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Milé čtenářky a čtenáři, 

magazín Packaging Herald s vámi oslaví již osmé Váno-
ce. Naší ambicí bylo a stále je vytvoření moderní plat-
formy pro sdílení informací mezi všemi subjekty (nejen) 
v obalové branži. Výjimkou nebude 44., prosincové vy-
dání.

I tentokrát se nám podařilo získat exkluzivní informace 
napříč celým oborem. Vydejte se s námi do světa pré-
miových čokolád, které si zasloužily výjimečný obal. Za 
designovými trendy pro rok 2023 zamíříme do zahraničí. 
Jsou mezi nimi stálice, ale i nové přístupy. 

Navštívili jsme také pozoruhodné provozy. Jako jediný 
zástupce odborného tisku z České republiky jsme dosta-
li pozvánku na setkání novinářů pod Eiffelovkou. Konica 
Minolta / MGI zde prezentovala unikátní automatizova-
nou digitální technologii, k jejíž obsluze stačí pouze je-
den operátor. Na pozvání jsme také zajeli k tuzemskému 

lídrovi ve zpracování čerstvých ryb, společnosti Fjord 
Bohemia. Jeho výrobní linka v pražských Čakovicích 
zvládne opracovat a vykostit 25 ryb za minutu. 

V hlavním městě jsme se zástupci vybraných médií na-
vštívili nový automatizovaný sklad Rohlíku. Nový systém 
přináší české jedničce v oblasti online prodeje potravin 
zvýšení produktivity vychystávání vybraného sortimentu 
až o 30 %.

A kuriozita na závěr. V Kataru vybudovali unikátní sta-
dion z kontejnerů, který jde rozebrat. Je sestaven z 974 
přepravních kontejnerů a po skončení mistrovství světa 
se bude moci celý demontovat. Španělská architekto-
nická firma se inspirovala nejznámější stavebnicí světa, 
legem. Smyslem realizace bylo snížení nákladů a také 
udržitelnost. Stadion lze rozložit a případně přetvořit 
v jiná architektonická díla. 

FINÁLE ROKU  
SE 44

Milé fanynky a fanoušci nejen obalové branže, kromě 
zdraví, štěstí a pohody nám všem přeji klidnější časy 
a především mír!

šéfredaktorka Adriana Weberová 
a tým Packaging Herald
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DIÁŘ AKCÍ NEWS

THIMM	s	novou	lepičkou	zdvojnásobil	výrobní	
kapacitu
Společnost THIMM pack’n’display uvedla ve všetatském 
závodě do provozu vysoce výkonnou linku na výrobu 
vlnité lepenky za přibližně tři miliony eur. Nový stroj na 
lepení klopových krabic včetně přídavného agregátu 
ve srovnání s dosavadními zařízeními zdvojnásobuje 
výrobní kapacitu. Kromě toho snižuje pracovní zátěž 
personálu ve výrobě z hlediska ergonomie a produkti-
vity. Zařízení je součástí oznámeného velkého investič-
ního programu skupiny THIMM. Nový stroj Masterfold 
230 A4 značky Bobst zahájil svůj provoz velmi krátce 
po demontáži dosavadní lepičky klopových krabic (FKM). 
Plně automatizovaně se na něm skládají a slepují oba-

ly z vlnité lepenky. Jde 
o aktuálně nejrychlejší 
zařízení v českém závodě 
zvyšující výrobní kapaci-
tu až na 70 milionů obalů 
ročně. 

 
 

Více na www.packagingherald.cz

Evropský	veletrh	č.	1	pro	vlnitou	lepenku	
a	skládačky	se	vrací
Šestý mezinárodní veletrh CCE International se ve 
dnech 14.–16. března 2023 vrátí do Mnichova. Jako 
jediný evropský veletrh pro výrobu a zpracování vlnité 
a skládačkové lepenky je klíčovým místem pro setkávání 
odborníků z tohoto oboru. Zahrnuje také výstavu InPrint 
Munich a bude se tradičně konat souběžně s ICE Euro-
pe, předním světovým veletrhem pro zpracování a zu-
šlechtění flexibilních kotoučových materiálů, díky čemuž 
bude atraktivní pro vystavovatele i návštěvníky. Svou 
účast potvrdili dodavatelé strojů a zařízení pro výrobu 
a zpracování vlnité a skládačkové lepenky, jako jsou 
Baysek Machines, Bahmüller, Koenig & Bauer, Kolbus, 
Sun Automation Group, EFI – Electronics for Imaging, 
HP PageWide Industrial Corrugated a mnoho dalších. 
Navíc na nově připojeném veletrhu InPrint Munich bu-

dou zastoupeni klíčoví 
hráči z polygrafického 
průmyslu, například 
Xaar, Meteor Inkjet, 
Seiko Instruments, Pe-
ople and Technology, 
Siegwerk Druckfraben 
a Sun Chemical.



	� Rychlejší náběh pro prodloužení doby 
výroby – až o 6,9 % 

	� O 43 % méně zásahů operátora  
pro zvýšení produktivity

	� Krytím IP54 zlepšuje odolnost proti 
prachu a funkčnost v náročných 
výrobních prostředích (0–40 °C)

	� Bez potřeby stlačeného vzduchu

	� 10” barevné dotykové uživatelské 
rozhraní

5940 G

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
OFICIÁLNÍ PARTNER MARKEM-IMAJE ČR

Vysoce kvalitní tisk čárových kódů v kvalitě C 
nebo vyšší, které odpovídají požadavkům GS1.

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

5940 G v kostce

Pro potisk různých materiálů: Vysoké rozlišení tisku 
s Touch Dry®  
horkými inkousty

• obaly z vlnité lepenky
• polystyrenové tácky pro čerstvé potraviny, maso, nápoje, 

cukrovinky…
• polystyrenové obaly mražených potravin nebo smrštitelné fólie 

pro paletové zásilky
• porézní povrchy včetně tkanin a netkaných textilií pro lékařské 

ochranné pomůcky (PPE), respirátory, pláště a plenky

Inkjet tiskárna
Markem-Imaje

Více o tiskárně zde
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NEWS

Mezinárodní síť matériO funguje jako nezávislé 
centrum pro informace a vzdělávání v oblasti 
inovativních materiálů a udržitelnosti. Kromě 

Prahy působí v Paříži, Ženevě a Soulu. V České republi-
ce ji zastupují například Huy Pham a Adam Havel.

Pro některé účastníky možná překvapivě zaznělo, že 
obaly a doprava mají na udržitelnost poměrně malý vliv. 
Environmentální stopa při výrobě produktů včetně po-
travin je mnohem vyšší v porovnání s výrobou obalů.

Huy Pham připomněl hlavní roli přepravních obalů 
spočívající v ochraně produktu. Na to zákazníci, zvlášť 
v e-commerce, často zapomínají. Neuvědomují si, že na-
příklad oděvy nejlépe ochrání (na rozdíl od lepenkové 
obálky) recyklovatelný plastový obal vyrobený z poly-
etylenu. Ten je stále mnohdy neoprávněně považován 
za neekologický. 

Postavení plastů určitě nepomáhají mediálně s oblibou 
prezentované plující ostrovy z plastového odpadu v Ti-
chomoří. Uváděno je, že v nich ročně skončí osm mi-
lionů tun. „Přitom některé studie ukazují, že naprostou 

většinu plastu dokážeme třídit nebo zpracovat,“ uve-
dl Huy Pham. Číslo osm milionů proto nesedí a plastu 
skončí ročně v moři s největší pravděpodobností mno-
hem méně. Kde tedy nalezneme zbývajících 99 %? Po-
dle některých teorií je většina pozřena rybami, ptáky 
nebo se rozloží na menší složky, případně klesá na dno 
oceánů. 

Organizace zabývající se získáváním plastů (z lodí) z oceá- 
nů došla k zajímavému závěru. Polovina plastového 
odpadu pochází z let před rokem 2000. Většina plastů 
tak zůstává v blízkosti pobřeží a až po dvaceti letech se 
dostává do oceánu. Proto bychom se měli soustředit na 
sbírání odpadu na plážích.

Jiná studie odhalila, že většina plastového odpadu 
pochází z rybářského průmyslu, například ze starých 
rybářských sítí a převážně z přímořských zemí. Velký 
dopad na plast v oceánech tak například má ostrovní 
stát Filipíny. 

K závěrům seminářů se vrátíme v následujících vydáních 
magazínu. 

Obaly	
mají	na	
udržitelnost	
poměrně	
malý	vliv
Centrum pro inovativní materiály matériO Prague ve spolupráci se zahraničními partnery EG Conseil 
připravilo na podzim 2022 sadu webinářů. Zaměřeny jsou na problematiku environmentální 
udržitelnosti. Jeden z nich byl na téma obaly a doprava. V následujících řádcích se zaměříme 
především na obalovou část.

Adriana Weberová
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Model	Young	Package	2023	přichází	s	novým	
formátem
Mezinárodní designérskou soutěž Model Young Package 
čeká v roce 2023 zásadní změna. Pod heslem „Thirsty 
for Packaging“ budou talentovaní designéři z celého 
světa vytvářet inovativní obaly pro nápoje všeho druhu. 
Úspěšní designéři získají hodnotnější ceny a možnost 

prosadit se se svým obalovým řešením na trhu. (Nejen) 
mladí talenti se mohou v první fázi soutěže prokázat 
vlastními obalovými prototypy v souladu se zadáním, kte-
ré je zaměřené na konkrétní typy balení nápojů. Designér 
nejlepšího konceptu bude pozván do další fáze soutěže, 
která je zcela nová. Ve druhé fázi soutěže se vítěz z řad 
talentů utká s uznávanými designéry nad dalším zadáním, 
určeným pro reálnou výrobu. Tento inovativní soutěžní 
koncept tak nově spojuje začínající designérské talenty 
a profesionály jako nikdy předtím. Jedná se o jedineč-
nou příležitost pro nejkreativnější mozky v oboru desig-
nu obalů prezentovat své nápady na mezinárodní scéně 
a prosadit se dosud nevídaným způsobem. Tradiční pře-
dávání cen, kde se potkají soutěžící, designéři, mediální 
partneři a zákazníci společnosti Model Group, se usku-
teční v první polovině října 2023. Soutěž Model Young 
Package je největší svého druhu a nyní se stává ještě 
více vzrušující. Pořadatel, společnost 
Model Group, navyšuje prize money, 
a především rozšiřuje koncept soutěže.  
 
Více na www.packagingherald.cz
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PŘI	DOPRAVĚ
· o 30 % méně materiálu
· méně rolí k transportu
· menší spotřeba PHM

PŘI	APLIKACI	NA	VÝROBEK
· více etiket na roli
· efektivnější výroba
· menší spotřeba energie

PŘI	LIKVIDACI
· nevzniká odpad
· není nutno spalovat
· nevzniká CO2

PŘI	RECYKLACI
· lze použít recyklovatelné

nebo biodegradabilní
materiály

Jsme předním českým výrobcem samolepicích etiket. V polygrafii působíme již 30 let, což z nás dělá opravdové 
experty v oboru. Jsme silnou a stabilní společností. Ke své práci využíváme nejmodernější technologie a vyrábíme 
etikety i pro značky, které mají zvuk. Podnikáme férově, jednáme otevřeně, plníme sliby a dohody. Slušnost 
a respekt je pro nás samozřejmostí. Našim lidem poskytujeme velmi dobré zázemí a i to je důvodem, že naši 
zaměstnanci s námi zůstávají mnoho let.

Samolepicí etikety na míru · Sobínská 185, Chrášťany 252 19 · www.label-design.cz

PŘI	VÝROBĚ
· absence silikonového pásu
· o 42,7 % snížení CO2 při

procesu vstupního materiálu
· o 50 % snížení spotřeby

elektrické energie
· snížení produkce

VOC látek

75/0/100/0 0/0/0/35

ENVIRONMENTÁLNÍ	
PŘÍNOS	TECHNOLOGIE	
LINERLESS

PI
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HLAVNÍ TÉMA

S obaly Biopekárny Zemanka vás pravidelně se-
znamujeme. Jednou z jejích novinek je dár-
kové balení, které vyrobila společnost THIMM 

pack’n’display. Lepenková krabice byla navržena tako-
vým způsobem, že nabízí hned několik variant využití. 
Použitá multifunkční vložka slouží k umístění různých 
druhů produktů, ať už se jedná o bio slané krekry, bio 
sušenky, čokolády nebo kvalitní čaje. O exkluzivní de-
sign vnější i vnitřní strany dárkového obalu se postaraly, 
jak už jsme zvyklí, nejnovější digitální technologie – tisk 
a laserový výsek. Obal je dalším příkladem toho, co kom-
binace obou digitálních technologií dokáže vytvořit.

Obaly	mohou	být	atraktivní	 
i	praktické
Na zahraniční designové trendy, aplikovatelné i v kategoriích nápojů a potravin, se mimo jiné 
zaměříme na stránkách 14 až 17. Nyní zůstaneme na domácím, respektive slovenském trhu,  
které mají také co nabídnout. Přesvědčí vás o tom čtyři zajímavé ukázky.

Adriana Weberová

O exkluzivní design vnější i vnitřní strany dárkového obalu se postaraly 
nejnovější digitální technologie – tisk a laserový výsek.
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PR PREZENTACE

Budujte s námi svou značku pomocí nového standardu v etiketování, který je levnější, efektivnější, a navíc nezatěžuje životní 
prostředí. Pomáháme firmám naplňovat cíle zaměřující se na trvale udržitelný rozvoj. Vyrábíme etikety, které pro svoji výrobu 
potřebují méně materiálu a po aplikaci na výrobek nezanechávají odpad. 

LINERLESS – inovace  
v oblasti etiketování

„K této investici nás přiměla hlavně vysoká poptávka zákazníků 
z odpovědných firem, které se udržitelnosti a ekodesignu sys-
tematicky věnují. Výrobu etiket Linerless nabízíme jako jediní 
v České republice,“ vysvětluje Vladislav Kašpar, ředitel společ-
nosti Label design.

Nezanechává odpad a snižuje uhlíkovou stopu
Linerless etikety jsou i přesto, že neobsahují podkladový pás, 
skladovány navinuté na kotouči. To je umožněno tím, že jejich 
lícová strana je potištěna speciálním lakem, který způsobuje, že 
k sobě lícová a rubová strana pevně nepřilnou. Tím je elimino-
vána potřeba podkladového silikonového pásu a je podstatně 
sníženo množství odpadního materiálu. Zároveň dochází k efek-
tivnějšímu využití objemu a hmotnosti materiálu, což umožňu-
je snížit nároky na logistiku. Absence silikonového odpadu, 
úspora dřeva, vody, elektřiny a četnosti logistických cest 
jsou účinným způsobem, jak snížit naši uhlíkovou stopu, 
tedy i dopad na životní prostředí. 

Výhody absence podkladového pásu
Absence podkladového pásu znamená, že na roli daného prů-
měru lze navinout mnohem více metrů materiálu, z každé role 
tedy získáte více plochy pro vaše informace. Tímto se frekvence 
výměny rolí snižuje zhruba na polovinu, prostoje při výměnách 
rolí se tedy také zkrátí, což vede k vyšší produktivitě. Zároveň 
se tím snižují i náklady na logistiku. 

Přizpůsobení velikosti etiket množství textu
Linerless etikety společně s vybranými tiskárnami umožňují 
automatické přizpůsobování délky etikety podle proměnlivého 
obsahu. To byla dříve velmi obtížná funkce. Vzhledem k tomu, 
že etikety nejsou vysekány na předem určenou velikost, lze je-

jich délku měnit tak, aby vyhovovala proměnlivému obsahu. To 
eliminuje potřebu skladovat etikety různých rozměrů, což zjed-
nodušuje kontrolu zásob.

Snižuje provozní náklady
U předem vyseknutých etiket je jejich velikost určena velikostí 
té části, která obsahuje nejvíce tištěných informací. To má za 
následek nevyužité prázdné místo na štítcích obsahujících méně 
řádků. Technologie dotisku na Linerless automaticky deteku-
je velikost textu a zmenšuje či zvětšuje prostor, takže při tisku 
nedochází ke zbytečnému plýtvání místem. To pomáhá snížit 
provozní náklady.

Umožňuje nové konstrukce etiket
Linerless technologie umožňuje vyrábět konstrukčně jiné etikety 
– kromě etiket na kotoučích jsou to i pásky a prstýnky. Ty lze 
použít pro uzavření obalu bez přímého nalepení na výrobek. 
Lepidlo je naneseno jen v místě nutného přelepu pásku či jenom 
na prstýnek, a výrobek tedy nemusí být celý oblepený. Jako bez-
pečnostní pojistky lze také využít perforace pro otevření. Tyto 
modely umožňují snazší třídění obalu a etikety koncovému 
spotřebiteli. 

Label design, a. s. 

www. label-design.cz
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Starou	žitnou	mysliveckou	nelze	přehlédnout
Nejen pro nadcházející vánoční sezonu vyrobili ve 
stejném závodě nové dárkové balení Staré žitné mys- 
livecké. Ani tento atraktivní obal nelze v obchodech 
přehlédnout. Vyroben je stejnými technologiemi, digi-
tálním tiskem a laserovým výsekem. Výsledkem jsou dva 
různé obaly. Pozornost upoutá laserem vyříznuté logo 
umožňující účinnou a aktivní propagaci značky. Vizuálně 
zajímavé řešení zaujme i výřezy, přes něž si lze prohléd-
nout obsah balení již v obchodě. Dárková krabice je, jak 
jsme u THIMM pack´n´display zvyklí, vyrobena z vlnité 
lepenky.

Od bioproduktů a alkoholického nápoje se přesuneme 
k veganským výrobkům. Tuzemská značka Soyka se po 
třech letech ve spolupráci s agenturou Circle Line roz-
hodla pro výraznější redesign obalů. Novým vzhledem 
chce zlákat k nákupu potenciální zákazníky, přičemž by 
měl především podtrhovat kvalitu produktů. Pomoci by 
mělo doplnění brandu sloganem „Good by *Soyka“.

Sekty	nabízejí	neomezené	možnosti	
Mimořádný prostor pro kreativitu nabízí i kategorie šu-
mivých vín. Své o tom ví například rodinná firma Purgi-

na. Ta dostala za úkol redesign etiket pro Hubert Club 
a limitovanou edici Hubert Johann edition k 195. výročí 
brandu. „Zadáním bylo produkty posunout na vyšší až 
prémiovou úroveň. Podle toho byly definovány materiály 
a technologie zušlechtění. Samozřejmě musela být přís-
ně střežená i nákladová složka. Proto bylo potřeba na-
vrhnout alternativní materiály splňující účel a požadavky 
na vizuál a zároveň byly za rozumnou cenu,“ vysvětluje 
Radovan Kilarsky, marketing & business development 
společnosti Purgina.

Vyzkoušeny byly různé druhy materiálů, kromě coated 
a uncoated rovněž perleťové nebo extra bílé. Cílem také 
bylo, aby vybraná fólie pro ražbu vypadala na daném 
materiálu dokonale. Jako nosné papíry byly nakonec 
zvoleny perleťový, matný zlatý metalizovaný a matná 
varianta vhodná pro použití na vínové etikety. Využita 
byla také hrubá bílá fólie. Uvedené materiály musely být 
odolné proti vlhkosti.

Sázka	na	různé	technologie	se	vyplatila
K potisku etiket společnost Purgina primárně zvolila 
flexotiskovou technologii. Zušlechtění proběhlo horkou 
ražbou včetně využití embossingu na krčkové etiketě 
a debossingu pro vytvoření unikátní struktury na před-
ním labelu. Aplikován byl rovněž reliéfní lak. „K dosaže-
né speciální struktuře na krčkové etiketě nám pomohla 
technologie sítotisku,“ doplňuje Radovan Kilarsky.

Výsledkem je požadovaný prémiový vizuál, kde klíčo-
vou roli hraje matný papír podtržený unikátní strukturou 
debossingu. Grafický design umocňuje využití Pantone 
barev a jedné metalické barvy. Nápis Hubert je plastický 
a díky reliéfnímu laku působí elegantně. 

„Air-commerce“. Do českých domácností dorazí z e-shopů ročně 9,2 milionu m3 vzduchu

Průzkum společnosti DS Smith odhalil, že nakupováním v e-shopech se do českých domácnos-
tí kvůli nevhodným obalům dostane až 9,2 milionu kubíků vzduchu. To je pro představu stejný
objem jako 3 075 olympĳských bazénů. Kdyby měly zásilky optimální balení, ušetřili bychom
na jejich přepravě 9 650 tun CO2, které každý rok zbytečně unikají do ovzduší. Cirkulární
design společnosti DS Smith pomáhá firmám se vyhnout „obchodování se vzduchem“.

Nový průzkum společnosti DS Smith se zaměřil na balení a přepravy zboží z e-shopů. Z dat vyplývá,
že v lepenkových krabicích, které jsou často mnohonásobně větší než jejich obsah, se kromě vzduchu do
našich domácností ročně dopraví i 9,3 milionu m3 výplní, což je množství, které by zakrylo
Staroměstské náměstí prakticky 13krát. Spolu s tím se kupí 61 milionů m2 izolepy, která by překryla
celou rozlohu Karlových Varů, a 20 861 tun lepenky v hodnotě 140,8 milionu korun.

Přebytečný materiál z lepenky i plastu má negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na vnímání
značky. V 21 % případů totiž respondenti odpověděli, že po doručení zásilky s nadměrným množstvím
obalů se cítí být obchodníkem zklamaní.

Výzkum také mapoval očekávání spotřebitelů. Češi by v budoucnu rádi dostávali zásilky balené do
materiálů z alternativních obnovitelných zdrojů (40 %), v obalu, který na produkt těsně přiléhá (52 %),
nebo ve vodotěsném balení (23 %).

„Témata, jako např. oběhové hospodářství nebo náhrada plastů, jsou hnací silou našich inovací. Díky tomu
naše portfolio produktů zahrnuje přepravní obaly, dárkové obaly i spotřebitelské obaly, které pomáhají
zákazníkům plnit jejich závazky v oblasti udržitelnosti. Ke každému projektu přistupujeme individuálně
a navrhujeme obaly tak, aby vyhovovaly danému zboží a zákazník z nich měl jedinečný zážitek,“
vysvětluje Martin Němec, generální ředitel DS Smith Packaging Česká republika.

Každý měsíc z e-shopů odejde zhruba 20,6 milionu zásilek. Podle průzkumu DS Smith sice 86 % online
prodejců přiznává, že používají nepřiměřeně veliké obaly, ale více než polovina se zaměřuje na jejich
recyklovatelnost a necelá třetina na možnost obal znovu využít.

„Plýtvání materiálem se dá zamezit už při designu výrobku, ve fázi jeho návrhu. Snažíme se maximálně
navýšit podíl složek, které lze znovu použít. Ve spolupráci s nadací Ellen MacArthur jsme vyškolili 700
designérů v principech oběhového designu, kteří pracují na více než 2 000 cirkulárních projektech,“
říká Stefano Rossi, CEO společnosti DS Smith Packaging.

Krabice společnosti DS Smith jsou recyklované (tj. z již použitých materiálů) a recyklovatelné (dají se
znovu využít). Díky řešení „Box-to-Box in 14 days“ dokážeme během dvou týdnů krabici od zákazníka
získat zpět, ve svém recyklačním středisku ji zpracovat a vyslat znovu do oběhu.

„Spotřebitelé chtějí méně obalů a více udržitelných možností. Proto využíváme metriky cirkulárního
designu. Optimalizujeme zdroje surovin a snižujeme produkci odpadu, což má pozitivní přínos pro
životní prostředí. Právě teď nastal čas nadbytečný vzduch z e-commerce vyfouknout,“
dodává Martin Němec.

20861 tun
lepenky za
140milionů korun

61milionům2

izolepy, která by pokryla
celé Karlovy Vary

9,3milionum3

výplně, která by zaplnila
Staroměstské náměstí
až třináctkrát

S nadměrnými obaly zboží z e-shopů se do našich domácností každý rok dostane:
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na jejich přepravě 9 650 tun CO2, které každý rok zbytečně unikají do ovzduší. Cirkulární
design společnosti DS Smith pomáhá firmám se vyhnout „obchodování se vzduchem“.

Nový průzkum společnosti DS Smith se zaměřil na balení a přepravy zboží z e-shopů. Z dat vyplývá,
že v lepenkových krabicích, které jsou často mnohonásobně větší než jejich obsah, se kromě vzduchu do
našich domácností ročně dopraví i 9,3 milionu m3 výplní, což je množství, které by zakrylo
Staroměstské náměstí prakticky 13krát. Spolu s tím se kupí 61 milionů m2 izolepy, která by překryla
celou rozlohu Karlových Varů, a 20 861 tun lepenky v hodnotě 140,8 milionu korun.

Přebytečný materiál z lepenky i plastu má negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na vnímání
značky. V 21 % případů totiž respondenti odpověděli, že po doručení zásilky s nadměrným množstvím
obalů se cítí být obchodníkem zklamaní.

Výzkum také mapoval očekávání spotřebitelů. Češi by v budoucnu rádi dostávali zásilky balené do
materiálů z alternativních obnovitelných zdrojů (40 %), v obalu, který na produkt těsně přiléhá (52 %),
nebo ve vodotěsném balení (23 %).

„Témata, jako např. oběhové hospodářství nebo náhrada plastů, jsou hnací silou našich inovací. Díky tomu
naše portfolio produktů zahrnuje přepravní obaly, dárkové obaly i spotřebitelské obaly, které pomáhají
zákazníkům plnit jejich závazky v oblasti udržitelnosti. Ke každému projektu přistupujeme individuálně
a navrhujeme obaly tak, aby vyhovovaly danému zboží a zákazník z nich měl jedinečný zážitek,“
vysvětluje Martin Němec, generální ředitel DS Smith Packaging Česká republika.

Každý měsíc z e-shopů odejde zhruba 20,6 milionu zásilek. Podle průzkumu DS Smith sice 86 % online
prodejců přiznává, že používají nepřiměřeně veliké obaly, ale více než polovina se zaměřuje na jejich
recyklovatelnost a necelá třetina na možnost obal znovu využít.

„Plýtvání materiálem se dá zamezit už při designu výrobku, ve fázi jeho návrhu. Snažíme se maximálně
navýšit podíl složek, které lze znovu použít. Ve spolupráci s nadací Ellen MacArthur jsme vyškolili 700
designérů v principech oběhového designu, kteří pracují na více než 2 000 cirkulárních projektech,“
říká Stefano Rossi, CEO společnosti DS Smith Packaging.

Krabice společnosti DS Smith jsou recyklované (tj. z již použitých materiálů) a recyklovatelné (dají se
znovu využít). Díky řešení „Box-to-Box in 14 days“ dokážeme během dvou týdnů krabici od zákazníka
získat zpět, ve svém recyklačním středisku ji zpracovat a vyslat znovu do oběhu.

