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„UDRŽITELNÁ FAKTA“

	� 10“ dotykový displej s interaktivním 
uživatelským rozhraním

	� Až pět řádků textu, loga, 1D a 2D kódy  
ve vysokém rozlišení

	� Plně nerezová skříň bez retenčních zón 
(IP56/IP66)

	� Až o 50 % nižší emise těkavých 
organických sloučenin (VOC)

	� Intelli’Swap modulární design pro 
snadnou údržbu

	� Programovatelné 24pinové rozhraní 
pro snadnou integraci připravené pro 
Průmysl 4.0

	� Chytrý management spotřebního 
materiálu

	� Široká nabídka inkoustů pro všechny typy 
materiálů, včetně vysoce výkonných  
MEK-free inkoustů

Nová CIJ tiskárna
Markem-Imaje 9750

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
OFICIÁLNÍ PARTNER MARKEM-IMAJE ČR

Tiskárna 9750 je navržena tak, aby 

optimalizovala celkové náklady na 

vlastnictví, zvyšovala OEE a zároveň 

přispívala k vašim cílům udržitelnosti.

Nejdelší servisní
interval na trhu

18 000  
hodin 30 měsíců

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

CIJ printers

rozšířená
záruka
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Více o tiskárně zde
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Milé čtenářky a čtenáři, 

pro milovníky kultovní hudební skupiny Led Zeppelin 
a piva jsme připravili obalovou a technologickou per-
ličku. Majitel pivovaru Beavertown Brewery a současně 
syn kapelníka jedné z nejúspěšnějších rockových skupin 
Robert Plant, jak už se na potomka rockera sluší, navště-
voval od mládí s otcem hospody v anglickém hrabství 
West Midlands. A právě tam vznikla touha mít vlastní 
pivovar. Z Craft Beer postupně vyrostl jeden z největších 
londýnských pivovarů s ambicemi být nejmodernějším 
závodem na britských ostrovech. Potvrzuje to významná 
investice do technologického zařízení v severolondýn-
ském Enfieldu. Prioritou provozu je pochopitelně i udrži-
telnost, například v podobě solárních panelů. 

Pomyslnou červenou nit udržitelnosti jsme protáhli ce-
lým vydáním. Do technologií nedávno investovala také 
tuzemská pivovarnická jednička. Pro Plzeňský Prazdroj 
jde o největší sumu vynaložených prostředků od roku 
2006 a i tentokrát se myslelo na udržitelnost. Jak se od-

ráží například v obalech, si přečtete v rozhovoru s Jiřím 
Marečkem, mluvčím řetězce Albert. 

Aktivní zelenou linii sleduje rovněž Natura patřící pod 
Coca-Colu. Její lahev na pramenitou vodu je díky uni-
kátní technologii vyrobena ze 100% rPET.

Dlouhodobě diskutovaným tématem je zálohový systém 
na PET lahve a plechovky. Počet příznivců roste. Aktuál-
ně se k němu přihlásily Kaufland a Lidl, z výrobců obalů 
je podporován společností Ball.

Co nás to bude stát? Konkrétní data k zálohování při-
nesl rozbor Centra ekonomických a tržních analýz pro 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle něj by 
zavedení systému zálohování PET lahví a plechovek 
u nás vyšlo na více než pět miliard. Dalších 1,3 mld. 
ročně by mělo stát zajištění provozu. Čtěte více v úno-
rovém vydání.

„UDRŽITELNÁ FAKTA“

šéfredaktorka Adriana Weberová 
a tým Packaging Herald

EDITORIAL

Sledujte naše inspirace i na sociálních sítích
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PŘICHÁZÍ NOVÁ 
DIMENZE 
TISKU ETIKET
RETHINK LABEL PRINTING

AccurioLabel 400
– Tisk CMYK + bílá

– Rychlost tisku až 39,9 běžných metrů/min

–  Vysoké rozlišení porovnatelné s ofsetem 

(1 200 dpi × 2 400 dpi × 8 bit)

–  Kontrola stability barev a kvality tisku 

v reálném čase díky IQ jednotce

– Široká škála médií bez nutnosti povrchové úpravy

Více informací ZDE
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22. – 23. únor
Czech On-lineExpo
Praha

1.	–	2.	březen
World Elastomer Summit
Lyon

14.	–	16.	březen
ICE/CCE
Mnichov

28.	–	30.	březen
Retail Summit
Praha

28.	–	30.	březen
Packaging Waste  
and Sustainability 
Forum
Brusel

17. – 20. duben
Chinaplas 2023
Šen-čen

17. – 21. duben
HANNOVER MESSE
Hannover

4.	–	10.	květen
interpack
Düsseldorf

16.	květen
Trends  
in Automotive  
Logistics
Plzeň

DIÁŘ AKCÍ NEWS

Stock-Plzeň	Božkov	posiluje	o	prémiový	nealko	
nápoj	Fentimans
Stock Plzeň-Božkov se stává výhradním distributorem 
značky Fentimans pro Česko a Slovensko. Nealko nápoj 
je populární po celém světě. Jeho portfolio tvoří prémio-
vé limonády i toniky všech možných příchutí. Jako logo 
značky byla hned od počátku zvolena podobizna fen-
ky – ta zdobí lahve produktů Fentimans i v současnosti. 
Úspěch značky přetrvává až do dnešní doby, kdy rodina 
Fentimans pokračuje ve výrobě lahodných a prémiových 
nápojů stejnou metodou botanického vaření, u které to 
všechno začalo. 

Více na www.packagingherald.cz

Czech	On-line	Expo	je	už	za	dveřmi!
Největší veletrh se zaměřením na e-commerce a online 
business se uskuteční 22. a 23. února v PVA EXPO Let-
ňany v Praze. Ve dvou dnech se na ploše téměř 7 000 m2 
představí více než 100 firem a proběhne 17 odborných 
konferencí v osmi přednáškových sálech. Veletrh Czech 
On-line Expo spolu s doprovodným vzdělávacím progra-
mem je určen pro provozovatele e-shopů. Návštěvníci 
mají jedinečnou příležitost seznámit se na jednom místě 
s nejnovějšími trendy v oblasti českého on-linu, načerpat 
inspiraci, poznat potenciální dodavatele řešení a služeb, 
získat nové zákazníky nebo spolupracovníky. V loňském 
roce si akci nenechalo ujít téměř 7 000 návštěvníků a le-
tos jich organizátor, společnost OnCon, očekává ještě 
více. Zákazníci e-shopů berou jako samozřejmost, že 
obdrží zásilku včas, kompletní a nepoškozenou. Klíčo-
vou roli pro splnění jejich očekávání a spokojenost se-

E-commerce

Naši odborníci znají klíčové
poznatky a trendy,
jak z elektronického
obchodování vytěžit maximum.

Zajistěte, aby vaše produkty
splňovaly potřeby zákazníků

Zjistit více:

Seznamte se
s našimi odborníky
na e-commerce

Stále si nevíte rady,
jak na obaly pro
e-shopy?Čtenáři získávají s kódem packagingherald vstupenku s 50% slevou.

… pokračuje na str. 8
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hrává logistika i vhodně zvolené balení. Ale jak na to? 
Odpovědi přinese Logistics & Packaging Summit, který 
je naplánován na čtvrtek 23. února od 12.30 h a bude 
zahájen tematikou se zaměřením na celosvětové trendy 
v balení pro e-commerce. Čtenáři magazínu Packaging 
Herald, který je opět mediálním partnerem akce, mohou 
získat zvýhodněnou vstupenku. Pro uplatnění 50% slevy 

stačí při registraci uvést 
do pole Slevový poukaz 
kód: packagingherald.

 
 

Více na www.packagingherald.cz

interpack	2023	se	blíží!
Od 4. do 10. května proběhne na düsseldorfském vý-
stavišti jeden z největších obalových veletrhů – inter-
pack. Prezentovat se na něm budou firmy z oblasti ba-
licí a výrobní techniky z potravinářského, cukrářského, 
farmaceutického a kosmetického průmyslu, ale také ze 
segmentu spotřebního nebo průmyslového zboží a dal-
ší. Akce je zajímavá rovněž z hlediska strojů pro balení 
a zpracování surovin, materiálů pro výrobu obalů a služ-
by s tím spojené.

Mezi vystavovateli nebudou chybět například společ-
nosti Scott, Syntegon Technology, MULTIVAC, SCHÜTZ 
a mnohé další. Posledního ročníku veletrhu inter-
pack, který proběhl v roce 2017, se zúčastnilo přes 
170 000 návštěvníků z celého světa. Na ploše větší než 
170 tisíc metrů čtverečních se prezentovalo 2 866 firem 
z 55 zemí světa.

ICE	Europe	otevře	opět	své	brány
Od 14. do 16. března se v Mnichově opět koná veletrh 
ICE Europe. Mezinárodní akce se zaměřuje na zpraco-
vání flexibilních materiálů, například papíru, fólií nebo 
netkaných textilií. Určena je pro experty hledající inspi-
race a inovativní řešení. Těšit se můžeme na přibližně 
500 vystavovatelů. Chybět nebudou mimo jiné společ-
nosti Kroenert, OLBRICH, Davis-Standard, Erhardt + Lei-
mer, Jagenberg Group, Converting Machinery Cevenini, 
BST Group nebo Guidolin Girotto. Rozdány budou opět 
ceny ICE Awards.

Nová	lahev	kombinuje	modernost	 
a	starodávný	vzhled
Nový obal francouzského pomerančového likéru Coin- 
treau, který je na trhu již 140 let, se od předchozích ná-
padně odlišuje, ale přesto je stále okamžitě rozpoznatel-
ný. Přepracovaná skleněná lahev je oslavou historie prů-
kopníka koktejlů a samotného pomeranče. Přelomová 
novinka zachovává základní prvky původního vzhledu, 
ale zároveň je poctou moderní francouzské eleganci – 
od etikety až po svůj tvar. Po estetické stránce zdůraz-
ňuje základní surovinu k výrobě 
likéru, pomeranč, který je na ní 
poprvé i vyobrazen. Na etiketě 
i v reliéfu na bocích je zachycen 
také původní Cointreauův liho-
var, jenž sídlí v Angers nad údo-
lím Loiry, což je pocta historickým 
kořenům Cointreau. Nová lahev 
se však dočkala i moderních er-
gonomických vylepšení. V zájmu 
snadného nalévání se tradiční 
tvar prodloužil, aniž by vzrostla 
hmotnost obalu, což byla vel-
ká technická výzva. Navíc větší, 
0,7l lahve nyní poprvé nesou QR 
kód, který zajišťuje okamžitý pří-

… pokračování ze str. 6
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stup ke speciálním on-line zážitkům na cointreau.com. 
Zájemci se dostanou například k téměř 400 receptům na 
koktejly. Na měděném uzávěru se nyní uvádí, že značka 
je „distillateur-liquoriste“, a nově má 
reliéfní povrch s texturou inspirova-
nou kůrou pomeranče.

Více na www.packagingherald.cz

DODO	a	Rossmann	testují	v	Budapešti	 
doručování	drony
Technologicko-logistická společnost DODO, která za-
jišťuje logistiku v rámci tzv. poslední míle, zahájila v Ma-
ďarsku společně se sítí drogerií Rossmann pilotní projekt 
doručování objednávek do domácností pomocí dronů. 
První zkušební let v rámci přípravy na doručování zási-
lek odstartoval z prodejny Rossmann v nákupním centru 
Savoya Park v maďarské Budapešti. Trasa byla vybrána 
tak, aby dron překonal poměrně dlouhou vzdálenost 
a rozmanitý geografický terén v rámci přípravy na růz-
norodost budoucích dodávek leteckou cestou. Místo 
startu a cíl doručení od sebe byly vzdáleny 15 kilome-
trů, přičemž celková trasa byla prodloužena přeletem 
dronu přes řeku Dunaj. Výslednou vzdálenost, včetně 
vzletu a přistání, dron překonal za 14 minut. V první fázi 
zkušebního provozu se testuje, jak rychle lze objed-
návky pomocí dronů doručit při zajištění stoprocentně 
bezpečných podmínek. Proto byl proveden zkušební let, 
při němž se mimo jiné hodnotila také doba potřebná 
k umístění balíku na dron a k odletu a dosednutí. Cílem 
bylo především změřit čas potřebný pro jednotlivé fáze 
doručování, proto během něho zatím nebyly doručo-
vány reálné zásilky. Zvláštní pozornost byla věnována 
zejména vytvoření bezpečných podmínek pro letecké 
doručování, klíčová proto byla simulace zdvižení zásilky 
do vzduchu. Dron letěl průměrnou rychlostí 50 kilometrů 
za hodinu ve výšce mezi 20 a 50 metry.

Více na www.packagingherald.cz

Na	EmbaxPrintu	opět	dominovala	Packaging	Live
V úterý 7. února 2023 začal na brněnském výstavišti 
potravinářský veletrh SALIMATECH společně s veletr-
hem obalů a tisku EmbaxPrint. Druhý jmenovaný je jed-
nou z nejvýznamnějších platforem v České republice. 
Je místem, kde se setkávají experti a fanoušci oboru 
obalů a polygrafie. Jednou z dominant veletrhu byl opět 
projekt Markem-Imaje Packaging Live, který předvedl 
proces balení v přímém přenosu, tentokrát dokonce na 
dvou souběžných linkách. Na jedné lince se balilo pivo 
od Pivovaru Strakonice do krabic z vlnité lepenky vy-
robených společností THIMM pack’n’display. Na druhé 
lince proběhla ukázka balení rýže. Za organizací balicí 
linky stála agentura EQUICom, mediálním partnerem byl 
tradičně magazín Packaging Herald. Mezi vystavovateli 
nechyběly například společnosti ONDRÁŠEK INK-JET 
SYSTEM, Arcon Machinery, Golpretech Czech Repub-
lic, HGLASER CZECH REPUBLIC, Videojet Technologies 
Czechia, EMBA, DREKOMA, MAILTEC SLOVAKIA, BOTT-
LING PRINTING, Vekamaf, SOPACK, Ink Jet Servis, FA-
NUC Czech, KALETECH, NEDPAK PACKAGING, Nolato 
Cerbo nebo TFP universal. O novinkách vás budeme 
průběžně informovat na portále magazínu Packaging 
Herald.
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Loni uvedla společnost Bobst na světový trh novou 
řadu hybridních modulárních tiskových strojů Di-
gital Master, určených zejména pro potisk etiket 

a kombinujících flexotiskové a inkjetové jednotky s ma-
ximální automatizací a kontrolou kvality. Stroje jsou 
zatím k dispozici ve dvou tiskových šířkách pásu: 340 
a 510 mm. 

Hybridně	na	etikety
Podle zprávy The Future of Label Printing to 2024, vy-
pracované společnostmi Smithers Pira a Transparency 
Market Research, dosáhl světový trh s etiketami v roce 

2021 hodnoty 43 mld. USD. Téměř polovina etiket 
se dnes tiskne flexotiskem, druhým v pořadí je ofset 
s 15% podílem a třetím hlubotisk. Až poté následují di-
gitální technologie: toner a konečně inkjet s 6% podílem, 
který ale pomalu roste a vede v něm Durst. Výrazně se 
ovšem zvyšuje i podíl hybridních strojů.

