech 
automobilů, firmy KIEKERT, projde v závodě v Pře-
louči až milion součástek denně. Při tak obrov-

ském množství bylo nezbytné přikročit k automatizaci. 
Během tří měsíců společnost STILL navrhla a nasadila 
řešení, které výrobci pomáhá s intralogistikou i ve velmi 
náročných prostorech.

Přestože má společnost KIEKERT závody v USA, Asii 
i různých zemích Evropy, ten největší se nachází v Pře-
louči. Denně dokáže vyrobit 90 linek až 200 tisíc za-
mykacích systémů. Vše navíc funguje v nepřetržitém, 
třísměnném provozu. Podnik už nemá místo pro další 
rozšiřování, vše je tedy mimořádně náročné na prostor. 

„I v takto komplikovaných podmínkách jsme potřebovali 
rychle vyřešit automatizaci převozu materiálu a kompo-
nent mezi skladem a výrobou. Vše se navíc musí dostat 
na správné místo přesně v ten okamžik, kdy to tam po-
třebujeme. A také o to se nám teď starají inteligentní 
tažné soupravy od firmy STILL,“ vysvětluje Petr Kuchyňa, 
generální ředitel KIEKERT-CS.

Výrobce zamykacích systémů sází na automatizaci dlou-
hodobě a se společností STILL spolupracuje již osm let. 
Byla tudíž logickým partnerem při řešení nelehkého úko-
lu navrhnout a uvést do praxe fungování automatizace 
dodávek. „Na začátku jsme navrhli a připravili řešení po-
mocí dvou automatizovaných tahačů LTX 50, a to včetně 

Automatizaci	se	daří	 
v intralogistice
Automatizace ve skladech mají pod palcem specialisté na intralogistiku. Důkazem jsou ukázky tří 
klíčových hráčů na trhu. Automatizované vozíky STILL pomáhají denně zvládnout miliony komponent 
pro zamykací systémy automobilů. AGV vozíky Toyota zase „řádí“ v DC Albert Heijn.  
Do automobilového průmyslu se vrátíme s Jungheinrichem.

Adriana Weberová

… pokračuje na str. 48
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Logistika budoucnosti. Skladovací 
systém AutoStore zvýší výkon skladu
Norská společnost Element Logic se specializuje na nejlepší automatizovaná skladová řešení založená na systému AutoStore – 
Automated Storage a Retrieval Systems (ASRS). Přestože na českém trhu působí teprve od roku 2021, již nyní pomáhá mnoha 
významným klientům z velkoobchodu a maloobchodu s automatizací skladů. Tím jim šetří čas, místo i peníze. 

Element Logic je největším autorizovaným partnerem systé-
mu AutoStore. Skladová řešení, která dodává, jsou založe-
ná na systému ASRS, který automaticky zaskladní, ale 

také připraví zboží ze skladu k vychystávání. Vše tak funguje 
zcela automaticky. AutoStore se pak specializuje na tzv. auto-
matizované kubické skladovací systémy. Ty jsou složeny ze tří 
hlavních komponentů – souřadnicová mříž zvaná grid, do které 
jsou zakomponovány zásobníky neboli biny. Vše je ovládáno 
controllery, což jsou automatické ovladače zajišťující bezproblé-
mový chod celého skladu a jeho optimalizaci. Celý skladovací 
systém je doplněn o pracovní, tzv. pickovací stanice, které jsou 
obsluhovány roboty. Vše je nastaveno tak, aby docházelo k co 
nejefektivnějšímu vychystávání klientských objednávek.

Logistika na základě dat
„Zakládáme si na konzultační činnosti. Na základě detailní ana-
lýzy dat dokážeme sestavit speciální návrh přímo pro klienta 
tak, aby odpovídal jeho požadavkům a možnostem,“ přibližu-
je Jindřich Kadeřávek, CEO společnosti Element Logic. Datová 
analýza pak pomůže najít řešení v základních bodech celého 
procesu. 

V Česku chystá největší zavedení systému AutoStore společnost 
Alza. Instalace bude pokrývat přibližně 8 000 m2 ploch a ob-
sluhovat ji bude přes 400 robotů. Systém bude vybaven více 
než 40 příjímacími a 30 pracovními stanicemi. Pohyb zboží mezi 
pracovišti zajistí dopravníkové technologie o délce 2,5 km. 

„Díky tomu bude tato nová část logistického centra sama 
o sobě schopna vyexpedovat 12 500 order lines za hodinu. 
Rychlost vychystávání objednávek se tak Alze zvýší až o 75 %,“ 
popisuje Jindřich Kadeřávek. Úplně první AutoStore technologii 
již zavedla v Brandýse nad Labem společnost Continental. Pro 
AutoStore se rozhodla také například společnost RohlikGroup 
nebo parfumerie el nino.

Robotizovaný provoz
AutoStore řešení je možné vytvořit pro téměř jakýkoli skladovací 
prostor, a to především díky 3D hliníkové konstrukci, která je 
nastavitelná jak do šířky, tak do výšky. Konstrukce se skládá 
z jednotlivých modulů souřadnicové mříže, která zároveň slou-
ží jako kolejnice pro roboty. V jednotlivých sekcích mříže jsou 
uskladněny zásobníky pro skladování zboží. Každý zásobník je 
pak možné rozdělit přepážkou na několik menších skladovacích 
oddílů, aby do něj bylo možné uložit i několik druhů zboží. Zá-
sobníky je možné skládat až do výšky 5,4 metru, respektive je 
možné nad sebe umístit až 24 zásobníkových boxů. 

Další důležitou součástí skladovacího systému AutoStore je jeho 
řídicí centrum, tedy ovladač. Tento prvek poskytuje síťové připo-
jení k zákaznické infrastruktuře a jeho funkcí je zajištění provozu 
jednotlivých robotů, celého skladovacího systému i plánování 
úkolů a zabezpečení správné pozice zásobníků a robotů v reál-
ném čase. Ovladač pak zadává úkoly robotům, které systém 
obsluhují. Provoz celého skladovacího systému je výsledkem 
souhry všech těchto prvků.

www.elementlogic.cz

Roboti se pohybují samostatně po kolejnicích konstrukce podle pokynů 
řídicího centra a přivážejí zboží tou nejrychlejší cestou. 

Robotická ruka překládá zboží mezi zásobníky, což výrazně urychlí proces 
vychystání objednávky. 
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inteligentní tažné soupravy s E-rámy. Klientovi jsme ře-
šení dodali od návrhu až po realizaci. Samotnou instalaci 
jsme zvládli během tří měsíců,“ vypočítává Filip Šustek, 
specialista na automatizace STILL, a dodává: „Jakékoliv 
automatizované pohyby vozíků jsou vždy determinová-
ny prostory. Jde třeba o šířku skladových uliček, ostré 
zatáčky apod. S ohledem na to, že zákazník má prostory 
velmi limitované, bylo pro nás řešení našeho úkolu mi-
mořádně náročné.“

Nizozemský retailový řetězec Albert Heijn provozuje 
přes 900 supermarketů a zásobuje je ze šesti strategic-
ky rozmístěných distribučních center. Horizontální mani-
pulace v DC v Zaandamu, které zásobuje přes 300 pro-
dejen dvakrát denně čerstvými potravinami, je od roku 
2021 již plně automatizovaná. Každý týden odbaví 
57 AGV strojů Toyota Autopilot přes 1 700 000 balení. 
Nasazení automatů posunulo firmu technologicky na 
vyšší úroveň efektivity, bezpečnosti a přesnosti mani-
pulace a logistiky. I v této ukázce se jedná o dlouhodobé 
partnerství.

Volba padla na nízkozdvižné paletové vozíky a stackery 
řady Autopilot se speciální dlouhou monovidlicí s vyšším 
zdvihem pro manipulaci více různých druhů plošinových, 
klecových a dalších roltejnerů napříč skladem, na příjmu 
i v expediční zóně. Čím více automatů bylo postupně na-
sazováno, tím více prodejen bylo možné z DC nakonec 
zásobovat. „Hledali jsme schopného a profesionálního 
partnera, který by takto náročný projekt zvládl. Spe- 
cialisté Toyoty prokázali cit pro detail, nadšení pro věc 
i technické znalosti a schopnosti. Společně jsme dosáh-
li výsledku, na který jsme všichni právem pyšní,“ říká 
Jeanne Sas, operation site manager. 

Co činí nizozemský projekt tak unikátním, je relativně 
málo logistických toků a hodně vozíků, které se po DC 
pohybují. Přeprava probíhá prakticky jen z příjmu zboží 
do centrálního skladu (buffer) a odtud do expediční zóny. 
Ale protože prostory DC jsou tak rozsáhlé a vozíků tak 
velké množství (57), jde o velmi složitý projekt s vyso-
kými nároky na naprogramování všech tras a zastávek, 
variant nákladu a podobně,“ dodává Paul van Veldhui-
zen, manager logistiky a automatizace v Toyota Material 
Handling NL.

Společnost Jungheinrich postavila automatické sklady 
pro Continental Automotive Systems Slovakia ve Zvo-
lenu. Závod se zaměřuje na výrobu vysokovýkonných 
brzdových třmenů a elektronických parkovacích brzd 
pro světové automobilové výrobce. Požadavkem bylo 
navržení a zrealizování skladového prostoru s co největ-
ší hustotou naskladněných jednotek. Jungheinrich proto 
zajistil výstavbu dvou automatických paletových skladů 
s kapacitou téměř 20 000 palet. 

Hlavní motivací Continental Automotive Systems Slova-
kia byla snaha o efektivní využití maximální dostupné 
stavební výšky, jelikož skladová kapacita konvenčních 
skladů by nepokryla její potřeby. Jungheinrich přinesl 
několik návrhů. Zákazník si vybral technologii paletové-
ho sila (HBW/ASRS).

… pokračování ze str. 46

Foto: Toyota Material Handling NL

Foto: Jungheinrich 

Požadován byl hybridní provoz

Parametry a možnosti skladů  
jsou impozantní

Bez důkladné přípravy by to nešlo
Výzvy zvládnuty  
díky inteligentnímu softwaru



Naši
zákazníci
rostou
a my s nimi

Poskytovat excelentní obalový servis zá-
kazníkům bereme v Servisbalu jako poslání už 
od dob vzniku naší společnosti před 30 lety. 
Pro mnoho zákazníků mají prvotřídní služby 
podobu především velmi rychlých dodávek 
zboží. Platí to hlavně pro ty, kteří nakupují v na- 
šem e-shopu eobaly.cz. Jenže jak toho docí-
lit? Potřebujete šikovné a motivované skladní-
ky, vstřícný zákaznický servis a potom sklady.           
A to hodně velké. Abychom vyšli potřebám 
našich zákazníků maximálně vstříc, postavili 
jsme v Dobrušce nový sklad. Došlo tím k téměř 
zdvojnásobení místa pro náročnou logistiku 
spojenou s provozem tohoto velkého e-shopu.

Nová skladovací hala Servisbalu má kapa-
citu 7 440 paletových míst, celkově jsme tak 
schopni uskladnit přes 10 tisíc paletových jed-
notek, plus 3 000 dalších v externích skladech 
určených pro logistiku JUST in TIME přímo        
k zákazníkům. To je na firmu, která před třiceti 
lety začínala u jednoho stolu v garáží, už doce-
la úctyhodný počet, nemyslíte?

 

Sklad je vybaven retraky a posuvnými re-
gály, které šetří prostor a urychlují expedici 
zboží. Odbavení objednávek dále urychluje 
balicí linka, která pomáhá skladníkům s mo-
notónními a fyzicky náročnými úkony během 
kompletování zásilek.

A co je vlastně v nových prostorách ulo-
ženo? Obaly pro většinu našich zákazníků. 
Těm z Eobalů poskytují jistotu zásob v reži-
mu „stále skladem“ s dodáním do 24 hodin. 
Odběratelům našich zakázkových řešení na 
míru pak sklad umožňuje nechat si obaly od 
nás doručovat přesně v čase a množství, kdy 
potřebují, a skladování nechat na nás.

Nový sklad Servisbalu:
• 7 440 paletových míst
• skladovací plocha 2 380 m2

• 1 000+ produktů skladem

www.servisbal.cz

SERVISBAL OBALY s.r.o.
+420 499 979 797
info@servisbal.cz
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Výrobní a logistické provozy jsou dnes vybaveny 
různými systémy, aplikacemi či řešeními pro říze-
ní společnosti, skladu nebo vztahu se zákazníky. 

Nástroj pro optimalizaci tzv. prvního nebo posledního yar-
du je nasazován až ve fázi expanze organizace. Rozvoj fi-
remních aktivit je často spojen s vyšší spotřebou na vstu-
pu a vyšší produkcí hotových výrobků. Nárůst potřebných 
přepravních kapacit je nutné obsloužit co nejefektivněji. 

Cílem provozů je udržet informovanost o příjezdech do-
davatelů přepravních kapacit a zajistit tak jejich plynulé 
odbavení. Zajištěním plynulého chodu příjmu či expe-
dice dochází k rozprostření činností spojených s odba-
vením nákladních vozidel v čase. Jsou minimalizovány 
prostoje zaměstnanců a manipulační techniky. V areálu 
a blízkém okolí se rovněž nehromadí dopravci čekající 
na obsluhu. 