„Spotřebitelé chtějí méně obalů a více udržitelných možností. Proto využíváme metriky cirkulárního
designu. Optimalizujeme zdroje surovin a snižujeme produkci odpadu, což má pozitivní přínos pro
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Abstraktní	přechody
Gradienty neboli barevné přechody jsou trendem už ně-
jakou dobu, přesto nás každý rok nějak překvapí. Ani rok 
2023 není výjimkou: tentokrát jsou přechody zachyceny 
v abstraktních tvarech a rozmazané do šmouh. Protáhlé 
organické formy abstraktních přechodů spolu se svým 
proměnlivým zbarvením vytvářejí pocit beztíže. Zvlněné 
okraje jim dodávají nádech reálnosti, jako by je stvořil vět- 
rem navátý vícebarevný písek. Díky tlumeným barvám 
působí přirozeně uklidňujícím dojmem a plynulost ab-
straktních přechodů tento efekt ještě umocňuje. Nezdá 
se, že by trend v dohledné době zmizel ze scény, což 

potvrzuje i designér na platformě 99designs by Vista: 
„Abstraktní přechody byly v posledních letech stále oblí-
benější, ale odnedávna jsou pro moderní grafický design 
mnohem lákavější, až jsem začal přemýšlet o tom, jak se 
z nich stal tak významný tvůrčí trend, který bude v roce 
2023 dál v obrovské míře pokračovat a vyvíjet se.“ 

Obaly	s	excentrickou	typografií
Správný font je klíčem ke skvělému designu každého 
produktu. Při výběru písma, které odráží osobnost 
značky, dokážete její sdělení vtělit jen do několika málo 
slov. Typografie je zajímavý způsob, jak dodat jedineč-

Tucet	obalových	trendů	 
pro	rok	2023
Po roční přestávce jsme pro vás opět připravili přehlídku některých očekávaných designových 
trendů v obalovém průmyslu. Tentokrát jsme čerpali ze zahraničních zdrojů. Přetrvávajícím trendem 
pro rok 2023 by měla být například sázka na abstraktní přechody nebo personalizaci, počítat můžete 
s využíváním minimalismu a s jistotou lze vsadit na udržitelné obaly.

Adriana Weberová, Veronika Kozelková
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V online nakupování je více než kdekoliv jinde důležité zaměřit se na budování loajality zákazníků. K tomu může významně 
přispět i samotný obal, ve kterém zákazník zboží obdrží. V okamžiku rozbalování totiž nejde o to, zda si zboží opravdu koupí, to 
už udělal, ale zda ve stejném e-shopu nakoupí znovu, doporučí ho přátelům, nebo dokonce nasdílí zkušenosti na sociální sítě. 

Jak v e-commerce budovat loajalitu 
zákazníků obalem?

Co by měl dobrý obal splňovat, jsme se zeptali více než 
8 000 spotřebitelů v celé Evropě.

1. Ochrana produktu 
Základ, který považuje za důležitý 85–95 % spotřebitelů. 
Očekávají zamezení pohybu a fixaci produktu. A to ze-
jména u křehkého a k poškození (i třeba 
poškrábání) náchylného 
zboží. Dokonce akceptují 
i lehce předimenzova-
nou ochranu, čistě „pro 
jistotu“. Naopak neradi 
vidí zbytečně velkou kra-
bici, plýtvání materiálem 
a nevyužité místo v obalu. 
Není-li ochrana potřeba, 
uvítají co možná nejmen-
ší obal.

2. Otvírání a možnost vrácení
Snadné otvírání obalu bez nástroje 
preferují tři čtvrtiny respondentů. Proto je vhodné použít trhací 
perforace či pásky. Nutným doplňkovým krokem je ale jasné 
vyznačení místa a způsobu otvírání. Není-li označeno, správně 
ho najde a využije pouze jeden ze sta dotazovaných. Výsledkem 
může být nástrojem poškozený produkt, ale také zničený obal, 
který měl možná sloužit třeba i k vrácení produktu. Speciálně 
v segmentu oblečení a obuvi si spotřebitel cíleně objednává více 
velikostí a vrací ty nepadnoucí. Proto je zde integrovaná páska 
pro zpětné uzavření velkým ulehčením procesu balení.

3. Trvalá udržitelnost
Ochrana přírody je zásadní pro 50–75 % respondentů, a dokon-
ce jsou ochotni si připlatit za obal bez plastu. Monomateriálové 
řešení z papíru, minimální nutné množství výplňového materiálu 
a obal ideálně na míru (neplýtvat) preferuje většina z nich. Záro-
veň mají rádi, když značka na krabici komunikuje šetrnost obalu 
k přírodě. Například uspořené emise CO2, podíl recyklovaného 

materiálu, úspora plastu, recyklovatelnost, biodegra-
dabilita apod. Ale zde pozor na greenwashing, buďte 
upřímní a fér!

4. Posilování značky a zákaznický zážitek
Až polovina respondentů má ráda aktivní komunikaci 
značky, branding. Rádi otvírají obal a čekají překva-
pení. Chtějí mít pozitivní zážitek a emoce z rozbalo-
vání. Skvělá prezentace produktu vás může odlišit od 
nevýrazné konkurence. Zajímavý a chytlavý potisk 

velmi pomáhá. Můžete prezentovat všechny své komunikační 
kanály (YT, FB, IG) a rozšířit tak možnost interakce se zákaz-
níkem. QR kódy jsou používány čím dál častěji. Vnitřní potisk 
navodí pozitivní emoce a zvyšuje loajalitu. A sezonní změna 

potisku rozhodně není drahou záležitostí.

S vánočními svátky za dveřmi máte z pozice spotřebitele na 
vlastní kůži možnost zjistit, jaká je realita e-commerce zásilek. 

Jak moc e-shopy dbají na 
výše zmíněné funkce obalu 
a jak na vás samotný obal 
působil. Objednáte si zno-

vu z daného e-shopu? 
A proč?

 
 
 
 

 
 

 
 
www.smurfitkappa.cz

All-in-fix,  
fixace eliminující výplňový materiál

PRIM Fix, obal s komunikací brandu

Beeeer Box, e-commerce obal na lahve i plechovky
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ný šmrnc jakémukoli výrobku. Promyšleným výběrem 
písem a barev, které buď doplňují pozadí, nebo s ním 
kontrastují, můžete design výrobku skutečně oživit. 

Obaly	podle	Y2K	
Estetika Y2K byla hlavním stylem mezi polovinou 90. let 
a začátkem 21. století. Lidé byli posedlí technologiemi 
a příchodem nového milénia, což charakterizoval nástup 
kyberpunku v 90. letech. 

Trend Y2K se vrací a je zajímavé sledovat, jak jej svět 
módy a designu přejímá. Mnoho lidí ho považuje za 
okouzlující výstřelek, ale je jasné, že trend raného tisí-
ciletí vrací úder. Nechme se překvapit, jak se v několi-
ka příštích letech vyvine. Krása renesance Y2K spočívá 
v poetické ironii, že tam, kde jsme byli na počátku tisí-
ciletí posedlí futurismem, je teď tento starý pohled na 
futurismus nostalgický podobně jako retrofuturismus. 
A jak se Y2K promítá do designu? Pozadí tvoří živé barvy 
– bledě modré, stříbrné, bílé a světle neonové – a geo-
metrické tvary mu dodávají dynamické ostří.

Minimalistický	design	je	stále	v	kurzu
Když otevřete obal a vidíte krásný a kvalitně zpracovaný 
vnitřek, víte, že o něm designér hodně přemýšlel. To platí 
zejména pro minimalistické balení, kde se klade důraz 
spíše na obsah než na zevnějšek. Tím, že věnujete po-
zornost vnější i vnitřní straně obalu, můžete pro své zá-
kazníky vytvořit jedinečný a nezapomenutelný zážitek. 
Zvenku byste se měli zaměřit na jednoduchost, kdežto 
uvnitř zachovat všechny funkce. „Minimalistické designy 
zdůrazňují pouze nejlepší výhody, díky kterým jsou vaše 
produkty jedinečné a v regále tou nejlepší volbou,“ je 
uvedeno například na blogu designové agentury De-
signerPeople.

Sázka	na	lokální	design
Podle DesignerPeople nastal čas upřednostnit lokální 
design před tradičním. U balení jsou návrhy s lokálními 
ilustracemi, kresbami a texturami ideální pro zdůraznění 
výhod produktu. Podobný design obalů přímo koreluje 
s původem výrobku. Dává mu jedinečnou individualitu 
a zároveň jej odlišuje od ostatní, masové produkce na 
trhu. Indické, evropské, australské, čínské a japonské 
značky znají význam tradičních uměleckých děl. Takové 
chápání obvykle staví na konkrétní oblasti, historii, umě-
leckém díle, architektuře, symbolech a dalších faktorech.

Personalizované	obaly
Ve světě se stále rostoucím počtem značek a firem 
nabízejících podobné produkty jsou spotřebitelé stále 
vybíravější v nákupním rozhodování. Pro odlišení od 
konkurence si proto některé společnosti zvolily jako 
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… pokračování ze str. 14
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marketingovou strategii personalizaci. Jde o způsob, jak 
přizpůsobit obsah pro oslovení jednotlivce. Lze ji použít 
v mnoha různých oblastech – od sociálních médií přes 
e-mail až po displejovou reklamu. Začleňuje se ale i do 
balení výrobků.

Síla	brand	story
V roce 2023 už v designu obalů nejde jen o barvu nebo 
„vizuální nápovědu“. Důležité je dát spotřebitelům vě-
dět o vaší značce a jejím příběhu! Je načase vyprávět 
prostřednictvím obalů příběhy. Pomocí loga společnosti, 
kreseb a dalších designových prvků sdílejte se zákazní-
ky cestu vaší značky a to, co znamená. Vyprávění příbě-
hu značky v obalovém designu jim pomůže emocionálně 
se na ni naladit a vytvořit si k ní vztah. Lidský mozek je 
závislý na příbězích a lidé si je pamatují delší dobu než 
jakoukoli jinou informaci.

Handmade	design	obalů
Se stále rostoucí oblibou přírodního vzhledu přibývá de-
signérů, kteří volí design evokující ručně vyráběný obal. 

„Často vídám jeden trend – ‚řemeslný‘ vzhled,“ uvádí Ja-
mes Tait, manažer australské tiskárny The Sticker Com-
pany, a dodává: „Stále více lidí požaduje hnědý anebo 
řemeslný papír s obyčejným bílým nebo černým potis-
kem.“ Podle některých designérů dodává tzv. handmade 
design autentičnost obalu i značce.

Přidejte	texturu
Obaly s texturou se stávají stále populárnějšími. Vjem, 
který spotřebitel pocítí, když se dotýká obalu výrobku, je 
stejně důležitý jako to, co vidí. Když například sáhnete na 
krabici luxusního výrobku, uvědomíte si jeho elegantní 
hebkost a nejvyšší kvalitu, i když se s ním setkáváte po-
prvé. Někdy taky nepřímo zafunguje naše podvědomí. 
Řešení, která se spoléhají na texturu, mohou povzbudit 
hmatový vjem, který je často spojen s kladnými emo-
cemi. Tento typ balení umí také posílit příběh o kompli-
kovaném zrodu výrobku, díky čemuž přijde spotřebiteli 
důvěrně známý. Když se designéři zaměří na tyto dva 
prvky, mohou vytvářet obaly, které lépe komunikují se 
spotřebiteli na emocionální úrovni.
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Oblíbená značka Brit od společnosti VAFO Group 
byla na trh uvedena již v roce 1999. Obal na 
granule byl vyroben z papíru s vnitřní plastovou 

vrstvou proti promaštění. Granule totiž obsahují přibližně 
10 až 15 % tuku a při absenci ochranné bariéry by došlo 
k promaštění papírového pytle a následnému znehod-
nocení produktu.

Papírové pytle s vrstvou plastu po roce 2000 postupně 
vystřídaly plastové flexibilní obaly. Jejich hmotnost je 
až třikrát nižší než papírová varianta, což znamená nižší 
spotřebu materiálu. „V současné době sázíme v katego-
rii dry food na flexibilní vícevrstvé plastové obaly, které 
mají vynikající vlastnosti z hlediska životnosti výrobku 

a zdravotní nezávadnos-
ti, ale bohužel nejsou re-
cyklovatelné,“ doplňuje 
Karolína Čápová, head 
of product společnosti 
VAFO Group.

Z hlediska grafického 
designu musí obal jasně 
vyjadřovat, jaké zboží 
obsahuje a proč si ho má 
zákazník koupit. To nej-
lépe splňuje obal na Brit 
Care – Prevence výživou.

Pet	food	balení	si	v	ničem	
nezadá	s	ostatními	
kategoriemi
Když se v obchodě s krmivem pro psy a kočky rozhlédneme, zjistíme, že v segmentu pet food balení 
vévodí kromě plechovek především flexibilní obaly typu doypack. Stranou ale nezůstává ani „žraso“ 
ve skle. Najdete v něm například srnčí nebo vánočního kapra. Vánoční edice obalů se dočkal i e-shop 
SpokojenyPes.cz.

Adriana Weberová 
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Každý výrobce se chce odlišit od konkurence, segment 
pet food nevyjímaje. Mladá česká firma Žraso vyrábějící 
krmivo pro psy a kočky GRUB BARF se i proto rozhodla 
pro sklenice obsahující kvalitní sterilizované maso a ma-
sové směsi. Krmivo BARF pro psy a kočky tak obsahuje 
pouze čerstvé, nejčastěji tepelně neupravené raw in-
gredience té nejvyšší kvality. „Naše filozofie je jasná. 
Do všech produktů musí být vidět,“ upřesňuje majitelka 
firmy Simona Princová a dodává: „Design obalů by měl 
být co nejvíce ‚obyčejný‘ a zároveň ekologický. Lidé 
dnes oceňují čistý design, který je laděn do přírodních 
motivů. Naše logo proto obsahuje vyobrazení psa nebo 
kočky a vlastně šelmy.“ Jde o logo, které podle ní evoku-
je v zákazníkovi pokaždé něco jiného, ale vždy je to zví-
ře. Na etiketách je zároveň patrný strom, slunce a voda. 
Kladou u nich také důraz na jasné sdělení. Například že 
je produkt vyroben v České republice, což podtrhuje 
motiv zobrazující českou vlajku, nebo že neobsahuje 
chemické složky. 

Za vzhledem etikety 
stojí vlastní grafik. 
Snahou je docílit 
jednotného designu 
včetně loga. Daná 
produktová řada se 
tak liší pouze v ná-
zvu produktu. Pro le-
tošní Vánoce připra-
vila firma Vánočního 
kapra z českých rybníků a řek. Obohacen je o zeleninu, 
tedy jakýsi bramborový sváteční salát.

U Vánoc ještě zůstaneme. Pro podporu prodeje v nad-
cházející vánoční sezoně vyrobili v THIMM pack’n’display 
limitovanou vánoční edici obalů pro e-shop Spokojený 
Pes. Známý produkt s příhodným názvem SPOKOBOX 
byl vyroben díky digitálnímu tisku ve dvou různých de-
signech – pro kočky a psy.

SPOKOBOXY jsou mezi zákazníky natolik oblíbené, že 
krabici jen tak nevyhodí, naopak si ji rádi ponechají a vy-
užijí ji dále. E-shop je tak s nimi podvědomě ve spoje-
ní, což podporuje značku a další nákupy. Limitovanou 
edici doplňuje i adventní kalendář, který je vyroben ve 
stejném designu. Kalendář je rovněž vyrobený pouze 
z vlnité lepenky, je tedy udržitelný a snadno recyklova-
telný. 
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Co	vás	vedlo	k	výrobě	čokolád?
Celý život mám ráda čokoládu. Kamkoli jedu, kupuju si 
je a zkouším nové chutě. Tato moje láska mě doved-
la v roce 2015 až k výrobě vlastní čokolády a založení 
značky Míšina čokoláda. Ještě tomu předcházely dvě 
věci. Od manžela jsem dostala velmi inspirativní knížku 
od paní Chantal Coady, která začala sama vyrábět čoko-
ládu v Anglii. Za druhé v Irsku jsem ochutnala čokoládu 

vyráběnou metodou bean to bar (přímo z kakaových 
bobů). Ta chuť mně úplně otevřela oči. Čokolády jsem 
za svůj život snědla spoustu, ale něco takového jsem 
ještě nikdy nejedla.

Jaké	suroviny	k	jejich	výrobě	používáte?
Sama si vybírám a dovážím kakaové boby. Díky tomu 
vím, z jakých farem pocházejí, a platím za ně férové ceny. 

Top	kvalita	 
v	hravých	obalech
Míšina čokoláda je česká čokoládová manufaktura založená v roce 2015. Za jejím vznikem stála 
láska k čokoládě. Všechny čokolády jsou vyráběny přímo z kakaových bobů metodou bean to 
bar, tedy od bobu po tabulku. Vyhledávány jsou podle zakladatelky čokoládové manufaktury 
Michaely Dohnálkové ty nejlepší kakaové boby na světě. Baleny jsou například do červené alu fólie 
a lepenkové krabičky.

Adriana Weberová

… pokračuje na str. 22

„Za vznikem značky  
stála láska k čokoládě,“  

prozrazuje Michaela Dohnálková.
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PR PREZENTACE

… představil „BOXES No. 2“ se silným zaměřením na udržitelnost a trendy. Veletržní prezentace se zaměřila na inovace 
v oblasti přenosu za studena, horké ražby, digitálního dokončování a udržitelnost.

KURZ na LUXE PACK 
Monaco 2022… 

Od 3. do 5. října 2022 se Monacké knížectví opět stalo 
mekkou prémiového obalového průmyslu, kdy hostilo 
35. veletrh LUXE PACK Monaco. Výrobci z celého svě-

ta na tomto předním mezinárodním veletrhu kreativních obalů 
prezentovali své novinky v oblasti designu, digitálních inovací 
a udržitelnosti. LEONHARD KURZ měl i letos své zastoupení. 
Speciálním dvoudílným konceptem stánku zdůraznil udržitelnost 
a různá trendová témata. 

V konvenční části prezentoval KURZ četné novinky z oblasti stu-
deného přenosu, horké ražby a digitálního dokončování. Druhá 
polovina stánku sledovala zcela nový koncept, a to i vizuálně. 
Namísto pevných stěn zajistily látkové panely vzdušnější vzhled, 
zatímco nábytek vyrobený z recyklované lepenky podtrhl vyso-
kou prioritu, jíž je pro specialistu na ražební technologie z ně-
meckého Fürthu udržitelnost. Těžištěm neobvyklého vzhledu 
byla každoročně uváděná série obalů (BOXES), která v roce 
2021 podruhé získala prestižní ocenění Red Dot Award.

Odvážné, kreativní, udržitelné
BOXES (krabice) doslova přenášejí kreativní duch doby a aktuál-
ních společenských trendů na papír – v podobě čtyř expresivně 
zdobených kartonových krabic, z nichž každá má svou vlastní 
určenou plochu. Individuálně navržené krabice činí design hma-
tatelným a ukazují, jak lze trendy přeměnit v nové produkty, 
barvy a dekory. 

BOXES No. 2 se opět inspirovaly čtyřmi různými tématy, která 
v průběhu roku intenzivně zkoumal interdisciplinární tým kolem 
dvou designérek, Annie Kuschel a Julie König. Na LUXE PACK 
Monaco se představily následující trend boxy:

Random – svoboda nemít koncept;  
Control – promyšlený chaos s poetickým rytmem;  
Dark matter – přitažlivá temnota a mýty ze stínů bytí;  
v neposlední řadě Boldism – nekompromisní, extrémně 
odvážný design. 

„Všechny čtyři krabičky jsou s ohledem na udržitelnost vyrobeny 
a dokončeny pomocí procesu horké ražby se speciálně vyvinu-
tými trendovými barvami a designy LIGHT LINE®,“ vysvětluje 
designérka A. Kuschel a pokračuje: „Použití lepidla bylo omeze-

no na absolutní minimum a kvůli úspoře zdrojů jsme upustili od 
dalších uzamykacích mechanismů, jako jsou magnety.“ Namísto 
vysvětlujících brožurek s vazbou naleznou fanoušci trendů na 
vnitřní straně krabic veškeré informace k jednotlivým tématům, 
produktům KURZ a použitému papíru (z řady Mondi Pergraphica).

„Letos jsme kladli zvláštní důraz na udržitelnost našeho stán-
ku. Hledali jsme motiv, který silně reprezentuje naši společnost 
a pochází přímo z našich provozoven. A co může být lepší než 
díly, které prošly celým výrobním procesem? Neobvyklý nábytek 
nese mnoho známek používání a přenesených zbytků, a proto 
přináší kus výrobního závodu ve Fürthu do Monackého knížec-
tví,“ doplňuje J. J. König o inovativním a uvolněném designu 
nábytku a stojanů z recyklované lepenky, které na expozici vy-
právěly příběh, místo aby skončily v koši. 

BOXES No. 2: žít (a přežívat) ve složitém světě
Zachyťte, co hýbe světem. Vizualizujte si, co právě teď formu-
je pohled lidí na život. Naše promítnutí současných trendů do 
obalového designu. Venku, udržitelnost nadčasová, všestranná, 
opakovaně použitelná. Uvnitř čtyři radikálně odlišné designy za-
ložené na našich trendech KURZ. Co dál? Rozbalte, dotkněte 
se, čtěte.

Více o trendech KURZ:
https://www.linkedin.com/in/svetlanaholeckova/ 
 
www.czkurz.com
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To je pro mě velmi důležité, protože na některých kakao-
vých plantážích se využívá dětská práce. Jedná se o vý-
běrové odrůdy kakaových bobů s maximem chuťových 
tónů. Vzhledem k šetrnému zpracování zákazníci najdou 
tyto chuťové tóny i ve výsledné čokoládě. 

Které	čokolády	vyrábíte	a	jakým	způsobem?
Úplně všechny produkty, které prodávám, jsou vyrobeny 
metodou bean to bar. Někdy se jí říká výroba od bobů 
až po tabulku a znamená to, že si výrobce sám vybírá 
a dováží kakaové boby a čokoládu z nich přímo vyrábí. 
Žádné polotovary, vše začíná od bobů. To je zásadní roz-
díl, protože během tohoto procesu zpracování můžete 
maximálně ovlivnit chuť čokolády. Taková čokoláda vás 
překvapí bohatou paletou chuťových tónů. Nemusí být 
vůbec hořká a může chutnat třeba po ovoci, karamelu či 
oříškách. Má intenzivní chuť a nízký obsah cukru.

Ale pěkně od začátku. Nejdříve si dovezete ty nejlep-
ší kakaové boby na světě, pečlivě je ručně protřídíte, 
opražíte (různé boby vyžadují různou teplotu a dobu pra-
žení), nadrtíte, odslupkujete a pak několik dní melete 
v melanžéru, mlýnu s kamenným dnem a kamennými 
koly. Tak získáte kakaovou hmotu. Po odležení (staře-
ní), kdy ještě dobíhají započaté chuťové procesy, hmo-
tu zahřejete, ochladíte a znovu zahřejete. Zmíněnému 
procesu se říká temperace a je to taková alchymie, kdy 
každý stupeň teploty hraje roli. Pak už jen rozpuštěnou 
ztemperovanou čokoládu nalijete do forem a po ztuhnutí 

vyklepnete a zabalíte. Dobře ztemperovaná čokoláda se 
krásně leskne a při odlomení hlasitě křupne.

Komu	je	tak	unikátní	čokoláda	určena?
Míšina čokoláda oslovuje ty, kdo mají rádi kvalitní poctivé 
potraviny nebo hledají čokoládu bez lecitinu, bez lepku, 
bez laktózy, low carb nebo třeba úplně bez cukru (a bez 
sladidel). Hodně zákazníků, kteří vyznávají zdravý životní 
styl, si oblíbilo naši 100% čokoládu. Kakaové boby jsou 
superpotravina nabitá antioxidanty a 100% čokoláda 
se skládá pouze z této superpotraviny, takže je velmi 
zdravá. Oceňována je i její dlouhá trvanlivost – 1,5 roku 
u tmavých čokolád a rok u mléčných a bílých čokolád.

Čím	se	chcete	odlišit	od	konkurence	kromě	vysoké	
kvality	produktů?	
Kvalita produktu a vstupních surovin je pro mě jedno-
značně na prvním místě, což dokazují i získaná oceně-
ní. Od roku 2017 získaly Míšiny čokolády již více než 
50 ocenění na prestižních mezinárodních soutěžích 
včetně několika zlatých medailí. Jako jediná česká čo-
koláda v historii získala také nejvyšší ocenění – tři hvěz-
dičky – v mezinárodní gurmánské soutěži Great Taste 
Awards. Všechny naše čokolády jsou vyrobené přímo 
z kakaových bobů z jedné lokality – jsou bean to bar 
a single origin. Touto filozofií se hodně odlišujeme od 
jiných výrobců čokolády.

A	obaly?	Jakým	vývojem	od	vzniku	značky	prošly?	
Velkým! První čokolády byly balené v průhledném celo-
fánu se samolepkou. Dnes je balíme do červených alu 
fólií a pak je vkládáme do lepenkových krabiček. Tak 
jsou čokolády maximálně chráněné.

Kolik	produktových	řad	nabízíte	a	jak	se	liší	
z	hlediska	obalů?
Primárně nabízíme tabulky čokolády balené v již zmíně-
né lepenkové krabičce. Designově rozlišujeme základní 
řadu, řadu s příchutěmi a limitky. Horké čokolády a ka- 
kaové boby nabízíme v uzavíratelných sáčcích se samo-
lepkou. Čokoládové krémy jsou ve skleničkách opět se 
samolepkou.

Proč	jste	si	oblíbili	právě	alu	fólie	a	krabičky	z	hladké	
lepenky?
Kromě toho, že jsou v nich hezky chráněné a zaručí, aby 
se k zákazníkovi dostaly v top kvalitě, jsou designově 
originální, hravé a veselé. Nevýhoda je, že balení jednot-
livých čokolád do tenké fólie je poměrně pracné.

… pokračování ze str. 20



Kdo	je	autorem	grafického	designu	vašich	obalů?
Autorem je Jan Slivka z grafického studia Calico. Je to 
krásná spolupráce. Na začátku je zadání na obal, včetně 
všech informací a textů, které se na něm musí objevit. 
Součástí je i velmi obecná představa o designu. Násle-
duje výběr z několika návrhů, případně hledání dalších 
variant a schválení konečné varianty. 

Kdo	je	dodavatelem	obalů?
Spolupracuji s českou tiskárnou.

Jaké	obchodní	kanály	používáte?
Mám svůj vlastní e-shop. Spolupracuji také s velkoob-
chodními partnery. Mezi ně patří obchody s delikatesami 
a zdravými potravinami, kavárny a fitness. 

O	jaké	objemy	jde?
Jsme malá česká řemeslná výrobna čokolády. Ve výrobě 
je velký podíl ruční práce s důrazem na kvalitu, tak se 
nikdy nebude jednat o velkovýrobu. Prodáváme tisíce 
tabulek ročně a držíme si top kvalitu, která je každoroč-
ně oceňovaná na prestižních zahraničních soutěžích.   
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Welcome 
home.
Odvětví prochází velkou změnou a veletrhy 
spotřebního zboží s ním. Uspěšné veletrhy 
Ambiente, Christmasworld a Creativeworld se 
v roce 2023 poprvé odehrají souběžně. Zažijte 
inovativní koncept s nejrozsáhlejší nabídkou 
produktů plnou rozmanitých synergií – včetně 
papírenského průmyslu – živě ve Frankfurtu.