Hybridní tiskový stroj Gallus Labelfire 340 je určen ze-
jména pro potisk samolepicích etiket. Kombinuje UV ink-
jetové a flexotiskové jednotky, včetně zušlechťovacích 
a dokončovacích. Kromě CMYK tiskne i bílou, oranžo-
vou, fialovou a zelenou, a dokáže tak věrně reproduko-

Objem	obalového	tisku	 
stále	roste
Podle zpráv o prognózách světového trhu s obalovým tiskem na příštích deset let, tedy pro období 
2023–2033, má růst v průměru o 5,5 % ročně. Ani dodavatelé tiskových strojů se proto nemusejí 
v blízké budoucnosti bát nezájmu zákazníků.

Miroslav Dočkal

Rapida 76 potiskuje lepenku až do tloušťky 0,8 mm  
a umožnila Tlačiarni Bardejov expandovat do výroby obalů na vína a lihoviny a také do obalů pro e-commerce.
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vat velkou část přímých PANTONE barev. Rychlost tisku 
činí 70 m/min. při rozlišení 1 200 dpi. Stroj disponuje 
možností nánosu speciálních laků, laminování, semiro-
tačního výseku, tisku do lepidla, 3D lakování či stude-
né ražby. Na DEU jednotce s nánosem reliéfního laku 
o tloušťce až 100 mikronů a možností aplikace studené 
ražby s efektem metalického reliéfu (metallic doming) lze 
de facto simulovat sítotiskové efekty. Čtyři flexotiskové 
jednotky pracují s LED sušením (vytvrzováním) UV ba-
rev, což mj. výrazně snižuje spotřebu energie a urychluje 
schnutí. Rovněž to znamená nižší emise CO2 a nulovou 
produkci rtuti i ozonu. Čas potřebný k zahřátí či ochlaze-
ní stroje je také minimalizován a zařízení má takto rovněž 
delší životnost. 

Tekutý	toner	v	kompaktním	provedení
Letos společnost Hewlett Packard zahájí prodej inkje-
tového stroje HP PageWide Advantage 2200, předsta-
veného loni v září. Tisk na něm probíhá tak, že substrát 
je nejprve potištěn z jedné strany a následně otočen 
na obracecím kříži, druhá strana se pak potiskuje v dru-
hé polovině tiskové jednotky. Řešení umožnilo zkrá-
tit rozměr tiskové části stroje a nabídlo škálovatelné 
moduly pro sušení. Stroj tiskne v rychlostech od 224 
metrů za minutu (jednobarevný tisk) přes 152 metrů 
za minutu pro tisk v režimu CMYK až po 101 metrů 
za minutu v režimu špičkové kvality, a to na role v šíři 
od 203 do 558 mm. Rozsah gramáží se oproti před-
chozím modelům zvětšil na 40–300 g/m2. Ke stroji lze 
zvolit jedno- až třízónové sušení s pasivním či aktivním 
chlazením. 

Řada	Truepress	PAC	zvládne	v	budoucnu	kromě	fólií	
i	papíry
Společnost Screen Graphic Solutions představila loni na 
podzim v rámci své snahy o průnik na trh flexibilních 
obalů nový model vysokorychlostního inkjetu Truepress 
PAC 520P. Zatím se ale jedná pouze o prototyp. Určen 
je zejména pro potisk papírových flexibilních obalů pig-
mentovými tonery na vodní bázi s certifikací pro potisk 
potravinářských obalů. Letos by zároveň měly přijít na trh 
první modely produkčního inkjetu Truepress PAC 830F 
s vodními tonery k potisku plastových fólií (PET, BOPP) 
pro flexibilní obaly.

Nejrychlejší	potisk	skládačkové	lepenky
Na konci loňského října představil Heidelberg během 
Packaging Day ve Wieslochu-Walldorfu pod heslem „Win 
the Packaging Race“ zřejmě nejrychlejší archový ofseto-
vý stroj pro potisk skládačkové lepenky: Speedmaster 

XL 106 se zvýšeným výkonem 21 000 archů za hodinu, 
což je o desetinu více než dříve. Pilotním uživatelem se 
stala i našim čtenářům známá společnost Cardbox Pac-
kaging. Pro dosažení vyššího výkonu optimalizoval Hei-
delberg zhruba dvě stě komponent od nakladače, nyní 
s přímým pohonem dvěma servomotory, až po vykladač. 

Kammann	a	Evo	na	K2022
Loni v říjnu na düsseldorfském veletrhu K2022 před-
stavily dceřiné společnosti Koenig & Bauer, Kammann 
a Flexotecnica, několik novinek. Šlo zejména o model 
Kammann K15 Q-SE s novou vysokorychlostní inkje-
tovou tiskovou jednotkou pro potisk válcových a ku-
želových předmětů ze skla, plastu a kovu v nejvyšších 
výstupních objemech a flexotiskové stroje s centrálním 
cylindrem Evo XC, XD a XG. Stroje řady Evo jsou vhodné 
pro všechny typy flexibilních obalových substrátů, včet-
ně recyklovaných a kompostovatelných. Představeny 
byly rovněž inkousty na vodní a LED UV bázi a hybrid-
ní řešení kombinovaných řad tiskových strojů CI (tedy 
s centrálním válcem) s navazující flexotiskovou nebo 
hlubotiskovou lakovací jednotkou.

Tlačiareň	Bardejov	s	Rapidou	76
Na přelomu roku si společnost Koenig & Bauer připsala 
významnou instalaci na Slovensku. Tlačiareň Bardejov 
zahájila výrobu lepenkových skládaček pomocí pětibar-
vového ofsetového stroje Rapida 76 s inline lakováním 
a skládací lepičky Omega Allpro 90. Rapida 76 potisku-
je lepenku až do tloušťky 0,8 mm a umožnila Tlačiarni 
Bardejov expandovat do výroby obalů na vína a lihoviny 
a také do obalů pro e-commerce. Pátá tisková jednotka 
umožňuje začlenění přímých barev (Pantone, HKS, meta-
lické inkousty). Většinu produktů tak lze vytisknout a do-
končit jediným průchodem strojem, což výrazně snižuje 
výrobní náklady. Integrovaná vysokoprůtoková lakovací 
jednotka zvládá inline disperzní laky a v kombinaci s po-
slední tiskovou jednotkou také speciální vícenásobné 
povrchové úpravy. Druhá možnost se používá k vytvo-
ření matových a dalších vizuálních efektů. Rapida 76 je 
v prodloužené verzi vybavena IR a horkovzdušným suše-
ním. Ta zajišťují spolehlivé sušení i při vysokých produkč-
ních rychlostech, což umožňuje rychlé další zpracování 
potištěných archů a kratší doby zpracování jednotlivých 
zakázek. 

Vylepšený Heidelberg Speedmaster XL 106 s rekordním výkonem
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Přestože to jsou nepříjemné záležitosti, měly také 
pozitivní vliv na další rozvoj digitálních technologií 
pro tisk obalů a přispěly k rozvoji výroby flexibil-

ních obalů. Odběratelé snižovali objemy objednávek 
a častokrát je realizovali postupně, tedy místo jedné vel-
ké zakázky několik malých. Došlo také ke snaze o sníže-
ní skladových zásob, protože náklady na ně významně 
vzrostly.

Výrobci digitálních tiskových strojů se v tomto období 
zaměřili především na výrobu, protože poptávka po stro-
jích na tisk etiket a obalů neustále rostla. Společnost HP 
představila dlouho očekávaný tiskový stroj HP Indigo 
V12 na veletrhu Labelexpo v Chicagu. Podle ohlasu ná-
vštěvníků je zřejmé, že tímto strojem se podařilo posu-
nout hranice tisku etiket do nové dimenze, protože je 
schopen efektivně vytisknout mnohem větší množství 
zakázek, které byly dosud tištěny na flexotiskových stro-
jích. V současné době jsou již stroje nainstalovány u vy-
braných zákazníků společnosti HP a jeho prodej bude 
zahájen v závěru tohoto roku po bruselském veletrhu 
Labelexpo Europe. Nejprodávanějším tiskovým strojem 
na etikety je v současnosti HP Indigo 6K, u kterého pro 
enormní zájem činí čekací doba na dodání více než šest 
měsíců.

Tisk etiket je poměrně stabilní a tiskárnám etiket se dlou-
hodobě daří prosperovat a postupně navyšovat výrobu. 
Novým trendem, který se začíná v této oblasti pomalu 
prosazovat, je využití různých ochranných prvků. Prvotní 
poptávka vznikla v době covidu s velkým nárůstem pro-
deje přes internet, kdy bylo potřeba čelit prodeji paděl-
ků. Postupně se toto řešení 
začíná využívat při ochraně 
dražších produktů, jakými 
jsou například motorové 
oleje, kosmetika a alkohol. 
Příkladem jedné z forem 
ochrany je řešení od firmy 
Scribos, které rozšiřuje kla-
sický QR kód o další vrstvu. 
Tento kód zákazník sejme 
fotoaparátem svého mobil-
ního telefonu a následně se 
mu v internetovém prohlíže-
či objeví validace produktu. 
Dále je možné díky načte-
ní kódu využít i trackování 
produktu a pochopitelně 
si může zákazník zobrazit 
další doplňující informace. 

Digitální	tisk	obalů	 
je	na	vzestupu
Rok 2022 přinesl po dvou „covidových“ letech nové vnější vlivy do tisku obalů. Jestliže v letech 
2020–2021 došlo především k rozvoji nákupů přes internet, v minulém roce přinesla válka na 
Ukrajině a její důsledky všeobecné zdražení kvůli růstu cen především energií a ropných produktů.

Martin Bělík

Zobrazení rozšířených informací  
o produktu
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Velkým benefitem je, že nepotřebuje žádnou aplikaci, 
a řešení je tedy možno použít pro různé produkty.

Digitální tisk postupně proniká do všech oblastí poly-
grafie. Jestliže etikety se již poměrně dlouhou dobu ve 
velké míře tisknou digitálně, sektor flexibilních obalů 
zůstával v pozadí. Revoluci přinesl až stroj HP Indigo 
20000, který šíří tisku 30" umožnil vyrábět sáčky nej-
různějších velikostí pro různé kategorie produktů. A nyní 
přichází na trh jeho nástupce – tiskový stroj HP Indi-
go 25K navazující na předchozí generaci – a posouvá 
dále její možnosti. Jak již bylo zmíněno, stroj pracuje 
s materiály do maximální šíře 30" (762 mm), minimální 
šíře materiálu je 400 mm. Délka raportu je 1 120 mm. 
Materiály lze použít v tloušťkách od 0,01 do 0,4 mm, 
v závislosti na typu použitého materiálu. Škála potisko-
vaného materiálu je díky vestavěné online primovací 
jednotce s coronou nesmírně široká. Pokrývá papírové 
substráty, nejrůznější druhy plastových fólií a jejich kom-
binace. Rychlost tisku není závislá na tloušťce materiálu, 
ale pouze na počtu barev. Stroj disponuje celkem sedmi 
barevníky a v rámci tisku lze použít příslušnou barvu 
i vícenásobně. Například je možné vytisknout dvě vrst-
vy bílé barvy. Pořadí tisku jednotlivých barev lze určit, 
takže v případě bílé barvy se může definovat, jestli se 
bude tisknout jako první nebo poslední, podle charakte-
ru konkrétní zakázky. Rychlost tisku činí v režimu CMYK 
31 m/min., při použití režimu EPM, dvoubarevném nebo 
jednobarevném tisku, je potom rychlost 42 m/min. Ve 
srovnání s velkými flexotiskovými stroji se tato rychlost 
může jevit jako nízká, ale musíme si uvědomit v podstatě 
„nulový“ čas na přípravu zakázky. Ideální délka zakázky 
pro tento stroj bude do tří až pěti kilometrů. Pokud se 
bude jednat o tisk proměnných dat, délka optimální za-
kázky sahá až do nekonečna.

Tiskový stroj HP Indigo 25K je základem komplexního 
řešení Pouch Factory, což je kompletní technologický 
systém pro výrobu stojacích sáčků. Popularita tohoto 
typu obalu stále roste, protože snižuje náklady na pře-
pravu a při použití vhodných materiálů se jedná o recyk-
lovatelné či odbouratelné varianty. Digitalizace výroby 
zde znamená také velké úspory materiálu, protože je 
minimalizováno množství přídavků nutných pro nastave-
ní dokončovacích strojů. Díky použití termální laminace 
je navíc možno materiál dvou- nebo třívrstvé konstrukce 
okamžitě dále zpracovávat. Tyto obaly čím dál více vy-
tlačují řešení – plastový sáček plus papírová samolepka. 
Kromě ekologických aspektů vypadají významně lépe 
a je možné je prakticky celé využít pro potisk. Lze tedy 
zvýšit počet informací na obalu, popřípadě celý sáček 
zatraktivnit zajímavou grafikou. Při pohledu do regálů 
v našich obchodech je zjevné, že flexibilní obaly proží-
vají období velkého rozvoje. 

QR kód s aplikací Scribos

Alternativní balení tekutého mýdla

Stojací sáčky jsou čím dál populárnější.
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O balení potravin a nápojů ledacos prozradil 
zářijový veletrh FACHPACK. V kategorii potra-
vin dominovaly flexibilní obaly typu doypack. 

U plastových obalů byl obecně patrný přechod k mo-
nomateriálům, k vidění byly i stojací sáčky vyrobené 
z papíru. 

K nápojům neodmyslitelně patří uzávěry. Ty plastové 
jsou čím dál častěji připevněny k lahvi, v nabídce jsou 
také vylehčené verze. K jejich dekoraci jsou využívány 
personalizované prvky vyrobené digitálním tiskem. Na-
příklad na stánku společnosti Joma Kunststofftechnik 
byla prezentována nová řada uzávěrů re:cycle vyrobená 
výhradně z recyklovaných plastů. Její součástí je i mlý-
nek na sůl, pepř nebo koření vyrobený včetně uzávěru 
ze 100% rPET. 

Uzávěry prezentovala i společnost KISICO. Šlo o tzv. Ho-
logramCap. Jak již název napovídá, obsahuje hologram, 
který je plně integrován do celého výrobního procesu, 
a nejsou proto potřeba žádné inkousty pro potisk nebo 
etikety. Hologram může být přizpůsoben požadavkům 
uživatele a technologii lze aplikovat na již existující uzá-

věry. Kromě toho v kombinaci s tamper-evident krouž-
kem pro indikaci neoprávněné manipulace představují 
pokročilou ochranu proti padělání. Vedle farmaceutic-
kého průmyslu je využívají i výrobci produktů vyšší ce-
nové relace. Dalším řešením chránícím proti padělkům 
a sloužícím k ověření autenticity produktů je tzv. NFCap 
umožňující bezkontaktní komunikaci s jakýmkoli chytrým 
telefonem s podporou technologie NFC. Její čtečky jsou 
zabudovány téměř do všech moderních smartphonů.