Yard	management	 
pod	kontrolou	 
zvyšuje	výkon	firmy
Pojem optimalizace dodavatelských řetězců je v poslední době využíván v mnoha kontextech.  
Zboží proudící z výroby k zákazníkovi má rozdílné nároky na přepravu, skladování, manipulaci nebo 
trvanlivost. Všichni se snaží pomocí optimalizací dosáhnout rychlejšího doručení, snížení nákladů 
a zlepšení podmínek. Nastávají však i situace, kde se na různé formy optimalizací čeká.  
Jsou to především provozy příjmů a expedic, které v současnosti bezchybně fungují.

Adriana Weberová
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Podobných výsledků lze dosahovat pomocí lidské síly, 
které je ovšem aktuálně nedostatek. S růstem společ-
nosti je třeba navýšit personální kapacity na obsluhu 
a organizaci. I přesto je možné narazit na limit ve formě 
nedostatku obslužných prostor nebo při prudkých výky-
vech přijíždějících přepravních kapacit. 

Další možností je nasazení systému, který pomáhá orga-
nizovat činnosti spojené s obsluhou přepravních kapa-
cit na příjmu či expedici. „Řešení na principu rezervace 
časových oken jsou vhodným nástrojem pro optimali-
zaci dodavatelských řetězců. Především v kontextu 
zrychlení přepravy. Pokud přepravce za-
rezervuje časové okno pro obslu-
hu nákladního vozu, je rychleji 
odbaven v místě nakládky 
i vykládky. Náklad je 
rychleji u zákazníka 
a řidič netráví pra-
covní dobu čeká-
ním,“ doporuču-
je řešení Michal 
Vaniš, sales di-
rector společ-
nosti Lotraco.

Mezi výhody 
aplikace re-
zervace časo-
vých oken pat- 
ří vysoká míra 
informovanosti 
napříč dodava-
telským řetězcem. 
Dochází tak k předá-
vání informací o průbě-
hu a odbavení rezervace 
v reálném čase. Benefitem jsou 
například i úspory manipulační tech-
niky a ušetření personálních výdajů díky 
optimálně rozvržené obsluze skladu.

„Aplikace rezervace časových oken může být propojena 
s interním systémem zákazníka a dalšími hardwarovými 
prvky, se kterými tvoří ucelený yard management sys-
tém pro komplexní řízení dopravy v areálu firmy a při-
lehlém okolí,“ vysvětluje Michal Vaniš a dodává: „Může 
jít o propojení se zásobníkem zakázek pro snadnou 
distribuci přepravních zakázek, s kamerou pro čtení RZ 
vozidla pro snadnou identifikaci nebo i s automatickou 

závorou, která pouští vozidla s platnou rezervací časo-
vého okna do areálu. Dále například s externími LED 
panely pro vizualizaci informací řidičům a vnitropodni-
kovou navigaci.“

Aplikace rezervace časových oken obsahuje Slot Mo-
nitor zajišťující informovanost obsluhy skladu. Součás-
tí může být také SMS notifikace pro přivolání vozidla 
z odstavného parkoviště. Takovým způsobem lze do 
značné míry automatizovat a digitalizovat řízení dopra-
vy v areálu, optimalizovat činnosti spojené s obsluhou 

přepravních kapacit a minimalizovat vznik tzv. úzkého 
hrdla provozu. 

Například nasazení aplikace 
pro rezervace časových 

oken Stand Alone řešení 
probíhá v řádu něko-

lika dnů včetně ne-
zbytného proško-

lení uživatelů. 
V případě inte-
grace do inter-
ního systému 
a propojení 
s HW prvky je 
funkční sys-
tém předán 
zpravidla do 

několika týdnů. 

„Uplatnění zmí-
něných aplikací 

jsme našli na pří-
jmech a expedicích 

ve výrobě napříč obory, 
například v obalovém prů-

myslu, chemických provozech, 
v závodech orientujících se na auto-

mobilový průmysl nebo zdravotnictví,“ uvá-
dí příklady Michal Vaniš. Jako další lze uvést logistické 
provozy distribučních center. Například v okolí areálu 
firmy s častým výskytem dopravních komplikací, v mís-
tech s nedostatečnou kapacitou odstavných ploch pro 
nákladní vozy nebo kde jsou příjem a expedice nerov-
noměrně vytíženy. „V těchto situacích přinášíme řešení 
a pomáháme řídit dopravu v areálu a přilehlém okolí. 
Pro sklad znamená rezervace časových oken přehled 
o příjezdu a možnost plánování lidské síly a manipulační 
techniky,“ připomíná na závěr Michal Vaniš. 
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Specifickou roli v balení kosmetiky zaujímá společ-
nost RATHGEBER, která se v uvedeném segmen-
tu zaměřuje především na výrobu velmi jemných, 

filigránských nápisů a štítků. „Nejen v případě kosmetiky, 
ale především u parfémů je kladen důraz na preciznost 
a mnohdy velmi miniaturní produkty. To má svá specifika 
hlavně u lepidla, které se používá jako poslední vrstva 
celého produktu. S ohledem na velmi tenké linky použí-
váme lepidlo s extrémně vysokou lepivostí,“ doplňuje 
Luboš Gável, vedoucí marketingu RATHGEBER.

Pokrok podle něho probíhal v posledních letech pře-
devším s ohledem na barevné možnosti a možnosti 
zušlechtění povrchu. Nejběžnějším produktem, který 

u kosmetiky a parfémů společnost RATHGEBER použí-
vá, je Finochrom®. Jedná se o chromovaný kov, který byl 
dříve nabízen pouze ve zlatém a stříbrném provedení. 
„Dnes máme širokou paletu metalických barev, takže 
jsme schopni uspokojit požadavky většiny zákazníků,“ 
říká Luboš Gável a dodává: „Výhodou kovových nápisů 
Finochrom je jednoznačně jejich mimořádná jemnost 
a čistota provedení. To je vidět u parfému firmy White 
Angel. Díky tloušťce pouhých 0,05 mm zvládneme vyro-
bit špičaté rohy, jemné struktury a tenké plochy.“

Také do balení kosmetiky proniká trend udržitelnosti. Na 
recyklovatelné materiály sází například výrobce kosmeti-
ky Byonik, s nímž společnost RATHGEBER spolupracuje 

Výrobci	i	obaláři	věří	
v	udržitelnost
Také v oblasti balení kosmetiky, farmacie a vitaminových doplňků je často zmiňována udržitelnost. 
V recyklovatelné materiály věří například společnost Byonik. Oblíbená jsou i odlehčená „light“ víčka 
a různé vychytávky v dávkovacích systémech.

Adriana Weberová
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 Perfektně stohovatelná   
 Bezpečné a rychlé skládání  
 Ideální distribuční přepravka  
 Možnost potisku

SKLÁDACÍ PŘEPRAVKY  
JASNÁ PROSTOROVÁ ÚSPORA
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na mnoha projektech. RATHGEBER jej v tomto ohledu 
považuje za lídra na trhu, neboť již přes 10 let je „klima 
neutrálním“ podnikem, a jeho produkty jsou tak vyrábě-
ny s co možná nejnižší uhlíkovou stopou. 

Expertem v obalových prostředcích pro kosmetiku a far-
macii je společnost Galapack. „V materiálech vzrůstá 
poptávka po hliníku, skle nebo PCR PET. Tvary převlá-
dají jednoduché, válcové. Obal musí vždy splňovat pře-
devším svou funkci ochrany produktu, perfektní těsnost 
uzávěru a správnou volbu materiálu vůči náplni,“ připo-
míná Markéta Trnobranská z marketingu společnosti 
Galapack.

Ke kosmetice a farmacii, respektive k VMS (vitaminy, 
minerály, potravní doplňky – suplementy), patří uzávěry 
a jejich příbuzné systémy. V nabídce společnosti Ga-
lapack jsou například obaly se zpěňovacím systémem 
a komplet lahvičky a zpěňovacího uzávěru pro využití ne-
jen v dětské, pleťové, tělové či vlasové kosmetice, ale do-
konce také pro veterinární účely nebo péči o domácnost. 
Novinkou je lahvička Vario 
se šroubovacím uzávěrem 
a sypátkem nebo lahvička 
Roto s dávkovacím mecha-
nismem na pudr. „Lahvička 
Roto disponuje sofistikova-

ným řešením nanášení pudru pomocí spe-
ciálního mechanismu a narážecím dávko-
vačem, ale také uzamykatelným otočením 
hlavice,“ doplňuje Markéta Trnobranská.

Na kategorii VMS se specializuje například 
společnost Nolato Cerbo AB. Požadována 
jsou víčka s ochranou originality – napří-
klad s plombovacím zámkem, navíc opat-
řená vysoušedly na bázi silica gelu, které 
pohlcují vlhkost ze vzduchu a zamezují tak 
vlhnutí pilulek uvnitř dózy. „Trendem jsou 
odlehčená víčka tzv. light s výrobou zalo-
ženou na nižší spotřebě surovin a mate-
riálu, což je v zájmu udržitelnosti životního 
prostředí. Výsledkem jsou lehká víčka se zachováním 
funkce ochrany originality,“ potvrzuje i v této kategorii 
trend udržitelnosti Zuzana Martanová, area sales ma-
nager společnosti Nolato Cerbo AB, Czech Republic, 
Slovakia.

PI

Lahvička Roto

Uzamykatelná hlavice lahvičky Roto

Sklo se má rádo s kovovým štítkem
A jedna kuriozita od Rathgeberu
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Nejdříve se zaměříme na dvě firmy, známé přede-
vším výrobou archových strojů pro ofsetový tisk. 
Jejich výrobní portfolio je ale mnohem širší. Vy-

soce automatizovaná lepička Omega Allpro 110 je pro-
duktem turecké společnosti Duran, která je již několik let 
součástí německé společnosti Koenig & Bauer. V osmi 
dostupných šířkách od 55 do 185 cm je standardem 
jedno- či tříbodové lepení, zvolit lze ale i čtyř- a šestibo-
dové. Výrobce zaručuje přesnost při nejvyšší rychlosti 
i u obalů s vnitřním dělením, Z-skladem, kónickým sklá-
dacím dnem nebo u obalů na CD při maximální rychlosti 
pásu až 400 m/min.

Rovněž německá společnost Heidelberg nabízí pro vý-
robu lepenkových skládaček v rámci své integrované 
linky lepičku Diana X-2 115 s rychlostí pásu až 650 m 
za minutu a výkonem přes 200 000 krabiček za hodinu. 
Plně automatická nastavení stroje s funkcí AutoSet zajiš-
ťují až poloviční časy při změně zakázky.

Dvakrát	letošní	BOBST
A jaké jsou letošní lepicí novinky švýcarského Bob-
stu? V lednu přišly na trh tři modely nové řady skláda-

cích lepiček Novafold: 50, 80 a 110. Stroje dokážou 
vyrábět širokou škálu krabic napříč řadou substrátů 
při rychlosti až 300 m/min. Pro lepení skládačko-
vých lepenek dosud BOBST nabízel pouze řady Vi-
sionfold 50-110, Expertfold 50-110 a Masterfold 75- 
-110. Řada Novafold zvládá lepení většiny velikostí 
čtyř- a šestistranných krabic rychlostí až 18 000 ks 
za hodinu. Rozhraní Human Machine Interface (HMI) 
umožňuje uložení nastavení s automatickým poloho-
váním a dálkovým ovládáním pro přesnost a rychlejší 
změny úloh.

Lepení	je	často	spojeno	 
se	skládáním
Lepenkové ani plastové obaly se obvykle neobejdou bez lepení. Jde především o slepení materiálu 
samotných krabic a krabiček, ale rovněž o jejich páskování či aplikaci etiket. Lepení krabic obstarávají 
nejčastěji stroje kombinující lepení se skládáním, do nichž vstupuje lepenkový či plastový přířez. 

Miroslav Dočkal

BOBST uvedl letos na trh novou skládací a lepicí řadu Novafold.
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Počátkem února uvedl BOBST také novou verzi své sklá-
dací lepičky Expertfold 165, určenou pro e-commerce. 
Do verze 165 byly přidány dva nové moduly: Polyva-
cuum a Gyrobox, které byly již dříve k dispozici pro 
lepičky Masterfold 170 a 230. Polyvacuum umožňu-
je osadit speciální skládací zařízení i in-line aplikátory 
proužků a samolepicích pásek, potřebných v balení pro 
e-shopy. Gyrobox dokáže natáčet polotovary v libovol-
ném úhlu od 0° do 180° ve směru pohybu zleva doprava 
či naopak, což umožňuje lepit i složité boxy v jednom 
průchodu strojem rychlostí až 250 m/min. Nová verze 
Expertfoldu je vybavena automatizační technologií Matic 
a dálkovým ovládáním.