Objevte veletrhy budoucnosti:
ambiente.messefrankfurt.com
christmasworld.messefrankfurt.com
creativeworld.messefrankfurt.com

info@czechrepublic.messefrankfurt.com
Tel. +420 233 355 246

PI

INTERVIEW
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Příkladem obalu, jehož inovace přinesla vylepšení 
z pohledu recyklace při zachování požadovaných 
vlastností produktu, je monomateriálový tubus pro 

crunchy potato snack. Původním obalem privátní značky 
obchodního řetězce TESCO byl klasický tubus – kombi-
nace papíru, hliníku a plastu, kde spodní část tvořil kov 
a vrchní část fólie a plastový uzávěr. „Tubus však ne-
splňoval naše požadavky na obaly a obalovou strategii 
TESCO. Ta se řídí ,4R‘, vychází z anglického REMOVE, 
REDUCE, REUSE a RECYCLE,“ vysvětluje Jaroslav Vo-
dáček, CE lead packaging manager společnosti TESCO. 

Při hledání lépe recyklovatelných obalů, například pro 
zmíněné crunchy potato snack, retailový obchod komu-
nikuje nejen s vlastními dodavateli produktů, ale také 
s jejich dodavateli obalových materiálů. „Jelikož jsme 
v souladu s naší strategií chtěli upustit od běžně do-
stupných tubusů, které jsou kombinací papíru a dalších 
materiálů, přišli jsme na nové řešení. Tělo tubusu, spodní 
část stejně jako otvírání tvoří lepenka certifikovaná FSC. 
Brambůrky pro zachování svých kvalitativních vlastností 
– křupavosti – jsou balené v PP vaničce a metalizova-
ném sáčku. Tím jsme podstatně snížili podíl nerecyklo-
vatelného obsahu v obalu,“ popisuje novinku Jaroslav 

Vodáček. Jednotlivé materiály jsou oproti původnímu 
řešení snadno oddělitelné.

Za zmínku také stojí extra skin balení pro Tremonito 
z portfolia rodinné společnosti Třemošenská uzenina. 
„Hledali jsme balení, které bude pro spotřebitele atrak-
tivní, perfektně ochrání výrobek a bude šetrné k životní-
mu prostředí. Inspiraci jsem získal na výstavách a zahra-
ničních trzích, zejména v Německu, Itálii a Rakousku, kde 
mě zaujalo extra skin balení na papírové podložce,“ pro-
zrazuje jednatel společnosti Radek Šůs. Výběrové řízení 
na dodavatele balicí linky včetně obalového materiálu 
s atraktivním designem vyhrála firma Makpak. O grafický 
design se postarala společnost Packshot.

V	kurzu	jsou	mono	 
i	skin	materiály
Ekodesign v balení spotřebitele láká. Slyší na něj především mladá generace, 
ale své příznivce si získává i v řadách střední a starší generace. Otázkou 
zůstává, zda jde pouze o marketingový trik nebo to výrobci a maloobchodníci 
myslí se zelenou linií opravdu vážně. Odpovědi můžete najít v následujících 
řádcích.

Adriana Weberová
Monomateriálový tubus pro crunchy 

potato snack

Extra skin balení pro Tremonito z portfolia rodinné společnosti Třemošenská uzenina

TESCO vyvinulo obalový semafor  
a to není vše…

Tvarovaný salám nemusíte loupat
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U primárního balení se rozhodovalo mezi lasero-
vým a kontinuálním inkjetovým značením (CIJ). 
Laser umožňuje přesné a nízkonákladové zna-

čení s bohatou škálou možností, ale s vyšší pořizovací 
cenou. Naproti tomu inkjet má relativně nízké pořizova-
cí náklady, také umožňuje celkem mnoho druhů/typů 
označení, ale je nutno počítat se spotřebou ředidel a in-
koustů po celou dobu provozu stroje.

Rovněž u skupinového balení připadaly v úvahu dvě al-
ternativy: HRP (high resolution print) a P&A (print & apply, 
termotransferový tisk a automatické aplikování etiket).

U	primárního	balení	bylo	zvoleno	inkjetové	řešení
U spotřebitelského balení rozhodování mezi dražším la-
serovým zařízením a levnějším inkjetovým bylo na první 
pohled jednoznačné, a to ve prospěch levnější inkoustové 
technologie. Z dlouhodobějšího hlediska ale zůstal ve vý-
běru i laser, který objektivně představuje vyšší vstupní in-
vestici, avšak téměř nulové provozní náklady. Kvůli menší-
mu zatížení současného cash flow uživatele bylo nakonec 
zvoleno inkjetové řešení Koenig & Bauer alphaJET 5 HS-M. 

Vybrané zařízení dokáže u spotřebitelského balení kon-
tinuálně značit alfanumerické znaky různými typy písma, 
nabízí možnost tisku truetype fontů, čárových kódů (EAN 
kódy) a 2D kódů (QR a DMC kódy, dot-codes).

Značení funguje tak, že se produkt posouvá po doprav-
níkovém pásu, přičemž značicí hlava je statická. Enkodér 
měří rychlost dopravníkového pásu, aby bylo značení kon-
stantní i při změně rychlosti pohybu. Produktový snímač po-
tom dává signál tiskárně, kdy má začít tisknout daný nápis. 

Společnost LIFTEC jako výhradní distributor inkjetových 
tiskáren Koenig & Bauer nabízí možnost volby široké 
škály inkoustů, které se liší dobou zasychání, ale zejmé-
na zohledňují typ produktu (např. potravinářský inkoust, 
neviditelný inkoust pro osvědčení originality – ochrana 
před napodobeninami, bezketonový inkoust apod.).

Skupinové	obaly	v	rukou	print	&	apply
HRP a P&A jsou pro skupinové balení nejčastěji využí-
vané technologie a představují 95% podíl označování 
krabic. HRP je inkoustová technologie schopná tisku ve 
vysokém rozlišení až do výšky 100 mm. Výhodou jsou 
nízké provozní náklady. Použití je možné pouze na sa-
vých materiálech (na bílou a recyklovanou vlnitou lepen-
ku). Jejím běžným omezením je nástřik z boku, případně 
shora za předpokladu použití speciální hlavy.

Zvolen	byl	inkjet	a	print	&	apply
Významný hráč na poli FMCG průmyslu požadoval označení primárního a následně i skupinového 
balení produktu. Úkolem byl pověřen specialista v oblasti průmyslového značení, automatizace 
a kamerových systémů, společnost LIFTEC.

Adriana Weberová

Inkjet ocení i obsluha.  
P&A umožní snímat zepředu i z boku
Více informací:



Inovujeme všude tam, kde lze využít  
laserovou technologii pro lepší svět.

Řezací 
Lasery
Dokonale ostrá hrana 
ořezu bez nutnosti 
dalšího opracování.

Svařovací 
Lasery
Doslova dokonalý svár 
s minimálním úsilím.

Čisticí  
Lasery
Přesné, bezpečné 
a spolehlivé čištění 
s nulovým poškozením 
čištěného povrchu.

Lasery v 
automatizaci
Zařídíme automatickou 
linku nebo pracoviště 
od úvodního projektu  
až po instalaci zařízení.

Značicí 
lasery
Přesné, spolehlivé 
a bezpečné značení 
na jakýkoliv materiál.

www.hglaser.czNabízíme, dodáváme a servisujeme.

HGLASER CZECH REPUBLIC s.r.o.

VýVoj prototypů CNC výroba jednoúčeloVé stroje

laseroVá technologie

www.vpindustry.cz Sledujte nás také na

automatizace  
a strojírenská zakázková  
výroba za využití laseru
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Společnost Ferrero byla založena v roce 1946 v Albě 
v italském regionu Piemont a dnes patří mezi světo-
vé lídry ve výrobě čokoládových cukrovinek. Popu-

lární výrobek Kinder Joy se v Evropě objevil v roce 2001.

Čokoládová cukrovinka ve tvaru vejce se úspěšně 
etablovala na světovém trhu a dnes patří mezi hlavní 
produkty v portfoliu skupiny Ferrero. Výrobek má jednu 
polosféru vyplněnou mléčným a kakaovým krémem se 
dvěma křupavými oplatkovými kuličkami, zatímco druhá 
obsahuje hračku.

Při návrhu obalu a realizaci čárového kódu na oblém pod-
kladu je třeba hledat optimální umístění datového nosiče. 

Specifika	ikonického	obalu
Obal Kinder Joy je tvořen dvěma symetrickými plastový-
mi kapslemi. Při jeho výrobě se používá termoplastický 
materiál, který je po zahřátí tvarován do ikonické formy 
Kinder vajíčka. Prostor, který je na obalu k dispozici, je 
značně omezený. Přitom je do něj potřeba umístit infor-
mace vyžadované legislativou, nutriční hodnoty a mar-
ketingové informace.

U tiskové technologie používané pro tepelně tvarovaný 
materiál se navíc počítá s drobnými deformacemi grafiky. 

Přesto se díky zkušenostem ve společnosti Ferrero podaři-
lo najít optimální způsob pro umístění všech požadovaných 
grafických prvků při zajištění jejich nejvyšší kvality a čitel-
nosti pro spotřebitele. V podobném duchu výrobce usiloval 
o co možná nejefektivnější realizaci dalšího nezbytného 
grafického prvku – lineárního čárového kódu EAN-8.

Zahájení	spolupráce
GS1 Czech Republic úzce spolupracovala se společ-
ností Ferrero s cílem zajištění vysoké kvality a čitelnosti 
čárového kódu EAN-8 na obalech Kinder Joy. Produkt 
byl v hledáčku týmu GS1 CR od pravidelných měsíčních 
kontrol prováděných v jednom z tuzemských maloob-
chodních řetězců. Ty probíhají od roku 2020, přičemž 
výběr produktů pro účely verifikace zajišťuje řetězec. 
Využívá přitom data z pokladních terminálů, které za-
znamenávají efektivitu snímání. Pro GS1 je tento projekt 
svým způsobem jedinečný. Zatímco při běžných verifika-
cích v místě prodeje se kontrole podrobuje co největší 
množství produktů během tří až pěti dnů, v daném ře-
tězci se kontroly provádějí na menším počtu vybraných 
produktů. Zato však pravidelně každý měsíc.

Spolupráce s GS1 CR byla velmi efektivní. Zástupci spo-
lečnosti Ferrero spolu s manažerem GS1 BarCodes při-
stoupili k vyhodnocení různých grafických návrhů, aby 

Ferrero:	verifikace	čárových	
kódů	pro	globální	trh
Světoznámé čokoládové vajíčko s překvapením: Kinder Surprise! Před více než dvaceti lety výrobce 
Ferrero vytvořil další úspěšnou variaci na téma vajíček s hračkou – Kinder Joy. K bezproblémovému 
snímání oblíbených cukrovinek na pokladnách celého světa nyní přispěla GS1 Czech Republic.

Mikuláš Černý

K přání příjemného prožití vánočních svátků 
a mnoha úspěchů v novém roce 2023 
připojujeme poděkování za vaši důvěru 
a spolupráci.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

2023
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našli kompromis mezi rozměry čárového kódu doporu-
čenými standardy GS1 a skutečnými prostorovými mož-
nostmi obalu Kinder Joy a alternativami umístění kódu. 
Vzniklo několik konceptů pracujících s různými rozměry 
kódu, variantami jejich umístění, formáty a barvami čar. 
Pracovníci GS1 CR provedli také několik testů dekódo-
vatelnosti a partnerům ze skupiny Ferrero poskytli dopo-
ručení pro další postup. Na základě získaných výsledků 
bylo jako nejlepší řešení vyhodnoceno přesunutí čáro-
vého kódu na boční stranu.

Vítězný	návrh
Optimalizovaný „vítězný“ návrh s nejlepší dostupnou sní-
matelností počítal s realizací modrých čar kódu EAN-8 
na bílém pozadí. Vybraný koncept si dokázal poradit jak 
s rozměrovými omezeními obalu, tak i se specifickým 
tvarem a tiskovou technologií užívanou pro potisk te-
pelně tvarovaného materiálu. Zvolené provedení čáro-
vého kódu se stalo celosvětově závazným pro všechny 
budoucí varianty obalu Kinder Joy. Evropští zákazníci se 
s novými obaly poprvé seznámili v dubnu letošního roku.

EAN-8
Tento typ čárového kódu je primárně určen pro snímání 
a identiffikaci velmi malých spotřebitelských jednotek.

SYMBOL EAN-8

Jmenovitá šíře  XX (100 %)

Jmenovitý rozměr (š × v)

Rozměrové možnosti

Ochranná zóna 

Min. kvalitativní stupeň

TECHNICKÉ ÚDAJE

0,33 mm

26,73 × 21,31 mm

80–200 %
LLeevváá::  77XX  PPrraavváá::  77XX

1,5 (ANSIC)

„Při kontrolách kvality je vždy obtížné komunikovat 
výsledky měření společnostem, které mají sídlo mimo 
Českou republiku. V tomto případě se nám ale podařilo 
zahájit konstruktivní dialog nejprve s místním zastou-
pením Ferrero a poté na online schůzkách i se zástupci 
mateřské společnosti v Itálii. Na nich jsme domluvili 
postup pro tolik potřebné otestování různých velikostí 
a umístění čárových kódů na produktu. Díky tomu jsme 
byli schopni stanovit ideální velikost a pozici, ve které 
bude kód i na takto komplikovaném obalu čitelný,“ uvádí 
Jakub Cihlář, vedoucí projektu za GS1 Czech Republic.

K přání příjemného prožití vánočních svátků 
a mnoha úspěchů v novém roce 2023 
připojujeme poděkování za vaši důvěru 
a spolupráci.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

2023
PI

Modul „X“ je základním prvkem konstrukce symbolu – představuje šíři 
nejslabší čáry, mezery.
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Podle společnosti CODEWARE, působící na českém 
trhu, umožňuje využití RFID technologie dohledat 
chybějící položku ve skladu do půl minuty a ušet- 

řit až 30 % nákladů na skladování. Ideální je její použití 
v případě, kdy výrobek i jeho obal jsou pro RFID „prů-
svitné“, a je tedy možné jednou anténou načíst veškeré 
zboží na paletě. Vhodným materiálem jsou nevodiče 
jako papír, plast, dřevo či sklo. Naopak problémy mohou 
znamenat kovové materiály a většina tekutin. I v tomto 
případě ale lze problém „technologicky obejít“, případ-
ně místo etikety použít jen RFID tag či přidat antény, 
aby byl tag čitelný z více stran. Pomáhá také posunout 
okamžik čtení či změnit balení. Pokud je potřeba zásad-
ně prodloužit vzdálenost, na kterou je třeba RFID tag 
přečíst, na 50 či více metrů, je nutné zvolit aktivní řešení 
obsahující baterii. 

Trhu	již	dominují	2D,	drží	se	ale	i	1D
V současnosti na trhu převládají 2D čtečky (imagery), 
založené na principu digitálního fotoaparátu. Přečtou 1D 
i 2D kódy a nevyžadují otáčení výrobku a protnutí všech 
čar kódu čtecí linkou jako v případě 1D imagerů. Na trhu 
jsou rovněž zastoupeny laserové čtečky. Společnost 
GS1 Czech Republic odhaduje, že do pěti let, tedy do 
roku 2027, bude světový maloobchodní trh připraven na 
masivní náhradu či doplnění klasických čárových kódů 

dvojrozměrnými 2D kódy. Ty mohou přenést výrazně 
větší objem zakódovaných dat a omezit tak například 
exspirační ztráty. 

Přesto mezi nejlepší letošní čtečky čárových kódů patří 
podle recenzí lineární 1D čtečka Motorola LI4278. Kódy 
je možné snímat ze vzdálenosti takřka půl metru, čtečka 
má rovněž vysokou odolnost vůči pádu. Od stejné firmy 
je i laserový model LS2208, který je schopen přečíst 
i značně poškozené kódy. Zřejmě nejlepší z letošních 
levnějších čteček čárových kódů je Voyager 1200g od 
Honeywellu s technologií CodeGate: ta mimo jiné upo-
zorňuje na probíhající načítání kódu ještě před tím, než 
se kód objeví v databázi počítače.

Nová	generace	optosnímačů	Balluff
Společnost Balluff uvedla na trh novou generaci opto-
elektronických snímačů zahrnující všechny známé prin-
cipy: včetně fotoelektrických bezdotykových spínačů 
s potlačením i bez potlačení pozadí, retroreflexních sní-
mačů a snímačů s průchozím paprskem. Snímače jsou 
k dispozici jak s neviditelným infračerveným světlem, tak 
s červeným světlem, které se díky své dobré viditelnosti 
snadno nastavuje. Integrovaný široký paprsek s rozsahem 
100 mm i „malý paprsek“ s rozsahem 50–150 mm nabí-
zejí maximální flexibilitu. Oblasti použití jsou rozmanité. 

Identifikace	potřebuje	čtečky	
i	databáze
Stoupající požadavky na identifikaci a sledování výrobků vedou k vývoji jak v technologiích 
čteček kódů, RFID identifikace a inteligentních sledovacích zařízení, tak i souvisejícího softwaru 
a identifikačních systémů jako celku.

Miroslav Dočkal

Technologické řešení skryté za ověřovací aplikací holoMax pro mobilní telefony
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Fotoelektrické bezdotykové spí-
nače v potravinářském a nápojo-
vém průmyslu díky své nezávislos-
ti na barvě a materiálu spolehlivě 
detekují plastové lahve. Průchozí 
fotoelektrické snímače jsou často 
využívány k detekci potravin v le-
penkových obalech. Reflexní sní-
mače lze použít k detekci malých 
palet s barevnými plasty pohybu-
jících se po dopravníkovém pásu. 
Snímače nabízejí variabilní dosah 
a vysoký rozsah detekce díky ši-
rokému paprsku (optimalizované-
mu pro nestejnoměrné objekty), 
„malému“ paprsku (vylepšená 
detekce malých částí) a velké-
mu dosahu (až jeden metr). 

Holoptica	uvedla	holoMAX	pro	smartphony
Skupina Holoptica je výrobcem holografických techno-
logií i bezpečnostních etiket DNA SmartMark a proDOC 
či nanotechnologických mikroteček, microDOT. Provo-
zuje rovněž globální ověřovací databázi VTN, kterou ne-
dávno vtělila Světová celní organizace WTO do svého 
programu IPM Connected. Poslední novinkou Holopticy 
je holoMAX, ověřovací aplikace hologramů, určená pro 
mobilní telefony. Je kompatibilní s operačním systémem 
Android a v blízké budoucnosti také iOS (Apple). Při prá-
ci nepotřebuje připojení k internetu, propojena je ovšem 
s ověřovacím systémem Legitimark VTN od Holopticy. 
Výsledek je k dispozici řádově v sekundách. Dovede 
identifikovat zjevné i skryté prvky v mikro- a nanotextu 
od velikosti čtyř mikronů v rozlišení 100 nm. Pracuje s až 
400násobným zvětšením a využívá zabezpečení tech-
nologií blockchainu. 

DACHSER	nasadil	technologii	5G/LPWAN
Logistický provider DACHSER zavedl sledování vý-
měnných nástaveb přes GPS pomocí technologie 5G/ 
LPWAN a telematických systémů. Letos vybavil 8 500 vý-
měnných nástaveb, které používá pro přepravu zboží na 
dlouhé vzdálenosti mezi evropskými pobočkami, inte-
ligentními sledovacími zařízeními. Jednotlivé výměnné 
nástavby lze nyní sledovat v reálném čase a pomocí in-
ternetu věcí přesně kalkulovat časy příjezdu. Nedávno 
DACHSER spustil i centrální platformu pro vizualizaci 
a analýzu všech těchto údajů o poloze přepravních jed-
notek a slučuje je s údaji o zásilkách ve svém systému 
pro řízení přepravy (TMS). Na vývoji inteligentních sle-

dovacích zařízení (Smart Tracking Devices – STD) pro 
použití ve výměnných nástavbách provider spolupraco-
val se společností Deutsche Telekom a dalšími techno-
logickými firmami. Zařízení se skládají z úsporných ener-
getických modulů podporovaných solárními články, ze 
satelitní technologie pro určování polohy (GPS, Galileo) 
a bezdrátových modulů založených na nových sítích 
5G/LPWAN (LTE-M). Zabezpečena jsou pomocí dalších 
bezdrátových standardů. Zkonstruována jsou takovým 
způsobem, aby vydržela bez údržby dvanáct let, tedy po 
celou dobu životnosti výměnné nástavby. 

Společnost Balluff uvedla 
na trh novou generaci 

optoelektronických snímačů.

www.gs1cz.org
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Do kategorie mraženého a chlazeného zboží spa-
dají téměř výhradně potraviny, které vyžadují 
dodržování specifických standardů zacházení 

a také daných teplotních režimů během celé přepravy 
i skladování. „Logistika chlazených potravin je proto vel-
mi komplikovanou disciplínou, která s sebou nese nut-
nost rychlé distribuce s ohledem na exspiraci čerstvého 
zboží,“ říká na úvod k jedné z kategorií Jindřich Karas, 
manažer marketingu ESA logistika. 

Základem je proto dodržování jak požadovaných postu-
pů a jejich certifikace vyplývající ze zákona, tak požadav-

ků klientů (IFS – International Food Standards, HACCP 
– Hazard Analysis and Critical Control Points – analýza 
rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, audit vete-
rinární správy atd.). Standardem je také vysledovatelnost 
potravin. Logistický provider musí zajistit, aby potraviny 
byly dohledatelné podle druhu, šarže, data výroby, po-
dle trasy přepravy, a to vše i zpětně.

Náročnější je pro mnohé právě zacházení s chlazeným 
zbožím, protože se typicky jedná o čerstvé potraviny, kde 
je již zmíněný velký tlak na rychlost distribuce s ohledem 
na jejich krátkou dobu exspirace. Logistický operátor se 

Zboží	citlivé	na	teplotu	 
musí	být	pod	kontrolou
V říjnovém vydání magazínu Packaging Herald jsme vám slíbili podívat se pod pokličku problematiky 
logistiky zboží citlivého na teplotu očima společností ESA a cargo-partner ČR. Dozvěděli jsme 
se například, že v souladu s preferencemi zákazníků se zvětšují objemy čerstvého (tedy většinou 
chlazeného) zboží na úkor konzervovaného nebo trvanlivého. Velký tlak je vyvíjen na rychlost 
distribuce s ohledem na krátkou dobu jeho exspirace. Logistický operátor se proto musí snažit využít 
možných synergií pro zákazníky s podobným zbožím a tím zvyšovat svou efektivitu.

Adriana Weberová
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proto musí snažit využít možných synergií pro zákazníky 
s podobným zbožím a tím zvyšovat svou efektivitu.

Za nejobtížnější považují ve společnosti cargo-partner 
při manipulaci a přepravě kombinaci chlazeného a mra-
ženého zboží. Přitom právě podobnou službu požadu-
je více než polovina firem působících v e-commerce. 
Důvodem je nabídka co nejširšího portfolia produktů. 
„Chtějí tím zajistit atraktivní nabídku pro své zákazníky,“ 
podotýká jednatel společnosti Jiří Jelínek. Proto musí 
být ve finální objednávce pro koncového zákazníka při-
praveno zboží vyžadující i tři druhy přepravních teplot. 
Od standardní 0 až 25 °C, chlazené +2 až −8 °C až po 
mražené, kde se teplota pohybuje mezi −18 až −25 °C. 
„Jenom příprava podobných objednávek klade velice 
vysoké nároky na procesy přípravy ve skladu a samo-
zřejmě finální přepravu, kdy uložení objednávky po dobu 
přepravy musí splňovat jasně a přesně stanovená pravi-
dla,“ upozorňuje Jiří Jelínek.

Společnost cargo-partner ČR produkty s regulovanou 
teplotou doručuje už od jednoho balíčku. „Máme vy-
budovanou distribuční síť pro kusové zásilky po celé 
České republice. Zboží dodáváme k zákazníkům domů 
i do obchodů pro B2C i B2B segmenty,“ uvádí jednatel 
společnosti Jiří Jelínek. 

Zajímavým jevem současné doby je změna v proporcích 
skladovaného zboží. „V souladu s preferencemi zákazní-
ků se zvětšují objemy čerstvého (tedy většinou chlaze-
ného) zboží oproti konzervovanému nebo trvanlivému, 
u kterého se naopak snižují,“ uvádí Jindřich Karas. Kromě 
komplexní logistické služby si klient providera může vy-
brat z řady dalších služeb – například VAS pro chlazené 
zboží, kdy jsou kompletovány chlazené výrobky z kompo-
nentů od více dodavatelů. Základním kamenem chlazené 

distribuce společnosti ESA jsou centrální chlazené sklady 
v Jažlovicích u Prahy a v Senci nedaleko Bratislavy. 

Chlazené	má	svá	obalová	specifika
Dodavatelé chlazeného zboží také mohou mít různá 
specifika, např. v podobě rozdílné paletizace, sandwi-
chování, maximálního počtu krabic v jedné vrstvě atd. 
„Všechny požadavky jsou pro každého dodavatele přes-
ně nastaveny ve WMS. Klíčové je samozřejmě také do-
držení požadovaného teplotního režimu a doložitelnost 
těchto parametrů,“ prozrazuje Jindřich Karas a dodává: 
„Vlastní obal zboží řeší výrobce, vyjma ovoce a podob-
ného sortimentu nepřicházíme do styku s produkty bez 
obalu. Pro skladování a dopravu standardně využíváme 
europalety, CHEP palety, přepravky E1, E2, isotermic-
ké boxy atd. Běžně také zajišťujeme i zpětnou logistiku, 
tedy zpětný tok obalů (především palet) zpět k zákazní-
kovi, což částečně vytěžuje i jednotlivé přepravní trasy 
z cílových míst.“

Trendem je samozřejmě přechod k recyklovatelným 
nebo opakovaně využitelným obalům. Některé lepen-
kové obaly jsou k tomu uzpůsobené (především krabice) 
a jsou vráceny zákazníkům k dalšímu použití. „Systema-
ticky také snižujeme množství používané obalové fólie, 
sloužící k ochraně zboží na paletách. Průběžně sledu-
jeme její spotřebu vzhledem k množství odbaveného 
zboží a omezujeme tak její nadměrné používání,“ říká 
Jindřich Karas.

„Naprostá většina obalů je dnes vyrobena z materiálů 
zvolených s ohledem na ekologickou udržitelnost při 
zachování požadovaných specifik. Nejsme specialisté 
na vývoj obalů, a proto spolupracujeme s jejich výrobci 
nebo zákazníkem, který stanovuje jejich přesné parame-
try,“ potvrzuje trend Jiří Jelínek.