A právě zmíněnou technologii lze zabudovat i do většiny 
standardních uzávěrů společnosti, čímž jsou eliminová-
ny náklady na nové vstřikovací formy nebo jejich úpravu. 
Čipy nejsou z vnější strany viditelné, výhodou je i to, že 
mohou obsahovat širokou škálu informací (např. odkazy 
na webové stránky nebo produktové listy) a nepřicházejí 
do kontaktu s baleným obsahem. 

V portfoliu společnosti je i řada 2K|3KCaps zahrnující ví-
cesložkové uzávěry používané zejména ve farmaceutic-
kém průmyslu. Autoklávovatelné uzávěry se po propích-
nutí hypodermickou jehlou znovu uzavřou. Kryt chrání 
místo vpichu před kontaminací a udržuje jej sterilní.

Uzávěry	i	sklo	 
nabízejí	
překvapení

Design obalů pro potraviny a nápoje může být alchymie. Jak ukázal loňský FACHPACK, například 
uzávěry nabízejí neomezené možnosti. Tradiční sklo se zase prosazuje v nečekaných produktových 
kategoriích, kde bylo jeho použití nemyslitelné.

Adriana Weberová
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Stejně jako uzávěry je s nápoji těsně spjato sklo. Mistrem 
v oboru je například sklárna VETROPACK MORAVIA 
GLASS. „Tvarově je snaha se co nejvíce odlišit od kon-
kurence. Zákazník přichází s vlastní představou, která 
velmi často neodpovídá neustále se zpřísňujícím poža-
davkům trhu,“ upozorňuje Marek Pokorák, vedoucí kon-
strukce forem. Návrhy proto musí být již od začátku vý-
razně upraveny z hlediska technologie a vyrobitelnosti. 

Z pohledu produktových kategorií se pivní segment 
vyznačuje trvající snahou pivovarů o vylehčení obalů. 
Výrobci obalového skla se tak dostávají pod velký tlak. 
Pro výrobu podobných typů obalových materiálů je 
nesmírně důležitá stabilita výroby a pečlivá technická 
kontrola. „V pivním segmentu zůstává stabilní barevná 
kombinace hnědé a zelené, ale jsou i výjimky – jako 
například Carlsberg a jeho modrá lahev, kterou vyrábí 
Vetropack Nemšová,“ doplňuje Marek Pokorák. Barevná 
škála v segmentu nealko a konzervového skla zůstává 
konzervativní – bílá. V segmentu vína se podle Marka 
Pokoráka stále více prosazuje barva olivová.

Zajímavou ukázkou sklárny VETROPACK je lehká, sta-
bilní a odolná 600ml lahev Kratos určená pro volno-
časové aktivity. Zadáním bylo vyrobit tvarově vhodný 
obal pro následné vytvrzení systémem Echovai. Pod-
mínkou bylo také navržení ústí většího průměru tak, aby 
mohl být použit dřevěný uzávěr. Výsledným produktem 
jsou pevné a nárazu odolné lahve. „Navíc se mohou 
pochlubit až o 30 % nižší hmotností a také barevné 
provedení přispívá udržitelnosti výrobku,“ prozrazuje 
Marek Pokorák.

Ale vraťme se na začátek česko-slovenské spolupráce. 
O design a konstrukci se postaral VETROPACK MORA-
VIA GLASS z Kyjova, výroba, včetně vzorové, byla svě-
řena do rukou Vetropacku Nemšová. Slovenská sklárna 
má ve svém standardním portfoliu modrou barvu, při-
čemž světle modré lahve se vyrábějí během přebarvení 
vany z modré na bílou. Vedením projektu byli pověřeni 
pracovníci VETROPACK MORAVIA GLASS.

„Z důvodu následného tepelného zpracování již uvede-
ným systémem Echovai bylo bezpodmínečně nutné udr-
žet poměr tloušťky stěny na co nejstabilnější hodnotě. 
Jako vzor byl vybrán tvar s pasem pro svou eleganci 
a uživatelskou oblíbenost. Ústí bylo zvoleno standardní 
– závit s velkým průměrem, aby následné použití dřevě-
ného uzávěru bylo bezproblémové,“ zasvěcuje nás do 
tajů výroby Marek Pokorák.

K optimalizaci celého procesu tvarování skloviny byl vy-
užit software Nogrid. „Jde o univerzální nástroj, kde de-
signér může lehce simulovat nastavení teploty skloviny, 
časování stroje, vyfukovací tlaky a podobně. Velmi to 
zrychlí proces vývoje. V některých případech dokonce 
odpadá nutnost vzorování, což přinese i výraznou úspo-
ru financí,“ podotýká Marek Pokorák.

Výsledkem je štíhlá lahev s pasem a ústím o průměru 
56 mm pro snazší plnění a vyprazdňování tekutin. Dřevě-
ný uzávěr obsahuje silikonovou vložku. „Projektem jsme 
se přiblížili našemu cíli nahradit konkurenční obalové 
materiály i v oblastech, které by pro sklo nebyly vůbec 
myslitelné. Nový obal se začíná distribuovat zaměstnan-
cům společnosti Vetropack a první zemí, kde se nový 
produkt bude distribuovat veřejnosti, je Švýcarsko,“ uza-
vírá Marek Pokorák. 

Fo
to

: V
ET

RO
PA

CK

Zajímavou ukázkou z produkce společnosti VETROPACK je 600ml lahev Kratos.

Vzhledem k tomu, že lahev Kratos vzniká ze skloviny při přebarvování vany 
z modré na bílou, má různou barevnou škálu modré.
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Začneme doma. Na poli limitovaných edic se již del-
ší dobu opakovaně daří společnosti S&K LABEL. 
Za sebou má například etikety pro sběratelské edi-

ce rumů Heffron od Palírny U Zeleného stromu. A u rumu 
zůstaneme. Určené byly tentokrát pro zákazníka Albert 
Michler distillery, jehož Albert Michler Single Cask Rum 
Nicaragua 2003 byl stočen k příležitosti Trnava Rum 
Festu 2022. Etikety byly vytištěné digitální technologií 
na lesklou stříbrnou PP fólii. Konečné barevné kombina-
ce hnědé se zlatým písmem bylo docíleno použitím dvou 
hnědých Pantone odstínů. K zušlechtění bylo zvoleno 
matné lamino a 3D lak na logu. Jedinečnost každé lahve 
jednorázové limitované edice čítající pouhých 260 kusů 
bylo umocněno číslováním etiket 001–260.

Druhou ukázkou je limitovaná edice lahve na vodku Stoli 
od Butterfly Cannon. Návrh měl akcentovat rovnost, las-
kavost, lásku a mír. Britská agentura Butterfly Cannon 
přesvědčila ke spolupráci kreativce Jasona Naylora, 
graffiti umělce z Brooklynu. Ten v návrhu použil výraz-
né barvy a tvary. Díky rozsáhlému testování digitálně 
tištěného shrink sleevu se agentuře úspěšně podařilo 
zachovat jeho charakteristickou paletu svítivých barev. 
V kresbě jsou zapracované i detaily zvýrazněné lakem, 
který fluoreskuje ve tmě.

Guilherme Brun, globální vedoucí pro kreativitu značky Stoli 
Vodka, uvádí: „Pracovat s úžasným týmem Butterfly Cannon 
nám bylo jako vždy nesmírným potěšením. Jejich tvorba je 
jak mimořádně krásná, tak kulturně uvědomělá. Navíc nám 
umožnili perfektní spolupráci s Jasonem Naylorem.“

Společnost Asahi Super Dry zase odhalila design limito-
vané edice plechovek a obalů, který připravila pro oslavy 
čínského Nového roku. Obal s výraznou červenou geo-
metrickou kresbou je k dostání výhradně v Hongkongu, 
Číně, na Tchaj-wanu, v Singapuru a Malajsii. Spojen je 
s rokem Králíka nebo chcete-li Zajíce a projevuje se na 
něm moderní japonská živost značky Asahi Super Dry 
a její ambice inspirovat pokrok tím, že překoná očeká-
vání. 

Limitky	
ze	světa	 
i	domova
Za limitovanými edicemi se vydáme do 
zahraničí i tuzemska. Nejpovedenější 
obalové limitky jsou velmi často ze 
segmentu alkoholických nápojů, což 
dokazují tři příklady: rum, vodka a pivo.

Adriana Weberová

Limitovaná edice lahve na vodku Stoli od Butterfly Cannon

Albert Michler Single Cask Rum Nicaragua 2003Fo
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Odkaz na tradici



Díky spolupráci průmyslu, měst a obcí 
v systému EKO-KOM mají občané ČR 
k dispozici více než 829 000 barevných 
nádob na třídění odpadů.
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Co	je	náplní	vaší	nové	funkce	rozšířené	o	aktivity	
související	s	udržitelností?
Zastřešuji klíčové oblasti, kterým se Albert jako odpověd-
ný obchodník věnuje, tedy neplýtvání potravinami, snižo-
vání objemu obalových materiálů či uhlíkové stopy, pod-
pora zdravého životního stylu nebo pomoc komunitám.

Kde	jste	se	inspirovali?	Jde	o	korporátní	rozhodnutí,	
nebo	o	nápad	tuzemské	pobočky?
Nejedná se o nahodilé aktivity, tudíž ani nemohou být 
momentálním nápadem. Postupujeme systematicky po-
dle metodiky ESG a v jednotlivých oblastech, jako je sni-
žování klimatického dopadu, snižování spotřeby plastů 
a obalového materiálu, se řídíme vědecky stanovený-
mi cíli a mezinárodními iniciativami, jako je SBT, tedy 

Science Based Targets. 
Agenda udržitelnosti se 
dynamicky vyvíjí. Promíta-
jí se do ní i nové vědecké 
společenské potřeby. Jed-
ná se o otázky, které jsou 
velice důležité pro naše 
zákazníky i zaměstnan-
ce. Jsem rád, že Albert se 
k celému přístupu, který je 
protkán byznysem a pod-
miňuje i motivuje velké 
i malé investice i zásadní 
strategická rozhodnutí, sta-
ví velmi odpovědně.

Albert	na	vlně	udržitelnosti
Spolu s externí komunikací a public affairs zastřešuje Jiří Mareček nově od října také aktivity 
související s udržitelností: neplýtvání potravinami, snižování objemu obalových materiálů a uhlíkové 
stopy nebo pomoc komunitám. Proto jsme se rozhodli ho trochu vyzpovídat a zjistit, co vše jeho 
rozšířená pozice obnáší.

Adriana Weberová

Jiří Mareček

Zleva: Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank, Jiří Mareček a Peter Daňo, manažer podpory provozu obchodů Albert
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Jaké	cíle	jste	si	stanovili?
Věnujeme se všem oblastem, které definuje zmíněný 
přístup ESG, a v rámci něj máme definované čtyři hlavní 
priority, jež jsou pro nás jako prodejce potravin nejrele-
vantnější. Některé jsem zmínil již dříve, ještě tedy dodám 
snižování potravinových přebytků, a naopak navyšování 
potravinových darů, anebo například projekty z oblasti 
diverzity a inkluze. A pak je zde samozřejmě to, co je 
Albertu navýsost vlastní, a sice podpora zdravého život-
ního stylu a navyšování podílu prodeje zdravých potravin 
našich vlastních značek.

Víme,	že	Albert	je	největším	dárcem	potravin	pro	
potravinové	banky.	Jakým	způsobem	jste	toho	
dosáhli?	
Musím poděkovat potravinovým bankám i kolegům 
v prodejnách. Je to práce postavená na jejich dobré 
spolupráci a právě to, že se jedná o pomoc potřebným, 
povyšuje darování potravin na emočně velmi naplňují-
cí činnost. Předloni se nám povedlo dary zdvojnásobit 
a v roce 2022 jsme je navýšili o polovinu na 2 800 tun. 
Letos jsme se zavázali darovat více než 3 000 tun. Také 
úspěšně snižujeme samotný objem neprodaných potra-
vin, to je naprostý základ. Oproti obecné představě se 
pohybuje pouze okolo jednoho procenta z celkového 
objemu. Je tomu tak díky promyšlené skládačce aktivit 
od přesného objednávkového systému přes zlevňová-
ní produktů před exspirací, pečení banánového chleba 
z přezrálých banánů či darování potravin až po poslední 
řešení, kterým je kompostér. 

A	jak	je	tomu	například	v	oblasti	uhlíkové	stopy?
Zavázali jsme se k uhlíkové neutralitě z vlastního provo-
zu do roku 2040. K tomuto cíli postupujeme a za první tři 
roky oproti výchozímu roku 2018 se nám povedlo snížit 
emise o 35 %. Dosahujeme toho například investicemi 

do modernizací prodejen. Jeden takovýto obchod ušetří 
až třetinu energií. Investujeme rovněž do nových tech-
nologií, jako jsou teplotní čidla v chladicím či mrazicím 
nábytku. Dále také hledáme možnosti energetické sobě-
stačnosti a vyššího využití obnovitelných zdrojů energie. 

Velmi důležité je, abychom dokázali přehledně a ote-
vřeně naše závazky i výsledky úsilí komunikovat. Vloni 
jsme vydali náš první nefinanční report o udržitelnosti, 
kde vše přehledně shrnujeme, a zákazníci ho mohou 
najít na našich webových stránkách.

S	kým	na	splnění	stanovených	cílů	spolupracujete	
nebo	máte	v	plánu	spolupracovat?	
Vzhledem ke komplexnosti problematiky spolupracu-
jeme jak s našimi dodavateli obalů či služeb, tak s od-
borníky a akademickou sférou, státními institucemi či 
také zákazníky. V oblasti minimalizace potravinových 
přebytků je naším dobrým a dlouhodobým partnerem 
Česká federace potravinových bank, které neprodané 
potraviny darujeme. Kromě jídla a drogistického zboží 
jsme jim předali také deset dodávek s chladicí vestav-
bou, díky nimž se k potřebným dostane více čerstvých 
potravin. V pomoci komunitám nám zase pomáhá náš 
Nadační fond Albert, který podporuje děti ze sociálně 
ohroženého prostředí. Jenom loni se jeho pomoc vy-
šplhala na více než dvě desítky milionů korun. S našimi 
zákazníky zase společně předcházíme plýtvání potravi-
nami. A to díky tomu, že se zapojují do naší kampaně 
Pomozte nám neplýtvat a nakupují označené a zlevněné 
potraviny, kterým se blíží konec jejich trvanlivosti.

Na	čem	aktuálně	pracujete?
Jsme na začátku roku, takže aktuálně intenzivně vyhod-
nocujeme plnění loňských cílů a řešíme ty pro letošek. 
Na základě těchto informací budeme připravovat náš 
v pořadí druhý nefinanční report. Už teď například vidí-
me, že se nám loni povedlo opět navýšit dary potravino-
vým bankám, tentokrát o 50 %, a darovat tedy 2 800 tun 
potravin.