Branou	k	Robatechu	je	v	Česku	Kaletech	
Společnost Kaletech v ČR zastupuje a aplikuje švýcar-
skou technologii společnosti Robatech, o jejímž virtuál-
ním openhouse jsme psali v minulém čísle magazínu 
Packaging Herald. Kaletech nabízí systémy pro aplika-
ci tavných termoplastických a reaktivních lepidel (hot- 
meltů), disperzí a studených reaktivních lepidel. Apliká-
torem hotmeltů může být ruční pistole, aplikační hlava 
či válcová nanášečka. Mezi výhody tavného lepení patří 
rychlost lepení (okamžitá), téměř nulové emise (nejsou 
používána rozpouštědla ani voda), bezproblémové skla-
dování lepidla, nízké provozní náklady, možnost plné 
automatizace lepení a dlouhá životnost strojů. Zmíněná 
technologie se navíc obvykle obejde i bez odsávacího 
zařízení. Studené lepení najde uplatnění zejména při vý-
robě obalových polotovarů. Je však potřeba vzít v úvahu 
čas potřebný pro odpaření vody a polymerování lepidla. 
V závislosti na typu systému a typu lepidla se používají 
pístová čerpadla s nízkou pulzací nebo přesná zubová 
čerpadla. Pro lepidla na bázi vody jsou k dispozici tlako-
vé nádoby a pístová a membránová čerpadla. V zaříze-
ních nabízených Kaletechem lze zpracovávat disperzní 
lepidla a jednosložkové PUR lepidlo.

Firma rovněž sys-
témy lepení zá-
jemcům zapůjčuje. 
Službu využívají ze-
jména společnosti, 
které si technolo-
gie chtějí nejprve 
vyzkoušet. Kaletech 
používá průmyslová 
lepidla své partner-
ské společnosti 
Kalep, jejíž portfo-

lio zahrnuje tavná, disperzní, klihová, ale i 1K a 2K PUR 
lepidla. 

Novinkou Robatechu, tedy i Kaletechu je jednotka Visi-
on pro přesné lepení termoplastickými (tavnými) lepidly. 
Rovnoměrná distribuce tepla díky dvěma topným zónám 
zajišťuje omezení degradace lepidla přehříváním a udr-
žuje viskozitu lepidla na konstantní úrovni. Jednotka je 
energeticky nejúspornější ve své třídě, spotřebu energie 
snižuje až o 30 %. Celý systém lze pomocí programu Ro-
batechControlSystem (RCS) integrovat do systémů řízení 
výroby. Systém má i vlastní kontrolu kvality díky čidlům 
snímajícím přítomnost lepidla.

Skládací	lepičky	od	Graffinu
Bohatý sortiment pro skládání a lepení krabic ze sklá-
dačkových i vlnitých lepenek nabízí v ČR také distributor 
Graffin. Letošní novinkou je sice lepička Horizont 500, 
ta ale na rozdíl od skládacích lepiček neslouží k lepení 
obalů. Skládací lepičky Cassio zvládají vedle sebe na 
jeden průchod vyrobit až dvě krabičky o velikosti XXL 
z vlnité a mikrovlnné lepenky. Standardně jsou k dispo-
zici ve čtyřech šířkách (150, 200, 250 a 300 cm), ale na 
vyžádání lze nabídku rozšířit až na 5 m. Skládací lepička 
Cassio Hybrid je určena pro velké obaly vyrobené ze 
tří- nebo pětivrstvé vlnité lepenky, pro extrémně tuhé 
materiály používá speciální cyklický skládací modul. 

Cassio je jednou z řad lepiček nabízených u nás společností Graffin.

Nová jednotka Vision je určena pro aplikaci 
termoplastických lepidel.

Moduly si poradí s různými formáty
Páskování s holickým Feiferem
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Výrobci se snaží o kompromis, k čemuž jim napo-
máhají i změny spotřebitelského vnímání toho, 
co považují za vizuálně atraktivní. Podívejme se 

proto na několik novinek v lakování, laminování, ražbě 
a fóliování. 

Komfortně	s	KOMFI
Společnost KOMFI představila na květnovém veletrhu 
REKLAMA POLYGRAF OBALY v Praze Amigu 52 v pro-
vedení Tandem Emboss, která nabízí efekt rastrovaného 
(strukturovaného) povrchu, vytlačeného do laminova-
cí fólie podle vzoru z rastrovacího válce. Další model, 
Amiga 52 Tandem Double pro oboustrannou laminaci, 
rovněž využívá tandemové uspořádání, které dovoluje 
mezi laminovací jednotku a separátor zařadit další zu-
šlechťovací modul. Tandemové Amigy umějí snadno 
kombinovat jednostrannou laminaci na první jednotce 
s rastrováním či oboustrannou laminací na jednotce 
druhé. Poslední velkou novinkou společnosti je laminá-
tor X-Stream 3680. Určený je zejména do linek: tedy 
k inline propojení s dalšími zařízeními i informačním 
systémem (MIS). Je doplnitelný zlacením a zaměřen je 
zejména na laminování digitálních tiskových výstupů 
(například z tiskových strojů Canon ImagePress). Mezi 
nové opce páteřního modelu výrobce, laminátoru Delta 
52, patří například OTF, tedy nanášení efektových fó-
lií. Na stánku firmy byla představena rovněž „lakovačka 
nové generace“ Fullmatic 52. Do portfolia KOMFI patří 
i digitální lakovačky Spot-UV s inkjetovým nanášením 
UV laku, které slouží zejména pro složité lakovací efekty 
s vícestupňovým tiskem.

MGI	JETVarnish	3D	One	„v	haptáku“
Konica Minolta ukázala na zmíněném květnovém vele-
trhu stroj MGI JETVarnish 3D One pro digitální zušlech-
tění, přesněji UV parciální lakování. Jeho produkční 
rychlost činí až 2 077 listů formátu A3 za hodinu. Za-
řízení s piezoelektrickými tiskovými hlavami Konica Mi-
nolta technologie drop-on-demand disponuje volitelnou 
tloušťkou laku v rozmezí od 21 po 116 mikronů pro 2D 
a 3D haptické (hmatové) efekty v jednom průchodu. 
Funkce AIS SmartScanner zajišťuje přesný soutisk i bez 
potřeby soutiskových značek.

KURZ	správně	nastaven
Na konci loňského roku nabídla společnost KURZ dva 
zajímavé příklady využití in-mould dekorování (IMD), 
které dobře známe z oblasti etiket. Na veletrhu Faku-
ma 2021 ve společném projektu s poskytovatelem IMD 
technologií Syntech Plastics a norimberskou společností 
Wittmann Battenfeld představila dekorované a funkcio-
nalizované povrchy pro automobily a domácí spotřebiče 
zhotovované výrobní buňkou SmartPower 300 s auto-
matizací a integrací Wittmann 4.0. Systém je navržen 
pro IMD s jednotkou podávání fólie, IMD s předehřevem 
fólie, IMD Vario s předehříváním a tvarováním vložky za 
tepla. Použité řešení EXPERTCoining umožňuje paralelní 
pohyby nástroje během procesu vstřikování.

Jak	učinit	z	obalů	aristokraty
Snaha o zušlechťování obalů se dnes dostává do průsečíku dvou odlišných trendů a najít mezi nimi 
rovnováhu není jednoduché. Prvním trendem je hledání vizuálně co nejpůsobivějších efektů, druhým 
snaha o ekologičnost, zejména s ohledem na co největší bezproblémovost následné recyklace. 

Miroslav Dočkal

Na laminovacích a lakovacích strojích KOMFI lze dosáhnout  
pozoruhodných efektů.

Společnost KURZ je špičkou zejména v ražebních fóliích  
a technologiích k jejich aplikaci.
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www.kaletech.cz

Kaletech nabízí plně automatizované lepicí systémy 
s kvalitní švýcarskou technologií Robatech.

Chytrá řešení pro 
lepení v obalovém 
průmyslu.

KALETECH s.r.o.
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Druhé řešení vzniklo ve spolupráci se společností Ar-
burg a jde rovněž o IMD pro povrchovou úpravu ovlá-
dacích panelů a dalších plastových dílů. Představena 
byla výroba panelu pro pračku na výrobní lince tvořené 
strojem Arburg Allrounder 820 A a jednotkou pro po-
dávání fólie s řídicím systémem KURZ. Nosná fólie s de-
korativním motivem v roll-to-roll provedení je zbavena 
prachu a poté ji jednotka protáhne vstřikovací formou. 
Při laminování ve formě se zároveň s plastem přenášejí 
pouze velmi tenké vrstvy laku, výrobek tedy může být 
na konci své životnosti snadno recyklován. Po odvinutí 
lze recyklovat i nosný materiál z PET. Jednou z perspek-
tivních aplikací této technologie jsou rovněž uzávěry na 
kosmetické výrobky.

Pro digitální zušlechtění 3D ražbou vyvinula společnost 
KURZ stroj DM MAXLINER 3D. Jde o největší stroj daného 
typu na trhu s unikátním dvojím zušlechtěním, digitálním 
parciálním lakem od nánosu ve výši 4–100 mikronů pro 
haptické efekty a lepidlem s metalickou ražbou (přeno-
sem metalických vrstev na UV lakovaný substrát) v jed-
nom průchodu. Mezi další výhody patří vysoká produkční 
rychlost, krátké přípravné časy nové zakázky (5–8 minut) 
díky registru Image Matching Controll (IMC) a výborné 
rozlišení. Díky dvěma typům laků jsou obě technologie 
aplikovatelné souběžně. Uvnitř lakovaného motivu tak 
lze mít ražbu i bez metalizace celého motivu. Rozlišení 
inkjetových tiskových hlav činí 600 dpi. Produkční rych-
lost je 3 500–6 000 archů formátu B1 za hodinu s po-
užitím obou technologií zušlechtění současně. Zařízení 
zkonstruovala společnost Steinemann ze skupiny KURZ. 

V ražbě mají nejvyšší výdržnost mosazné štočky.

PI

H + M zahájil výrobu mosazných raznic  
na CNC obráběcím stroji v Budapešti.
Nejen papír a plasty
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Copacking zahrnuje například etiketování (včetně 
přelepování lokálními etiketami), kompletaci sku-
pinových balení různých výrobků nebo výrobků 

s jejich doplňky (návody, fakturami, dárky), fóliování, pře-
balování, ale někdy i závěrečnou fázi vytváření samotné-
ho výrobku, jako je například mísení sypkých potravin či 
drogistického zboží před jejich plněním do obalů. Někte-
ří copackeři zajišťují rovněž dodávku samotných obalů, 
případně i jejich výrobu na míru z přířezů či lepenkových 

rolí. Mezi jejich další služby patří i skladování produktů 
a distribuce, případně řešení vratek a reklamací.

Někteří výrobci využívají copacking jen pro jednorázo-
vé, sezonní či nárazové vykrývání poptávky, pokud jde 
o objem či specifický obsah, pro které se jim nevyplatí 
najímat další zaměstnance či kupovat stroje s vyšší kapa-
citou či odlišnými funkcemi. Může jít například o balení 
v ochranné atmosféře či balení s požadavky na určitý 

Copacking:	za	pět	let	
dvojnásobek
Smluvní balení (contract packaging) je součástí tzv. 3PL logistiky neboli logistiky „třetích stran“, tedy 
mimo výrobce a odběratele. Zejména díky úspoře mzdových nákladů a rovněž údržby strojů může 
využití copackingu podle kvalifikovaných odhadů snížit výrobci náklady na balení v průměru o 7–9 %.

Miroslav Dočkal

… pokračuje na str. 60
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Za deset let své existence prošla aplikace Time Slot 
Control zásadním rozšířením. Z rezervačního systému 
časových oken na nakládce a vykládce jsme vyvinuli 

unikátní řešení pro správu yard managementu. 

Informace z cloudové aplikace Time Slot Control jsou transpa-
rentně předávány mezi dopravcem, zákazníkem i napříč organi-
zační strukturou. Informovanost všech lidí a oddělení v reálném 
čase považujeme spolu s našimi zákazníky za klíčovou vlastnost. 
Od ní se odráží veškeré plánování, analytika a realizace úspor-
ných opatření. 

Propojením aplikace Time Slot Control s vaším interním systémem 
získáte možnost plné automatizace řízení dopravní situace od vrát-
nice přes obsluhu nákladního vozu po odjezd dopravce z areálu. 
Veškeré procesní kroky jsou zaznamenány a data proudí obousměr-

ně mezi vaším interním systémem a aplikací Time Slot Control tak, 
aby všichni obdrželi relevantní informace ve správný čas. 

Celý proces je zahájen vytvořením rezervace časového okna do-
davatelem přepravních kapacit. Vy následně rezervaci potvrdíte. 
Následuje příjezd vozu k bráně areálu. Čas i datum mohou být 
zaznamenány kamerou rozeznávající registrační značky vozidel. 
Time Slot Control okamžitě předá informaci o příjezdu vozidla 
a LED panel umístěný u vjezdu do areálu informuje řidiče, kde 
dojde k obsluze vozidla, případně kterou odstavnou plochu má 
využít. Zahájení a ukončení obsluhy může být zaznamenáno 
naskenováním všech položek v zásilce. Řidič opouští váš areál 
a při odjezdu dochází opět k zaznamenání času opuštění areálu 
pomocí speciální kamery, která ovládá automatickou závoru. Po 
doručení zásilky je možné zaznamenávat i přesný čas, kdy došlo 
k vyřízení přepravy. 
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Pomáháme řídit dopravní situaci v areálu a zajišťujeme hladké odbavení přepravních kapacit bez čekání, transparentně.
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typ certifikace (ISO, GFSI apod.), které výrobci v jiných 
případech nevyužijí. 