U mraženého zboží se ve společnosti cargo-partner po-
užívají přepravní boxy, které zajistí požadovanou teplo-
tu po dobu přepravy. „U boxu jsme přešli z energeticky 
náročné výroby ledu na chladicí inzerty, které nejsou tak 
energeticky náročné na dosažení požadované teploty. 
Navíc jsou vícenásobně použitelné, což kromě ekolo-
gické udržitelnosti také snižuje náklady na provedení 
přepravy,“ uvádí Jiří Jelínek.

Společnost cargo-partner ČR disponuje sklady s regulovanou teplotou.

Fo
to

: c
ar

go
-p

ar
tn

er
 Ja

n 
Po

hr
ib

ný

Cesta vedla od zajištění dopravy  
až po 3PL
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Společnost TARDIGRAD INTERNATIONAL CON-
SULTING má zkušenosti se širokou paletou zboží 
citlivého na teplotu. Zacházet umí s biologickým 

materiálem jak humánního, tak zvířecího původu. Hu-
mánním jsou především biologické vzorky krve, moči, 
plazmy, kalu, biopsie atd. pacientů účastnících se klinic-
kých zkoušek. Vzorky se obvykle testují v centrálních 
laboratořích, tedy ne v místě léčby neboli centru klinic-
kého zkoušení. Laboratoře jsou obvykle centralizovány 
regionálně, přičemž regionem se myslí kontinent nebo 
jeho část (Evropa, Severní Amerika atd.).

Zmíněný materiál má obvykle kromě citlivosti na teplotu 
ještě dvě pro logistiku nepříjemné vlastnosti. Na jedné 
straně časově omezenou životnost a na straně druhé 
jeho možnou „nebezpečnost“ například z pohledu pra-
videl pro přepravu nebezpečného zboží a materiálu v le-
tecké přepravě (IATA – Dangerous Goods Regulations). 
Typickým příkladem jsou výtěry chřipek, krevní vzorky 
infikované ebolou, ptačí či prasečí chřipkou, TBC, nebo 
dokonce kultury těchto virů a bakterií.

Zvláštní kategorii tvoří materiál zasílaný v rámci IVF (in-
-vitro fertilizace, tedy oplodnění), kde se řeší přeprava 
spermatu a vajíček, a to vajíček neoplodněných i oplod-
něných. Uvedený materiál má ke všemu ještě citlivost 
na rentgenové záření a při přepravě je třeba zajistit al-
ternativní metody bezpečnostních kontrol. „Asi největší 
podíl z hlediska objemu teplotně citlivého zboží tvoří 
léky a vakcíny. Na rozdíl od předchozích kategorií se 
často jedná o velkoobjemové přepravy, což zvyšuje tlak 
na zajištění správné manipulace, skladování (myšleno 
v tranzitních bodech) a nakládky/vykládky,“ doplňuje 
Monika Jírovcová, director global operations společnosti 
TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING.

Třetím produktovým pilířem jsou obaly pro přepravu bio-
logického a infekčního materiálu, tzv. bio-bottle. Služba 

Chybovat	se	nevyplácí
Společnost TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING se zabývá prodejem a distribucí 
termoobalů, záznamníků teploty, obalů pro diagnostický/biologický/infekční materiál a službami 
s přidanou hodnotou – od prekondice (neboli správné přípravy termoobalu) a teplotního monitoringu 
až po logistiku a skladování zásilek citlivých na teplotu. Hlavní specifikum logistiky teplotně citlivého 
zboží je, že každá chyba přijde dodavatele služby hodně draho.

Adriana Weberová

Crēdo Cargo nevyžaduje žádnou elektřinu, suchý led ani baterie, poskytuje více možností přepravy a snižuje riziko narušení teplotního režimu.

Bez systémů teplotních kontrol  
a záznamníků teplot to nejde
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Prekondice neboli správné přípravy termoobalu probíha-
jí ve vlastních prostorách firmy vybavených validovaným 
zařízením pro přípravu teplotních systémů, jinak řečeno 
chladicích a mrazicích boxů, prostorem s kontrolovanou 
pokojovou teplotou i zónou určenou pro manipulaci se 
suchým ledem. Veškeré teploty v prostorách a zaříze-
ních jsou průběžně monitorovány a vyhodnocovány, což 
zaručuje jistotu kvality na výstupu a uživatelům služby 
záruku teplotní bezpečnosti přepravy. „Kromě běžných 
destinací v EU, USA, Indii, Číně, Japonsku a Austrálii 
máme bohaté zkušenosti i s distribucí do exotičtějších 
destinací, jako jsou například Malta, Island, Nikaragua, 
Maroko, Arménie, Gruzie, Vietnam, Thajsko atd.,“ dopl-
ňuje Monika Jírovcová.

Stěžejní	jsou	příprava	a	plánování
Hlavní specifikum logistiky teplotně citlivého zboží je, 
že každá chyba přijde dodavatele služby hodně draho. 
Příprava a plánování jsou asi stejně důležité, ne-li důleži-
tější než samotná realizace přepravy. Při plánování trasy 
je zapotřebí sestavit takzvaný ambientní profil zvolené 
trasy. Jinými slovy musíte mít co nejkvalitnější a ověřená 
teplotní data z míst odeslání, tranzitu i z cílové destinace. 

Jsou na trase validované sklady s teplotní kontrolou? Je 
možné dosypat suchý led? Vyměnit PCM (z angl. Pha-
se Change Material)? Zkontrolovat údaje z teplotních 
dataloggerů? To jsou základní otázky, které se kladou. 
Jakým teplotním extrémům může být zásilka vystavena 
během manipulace, například před, během i po naklád-
ce či vykládce z letadla? I na tom mimo jiné závisí výběr 
leteckého přepravce. Ambientní profil trasy je potom po-
třeba porovnat s validačními údaji termoobalů. „Když to 
zjednodušíme, vybíráte z nějakého portfolia různých va-
riant podle jejich výkonu. Jako asi v každé lidské činnosti 
platí, že větší výkon, případně větší kvalita, se rovná větší 
hodnotě a s tou obvykle roste i cena. Výběr obalu tedy 
probíhá na základě vícefaktorové analýzy, což samo 
o sobě vytváří velké požadavky na úroveň personálu, 
jeho školení a zkušenosti,“ vysvětluje Monika Jírovcová.

Validace	pomůže	najít	ideální	systém	k	přepravě	
v	různých	podmínkách	
Validace je proces, při kterém se ověřuje teplotní chová-
ní a výdrž daného systému v určitých vnějších teplotních 
podmínkách. Dává rovněž návod, jaký systém se lépe 
hodí k přepravě v různých podmínkách, ze kterých zjed-
nodušeně je uveden letní či zimní profil, extrémní teplot-
ní šok, ať už plus či minus nebo potvrzení předpokladu 
tzv. hibernace, ke které se ještě dostaneme. 

Některé teplotní profily jsou standardizované organizací 
ISTA. Jedná se o sadu standardních profilů založených 
na vyčerpávajících empirických měřeních „skutečného 
světa“ provedených při přepravě zásilek a slouží jako 
univerzální srovnávací nástroj. Většina výrobců provádí 
řadu dalších vlastních validací, ať už podle obecných po-
žadavků trhu, nebo specifických požadavků zákazníků.

Pasivní	systémy	umožňují	hibernaci	zásilky	během	
přepravy
V dnešní době jsou k udržení požadovaného teplotní-
ho režimu nejpopulárnější takzvané pasivní systémy. Ty 
fungují na principu PCM materiálů zajišťujících udržení 
určitého teplotního režimu, u kterých se využívá jejich 
vysokého skupenského tepla. Jsou to materiály, jako je 
umělý parafín, či sloučeniny na bázi různých solí, které 
mají v podstatě nastavený bod tání uprostřed požado-
vaného teplotního režimu. „Řekněme pro teplotní režim 
+15 °C až +25 °C to bude +21 °C, pro režim +2 °C až 
+8 °C bude bod tání nastaven na +5 °C,“ říká Monika 
Jírovcová. Chladicí či hřejivé médium je pak nutné za 
použití chladicích, mrazicích, příp. ohřívacích zařízení při-
pravit (prekondice) – nebo jinak řečeno uvést do správ-
ného skupenství (tekutého či tuhého) – a stabilizovat co 
nejblíže ideální startovací teplotě. Jednou z největších 
výhod pasivních systémů je možnost takzvané hiber-
nace zásilky během přepravy, což je možnost dát „na 
pauzu“ odečet validovaného času daného systému tím, 
že ji umístíme do skladu (například letištního) s kontro-
lovanou teplotou shodnou s teplotou uvnitř zásilky. Jde 
o cennou vlastnost například v destinacích s časově del-
ším celním a jiným regulatorním odbavením.

Validační testy se provádějí pomocí kalibrovaných klimatických komor.
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EPS	je	nahrazován	VIP
Vývojem prošly i materiály využívané k teplotní izolaci. 
Od dříve prakticky výhradně používaného EPS (expan-
dovaný polystyren) se přechází k VIP (z angl. Vacuum In-
sulation Panel) s násobně lepšími izolačními vlastnostmi. 
„Naší vlajkovou lodí mezi nabízenými pasivními systémy 
je Credo Nested VIP se zdvojenou VIP izolací,“ uvádí 
Monika Jírovcová. Systém je validován na 168 a více 
hodin, což z něj dělá rekordmana v této kategorii.

V minulosti se však PCM (pasivní systémy) nevyužívaly 
zdaleka tak často jako běžnější vodní či gelové chladicí 
sáčky nebo vložky, tzv. chladicí gely, které fungovaly 
jako akumulátor plus či minus teplotní energie a setrvač-
nosti. Nevýhodou podobných systémů je, že nemohou 
být hibernovány stejně jako PCM, což při běžné manipu-
laci teplotně nekompetentním personálem vzdáleného 
letiště často vedlo k narušením teplotního režimu.

Je zřejmé, že s vývojem materiálů k více sofistikovaným 
rostou i jejich pořizovací náklady, které však kompenzu-
je možnost vícenásobného použití. Toho si cení zejména 
organizace kladoucí důraz na životní prostředí.

Modifikace pasivních systémů našly své uplatnění napří-
klad při přepravě krevních sáčků pro transfuze v sanit-
kách a vrtulnících záchranných služeb nebo vojenských 
zdravotníků.

Zkusit	můžete	také	NanoCool
Zvláštní kategorii obalových systémů tvoří NanoCool. 
Jde o systém využívající jako chladicí médium zeolit, ve 
kterém při kontaktu s vodou probíhá exotermní reakce, 
při níž se okolní teplo odnímá přilnutím na povrchu ad-
sorbentu. Systém tedy nevyžaduje žádnou prekondici, 
stačí pouze stisknout tlačítko, které reakci spustí, a její 
průběh je přímo úměrný vývoji a změně teploty uvnitř 
systému. To znamená, že dokud vnitřní teplota nezačne 
stoupat vlivem teploty vnější, reakce probíhá pomalu 
nebo vůbec. Jedná se o velmi žádané řešení například 
pro využití v klinických studiích.

Kalibrované klimatické komory fungují v rozmezí teplot od −80 °C do +70 °C.

Vývojem prošly i dataloggery
Kyjev s Prahou propojuje  
kyvadlová doprava
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DACHSER Czech Republic nabízí volné
skladovací kapacity v nových prostorách
v Týništi nad Orlicí. Vyvíjíme skladové
koncepty, které lze individuálně přizpůsobit
vašim konkrétním potřebám. Základem je
naše mezinárodní přepravní a skladová síť
a široká nabídka fl exibilních služeb
s přidanou hodnotou.

dachser.cz
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„Všechno se muselo realizovat velmi rychle,“ vzpomíná 
Hans-Ulrich Brüggemann, který byl jako projektový mana-
žer DACHSER Air & Sea Logistics na pobočce DACHSER 
v Kolíně nad Rýnem zodpovědný za všechny složitosti spo-
jené s organizací tohoto náročného projektu. „Ale někdy 
je prostě ďábel ukryt v detailech. Plány byly do velké míry 
dokončené – od naložení více než 16 metrů dlouhého 
jeřábového dílu včetně podvozku v Krefeldu a přepravy 
do Bremerhavenu až po odeslání lodí do USA s následnou 
přepravou kamionem do Houstonu,“ uvádí Hans-Ulrich 
Brüggemann a pokračuje: „Poté měl být prázdný podvo-
zek přepraven zpět do Německa.“ Ovšem pak se plány 
rozplynuly kvůli jednomu rozhodujícímu dílku celé skládač-
ky projektového plánování: Agentura pro ochranu životní-
ho prostředí USA (US Environmental Protection Agency – 
EPA) neudělila povolení podvozku nákladního automobilu, 
který byl nezbytný pro pozemní přepravu v rámci USA.

Hans-Ulrich Brüggemann a tým v Bostonu museli vypra-
covat zcela nové plány. „Velká část naší práce spočívá 
ve flexibilitě. Neustále hledáme pro naše zákazníky ta 
nejlepší řešení, a tak často musíme promyslet mnoho 

možností a zvážit různé varianty. Jednou za čas se sta-
ne, že plán, který na začátku vypadá realizovatelně, na-
konec zkrátka nevyjde,“ doplňuje. Překážku se rozhodl 
považovat za jednu z výzev, díky kterým je jeho práce 
podle něho vzrušující a zajímavá. Někdy podobně ne-
předvídatelná komplikace vede dokonce ještě k lepším 
řešením, o kterých se původně neuvažovalo. Jeřáb pro 
výstavbu vesmírné rakety byl právě takový případ.

Obrovský díl nakonec putoval z německého Löbau 
v Sasku do Bremerhavenu na podvalníku místo na 
podvozku. Tam byl následně přeložen na návěs MAFI 
(určený pro těžké náklady), který je zvláště vhodný pro 
přepravy podobně dlouhých nákladů. Poté byl naložen 
na RoRo loď do Galvestonu v Texasu a pak konečně 
doputoval do své cílové destinace v Houstonu. A to vše 
v plánovaném termínu. Zaměstnanci soukromé vesmírné 
společnosti tak nyní mohou pracovat z koše jeřábu ve 
výšce okolo 70 metrů. „Na podobné projekty jsme vždy 
velmi hrdí,“ říká Hans-Ulrich Brüggemann a uzavírá: „Je 
opravdu skvělé vědět, že k projektům této velikosti mů-
žeme přispět naší logistikou.“ 

DACHSER	dodal	obří	jeřáb	
pro	vesmírnou	misi Příliš	dlouhý	a	široký	

potřebují	bystrozrakéhoJiž v září 2021 začaly týmy DACHSER Air & Sea Logistics v Bostonu a Kolíně nad Rýnem pečlivě 
plánovat přepravu obřího, 16 m dlouhého jeřábu. V plánu bylo nalodit jeřáb včetně podvozku 
z Německa do USA tak, aby pak mohl absolvovat poslední část cesty po silnici. Role jeřábu nebyla nic 
menšího než výstavba vesmírné rakety v Houstonu. Přes pečlivou přípravu bylo nakonec vše kvůli 
jednomu neudělenému povolení jinak a DACHSER musel reagovat flexibilně.

Adriana Weberová
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Přeprava nadrozměrných nákladů vyžaduje indi-
viduální, často několikaměsíční plánování: tras 
včetně zjištění statiky mostů, zajištění povolení, 

pojištění, doprovodu apod. Nejen na světovém trhu, ale 
ani v rámci Evropské unie neexistuje pro nadrozměrné 
přepravy jednotný systém požadavků. Základem je sice 
směrnice Evropského společenství č. 96/53, každá člen-
ská země EU ale definuje nadrozměrnou přepravu se 
svými národními odchylkami. Ty jsou někdy dány čistě 
prakticky: vnitrostátně v ČR lze přepravovat nadrozměr-
né náklady o několik desítek centimetrů vyšší, než je 
obvyklé v mezinárodní přepravě. 

Podle společnosti Gebrüder Weiss, která těchto přeprav 
řeší ročně několik set a označuje je anglickým pojmem 
„break bulk“, je pro nadrozměrné náklady velmi výhodná 
kombinace silniční a vodní přepravy, včetně říční. 

Trendy nadrozměrného balení z českého pohledu shrnu-
la koncem letošního září společnost Kment: i přes snahy 

o úspornost, projevující se například využíváním dřeva 
pouze na dna obalů (tedy palety) v kombinaci se smršti-
telnou fólií, mají celodřevěné obaly stále opodstatnění 
zejména díky ochraně balených předmětů či zařízení 
před mechanickým poškozením. Riziko poškození je 
u nadrozměrného balení vysoké zejména při vykládce 
či překládce, ale vzniká i při fixaci na dopravním pro-
středku. Náročnost a nákladnost montážních prací napří-
klad technologických celků až přímo v místě určení vede 
výrobce ke snaze co nejvíce finalizovat jejich výrobky 
již ve výrobním závodě. Proto roste míra přepravy ne-
jen rozměrnějších, ale i citlivějších celků již osazených 
jemnými technologiemi. Stále více se tak uplatňují prvky 
monitoringu zásilky, jako jsou indikátory otřesu, náklonu, 
teploty a podobně.

Příliš	dlouhý	a	široký	
potřebují	bystrozrakého
Podle společnosti Easy Logistics je nadrozměrná přeprava taková, kdy parametry soupravy přesahují 
legislativně povolené standardní rozměry: 16,5 m délky, 2,5 m šířky, 4 m výšky a celkovou hmotnost 
48 tun. Při překročení některého z těchto rozměrů je již potřeba získat speciální povolení vydávané 
Ministerstvem dopravy České republiky. Hrozí totiž nejen poškození silničních komunikací a okolí, ale 
může dojít také k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

Miroslav Dočkal

UPS dokončila akvizici Bomi Group
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Začátkem letošního května vydala asociace Plas-
tics Europe druhé vydání zprávy The Circular Eco-
nomy for Plastics – A European Overview. V ní 

konstatuje, že v roce 2020 se zvýšila produkce recyklo-
vaných spotřebitelských plastů o 12 % proti roku 2018. 
Jejich použití v nových produktech se zvýšilo o 15 % na 
4,6 mil. tun. Dále uvádějí, že míra recyklace spotřebitel-
ského plastového odpadu se zvýšila o 8 % proti roku 

2018 a bylo tak dosaženo míry recyklace 35 %. Přes-
to 65 % spotřebitelského plastového odpadu je stále 
skládkováno nebo spalováno s energetickým využitím. 
U obalových aplikací uvádějí míru recyklace 43 % se 
závěrem, že tempo pokroku se musí výrazně zvýšit. Aso-
ciace Plastics Europe také oznámila nárůst investic do 
chemické recyklace odpadních plastů z 2,6 miliardy eur 
v roce 2025 na 7,2 miliardy eur v roce 2030. Takto se 

Plastové	obaly	cirkulární	
a	zelenější
Z posledních dostupných údajů z asociace Plastics Europe vyplývá, že v roce 2020 bylo v Evropě 
spotřebováno 49,1 mil. tun plastů, což je o 3,3 % méně než v roce 2019. Na této spotřebě se 40,5 % 
podílely obalové aplikace. Z plastových typů aplikovaných v obalech dominují polyetyleny s 15% 
podílem, následují polypropyleny s 9,7 %, PVC s 4,7 %, PET s 4,1 %, PUR s 3,7 % a polystyreny 
s 3,0 %. Významnou roli v kategorii plastových obalů hraje ekodesign, který přispívá k vyšší 
cirkularitě plastových aplikací.

František Vörös
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zvýší výroba panenských plastů z odpadů z 1,2 milionu 
tun v roce 2025 na 3,4 mil. tun v roce 2030. (Pozn.: Ne-
jedná se o regranuláty z mechanických recyklací, nýbrž 
z části chemické recyklace plastových odpadů vyrobe-
né panenské plasty.)

Evropská asociace recyklátorů (EuR) uvádí, že v roce 
2020 se v Evropě zvýšila instalovaná kapacita mecha-
nických technologií recyklace plastů proti roku 2019 
o 1,1 mil. tun ročně na 9,6 mil. tun ročně. Nejvyšší nárůst 
– o 20 % – byl zaznamenán u tuhých HDPE a PP. Další 
rozvoj se musí soustředit na podporu sběru, kvalitního 
třídění a investic do technologií recyklace a infrastruk-
tur. Německý Frankfurter Allgemeine uvedl, že se léta 
lhalo o míře recyklace plastů v Němec-
ku, když Spolková agentura pro život-
ní prostředí (UBA) uvádí dvakrát vyšší 
hodnotu oproti např. experty agentury 
AMI uváděným 25 %.

Podle Českého statistického úřadu se 
v ČR v roce 2020 materiálově využilo 
35 % komunálních odpadů, na sklád-
kách jich skončilo 49 %. Za hlavní trend 
ke zlepšení stavu je považován ekode-
sign výrobků a odklon od skládkování 
směrem k mechanickým nebo chemic-
kým recyklacím.

Podle německé studie z letošního led-
na, kterou zpracovala společnost So-
ciety for Packaging Market Research 
(GVM), se v roce 2020 v Německu zvýšil 
podíl opakovaně použitelných (recyk- 
lovatelných) obalů pro domácnosti na 81 % a cíl pro rok 
2025 ve výši 91 % se jeví jako dosažitelný. Dále se uvá-
dí, že za rok 2019 bylo zrecyklováno 474 tis. tun odpad-
ních plastů oproti 400 tis. tunám v roce 2017. Značný 
význam má ekodesign se zaměřením na recyklace. Re-
zervy jsou v nedostatku kvalitního regranulátu použitel-
ného pro obaly určené pro přímý styk s potravinami.

Již v září 2017 vydala asociace Plastics Europe brožuru 
s dlouhým názvem: Plastics Europe´s Views on Ecode-
sign with Plastics within Circular Economy. V úvodu jsou 
uvedeny definice podle ISO standardů, následují popisy 
a příklady využití ekodesignu v obalových aplikacích.

Pro plnění nových recyklačních cílů budou změny v de-
signu samotných obalů nutné. Cílem je navrhovat je ta-

kovým způsobem, aby během celého svého životního 
cyklu co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Měly by 
tedy déle plnit svůj účel, být vyrobeny co nejšetrněji, z co 
nejvíce recyklovaných materiálů. Obal si zároveň musí 
zachovat svoji ochrannou funkci a podstatné je také to, 
aby byl snadno identifikovatelný použitý materiál, a to 
jak pro spotřebitele, tak i pro úpravce a zpracovatele. 
Na příslušném trhu pak musí pro tyto materiály existovat 
technologie na jejich další zpracování.

V německém odborném časopise K-Zeitung se 
15. 12. 2021 vyjádřil Dirk Textor, předseda Asociace pro 
recyklaci plastů, kriticky k jinému, tentokrát nevyhovují-
címu ekodesignu pro recyklaci. Konkrétně ke kombina-

ci papír-plast použité například u sáčků 
pro pečivo v supermarketech jako ná-
hrada za plastové mikrotenové sáčky. 
Tento kompozit se tváří jako papír, ale 
je obtížné nebo nemožné oddělit plast 
a papír a zajistit recyklaci. A tak takové-
to obaly skončí ve spalovnách nebo na 
skládkách. Kriticky se k těmto aplikacím 
stavějí i recyklátoři papíru.

Za příklad optimálního řešení s využi-
tím ekodesignu mohou sloužit flexibilní, 
uzavíratelné tuby pro balení polotuhých 
kosmetických nebo farmaceutických 
produktů. Aplikace tub pro zmíněné 
účely je známá více než 150 let, když 
v roce 1841 získal Američan John Gof-
fe Rand patent na tubu z cínu. Následo-
valy aplikace hliníku a jeho kombinace 
s plasty, nejnověji se vyvíjejí tuby na 

bázi papíru v kombinaci s bariérovou vrstvou z polyety-
lenvinylalkoholu a s uzávěrem z PP nebo vysokohustot-
ního PE.

Každoročně se na světě spotřebuje 20 miliard tub se 
zubní pastou. Desítky let výrobci používají tuby z kom-
binace plast-hliník, které jsou optimalizovány tak, aby se 
tuba dala snadno vyprázdnit, byla odolná vůči fluoridům 
a obsah zachovával chuť. Po spotřebování pasty však 
tyto tuby nelze recyklovat a v množství až 100 tis. tun 
ročně končí na skládkách.

Po více než pětiletém vývoji v USA se podařilo dodava-
teli kosmetických obalů, společnosti Albea, s výrobcem 
zubní pasty, společností Colgate, v červnu 2019 dokon-
čit vývoj nové plně recyklovatelné tuby. Hlavní složkou 
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vícevrstvé fólie je HDPE v kombinaci s dalšími typy PE. 
Dosáhlo se vysoké rychlosti při plnění pasty i pohodlné-
ho vytlačení obsahu u spotřebitele při zachování žádou-
cích vlastností pasty. Složení plastů zaručuje bezproblé-
mové třídění v proudu polyetylenu a snadnou následnou 
recyklaci, což potvrdily testy recyklovatelnosti Asociací 
pro recyklaci plastů – APR v USA.

Koncepci udržitelného rozvoje evropských tub rozvíjí 
Evropská asociace výrobců tub – etma. Byla založena 
jako sdružení výrobců flexibilních hliníkových, plasto-
vých a laminátových tub pro obalové účely. Zastupuje 
zájmy 46 výrobců z 19 evropských států. S roční výro-
bou asi 12 miliard tub se podílí přibližně 75 % na celkové 
evropské produkci. Podporuje koncept „redukovat, zno-
vu používat, recyklovat“, jehož součástí jsou i opětovně 
plnitelné obaly z jednoho materiálu. Jediným českým 
zástupcem je Alltub Central Europe Kolín.

V současnosti existuje 22 evropských standardů pro fle-
xibilní tuby, zejména hliníkové a plastové typy. Na jejich 
aktualizaci jsou zapojeni experti z členů etma. Z tiskové 
zprávy etma uvádím, že v roce 2021 dosáhly počty tub, 
dodané na evropský trh, 11,6 miliardy kusů. Zatímco 
počty tub s farmaceutickými výrobky a pro domácnost 
poklesly proti předchozímu roku průměrně o 7 %, dodáv-
ky na trh s kosmetikou a do potravinářského sektoru se 
zvýšily o 4 %. Dodávky na trh zubní péče zůstaly stabilní.

V rámci revize Evropské směrnice o obalech a obalo-
vých odpadech č. 98/2008 se diskutuje o tomto znění 
návrhu: „Recyklovatelné obaly jsou takové, které lze 
účinně a efektivně oddělit od toku odpadu, shromáždit, 
třídit a agregovat do definovaných toků pro procesy re-
cyklace a recyklovat ve velkém měřítku prostřednictvím 
příslušných průmyslových procesů tak, aby se přeměnily 
na druhotnou surovinu dostatečné kvality jako náhraž-
ka za původní materiál.“ Veřejná konzultace k návrhům 
skončila 16. srpna.

Předpokladem účinné recyklace flexibilních tub, vyvi-
nutých v duchu ekodesignu, je využití dobře fungují-
cího sběrného systému, třídění a recyklace. Za těchto 
podmínek lze dosáhnout ambiciózních cílů recyklací do 
roku 2025 a 2030, včetně navržených podílů obsahu 
recyklovaných plastů v tubách. Asociace etma pochy-
buje o tom, že cílů pro obsah recyklovaných plastů lze 
dosáhnout bez investic a realizací chemické recyklace, 
která sice vyžaduje velké investice, ale je schopná řešit 
i využití kompozitních plastových výrobků.