V	čem	se	bude	udržitelnost	týkat	v	oblasti	obalů?
Dlouhodobě pracujeme na udržitelném designu obalů, 
to v praxi znamená snižování množství, nahrazování ma-
teriálů vhodnějšími s menší ekologickou zátěží a uhlíko-
vou stopou a hledání nových trendů v obalech. Naším 
cílem je snižování objemu obalových materiálů po celé 
cestě výrobků od dodavatele přes naše distribuční cen-
tra až k zákazníkům. Připojili jsme se k iniciativě a vy-
užíváme metodologii New Plastics Economy, která pod 

Vývojem nových textilních dvířek u všech transportních klecí  
Albert uspořil jen v loňském roce 70 tun plastu.
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vedením Ellen MacArthur Foundation nabádá k cestě za 
cirkulární ekonomikou plastů. Klademe důraz na snad-
nou recyklovatelnost, která je také pro zákazníky pocho-
pitelná a srozumitelná. Dlouhodobě a společně s našimi 
dodavateli hledáme obaly s ohledem na jejich environ-
mentální benefity na základě vědeckých poznatků.

Pokud	mluvíte	o	snižování	objemu	obalových	
materiálů,	můžete	to	upřesnit?
U ovoce a zeleniny nahrazujeme tam, kde je to vhodné, 
plasty papírem. Například u většiny rajčat jsme změni-
li plastovou vaničku za papírovou. V případě, že musí-
me použít plast, snažíme se redukovat jeho množství. 
Obaly ztenčujeme a měníme za snáze recyklovatelný 
materiál, nahrazujeme také plastová víčka u krabiček 
„topsealem“. Topseal znamená plastová fólie natavená 
na vaničce. Položky, které je možné odbalit, prodáváme 
nebalené (například bio jablka, kiwi, kaki atd.). Za po-
slední dva roky jsme v případě ovoce a zeleniny ušetřili 
154 tun plastů.

Zaměřujete	se	na	snižování	objemu	obalových	
materiálů	i	u	skupinového/přepravního	balení?
Kromě již zmíněných závazků si uvědomujeme, že vel-
kých úspor obalových materiálů je možné dosáhnout 
také v logistice. Například vývojem nových textilních dví-
řek u všech transportních klecí jsme uspořili jen v loň-
ském roce 70 tun plastu, který bychom jinak spotřebo-
vali ve formě strečových fólií.

Již přes 15 let třídíme a svážíme z prodejen obalové ma-
teriály. Předloni jsme otevřeli nové recyklační centrum 
u distribučního centra v Klecanech. Díky němu narostla 
kapacita z 6 000 tun obalů k přípravě k recyklaci ročně 
až na 12 000 tun. Další podobná zařízení využíváme 
také v Olomouci a Březhradu.

S	kým	na	úkolu	spolupracujete?
Naplňování strategie udržitelnosti jde napříč celou naší 
společností. Proto jsou také v týmu, který zmíněnou pro-
blematiku řeší, zapojeni zástupci různých oddělení, pro 
oblast obalových materiálů jsou to kolegové z kvality, 
vývoje vlastních značek a marketingu. Externě pak na 
každodenní bázi spolupracujeme s dodavateli výrobků 
a poskytovateli jejich obalových řešení. 

Co	budete	od	dodavatelů	obalů,	respektive	
dodavatelů	produktů	požadovat?
S ohledem na výše zmíněné iniciativy a cíle v oblasti 
udržitelnosti směřujeme u výrobků našich vlastních zna-
ček k redukci takzvaného virgin plastu a požadujeme, 
aby byly obaly maximálně recyklovatelné či znovupo-
užitelné.Nové recyklační centrum u distribučního centra v Klecanech
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Máte	už	nějaké	konkrétní	výsledky?
Již jsem zmínil úspory plastů u balení ovoce a zeleni-
ny a také v logistice. Dalším příkladem může být balení 
masa. Jako první v maloobchodě jsme úspěšně před-
stavili nový biosortiment v recyklovatelných obalech, 
konkrétně z papíru potaženého lehce oddělitelnou fólií. 
Zákazník po vybalení masa jednoduše oddělí tyto dva 
materiály a pohodlně je vytřídí. Popsané řešení, které 
testujeme u vybraného sortimentu, přineslo během prv-
ního půl roku fungování úsporu bezmála tří tun plastů.

Předloni jsme také v prodejně na pražském Chodově 
představili novinku v podobě bezobalové stěny. Zákaz-
níci tady mohou vybírat a nakupovat z nejširšího sor-
timentu suchých potravin či drogerie na českém trhu. 
U potravinového zboží si mohou zvolit, zda využijí chyt-
rých uzavíratelných nádob, které jsou znovupoužitelné, 
nebo přijdou s vlastní nádobou. Nabízené chytré nádoby 
u potravin jsou zálohované a je možné je vrátit. Tento 
koncept jsme během loňského roku rozšířili ještě do 
prodejny v ostravské Nové Karolině a na pražské Nové 
Butovice. Nové technologické řešení jsme uvedli ve 
spolupráci s českou společností MIWA. Podle nezávislé 
analýzy je ekologická stopa tohoto systému o 71 % nižší 
než u klasické distribuce v jednorázových obalech. 

Řešíte	u	svých	privátních	značek	i	přechod	na	obaly	
z	monomateriálů?
Ano, v návaznosti na již zmíněné přestupy na mono-
materiály samozřejmě řešíme. Nahrazujeme především 
kompozitní vícevrstvé fólie a lamináty s hliníkovou ba-
riérovou vrstvou. Příkladem jsou bio ovocné kapsičky 
řady Nature’s Promise Baby, u kterých jsme již přešli na 
polypropylenové monomateriály. 

Bezobalová stěna v prodejně

PI

14. – 16. března 2023
Veletržní centrum Mnichov 

Německo 

Přední světový veletrh 
výrobků pro zpracování 

papíru, filmů a fólií 

Po
řa

da
te

l: 
M

ac
k-

B
ro

ok
s 

E
xh

ib
it

io
ns

, P
ar

t 
of

 R
X

WWW.ICE-X.COM
VÍCE INFORMACÍ

Proč zvážit návštěvu? 

Jedná se o jediný veletrh svého druhu, 
který představí nejnovější technologické 
trendy, chytrá řešení a know-how 

Živé ukázky nejnovějších strojů
a zpracovatelských řešení 

Diskuze a výměna informací na nejvyšší 
technické úrovni a příležitost vybudovat si 
mezinárodní síť kontaktů 

13. mezinárodní veletrh konvertingu
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Nové lahve ze 100% rPET jsou již téměř dva roky 
ve variantě 0,5 a 1,5 litru. Nejdříve byly využívá-
ny pro pramenitou vodu Natura a o pár měsíců 

později pro její ochucené varianty: malina, jablko, citron 
s mátou nebo meloun s okurkou. Nejen o ojedinělém 
projektu jsme si povídali s Tomášem Jiráskem, ředitelem 
závodu Natura.

Co	tvoří	portfolio	značky	Natura?
Tři základní produkty – pramenitá voda (včetně jemně 
sycené a sycené), řada ochucených vod (pouze s kap-
kou příchutě a úplně bez cukru a konzervantů) a nako-
nec Kojenecká voda.

Jaké	obaly	z	hlediska	materiálů	a	objemů	na	vaše	
produkty	používáte?
Jde o plně recyklované a současně znovu recyklova-
telné lahve vyrobené z PET (objem 0,5 l; 0,75 l a 1,5 l) 

nebo skla (objem 0,3 l). Stoprocentně recyklovatelné 
PET lahve včetně etikety a víčka vyrobeného bez siliko-
nové membrány tvoří přibližně 95 % z celkové výroby. 
Jediný produkt, který není plněn do 100% recyklované 
PET lahve, je naše řada Kojeneckých vod stáčená do 
0,5l nebo 1,5l PET lahví.

Proč	jste	vsadili	u	většiny	lahví	rovnou	na	100%	rPET	
a	nezačali	nejdříve	s	nižším	podílem	recyklátu?
Protože voda Natura je pro nás symbolem čistoty a blíz-
kosti k přírodě. A takový produkt si od počátku zaslouží 
100% rPET, který je k přírodě mnohem šetrnější. 

Využíváte	i	obalové	materiály	s	nižším	podílem	
recyklátu?
Jednou z cest, jak snížit spotřebu plastu, je zmenšení 
jejich rozměrů nebo tloušťky. Například u fólií pro ovíjení 
palet jsme přešli z 30mikronové fólie na 20mikronovou 

Natura	to	myslí	
s	udržitelností	vážně
Globální výrobce nápojů Coca-Cola se zavázal, že do roku 2030 bude ve svých lahvích a plechovkách 
využívat alespoň 50 % recyklovaného materiálu. Cíl více než plní jeho značka Natura. Lahev na 
pramenitou vodu je díky unikátní technologii vyrobena ze 100% rPET. Není tak dnes již pouze 
obalem, ale i surovinou, ze které lze vyrobit novou lahev.

Adriana Weberová

Nejen o lahvích ze 100% rPET jsme si povídali s Tomášem Jiráskem, ředitelem závodu Natura.
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a dále testujeme její ztenčení. Druhou cestou je používá-
ní obalových materiálů s podílem rPET. Zatímco u rPET 
lahví zpětná recyklace nijak zásadně neovlivní kvalitu 
lahve, u shrink (teplem smrštitelné) nebo stretch (prů-
tažné) fólie dochází k omezení požadovaných vlastností 
a tím pádem k větší spotřebě. 

Plastové materiály s podílem rPET jsou teprve na začát-
ku svého vývoje a představují pouze jednu z možných 
cest do budoucna. Nápojářské firmy, včetně Coca-Coly, 
paralelně testují i alternativní obalové materiály, které 
jsou založené na jiných principech než použití obalové 
fólie. Jinak i do jiných obalů přidáváme rPET, ale je ho 
méně než u Natury.

Kdo	je	vaším	dodavatelem	PET	preforem?
Pro závod Natura je to firma RETAL.

Jak	probíhal	přechod	na	rPET,	s	čím	jste	se	museli	
vypořádat?
Celý projekt přípravy a validace trval více než půl roku. 
Z hlediska výroby se nejvíce řešil vliv rPET na barevnost 
finální lahve. Z hlediska kvality jsme řešili dlouhodobé 
senzorické testy a testy ztráty CO2. Pramenitá voda je 
extrémně náchylná na absorpci externích pachů nebo 
příchutí, a abychom si byli jisti výslednou kvalitou našich 
produktů, trvaly tyto senzorické testy několik měsíců.

V	médiích	zmiňujete	unikátnost	technologie	
vyrábějící	preformy	z	rPET	–	v	čem	spočívá?
Byl jsem překvapený, o jak složitou technologii jde. Za-
hrnuje nejen procesy, které čekáte, jako třídění a filtraci 
nebo krystalizér a sušení vstupního materiálu, ale i jeho 
dekontaminaci, respektive snižování acetaldehydu v růz-
ných reaktorech nebo řízení viskozity. Vše samozřejmě 
ústí ve vyšší cenu. Pro upřesnění, vyrábět preformu z pa-
nenského PET nebo 100% rPET je velmi podobné, bez 
větších rozdílů.

Můžete	upřesnit	zmíněný	cenový	rozdíl?	A	liší	se	
nějak	z	hlediska	kvality,	pevnosti,	hmotnosti	atp.?
U rPET lahví je vliv na kvalitu velmi malý. Asi nejdůleži-
tější je, že velký podíl rPET omezuje možnost dále snížit 
hmotnost lahve. Druhá věc je, že rPET lahev nikdy nebu-
de opticky tak čirá jako varianta vyrobená z panenského 
PET. Ale obě tyto vlastnosti jsou opravdu jen drobný ne-
dostatek, který nevadí plné kvalitě a běžný spotřebitel 
rozdíl neuvidí. Co se týče ceny, lahev ze 100% rPET je 
přibližně o 60 % dražší. 

Jaký	podíl	Natury	tvoří	nápoje	ve	vratných	
skleněných	lahvích?
Podíl vratných skleněných obalů je kolem 25–30 % opro-
ti plastovým lahvím. Za poslední roky roste a klesá spolu 
s celým trhem veřejného stravování. Nemá význam jejich 
objem sledovat za poslední tři roky a porovnávat s jiným 
obdobím, protože turbulence na tomto trhu jsou posled-
ní dobou opravdu veliké.

Kolik	druhů	skupinových	balení	využíváte?
Používáme různá balení. Vždy se snažíme, aby to bylo 
co nejsmysluplnější pro kombinaci našich zákazníků 
a spotřebitelů. Výrobní linky jsou v tomto velmi flexibilní 
a mohou produkovat od čtyř lahví až po 24 lahví v jed-
nom balíku.

Došlo	k	nějakým	změnám	ve	vašem	závodě	za	
poslední	dva	roky,	kdy	jsme	ho	virtuálně	navštívili?	 
(pozn. reportáž v magazínu Packaging Herald č. 32)
Ano, průběžně obměňujeme systémy aplikace sekun-
dárních (shrink fólie) nebo terciárních obalů (stretch fólie) 
a stejně tak i aplikátorů data spotřeby nebo paletových 
štítků. Na konci roku 2022 jsme například vyměnili apli-
kátor data spotřeby z inkoustového na laserový.

Kdo	jsou	dodavatelé	fólií?
Dodavatelem shrink fólie pro naše nápoje Natura je 
společnost DB Ekoplast ze Slovenska, stretch fólie nám 
dodává firma EKOBAL.

Stoprocentně recyklovatelné
PET lahve včetně etikety a víčka vyrobeného bez silikonové

membrány tvoří přibližně 95 % z celkové výroby.

Pokračování rozhovoru
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Svou roli také hraje návrh nového nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech. 
Ten přináší povinnost zavést zálohový systém na PET 
lahve a plechovky v případě, že nebude do roku 2026 
dosaženo 90% míry zpětného sběru nápojových obalů.

Zajímavá data k zálohování přinesla analýza Centra eko-
nomických a tržních analýz pro Svaz obchodu a cestov-
ního ruchu ČR (SOCR ČR). Podle ní zavedení systému 
zálohování PET lahví a plechovek v ČR vyjde na bezmála 
5,2 mld. Kč. Dalších 1,3 mld. Kč ročně bude zapotřebí 
k zajištění provozu. Celkově by se mělo ročně vysbírat až 
2,3 mld. kusů obalů. „Cílem analýzy nebylo normativně 
rozhodnout o správnosti systému, ale objektivně vyčís-
lit veškeré relevantní nákladové položky a identifikovat 
případná rizika,“ upozorňuje Tomáš Prouza, prezident 
SOCR ČR. Debatu je podle něho nyní žádoucí přesunout 
na půdu ministerstva životního prostředí (MŽP), které by 
mělo při přípravě legislativy stavět na faktech.

MŽP analýzu považuje za jeden z podkladů do odborné 
diskuse, kterou ministerstvo vede ohledně přínosů či ri-
zik zálohového systému pro jednotlivé subjekty, kterých 
by se jeho případné zavedení dotklo. Studie potvrzuje 
pohled MŽP v tom, že zavedení zálohového systému 
bude mít nezanedbatelný dopad na obce.