Copacking je charakteristický vysokým podílem ruční 
práce (potřebné například při rostoucí poptávce po SRP 
baleních a plnění displejů), vhodné i pro zaměstnává-
ní pracovníků s nejrůznějšími handicapy. Zároveň ale 
i v této oblasti roste míra automatizace a robotizace.

A.G.J.:	lidé	se	adaptují	rychleji	než	stroje
Společnost A.G.J. se v copackingu orientuje zejména 
na ruční balení. „Balíme pro zákazníky, kteří mají velké 
množství variant a kombinací obalů a produktů, a na to 
vše se člověk adaptuje rychleji než stroje,“ uvádí ob-
chodní ředitel společnosti Petr Nakládal. Provozy v Jih-
lavě a Ostravě ale A.G.J. vybavuje i stroji na balení do 
teplem smrštitelných fólií a etiketovačkami, plánuje 
i pořízení blistrovacích strojů. Nezbytností je dodržo-
vání balicího předpisu zákazníka, jeho požadavků na 
skladování zboží, frekvenci vývozů zabalených výrobků 
a další doplňkové služby. Před balením probíhá sortace 
(třídění) a kontrola kvality. Zboží je firma schopna zabalit 
i do 24 hodin od jeho dodání. Zákazníkům nabízí i zajiš-
tění obalového materiálu přes své již ověřené smluvní 
partnery. Podobně jako další české i slovenské společ-
nosti, také A.G.J. zaměstnává velké množství pracovníků 
s nejrůznějšími handicapy. Má tak statut chráněné dílny 
a může zajistit všechny služby s požadavkem náhradní-
ho plnění. 

PW	Logistics	je	prvním	slovenským	členem	ECPA
Společnost PW Logistics z Galanty nabízí copacking kro-
mě slovenského i na českém, rakouském a německém 
trhu. Má 25 zaměstnanců, z toho deset invalidů – na 
Slovensku má tedy statut „integrovaného sociálního 
podniku“. V ČR v těchto případech obvykle mluvíme o již 
zmíněných chráněných dílnách. Zaměstnávání invalidů 

v copackingu je ovšem obecným trendem, přítomným 
i u českých podniků v tomto segmentu. 

Hlavními zákazníky společnosti jsou IKEA Industry Slo-
vakia, pro kterou vyrábějí lepenkové palety, dále spo-
lečnost BIC Slovakia, pro niž zajišťují copacking školních 
a kancelářských potřeb (vážení a balení psacích per, 
tužek apod.), a PKZ Slovakia, u které jde o etiketování 
cenovek, kontrolu kvality a rozdělování zboží do prode-
jen, včetně dopravy a distribuce. Zcela novým projek-
tem je pak skladování zboží, etiketování, kontrola kvality 
a distribuce zboží do prodejen pro britskou společnost 
Neroli Beauty. Novinkou z přelomu roku je i členství PW 
Logistics (jako první slovenské firmy) v ECPA – European 
Co-packers Association. Připomeňme, že dosud jediným 
českým členem tohoto sdružení je výrobce farmaceutik, 
potravinových doplňků a kosmetiky Dr. Müller Pharma. 

PW Logistics balí do sáčků (PP, PE, papírových), flow packů, 
blistrů (plastových i papírových), teplem smrštitelné fólie, 
lepenkových krabic i na palety. Vytváří multipacky, dárkové 
balíčky, vkládá do obalů návody, záruční listy a manuály. 
Zabývá se ale i plněním promo a prodejních stojanů (dis-
plejů). Mezi služby firmy patří i přebalování, třídění zboží 
a jeho kompletace. Často při balení využívá materiály vy-
ráběné z recyklátu: vysoce pevnou xanitu a rovněž papí-
rový ecobox ve čtyřech základních velikostech, nahrazující 
70–100 lepenkových krabic. Doplňkovými službami jsou 
třídění vratek a celkové zajištění zpětné logistiky. 

Za	pět	let	dvojnásobek
Mezi hlavní evropské firmy věnující se copackingu patří 
rovněž FM Logistic, která má své zastoupení i v ČR. Na 
našem trhu, kromě již zmíněných společností, působí 
například i HOPI Holding a Marvinpac CZ. Analytická 
společnost Mordor Intelligence očekává, že v příštím 
roce dosáhne světový trh smluvního balení finančního 
objemu téměř 80 miliard USD – před třemi lety byl sotva 
poloviční. 

… pokračování ze str. 58

Společnost PW Logistics z Galanty nyní pracuje i pro společnost Neroli Beauty.

Plnění stojanů mohou zajistit i jejich výrobci, jako je společnost Eclipse Print.
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Výroba a opravy 
palet EPAL dosáhly 
v roce 2021  
rekordní úrovně
Evropská paletová asociace e. V. (EPAL) udržela v roce 2021 kontinuální růst poolu europalet EPAL a poprvé v kalendářním 
roce bylo vyrobeno více než 100 milionů nových europalet EPAL – konkrétně bylo dosaženo výroby 101,3 milionu.

Rekordní výsledek 101,3 milionu nových europalet EPAL 
představuje meziroční nárůst o 5,5 % (v roce 2020 bylo 
vyrobeno 96,1 milionu europalet EPAL). K výraznému ná-

růstu, o 7,6 %, došlo také v oblasti oprav. 

Celkový objem výroby a oprav u všech nosičů EPAL v roce 
2021 vzrostl o 6 % na celkových 130,8 milionu palet.

Také je třeba vyzdvihnout výrobu ohradových palet EPAL (tzv. 
gitterboxů), která vzrostla o 66,7 % na 288 149 ohradových 
palet EPAL (gitterboxů).

Robert Holliger, prezident společnosti EPAL: „Rok 2021 byl 
rokem hlubokých výzev. Na jedné straně hospodářské oživení 
po očekávaném zmírnění pandemie covidu-19 vyvolalo znač-
nou poptávku po nosičích nákladu EPAL. Na straně druhé nedo-
statek a výrazný nárůst ceny dřeva velmi ztížil situaci výrobcům 
a opravcům europalet EPAL. Jsme proto obzvláště hrdí na to, že 
se podařilo navzdory nedostatku dřeva zvýšit výrobu europalet 
EPAL. Za tento výjimečný výsledek bychom rádi poděkovali drži-
telům licence EPAL a všem uživatelům europalet EPAL.“

Udržení průmyslových a maloobchodních dodavatelských 
řetězců
Obavy, že v důsledku nedostatku a zvýšení ceny dřeva na jaře 
2021 nebude možné dlouhodobě zásobovat průmyslové a ma-
loobchodní uživatele dostatečným množstvím europalet EPAL, 
se při zpětném pohledu ukázaly jako neopodstatněné. Paletový 
pool europalet EPAL byl i v roce 2021 spolehlivým partnerem 
pro průmysl a maloobchod a jejich dodavatelské řetězce a za-
jistil trvalou dostupnost europalet EPAL.

Bernd Dörre, generální ředitel společnosti EPAL: „Vysoká 
důvěra uživatelů v otevřený paletový pool europalet EPAL také 

dokazuje, jak důležité jsou europalety EPAL pro mezinárodní 
logistiku. Kromě toho, že používání europalet EPAL zaručuje 
efektivitu a bezpečnost logistických procesů, pomáhá uživate-
lům také dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti. Opětovné 
použití europalet EPAL chrání zdroje dřeva a snižuje emise CO₂ 
vznikající při výrobě a přepravě. Paletový pool EPAL je příkla-
dem efektivního a udržitelného oběhového hospodářství. Není 
proto žádným překvapením, že počet účastníků otevřeného 
paletového poolu stále roste a že to také vedlo k rekordnímu 
počtu vyrobených a opravených europalet EPAL.“

Aktuálně je obtížné odhadnout, zda se rekordní výsledek podaří 
zopakovat i v roce 2022, a to z důvodu významných dopadů 
války na Ukrajině. Nicméně růst výroby a oprav europalet 
EPAL pokračoval i v prvním čtvrtletí roku 2022. Bezpečné 
dodávky europalet EPAL jsou tedy zaručeny i do budoucna.

https://cz.epal-pallets.org/
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Podle výzkumu společností Nielsen a Tetra Pak již 
55 % oslovených naskenovalo QR kódy umístě-
né na obalech potravin a 76 % uvedlo, že by je 

využilo, aby se o výrobcích dozvědělo více informací 
nebo se díky nim přihlásilo do soutěží. Tetra Pak Iberia 
ve spolupráci se studiem Appetite Creative proto na-
sadil QR kódy na obalech výrobků v masovém měřítku 
a vyvinul pro ně nové technologické prostředí. Pokud se 
toto prostředí osvědčí, přibydou „na seznam“ Tetra Paku 
i další evropské země. 

Společnost Amcor Capsules uvedla na trh Impressions, 
technologii vyvinutou v kooperaci s francouzskou spo-
lečností MGJ, specialistou na konstrukci uzávěrů obalů. 
Umožňuje barevně ve CMYK potisknout vložky uzávěrů, 
například spodní stranu uzávěrů lahví, mj. QR kódy. Po-
tištěná vložka je přístupná pouze v případě, že zákazník 
již produkt zakoupil a otevřel, což zpřesňuje sledovatel-
nost. Technologie je aktuálně dostupná v Evropě, v Se-
verní a Jižní Americe od poloviny loňského listopadu.

Když	je	zchlazení	povzbuzením
Jednorázová teplocitlivá etiketa Do Not Refreeze společ-
nosti SpotSee z USA je určena pro monitorování teploty 
a ochranu čerstvých potravin. Schválena byla pro nepří-
mý kontakt s potravinou. Lze ji nalepit na obal čerstvého 
produktu během výroby nebo před jeho uložením do ko-
merční mrazničky. Světle modrý text na etiketě informuje 
o tom, že produkt ještě nebyl zmrazen. Po zmrazení pod 
–15 °C se na štítku automaticky a trvale zobrazí text 
„Nezmrazovat“ v tmavě modré barvě, aby produkt po 
rozmrazení nebyl znovu zmrazen. Technologie umožní 
zpracovatelům potravin rychle identifikovat produkty cit-
livé na teplotu při manipulaci s velkým množstvím balení.

Kryoetiketa Freeze-Lock společnosti Schreiner Medi-
Pharm, určená pro léčiva, nabízí díky vzájemně pro-
pojeným vrstvám vysokou pevnost adheze a čitelnost 
i na hluboce zmrazených obalech léků. Skládá se ze 
dvou součástí: spodní a vrchní etikety. Spodní vrstva má 
speciální povrchovou texturu z mikrovlákna a lze ji při 
pokojové teplotě aplikovat na prázdnou nechlazenou 
nádobu.

Stále	chytřejší	obaly
Smart packaging pokračuje v rychlém vývoji ve všech svých větvích: v systémech vysledovatelnosti, 
monitorování obsahu a rozšířené informovanosti (či zábavy) spotřebitelů, ale i v aktivních 
ekologických obalech.

Miroslav Dočkal
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Na pomezí obřího chytrého obalu a logistiky je 8 m 
dlouhý chladicí kontejner Fresherator vyvinutý indickým 
startupem Superplum sídlícím poblíž Dillí. Je určen pro 
přepravu čtyř až sedmi tun ovoce, které udrží čerstvé 
až měsíc. K dopravě tak lze použít klasický kamion bez 
chladicí úpravy. 

Jedlé	funkční	obaly	a	povlaky	nejen	z	celulózy
Švýcarská laboratoř EMPA vyvinula pro švýcarskou po-
bočku Lidlu celulózový povlak na ovoce a zeleninu. Jeho 
vývoj trval přes rok. Povlak může být na plody buď na-
stříkán, nebo aplikován jako dip. V testech se například 
trvanlivost banánů prodloužila o více než týden. Celuló-
zový materiál se extrahuje z vymačkaných slupek ovo-
ce a zeleniny ve formě fibrilované celulózy. Vzhledem 
k tomu, že je pro spotřebitele neškodný, je možné ho 
i konzumovat. Mohou se do něj přidat i přísady, jako jsou 
vitaminy nebo antioxidanty.

Na bázi celulózy, v uvedeném případě bakteriální, lze 
podle čínských vědců biosyntézou vyrábět i jedlá ná-
pojová brčka. Mají lepší mechanické vlastnosti oproti 
papírovým, a tak mohou být vyráběna tenčí. S jedlým 
barvivem nebo přírodními rostlinnými extrakty ve 3D na-
novláknové síti bakteriální celulózy je možné do brček 
dostat různé barvy a příchutě, aby byla zajištěna lepší 
chuť. Pokud nejsou zkonzumována, mohou v řádu desí-
tek dnů rychle degradovat bez negativního dopadu na 
životní prostředí. 