Každý rok pořádá etma soutěž Tube of Year. Porota 
z řad členských společností hlasuje pro nejlepší tuby 
v kategoriích: hliníková, plastová, laminátová, prototyp 
a udržitelnost. 

V kategorii plastových tub byla oceněna francouzská 
společnost Albéa za tubu pro řadu Artishoq farmaceu-
tické firmy Aflofarma. Je vyrobena z polyetylenové prys- 
kyřice Encore PCR s obsahem 33 % postuživatelského 
plastového odpadu, má chytlavý design s modrým pře-
chodem po celém povrchu, čehož je dosaženo pomocí 
čtyřbarevného flexotisku a bílého sítotisku. Ostatní oce-
něné tuby lze nalézt na webu organizátora. 

Ekodesign plastových obalů hraje významnou roli, když 
přispívá k vyšší cirkularitě plastových aplikací. V článku 
jsou uvedeny příkladné aplikace ekodesignu (tuby), ale 
i nevhodné (kombinace papír-plast). 
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Společnost JTI Switzerland vyrábí ve svém závodě v Dagmersellenu 47 milionů cigaret denně pro značky Camel a Winston. 
Na šesti balicích linkách se ve dvousměnném provozu balí vždy 50 kartonů cigaret do přepravní lepenkové krabice. 

Aplikací lepidla moderními 
technologiemi ušetří výrobce 48 % 
elektrické energie

Když ji poprvé oslovil výrobce lepicích 
technologií Robatech s možností snížení 
úspory energie ve výši 30 %, byli s roz-

hodnutím o implementaci opatrní. „Z čistě fy-
zikálního hlediska je k roztavení 1 kg granulí 
lepidla zapotřebí přibližně 0,1 kWh,“ vysvět-
luje Adrian Vonesch, vedoucí údržby a servisu 
v JTI. „Jde o stále stejné množství energie. 
Úspory tedy musí vycházet z konstrukce ta-
vicího zařízení, vyhřívané hadice a aplikační 
hlavy.“ Tým údržby JTI se rozhodl provést pro-
vozní test, který podpořilo i vedení společnosti. 

Výchozí podmínky byly definovány v únoru 2022 a na zkušební 
linku byl instalován samostatný elektroměr. Po dobu 14 dnů za-
znamenávali pracovníci JTI aktuální spotřebu lepidla a energie 
stávajícího aplikačního systému v horizontálním 
kartonážním stroji. Poté společnost Robatech 
využila jednodenního volna pro údržbu a zdar-
ma nainstalovala testovací systém: tavicí jed-
notku Vision S, dvě vyhřívané hadice Perfor-
ma a dvě aplikační hlavy AX Diamond. Nový 
aplikační systém byl uveden do provozu ještě týž 
den. Následovalo dalších 14 dnů měření. Martin 
Berli ze společnosti Robatech vzpomíná: „Starý 
systém zůstal stále instalován v paralelním poho-
tovostním režimu. To byla pro společnost JTI jakási 
pojistka. Věděl  jsem však, že riziko výpadku výroby 
je nízké. Naše systémy pro nanášení lepidla mají do-
stupnost přes 99 % a jejich provoz je bezproblémový.“

48% úspora energie při aplikaci tavného lepidla
„Po zkušebním provozu došlo k vyhodnocení měření. Očekávali 
jsme úsporu energie ve výši 33 %, protože víme, že Robatech 
zachází s čísly opatrně,“ shrnuje Adrian Vonesch ze společnosti 
JTI. „Skutečnost, že na konci testu naměříme o 48 % nižší spo-
třebu energie ve srovnání se systémem jiného výrobce, všechny 
překvapila.“ Je zřejmé, že nové systémy Vision a Performa přiná-
šejí do průmyslové aplikace lepidel větší energetickou účinnost. 

„Pomocí nových izolačních technik se našemu 
vývojovému  týmu podařilo  výrazně  snížit  te-
pelné vyzařování z tavného tanku a vyhřívané 
hadice,“ říká Martin Berli a dodává: „Performa 
není na vnější straně horká na dotek jako jiné 
hadice. Kromě toho je Performa plně izolovaná 
v místech připojení a délku hadice optimálně 
přizpůsobujeme výrobě. Tímto způsobem sni-
žujeme zbytečné tepelné ztráty.“

O 24 % nižší spotřeba lepidla 
Martin Berli také uvádí, že od doby provozního testu je na lepení 
kartonů na bývalé zkušební lince potřeba o 24 % tavného lepidla 
méně. „Je to jednoduše otázka optimálních parametrů nasta-
vení. Náš servisní tým je zná a dokáže je nastavit pro jakýkoli 
systém nanášení lepidla.“ 

Udržitelnost a snižování energetické náročnosti je v současné 
době velké téma výrobních podniků. Aktuálně je 

dokonce možné zažádat o dotaci na reali-
zaci úsporných zařízení v podobě nákupu 
nových, úspornějších technologií. Výše do-
tace je v rozmezí 0,5–200 milionů Kč a před-
stavuje 35–60 % celkově investované částky. 
Nové tavné jednotky Vision, hadice Performa 
a aplikační hlavy Robatech jsou tak ideálním 
kandidátem, který splní podmínky úspory. 
Pro více informací o technologii a dotacích 
kontaktujte naše kolegy ze společnosti 
KALETECH. 

Vision – nejmodernější tavnou jednotku si prohlédněte na 
veletrhu EmbaxPrint (Brno 7.–9. 2. 2023), kde bude vysta-
ven v expozičním stánku společnosti KALETECH, a také v ži-
vém provozu v rámci expozice PackagingLive.

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

Výroba v JTI – Adrian Vonesch

Tavná jednotka Vision
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Výrobce likérů Jägermeister 
spustil kampaň nazvanou 
Tajemství je ledově studené, 

využívající inteligentní etiketu lahve. 
Po vložení lahve do mrazničky může 
při dosažení teploty −18 ºC spo-
třebitel odhalit skrytý kód a dostat 
tak šanci na výhru speciální ceny. 
Vylepšenou termochromní barvu, 
použitou na etiketě, již ve svých 
kampaních využili i jiní velcí výrob-
ci alkoholických nápojů a limonád, 
jako jsou Coors a Coca-Cola. 

Společnosti United Caps a Mimica 
vytvořily uzávěr s indikátorem čerst-
vosti, určeným zejména pro potraviny. Společnosti Iden-
tiv a TrueGreen zase vyvinuly inteligentní bezpečnostní 
RFID plomby pro obaly konopí, chránící před neoprávně-
nou manipulací. Využití RFID technologie souviselo mj. 
s tím, že každý ze států USA má pro konopí jiné předpisy 
ohledně balení, které se navíc poměrně často mění. 

Společnosti Printpack a Fanthom Optics uvedly na trh 
flexibilní sáček s vizuálními efekty napodobujícími holo-
gramové efekty pohybu a hloubky, které lze rozšířit na 

celý povrch sáčku. Sáček je přitom potiš-
těn standardními flexotiskovými barvami. 

Společnost Securikett představila bez-
pečnostní etikety Anti-Cloning Closing 
Label, které kombinují ověřování smart-
phonem s hravým přesahem, zajišťujícím 
navíc dodatečnou ochranu. Pro zamezení 
kopírování a/nebo vícenásobného použití 
kódu je využita vícebarevná kombinace 
až 64 symbolů s různým pozadím, z nichž 
některé jsou viditelné a jiné se zviditelní 
až po seškrábnutí. 

Aktivní	bioplasty	od	AIMPLAS
Společnost AIMPLAS vyvíjí ve španěl-

ském Technologickém ústavu plastů ve Valencii aktiv-
ní obal na bázi biomasy z keřů. Určen je pro kosme-
tiku, ale i stelivo pro chovatele v evropském projektu 
BeonNAT. V jeho rámci bude AIMPLAS vyrábět PLA 
z kyseliny mléčné získávané z fermentovatelných cukrů 
v odpadu rostlinné biomasy a používat je jako bioplast 
k výrobě obalů pro kosmetiku. Do tohoto balení budou 
přidány éterické oleje s různými aktivními vlastnostmi, 
například antimikrobiálními. AIMPLAS spolupracuje na 
výrobě obalů s Laboratorios Maverick a s IDOASIS jako 

Aktivisté	
a	inteligenti	 
mezi	obaly

Poslední světové novinky v aktivních i inteligentních obalech se představily před několika týdny:  
na letošním ročníku kongresu asociace aktivních a inteligentních obalů AIPIA, který proběhl 
od 14. do 15. listopadu 2022 v Amsterdamu. Jak ale uvidíme, svá „želízka v ohni“ má v těchto 
segmentech i Česká republika.

Miroslav Dočkal 

Společnost Jägermeister spustila kampaň pod 
názvem Tajemství je ledově studené.
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dodavatelem aktivních látek v hodnotovém řetězci, 
který zahrnuje CIEMAT (Centrum pro energetický, en-
vironmentální a technologický výzkum) stejně jako dal-
ší výzkumné organizace. Další projektovou linii vede 
společnost Tolsa, ve které AIMPLAS pracuje na výrobě 
kapslí z oxidu křemičitého obsahujících esenciální oleje 
s různými funkcemi, jako je poskytování antimikrobiál-
ních vlastností pro zlepšení absorpční podestýlky pro 
domácí mazlíčky. Do projektu je zapojeno 16 partne-
rů ze tří zemí. Je podporován výzkumným a inovačním 
programem Evropské unie Horizont 2020 a Bio-Based 
Industries Consortium.

Chytrá	lahev	Gatorade	radí
Se zajímavým produktovým řešením, které by mohlo na-
jít využití zejména u nealkoholických nápojových obalů, 
přišel americký výrobce sportovních nápojů Gatorade, 
součást skupiny PepsiCo. Uvedl na trh individualizova-
nou „chytrou lahev“ pro sportovce, která jim „řekne“, kdy 
je čas se napít. Učiní tak prostřednictvím uzávěru, který 
se výstražně rozsvítí. Nová lahev Smart Gx je součástí 
řady Gx. Gatorade tvrdí, že je první chytrou stlačitelnou 
lahví na světě a jedinou chytrou lahví se sledováním roz-
svíceného uzávěru. Jakmile uživatel synchronizuje la-
hev s aplikací, začne se sledovat jeho denní pitný režim 
prostřednictvím řady senzorů umístěných na uzávěru. 
Informují také o tom, kolik nápoje uvnitř lahve zbývá. 
Chytrá lahev rovněž upozorní uživatele, kdy je potřeba 
ji doplnit, a poskytne mu přesné údaje o jeho denní hyd-
rataci. Uvnitř horního krytu je umístěno několik malých 
LED diod, které zobrazují denní pitný režim uživatelů 
a také je upozorňují, aby se čas od času napili – primár-
ně vody, pro niž je lahev určena.

Všechna data o zdraví uživatelů a statistiky lze zobrazit 
v aplikaci Gx. Lahev Smart Gx získává energii z vestavě-
né baterie, kterou lze nabíjet přes USB. Gatorade uvádí, 
že na jedno nabití by měla vydržet tři až pět dní. Smart 
Gx ovšem není navržena pro skladování horkých nebo 
extrémně studených kapalin, protože by mohly poškodit 

uzávěr. Gatorade studuje vztah a účinky výživy a ná-
pojů na lidské tělo před, během a po tréninku již od 
roku 1985, kdy k tomuto účelu založila Sports Science 
Institute. 

Jedlé	aktivní	obaly	vyvíjejí	i	v	Brně
Na zapracování aktivních složek do jedlých obalů na 
potraviny pracují i vědci z Ústavu technologie potra-
vin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 
Základem je kuchyňská fólie na bázi mléčných bílko-
vin, variantou je ale také přímé namáčení potravin do 
tekutého obalového materiálu či jeho nástřik sprejem. 
Vyrobené fólie sice nejsou zcela bezbarvé a čiré, ale 
jejich průsvitnost je pro dané použití dostatečná. Příměs 
aktivních složek má vylepšit výživovou hodnotu balené 
potraviny i funkčnost obalu: jednou z výzev jsou v sou-
časnosti mechanické vlastnosti těchto obalů a zvýšení 
jejich voděodolnosti, a to nejen zvnějšku, ale zejména 
z vnitřní strany, která může být v kontaktu s potravinami 
s vysokým obsahem vody. 

Bezpečnostní etikety Anti-Cloning Closing Label od společnosti Securikett

Aktivní složky do jedlých obalů chce zapracovat Ústav technologie potravin 
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Lahev Smart GX od společnosti Gatorade radí sportovci, kdy se má napít.
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Oproti loňskému roku, který byl poznamenán 
omezeními v důsledku pandemie, letošní roč-
ník soutěže příjemně překvapil nárůstem počtu 

exponátů i jedinečnou přehlídkou inovativních projek-
tů. „Soutěžní expozice přinesla opět spoustu inspirace 
a potvrdila, že se i ve složité době obor retailové komu-
nikace dále pozitivně vyvíjí a kamenný obchod a in-store 
komunikace se dostávají v nové éře retailu na výsluní,“ 
řekla za organizátora akce POPAI CENTRAL EUROPE 
generální ředitelka Daniela Krofiánová.

Přihlášené projekty se představily celkem v jednadva-
ceti soutěžních kategoriích. Mezi nimi byly komunikační 

prostředky v retailu, prvky vybavení interiérů obchodů, 
komplexní store koncepty, inovativní a ekologicky šetr-
né in-store realizace a další. V samostatných soutěžních 
kategoriích se utkaly novinky z oblasti digitálních médií 
a integrované in-store kampaně. Odborná porota hod-
notila především originalitu a inovativnost, estetickou 
úroveň a design, kvalitu výrobního zpracování i vhod-
nost do prodejního prostředí.

Nejúspěšnějším exponátem celé soutěže se stal projekt 
The Streets: Flagship Bratislava od společnosti WELLEN, 
jehož zadavatelem je společnost RXD. Exponát získal cel-
kem čtyři ocenění včetně absolutního vítězství v soutěži. 

POPAI AWARDS 2022 se 
rozdávaly	v	21	kategoriích
Výsledky již 14. ročníku soutěže POPAI AWARDS o nejlepší realizace na retailovém trhu byly 
slavnostně vyhlášeny 24. 11. 2022 v prostorách kongresového centra O2 universum v Praze 9. Ceny 
byly rozdány v rámci retailové akce POPAI DAY.

Adriana Weberová

Nejúspěšnějším exponátem celé soutěže se stal projekt The Streets: Flagship Bratislava od společnosti WELLEN, jehož zadavatelem je společnost RXD.
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Po úspěšné pražské prodejně byl vybrán nový prostor 
pro flagship, tentokrát na Slovensku v Bratislavě. Prodej-
na Flagship Bratislava byla otevřena na konci listopadu 
2021. Dispozice i místní podmínky jsou zde zcela odliš-
né, myšlenka komunitní prodejny s podporou techno-
logií však musela zůstat zachována. Řešením je lokali-
zace konceptu s ohledem na zájmy a nastavení místní 
komunity a maximální respekt k lokalitě v novostavbě. 
Celé vystavení respektuje materiály prostoru a v přípa-
dě potřeby lze hlavní prvky přestěhovat, což podporuje 
současné trendy udržitelnosti. Vznikl rovněž fit-to-store 
design. Prodejna je pojata jako cesta do oblak. V nebi 
se tentokrát začíná a stoupá se přes mezipatro až nad 
oblaka do vesmírného stavu beztíže. Vybavení je oproti 
pražské prodejně více artové, galerijní, s využitím pra-
cí lokálních umělců. Kromě basketbalové herny se sem 
navíc vešla také kavárna, zážitek se značkou tak může 
být i neprodejní. Logicky, tam, kde to dává smysl z pro-
dejního hlediska, jsou také využity digitální technologie, 
od RFID čidel až po interaktivní zobrazovače.

„Život	chutná	lépe	po	páté“
Vítězství v kategorii Integrované in-store kampaně zís-
kala kampaň Kinley Zero: Život chutná lépe po páté, kte-
rou do soutěže přihlásila agentura up brand activation. 
V roce 2022 přibyla v portfoliu Coca-Coly nová značka 
Kinley Zero cílící na Young Adults. Cílovou skupinu, která 
hledá správné vyvážení svých pracovních a osobních 
zájmů. Jak již název napovídá, jedná se o produkt bez 
cukru, čímž nabízí svým zákazníkům zajímavé a žádané 
složení. Jak ale nabídnout více? Jak sdělit zákazníkovi, 
že je čas přestat pracovat a jít se bavit? Bylo třeba najít 
správný moment a správnou formu, jak spotřebiteli říci, 
že práce dnes již bylo dost a je čas na přátele, zábavu, 
odpočinek. Pátá hodina byl ten ideální okamžik, kdy je 
třeba pozornost spotřebitele přesunout od práce smě-
rem k zábavě. A tak vznikl projekt road show s názvem 
„Život chutná lépe po páté“. Cílem bylo vytvoření at-
mosféry, která zákazníka doslova „obrací“ z pracovního 
nasazení do relaxačního módu. Zákazníkům byl přímo 
do cesty postaven krásný dvoupatrový autobus, symbol 
Londýna, který má značka Kinley hluboko ve své DNA. 
Autobus byl přestavěn na zážitkový objekt doplněný 
o bar, kde se lidé mohli tzv. odpojit od svých všedních 
aktivit. Kinley autobus nabízel hned několik možností 
„odpojení“. Nabídka zahrnovala několik variant mícha-
ných nápojů, a to jak ve verzi s alkoholem, tak i bez. 
Nechybělo příjemné posezení s přáteli podbarvené hud-
bou a doladěné západem slunce. Zájemci se také mohli 
vyfotit na několika předem připravených fotopointech 

venku i uvnitř autobusu. Za dva a půl měsíce aktivace 
bylo obslouženo 23 136 zákazníků, kterým byly rozdány 
připravené drinky a mohli si vychutnat svůj „lepší život 
po páté“.

Bodoval	i	THIMM
Společnost THIMM pack’n’display získala ocenění Vy-
nikající realizace za konferenční stánky a maketu lodi 
a stala se i vítězem kategorie Prvky vybavení interiérů 
obchodů s vybavením pro prodejnu SpokojenyPes.cz. 
Za vybavení prodejny získala i cenu za „Nejlepší POP 
z materiálu na bázi papíru“.

Oceněn byl také exponát v kategorii Elektronika a IT 
produkty za shop in shopy pro výrobce smart techno-
logických produktů Hisense International. Exkluzivní 
expozice v elegantním duchu se nachází v showroomu 
v Alze v Chrášťanech.
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Vydejme se společně  
do kamenné prodejny

DAGO si odneslo dvě ceny

Přesvědčte se sami na videu
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Z distribučního centra (DC) DATART Jirny jsou ode-
sílány zásilky zejména do prodejní sítě DATART 
a ETA. Investice do automatizace manipulací při-

šla jako logický vývoj reagující na situaci na trhu práce. 
„Shánět zaměstnance je problematické. Jednalo se ale 
i o strategické rozhodnutí, které souvisí s ekonomikou. 
Správně nastavená automatizace totiž jednoznačně při-
náší úspory. Kalkulace nám potvrdily, že se nám auto-
nomní vozíky jednoznačně v našem třísměnném provo-
zu vyplatí,“ konstatuje Michal Prádl, vedoucí logistického 
centra Jirny společnosti HP TRONIC Zlín.

Aktuálně zde probíhá implementace automatizované 
manipulační techniky Agilox One od společnosti 4IGV. 
„Efektivitu intralogistiky v DC aktuálně zvyšuje pět au-
tonomních vozíků Agilox,“ doplňuje Radka Zobaníková, 
business and marketing managerka společnosti 4IGV. 
Nová technika umožňuje přepravu z jednoho místa na 
druhé a v různých výškových úrovních bez lidské ob-
sluhy. „Vozíky jsou osazeny bezpečnostními prvky, kte-
ré zabrání kolizi. Zvyšují tedy nejen efektivitu, ale také 
bezpečnost. Vhodné jsou pro opakující se operace. 
Nejrychlejší návratnost investice je právě ve třísměnném 
provozu,“ podotýká Dušan Šutka, obchodní manažer 
společnosti 4IGV.

Vozíky jsou v logistickém centru využívány pro přesun 
palet z bodu A do budu B. Fakticky jde zatím o přiblížení 
zboží z ramp na předávací lokace k uskladnění. Převá-
žejí také vychystávané palety při přesunu na expediční 
rampu. Pomáhají i v dalších intralogistických činnostech, 
přemísťují například palety s bedýnkami na třídicí místa.

Implementační fáze zahrnovala například načtení mapy 
skladu, ale i změnu návyků zaměstnanců, aby neza-
nechávali překážky v uličkách. Agilox se umí vyhnout 
překážkám, ale každý pohyb nebo zpomalení navíc 
znamená jeho zdržení. „Zaměstnanci pochopili, že jim 
automatizace, která je nedílnou součástí našeho DC od 
začátku, nebere práci. Při růstu Datartu vědí, že stroj jim 
v práci pomáhá,“ popisuje Michal Prádl.

V příštím roce v DC budou vozíky využity i na přesun 
palet určených k zabalení na novou automatickou balič-
ku, zároveň budou převážet palety od baličky do cílové 
lokace ve skladu. 

Automatizace	nebere	
zaměstnancům	Datartu	práci
Autonomní vozíky značky Agilox od společnosti 4IGV byly uvedeny do provozu v logistickém centru 
DATART Jirny, které provozuje HP TRONIC Zlín. Systémově řízená manipulační technika pomáhá 
zvyšovat efektivitu a bezpečnost v rámci skladových manipulací různých prodejců patřících pod 
HP TRONIC Zlín.

Adriana Weberová

Automatizovaná technika  
nepotřebuje přestávky
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Představujeme vám naši společnost HGLASER CZECH REPUBLIC působící v České republice a na Slovensku. Jde o dceřinou 
společnost australsko-čínské společnosti HGLASER, jež je jedním ze dvou největších výrobců laserových technologií na světě 
s roční produkcí více než 1 000 řezacích laserů a obratem přesahujícím 1,64 miliardy USD.

HGLASER – světová špička mezi 
laserovými technologiemi

Společnost HGLASER, přední světový lídr v laserových 
technologiích, zaměstnává po celém světě více než 
12 000 pracovníků a zaměstnanců distributorů. Ve svém 

čínském středisku vybudovala vlastní univerzitu zaměřenou na 
tyto moderní technologie. HGLASER se dále dělí na řadu dce-
řiných společností, jako například HGTECH s více než 50 lety 
zkušeností s laserovou technologií. Výrobní a vývojové závody 
jsou jak v Číně, tak i Austrálii či USA.

U čínských výrobců a dodavatelů je nutné sledovat, jak jsou 
orientováni na západní zákazníky. Jinými slovy, nakolik jsou 
„políbení“ technologiemi, ale i prozákaznickým servisem a kva-
litou svých výrobků. Nutností je vždy včas poskytnout servis, 
a to včetně dodání náhradních dílů. To vám společnost HGLASER 
CZECH REPUBLIC zajistí. 

Přínos HGLASER pro obalový průmysl. Po celém světě najdete 
více než deset tisíc zákazníků používajících velké řezací lasery 
na kovové materiály s možností řezání materiálů do tlouštěk 
60 mm. Další tisíce zákazníků aplikují čisticí a svářecí lasery 
pro široké použití. K dispozici je i řada modelů řezacích laserů 
určených pro nekovové materiály. Tyto stroje mohou být použí-
vané například i pro řezání kartonáže a dalších materiálů široce 
používaných v obalovém průmyslu. 

Mezi nejrozšířenější technologie s vysokou životností a odol-
ností patří i laserové značení. Jde o technologii, která trvale 
označí jakýkoliv materiál, např. papír, dřevo, plast, sklo, kámen, 
kůži, textil i kov. Je velmi oblíbená vzhledem k minimálním pro-
vozním i servisním nákladům. Potkáváme se s ní prakticky den-

ně. Potraviny v obchodním řetězci nesou označení data výroby 
a spotřeby stejně jako spotřební zboží či komponenty různých 
odvětví vstupující do větších celků. Lasery značí v každém seg-
mentu průmyslu. 

V naší nabídce je např. výkonný LSC CO2 laser o třech vlno-
vých délkách, se kterým docílíte odolného značení na široké 
škále materiálů, nebo vláknový laser s označením LSF, který 
je ideální pro značení většiny materiálů, a to ve variantě pro 
kontinuální i ruční značení. Pro značení materiálů bez tepelné-
ho zatížení vám nabídneme UV nebo Green Laser s přesností 
značení na setiny milimetru. 

V HGTECH LASER CZECH REPUBLIC nabízíme individuální 
přístup, poradíme, vybereme správnou technologii, připra-
víme řešení na míru. Technologie si vyzkoušíte a porovnáte 
v našem showroomu. Postaráme se o technologie v rámci 
servisu, náhradních dílů i dalších potřebných záležitostí. Kon-
taktujte nás!

www.hglaser.cz

Naší významnou společností je i VP Industry 4.0 – zaměře-
ním na automatizaci intenzivně využívá synergii s HGLASER 
CZECH REPUBLIC s. r. o. 
Dnešek klade značné nároky na kvalitu výroby a efektivitu 
práce, což automatizace významně usnadňuje. Zrychluje lo-
gistické procesy pomocí automatické techniky, jako jsou např. 
automatické dopravní systémy, laserové značení, identifikační 
kamery a snímače. Díky letitým zkušenostem našich odborníků, 
orientujících se v různých provozech, vám navrhneme efektivní 
automatizované individuální řešení i do náročných podmínek. 
Pomůžeme vám realizovat projekt a určit optimální řešení i soft-
ware. Kontaktujte nás!
 
www.vpindustry.cz
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Epple	je	Applem	v	oboru	barev
Německý výrobce tiskových barev Epple Druckfarben, 
zastoupený na českém trhu společností Grafoservis, 
uvedl na trh barvu Extreme PSO SF s vysokou pigmen-
tací. Je vyvinuta tak, aby tiskaři poskytla nejdelší možné 
tiskové okno a zároveň díky své vysoké odolnosti vůči 
otěru nabízí výhody v dokončovacím zpracování. Při vý-
voji této barvy byly jedním z hlavních kritérií udržitelnost 
a ekologické chemické složení, což je potvrzeno platino-
vým certifikátem Cradle to cradle. Pro tiskárny potiskující 
papír s nízkou gramáží, který je náchylný na vytrhávání, 
byla vyvinuta speciální verze této řady, Power Protect LT, 

s nízkou lepivostí. Výhodou obou řad je absence teflono-
vých vosků, které ve spoustě tiskových barev pomáhají 
zvyšovat právě odolnost proti otěru. Evropská legislativa 
však používání zmíněných vosků omezuje a barvy s je-
jich obsahem nebudou moci získat ekologické značky, 
jako jsou Blue Angel, Ecolabel apod.