Ball:	Debata	je	nutná
K zálohování se vyjádřila i společnost Ball. „Jako přední 
světový producent nekonečně recyklovatelných hliníko-
vých nápojových plechovek vnímáme a podporujeme 
trend příklonu k cirkulární ekonomice, která si klade za 
cíl minimalizaci plýtvání a využívání materiálů a zdrojů 
tak dlouho, jak jen je to možné,“ uvádí Jelena Kis, sustai-
nability and public affairs manager firmy Ball. Vítá, že se 
debata o zavedení zálohového systému pro nápojové 
obaly otevírá i v České republice, a dodává: „Naše zku-
šenosti z jiných zemí ukazují, že debata je nutná a pří-
nosná. Z pohledu výrobce donekonečna recyklovatelné-
ho nápojového obalu je zřejmé, že zavedení zálohového 
systému může mít pro společnost v ČR pozitivní přínosy 
stejně jako v případě Slovenska, Dánska, Švédska, Fin-
ska, Norska a dalších.“ V rámci veřejné debaty o nasta-
vení zálohového systému bude Ball na expertní úrovni 
podporovat zahrnutí nápojových obalů všech velikostí 
a materiálů. „Většina zemí v Evropě do něj zahrnula ne-
jen plechovky a plastové obaly, ale i skleněné lahve,“ při-
pomíná Jelena Kis a dodává: „Jsme rovněž toho názoru, 
že výše zálohy by měla být stanovena i podle velikosti 
obsahu. Její hodnota by zároveň měla motivovat k ná-
vratu obalu zpět do systému. Rádi přispějeme k nalezení 
cesty výhodné pro naši planetu a prostředí, ve kterém 
budou žít naši potomci.“ 

O	zálohovém	
systému	 
se	musí	
diskutovat
Zálohovat či nezálohovat PET lahve a plechovky se opět dostává do centra pozornosti, a to je dobře. 
Diskusi rozvířila nedávno zveřejněná analýza pro SOCR ČR. Na řadě je nyní MŽP. Z výrobců obalů 
zálohování podporuje například společnost Ball.

Adriana Weberová

Propagátory zálohování jsou  
kromě známých firem Kaufland a Lidl

Iniciativa pro zálohování  
jednání podporuje
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… pokračuje na str. 28

(r)Evoluce	v	čárových	kódech
Historie čárových kódů v obchodní praxi trvá úžasných 45 let. Ještě více neuvěřitelné je, že na POS 
se stále v drtivé většině používá lineární kód EAN-13, který obsahuje pouze GTIN, tj. jednoznačné 
identifikační číslo produktu. Důvod? Je to jednoduché, zažité, výhodné pro výrobce i obchodníky 
a zatím to zkrátka stačilo. Ale…

Pavla Cihlářová 

Není tajemstvím, že čárový kód může při prostém 
načtení poskytovat daleko více informací, než je 
tomu dnes. Dokáže zprostředkovat další funkci-

onality než pouhé „pípnutí“ u pokladny. Požadavky na 
množství informací na obalu výrobku neustále rostou. 
Je to důsledek nejrůznějších nařízení, ale i kreativity vý-
robců, požadavků obchodníků a koneckonců také oče-
kávání ze strany zákazníků. Ti stále častěji nakupují po-
dle kritérií jako složení výrobku, způsob výroby, původ, 
dopady na udržitelnost nebo v případě potravin nutrič-
ní hodnoty, alergeny apod. Velmi často, zejména jde-li 
o informace vyžadované zákonem, jsou tyto požadavky 
řešeny textem na obalu výrobku.

Čárový	kód	může	umět	víc	
Kromě legislativních požadavků jsou ve hře také marke-
tingové informace, kterými se výrobci i prodejci snaží na-
vázat kontakt mezi obchodní značkou a spotřebitelem. 
Pro zmíněné účely používají stále častěji inovativnější 
řešení než pouhý text. Informace kódují do dvoudimen-
zionálních (2D) datových nosičů, nejčastěji QR kódů. 
Řešení umožňuje pohodlné skenování pomocí běžné-
ho mobilního zařízení. Z pohledu výrobce však může 
nastat problém s prostorem na obalu. Ne každý obal má 
dostatečnou plochu, která je pro tyto účely použitelná. 

Ze strany obchodníka může zase více kódů na výrobku 
způsobit zmatek, co má být vlastně na pokladně snímá-
no. Problematika využívání 2D kódů u běžně prodáva-
ného sortimentu je tedy téma, které odstartuje zásadní 
změnu pro maloobchodní prodej. Podle odhadů globální 
organizace GS1 se tak stane v horizontu pěti let.

Příkladů	z	praxe	rapidně	přibývá
Přesun od tradičních lineárních čárových kódů k další 
generaci datových nosičů není nový koncept. Dobrým 
příkladem je zavedení evropského systému verifikace 
léků prodávaných na předpis. Implementace během ně-
kolika let přinesla zásadní změnu ve značení léků a pře-
chod na 2D nosič prakticky v celém farmaceutickém 
sektoru. Rozhodně to nebylo snadné ani levné. Změna 
však zajistila očekávané benefity, zejména v oblasti sle-
dovatelnosti a boje proti padělkům.

2D kódy na obalech mohou výrazně pomoci i v dalších 
oblastech. Jsou schopné omezit plýtvání potravinami 
nebo podpořit udržitelnost. Mohou pomoci zapojit zá-
kazníky do projektů, které z pohledu udržitelnosti dávají 
smysl a mají vliv na zlepšování zákaznické zkušenosti. 
Benefity z využívání 2D kódů jsou například u čerst-
vých potravin viditelné v oblasti lepšího řízení zásob. 
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V DS Smith Packaging máme udržitelnost v srdci a uvědomujeme si, že i malými krůčky lze dosáhnout velkých změn. Tenisové 
míčky na kurtech po celé republice se zdají být malé a možná i proto nebyla jejich recyklaci dosud věnována náležitá pozornost. 
Víte však, že takových malých míčků se v Evropě ročně spotřebuje 71 milionů? V přepočtu jde o čtyři tisíce tun odpadu, který 
nemusí končit na skládkách, ale může být v souladu s pravidly cirkulárního hospodářství recyklován a znovu využit. 

Žádné míčky  
na skládku

Nastavili jsme si velice ambiciózní cíle udržitelnosti, kte-
ré máme v plánu splnit do roku 2030. Jedním z nich 
je přechod na cirkulární ekonomiku a úplná elimina-

ce firemních odpadů vyvážených na skládku. Proto jsme se 
spojili s iniciativou dropp bývalého bankéře Víta Glosera, 
která se v souladu s naší firemní filozofií zabývá sběrem po- 
užitých tenisových míčků, separací materiálu 
a jeho opětovným využitím. 

Designéři společnosti DS Smith Packaging 
navrhli pro sběr míčků v tenisových klubech 
jednoduché řešení – pevné lepenkové dis-
pleje se zásobníkem. Displej je navržen tak, 
aby byl nepřehlédnutelný a zároveň se vešel 
i do prostor nejmenších tenisových klubů. 
Zásobníky (boxy z lepenky) naplněné míčky 
lze jednoduše vyjmout ze stojanu displeje 
a svézt na sběrné místo pro další využití. Boxy 
jsou nejen recyklovatelné, ale jejich konstruk-
ce je dostatečně pevná a odolná, aby mohly 
být používány opakovaně, protože nevytvá-
ření zbytečného odpadu je prvním krokem ke 
správnému cyklickému využívání zdrojů. 

Tenisové míčky jsou při zpracovávání drceny 
a probíhá separace pryžové drti od vlákni-
tého meltonu. Získaná drť z míčků se může 
poté využívat různými způsoby. Cílem je dát 
materiálu nový život. Například ve Francii se 
z drtě vyrábějí přístupové a manipulační po-
vrchy pro invalidy a vozíčkáře, kteří žijí v ústa-
vech či sociálních zařízeních, nebo povrchy 
na dětská hřiště. Američané z drtě vyrábějí 
tenisové kurty. Projekt dropp se momentálně 
zabývá jejím využitím při výrobě sportovních 
povrchů například na atletiku, volejbal, tenis 
nebo pro dětská hřiště. 

Projekt Dropp letos uzavřel první cirkulární koloběh. Na 
začátku roku 2023 bylo recyklovaných 30 000 ks teniso-
vých míčků (zhruba 1,7 t druhotného materiálu) smíseno 
s pískem v jízdárně v Mariánských Lázních. Povrch je zkyp-
řený a zpružněný a již první komentáře jezdců jsou velmi 
pozitivní. Tato technologie se běžně využívá ve venkovních 
i vnitřních jízdárnách např. v USA, Velké Británii nebo Ně-
mecku.

Úspěšná  spolupráce může  být 
příkladem  pro  další  podobné 
projekty na podporu opětovné-
ho využívání  zdrojů a omezení 
plýtvání.  Pojďme  společně na-
startovat změnu.

Různé typy průmyslu Místo prodeje

Tenisové 
příslušenství

Sběr

Doprava

Drcení  
a zpracování

Uzavření smyčky
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Kódy nesou informaci o šarži nebo datu spotřeby. To 
umožňuje motivovat zákazníky například k přednostní-
mu nákupu potravin s kratší dobou spotřeby. Prvními 
výsledky se může pochlubit Belgie, kde se od letošního 
roku využívá GS1 DataMatrix pro značení zboží s pro-
měnnou hmotností. Další poznatky z praxe přicházejí 
z Asie. Země jako Čína, Japonsko a Jižní Korea výrazně 
pokročily směrem k masivnímu využívání 2D kódů. Uka-
zuje se, že přechod zvládají jak výrobci, tak obchodníci 
bez větších problémů.

Pozitivní zkušenosti z Austrálie naznačují obrovské mož-
nosti využití potenciálu 2D kódů. Obchodní řetězec Wool- 
worths zavedl s vybranými dodavateli identifikaci po-
mocí 2D kódů na sortiment čerstvého masa a drůbeže; 
jednalo se vesměs o produkty s proměnnou hmotností. 
Díky dostupnosti informací o blížícím se datu spotřeby 
se podařilo o 40 % omezit plýtvání takto označenými po-
travinami, přičemž produktivita se zvýšila o 21 %. Pilotní 
projekt pracoval s GS1 DataMatrixem, který obsahoval 
GTIN, šarži, datum spotřeby, čistou hmotnost a cenu. Ve-
dení společnosti je výsledky pilotu nadšeno a plánuje 
další rozvoj směrem k využití 2D kódů pro přesměrování 
zákazníků na web, který bude obsahovat data o původu 
produktu a jeho vlastnostech. 

Interoperabilita	je	klíčová	
Nikoho asi nepřekvapí, že kritickým faktorem pro za-
vádění 2D kódů do obchodní praxe jsou standardy. Ty 
umožní propojení informačních systémů napříč doda-

vatelskými řetězci. Interoperabilita je základní přidanou 
hodnotou využívání standardů GS1. 

Globální organizace GS1 se v tomto směru snaží pod-
porovat spolupráci mezi různými průmyslovými sektory, 
analyzovat a průběžně vyhodnocovat nové technologie 
a přicházet s inovativními přístupy, které pomáhají měnit 
obchodní praxi. 

Jak	přistoupit	ke	změně
Vše je o datech. Analýza toho, jaká data jsou potřebná 
pro zvládnutí interních procesů a pro komunikaci s ob-
chodními partnery, je nezbytným domácím úkolem pro 
všechny společnosti, které plánují úspěšně zvládnout 
migraci z lineárních na 2D kódy. Jedině tak je možno 
udělat správné, informované rozhodnutí, jaký čárový kód 
(datový nosič) bude vyhovovat konkrétnímu zadání.

V rámci migrace obchodu na 2D kódy se zvažuje využití 
dvou datových nosičů: GS1 DataMatrix nebo QR kódu. 
Cílem je dosáhnout stavu, kdy na produktu bude pouze 
jeden čárový kód pro různé funkce. Bude fungovat na po-
kladnách, ponese informace potřebné pro dodavatelský 
řetězec a umožní přístup ke spotřebitelským informacím. 

Znamená	to	konec	EAN-13?
Ne. Nebo alespoň ne hned. Lineární kódy budou koexis-
tovat s 2D kódy tak dlouho, dokud pro ně bude existovat 
využití. I nadále bude platit základní pravidlo, které říká, 
že pokud jsou na výrobku současně dva datové nosiče, 

… pokračování ze str. 26
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musí obsahovat identický GTIN, který zajistí provázanost 
kódovaných informací.

Jak	to	bude	se	skenery?
Obecně platí, že s přechodem na 2D kódy bude nutné 
přejít na kamerové snímače. Technologie snímání 2D 
kódů jsou dnes již relativně běžnou součástí většiny sta-
cionárních i mobilních zařízení a do budoucna lze oče-
kávat, že se budou dále zlepšovat. Cílem vývoje v této 
oblasti je, aby skenovací systémy byly schopny přečíst 
a zpracovat požadované údaje z jakýchkoli standardních 
čárových kódů. Organizace GS1 je v této oblasti aktivní, 
provádí průzkumy, vývoj a testování a spolupracuje se 
značkovými výrobci snímacích systémů. 

Z dostupných dat vyplývá, že do roku 2023 bude více 
než 50 % velkých nadnárodních obchodních řetězců 
schopno 2D kódy snímat. Tito velcí obchodníci pokra-
čují v rychlé modernizaci svých pokladních i ručních ske-
nerů. Současně pokračuje vývoj aplikací pro terminály 
a mobilní zařízení.

Očekává se, že zavádění 2D kódů bude postupovat růz-
nou rychlostí v různých částech světa. Jedno je však jisté. 
Ti, kdo budou na transformaci včas připraveni, budou moci 
rychleji využívat všech výhod, které přechod přinese.

Přidaná	hodnota	2D	kódů	v	retailu
Spotřebitelé budou moci použít své chytré telefony 
k získávání informací o výrobcích bez ohledu na to, zda 

budou přímo v prodejně nebo mimo ni. Získají kompletní 
informace o výrobku, o způsobu, jak jej používat, skla-
dovat, opravovat či recyklovat. 

Výrobci budou schopni propojit své obchodní zájmy se 
strategií v oblasti oslovování koncových spotřebitelů 
a vše zakomponovat do jediného čárového kódu. Ob-
chodníci dokážou lépe řídit skladové zásoby, efektivněji 
pracovat s datem spotřeby a účinněji bojovat proti plýt-
vání potravinami. Budou moci nabídnout i nové zákaz-
nické benefity.

GS1	může	pomoci	zkušenostmi	z	praxe
Globální organizace GS1 vydala vloni manuál s názvem 
2D kód pro maloobchod, kde jsou shrnuty aktuálně do-
stupné informace k přechodu od lineárních k 2D kódům. 
GS1 Czech Republic k této problematice připravila webi-
nář, školení a základní manuál.

Společnosti, které mají své zástupce ve správní radě glo-
bální organizace GS1, se dohodly na ambiciózním plánu 
přechodu od lineárních na dvoudimenzionální čárové 
kódy. Plán předpokládá, že do roku 2027 budou všichni 
maloobchodníci schopni snímat na svých pokladnách 
i 2D kódy. 