Hologramy	a	digitální	vodoznaky
Společnost Holographyx, vývojář hologramů se sídlem 
v USA, získala americké a evropské patenty na svůj pro-
dukt Holo-Blister, nákladově efektivní aplikaci hologra-
mů na zadní stranu farmaceutických blistrových balení. 
Výhodou novinky je podle výrobce možnost aplikace 
hologramů běžným tepelně uzavíratelným blistrovacím 
zařízením.

Společnost Digimarc ve spolupráci s americkým 
Printpackem a izraelskou firmou TIPA vyvinula novou 
technologii třídění kompostovatelných obalů. Ty jsou 
opatřené okem neviditelným, ale mobilním telefonem 
čitelným digitálním vodoznakem, který spotřebiteli 
usnadní vyhození použitého obalu do správného koše. 

Navíc také umožní provozovatelům průmyslových de-
ponií („kompostérií“) třídit certifikované kompostova-
telné obaly spolu se zbytky potravin a dalším organic-
kým odpadem. 

České	příklady:	Big	Shock!	a	Živá	etiketa
Do přehledu světových inovativních řešení tentokrát 
pronikly i české příklady. Big Shock! je první, kdo použí-
vá průkopnickou technologii termochromního inkoustu 
„barvy na barvu“ od Ardagh Metal Packaging. Výrobce 
stejnojmenných energetických nápojů předvedl efekt 
na limitované edici 500ml plechovky, která má oslovit 
fanoušky her. Na černém pozadí s dynamickou červenou 
a žlutou grafikou se termochromní panel ve stylu „načí-
tání hry“ postupně mění ze žluté v okolních podmínkách 
na zářivě zelenou, zatímco se obsah ochladí na ideální 
teplotu pro pití. Ardagh vyvinul tento efekt ve spolupráci 
s CTI, předním výrobcem termochromních inkoustů. Vy-
chází ze stávající podoby řešení Ardagh Thermo Impact, 
v němž se skryté zprávy nebo vzory odhalují v předem 
určeném tempu.

Společnost ETIFLEX zažívá na českém trhu úspěch s tzv. 
Živou etiketou používanou na lahvích vín, která po na-
skenování mobilním telefonem „rozpohybuje“ grafický 
motiv etikety, případně jej doplní 3D grafikou, mluveným 
slovem, hudbou či dalšími prvky. Dosud toto řešení na 
svých lahvích použila například vinařství Hotař či Kadrn-
ka. Živou etiketu nese i víno Mendelu vyrobené Mende-
lovou zemědělskou univerzitou v Brně. Zrekonstruovaná 
lichtenštejnská knížecí obora Gloriette díky této etiketě 
ožívá jako symbol stejnojmenné řady vín Vinařství Velké 
Bílovice. 
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Fólie mohou být vyrobeny  
z desítek rostlinných druhů
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Veletrh letos nabídl produkty a novinky 147 vysta-
vovatelů z osmi států napříč kontinenty. Inovativ-
ní, efektivní a kreativní produkty a technologie 

umístěné v halách výstaviště PVA EXPO PRAHA v Let-
ňanech na ploše 8 200 m2 si přišlo prohlédnout celkem 
9 873 návštěvníků. 

Společnost CANON pro návštěvníky veletrhu připravila 
řešení, která zaujala profesionální poskytovatele tisku 

i interiérové dekoratéry. K vidění byla roll-to-roll tiskárna 
Canon Colorado 1650, jež tvoří srdce řešení pro digitál-
ní tisk tapet. Cílem bylo ukázat přednosti technologie 
Canon UVgel Wallpaper Factory, kterými jsou nekoneč-
né možnosti personalizace tapet a přizpůsobení se zá-
kazníkům. Flatbed tiskárny představila Canon Arizona 
1380 GT. Prodejce multifunkčních, digitálních i produkč-
ních zařízení reprezentovala společnost Konica Minolta. 
Hlavním lákadlem její letošní expozice byla vlajková loď 

Na REKLAMU POLYGRAF 
OBALY	se	vydalo	téměř	 
10	000	lidí

Své novinky na letošním veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY představily od 3. do 5. května české 
i zahraniční firmy. Mezi vystavovateli byly zastoupeny například firmy KOMFI, Konica Minolta Business 
Solutions Czech, KYOCERA Document Solutions Czech, MAILTEC SLOVAKIA, pap4ever digital nebo 
Igepa CZ. Nechyběl ani doprovodný program pro profesionály nebo ukázky car wrappingu. 

Adriana Weberová

… pokračuje na str. 66
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JEDNODUŠŠÍ BALENÍ?  
S aplikační hlavou VIVO  
to jde snadno!

Kaletech s. r. o. 
www.kaletech.cz 
info@kaletech.cz

Vyniká velmi přesným a rovnoměrným nanášením lepidla 
s čistým zakončením a díky úsporným rozměrům nabízí 
větší flexibilitu. Lze tak namontovat současně dvě hlavy 

těsně vedle sebe. Při změně formátu krabice je možné aplikační 
hlavu nastavit pomocí praktického držáku. S šířkou 32 mm se 
jedná o nejužší štěrbinovou hlavu na trhu. Dokáže nanášet lepi-
dlo v šířce od 2 do 18 mm při rychlosti až 250 m/min. 

Silikonová snímatelná páska
Spolehlivé silikonové krycí pásky nemusí být drahé. Se systé-
mem Robatech ušetříte až 30 % lepidla při zachování maximál-
ní kvality. Vivo 18 umí díky integrované regulaci rovnoměrně 
nanášet lepidlo od začátku do konce, a to při výrobní rychlosti 
až 250 m/min. A jako bonus máte precizní okraje nánosu bez 
tahání vlasů.

Odtrhovací proužky
Znovuobjevení odtrhovacích proužků? Roztavené lepidlo se 
v tenké vrstvě aplikuje přímo na přepravní krabici. Horní klopa 
má již připravenou část s odtrhovacím proužkem. Štěrbinová hla-
va Vivo 18 dokáže při tomto procesu nanášet lepidlo při výrobní 
rychlosti až 250 m/min. 

A co říci závěrem?
Balení „na míru“ v oblasti e-commerce přispívá ke spokojenosti 
zákazníků a je šetrné k životnímu prostředí. Téměř nevyžaduje 
výplňový materiál a zmenšuje přepravní objem na minimum. Se 
systémy pro aplikaci lepidla Robatech je zajištěna udržitelnost, 
optimalizovaná spotřeba, bezpečnost a spolehlivost.

65

Štěrbinová hlava Vivo 18 přináší nové možnosti v lepení silikonových snímatelných pásků 
a odtrhovacích proužků na obalech pro e-commerce. 
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AccurioJet KM-1e s HD, kterou vystavovatelé zvětšili do 
nadměrné velikosti.

COMIMPEX PRINT v rámci veletrhu představil efektivní 
řešení pro levný a rychlý potisk textilu pomocí polyeste-
rové fólie (DTF). Automatizovaná linka na výrobu termo-
transferového tisku zjednodušuje potisk triček a oděvů, 
má nízké provozní náklady a je vhodná pro střední i malé 
série výrobků.

Na stánku Igepa CZ dominovala UV flatbed tiskárna EP-
SON SC-V7000 a všechny materiály, které je schopna 
potisknout. S další tiskárnou od stejného výrobce se ná-
vštěvníci mohli seznámit u společnosti pap4ever digital. 
Vysoce kvalitní barevná stolní tiskárna štítků s lesklým 
nebo matným černým inkoustem EPSON CW-C4000e 
je vhodná pro jejich tisk v malých a středních objemech. 
Zařízení se vyznačuje kompaktními rozměry, a je tak 
ideální pro instalaci na pracovním stole. Model C4000e 
nabízí řadu snadno použitelných funkcí a vylepšenou 
konektivitu, což umožňuje větší flexibilitu tisku.

Polygrafie	i	reklamní	textil
V Hale 2, v níž byly instalovány expozice firem z oblasti 
polygrafie a signmakingu, kromě již uvedených zástupců 
nechyběly například společnosti Spandex, Bitcon, Papy-
rus CZ či slovenský NANOTEC. Dále se v polygrafické 
sekci představily i firmy AWC Morava, PROFISIGN plus, 
ELECTRON, Narran, COMAC, Tepede CZ, OKI EUROPE 
nebo Macron Systems.

Mezi firmami s nabídkou reklamního textilu nechyběly 
produkty společnosti MALFINI, o které píšeme rovněž 
na stranách 16 až 19. Představeny byly také výrobky 
společností Nedbal Trading, Šicí technika Brother, Stick, 
Brand Gifts, Colop, Modico Graphics, Grapp, SDI Gifts či 
Paketo.one. Poslední jmenovaná se zaměřuje na výrobu 
podlahových i pultových stojanů, krabiček a speciálních 
obalů z vlnité lepenky.

Laserové gravírovací, řezací či CNC stroje našli návštěv-
níci například na stáncích Uhal Trade, FIT Eurazio, 4cut, 
První hanácká BOW či HaWe systems. Součástí veletrhu 
byla také speciální sekce 3DEXPO, kde byly umístěny 
expozice desítky vystavovatelů prezentujících 3D tiskár-
ny a nejnovější trendy v 3D technologiích.

V rámci akce probíhal i pestrý doprovodný program. 
Uskutečnil se například přednáškový blok na téma 
„Doba se mění. Jak se mění polygrafie?“. Během něj 
vystoupili Marian Hains ze společnosti Veldan a Petr 
Breburda z Igepa CZ a k moderované diskusi na téma 
polygrafických a marketingových trendů se připojili také 
Tibor Nagy, obchodní ředitel Koenig & Bauer pro Čes-
kou a Slovenskou republiku, a Martin Bělík z DataLine 
Technology.

V rámci programu byl oceněn také kalendář roku 2022, 
uskutečnily se přednášky společnosti GRAFIE CZ za-
měřené na témata automatizace tiskových dat, MIS/ERP 
polygrafické výroby a moderní W2P pro tiskárny. Prů-
běžně po celou dobu konání veletrhu probíhal rovněž 
speciální program CAR WRAPPING, který představil tipy, 
triky, rady a prezentace lepení včetně ukázek materiálů 
rukama odborníků a specialistů v oboru. 

Některým dalším prezentovaným novinkám se věnuje-
me i na stranách 56 a 57. 

… pokračování ze str. 64

Novinka EPSON CW-C4000e pro tisk štítků na stánku pap4ever digital

Veletrh letos nabídl produkty a novinky 147 vystavovatelů.

Váhy v průmyslu, balicí technice a expedici
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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.

Pod pojmem váha a vážení si většinou představíme klasic-
kou 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 techno-
logie 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 chybo-
vost 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 výstup-
ní kontrola založená na principu zjišťování hmotnosti minimali-
zuje chybovost před expedicí.

Další příklad: Ruční balení drobných předmětů, např. spojova-
cích 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 napří-
klad pytlovací váhy. Příklad: Surovinu, kterou máme ve velko-
objemových vacích (bigbag), je třeba plnit do malých pytlů, např. 
po 20 kg. Zde se nabízí řešení spojení bigbagovací vyprazdňo-
vací 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 klad-
kostroj se závěsným křížem. Bigbag uchytíme, kladkostrojem 
jej zvedneme a usadíme do rámu s výsypným otvorem. Vlastní 
navažování může být řešeno pomocí vibračního podavače, šne-
kem, 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 softwaro-
vým požadavkům výroby. Váhy mohou komunikovat i s nadří-
zenými PLC. Pro nízkorozpočtové výroby či pro menší objemy 
není ekonomicky možné aplikovat automatizované vážní systé-
my. 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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Silněji než dříve byly ale také zastoupeny tekuté 
potraviny a nápoje, jimž byl poprvé věnován sa-
mostatný pavilon. Celá tzv. Innovation Alliance 

na milánském výstavišti zahrnovala i výstavy Print4All, 
GreenPlast a Intralogistica Italia. Pokud přičteme i jejich 
vystavovatele, představilo se zde přes 1 600 vystavova-
telů v 11 halách. Zhruba čtvrtina z nich je ze zahraničí. 
Projekt Alliance podpořily italské oborové organizace, 
jako je ACIMGA (Asociace italských výrobců pro konver-

ting, grafický a papírenský průmysl), AMAPLAST (Národ-
ní asociace výrobců strojů a forem pro plasty a gumu), 
UCIMA (Unie italských výrobců automatických balicích 
strojů) či ARGI (Národní asociace dodavatelů polygrafic-
kého průmyslu).

Samotná skupina IMA představila tři nová řešení. Ver-
tikální balicí stroj Ilapak Vegatronic 6400 je ideální pro 
masný průmysl a obecně trh s mraženými bílkovinami 

IPACK-IMA	po	čtyřech	letech	
opět	naživo
Italský veletrh IPACK-IMA s šedesátiletou tradicí, zaměřený na potravinářské i nepotravinářské 
zpracování a balení, proběhl od 3. do 6. května na výstavišti Fiera Milano. Představeny byly více 
než dvě tisícovky produktových i procesních inovací. Znát byla tentokrát výraznější orientace na 
nepotravinářské sektory, zejména chemický a farmaceutický, čemuž napomohlo i spojení s veletrhem 
Pharmintech. 