Obalové	barvy	nejen	 
pro	potisk	papíru	a	plastů
Pod obalovými barvami si obvykle představíme tiskové barvy používané v konvenčním i digitálním 
potisku papíru, lepenky a plastových fólií, případně potisku obalového skla. Měli bychom sem ale 
zařadit i barvy používané k barvení papíru či plastů přímo „ve hmotě“. 

Miroslav Dočkal

Německý výrobce tiskových barev Epple Druckfarben uvedl na trh nové vysoce pigmentované a nízkomigrační barvy.

Epple je aktivní i na poli barev  
pro potisk obalů potravin.
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Barvy	pro	potisk	obalů	potravin
Epple je aktivní i na poli barev pro potisk obalů potra-
vin. Jde jednak o intenzivní řadu nízkomigračních barev 
BoPack GAMA NG, ještě o krok dále v bezpečnosti je 
pak barva BoFood MH NG. Novinkou je řada barev Bo-
Food DFC (Direct Food Contact), certifikovaná pro přímý 
kontakt s potravinami a umožňující tisknout i na vnitřní 
stranu obalu.

Všechny výše uvedené řady barev přinášejí tisk s nižším 
nastavením vlhčicí vody. To vede mimo jiné ke snad-
nějšímu a rychlejšímu rozjezdu tisku, nižší degradaci 
natíraných papírů, jejich menšímu sklonu k vytrhávání, 
menšímu vlnění papíru či redukci změn velikosti archu, 
snadnějšímu pasování i redukci IPA, tedy i k pozitivnímu 
vlivu na vydatnost tiskových barev. 

Nazdar,	inkousty!
Vývoj se nezastavil ani v alternativních inkoustech. Jde 
o inkousty neoriginálních výrobců, které zároveň ne-
jsou tzv. OEM. Nejsou tedy vyráběny a prodávány pod 
značkou originálního výrobce – v mnoha případech mu 
naopak konkurují. Alternativní výrobce na ně ovšem 
poskytuje záruku (mimo jiné na nepoškození tiskové-
ho stroje) a dokládá ji příslušnými atesty certifikačních 
firem. Mnoho z nás si je navyklo používat v domácích 
tiskárnách, jsou ale k dispozici i pro produkční inkjetové 
tiskové stroje.

V této oblasti patří k předním světovým výrobcům ame-
rická společnost Nazdar Ink Technologies (její název 
skutečně vychází ze sokolského pozdravu, založili ji 
před mnoha desetiletími čeští exulanti). Nazdar letos 
v říjnu představila své novinky na veletrhu Printing Uni-
ted v Las Vegas – a nešlo jen o alternativní „plug and 
play“ (čímž je míněna snadná zaměnitelnost ve strojích 
bez potřeby proplachování či dalších úprav) inkousty do 
širokoformátových strojů Roland a Mimaki, ale i o flexo-
tiskové barvy. 

Barvy	pro	obalové	bioplasty
Skupina Lifocolor rozšířila svůj sortiment biobarev o tzv. 
Bio-C masterbatche, ekologicky kompatibilní barvy pro 
obalové biopolymery kompostovatelné za domácích 
podmínek. Rozkládají se na vodu, CO2 a minerální látky. 
Letos jde o 11 receptur Colour Road 2022, vytvořených 
ve spolupráci se společností Renolit, v tomto roce ve 
třech řadách: Elements s chladivou modrou a zelený-
mi impulzy; Fundamental se základními tóny šedé, bílé 
a odstíny písku a Statement v odstínech růžové, hnědé 
a červené.

Sun	Chemical	představila	novinky	SunVetro
Na veletrhu Glasstec 2022 v září v Düsseldorfu před-
stavila společnost Sun Chemical nové barvy ze svého 
portfolia SunVetro pro potisk dutých i plochých skleně-
ných povrchů. Jde zejména o řadu VTGL, zahrnující bar-

Skupina Lifocolor uvedla na trh Bio-C masterbatche, ekologické barvy pro 
obalové biopolymery kompostovatelné za domácích podmínek.

Společnost Nazdar Ink Technologies  
představila na říjnovém veletrhu Printing United Las Vegas mimo jiné 

alternativní inkousty pro inkjetové stroje Mimaki.
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vy a efektové laky bez rizikové chemikálie BPA, a rovněž 
čirý efektový lak VTGL-BAF. 

Speciální efektové barvy určené na duté sklo zahrnují 
i „čirý reliéfní lak“, který lze použít i na vyvýšené a hma-
tové efekty či ve směsi s barvami, „fóliové lepidlo“ pro 
aplikace horké fólie a „kovové čiré“ médium, které lze 
použít k namíchání velkého množství kovových nebo 
perleťových efektů.

Sun Chemical zde prezentovala i SunSpray, novou řadu 
nástřiků na sklo s širokou škálou vysoce transparentních 
barev s „mrazovými“, matnými a vysoce lesklými efekty, 
a čiré povlaky Duracote, určené k aplikaci za studena 
během výroby skleněných nádob. Těm poskytují ochra-
nu proti oděru, snižují tření a nabízejí povrch usnadňující 
přilnavost etiket a přímého potisku.

Severoamerická pobočka společnosti Zeller + Gmelin, 
výrobce tiskových barev a laků, představila na veletrhu 
Labelexpo Americas 2022 své vysoce neprůhledné bílé 
inkousty Trivia Hour pro UV LED flexotisk etiket, určené 
k využití zejména jako primer (podkladová barva). 

Globální	trendy
Cena tiskových barev v důsledku covidové pandemie, 
války na Ukrajině i dalších faktorů za poslední dva až 
tři roky výrazně vzrostla. Přesto stále roste objem jejich 
světové produkce. Pokud jsou některé velké provozy za-
vírány, jde především (pomineme-li ekologické důvody 
a pro majitele neakceptovatelné náklady ekologizace 
některých provozů) o výrobu novinových a magazíno-
vých barev, jako tomu bylo například v britském provozu 
skupiny Flint ve Wolverhamptonu. 

Poptávka po barvách roste i ve třetím světě. Podle in-
dické pobočky společnosti Siegwerk dosáhne finanční 
objem světového trhu s obalovými barvami v roce 2025 
téměř 13 miliard USD a dominovat mu bude asijsko-ti-
chomořská oblast. 

Speciální efektové barvy  
určené na duté sklo zahrnují  

i „čirý reliéfní lak“.

Na veletrhu Glasstec 2022 v Düsseldorfu představila společnost Sun 
Chemical nové barvy ze svého portfolia SunVetro na sklo.

Cena tiskových barev  
za poslední dva až tři roky výrazně 

vzrostla.
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Společnosti X-Rite a Pantone LLC představily na 
letošním ročníku veletrhu plastů K 2022, který 
proběhl od 19. do 26. října v Düsseldorfu, novinky 

pro měření barevnosti plastů, včetně využití spektrálních 
dat k vykreslení původní barvy a textury do 3D modelu 
pomocí softwaru X-Rite Pantora. Zároveň na tomto vele-
trhu předvedla společnost KrausMaffei své řešení míchá-
ní barev ColorAdjust, využívající inline spektrofotometr 
X-Rite ERX130 pro udržení barevné konzistence během 
míchání. Systém KraussMaffei ColorAdjust je určen pro 
bezkontaktní sledování barevných variací a může přímo 
upravovat přesné nastavení barev pro kompenzaci drob-
ných odchylek ve výrobě. 

eXact	2	vítězí	i	díky	technologii	Mantis
Na veletrhu Printing United v Las Vegas představi-
ly X-Rite a Pantone novou generaci spektrofotometru 

eXact 2 pro měření barev, využívající technologii cílení 
videa Mantis a integrovaný cloudový software Pantone-
LIVE, ColorCert a InkFormulation. eXact 2 je první ruční 
bezkontaktní měřicí zařízení pro trh tisku a balení, které 
kombinuje zobrazovací technologii se zoomem, inte-
grovaným fotoaparátem, skenováním, wi-fi a pokročilou 
integrací softwaru. Díky zjednodušenému uživatelskému 
rozhraní mohou tiskaři ověřit požadavky zákazníků dva-
krát rychleji a s větší jistotou, že je změřeno správné mís-
to. eXact 2 vyhrál i cenu Pinnacle InterTech Award, která 
oceňuje nejlepší produkty ve své třídě pro tiskařský prů-
mysl. Zobrazovací technologie Mantis využívá kameru 
s vysokým rozlišením, aby operátorovi přesně ukázala, 
co je měřeno, aniž by došlo k zakrytí cíle. To eliminuje 
nejistotu a přeměřování tím, že operátorovi poskytuje 
jistotu, že bylo změřeno správné místo. Integrovaná di-
gitální lupa umožňuje uživatelům přiblížit obrazovku za-

Dvakrát	ze	světa	 
správy	barev
Správa barev (color management) v obalovém tisku postupuje mílovými kroky. Na následujících 
řádcích proto zrekapitulujeme současné novinky dvou předních světových společností v tomto 
segmentu: X-Rite (která je již nějakou dobu součástí skupiny Pantone LLC) a Esko. 

Miroslav Dočkal

Nová generace spektrofotometru eXact 2 pro měření barev využívá technologii cílení videa Mantis.
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řízení po zachycení místa, aby přesně určili malé oblasti 
na kresbě, analyzovali tiskové body nebo identifikovali 
artefakty, nečistoty nebo defekty. Systém také zachycu-
je obraz jako součást auditní stopy, aby byla zajištěna 
kvalita měření. Technologie Mantis využívá rovněž dis-
pleje o 30 % většího, než je obvyklé, aby obsluha mohla 
snadno najít přesnou oblast měření.

Společnosti X-Rite, Pantone a Sun Chemical nedávno 
uvolnily novou knihovnu obalů z vlnité lepenky (včetně 
recyklované) Eco-Kraft pro PantoneLIVE. Knihovna Eco-
-Kraft, která je nyní k dispozici jako součást předplatné-
ho PantoneLIVE Production – Print and Packaging, byla 
postavena s použitím hnědého substrátu Kraft s podstat-
ně vyšším recyklovaným obsahem než v předchozích 
knihovnách. Výsledkem je barva základního substrátu, 
která je více chromatická. Tato nová knihovna zachycu-
je nejbližší dosažitelnou shodu se základními barvami 
Pantone Matching System, které lze vyrobit na substrátu 
Eco-Kraft pomocí inkoustů na vodní bázi a flexografické-
ho tisku. Vestavěné nástroje pro řízení procesů podpo-
rují normy G7, PSO a Japan Color.

Vzhledem k bezkontaktnosti lze eXact 2 využít i k měře-
ní ještě vlhké barvy, aby se minimalizovala kontaminace 
pro zvýšení přesnosti, uskutečnil se menší počet opa-
kovaných měření a došlo k redukci plýtvání substrátem.

eXact 2 je celosvětově dostupný ve třech modelech. 
Se základním modelem mohou operátoři měřit barvy na 
papíru, plné a vlnité lepence. eXact 2 Xp je určen pro 
měření barvy na průhledných i neprůhledných fóliích 
a dalších plastech. eXact 2 Plus pak nabízí pokročilé 
funkce měření barev na papírových i plastových sub-
strátech s možností měření metamerie, krytí a absolutní 
i relativní síly barev.

Esko	Color	Engine	pro	potisk	obalů	a	etiket
Společnost DataLine Technology nedávno přinesla na 
český trh řešení Color Engine od společnosti Esko, sys-
tém správy barev pro potisk obalů a etiket. Umožňuje 
správu barev napříč dodavatelským řetězcem a je cent-
rální databází barev pro všechna barevně kritická data. 
Pokud jde o jeho jednotlivé části: Pack Proof dokáže 
přesně simulovat přímé barvy včetně rozšířeného barev-
ného gamutu používaného k jejich tisku. Equinox umož-
ňuje tisk s rozšířeným barevným gamutem v CMYK nebo 
se sadou až sedmi barev CMYK + OVG. Umožňuje tak 
reprodukovat barvu konkrétních značek a výrobců bez 
použití přímých barev (Pantone), ale pouze s pěti, šes-
ti nebo sedmi barvami. Tím uspoří náklady na výrobu 
a zrychlí celý tiskový proces, protože není třeba čekat na 
dodávku speciálních barev ani měnit barvy v tiskovém 
stroji. Funkce Pilot v kombinaci s databází barev posky-
tuje sadu nástrojů pro vytváření a udržování kritických 
zákaznických barev, vytváření profilů přímých barev 
a dalších nastavení převodů barev. Práce se spektrálními 
daty umožňuje při správě barev definovat požadovaný 
zdroj světla.

Color Engine také usnadňuje převod mezi různými ba-
revnými prostory: RGB, CMYK, Spot nebo MultiColor. 
Jde zároveň o jediný prepressový systém, který může 
být propojen s knihovnou PantoneLIVE. Přesné barev-
né standardy značek jsou definovány v cloudu Pantone- 
LIVE na základě již uskutečněných tisků na použité ma-
teriály. Tyto barvy jsou poté sdíleny ve všech částech 
dodavatelského řetězce. Pomocí funkce Ink Refinement 
lze kontrolovat nebo přidávat procenta přímé barvy. Ink 
Refinement lze také použít v nátisku pro maximální přes-
nost při porovnávání přímých barev. 

Řešení ColorAdjust od společnosti KraussMaffei využívá inline 
spektrofotometru X-Rite ERX130 pro udržení barevné konzistence.

Color Engine od společnosti Esko, systém správy barev pro potisk obalů 
a etiket, nabízí na českém trhu společnost DataLine Technology.
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Pevně připojená víčka hrají podle 
některých odborníků důležitou 
roli v oblasti prevence odpadů, 

jelikož zůstanou po celou dobu při-
pevněná k obalu. Řešení dále otevírá 
evropským zákazníkům cestu s před-
stihem splnit směrnici o jednorázových 
plastech, která ukládá povinnost použi-
tí neoddělitelných víček u nádob na ná-
poje do objemu tří litrů od 3. července 
2024. O řešení výrobce nápojových 
kartonů jsme již také psali na portále 
www.packagingherald.cz. 

Společnost Tetra Pak vyvinula devět 
variant uzávěrů s víčky pevně připoje-
nými k obalu. „Uzávěry jsou k dispozi-

ci v různých barvách, portfolio barev 
je stejné jako u tradičního provedení,“ 
upřesňuje Pavel Němeček, obchodní 
ředitel společnosti Tetra Pak, a dodá-
vá: „Samozřejmě, že implementace 
podobně inovativního řešení na více tr-
zích pro nás představuje mnoho výzev. 
Díky značným investicím a vyčleněným 
týmům, které intenzivně pracovaly na 
vývoji těchto uzávěrů, jsme se nesetka-
li s žádnými zásadními obtížemi.“ 

Uzávěry lze vyrábět i z recyklovaných 
polymerů na základě konceptu mass 
balance (hmotnostní bilance). Výrobci 
nápojů si také mohou vybrat variantu 
na rostlinné bázi, s polymery vyrobe-

LINEA	NIVNICE	využívá	
neoddělitelná	víčka	
u 60 SKU
Společnost Tetra Pak ve spolupráci s českým výrobcem nápojů LINEA NIVNICE uvedla na český 
trh nápojové kartony s víčky, která zůstávají připevněná k obalu i po otevření. Česká republika je 
v pořadí pátou zemí, kde se inovativní víčka zavádějí. Vyvinuto bylo devět variant uzávěrů, jež se 
vyrábějí v závodě Châteaubriant ve Francii.

Adriana Weberová
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nými z cukrové třtiny, a snížit tak uhlíkovou stopu obalů. 
Některé společnosti již zmíněné řešení využívají, na-
příklad slovenský McCarter, výrobce džusů Rio a rost-
linných nápojů Body & Future, jehož výrobky najdete 
i v českých obchodech. Uzávěry z cukrové třtiny se re-
cyklují stejně jako plastové vyrobené z ropy. Vyrábějí se 
v závodě Châteaubriant ve Francii.

Obaly s pevně připojenými víčky zavádějí zákazníci 
společnosti Tetra Pak po celé Evropě – kromě České 
republiky byly nedávno uvedeny na trh v Polsku (se spo-
lečností Sokpol) a na Slovensku (McCarter a Tami). Nová 
víčka zavedly také BBL v Irsku, Cido Grupa v Pobaltí, LY 
Company Group a Lactalis Puleva ve Španělsku.

Kvalita produktů a udržitelnost podnikání jsou pro výrob-
ce nápojů LINEA NIVNICE prioritou. Proto se rozhodl im-
plementovat u všech ovocných džusů, nektarů a nápojů 
nejnovější řešení nápojového kartonu s připojenými víč-
ky od společnosti Tetra Pak již letos. „Společnost Tetra 
Pak nám nabídla úpravu technologie pro splnění pod-
mínek evropské směrnice Single-Use Plastics Directive, 
která požaduje, aby obaly na nápoje do objemu tří litrů 
měly od poloviny roku 2024 víčka napevno připevněná 
k obalu i po otevření, a to v předstihu jednoho a půl 
roku,“ uvádí Petr Ambros, marketingový ředitel společ-
nosti LINEA NIVNICE. Cílem této změny je minimalizovat 
plastový odpad a podpořit efektivní sběr použitých ná-
pojových kartonů a uzávěrů i jejich recyklaci. 

Nový uzávěr se používá u litrových nápojů. Včetně pri-
vátních výrobků se jedná o 60 SKU. Barva (v zelených 
odstínech) i typ uzávěru je stejný, jen je ve variantě 
s pevně připojeným víčkem.

Přechod na upravené uzávěry si vyžádal ve společnosti 
LINEA NIVNICE změnu v části linky, kde dochází k po-

dávání víček na aplikátor. „Úpravu jsme provedli na dvou 
výrobních linkách,“ doplňuje Petr Ambros. Technická 
změna na výrobním zařízení trvala přibližně dva týdny.

Společnost Tetra Pak významně investovala do zlep-
šení výrobních procesů. Do vývoje a zavádění inovativ-
ního produktu bylo investováno přibližně 400 milionů 
eur, včetně loňské investice 100 milionů eur do závodu 
v Châteaubriant ve Francii. Nové, vysoce kvalitní auto-
matizované výrobní linky na produkci pevně připoje-
ných víček využívají technologii umělé inteligence, což 
vede ke zvýšení efektivity. Do konce roku 2022 by mělo 
být vybaveno přibližně 300 balicích linek v Evropě no-
vým řešením. Plánem je do konce roku prodat více než 
1,5 miliardy pevně připojených víček pro 40 různých 
druhů obalů. 

Nové řešení zavádějí zákazníci 
společnosti Tetra Pak po celé Evropě.

Plánem je do konce roku prodat více 
než 1,5 miliardy pevně připojených 
víček pro 40 různých druhů obalů.

Společnost LINEA NIVNICE je 100% vlastněná českými 
akcionáři jako jediný významný výrobce ovocných šťáv 
v České republice. Firma patří k největším producentům 
ovocných šťáv, nápojů, ovocných vín, přesnídávek a si-
rupů. Velkou tradici má i segment lihovin, kdy první likér 
se zde vyrobil v roce 1946. Dále má v portfoliu i řadu 
ovocných vín.
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Společnost Fjord Bohemia je na trhu již od roku 
1999. Vlastníkem je od května 2022 ryze česká 
investiční společnost Invest & Property Consul-

ting. Její hlavní činností je dovoz, zpracování, skladování 
a distribuce čerstvých ryb na český trh, ale také zahra-
niční trhy. „Cílem je stát se největším zpracovatelem ryb 
ve střední Evropě,“ zaznělo od Jana Bártla. Specifikem 
čakovického provozu je uzení lososů tradičním přírodním 
způsobem na bukovém dřevu bez dodatečných konzer-
vačních látek a také kombinace flexibility a velkokapa-
citního zpracování ryb podle zákaznických požadavků.

Nejvyšší podíl produkce tvoří čerství lososi. Ti k nám 
míří především z Norska. Ostatní ryby například z Itálie, 
Řecka, Chorvatska, Turecka, Španělska, Francie, USA, 
jihovýchodní Asie, Dánska či Islandu. Než se dostanou 
k odběratelům, musí projít náročnými procesy. Stěžejní 
je sledování teplotního řetězce téměř na každém kroku.

Z bližších destinací, například z Nizozemska nebo Chor-
vatska, jsou ryby zpracovány již 24 hodin po jejich výlo-
vu, lososi z Norska nejpozději do 72 hodin. V kategorii 
chlazených ryb je kladen maximální důraz na velice rych-
lé zpracování a dodání v co nejkratší době a co nejvyšší 
kvalitě odběrateli, jelikož od výlovu ryb po jejich exspi-
raci může uběhnout maximálně 14 dní.

Například z USA jsou distribuovány hluboce zmrazené 
ryby (např. divoký losos a další) v lepenkových krabicích 
na standardních europaletách. Po příjmu procházejí šetr-
ným a řízeným rozmrazením, jehož výsledkem je téměř 
srovnatelná kvalita jako u čerstvých ryb, pokud je ryba 
správně zamražena a po dobu přepravy jsou dodrženy 
správné přepravní podmínky.

Komplexní služby v chlazeném sortimentu (od svozu 
a zpracování, filetování, porcování, balení po distribuci) 

U	chlazených	ryb	jde	o	čas
Logistika mořských ryb je velmi náročná a jsou na ni kladeny vysoké nároky ze strany spotřebitelů 
i obchodních řetězců. K lídrům ve zpracování čerstvých ryb u nás patří společnost Fjord Bohemia. 
Provozem v pražských Čakovicích nás provedl její ředitel Jan Bártl. Zpracovány jsou zde ryby 
například pro Rohlík, Makro nebo Kaufland a další řetězce napříč Evropou. 

Adriana Weberová

… pokračuje na str. 60

Kvalita je nejvyšší prioritou společnosti. Přísně ji hlídá tým profesionálů…



THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Průmyslové roboty, CNC  
stroje a CNC řídicí systémy

Kompletně navrženo  
a vyrobeno v Japonsku

Jeden dodavatel,  
nekonečné možnosti.

FANUC je, díky třem základním skupinám produktů, jedinou společností v tomto sektoru, která 
interně vyvíjí a vyrábí všechny hlavní komponenty. Každý detail hardwaru i softwaru prochází řadou 
kontrolních a optimalizačních procesů. Výsledkem je vynikající funkční spolehlivost a důvěra 
spokojených zákazníků na celém světě. WWW.FANUC.CZ
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vyžaduje například Rohlik.cz. Kromě Česka putují ryby 
také do Rakouska, Německa, Itálie, Francie nebo Ma-
ďarska.

Fjord Bohemia disponuje v rámci Evropy široko dale-
ko největší a nejvýkonnější filetovací linkou. „Do linky 

dáte celou rybu a na jejím konci vám vypadne perfektně 
opracovaný a vykostěný filet té nejvyšší kvality,“ vysvět-
luje Jan Bártl. Kapacita linky je 25 ryb za minutu. Linka 
je plně automatická, i přesto je ale potřeba na určitých 
pozicích lidské preciznosti. Do obsluhy linky je proto za-
pojeno 12 pracovníků, kteří se zabývají hlavně správným 
dočištěním filetů a poté kontrolou kvality výsledného 
produktu.

Při zpracování ryb je důležité použít vhodnou technolo-
gii. U mražených produktů, které tvoří přibližně 20 % pro-
dukce, se doporučuje mražení šokem. V komoře naplně-
né dusíkem lze snížit teplotu až na minus 170 °C. Rybě 
se tak netrhají buňky svaloviny, ve kterých nevznikají 
nežádoucí velké pomalu rostoucí krystaly vody znehod-
nocující kvalitu suroviny. Celý proces trvá desítky minut, 
ale takto kvalitně připravený produkt je svou kvalitou 
srovnatelný s čerstvým. Podobně hluboce zmražená 
ryba se využívá například k výrobě sushi.

Chlazený sklad a celý výrobní provoz je nastaven na 
0 °C a pohybuje se v něm teplota do max. +2 °C tak, aby 
bylo po celou dobu zpracování zajištěno dodržení tep-
lotního řetězce optimálního pro čerstvou rybu. Mražené 
ryby jsou skladovány při teplotě −20 °C. Teploty lze řídit 
i kontrolovat na dálku.

Čerstvé, respektive chlazené ryby, které tvoří většinu 
sortimentu, jsou zpravidla importovány a skladovány 
v jednocestných uzavřených polystyrenových boxech, 

Uzený losos je předním produktem Fjordu Bohemia.

Velkokapacitní linka Marel

Balicí linka Multivac 

… pokračování ze str. 58
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tzv. polyboxech naplněných ledem. Ve stejných obalech 
putují již zpracované ryby k finálním odběratelům, kteří 
je zpracovávají nebo dále prodávají na pultech s čerst- 
vým zbožím, například do Makra nebo Jipu. K distribuci 
chlazených ryb pro Kaufland nebo Rohlík jsou využívány 
krabice z vlnité lepenky.

Firma má v provozu dvě balicí linky. Jednu od společ-
nosti Multivac a druhou od společnosti Ulma. „Z hledis-
ka možností balení se snažíme být maximálně flexibilní 
a zároveň následovat trendy, které v obalových materiá-
lech jsou. V tuto chvíli standardně balíme do vakuových 
balení, MAP balení či takzvaných skin pack balení,“ uvá-
dí Jan Bártl. Firma disponuje také etiketovacím strojem, 
který kopíruje kapacitu balicích strojů.

Standardní produktové a sumární etikety jsou apliková-
ny na všechny produkty a boxy, které odcházejí k zákaz-
níkům Fjord Bohemia, okrasné etikety jsou aplikovány 
podle jejich přání a specificky v designu, který si určí.

Zpracovatel a distributor ryb disponuje také balicí lin-
kou, na které lze balit do tzv. paperboardu se spodní 
částí vyrobenou z vlnité lepenky. Zároveň hledá i další, 
ekologičtější varianty. 

Přísnou kontrolou prochází každé expedované balení.

Příprava na expedici 

Vykostěné filety norského lososa nejvyšší kvality míří do restaurací a hotelů.

Pečlivou ruční práci nenahradí ani sebelepší stroj…

Kontrolou prochází doslova každý kousek ryby…
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Aby se Rohlík lépe vyrovnal s růstem a byl scho-
pen dlouhodobě udržet příznivé ceny, rozhodl 
se zvýšit efektivitu a automatizovat svůj nový 

pražský sklad pomocí řešení AutoStore. Nový systém 
přináší trojnásobné zvýšení produktivity vychystávání 
vybraného sortimentu a až o 30 % větší využití sklado-
vacích prostor.

Původní sklady Rohlíku expedují vyšší řády statisíců ob-
jednávek měsíčně s relativně vysokým podílem lidské 

síly. Nový sklad v Chrášťanech ho naopak umožňuje 
snížit téměř o polovinu a také zásadně pomáhá elimi-
novat již v současné chvíli nízkou chybovost dodaných 
objednávek.