29

Testování 2D kódů,  
HW a datových nosičů
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ONDRÁŠEK	INK-JET	SYSTEM:	nejen	Markem-Imaje
V loňském roce Markem-Imaje představila řadu novinek 
ve čtyřech produktových řadách: 2200, 5000, 7000 
a 9000. Tiskárna 5940 G využívá patentovanou techno-
logii horkých inkoustů Touch Dry. Vhodná je pro vysoce 
kvalitní značení obalů z vlnité lepenky, polystyrenu, ale 
i tkanin nebo netkaných textilií. Krabice z vlnité lepenky 
mohou být označeny kódy GS1-128, obsahujícími de-
tailní informace o pohybu produktu a zajištujícími pokro-
čilou vysledovatelnost krabic v dodavatelském řetězci. 
Tiskárna je schopna tisku čárových kódů ve třídě C nebo 
vyšší, které odpovídají standardu GS1. Kvalita tisku je 
umocněna patentovanými inkousty Touch Dry, které při 
kontaktu okamžitě zasychají, nerozpíjejí se podél lepen-

kových vláken jako obvyklé tekuté inkousty, a vytištěné 
symboly tak neztrácejí rozlišení. Inkousty jsou bez zápa-
chu a těkavých organických sloučenin (VOC), jsou tedy 
bezpečné pro obsluhu i životní prostředí. Trysky tiskové 
hlavy jsou udržová-
ny čisté díky paten-
tované technologii 
Intelli’Flow, která 
zabraňuje usazo-
vání inkoustu a pra-
chu prostřednic-
tvím inteligentního 
designu proudění 
vzduchu.

Značení	obalů	může	být	 
i	trvalé
Značení obalů plní dvě hlavní funkce. Společnosti, které do nich balí své produkty, chtějí kódy 
umožňující vysledovatelnost a nabízející příležitosti k brandingu, zatímco jejich zákazníci vyžadují 
informace o produktech a čárové kódy pro snadnou identifikaci. Trvalé značení je obvykle 
vyžadováno buď z bezpečnostních důvodů, nebo jako ochrana proti padělání výrobků, například 
v potravinářství, nápojovém či farmaceutickém průmyslu.

Miroslav Dočkal

Tiskárna MI 5940 G byla navržená pro horké 
inkousty Touch Dry.
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V návaznosti na rostoucí trend využívání laserového 
značení přidala Markem-Imaje loni do svého portfolia 
dvě nová řešení. Jde o vláknový laser SmartLase F250 
a CO2 laser SmartLase C600. F250 o výkonu 20 wattů 
byl navržen pro trvalé značení při vysokých rychlos-
tech. Značit lze kovy (ocel, hliník včetně eloxovaného), 
pokovené fólie, plasty (POM, polykarbonát, polystyren) 
a mnoho dalších materiálů. Kompaktní rozměry zaříze-
ní umožnují jeho snadnou integraci do výrobních linek 
a díky řadě průmyslových rozhraní (ethernet/IP, PROFI-
NET, NGPC) je připraveno pro Průmysl 4.0. Krytí IP 55 
navíc umožňuje instalaci i do nejnáročnějších výrobních 
prostředí. 

Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM slaví letos tři-
cet let od svého založení. Na únorovém brněnském ve-
letrhu EmbaxPrint kromě vlastního stánku působila i jako 
generální partner projektu Packaging Live. Ve svých ex-
pozicích představila kromě Markem-Imaje i technologie 

dalších dodavatelů, které zastupuje, jako jsou společ-
nosti Limitronic, Anser či Foenix Coding. 

Videojet	proti	kondenzaci
Na letošním EmbaxPrintu nechyběl ani stánek společ-
nosti Videojet. Její loňskou novinkou byl černý inkoust 
pro kontinuální inkjetový tisk V4250 bez MEK. Je na-
vržen tak, aby pronikl kondenzací, běžnou na nevrat-
ných nápojových obalech plněných za studena. V4250 
je vhodný pro použití ve vysokorychlostních aplikacích 
na širokou škálu materiálů, jako je sklo, plastové lah-
ve a plechovky, zejména v horkém a vlhkém prostře-
dí a na podkladech s vlhkostí v důsledku studeného 
plnění, chlazení nebo mrazu. Jako inkoust s alterna-
tivním rozpouštědlem, který neobsahuje aceton, me-
tanol nebo CMR (karcinogeny, mutageny, reprodukční 
toxiny), je V4250 bezpečnější a udržitelnější možností 
než inkousty na bázi MEK. Tento inkoust také přináší až 
o 50 procent nižší spotřebu než předchozí složení in-
koustu Videojet pro nápojové obaly. Inkoust může také 
přežít pasterizaci a retortové procesy a je odolný vůči 
kyselinám, zásadám, minerálním lihovinám a olejům. 

Navržen je speciálně pro použití v produkčních snadno 
použitelných tiskárnách Videojet CIJ, jako je Videojet 
1580, pro tisk vysoce kvalitních kódů, textu, dat exspi-
race, log a čárových kódů, včetně 2D DataMatrix, a to 
i při vysokých rychlostech a v nepřetržitém výrobním 
prostředí. V4250 je součástí řady spotřebního materiálu 
Videojet iQMark. Inkousty této řady jsou navrženy ta-
kovým způsobem, aby maximalizovaly kontrast, přilna-
vost a dobu provozuschopnosti při současném splnění 
globálních bezpečnostních, ekologických a regulačních 
požadavků. 

CO2 laser SmartLase C600 přibyl do portfolia Markem-Imaje loni.

Videojet loni uvedl na trh nový černý inkoust pro vysokorychlostní aplikace.

Ukázka značení CO2 laserem SmartLase C600.

Dalšími novinkami jsou  
vrcholový model laserů a také…
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Na českém trhu je v oblasti Internetu věcí jednou 
z klíčových společností Adastra. Loni v říjnu uspo-
řádala v rámci Týdne inovací společný seminář se 

společnostmi Plzeňský Prazdroj a LEGO. Adastra vyvinula 
sadu komplementárních technologických řešení využíva-
jících IoT, která umožňují komplexně mapovat celou cestu 
zákazníka na prodejní ploše a získat tak informace o tom, 
kam v prodejně umístit produkt, aby ho zákazník vždy 
našel ve chvíli, kdy ho potřebuje, a v podobě, která mu 
vyhovuje. Cílem je mít přímo z prodejních ploch obchodu 
stejně podrobná data, jaká mají online marketéři. Získané 
informace umožňují odpovědět na otázky typu, odkud 
zákazníci berou zboží nejčastěji, jak prodej produktu 
ovlivňuje počasí, kam umístit novinky, jaká specifika mají 
jednotlivé prodejny, které sekundární vystavení nefun-
guje a proč či zda potřebuje daná značka vlastní sekci 
v prodejně nebo stačí umístit produkt v dané kategorii. 

Chytrej	výčep	a	IoT	od	Hardwaria
V prosinci se Adastra zapojila do projektu Plzeňského 
Prazdroje Chytrej výčep, jehož cílem je snížit náklady na 

energie v hospodách. Na starost dostala datovou ana-
lýzu informací, které poskytnou měřicí zařízení: v každé 
ze 45 „experimentálních hospod“ bude použita téměř 
třicítka senzorů. Měřeny budou různé veličiny, od tep-
loty piva, průtoku vody až po spotřebu elektřiny. Exper-
ti Adastry by měli vytvořit i digitální dvojče výčepu, na 
němž se bude simulovat provoz a hledat správné řešení. 
Datové analýzy budou probíhat v cloudu na platformě 
Microsoft Azure. Měření v rámci projektu Chytrej výčep 
potrvá 12 měsíců a výsledky budou dostupné na konci 
roku 2023.

Na konci loňského roku uzavřely společnosti Adastra 
a Hardwario po úspěšných pilotních projektech IoT stra-
tegické partnerství v oblasti digitalizace retailu. Zdánlivě 
paradoxně to znamená mj. to, že Hardwario vystoupilo 
z dceřiné společnosti Adastra Lab, v níž bude skupina 
Adastra nadále rozvíjet ucelená IoT řešení pro retail 
a navazující oblasti dodavatelského řetězce, včetně 
managementu odpadů a ESG reportingu. Hardwario 
bude Adastře dodávat IoT komponenty s cílem spo-

Internet	věcí	adoptoval	
digitální	dvojčata
IoT, čili Internet věcí, je stále skloňovanějším i v obalovém průmyslu a logistice. 
V poslední době dochází k jeho zajímavému propojení s vývojem „digitálních 
dvojčat“. Podívejme se na několik příkladů.

Miroslav Dočkal
Stefan Hohm, chief development officer (CDO)  

a člen představenstva skupiny DACHSER.
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lečně dodávat na globální trh špičková a škálovatelná 
řešení zejména v oblasti chytrých regálů a vah. Adastra 
má nástroje pro zpracování a vizualizaci dat a následnou 
optimalizaci procesů nebo prediktivní AI. 

DACHSER	nasazuje	ve	skladech	„digitální	dvojče“	@ILO
Koncem listopadu oznámil mezinárodní logistický 
provider DACHSER, že ve svých překládkových skla-
dech DACHSER Unterschleißheim nedaleko Mnichova 
a DACHSER Öhringen u Stuttgartu úspěšně otestoval 
„digitální dvojče“ @ILO. O projektu jsme již psali na por-
tále www.packagingherald.cz.

IoT	od	kasasi	i	na	železnici
Stejná společnost získala na přelomu roku poskytovate-
le logistického softwaru, společnost kasasi, a posílila tak 
v oblastech telematiky, konektivity, umělé inteligence 
(AI) a internetu věcí (IoT). Kasasi byla založena v roce 
2009 a vyvíjí SW pro přepravní procesy na pozemních, 
železničních a vodních cestách. Stefan Hohm, chief de-
velopment officer (CDO) a člen představenstva skupiny 
DACHSER, k tomu uvádí: „Platforma kasasi kombinuje 

telematická data z našich více než 8 500 výměnných 
nástaveb a 5 000 tahačů s daty o zásilkách a plánování 
z našeho klíčového systému pro řízení přeprav (TMS) Do-
mino. Inteligentní kombinace a analýza těchto dat nám 
otevírá zcela nové možnosti pro plánování přeprav, určo-
vání časů doručení a také sledování a řízení zásilek.“ Ak-
vizice probíhá postupně, dokončena bude v roce 2026. 
Společnost bude i nadále pokračovat v obsluhování 
stávajících zákazníků z oblasti železnice, retailu, potra-
vinářského a farmaceutického průmyslu. Další expanze 
bude zaměřená na analytická řešení pro přepravy po 
železnici.

Pomohou	i	5G	sítě
Internet věcí se bude nadále rozvíjet ve skladové i trans-
portní logistice: v prediktivní údržbě, při chlazení, vytá-
pění a osvětlení budov, a rovněž v aplikacích pro vysle-
dovatelnost: polohy, okolní teploty a vlhkosti, průběhu 
manipulace s baleným zbožím. Pro obalovou logistiku 
budou také důležité údaje spojené s pohybem vozidel, 
jejich spotřebou a dalšími parametry. Zvýšení využitel-
nosti IoT výrazně napomůže i rozvoj 5G sítí. 

JIŽ 40LET S VÁMI VŠE PROŽÍVÁME

Jediné licencované pracoviště pro registraci do Systému GS1 na území ČR,
které nabízí unikátní systém automatické identifi kace, sběru a sdílení dat.

Jsme jednou ze 115 neutrálních neziskových organizací GS1, které působí
v 150 zemích světa.

Pomáháme každý den více než 9500 společnostem v ČR a miliónům fi rem
po celém světě.

VĚŘÍME V SÍLU STANDARDŮwww.gs1cz.org

PI
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DODO je logisticko-technologická firma, která 
vznikla jako start-up v roce 2015, kdy nabíze-
la služby osobního asistenta. V roce 2016 ji 

koupil současný majitel Michal Menšík. Potenciál viděl 
především v B2B segmentu, proto firmu posouval tímto 
směrem. „Dnes je doménou naší společnosti moderní 
a ekologicky šetrná městská logistika řízená vlastní kom-
plexní datovou platformou, která firmě zajišťuje maximál-
ní efektivitu a přesnost při doručování, nejčastěji hned 
v den objednání,“ uvádí Peter Menky, chief commercial 
officer DODO Group.

Klienti jako Košík.cz nebo Tesco společnosti DODO 
kompletně přenechávají celou logistiku. Znamená to, že 
s nimi mají propojené systémy a DODO jim poskytuje 
doručení zboží i celou technologii za tím. „Zákazník to 
ale prakticky nepozná, objedná si v e-shopu našeho kli-
enta a zboží mu dovezeme my,“ vysvětluje Peter Menky. 
Samotní prodejci se proto nemusí v tomto ohledu o nic 
starat a mohou se soustředit na vlastní byznys.

DODO vozí zboží od malé elektroniky přes léky a dro-
gerii až po nadrozměrné zásilky. Umí však také expresní 

Co	klient,	to	jiný	požadavek
Společnost DODO je vnímána jako poskytovatel moderní a ekologicky šetrné městské logistiky 
doručující zásilku nejčastěji hned v den objednání. Distribuci typu poslední míle zajišťuje například pro 
Košík.cz, Tesco, KFC, Rossmann nebo Hervis. Aktuálně využívá více než 2 300 kurýrů a 1 250 vozů. 
Kromě České republiky a Slovenska operuje také v Maďarsku, Polsku, Německu, Rakousku 
a Bulharsku. 

Adriana Weberová
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rozvoz hotového jídla pro značky jako KFC. Nejsilněji 
se cítí v segmentu rozvozu potravin. „V několika zemích 
kompletně zajišťujeme logistiku například pro Tesco 
a vozíme pro supermarkety ze skupiny REWE nebo pro 
největší online supermarkety v CEE,“ doplňuje Peter 
Menky a dodává: „Jedná se o odvětví, ve kterém prak-
ticky nemáme konkurenci, a to i kvůli tomu, že se jedná 
o segment velmi logisticky náročný – jak z důvodu nut-
nosti zachovat teplotní řetězec, tak i kvůli potřebě špič-
kově plánovat trasy s ohledem na doručení v přesných 
hodinových slotech.“

Hlavními kritérii, ve kterých se liší požadavky klientů 
společnosti, jsou rychlost a forma doručení. Například 
Tesco používá plastové přepravky a Košík.cz papírové 
tašky. KFC požaduje oproti ostatním uživatelům služby 
expresní doručení do 30 minut v poměrně malých oblas-
tech okolo konkrétní restaurace, což vyžaduje jiné pojetí 
distribuce. Do segmentu expresního doručení se čím dál 
aktivněji zapojují alternativní dopravní prostředky, napří-
klad elektromobily nebo skútry.

Důraz je samozřejmě kladen také na udržitelnost. Cílem 
je proto co nejefektivnější doručování. Trasy jsou pečlivě 
naplánovány, což minimalizuje počet ujetých kilometrů. 
„V tom nám pomáhá naše vlastními daty poháněná lo-
gistická platforma GAIA, která plánuje a počítá opravdu 
každý aspekt logistického procesu. Snažíme se maxi-
málně automatizovat, predikovat poptávku i dopravní 
komplikace a šetřit práci našich zaměstnanců. Jsme 
schopni také v reálném čase sledovat provozní náklady 
jednotlivých vozidel, odhadovat příčiny dopravních ne-
hod, usnadnit kurýrům hotovostní operace a podobně,“ 
prozrazuje Peter Menky.