Miroslav Dočkal
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(IQF). Vhodný je ale i pro mražené ovoce/zeleninu a sýry. 
Lze jej ovšem použít v jakémkoli odvětví s přísnými hygie-
nickými normami. Druhé řešení je výsledkem spoluprá-
ce dvou společností skupiny IMA: Eurosicma a Ciemme. 
Vysokorychlostní flowpacková linka na balení tyčinek 
je vybavená strojem pro balení do lepenkových krabic 
a systémem pick-and-place s delta robotem. Třetí tech-
nologie míří do světa kávy. Dvouřadý kapslovací stroj 
SR2 SMART dosahuje rychlosti až 120 kapslí za minutu. 

WorldStar	odtajnil	i	speciální	ceny
V rámci veletrhu byla vyhlášena a předána ocenění 
v soutěži WorldStar Packaging Awards 2022, pořádané 
světovou obalovou asociací WPO. Celkem 240 oceně-
ných obalových řešení včetně 13 českých a dvou slo-
venských bylo již nějakou dobu známo, na galavečeru 
4. května byla ale také odtajněna a předána zlatá, stříbr-
ná a bronzová ocenění ve speciálních kategoriích: Pre-
sident’s Award, Sustainability Award, Marketing Award, 
Packaging that Saves Food Award. 

Zlatou cenu prezidenta WPO získala ucelená řada funkč-
ních bariérových papírů od rakouské společnosti Mondi 
Functional Papers and Films. Marketingové zlato si od-
nesla česká společnost Colognia press za CoolCAN – 
web2print řešení pro personalizovaný potisk plechovek. 
Zlato za řešení chránící potravinu a omezující plýtvání 

získala švýcarská společnost hvb Innova za opakovaně 
uzavíratelný obal hvb HiPack. Určený je rovněž pro bez-
pečnou přepravu a v místě prodeje nabízí několik mož-
ností prezentace zboží. Kategorii udržitelnosti vyhrálo 
nepotištěné víčko z rPET na „školní mléka“ vyvinuté spo-
lečnostmi PET-MAN, Starlinger viscotec, Greiner Packa-
ging a Schulmilchbauern. Víčko je součástí uzavřeného 
recyklačního řetězce, proto se spotřebovaná víčka sbí-
rají a opět recyklují. Za zmínku stojí rovněž bronzová 
cena prezidenta WPO pro českou pobočku společnosti 
Smurfit Kappa za Píííívo Box.

Na veletrhu byly vyhlášeny i výsledky soutěže Best 
Packaging Awards 2022, pořádané místním obalovým 
institutem (Istituto Italiano Imballaggio) pro inovace po-
cházející z italského obalového průmyslu.

Nechyběly	speciální	přehlídky,	konference	a	projekty
V rámci obalové „tour“ Smart Factory, na níž se podílely 
mj. společnosti Markem-Imaje a Siemens, proběhly živé 
ukázky výrobních linek – konkrétně automatizovaného 
zpracování a balení jednoporcových plat hummusu, dále 
sušenek a přesnídávek. 

Sekce IPACK-Mat představila materiály pro udržitel-
né balení od 180 vystavovatelů, včetně oblasti věno-
vané „chytrému balení“ inspirovaného ekodesignem.  

Na obalové „tour linkami Smart Factory se podílely mj. společnosti Markem-Imaje a Siemens.
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IPACK-Mat je výsledkem obnovené spolupráce mezi 
veletrhem a konsorciem CONAI, které sdružuje 
přes 800 000 výrobců a uživatelů obalů. Laboratoř 
IPACK-IMA (Lab), organizovaná společně s Italským oba-
lovým institutem, byla novou výstavní sekcí prezentující 
řešení pro testování a certifikaci produktů. Zastoupeny 
zde byly mj. laboratoře, certifikační autority a výzkum-
né ústavy specializující se na kontroly kvality a shodu 
s předpisy FCM u obalových materiálů určených pro pří-
mý kontakt s potravinami. 

Za pozornost stály i prezentace projektu IPACK-IMA Di-
gital, vyvinutého v kooperaci se společností MindSphe-
re World a navrženého takovým způsobem, aby urychlil 
přechod k digitální výrobě. Kromě procházky inovačními 
stánky se v jeho rámci uskutečnila řada workshopů, bě-
hem nichž představily na pódiu témata chytré výroby 
například společnosti Coca-Cola či Baxter Biopharma.

A nezapomeňme na třetí ročník mezinárodní konfe-
rence Packaging Speaks Green, pořádané společností 
Pack-Media s již zmíněnými italskými sdruženími UCIMA 
a AMAPLAST. Konference se zúčastnili přední světoví 
odborníci, jako je digitální konzultant Hillary Clintonové 
Alec Ross, významné značky jako Procter & Gamble i za-
interesované instituce od již zmíněné CONAI po italské 
ministerstvo zahraničních věcí.

Italská	výroba	balicích	strojů	patří	ke	špičce
Skončeme lapidárně: důvodem, proč se vlastně akce to-
hoto typu koná v Miláně. Italský průmysl výroby balicích 
strojů a obalových materiálů patří mezi nejsilnější v ev-
ropském i světovém měřítku. Soustředěn je zejména na 
severu Itálie. Jeho loňský obrat činil 8,2 mld. eur, z toho 
téměř čtyři pětiny v zahraničí. Nejvíce vyváží do zemí 
EU (přes 40 %), asijských zemí (kolem 20 %) a Severní 
Ameriky (necelých 15 %). 

Sekce IPACK-Mat představila materiály pro udržitelné balení.

Heslo „Zabalit budoucnost“ charakterizovalo v pozitivním smyslu  
celý milánský veletrh.

Společnost Coca-Cola představila „chytrou výrobu“.

Představeny byly i stroje na zpracování potravin,  
nikoliv pouze na jejich balení.
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Dachser v Českých Budějovicích změnil po 16 le-
tech svoji adresu. V ulici Slévárenská na okraji 
města nyní operuje z budovy postavené na míru 

v režimu build-to-suit developerskou společností VGP. 
„Máme za sebou náročnou fázi stěhování pobočky a za-
městnanců a v současné době už plně využíváme vý-
hod nových prostor,“ uvádí vedoucí pobočky Dachser 
v Českých Budějovicích Peter Papan a dodává: „Moder-
ní a prostorné logistické prostory nám umožní posky-
tovat ještě lepší kvalitu služeb a dostatek nakládacích 
ramp optimalizaci a zrychlení manipulace při nakládce 
a vykládce.“

Dachser je specialista na sběrnou službu a jeho poboč-
ka na jihu Čech má přímé napojení na evropskou síť po-
zemních přeprav, která čítá téměř 300 vlastních a part-
nerských poboček. „Strategická poloha pobočky a větší 
prostory překládkové haly umožní, aby se pobočka stala 
v rámci sítě společnosti Dachser také platformou sběrné 
služby pro zásilky do Rakouska,“ uvádí Jan Pihar, gene-
rální ředitel Dachser Czech Republic. 

Nové prostory navíc vytvářejí podmínky pro rozšíření 
nabídky kontraktní logistiky v Českých Budějovicích. 
Jsou v nich využívány technologie pro úsporu zdrojů, 

které zahrnují mimo jiné LED osvětlení, rekuperaci tepla 
či zařízení pro šetrné nakládání s pitnou vodou a další. 
Budova i celý průmyslový park jsou stavěny také s ohle-
dem na využití technologií budoucnosti. Dachser dále 
rozšiřuje používání nákladních vozidel na elektropohon. 
S přechodem na elektromobilitu počítá i českobudějo-
vická pobočka. V budoucnu by měla využívat rychlých 
i pomalých nabíjecích stanic, pro které je v areálu připra-
veno technické zázemí.

Pobočka na jihu Čech zahrnuje 2 000 m2 překládkové 
a přes 4 300 m2 skladové plochy s kapacitou přibližně 
6 900 paletových míst. Administrativní část tvoří zhruba 
630 m2 moderních kanceláří. 

VGP Park České Budějovice se nachází na okraji města 
v komerční zóně Světlík s vynikajícím dopravním spoje-
ním do centra a přímým nájezdem na dálnici D3 propo-
jující Prahu a rakouský Linec. 

Dachser	na	jihu	Čech	 
působí	v	nových	prostorách
Českobudějovická pobočka logistické společnosti Dachser Czech Republic se přestěhovala do 
nových prostor ve VGP Parku České Budějovice. V komerční zóně Světlík bude na téměř 7 000 m2 
logistických a kancelářských prostor provádět komplexní logistické služby. Nově je k dispozici 
skladová kapacita 6 900 paletových míst pro služby kontraktní logistiky.

Adriana Weberová

Nové prostory vytvářejí podmínky 
pro rozšíření nabídky kontraktní 
logistiky v Českých Budějovicích.
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Ročně se v Evropě spotřebuje 1,8 mil. tun pěnové-
ho polystyrenu (EPS). V Česku bylo loni spotře-
bováno rekordních 62,2 tis. tun. Materiál je velmi 

dobře recyklovatelný, svůj recyklační potenciál ovšem 
v současnosti nenaplňuje. Vloni v tuzemsku doputovalo 
k recyklaci pouze 40 % odpadního polystyrenu.

Pěnový polystyren je univerzální materiál s pestrou šká-
lou využití. Nejvíce se používá ve stavebnictví, konkrétně 
při zateplování fasád. Dále se užívá jako obalový mate-

riál, nejčastěji k balení elektrospotřebičů nebo například 
k přepravě zdravotnických zásob. Jeho předností jsou 
především tepelně izolační vlastnosti, odolnost proti vlh-
kosti, stlačení a nárazům. Vůbec největším evropským 
spotřebitelem je Polsko, na druhém místě figuruje Ně-
mecko. 

V Evropě se ročně vyprodukuje 507 000 tun odpadu 
z EPS, jeho největšími producenty jsou Německo, Francie 
a Itálie. V České republice loni vzniklo 7 500 tun odpadu 

Recyklační	potenciál	EPS	
není	naplněn
Sdružení EPS ČR zorganizovalo 28. dubna v Kralupech nad Vltavou workshop s názvem EPS 
a cirkulární ekonomika II, kde představilo úspěchy, kterých se v oblasti recyklace pěnového 
polystyrenu podařilo za poslední čtyři roky dosáhnout. Současně identifikovalo, kde je prostor 
pro zlepšení. Za účasti státních institucí, recyklátorů a odpadových společností proběhla diskuse 
o aktuální situaci, potřebě odstranění bariér separátního sběru a recyklace pěnového polystyrenu či 
zefektivnění celého procesu.

Adriana Weberová
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při rekordní a historicky nejvyšší spotřebě 62 200 tun. 
Zhruba 6 000 tun pocházelo z obalů a 1 500 tun z po-
lystyrenových odřezků ze staveb. 

Jelikož se EPS skládá z 98 % ze vzduchu a ze 2 % 
z polymeru, lze ho velmi dobře recyklovat. Recyklační 
potenciál ovšem není naplněn, protože loni v tuzem-
sku k recyklaci doputovalo pouze již zmíněných 40 % 
odpadního EPS. Sdružení EPS ČR chce aktuální situaci 
zlepšit, a proto se dobrovolně zavázalo EU, že se do 
roku 2025 pokusí dosáhnout vyšší než 50% míry recyk-
lace v tuzemsku.

EPS	a	cirkulární	ekonomika	II
Po čtyřech letech zorganizovalo Sdružení EPS ve spo-
lupráci s Českou technologickou platformou PLASTY 
v Technoparku Kralupy nad Vltavou workshop – EPS 
a cirkulární ekonomika II, kterého se zúčastnili zástup-
ci celého hodnotového řetězce pěnového polystyrenu, 
obcí, státní správy i odpadových společností. O využití 
odpadního EPS do nových izolačních desek hovořil za 
výrobce stavebních materiálů Jiří Kudlička, jednatel spo-
lečnosti BACHL. Ve své prezentaci představil spolupráci 
se společností SaKo Brno. „Z jednoho jejich sběrného 
dvora, kterých je devět, odvezeme v přepočtu za rok asi 
70 bagů (560 kg) polystyrenu,“ uvedl. Za odborný tisk 
zde nechyběl magazín Packaging Herald. Cílem byla vý-
měna informací mezi jednotlivými účastníky, pochopení 
systému a definování kroků pro jeho zlepšení. Z analý-
zy vyvstala řada bariér, které stojí v cestě zvýšení míry 
recyklace EPS v ČR. „Na území České republiky stále 
evidujeme nedostatečný přehled materiálových toků. 
Stejně tak nám chybí koncepční podpora recyklace. Su-
žují nás nízké poplatky za skládkování, chybí separova-
ný sběr pěnového polystyrenu na sídlištích a v obcích. 
V poslední řadě se setkáváme s jistými legislativními 
překážkami, ale díky pochopení a podpoře ze strany 
státních institucí se je daří postupně překonávat,“ uvádí 
Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. 