AutoStore	v	Rohlíku	zrychluje	
vychystávání	objednávek
Rohlík, česká společnost působící v oblasti online prodeje potravin, výrazně zefektivňuje 
vychystávání zboží. Důvodem je nově otevřené automatizované moderní distribuční centrum 
v Prologis Park Prague-Chrášťany. Tzv. AutoStore zde zvýší až trojnásobně efektivitu přípravy 
zákaznických objednávek. Na prohlídku moderních prostor byli 9. listopadu pozváni zástupci médií, 
včetně magazínu Packaging Herald. Provozem je provedl Pavel Todt, provozní ředitel Rohlik.cz.

Adriana Weberová

Rohlík, českou technologickou jedničku v oblasti online 
prodeje potravin, někteří investoři označují za budoucí-
ho lídra i na evropském trhu. Dnes Rohlik Group rozváží 
potraviny kromě Česka také v Maďarsku, Rakousku, 
Německu a Rumunsku a plánuje vstup i do dalších zemí.
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AutoStore	zvýší	efektivitu,	pomůže	v	expanzi	i	zkrátí	
dobu	doručení
Rohlik.cz neustále hledá způsoby, jak maximálně zefek-
tivnit své procesy. Cílem jsou minimální náklady při 
skladování, expedování a doručení nákupu. Olin Novák, 
generální ředitel Rohlik.cz, říká: „Distribuční centrum 
v Chrášťanech je naším třetím skladem v Praze a čtvr-
tým v České republice. Vybaven je automatizovaným 
řešením, které nám šetří čas i náklady. Proto si můžeme 
dovolit nabídnout našim zákazníkům ještě lepší službu 
a zastropovat ceny základních potravin až do Velikonoc.“

Nový sklad pomůže vyexpedovat dalších 14 000 objed-
návek denně. I díky tomu může online obchod expando-
vat a nabízet svou službu v dalších lokalitách, nově od 
1. 11. například na jihu Čech. Navíc čtvrtý sklad pomáhá 
ve zkrácení doručení nákupů ve vybraných oblastech. 
Olin Novák k tomu dodává: „V září 2021 jsme oznámili 
zkrácení doby doručení na 90 minut. Už v té době se 
zdálo, že rychleji to nejde. Díky zefektivnění procesů 
ve skladech a dokonale naplánované logistice se však 
nemožné stává skutečností a Rohlík doručí nákupy ve 
vybraných oblastech už za 60 minut.“

V	Chrášťanech	jde	o	nejmodernější	distribuční	
centrum	v	Česku
Nové distribuční centrum s řešením AutoStore efektiv-
ně využívá prostor díky skladovacím boxům vertikálně 
naskládaným do mřížky a uloženým v krychlové struk-
tuře, přičemž boxy vybírají roboti, kteří se pohybují po 
konstrukci na kolejnicích. Řešení zahrnuje 44 000 zá-
sobníků, 265 robotů AutoStore R5 a 50 portů pro pří-
jem a vychystávání zboží. Navrženo je pro vyexpedová-
ní až 1 000 objednávek za hodinu. Distribuční centrum 
v Chrášťanech navíc obsahuje první chlazenou instalaci 
AutoStore v Evropě.

„Vývoj na trhu jasně ukazuje, že úspěšní prodejci musí 
pružně reagovat na potřeby zákazníků, a to jak z hlediska 
širokého sortimentu, tak z hlediska efektivního systému 
expedice objednávek. V Rohlíku jsme nadšení, že jsme 
první online prodejce potravin u nás s vysoce automa-
tizovaným systémem plnění. Zefektivnění logistiky nám 
totiž umožní v budoucnu jednat ještě rychleji a pružněji, 
což akceleruje další růst,“ podotýká Pavel Todt.

„Hala byla přizpůsobena požadavkům Rohlíku tak, aby 
prostory pokryly veškeré potřeby jeho rychle se rozví-
jejícího podnikání a odpovídaly nárokům e-commerce 
zaměřené na dovoz potravin,“ říká David Jakeš, ředitel 
výstavby společnosti Prologis v České republice a na 
Slovensku. Budova byla kupříkladu vybavena 20 zastře-
šenými branami pro dodávky, které usnadní nakládku 
objednávek. Mezi využitá udržitelná řešení se řadí LED 
osvětlení s pohybovými a zatmavovacími senzory, které 
ovládá sám uživatel, inteligentní měřicí systémy, pásové 
světlíky v místě expedice či elektricky ovládané exteri-
érové žaluzie. Projde také certifikací BREEAM na úrovni 
„very good“.

Rohlik	Group	modernizuje	napříč	trhy
První automatizované řešení spustil Rohlik Group v Mni-
chově, nyní v Praze v Chrášťanech a následovat bude 
sklad v Hamburku a ve Vídni. V první fázi bude do auto-
matizace investováno přibližně 45 milionů eur a v letech 
2022–2025 bude modernizováno až 10 dalších distri-
bučních center po celé Evropě.

Fakta	a	čísla	o	AutoStore
• Velikost skladu: 14 000 m2 
• Počet zásobníků: 44 000 
• Počet robotů AutoStore: 265 
• Počet portů: 50 
• Průměrný počet vychystaného zboží: 30 000 kusů za 

hodinu (1 000 nákupů za hodinu)

Distribuční centrum  
v Chrášťanech navíc obsahuje 

první chlazenou instalaci AutoStore 
v Evropě.

V Chrášťanech je také AutoStore pro chlezené zboží.
AutoStore v pohybu
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Packaging Live tak opět předvede proces balení v přímém přenosu, 
a tentokrát dokonce na dvou souběžných linkách. První uzel bude 
pivní a ve druhém se bude balit rýže. „Není jednoduché uchopit 
tento projekt nejen logisticky, ale i marketingově“, říká Michaela 
Zachová z agentury Equicom, která balicí linku pro brněnské výsta-
viště připravuje.  A není se čemu divit, propojit všechny firmy, které 
si v některých případech i konkurují, a vytvořit funkční balicí linku 
je časově i technologicky velice náročné. 

Generálním partnerem projektu Packaging Live je v roce 2023 firma 
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, s.r.o., která dováží značicí technologie 
Markem Imaje a v lince se stará o veškerý tisk a značení. Tradice, 
vynikající produkty, kvalita služeb a snaha maximálně uspokojit zá-
kazníka. Takto lze ve stručnosti charakterizovat hodnoty této spo-
lečnosti, která vznikla před více než 15 lety. Za tuto dobu se stala 
jedním z největších dodavatelů špičkové techniky pro označování 
výrobků ve všech výrobních oborech.
Roboty na lince budou značky FANUC a nebude jich málo. S téměř 
60letými zkušenostmi v oblasti vývoje CNC zařízení, více než 
28,9 milionu produktů instalovaných na celém světě a více než 
8200 zaměstnanci je FANUC Czech s.r.o. jedním z předních světo-
vých výrobců průmyslové automatizace.

Integrátorem robotů a koordinátorem celé balicí linky je firma 
AROBOTICS s.r.o., která nabízí kompletní dodávku projektů na klíč, 
integraci robotů a automatizaci, implementaci řešení pro kontrolu 
kvality, návrh a výrobu speciálních uchopovačů pro roboty nebo 
třeba vývoj speciálních jednoúčelových strojů a přípravků.
O manipulaci krabic a také o koncovky na roboty se postará spo-
lečnost Tech Con Czech Republic, s.r.o., která je předním českým 
dodavatelem komponentů a řešení pro průmyslovou automatizaci. 
Její hlavní přednosti je technické poradenství, založené na dlouho-
dobém know-how, získaném nejen na českém a slovenském trhu, 
ale také díky tomu, že Tech Con CZ je součástí koncernu Tech Con 
Group, který působí v dalších čtyřech zemích.

Jak elegantně vyřešit zalepení krabic nebo stabilitu na paletě 
předvede firma KALETECH s.r.o., která navrhuje systém nanášení 
tavných i studených lepidel přesně podle požadavků zákazníků. 
V rámci podpory nabízí i služby v podobě servisu, půjčovny zařízení 
či školení zaměstnanců. 

Stroj, který zabalí rýži do speciálních sáčků, doveze společnost 
Viking Mašek, a.s., která má již od svého založení v roce 1964 jako 
svou největší prioritu spokojenost zákazníků. Snaží se vždy vyvíjet 
balicí stroje s ohledem na jejich největší účinnost, spolehlivost, 

výkon a zároveň se soustředí na vývoj nových typů balení.
Paletizaci zajistí firma Ekobal, s.r.o., která dnes patří mezi leadery 
na českém trhu a svým postavením se řadí k největším dodava-
telům obalových materiálů a výrobcům balicí techniky s vlastním 
vývojovým střediskem.

Výškově nastavitelné plošiny představí také již tradiční partner lin-
ky, ZDVIH servis, který je profesionálním dodavatelem manipulační 
techniky a je samozřejmě odborníkemi v oboru zdvihacích zařízení. 

Chybět nebudou vysokozdvižné vozíky a paletizátory Hyundai, 
které představí firma Mátl & Bula, s.r.o., která se zabývá službami 
v oblasti manipulační techniky, výrobou a prodejem hydraulic-
kých prvků, těsnění a techniky pro řezání a obrábění stavebních 
materiálů.

Krabice na oba uzly na míru vyrábí THIMM a pivo dodává Pivovar 
Strakonice. 

Mediálními partnery linky jsou Packaging Herald, TechMagazín 
a Automa. 

Celý projekt již tradičně zajištuje česká soukromá marketingová, 
komunikační a PR agentura Equicom, s.r.o., která svým zákazníkům 
zajišťuje firemní strategii, mediální komunikaci, organizaci spole-
čenských akcí a další marketingové služby. Specializuje se na cross 
marketingové projekty se zapojením více partnerů a velkou efekti-
vitou vynaložených nákladů.

Balicí linka bude instalována v pavilonu V a zapojena do provozu 
bude několikrát denně, a to s komentářem, který vysvětlí jednot-
livé postupy výroby a technologie zapojené do projektu. V rámci 
komentovaných prohlídek balicí linky mohou návštěvníci vyhrát 
hodnotné ceny partnerů. 

MARKEM-IMAJE

PACKAGING LIVE
je opět na veletrhu EmbaxPrint

Poprvé se projekt Packaging Live představil na brněnském veletrhu EMBAX v roce 2010.  Jedná se 
o unikátní doprovodný program, který návštěvníkům ukazuje procesy, jež se odehrávají předtím, 
než se hotový výrobek objeví třeba v regálu. Seznámit se s nimi totiž v provozech není jednoduché, 
a to nejen díky bezpečnostním předpisům, ale také kvůli know-how, které si někteří výrobci drží 
pod pokličkou. 

EQUICom, s.r.o.  |  Výstaviště 1, 647 00 Brno, Česká republika  |  +420 603 278 091, +420 720 333 405  |  Info@equicom.cz
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V průmyslovém parku Prologis Park Prague-Rudná 
bylo nutné provést mnoho úprav. „Museli jsme 
změnit původní dispozici, instalovali jsme nové 

LED osvětlení, vyměnili jsme podlahy. Úpravami pro-
šly sociální zázemí i skladovací a kancelářské prosto-
ry. V budově bylo vytvořeno 30 malých vrat do fasády 
včetně dorazů a venkovních stříšek,“ říká na úvod Tomáš 
Dort, ředitel projektu robotizace dep – PackMan. Velká 

pozornost byla pochopitelně věnována všemu, co je vá-
zané na technologii – kromě samotných robotů je depo 
vybaveno nejmodernější IT infrastrukturou. „Investovali 
jsme do robustní serverové technologie, instalovali zcela 
nové datové i elektrické rozvody a v neposlední řadě 
vytvořili silnou páteřní síť pro konektivitu. Vytvořili jsme 
i konektivitu záložní, protože dostupnost technologie je 
pro nás zcela zásadní.“

Roboti	ušetří	operátorům	
desítky	nachozených	
kilometrů
Zásilkovna, logisticko-technologická firma patřící do skupiny Packeta, otevřela v průmyslovém 
parku Prologis Park Prague-Rudná své největší depo o rozloze 12 649 m2. Jeho součástí je 
i robotické depo s novými PackMany, roboty pro třídění zásilek. Zásilkovna tedy nyní disponuje ve 
svých depech celkově téměř 400 roboty – v předvánoční sezoně tak bude každá druhá zásilka 
roztříděna robotickou třídičkou. Každý robot roztřídí za hodinu v průměru 65 až 70 zásilek, čímž ušetří 
pracovníkům desítky nachozených kilometrů.

Adriana Weberová
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Klíčové procesy v depu jsou řízeny vlastním warehouse 
management systémem (WMS), který je vyvíjen na míru. 
Díky němu společnost dokáže reflektovat a do provozu 
propsat specifika vlastních procesů. „Patří mezi ně ze-
jména dva zcela odlišné typy směn, které musíme na 
depu dokázat obsloužit – tzv. odpolední třídění na ostat-
ní depa-regiony a noční/ranní třídění na detail výdejní-
ho místa,“ doplňuje Tomáš Dort. „Výkonným prvkem“ 
a jakýmsi zhmotněním WMS jsou podle něho v provozu 
čtečky ZEBRA, ke kterým jsou nyní přidávány i tiskárny 
ZEBRA pro tisk štítků.

V automatizované části je využíván na míru vyvinutý 
customizovaný systém pro řízení robotů, tzv. robot con-
trol systém (RCS), který je vyvíjen ve spolupráci s doda-
vatelem robotických vozíků AGV. RCS je zodpovědný 
za efektivní traffic robotů na platformě, a fakticky je tak 
velmi důležitým prvkem pro dosažení reálné třídicí kapa-
city více než 9 000 zásilek za hodinu. WMS a RCS jsou 
pochopitelně vzájemně velice úzce provázány a systé-
mová integrace obou komponent umožňuje efektivně 
využívat to nejlepší z obou světů.

Právě díky vzájemné integraci WMS a RCS dokážou 
v depu obsloužit v jednokrokovém třídění více než 
1 200 unikátních výdejních míst, která jsou rozdělena do 
více než 70 rozvozových tras. „Jedná se o poměrně uni-
kátní parametry, které dokážeme obsluhovat. Zvládnutí 
takového provozu je možné jen díky úzké provázanosti 
technologie s okolními distribučními a logistickými pro-
cesy, tedy i efektivnímu skloubení automatizace s lidmi, 
kteří jsou a ještě dlouho budou v okolních procesech 
často efektivnější než stroje,“ podotýká Tomáš Dort.

Nové robotické depo v Rudné je vybaveno automatizo-
vanou třídicí linkou. Linka se skládá ze tří základních čás-
tí: dvoupatrová vyvýšená platforma osazená tzv. magic 
carpetem s RFID čipy a vybavená více než 20 nakládací-
mi místy a vysokými stovkami výstupů-skluzů; PackMani 
neboli AGV vozíky; SW nástroje WMS a RCS, které řídí 
samotné třídění.

Roboti	spolupracují	s	operátory
Roboti fungují v interakci s lidskou obsluhou, která nejpr-
ve načte kód zásilky a naloží ji na přistaveného robota. 
Systém díky unikátnímu kódu zásilky ví, kam má být do-
ručena, a k tomuto shozu nasměruje robota. PackMan se 
vydá na cestu průměrnou rychlostí 1,13 m/s a pohybuje 
se po vyvýšené platformě osazené koberci vybavenými 
RFID čipy zajišťujícími jeho navigaci. Po úspěšném pří-
jezdu robota do cílového místa dá systém pokyn, aby 
došlo k vyložení zásilky do skluzu, odkud je opět lidskou 
obsluhou přendána do klece nebo krabice. Vše je pak 
připraveno k dalšímu rozvozu do cílové destinace – jiné 
depo nebo konkrétní výdejní místo. Každý robot roztřídí 
za hodinu v průměru 65 až 70 zásilek a tím ušetří desítky 
nachozených kilometrů, které by musel každý z operá-
torů za směnu absolvovat. „Oproti roku 2021, kdy jsme 
spouštěli první robotické depo ve Štěrboholech, jsme 
pro rok 2022 zavedli dvě zásadní vylepšení, která jsou 
již implementována na robotickém depu v Rudné. Použí-
váme větší čtverce magic carpetu, které nám díky roz-
měrům 75 × 75 cm umožní umístit na třídičku všechny 
zásilky, které nejsou tzv. nadrozměry. Eliminují se tak 
případy, kdy by zásilky, které nejsou nadrozměrné, mu-
sely být z důvodu velikosti tříděny ručně,“ upozorňuje 
Tomáš Dort. 

V depu bylo nutné provést mnoho úprav.
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Během	směny	lze	třídit	přibližně	na	600	jedinečných	
výdejních	míst
Druhé vylepšení jsou kontinuální skluzy, které faktic-
ky zdvojnásobují počet skluzů na molu. Během jedné 
směny depo dokáže třídit jednokrokově na přibližně 
600 jedinečných výdejních míst, tzn. při zavedení noč-
ní a ranní směny mají více než 1 200 unikátních skluzů 
pro třídění na výdejní místa. „Prakticky se tedy dá říci, 
že na rozdíl od roku 2021, kdy bylo hlavním úkolem 
zjištění, zda uvažovaná technologie, ke které nebylo 
možné získat žádné relevantní případové studie, je pro 
naše procesy vhodná, jsme se v roce 2022 již posunuli 
k plnohodnotnému využívání automatizace a robotizace 
v našich stěžejních procesech a roboti se stali nedílnou 
součástí každé naší směny,“ podotýká Tomáš Dort. Již 
v sezoně 2022 odbaví na jednom automatizovaném 
depu v nejexponovanější dny téměř 200 000 zásilek 
za 24 hodin, přičemž mimosezonní průměr zpracova-
ných zásilek se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi 
miliony za měsíc!

I proto je plánem co nejvíce procesů provázat s automa-
tizační technologií, což mj. umožní využívat efektivněji 
každý čtvereční metr podlahové plochy depa. „V depu 
máme například naprosté minimum regálů, které jsou 
svým charakterem poměrně striktně svázány pouze 

s jedním procesem a v jiných chvílích jsou těžko využi-
telné. My místo toho provádíme třídění přímo u třídičky, 
čímž zásadním způsobem zvyšujeme efektivitu využíva-
ného prostoru,“ upozorňuje Tomáš Dort.

Celé řešení je navíc koncipováno tak, že poměrně jedno-
duše dokáže třídicí kapacitu i počet unikátních výstupů 
zvýšit o jednu třetinu. Pokud bude potřeba, v budouc-
nosti lze navýšit počet zpracovaných zásilek přibližně na 
12 000 zásilek za hodinu.

Zásilkovna	využívá	klece	a	krabice
Zásilkovna využívá dva základní typy obalů – tzv. klece 
a krabice. Zatímco klece jsou unifikované svým rozmě-
rem i materiálem, lepenkových krabic mají několik typů 
a rozměrů. Využívány jsou opakovaně. Testovány jsou 
i krabice z jiných materiálů, které mj. umožní dlouhodo-
bější využívání podobného obalu.

Během směny dojde k zaplnění mnoha obalů, které 
mají shodný směr, vznikne tak více balíků určených pro 

Celoroční průměr depa bude kolem 110 000 zásilek za 
den, maximální pak 200 000 zásilek za den v sezoně. 
V následujících letech se plánuje zvýšení kapacity depa 
na úroveň až 300 000 zásilek denně. 

V budově bylo vytvořeno 30 malých vrat do fasády.
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danou trasu. „Průběžně proto musí docházet k výměně 
balíků, které provádí operátor tak, že nejprve odpojí již 
naplněný balík a následně připojí druhý, kterému přiřadí 
stejný směr, ale jiný identifikátor pro odlišení od před-
chozího balíku,“ přibližuje proces balení Tomáš Dort. Po-
psaná výměna trvá standardně nízké desítky sekund, 
během kterých není výstup pro roboty fakticky k dispo-
zici – čekají tedy na opětovné připojení nového balíku, 
aby mohli do skluzu vytřídit zásilky, které byly mezitím 
naloženy na nakládce.

Z	Rudné	je	denně	vyexpedováno	více	než	3	000	
krabic
Z depa je denně vyexpedováno více než 3 000 lepen-
kových obalů, které obsahují zabalené zásilky určené 
výdejním místům. Bezmála 75 tun je hmotnost zásilek, 
které jsou v depu roztříděny a jsou určeny k přepravě na 
jiná depa ze sítě Packety, včetně zahraničí, které společ-
nost také ve velkém obsluhuje. To jsou natolik velká čís-
la, že jejich efektivní zvládnutí je možné pouze za před-
pokladu, že dojde k úzkému provázání toho nejlepšího 
ze světa technologie a manuálních procesů. „Ostatně 
právě úzká integrace obou světů je oblast, která se po-
dílela největší měrou na čerpání více než 65 000 člově-
kohodin, které jsme museli do projektu automatizace 
dep za roky 2021 a 2022 investovat. A to vše jen na 

úrovni nejužšího pracovního týmu, který čítal do 20 lidí,“ 
připomíná Tomáš Dort.

V každodenním fungování to znamená, že na každé smě-
ně spolupracuje přibližně 180 robotů s bezmála 130 lid-
mi na směnách. Jedině tato vzájemná a velmi úzká in-
terakce umožní obsloužit uvedené počty zásilek. Roboti 
totiž ušetří každému z operátorů, jak již bylo uvedeno, až 
desítky nachozených kilometrů během směny. 

PackMan se vydá na cestu průměrnou rychlostí 1,13 m/s.

Z depa je denně vyexpedováno více než 3 000 lepenkových obalů.
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Společnost Mattoni 1873 se stala prvním českým 
výrobcem, který začal stáčet minerální vodu do 
plechovek. Tento výrobek zaznamenal na trhu ta-

kový úspěch, že se rozhodla investovat do vlastní mo-
derní výrobní linky na stáčení nápojů do zmíněného typu 
obalů. (V minulosti využívala k plnění externího dodava-
tele v České republice). Na trh v nich nyní dodává své 
varianty Imuno, Esence, Multi, Black a Cedrata a chystá 
další novinky. 

Nová linka umí plnit nápoje do 12 velikostí plechovek 
formátů sleek a chubby. Dodavateli jsou společnosti 
Ball Beverage Packaging Czech Republic a CANPACK. 
„Supermoderní výrobní linka obohatila naše portfo-

lio o poslední druh obalů, který nám chyběl. Nyní na 
trh dodáváme nealkoholické nápoje ve všech druzích 
nápojových obalů, od sudů po plechovky,“ připomíná 
generální ředitel společnosti Alessandro Pasquale. Ple-
chovky, do kterých se v Kyselce stáčejí nápoje, jsou plně 
recyklovatelné a současně obsahují nejméně 70 % již 
recyklovaného hliníku.

Požadavkem	bylo	zařízení	poslední	generace
Požadavkem byla linka na nejvyšší možné technologické 
úrovni se zařízeními poslední generace, která jsou na 
trhu k dispozici. „Potřebovali jsme spolehlivou technolo-
gii, kterou by bylo možné zasadit do stávajícího prostoru 
haly a která dovede vyrábět to, co si spotřebitelé žáda-

Mattoni	rozjela	v	Kyselce	
automatickou	plničku	 
plechovek
Společnost Mattoni 1873 v Kyselce uvedla v listopadu do provozu novou moderní plechovkovou 
linku za více než 200 milionů Kč. Kromě ochucené minerálky Mattoni se zde budou vyrábět 
i plechovky s nápoji z portfolia Pepsi a dalších licenčních značek, které se až dosud do České 
republiky dovážely ze zahraničí.

Adriana Weberová
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jí – tedy nápoje perlivé i neperlivé, sladké i bez cukru, 
v různých objemech plechovek a různých skupinových 
baleních,“ vysvětluje Zdeněk Váňa, ředitel výrobního zá-
vodu Mattoni v Kyselce.

Výrobce nealkoholických nápojů se rozhodoval mezi 
dvěma největšími dodavateli na evropském trhu. Linku 
nakonec dodala německá společnost KHS. „Zařízení 
jsme zasadili do stávajících prostor závodu, které bylo 
potřeba stavebně upravit. Celkem instalace a stavební 
úpravy zabraly 30 000 člověkohodin během půl roku,“ 
uvádí Zdeněk Váňa. Nejsložitější byla koordinace jednot-
livých prací – od rekonstrukce výrobní haly přes připo-
jení jednotlivých médií, rozšíření výroby sirupů, automa-
tizaci až po rozjezd linky a doladění detailů.

Celý	proces	zabere	hodinu
Výroba začíná depaletizací prázdných plechovek, při 
níž je stroj předává na dopravníky. Ty vedou prázdné 
obaly přes optickou kontrolu a jejich výplach do plniče, 
kde ve velmi čistém prostředí dojde k naplnění ple-
chovky nápojem. Následně se v uzavíračce plechovka 
uzavře. Poté putuje přes další kontrolní zařízení, které 
sleduje správné uzavření a objem plechovky, do tu-
nelového pasteru. Posléze plechovka míří do balicího 
stroje, kde se zabalí do požadovaného balení, ta se 
paletizují a ovinou stretch fólií v ovinovacím stroji. „Vý-
robní cyklus končí nalepením unikátního paletového 
štítku/etikety kvůli evidenci a dohledatelnosti,“ dopl-
ňuje Zdeněk Váňa.

Každá plechovka absolvuje na lince dráhu dlouhou přes 
210 metrů. Celý proces od vstupu po výstup trvá přibliž-
ně hodinu. Plechovková linka je plně automatizovaná. 
„Pokud jde vše podle plánu, lidská ruka se plechovky 
nedotkne. Od okamžiku, kdy položí operátor vyso-
kozdvižným vozíkem paletu s prázdnými plechovkami 
na dopravník, až po odvoz hotových výrobků se jedná 
o automatizovanou výrobu. Skladování, expedice a do-
dávání potřebných materiálů jsou jediné činnosti, které 
nejsou automatizované,“ uvádí Zdeněk Váňa.

Do instalace nové linky a souvisejících úprav budovy, 
sirupárny, technického připojení a rozšíření skladovacích 
kapacit investovala Mattoni 1873 více než 200 milionů 
korun, čímž se tento projekt řadí mezi největší investice 
do závodu Kyselka.

Od příštího roku pojede linka na tři směny, zahájením 
jejího provozu vzniklo devět nových pracovních míst.

Fakta	o	nové	plechovkové	lince	
• Plocha 1 300 m2, více než 1 500 metrů různých připo-

jovacích potrubí.
• Každá plechovka absolvuje na lince dráhu dlouhou 

přes 210 metrů. 
• Na plnou paletu se vejde 1 512 půllitrových plechovek.
• Linka dokáže stáčet do 12 variant plechovek.
• Celková investice (linka plus související úpravy): více 

než 200 mil. Kč.

Mattoni 1873 se stala prvním českým výrobcem, který začal stáčet minerální 
vodu do plechovek.

Skladování, expedice a dodávání
potřebných materiálů jsou jediné činnosti, které nejsou automatizované.
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Teoretické části se ujal Victor Abergel, executive 
vice president společnosti MGI GROUP. Pro do-
davatele digitálních technologií se sídlem v Pa-

říži pracuje 270 zaměstnanců. Své pobočky má dále 
například v USA a Německu. Strategické partnerství se 
společností Konica Minolta uzavřela již v roce 2016. Ve 
stejném roce byla představena na veletrhu drupa i první 
verze digitálního stroje AlphaJET.