Aktuálně DODO využívá v sedmi zemích přes 2 300 vy-
školených kurýrů. Snahou je, aby kurýři poskytovali 
zákazníkovi tu nejlepší možnou zkušenost a vždy byli 
„ambasadory“ daného obchodu, pro který rozvážejí. Vy-

užívány jsou dodávky na CNG, dieselová auta, elektro-
mobily, skútry i jízdní kola. V dohledné době je zvažován 
plošnější přechod na elektromobilitu.

DODO v tuto chvíli nedisponuje vlastními tzv. dark-sto-
ry (skladovací jednotky plné nejrůznějšího zboží), ale je 
schopno zařadit do logistického procesu sklady klientů. 
Zároveň pracuje s konceptem virtuálních cross-docků 
neboli dočasných překladišť. Fungují tak, že například 
dodávka přiveze zboží do vytipované mikrooblasti, ze 
které jej následně mohou doručovat jednotliví kurýři 
na konkrétní adresy. Jedná se o koncept, který je dob-
ře aplikovatelný zvláště v hustěji zastavěných částech 
měst. Cross-dockem může být i například cyklodepo. 

Volba obalů je v režii obchodníků. Jak již bylo uvedeno, 
někteří využívají papírové tašky, jiní vratné přepravky. 
Výjimkou není ani doručování zcela bez obalu, napří-
klad čerstvé ovoce pro německého klienta Frugee, což 
je ekologická a zároveň ekonomická varianta. Plánem 
společnosti DODO pro nejbližší budoucnost je etablovat 
se na německém a rakouském trhu, posilovat pozici na 
trzích, kde působí, a být v trojce největších evropských 
hráčů v oboru. Konkurenci chce dlouhodobě porážet 
především díky udržitelnosti a efektivitě doručování. 
Právě tyto dvě hodnoty jsou pro firmu klíčové. 

A NEW GENERATION

Gekkon International s.r.o.

Vysokozdvižný vozík HELI s maximálním výkonem
a účinnos elektrického pohonu lithiové baterie

www.heli.cz

A NEW GENERATION

Gekkon International s.r.o.

Vysokozdvižný vozík HELI s maximálním výkonem
a účinnos elektrického pohonu lithiové baterie

www.heli.cz

Mezi společnosti, pro které DODO doručuje potraviny 
a nápoje, patří například Tesco, Penny Market, Billa, 
Albert, Košík.cz, KFC, Burger King nebo farmářské 
tržiště Scuk.cz. 

„Za rok se nám povedlo v Maďarsku vyrůst o 150 % 
a vyzkoušeli jsme si tam pár novinek na poli logistiky. 
Jachtařům na jezeře Balaton jsme v létě rozváželi zboží 
elektrickými vodními skútry a aktuálně tam testujeme 
doručování zásilek pomocí dronů,“ uvádí Peter Menky.

A NEW GENERATION

Gekkon International s.r.o.

Vysokozdvižný vozík HELI s maximálním výkonem
a účinnos elektrického pohonu lithiové baterie

www.heli.cz

PI

Hotovka do 15 minut
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Společnost Dáme jídlo působí na trhu již od roku 
2012, kdy svým zákazníkům nabízela rozvoz jídla 
z restaurací zpravidla do 60 až 90 minut. V roce 

2014 se stala součástí mezinárodní skupiny Delivery 
Hero, která jí pomáhá posouvat podnikání ještě o kus 
dále. Například se jí podařilo v roce 2021 spustit první 
virtuální samoobsluhu, službu Dáme market. Zákazní-
ci ji mohou využívat k objednání potravin, nápojů, ale 
také například drobné elektroniky, drogistického zboží 
nebo dárků a květin. Služba nabízí doručení produktů 
z vlastní sítě tzv. dark-stores (skladovací jednotky plné 
nejrůznějšího zboží), ale i z partnerských obchodů, jako 
jsou Žabka nebo Pet Center. Svou objednávku přitom 
mohou díky q-commerce (quick commerce) dostat až 
před dveře zpravidla do 30 minut. „V létě roku 2022 
jsme zároveň spustili nový pilíř našeho podnikání, plat-
formu Dáme rozvoz, která má za cíl doručit zákazníkům 

jakékoliv zboží objednané na webech nejrůznějších  
e-shopů,“ doplňuje CEO společnosti Adam Kolesa.

Nejjednodušší způsob, jak mohou zákazníci služby využít, 
je prostřednictvím mobilní aplikace. Objednávku na Dáme 
jídlo a Dáme market je však možné vytvořit i přes webové 
stránky. Stačí se zaregistrovat, vybrat si, na co máte chuť 
nebo co doma schází, a několika kliknutími objednat. 

Službu Dáme rozvoz pak zákazníci najdou přímo 
v e-shopech. Při dokončení objednávky ve vybraném 
online obchodu stačí zvolit jako způsob dopravy rychlé 
doručení od Dáme rozvoz. Svou objednávku pak díky ku-

V	Dáme	jídlo	se	hraje	o	čas
Dáme jídlo je v současné době největší platforma zaměřující se na rychlý rozvoz jídla a spotřebního 
zboží v České republice. Spolupracuje s téměř 7 000 partnery, ať už se jedná o restaurace nebo 
obchody. Služby mohou Češi využít v přibližně 170 obcích České republiky, svou nabídkou tak 
pokrývá 60 % tuzemské populace. Objednané zboží budete mít za dveřmi i do 30 minut.

Adriana Weberová

O hladký průběh doručení  
se stará 3 800 kurýrů.
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rýrní síti obdrží zpravidla opět do 30 minut. „Naše služby 
jsou odpovědí spíše na impulzivní a nárazové nakupování. 
Zboží pak zákazníci dostanou hned do několika desítek 
minut,“ vysvětluje Adam Kolesa rozdíl od platforem typu 
Rohlík nebo Košík, kde jde spíše o plánované nakupování.

Klíčová je čerstvost, ať už se jedná o kontrolu kvality 
konkrétních produktů v dark-stores, nebo čerstvost jíd-
la z partnerských restaurací. Proto jsou pro doručování 
teplých a chlazených produktů využívány speciální ter-
motašky. Zákazníkům tak lze doručit jídlo z restaurace 
čerstvé jako od kuchaře nebo třeba vychlazené pro-
secco přímo na letní večírek.

Přinejmenším některou ze služeb mohou zákazníci vy-
zkoušet ve zhruba 170 městech po celé České republi-
ce. Síť online obchodů Dáme market v současnosti fun-
guje v Praze, Brně, Plzni, Liberci a v Olomouci.

Cílovou skupinou služby Dáme jídlo je podle Adama Ko-
lesy kdokoliv, kdo má rád dobré jídlo a chce šetřit vlastní 
čas. „Naše služby využije každý, kdo si váží svého volné-
ho času a nechce ho trávit jen vařením. Platformu Dáme 
market pak zákazníci využijí zejména k impulzivnějším ná-
kupům na poslední chvíli – ať už se jedná o dárek na naro-
zeninovou oslavu, lahev prosecca nebo suroviny na vaře-
ní.“ Typickými uživateli jsou muži starší třiceti let. Nejvyšší 
poptávku po službách pak mají lidé ve velkých městech, 
jako je Praha a Brno, kde je široká nabídka restaurací 
a podniků. Dáme jídlo spolupracuje s téměř 7 000 part-
nery z řad restaurací, obchodů a dalších dodavatelů.

Pro sektor q-commerce je zásadní rychlé doručení 
produktů, zpravidla jde o zmíněných 30 minut. „Pokud 
například při vaření zjistíte, že nemáte dostatek bram-
bor nebo vajíček, stačí otevřít naši aplikaci a na Dáme 
market objednat přesně to, co vám schází. Totéž pak 

platí například pro dárky nebo drobnou elektroniku,“ 
upřesňuje Adam Kolesa. Pro hladké fungování zmíně-
ného typu služeb je potřeba mít dobře rozmístěnou síť 
vlastních skladů (tzv. dark-stores) v kombinaci s partner-
skými obchody. Také pro platformu Dáme jídlo se hraje 
o čas. Lidé si totiž službu objednávají zpravidla hladoví, 
a tak se jim nechce na objednávku čekat. Proto je nutné 
mít propracovaný logistický systém, který bere v potaz 
současnou dopravní situaci a kurýrům naplánuje co nej-
efektivnější trasu.

O hladký průběh doručení se stará 3 800 kurýrů. Zhru-
ba desetina využívá kola a jejich počet neustále ros-
te. Dalším hojně využívaným dopravním prostředkem 
jsou automobily. Kurýři mohou buď využívat vlastní vůz, 
nebo si pronajmout firemní. K dispozici jsou vozidla na 
konvenční paliva a plyn (CNG a LPG). „Před několika 
lety jsme zkoušeli i elektromobily, nicméně vzhledem 
k potřebám denního kurýrního provozu nebylo použí-
vání elektromobilů optimální. Do budoucna se mu však 
rozhodně nebráníme a pozorně vývoj v této oblasti sle-
dujeme,“ říká Adam Kolesa.

Plánem	je	využívání	vratných	obalů
Při výběru obalů se snaží najít nejvhodnější cestu jak 
z pohledu ekologie a udržitelnosti, tak z pohledu sou-
časné ekonomické situace v restauračním segmentu 
a vhodnosti pro zákazníky. 

V minulosti testovali různé typy obalů, včetně papíro-
vých, které se ale úplně neosvědčily – jednoduše pro-
tékaly. Partnerským restauracím doporučují používat co 
nejekologičtější materiály. Obvykle se teď sází na různé 
kombinace materiálů. Primárně se jedná o kombinace 
papírových obalů a rozložitelných plastů, ale žádná za-
tím nevyhrála.

Plánem je postupně zavádět vratné obaly. Důležité je, 
aby byl systém vratných obalů funkční a efektivní nejen 
pro partnerské restaurace, ale také pro zákazníky. Při je-
jich zavádění je navíc potřeba myslet na logistiku – obaly 
by museli od zákazníků vyzvedávat kurýři, případně by 
bylo nutné vytvořit sběrná místa. „Je tedy potřeba na-
jít řešení, které bude výhodné a pohodlné pro všechny 
zúčastněné,“ podotýká Adam Kolesa. 

Dáme market zákazníci využijí 
zejména k impulzivnějším nákupům 

na poslední chvíli.
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Skladování specifického segmentu zboží, jakým 
jsou doplňky stravy, podléhá přísným pravidlům, 
která mohou být při velkém objemu zboží poměr-

ně snadno, ač neúmyslně, porušena. Obchodníci se tak 
často rozhodnou svěřit manipulaci s podobným typem 
produktů do rukou odborníků. Právě oni vědí, jaké pa-
rametry zboží je nutné pravidelně hlídat, a zároveň do-
kážou své služby přizpůsobovat specifickým potřebám 
každého klienta. Na uvedeném principu funguje napří-
klad společnost Skladon. Za stěžejní považuje povin-
nost pojící se ke skladování doplňků stravy, především 
nutnost pravidelného sledování exspirací jednotlivých 
produktů. Tato povinnost je brána v úvahu již na příjmu 
zboží, kde celý intralogistický proces začíná. Právě na 
tomto místě jsou totiž do skladového systému (WMS) 
zaevidovány detailní informace o přijímaném zboží, včet-
ně zmíněného data exspirace. Informace se následně 

„nese“ s produktem po celou dobu jeho přítomnosti 
v distribučním centru. 

Logistika	doplňků	stravy	
v	rukou	experta
Se skladováním a logistikou doplňků stravy se pojí řada specifik, která je potřeba dodržovat nejen 
z důvodu efektivního nakládání, ale také s cílem minimalizace zbytečných vícenákladů. Odborníkem 
na tuto oblast je v České republice například společnost Skladon, jeden z největších tuzemských 
poskytovatelů fulfillmentových služeb. Kompletní logistiku zajišťují společnostem, jako je Erectafit, 
Ostefit, Olipil, nanoSPACE, Rays of Beauty nebo Ramissio. Jak Skladon ke svým klientům přistupuje 
a na co se u tohoto sortimentu zaměřuje, se dozvíte v následujících řádcích.

Adriana Weberová

Tomáš Kohút, marketing manager společnosti Skladon
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V rámci vychystávání zboží se poté pracuje s metodou 
FEFO (First Expiry First Out), což znamená, že u přija-
tých objednávek jsou vychystávány nejprve kusy zbo-
ží s nejkratší dobou exspirace. „U vychystávání zboží 
zmíněného charakteru bereme kromě metody FEFO 
v potaz také určitou minimální lhůtu exspirace tak, aby 
koncovému zákazníkovi nedorazilo zboží těsně před 
exspirací. Našim klientům z řad e-shopů tímto zkvalit-
ňujeme zákaznickou zkušenost a minimalizujeme odpi-
sy, s čímž souvisí i eliminace finančních ztrát,“ doplňuje 
Tomáš Kohút, marketing manager společnosti Skladon. 
V případě nízkých prodejů a možného vypršení exspira-
ce jsou produkty evidovány a následně je uživatel služby 
kontaktován. Ten tak například může spouštět slevovou 
marketingovou akci a další doprodej.

Důležité je také sledování šarží – tato informace je evi-
dována na příjmu u produktů obdobným způsobem 
jako u zmíněné exspirace. „Například pokud nás klient 
informuje o stažení konkrétní šarže, třeba z důvodu zá-
vadnosti způsobené ve výrobě, jsme schopni produk-
ty s danou šarží okamžitě odebrat a zamezit tak jejich 
distribuci do rukou koncových zákazníků,“ uvádí příklad 
Tomáš Kohút.

Neméně důležitou funkcí je skladování na tzv. multiSKU 
pozicích. Doplňky stravy jsou většinou produkty malého 
objemu, a proto je nezbytné systémově na jedné skla-
dovací pozici uchovávat více SKU (jedinečných typů pro-
duktů) najednou. Klienti Skladonu ušetří nemalé finanční 
prostředky, ve fulfillmentu je jim totiž měsíčně fakturová-
na částka za využité skladové prostory flexibilně – pla-

tí tedy pouze tolik prostoru, kolik v konkrétním měsíci 
reálně využijí. S tím souvisí také neustálá konsolidace – 
pokud má klient dvě poloprázdné pozice, produkty jsou 
sloučeny do jedné. Zákazník opět platí za služby méně 
a provozovatel skladu zároveň navyšuje jeho kapacitu. 
I v těchto případech je brána v potaz exspirace i šarže, 
podle nichž jsou produkty shlukovány.

K dalším požadovaným činnostem patří štítkování. K pro-
duktům jsou přikládány etikety s informacemi v několika 
jazykových mutacích podle cílové destinace objednáv-
ky. K balení jsou dále přidávány osobní vzkazy, příbalové 
letáky v různých jazycích, promo materiály nebo napří-
klad nálepky za účelem kustomizace balení. Právě ta je 
pro e-shop stále důležitějším prostředkem v budování 
vztahu s koncovým zákazníkem. Ve Skladonu si proto 
může každá firma předem stanovit konkrétní preference 
ve způsobu balení svých produktů a následně je v pří-
padě potřeby také libovolně upravit.