Pokrok	oproti	roku	2018
„V oblasti recyklace se nám od roku 2018, kdy jsme 
organizovali první workshop EPS a cirkulární ekonomi-
ka I, podařila řada úspěchů. V roce 2020 jsme za pomo-
ci INCIEN provedli vůbec první analýzu materiálových 
toků v tuzemsku. Dále se nám podařilo rozjet hned tro-
jici pilotních recyklačních projektů: umístění recyklační 
nádoby na oddělený sběr EPS na sídlišti v Kralupech 
nad Vltavou, separovaný sběr EPS ve sběrném dvoře 
za spolupráce s TSM Kralupy a také separace EPS na 

dotřiďovací lince v Úholičkách,“ doplňuje Pavel Zeme-
ne. Ministerstvo životního prostředí navíc odpadům ze 
stavebního EPS přiřadilo samostatné kódy, podle kte-
rých lze evidovat tok materiálu a odlišit ho od jiných 
stavebních odpadů z izolací. Od roku 2021 samostatně 
registruje EPS obaly uváděné na český trh i společnost 
EKO-KOM. Sdružení v posledních dvou letech začalo 
spolupracovat se spolkem Ukliďme Česko, platformou 
Cyrkl, společností EKO-KOM či městy Praha a Brno. Dále 
zprovoznilo webový portál recyklujemepolystyren.cz či 
připravilo informační letáky pro obce, sběrné dvory a do-
třiďovací linky o ekonomických i ekologických výhodách 
třídění a recyklace EPS. 

Legislativa	by	se	měla	změnit
Prostor pro zlepšení spatřuje Sdružení v nastavení 
podpůrných programů Ministerstva životního prostředí 
a Ministerstva průmyslu a obchodu tak, aby bylo mož-
né čerpat podporu na zařízení pro úpravu odpadního 
EPS (drtiče či kompaktory). Dále v zařazení separova-
ného sběru odpadního EPS do systému třídění a hlavně 
v dořešení i zjednodušení legislativních procesů. „Jako 
největší překážku vnímáme současné nastavení legisla-
tivy, kdy se odměna za výkup materiálu odvíjí od jeho 
hmotnosti. EPS je objemný, ale lehký materiál, jelikož 
je z 98 % tvořen vzduchem. Při současném nastavení 
legislativy tudíž schází kýžená ekonomická motivace,“ 
vysvětluje Pavel Zemene.

Výsledky	a	zhodnocení	workshopu
Z debaty mezi výrobci, zpracovateli suroviny, recyklá-
tory a státními institucemi MŽP a MPO vzešla iniciativa 
zorganizovat kulatý stůl a pokusit se najít konkrétní ces-
ty k zefektivnění třídění a recyklace EPS. Zástupci MŽP 
navrhli, že by si sběrné dvory mohly pořídit kompaktor 
či drtič v rámci dotací přidělených obcím na komplexní 
modernizaci. Dále bylo konstatováno, že recyklátorů, 
kteří dokážou zpracovat EPS, je v tuzemsku dostatek. 
Jedná se ale většinou o malé firmy, kterým stojí v cestě 
současná administrativní bariéra. „V této problematice 
by velmi pomohlo, pokud by stát usnadnil celý proces 
a odstranil onu byrokracii,“ komentuje Pavel Zemene. 
Workshop byl tedy z pohledu Sdružení EPS úspěšný, 
jelikož si ověřilo, že se ubírá správným směrem. „Předali 
jsme si potřebné informace se všemi zúčastněnými sub-
jekty a nastínili další společný postup k naplnění našeho 
cíle,“ uzavírá Pavel Zemene.

O využitelnosti odpadního polystyrenu jsme psali i v loň-
ském říjnovém vydání magazínu Packaging Herald. 
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Po dvou covidem postižených nekonečných letech, 
kdy se většina podobných akcí konala pouze on-
line, jsme se konečně dočkali a mohli se sejít na-

živo. Tuto skutečnost uvítalo 285 účastníků, kteří na 
konferenci diskutovali do pozdních odpoledních hodin.

Na programu nechyběly novinky a aktuální stav z oblas-
ti prováděcích předpisů (SUP). Hovořilo se o recyklaci 
a využití odpadu. Zmíněny byly také možnosti využití 
recyklátů, nechyběla problematika zeleného marketingu 
a greenwashingu.

Na úvod Zbyněk Kozel, generální ředitel pořadatelské 
společnosti, připomněl již čtvrt století trvající úspěšné fun-
gování Eko-komu. Především díky této organizaci si Češi 
vedou v oblasti třídění a recyklace výtečně. Statistické 
údaje ukazují, že odpad v Česku dlouhodobě třídí velký 
počet lidí a pro většinu z nás je tato činnost naprostou sa-
mozřejmostí. Pomáhá nám k tomu 678 446 nádob na tří-
dění a průměrná vzdálenost ke kontejneru pouhých 89 m.

Na programu byl mimo jiné i systém sběru a recyklace 
kovových obalů v České republice. Zaznělo například, 

Konference	Obaly	2022	
konečně	live

V Aquapalace Hotelu Prague v Čestlicích se 7. dubna konal v pořadí již osmý ročník konference 
Obaly. Určena byla tradičně především pro zákazníky autorizované obalové společnosti EKO-KOM, 
která v České republice organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů.

Adriana Weberová
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že na rozdíl od recyklace skla, plastů a částečně papíru 
nestojí recyklace kovů na obalech, ale zásadní je tzv. 
zpracovatelský a amortizační odpad. „Hlavní recyklační 
technologií jsou hutní provozy disponující velkou ka-
pacitou, tudíž značnou potřebou materiálu,“ připomněl 
Martin Lochovský z Eko-komu. S ohledem na vysokou 
hmotnost šrotu jde o mechanizovaný materiálový tok 
s minimálním podílem lidské práce. Specifikum sběru 
kovu spočívá v důležitosti materiálové čistoty s příměsí 
maximálně do 2 % (u vybraných druhů).

O litteringu se rozhovořil David Lukáč z Eko-komu. Ve 
zkratce jde o úmyslně nebo neúmyslně pohozený, pone-
chaný nebo vlivem přírodních procesů zanesený odpad 
například ve městech nebo přírodě. Předcházet mu lze 
informováním a vzděláváním spotřebitelů, dostatečnou 
kapacitou odpadkových košů, ale také designem obalů 
– například uzávěry pevně připevněnými k PET lahvi. 

Zajímavý příspěvek na téma Zdravotní nezávadnost oba-
lů potravin při použití recyklovaných a jiných alternativ-
ních materiálů si připravila Jitka Sosnovcová ze Státního 
zdravotního ústavu. Zmínila mimo jiné úskalí plynoucí 
z využití například bambusu nebo slupek z rýže. Podob-
né suroviny se v kombinaci s plastem rozpadají a stávají 
se zdravotně nebezpečnými. Také používání bioplastů, 
recyklovaných a přírodních „bio“ a „eko“ materiálů přiná-
ší u obalů určených pro styk s potravinami nemalá rizika. 
Na tapetě byly dále propagované ekologické materiály. 
Přitom například papírová brčka mohou být po rozmo-
čení nebezpečná především pro děti, u nichž hrozí rizi-
ko udušení. Některé kelímky na teplé nápoje mají víčka 
z recyklátu vyrobená v Číně, která obsahují zakázané 
retardéry hoření. Podobně nebezpečně si vedou kelím-
ky na kávu vyrobené z bambusu s obsahem melaninu! 
Právě tato látka, která je vysoce riziková především opět 
pro děti, se bohužel objevuje i v jiných nádobách tváří-
cích se „zeleně“.

Ve svém příspěvku dále připomněla, že nařízení Komise 
(ES) č. 282/2008, o recyklovaných plastech určených 
pro styk s potravinami, bude zrušeno a nahrazeno no-
vým. „Bylo zastaralé a zahrnovalo jen mechanickou re-
cyklaci, nikoliv chemickou,“ vysvětlila Jitka Sosnovcová. 
Nové nařízení je v procesu schvalování, sešlo se ale hod-
ně připomínek. Některé byly zapracovány a u dalších 
se pracuje na sjednocení. V rámci odpovědí na dotazy 
účastníků dále zaznělo, že v České republice je jedi-
ná firma, která má schválenou mechanickou recyklaci, 
EFSOU. Schvalovací proces trval dva roky. Výsledkem 

je schválení recyklace, ale ne třídění. Materiál se proto 
odebírá ze Slovenska, kde mají na rozdíl od České re-
publiky třídění schválené.

Marie Tichá a Petr Balner prezentovali metodu LCA (po-
suzování životního cyklu) na příkladu skleněné lahve. 
K výsledkům studie se vzhledem k jejímu rozsahu vrá-
tíme v některém z dalších vydání magazínu Packaging 
Herald.

75	%	lidí	by	se	rádo	chovalo	ekologicky
Na programu byly i výsledky průzkumu Hodnocení 
vybraných charakteristik obalů zákazníky realizova-
ného agenturou MARKENT. Například 75 % respon-
dentů uvedlo, že by se rádo chovalo ekologicky. Ještě 
o 3 % více jich je přesvědčeno o důležitosti používání 
recyklovatelných obalů. Více než polovina oslovených 
věnuje občas pozornost množství obalů nakupovaných 
spolu se zbožím. V kategorii činnosti spojené s nákupem 
obalů si výrobky bez ohledu na množství obalů kupuje 
67 % respondentů, 57 % uvedlo, že nemají při nákupu 
čas myslet na životní prostředí. V kategorii opakované 
používání obalů a výrobků již nakoupené sklenice a lah-
ve opakovaně používá 65 % oslovených, některé plas-
tové obaly 57 %.

Posledním tématem byl greenwashing a green marke-
ting z úst Petry Koudelkové z Fakulty sociálních věd UK: 
„Při greenwashingu se firmy snaží o sobě a svých pro-
duktech tvrdit, že jsou šetrné k přírodě nebo že společ-
nost jako taková má minimální negativní dopad na životní 
prostředí.“ Problém tkví v tom, že své vlastní tvrzení ne-
jsou schopny doložit. V praxi tak jde o skrytý kompromis, 
když je zatajen „háček“, chybějící důkazy, irelevantnost, 
vágnost, lež a podobně. Mezi příklady greenwashingu 
patří například tvrzení, že nepoužíváme plastové nádobí 
nebo že jde o plně (popřípadě biologicky) rozložitelný 
produkt. Bojovat se proti němu dá spočítáním si LCA, 
PEF, OFF a podobně. Na závěr rovněž připomněla novin-
ku v podobě tzv. eco scoringu. Jeho uplatnění odhaduje 
nejdříve v segmentu kosmetiky. 

Devátý	ročník	konference	se	uskuteční	 
30.	března	2023.

„Nejlepší zpětná vazba pro nás je, že je o konferenci stá-
le zájem, klienti se vracejí a jsou ochotni nám věnovat 
celý den ve svých nabitých diářích,“ zhodnotil setkání 
Zbyněk Kozel.
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Konference byla určena pro zákazníky z České re-
publiky, Slovenska a Maďarska. Pozváni byli i zá-
stupci vybraných odborných médií, mezi kterými 

nechyběl magazín Packaging Herald. Celkem se v Brně 
sešlo kolem 200 zájemců o ukázky inovativních obalů.

Don´t worry be HOPI
Moderování konferenční částí se v neformálním duchu 
ujal Jan Pokorný. Na pódium pozval Martina Piškanina. 
Také on v podobném stylu hovořil o budování známé ro-
dinné firmy HOPI HOLDING, která používá vtipný slogan 
Don´t worry be HOPI. Za jejím názvem stojí zakladatelé 
společnosti Houdek a Piškanin nebo možná indiánský 
kmen HOPI? Jisté je, že v čele společnosti je aktuálně 
duo bratrů: David a Martin Piškaninové.

HOPI specializující se na logistiku, ale také na potravinářství 
(se známou značkou Hollandia) a zemědělství má za sebou 
již 30leté působení na trhu. A právě tak dlouhou etapu 
chtěl podle vlastních slov Martin Piškanin „narvat“ do své 
prezentace. Za zásadní hodnotu považuje stabilitu. Přiznal, 
že i HOPI si prošlo mnoha krizemi, a ty jak známo posilují. 
Výsledkem je právě kýžená stabilní firma s mezinárodní 
působností, která nezapomíná na principy udržitelnosti.

O neúnavném překonávání překážek vyprávěl bojovník na 
slovo vzatý, šestinásobný paralympijský vítěz a také šesti-
násobný mistr světa Jiří Ježek. I když přišel v jedenácti le-
tech při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, dokázal 
více než většina z nás „nehendikepovaných“. Také on po-
tvrdil krédo svého předřečníka, že chybami se člověk učí. 

Smurfit	Kappa	rozdával	ceny	
pod	Špilberkem
Společnost Smurfit Kappa uspořádala 12. května v Hotelu International Brno, přímo pod hradem 
Špilberk, konferenci s názvem No time to waste. Jejím vyvrcholením bylo vyhlášení interní obalové 
soutěže Innovation Awards. Druhý den proběhla návštěva brněnského výrobního závodu.