Praktické prezentace poslední inovace stroje z oblas-
ti industriálního tisku AlphaJET, který nahrazuje hned 
několik kroků v klasické výrobě, se ve výstavním cen-
tru Konica Minolta v Carrrieres-sur-Seine zhostili Victor 
Abergel a Alexandre Tavarnier, regional sales manager 
společnosti MGI.

Plně automatizovaná archová výrobní linka B1 integruje 
tiskové a dokončovací operace, informační technologie 
a prediktivní údržbu v jednom průchodu. Pouze s jedním 
operátorem dokáže vyrobit 3 000 potištěných/finišova-
ných archů (lak a horká ražba fólií) za hodinu a 40 minut. 
Přitom ekvivalentní výroba by se čtyřmi až pěti operátory 
na dvojnásobném prostoru trvala podle výrobce zařízení 
sedm hodin.

Linka si poradí s pružnými i tuhými materiály od 135 g/m2 
až po tloušťku téměř 2 mm.

Značná pozornost byla u zařízení věnována výbě-
ru tiskové hlavy. Zvolen byl DuraLink od společnosti 
Memjet. Stroj využívá inkoust na vodní bázi, ale i laky 

Setkání	fanoušků	 
Konica	Minolta	/	MGI	 
pod	Eiffelovkou
Společnost Konica Minolta / MGI uspořádala na podzim pro vybrané novináře 
z Evropy setkání v Paříži. V centru pozornosti byla 12. a 13. října prezentace 
digitální technologie AlphaJET, k jejíž obsluze stačí pouze jeden operátor. 
Z České republiky byl exkluzivně pozván zástupce magazínu Packaging Herald.

Adriana Weberová
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Linka byla navržena tak, aby nedocházelo k přerušení tisku a zvýšila se 
produktivita tiskáren, které mohou zpracovávat všechny druhy médií.

používané pro zušlechtění jsou vyvíjeny s ohledem  
na ekologickou recyklaci.

Zařízení zvládne výroby, které bylo doposud složité rea-
lizovat, s přidanou hodnotou spojující čtyřbarevný tisk, 
personalizaci, mikropísmo, ochranný lak, bodový UV 
lak a horkou ražbu fólií průmyslovou rychlostí. Určené 
je pro pestrou škálu oborů od komerčního tisku až po 
lepenkové obaly.

Aby byla zaručena dokonalá registrace, ale také mini-
mální nutnost údržby, vsadil výrobce na mechanické 
technologie používané v automobilovém a leteckém 
průmyslu. Lineární elektromagnetické motory tak dostaly 
přednost před elektromotory používanými v tiskařském 
průmyslu. Výsledkem je například vysoká přesnost, nižší 
spotřeba a mechanické opotřebení.

Vzhledem k tomu, že jde o kompletní výrobní linku od 
tisku až po lakování, lze podle výrobce za konkuren-
ta považovat pouze VariJET 106 od Koenig & Bauer. 
O něm jsme před krátkou dobou psali například na por-
tále www.packagingherald.cz.

Obsluhu stroje zvládne jeden operátor.

Stroj si poradí se širokou škálou produktů.

Tiskárna je vybavena nejnovější generací  
3D inkoustových UV lakovacích motorů.

Arch vedený pohyblivou deskou prochází pod motory inkoustového tisku 
podle posloupnosti CMYK.

AlphaJET v akci na videu
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Společnost Gekkon International je provozovate-
lem největšího tuzemského e-shopu s manipulač-
ní technikou EULIFT a distributorem manipulační 

techniky značky HELI. V České republice také nabízí 
a popularizuje komplexní řešení pro řízení fotovoltaiky, 
které přináší výrazné úspory firemních provozů.

Premiérové setkání s novináři spojené s ukázkou sídla, 
včetně skladových prostor, vedli její jednatel Radoslav 
Řípa a výkonná ředitelka Andrea Orlová. Představeny 
byly vozíky značky HELI s umělou inteligencí. Zmíněny 
byly také nemalé úspory ve skladech díky fotovoltaice 
s umělou inteligencí, která nabíjí vozíky. 

V centru pozornosti byl nedávno spuštěný pilotní projekt 
monitoringu spotřeby elektrické energie. Jeho cílem je 
odhalit možnosti úspor díky správnému využívání a uklá-
dání energie. Začátkem příštího roku dojde navíc k insta-
laci solárních panelů na střešní plochy sídla firmy. Solární 
energie bude ukládána i do lithiových baterií v manipulač-
ní technice. Sloužit bude jak k manipulaci, tak i jako úloži-
ště energie. Jde o koncept, který podle propočtů přinese 
výrazné snížení ekonomické náročnosti provozu firmy.

Jakmile Gekkon International prokáže konkrétní vý-
sledky z pilotního měření ve vlastních provozech, začne 
v rámci osvěty nezávislou analýzou monitoring sítě na-

Gekkon	se	zaměřuje	 
na	fotovoltaiku	 
s	umělou	inteligencí
Společnost Gekkon uspořádala ve svém sídle v Pardubicích pro vybrané zástupce odborných médií 
tiskovou konferenci. V neformálním duchu se diskutovalo o aktuálních tématech, jako je například 
fotovoltaika s umělou inteligencí, která šetří provozní náklady skladů, výrob a firemních flotil. 
Hovořilo se také o nedávno spuštěném projektu monitoringu spotřeby elektrické energie. Setkání 
bylo uzavřeno obědem v centru Pardubic.

Adriana Weberová
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bízet i dalším společnostem. „Už nyní prvotní výstupy 
odhalují, na čem bychom mohli ušetřit. Roli přitom hrají 
zdánlivé maličkosti. Když přijdeme do práce, začneme si 
dělat kávu, začnou běžet stroje a podobně. Přitom, jak 
nám grafy ukazují, stačí například, kdybychom ráno po-
čkali s vařením kávy. Jde o jednoduché kroky. Výstupem 
měření tedy mimo jiné bude návrh optimalizace činností 
ve firmě a nastavení spotřeby energie ze záložních ba-
terií,“ konstatuje Andrea Orlová.

Gekkon International ve firmách zpracuje nezávislé mě-
ření současné spotřeby energie a posoudí její rozložení 
do fází, poté navrhne optimální řešení přinášející úspory. 
„Pak budeme moci nabídnout optimalizaci s použitím so-
lárních panelů, které mohou nabíjet i manipulační tech-
niku, ale také například elektrovozy. Při využití solárních 
panelů mohou baterie manipulační techniky sloužit jako 
úložiště energie, což přinese nezanedbatelné úspory,“ 
uvádí Andrea Orlová. Vozíky tak nabízejí druhotné vy-
užití. „Prvotní je uvědomit si, že není nutné nakupovat 
drahou elektřinu, ale spíš začít vědomě řídit svoji spotře-
bu energie. Důležité je správné řízení využívání energie 
v rámci dne, v rámci spotového trhu, v rámci výroby, úlo-
žišť a obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje Andrea Orlová.

K řízení využívání energie bude po dokončení pilotního 
projektu společnost nabízet HELI power systém, který 
bude řídit spotřebu energie celé firmy. V praxi půjde 
o využívání energie v administrativních částech a vý-
robních i skladových halách, a to dokonce v závislosti 
na predikci vývoje počasí. Zmíněný systém umí komuni-
kovat i s nabíječkou vysokozdvižného vozíku. „Chceme, 
aby uměl komunikovat i s baterií vozíku a v případě, kdy 
tomu spotový trh přeje, by systém pustil energie do sítě 
z baterií. Na tom teď pracujeme. Jde o poměrně kom-
plexní téma, současně se jedná ale o relativně snadné 
řešení. Díky monitoringu sítí zjistíme, jak na tom firma 
s využíváním energií je. Následovat může optimalizace,“ 
sděluje Andrea Orlová.

Projekt je aktuálně ve fázi měsíčního měření, jehož zá-
věrem bude detailní analýza s doporučením dalších kro-
ků. „Když chceme něco řídit a cílit směrem k úsporám 
při zachování potřeb provozu firmy, musíme vždy znát 
výchozí stav. Už teď je jasné, že HELI power systém při-
nese firmám úspory bez omezení komfortu a účinnosti 
výroby. Na základě vstupních informací z měření a také 
při přihlédnutí k nutnosti aktuální spotřeby je jeho cílem 
hledat možnosti správného nastavení odběrů a zapínání 
spotřeby v nastavený čas,“ uzavírá Radoslav Řípa. 

Detail elektrického vozíku

Aktuálním trendem v segmentu manipulační techniky je náhrada vozíků se 
spalovacími motory vozíky s lithiovou baterií.

Společnost Gekkon International je provozovatelem největšího tuzemského 
e-shopu s manipulační technikou EULIFT a distributorem manipulační 

techniky značky HELI.

Představeny byly skladové prostory.
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V Olomouci se mohli pozvaní zákazníci, významní 
dodavatelé, starosta města, hejtman Olomouc-
kého kraje a zástupci společnosti Smurfit Kappa 

podívat do celé výrobní haly, nyní rozšířené o celou jed-
nu třetinu plochy.

Experti v jednotlivých oblastech představili všechny klí-
čové technologie a výrobní cestu papíru od skladu rolí 
přes výrobu vlnité lepenky a kašírování až po výsek, tisk, 
lepení a expedici. 

Nový	výsekový	stroj	zaručí	preciznost	a	kvalitu	
K vidění byly formátem největší ofsetová tiskárna v Čes-
ké republice, antikolizní systém vysokozdvižných vozí-
ků, bezpečnostní systém LOTOTO. V centru pozornosti 
byly novinky ve strojovém parku. První z nich je nový 
výsekový stroj Bobst s kamerovým systémem kontroly 
přesnosti výseku vůči tisku, což přináší ještě větší preciz-
nost a kvalitu obalů především na potraviny, nápoje, do-
mácí nebo osobní hygienu a také elektroniku. Stejně tak 
olomoucké obaly používají výrobci prémiových značek, 

Smurfit	Kappa	investoval	
v	Olomouci	a	Štúrovu	 
přes	500	milionů	korun
Společnost Smurfit Kappa nedávno hostila dvě akce, dvě slavnostní otevření a spuštění nových 
technologií ve svých závodech v Olomouci a ve Štúrovu (Slovensko). Plán investovat více než 
500 milionů korun do závodů v České republice a na Slovensku byl avizován již na začátku roku 2021, 
ale první úspěšně realizované projekty v Žimrovicích a Žebráku nemohly být kvůli pandemii náležitě 
odpromovány.

Adriana Weberová
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protože ofsetový tisk patří mezi nejlepší a nejpřesnější 
tiskové technologie v obalové branži.

Kašírovací	stroj	zvládne	i	pětivrstvou	lepenku
Druhou novinkou je kašírovací (laminovací) stroj Stock, 
který rozšíří portfolio v olomouckém závodu dnes běž-
ně vyráběných vln F, E, B, C také o obaly z pětivrstvých 
kašírovaných lepenek. Doposud je společnost kupovala, 
ale od této chvíle je může sama vyrábět a garantovat 
svým zákazníkům vlastní kontrolovanou kvalitu. Pětivrst-
vá lepenka s ofsetovým potiskem a využitím technologie 
joineru, tedy spojování dvou kusů v jeden obal, je přede-
vším v sektoru domácí elektroniky či zahradní techniky 
žádaným artiklem.

Atmosféru	zpestřila	živá	hudba
Báječnou atmosféru, zajímavá témata na pódiu i pro-
hlídku závodu dokreslila živá hudba, a většina hostů si 
navíc domů pro děti odnášela krásné skládačky z vlnité 
lepenky z akce Šikovné ručičky. Jednou ze zastávek při 
prohlídce haly byl totiž i „stánek“ oddělení personalisti-
ky s celou paletou skládaček z vlnité lepenky. Jimi jsou 
obdarovávány místní školky, školy a jiné dětské zájmové 
skupiny.

I	Štúrovo	se	mělo	čím	pochlubit
Ve Štúrovu odvedli také velký kus práce. Díky plně au-
tomatizovanému dopravníku od společnosti Emmepi se 
zefektivnila interní logistika. Eliminace rizik prostojů dá 
zákazníkům štúrovského závodu ještě větší jistotu, že 
zvolili správného dodavatele. I zde rozšířili strojový park 
o nový stroj, konkrétně pětibarevný plošný výsek Emba. 
A dokonce Smurfit Kappa věří, že se v roce 2023 pove-
de instalovat nový šestibarevný rotační výsek.

Obě akce podpořili Tony Smurfit (CEO Smurfit Kappa 
Group) a Saverio Mayer (CEO Europe), zástupci nejvyšší-
ho managementu skupiny Smurfit Kappa. Dali tak rovněž 
najevo, že tento region se pod taktovkou Zdeňka Su-

chitry (CEO Central and South-East Europe) dynamicky 
rozvíjí směrem k širší nabídce služeb zákazníkům a za-
jištění jejich narůstajících požadavků. Všechny investice 
jsou nyní plně implementovány a přinesly odběratelům 
kapacitu navýšenou o přibližně 100 milionů krabic ve 
flexu i ofsetovém potisku. A jak jsme se také dozvěděli, 
další investice na sebe nenechají dlouho čekat. 

Proslov měli i primátor města Olomouce Miroslav Žbánek (sedící uprostřed) 
a hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (sedící vlevo).

Představeny byly klíčové technologie.

Obě akce podpořil i Tony Smurfit (CEO Smurfit Kappa Group).

V Olomouci byla představena 
formátem největší ofsetová tiskárna 

v České republice.

Plně automatizovaný dopravník 
zefektivnil ve Štúrovu  

interní logistiku.
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Konferenci zahájil člen bankovní rady České národ-
ní banky Tomáš Holub. Následovala témata tren-
dů výroby, zavádění inovací a nových technologií 

a pohonů automobilů.

Očekávané trendy a zkušenosti prezentoval například 
Petr Michník z Hyundai Motor Manufacturing Czech 
(HMMC). Zaznělo třeba, že pouze 30 % aut vyrobených 
v HMMC má manuální převodovku; přičemž před deseti 
lety to bylo kolem 80 %. Představeny byly projekty na 
energetické úspory, například investice do fotovoltaiky. 
V první fázi (2023/2024) by měla být instalována na stře-
chy výrobních hal.

Tomáš Potoček z Kia Slovakia hovořil o zvyšování elektri-
fikace ve výrobě a o využívání recyklovaných materiálů.

Zajímavý názor a pohled na současnou situaci v automo-
bilovém průmyslu zazněl z úst Vratislava Kulhánka, který 
dříve zastával funkci předsedy představenstva největší tu-
zemské automobilky ŠKODA AUTO. Elektromobilita podle 
něho již místo na trhu má. Další rozvoj spočívá ve vývoji 
baterií, délce dojezdu a nabíjecí infrastruktury. U vodíko-
vých pohonů vidí příležitost spíše u nákladních automobi-
lů. Očekává také vývoj v oblasti alternativního paliva pro 
spalovací pohony na bázi obnovitelných přírodních zdrojů. 

Zkušenosti dodavatelů prezentoval například Michal No-
sek, předseda představenstva společnosti PLASTIKA: 

„Očekáváme vysokou fluktuaci objemů a recesi. Stabili-
zace dodavatelských řetězců bude trvat dva až tři roky.“ 
Kumulovaná poptávka začne podle jeho vlastních slov 
„odumírat“ a vyrovná se nabídce v roce 2023. „Elektro-
mobilita akceleruje nárůst dovozu aut z Asie,“ řekl mimo 
jiné.

Názory a zkušenosti partnerů v automobilovém průmys-
lu na téma digitalizace a robotizace prezentovali napří-
klad Jiří Bažata, obchodní ředitel společnosti FANUC 
Czech, Petr Kučera, obchodní ředitel společnosti ABB 
Česká republika, Josef Svoboda, jednatel společnosti 
DYTRON, a Martin Rozínek ze společnosti EPLAN. 

V odpolední části konference byly prezentovány další 
zkušenosti se zvyšováním produktivity v automobilo-
vém průmyslu, zaváděním inovací, možnostmi snižová-
ní nákladů, novými možnostmi 3D tisku, kybernetickou 
bezpečností, e-mobilitou, recyklací, logistikou a další 
témata.

Nenechte si ujít jubilejní, 20. ročník, který se uskuteční 
25. – 26. 10. 2023 v Brně a kde magazín Packaging He-
rald bude opět mediálním partnerem. 

Co	nás	čeká	v	automotive?
Magazín Packaging Herald se opět stal mediálním partnerem konference Očekávaný vývoj 
automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě, a to již 19. ročníku. Akce se konala 19. října 2022 
v kongresovém centru Quality Hotelu Brno Exhibition Centre a zúčastnilo se jí kolem 200 zájemců 
o trendy v tahounu české ekonomiky, segmentu automotive.

Adriana Weberová

Střípky z konference na videu
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Již 31. mezinárodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint nabídne od 7. do 9. února 2023 na výstavišti v Brně prostor pro navázání 
nových kontaktů a uzavření důležitých kontraktů. Umožní prezentaci novinek a nejmodernějších technologií. Společně 
s EmbaxPrintem se uskuteční Mezinárodní veletrh pro potravinářství a gastronomii SALIMATECH, který se představí ve zcela 
nové podobě, zaměřené výhradně na odborníky. 

EmbaxPrint 2023 se uskuteční 
v únoru na brněnském výstavišti 

Veletrh Embaxprint je jednou z nejvýznamnějších platfo-
rem v České republice pro setkávání odborné veřejnosti 
v oboru obalů a tisku z celého světa. Minulý ročník přilá-

kal 199 vystavujících a zastoupených firem, přičemž 63 % z nich 
bylo ze zahraničí. Právě mezinárodní a obchodní charakter ve-
letrhu patří mezi aspekty, které jsou pro vystavující společnosti 
důležité. Veletrh tak poskytuje místo nejen pro business, ale 
také předvedení novinek a nejmodernějších technologií. 

O lákavý doprovodný program se postará Packaging Live
Komplexní proces balení v praxi bude možné zhlédnout díky 
ukázkám vzorové balicí linky Packaging Live. Bezesporu se bude 
jednat o jednu z dominant veletrhu, která potvrzuje aktuální 
důraz na automatizaci, využívání robotů i kombinaci procesů, 
jako je například potisk obalových materiálů při balení. 

Odborným garantem a partnerem veletrhu bude SYBA
Obalový institut SYBA, který je organizátorem soutěže Obal 
roku, se stal odborným garantem veletrhu EmbaxPrint 2023. 
Jedná se tak o prestižní navázání spolupráce s důležitým hráčem 
na poli obalových materiálů.

Více prostoru pro byznys zajišťuje souběh s veletrhem 
SALIMATECH
Vysoké procento produkce obalového průmyslu směřuje do 
potravinářských firem. Proto je EmbaxPrint propojen s Meziná-
rodním veletrhem pro potravinářství a gastronomii SALIMATECH, 
který bude poprvé ryze obchodního charakteru a přivítá pouze 
odbornou veřejnost. Nový koncept zahrnuje nejen moderní tech-
nologie pro výrobu potravin a automatizaci v potravinářství, ale 
své místo zde mají i specializované obory, které jsou tradiční 
součástí potravinářských veletrhů. Zastoupeny budou potřeby 
pro mlynářství, pekařství a cukrářství, zařízení pro zpracování 
potravin a nápojů, vybavení gastronomických provozů a hotelů 
i technologie pro vinařství. Chybět nebude ani nabídka potravin, 
přísad a nápojů se zaměřením na velkoobchodní prodej.

 
 
www.embaxprint.cz
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David Bříza z Huhtamaki Oyj se zaměřil na certi-
fikaci v papírenském odvětví. Účastníky sezná-
mil s platnými certifikacemi napříč celým celu-

lózo-papírenským průmyslem. Martin Polívka z České 
lesnické společnosti zase informoval o situaci v lesích 
a kůrovcové kalamitě, která nemá obdobu v celé histo-
rii lesnictví České republiky. „Představuje tak zásadní 
výzvu nejen pro hospodáře a dřevozpracující průmysl, 
včetně papírenského průmyslu, ale rovněž pro celou 
společnost.“

V mimořádně zajímavé a kritické prezentaci odbor-
ného experta ACPP Josefa Zbořila s názvem „Green 

Deal – Zelená dohoda pro Evropu a její dopady na naši 
ekonomiku“ byla představena komplexní dlouhodobá 
strategie trvale udržitelného rozvoje a ochrany biosféry 
a její biodiverzity Evropské unie. „Přibližně 80 % doku-
mentu je zaměřeno velmi jednostranně jen na procesy 
snižování emisí CO2 a dosažení uhlíkové neutrality. A to 
i v případech řešení problematiky zemědělství, mobility 
a dalších,“ připomněl Josef Zbořil. Zelená dohoda pro 
Evropu byla na semináři prezentována jako především 
politický dokument, který má dosáhnout politických cílů, 
zejména pak zvýšit prestiž a vliv EU v globálním měřítku 
a na základě morální převahy jí pomoci se stát světovým 
lídrem nejen v oblasti politiky ochrany klimatu a trvale 

Certifikace,	legislativa,	
ekologie	v	papírenském	
průmyslu	na	jednom	místě
Odborná Společnost průmyslu papíru a celulózy (SPPC) při Českém svazu vědeckotechnologických 
společností (ČSVTS) uspořádala 19. a 20. října 2022 odborný seminář s názvem Certifikace, 
legislativa, ekologie v papírenském průmyslu. Kritizována byla tzv. Zelená dohoda pro Evropu. Akce 
se uskutečnila za velkého zájmu odborné veřejnosti obdobně jako v předcházejících letech na jihu 
Moravy v Hotelu Kraví Hora v Bořeticích.

Miloš Lešikar, Adriana Weberová
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udržitelného rozvoje, ale i svě-
tového obchodu. Opomíjena je 
přitom faktická skutečnost, že 
konkurenceschopnost evrop-
ského průmyslu se v důsledku 
nadměrné regulace, nereálných 
environmentálních cílů a vyso-
kých cen energie dlouhodobě 
snižuje. Navíc EU podle Josefa 
Zbořila zaostává i v pro budouc-
nost klíčovém globálním trendu 
digitalizace, a to jak za USA, tak 
za Čínou, Japonskem a Koreou. 

Zelená dohoda pro Evropu de-
klaruje zvýšení konkurenceschopnosti, levnou a spoleh-
livou elektřinu, spravedlivý a inkluzivní postup transfor-
mace a boj proti energetické chudobě. Reálný vývoj ale 
ukazuje na přesný opak: významnou ztrátu konkurence-
schopnosti na globálních trzích, vysoké ceny elektřiny, 
významné sociální dopady ve formě energetické chudo-
by – je to cesta zapomnění a nezbývá než se divit politi-
kům na národní úrovni, že na takovou politiku degradace 
prosperující společnosti přistupují. Zarputilost, s jakou 
Evropská komise a Evropský parlament v soutěži o co 
nejvyšší ambicióznost hájí kupříkladu dogma společné 
energetické politiky a její katastrofální důsledky směřují-
cí od krizového stavu ke kolapsu hospodářství řady člen-
ských zemí EU svědčí o naprosté odtrženosti od reality. 
Zaznělo, že EK nejenže brání nezbytné zásadní revizi 
evropského energetického trhu pokřiveného jak regula-
cemi, tak dotačními intervencemi, ale odmítá i jakékoliv 
krátkodobé věcné či časové korekce bez ohledu na ko-
laps globalizačních procesů, probíhající válečné konflikty 
či jejich hrozby, průběh pandemií a jejich důsledky i další 
klíčové faktory vývoje ve světě. „Důvodem k tomu je 
i vědomí, že plány, postupy a mechanismy, vyplývající 
z dogmat ,klimatické politiky‘, která EK a některé členské 
státy EU v minulosti prosadily, by v blízké budoucnosti 
již nikdy neprošly,“ uvedl Josef Zbořil.

Následující prezentace Obalového institutu SYBA, Mon-
di Štětí a Mondi SCP Ružomberok se zaměřily na udrži-
telné obaly nebo na ekologii a strategie velkého průmys- 
lového podniku.

Závěrečná přednáška s názvem Biologická degradova-
teľnosť obalov z papiera marginalizuje používanie fosíl-
nych surovín patřila mezi stěžejní příspěvky odborného 
semináře a byla optimistickým výhledem do budoucna. 

„Papírenský průmysl má za cíl 
přispět k řešení základního glo-
bálního ekologického problému 
současné doby, a to vzniku tzv. 
Sedmého kontinentu z plastů 
ve světových oceánech,“ za-
znělo od generálního ředitele 
VUPC Bratislava a místopřed-
sedy SPPC Štefana Boháčka. 
„Vytvářejí se tam ostrovy z bio-
logicky nedegradovatelných 
obalů z plastů, jejichž současná 
rozloha se rovná součtu rozlohy 
Německa, Francie a Španělska, 
a tato plocha se permanentně 

intenzivně zvětšuje.“ Základní myšlenka řešení je podle 
Štefana Boháčka v tom, že biologicky nedegradovatel-
né obaly z plastů se nahradí biologicky degradovatelný-
mi a kompostovatelnými obaly na bázi papíru, kartonu 
a lepenky se speciálními povrchovými úpravami na bázi 
biologicky degradovatelných a kompostovatelných a na 
biologické bázi vyrobených ultratenkých vrstev polyme-
rů. Úkolem výzkumu v této oblasti je dosáhnout požado-
vaných bariérových vlastností povrchů papírových obalů 
při současném zachování jejich biologické degradova-
telnosti.

Po následné živé odborné diskusní části následoval spo-
lečenský večer ve vinném sklípku. V Bořeticích proběhlo 
i další řádné zasedání předsednictva SPPC a druhý den 
pokračovaly odborné konzultace a separátní jednání 
mezi přednášejícími a účastníky akce.

Konference	Papír	a	celulóza	2023
Předsednictvo SPPC již nyní připravuje velkou konferen-
ci Papír a celulóza, která se obvykle koná v intervalu 
zhruba tří let. Příští rok by měla proběhnout od 7. do 
9. června. Tématem bude Optimalizace spotřeby energií 
a vody v papírnách a celulózkách. Konat by se měla na 
Slovensku v Ružomberoku a okolí, s plánovanou exkurzí 
do papírenského závodu Mondi SCP Ružomberok. Al-
ternativní možností je pak opakované konání této kon-
ference ve Velkých Losinách s exkurzí do OP papírny 
v Olšanech u Šumperka. 

Zelená dohoda pro Evropu  
je především  

politický dokument.

Akce se uskutečnila v Hotelu Kraví Hora v Bořeticích.
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zVstupy za zvýhodněné ceny stále v prodeji!



CREATE YOUR 
OWN SPECIAL 
BOTTLE 

GLASS
that WORKS
SINCE 1827
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C U T

EM BOSS D I G I T A L  R E L I E F  P R I N T

www.sklomoravia.com

PERSONALIZOVANÉ STANDARDNÍ LAHVE NEBO LAHVE NA MÍRU

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