Adriana Weberová

Hned tři ceny převzal za olomoucký závod Smurfit Kappa vedoucí konstrukce Ondřej Havlík.
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Na green deal a „zelené“ výzvy pro obaláře se zaměřil 
Arco Berkenbosch, vice president innovation & develop-
ment Smurfit Kappa Europe. Ve své prezentaci předsta-
vil sofistikovaná obalová řešení, která přinášejí nemalé 
úspory. „Perfektní obal není velký nebo malý, je tak ako-
rát a nic navíc,“ řekl a připomněl: „Udržitelné balení je 
budoucnost, planeta B neexistuje.“

Vyvrcholením akce bylo vyhlášení obalové soutěže In-
novation Awards. O vítězích rozhodovali během konfe-
rence její účastníci. Interní klání proběhlo tentokrát v pěti 
kategoriích. V kategorii Social zvítězil projekt, který pro-
střednictvím Nadace Smurfit Kappa podporuje kajakář-
ský klub nebo základní školu. 

V druhé kategorii, Consumer, si cenu „odnesl“ univerzál-
ní a user friendly Tasting Box/Degustační box.

Třetí trofej v oblasti FMCG získal mimořádně odolný obal 
s názvem Reinforced corners/Vyztužené rohy.

Předposlední ocenění v kategorii e-commerce obdrželo 
super rychlé a úsporné obalové řešení VoidFill Killer. 

V oblasti Industrial zvítězil univerzální teleskopický obal 
pro 10 typů příčníků.

Kuriozitou je, že hned tři ceny (v druhé, třetí a páté ka-
tegorii) převzal za olomoucký závod Smurfit Kappa ve-
doucí konstrukce Ondřej Havlík. Cena za VoidFill Killer 

putovala do závodu Smurfit Kappa v Žimrovicích. Bla-
hopřání za Podporu projektů prostřednictvím Nadace 
Smurfit Kappa patří celému regionu ČR a SR.

Druhý den dala většina účastníků přednost před prohlíd-
kou Brna návštěvě nedalekého výrobního závodu Smur-
fit Kappa. Ten se nachází na místě, kde kdysi dávno stál 
cukrovar. Ten byl koncem 30. let minulého století přesta-
věn na papírenskou výrobu. V roce 2002 se tu usadila 
společnost Kappa Packaging a následně od fúze v roce 
2006 až dodnes zde stojí závod Smurfit Kappa. Výrob-
ní program tvoří produkce archů z vlnité lepenky (typy 
vln: B, C, E, S, BB, BC, EB). Do brněnského závodu se 
vydáme v dalším vydání magazínu Packaging Herald. 

Martin Piškanin hovořil o budování známé rodinné firmy HOPI HOLDING.

Druhý den dala většina účastníků přednost před prohlídkou Brna návštěvě 
nedalekého výrobního závodu Smurfit Kappa.

Ve foyer brněnského hotelu nechyběly expertní koutky a obalové inovace.

Svůj vlastní expertní koutek měla 
udržitelnost.

Tasting Box na videu

Reinforced corners na videu

VoidFill Killer na videu

Teleskopický obal na videu
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Rozhodnutí vybudovat novou plnicí linku padlo již 
v roce 2020, kdy Budějovickému Budvaru vzrostly 
prodeje piva v plechovkách a kapacita linky z roku 

2012 začala být nedostatečná. „Tehdy jsme museli při-
stoupit i k nepřetržitému provozu. Zájem o pivo balené 
v plechovkách během epidemie covid-19 dále narůstal. 
Projekt byl proto na začátku roku 2021 odsouhlasen 
a 1. března 2022 jsme zahájili výrobu,“ vysvětluje Dalibor 
Čáp, vedoucí oddělení techniky, energetiky a investic ji-
hočeského pivovaru. Významnou motivací pro spuštění 
nové linky byla také nově započatá spolupráce s firmou 
Mattoni. „Jsme rádi, že jsme zrovna s touto tradiční čes-
kou značkou mohli propojit síly a podařilo se nám dát do-
hromady výborný osvěžující beermix BIRGO. Právě ten 
je rovněž stáčen na nové lince,“ doplňuje Dalibor Čáp.

Zadáním byla linka s dvojnásobnou kapacitou, tj. 40 000 
plechovek skladového výkonu za hodinu. Požadavkem 
byla i možnost výroby mixovaných nápojů, nejen piva, 
a k ní potřebný tunelový sprchový pastér. Důraz byl také 
kladen na ekologické balení, kdy linka jako jedna z prv-
ních v České republice balí plechovky do papíru. „Roč-
ně tím ušetříme 85 tun potištěného plastu,“ zdůrazňuje 
Dalibor Čáp. 

Ve vícekolovém výběrovém řízení zvítězila společnost 
Krones, která předložila vhodné technologické řešení 
za dobrých obchodních podmínek. Linka byla nainsta-
lována do původní budovy skladů piva z lahvových li-
nek, kde po zprovoznění moderního logistického centra 
v roce 2018 vznikl volný prostor. Ten však nebyl pro 

Budvar	rozjel	novou	plničku	
na	plechovky
Budějovický Budvar slavnostně uvedl do provozu novou linku na stáčení piva do plechovek, která 
je jako jedna z prvních v České republice balí do papíru. Investicí pivovar reaguje nejen na rostoucí 
poptávku, ale především otevírá dveře započaté spolupráci s firmou Mattoni. Zahájení provozu se 
zúčastnil i ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Adriana Weberová
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instalaci linky ideální. V rastru 6 × 6 m je osazen nosnými 
sloupy, které bylo třeba zachovat. Ztíženým podmínkám 
musel dodavatel technologie přizpůsobit layout plnicí 
linky. Objekt se dále musel revitalizovat a rekolaudovat 
ze skladu na stáčírnu. Nutná byla proto výměna podlah, 
opravy povrchů stěn a stropů, ale také instalace elektro-
rozvodů a osazení vzduchotechniky. „Dále bylo potřeba 
instalovat nová rychloběžná vrata s vazbou na vlastní 
linku, protože ta se zakládá materiálem vně budovy,“ 
podotýká Dalibor Čáp.

Nová linka na ploše o rozloze přibližně 60 × 40 m je 
technologicky vysoce vyspělé zařízení. Tvoří ji mokrá 
a suchá část. Mokrá sekce představuje depaletizaci 
prázdných plechovek, rinser, plnič s mixem a uzavírač-
kou. Dále ji tvoří kontrolní zařízení, pastér a sušení. Tzv. 
suchá část zahrnuje stroj pro balení plechovek do mul-
tipacků, stroj balící formáty typu tray a paletizaci. Vše je 
spojeno dopravníky a na konci linky napojeno na auto-
matizovaný transport hotových výrobků do zakladačové-
ho velkokapacitního skladu od společnosti SSI Schäfer.

Linka disponuje výkonem plnicího stroje 50 000 ks/h, 
což představuje požadovaný čistý skladový výkon mi-
nimálně 40 000 kusů. Navržena je s důrazem na spo-
lehlivost provozu tak, aby i drobný výpadek či pokles 
výkonu jakékoliv části zařízení zásadně neovlivnil výkon 
celé linky. Příslušenství zařízení disponuje analytickým 
vybavením zajišťujícím bezchybnou kvalitu piva a záro-
veň významně ušetří pracnost kontroly, která standardně 
vyžaduje zapojení laboratoře. Linka je rovněž nenáročná 

Specifikace	nové	linky
• jedinečné řešení integrace plniče a uzavíračky do jed-

noho společného clean roomu, což zajišťuje nejvyšší 
standardy mikrobiologické čistoty

• uzavíračka Krones/Kosme umožňuje plně automatické 
pěnování odděleného prostoru uzavírání plechovek

• možnost automatického řízení výroby pomocí LMS 
(Line Management System) včetně datumovacích 
a kontrolních systémů se zpětnou vazbou, díky čemuž 
je zajištěno dosažení vysoké kvality a efektivity výroby

• instalovaná balička Krones je připravená na další 
omezování plastů a minimalizaci spotřeby papíru. Je to 
jediná balička integrující sekundární balení plechovek 
do papíru TOP CLIP s následovným terciárním balením 
do traye v jednom stroji. 

Investiční náklady na novou plechovkovou linku činily zhruba 300 milionů korun.

Zadáním byla linka s dvojnásobnou 
kapacitou, tj. 40 000 plechovek 

skladového výkonu za hodinu.
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z hlediska lidské kapacity. K její obsluze je zapotřebí 
pouze pěti lidí.

Zásadní přidanou hodnotu nové investice vidí pivovar 
rovněž v ekologickém přínosu, kdy u skupinových bale-
ní plechovek místo LDPE fólie využívá papírový přebal. 
„Jedná se o jednu z prvních linek na českém trhu, která 
balí plechovky do papíru. Ročně se tím pivovaru podaří 
ušetřit 85 tun potištěného plastu. Technologické vyba-
vení linky také výrazně přispěje k efektivnějšímu využití 
vody, tepla a elektrické energie,“ uvádí k lince Robert 
Chrt, director strategy & business development pivovaru.

Dodavatelem zařízení pro balení do papíru je firma 
Westrock, která je zároveň i dodavatelem obalového 
materiálu. „Vybrali jsme ji na základě více než 30leté 
spolupráce a výborné zkušenosti. Obal od Westrocku 
rovněž splnil veškerá kritéria, která jsme stanovili,“ do-
plňuje Robert Chrt. Jeho benefity vidí také v možnosti 
využití na lahve, absenci lepidla a jistotě, že lahve ne-
vypadnou. Výhodou je rovněž významné marketingové 
využití obalu. Investiční náklady na novou plechovkovou 
linku činily zhruba 300 milionů korun. 

Požadavkem byla i možnost výroby mixovaných nápojů, nejen piva.

Linka disponuje výkonem plnicího 
stroje 50 000 ks/h.

Ve vícekolovém výběrovém řízení zvítězila společnost Krones.

Linka je navržena s důrazem na spolehlivost provozu.



81

REPORTÁŽ

Vedení společnosti Europasta 
SE, která má ve svém portfoliu 
například značky Adriana pas-

ta, Zátkovy nebo Rosické těstoviny, se 
před časem rozhodlo nahradit jednu ba-
licí větev výrobní linky novým zařízením. 

„Řekl bych, že silným impulsem byl právě 
příchod covidu-19 a s ním zvýšená po-
ptávka po našich výrobcích,“ vysvětluje 
investici generální ředitel společnosti 
Bohumil Vráblík.

Poměrně rozsáhlé výběrové řízení bylo 
zahájeno v létě 2020, druhé kolo pak na 
jaře 2021 a v květnu 2021 byly pode-
psány dodavatelské smlouvy. „Po vyhod-
nocení nabídek německých, italských, španělských, čes-
kých a portugalských dodavatelů jsme se rozhodli zůstat 
u námi ověřených dodavatelů z Itálie. Jedním z hlavních 
důvodů kromě ceny byl i fakt, že jsme chtěli výrazným 
způsobem zjednodušit přestup operátorů a dále jsme 
chtěli maximálně omezit problémy se zpracováním stá-
vajících typů a rozměrů obalových materiálů fólií a lepen-
kových krabic,“ upřesňuje Bohumil Vráblík.

Zakoupena byla nová vertikální 
balička s váhou a průběhová váha 
s detektorem kovů od společnos-
ti Ricciarelli. Pořízen byl také plně 
automatický stroj Selematic určený 
pro skupinové balení. Celá sestava 
je přímo napojená na výstup těs-
tovin z výrobní linky a zakončená 
sdíleným paletizačním robotem.

Výkon nové sestavy je oproti pů-
vodní až o polovinu vyšší. Za mi-
nutu umí zabalit až 90 kusů 500g 
sáčků typu cihla a 120 kusů 500g 
sáčků typu polštář. „Reálně po za-
počtení obvyklých prostojů na lin-

ce apod. zabalíme zhruba dvě tuny těstovin za hodinu,“ 
uzavírá Bohumil Vráblík. 

Investice	zvýšila	výkon	 
o polovinu
Výrobce těstovin Europasta SE již delší dobu uvažoval o nutnosti dalšího rozvoje v oblasti balení. 
V potaz bylo bráno nejen navyšování objemů produktů v prémiovějším balení tvaru „cihly“, ale také 
celkové navyšování produkce a potřeba obnovy nejstarších strojů. 

Adriana Weberová

„Po vyhodnocení nabídek německých, italských, špa-
nělských, českých a portugalských dodavatelů jsme se 
rozhodli zůstat u námi ověřených dodavatelů z Itálie,“ 
upřesňuje Bohumil Vráblík.

Odvíjecí mechanismus fólie baličky od 
společnosti Ricciarelli
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JEDNA LAHEV – MNOHO TVÁŘÍ

PERSONALIZOVANÉ STANDARDNÍ LAHVE NEBO LAHVE NA MÍRU

GLASS
that WORKS
SINCE 1827

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