Kompletace dárkového balení

PI
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Zapomenout bychom neměli na kompletaci dárkových 
balení. „Klient nám nadefinuje kusovníky, tedy složení, 
co by v jednotlivých dárkových baleních / sadách / se-
tech mělo být obsaženo, a my na tomto základě plníme 
jeho přání a kompletujeme balíčky do finální podoby,“ 
popisuje službu Tomáš Kohút. Zpravidla se jedná o vklá-
dání konkrétních nebo doplňujících produktů, definice 
výplňového materiálu, vložení příbalových materiálů, 
okrasné či personalizované prvky, gravírování nebo po-
užívání konkrétního obalového materiálu na míru dané-
ho balíčku.

Skladování potravinových doplňků vyžaduje také sledo-
vání vlhkosti a teploty. Ve Skladonu k jejich monitorování 
a evidenci dochází třikrát denně. Dodržovány jsou kon-
krétní požadované hodnoty tak, aby nedošlo k poškoze-
ní skladovaného zboží. V případě potřeby jsou využívány 
také chladicí boxy nebo lednice, například pro nápoje.

Zákazníci společnosti Skladon mají díky spolupráci k dis-
pozici také užitečný reportovací nástroj. Aplikace My-

Skladon jim poskytuje kompletní logistická data – mají 
v ní 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, online a v reálném 
čase veškeré informace o svých objednávkách, sklado-
vých zásobách a například i vratkách. Sami jsou si tak 
schopni na dálku řídit své skladové hospodářství, aniž 
by své produkty nadbytečně přezásobili, případně ne-
měli dostatečné počty kusů, čímž by hrozilo vyprodání 
a ušlý zisk. V rámci aplikace mají totiž k dispozici funkci 
ROP, pomocí níž si mohou nastavit signální hladinu zá-
sob, která je upozorní, jakmile klesne zásoba produktu 
na předem stanovenou hranici. Obchodník se tak včas 
a snadno dozví, že je potřeba daný produkt doobjednat 
u dodavatele.

Nedílnou součástí logistických služeb jsou i kontrolní 
mechanismy. Na příjmu je proto zboží kontrolováno 
nejen kvantitativně, ale i kvalitativně (vizuálně), včet-
ně jeho poškození, roztržení, dotahování uzávěrů atp. 
„S klienty máme nastaveny směrnice, podle kterých se 
řídíme. Pokud je produkt nesplňující požadavky odhalen, 
je zadržen a následně kontaktujeme klienta,“ popisuje 
spolupráci Tomáš Kohút. Nevyhovující zboží tak není 
dostupné na e-shopu klienta a ten se sám rozhoduje, 
jak s ním naložit (vrátit dodavateli, kompenzovat škodu 
u dodavatele zboží a podobně).

Online obchodování se už z podstaty věci potýká s vyso-
kou mírou vratek. Poskytovatel logistických služeb proto 
musí zvládnout i činnosti s tím spojené. U vraceného zbo-
ží balíček rozbaluje a kontroluje obsah – zda sedí počet 
produktů u původně odeslané objednávky, jestli nejsou 
produkty poškozeny nebo zda již nepodlehly exspiraci. 
Následně personál distribučního centra postupuje po-
dle předem stanovených pravidel, která se mohou u kaž-
dého klienta lišit. Vybrané produkty jsou tak v některých 
případech uloženy do skladových prostor, v jiných zasílá-
ny zpět klientovi nebo rovnou likvidovány. 

Skladování potravinových doplňků vyžaduje sledování vlhkosti a teploty.

Na příjmu je zboží kontrolováno nejen kvantitativně, ale i kvalitativně.
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nahrává	akcent	
na	udržitelnost

LOGISTIKA

Stejně jako u potravin a nápojů se v kategorii přepravních 
obalů vrátíme na skok na loňský FACHPACK. I v této kategorii 
byl cítit silný akcent na udržitelnost. Veletržní novinky doplnily 
ukázky z produkce společnosti SERVISBAL OBALY.

Adriana Weberová

Pro přepravu nebezpečného zboží (pevných látek 
a past) lze například využít certifikované balení na 
bázi papíru od společnosti DENSA. Na jejím stán-

ku během veletrhu FACHPACK byly prezentovány hned 
tři řady lišící se velikostí. Poslední novinkou je Eco Drum 
Green vyrobený z recyklovaného papíru.

Společnost Nefab Group se na vý-
stavní ploše pochlubila obalovým 
řešením EdgePak Straw. Německý 
obalový institut ho ocenil i v soutěži 
German Packaging Award pro rok 
2022. Jde o obal pro lithiové bate-
rie, který je z vlnité lepenky a sklá-
dacích rohů vyrobených z materiálu 
na bázi slaměných vláken. O oba-
lu jsme již psali také na portále  
www.packagingherald.cz.

K vidění bylo ale i další řešení s vy- 
užitím EdgePak Straw. Jedná se 
o jednocestnou variantu s nastavi-
telnou výškou z pětivrstvé vlnité le-
penky a skládacích rohů vyrobených 
opět z materiálu na bázi slaměných 
vláken. Výšku lze přizpůsobit veli-
kosti a množství baleného produktu 
pomocí počtu jednotlivých „ringů“.

Impozantní stánek, ve kterém dominovalo kolo z vlnité le-
penky, měl na norimberském veletrhu SERVISBAL OBA-
LY – a tím se dostáváme do současnosti. „V Servisbalu 
často hledáme obalová řešení, která využívají již jednou 
použitou vlnitou lepenku. My říkáme, že se snažíme dá-
vat krabicím druhý život. Mnoho zákazníků asi zná naši 
kartonovou vlnu Kartofix, kterou dodáváme na český trh 
již mnoho let,“ připomíná specialista marketingu Dalibor 
Vrba a představuje několik novinek.

Loni byla na trh uvedena novinka na poli ekologic-
kých výplňových materiálů, kterou prozaicky nazývají 
Sypáček. Jak již jméno napovídá, jedná se o sypkou 
výplň vkládanou do krabic k ochraně zboží. Vyrábí se 
na speciálně vyvinutém stroji produkujícím úhledné 
proužky určené k vsypání do obalu. Nejdůležitější 
ovšem je, z čeho se Sypáček vyrábí. Použitou suro-
vinou je totiž vlnitá lepenka, která by jinak nenašla 
využití.

Například různé odřezky, zbytky z výroby a nevyužitá 
lepenka, to všechno lze k produkci Sypáčku využít. 
Podmínkou pochopitelně je, aby použitý materiál 
nebyl znečištěný nebo vlhký. „Jedná se tak o 100% 
ekologický produkt bez kompromisů, protože opě-
tovné použití je tou nejlepší recyklací,“ myslí si Da-
libor Vrba. Výplň tvoří spolu s krabicí jednodruho-
vý, tudíž snadno recyklovatelný obal. V současnosti 
v Servisbalu vyvíjejí balení zmíněné střiže do papíro-
vých sáčků, čímž se eliminuje prašnost a plnění do 
obalů je komfortnější.

Sypáček od společnosti SERVISBAL OBALY

Detail EdgePak Straw

Jednocestné balení 
s EdgePak Straw 

a nastavitelnou výškou 
A to není zdaleka všechno
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Pokud vodík navíc pochází z regenerativních zdro-
jů, jako například z bioplynu nebo elektrolýzy ze 
sluneční či větrné energie, je klimaticky neutrální. 

I proto je již dlouhou dobu vodíková technologie sou-
částí produktového portfolia společnosti Linde Mate- 
rial Handling. Dodavatel intralogistických řešení má tak 
v rámci svého portfolia k dispozici širokou nabídku mož-
ností alternativních pohonů manipulační techniky. Jedná 
se o plynové palivo CNG včetně zajištění plnicí stanice, 
Li-Ion baterie či pohon pomocí vodíkových palivových 
článků.

Společnost Linde Material Handling pro své zákazníky 
realizuje vodíkové projekty pro různé typy vozíků již od 
roku 1997. Od roku 2010 byla započata výroba vodí-
kových vozíků a již o tři roky později došlo v rámci stu-
die k testování manipulační techniky na vodík v lipském 
závodě BMW Group. To se osvědčilo, a proto bylo do 
automobilky dodáno dalších 70 souprav s tahači pohá-
něnými vodíkem. Důkazem toho, že jde o perspektiv-
ní pohon, je právě dokončovaná vodíková technologie 
včetně stanice ve výrobním závodě Linde v německém 
Aschaffenburgu. Do provozu zde bude uvedeno 21 hyb-

Vodík	je	perspektivní	pohon
Po manipulační technice s různými typy pohonů se stále častěji zmiňuje technologie vodíkových 
palivových článků. I ona představuje celou řadu výhod. Jde o systém, který během svého provozu 
neprodukuje žádné emise – a na to firmy slyší.

Adriana Weberová
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ridních systémů palivových článků pro vozíky, které na-
hradí většinu současných vysokozdvižných vozíků se 
spalovacími motory.

Používání vodíkových palivových článků na místě pro-
vozu je zcela ekologické. Navíc zde odpadá problém 
rychlosti dobíjení baterií. Vodík je do palivových článků 
natankován velmi rychle, za dvě až tři minuty, a navíc 
„odpadem“ je pouze čistá voda. Bezemisní stroje jsou 
proto ideální do vnitřních prostor skladů. „Krátká doba 
plnění pomáhá minimalizovat prostoje. To představuje 
obrovské výhody při vícesměnném provozu s velkými 
flotilami vozíků. Palivové články kromě toho neobsahují 
toxické kyseliny ani jiné škodliviny, což je výhodné nejen 
z hlediska recyklace, ale také bezpečnosti,“ vysvětluje 
Petr Vaněk, marketing & brand manager společnosti Lin-
de Material Handling Česká republika. 

Jde tak o zajímavou alternativu k olověným bateriím ze-
jména v odvětvích náročných z pohledu hygieny, jako je 
například farmaceutický a potravinářský průmysl.

Jak	vše	funguje?
Palivový článek generující elektrickou energii potřeb-
nou pro provoz vysokozdvižného vozíku je umístěný 
přímo ve vozíku. Energie se získává chemickou reakcí 
mezi kyslíkem a vodíkem. Článek napájí kompaktní li-
thium-iontovou baterii. „Tato hybridní kombinace pohání 
následně vysokozdvižný vozík tím, že dodává energii 
pojezdovému a zdvihovému motoru. Jedinými vedlejší-
mi produkty vznikajícími při ,studeném spalování‘ jsou 
teplo, vodní pára a čistá voda,“ vysvětluje Petr Vaněk.

Limitem	může	být	vodíková	čerpací	stanice
Také společnost Jungheinrich nabízí, kromě jiných poho-
nů, vozíky na vodíkové palivové články. Určitý limit vidí 

v nutnosti vybudovat vodíkovou čerpací stanici. „Dnes 
je v každém skladě elektrická přípojka, naopak postavit 
vodíkovou čerpací stanici je něco nového, nákladného 
a poměrně složitého,“ upozorňuje Pavel Králík, produk-
tový manažer společnosti Jungheinrich (ČR), a dodává, 
že využívání vodíkové technologie vidí v případě flotily 
čítající přibližně 100 vozíků. „Pokud firma chce jít cestou 
vodíkové technologie, nemůže se rozhodovat pouze na 
základě manipulační techniky. Musí se rozhodovat ve 
větším měřítku. Mít flotilu aut, nákladních aut a k tomu 
i vozíků, případně čerpací stanice pro veřejnost,“ dopo-
ručuje. V současné době je manipulační technika s vo-
díkovým pohonem doplněk (část) celkového energetic-
kého konceptu firmy.

Víru ve vodík potvrdila skupina KION Group, mateřský 
koncern společnosti Linde Material Handling, zahájením 
výroby vlastních palivových článků pro své průmyslo-
vé vozíky. Do technologie plánuje investovat více než 
11 milionů eur a již na jaře letošního roku chystá uvede-
ní svého vlastního 24V systému palivových článků pro 
skladovou techniku. „V následujících letech by mělo být 
představeno kompletní portfolio palivových článků, což 
znamená, že budeme brzy schopni nabídnout svým zá-
kazníkům vše potřebné z jednoho zdroje,“ dodává Petr 
Vaněk.  

Tahače na vodík od Linde MH ve výrobním závodě BMW v Lipsku

Palivový článek v čelním vozíku Linde
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Moderní technologie v manipulační technice, které 
jsou ekonomicky dostupné a dávají smysl v šíři 
použití ve skladech a výrobních provozech, mo-

hou být poháněny elektrickou energií. Například lithiovou 
baterií zabudovanou přímo v těle manipulační techniky.

Vysokozdvižné vozíky se zmíněnou baterií přejímají po-
zitiva od vysokozdvižných vozíků se spalovacími pohony 
a pohony olověnými bateriemi. Přitom negativa a dopa-
dy na pohodlí, ekologii a vysoké provozní náklady ne-
chávají v minulosti.

Současná skladová manipulační technika se vyzna-
čuje velmi tichým provozem bez zplodin, velmi rychle 
se nabíjí bez limitu délky nabíjení pro použití ve více-
směnných provozech. Kromě toho se řídí důrazem na 

snižování uhlíkové 
stopy ve výrobě, 
minimalizací pro-
vozních nákladů 
a zejména bezpeč-
ností a komfortem 
obsluhy a pracov-
ního prostředí. 
„Používané lithiové 
baterie jsou zcela 

bezúdržbové a jejich inteligentní řídicí systém zaručuje 
maximální využití uložené energie ve spojení s ochranou 
funkčnosti baterie,“ připomíná Andrea Orlová, výkonná 
ředitelka společnosti GEKKON International.

Ta má ve svém portfoliu například vysokozdvižné vozíky HELI 
řady G3-LI. Poháněny jsou efektivními duálními AC motory 
určenými pro silný výkon a ovládány ZF duální převodovkou. 

Inteligentní zabezpečení jako limitní odpružení, nízko-
teplotní nabíjení, snímání zámku akumulátorového boxu 
a plná ochrana provozu, ale také například strategie ří-
zení dělá z vysokozdvižného vozíku vhodného partnera 
pro manipulaci. „Nasazeny byly například ve společnos-
tech, které působí v oboru automotive, výroby papíren-
ských strojů, logistice a dalších,“ uvádí Andrea Orlová.

Další výhodou vozíku jsou pohodlná jízda – komfort 
pro manipulanta s multifunkční područkou a pokročilý 
koncept designu zajišťující skvělý výhled manipulanta 
i drobnější tělo vozíku ve spojení se silným výkonem. 
Oceňována je jeho flexibilita, kompaktnost, stabilita 
a spolehlivost i v nejnáročnějších podmínkách výrob-
ních provozů a skladů. Zapomenout bychom neměli na 
nízkou hlučnost a možnost nepřetržité pracovní doby 
vozíku šest až osm hodin. 

Lithiové	baterie	 
jsou	zcela	bezúdržbové
Na stránce 42 jsme se zaměřili na technologie vodíkových palivových článků. Dodavatelé manipulační 
techniky však mají k dispozici více možností. Jedná se například o plynová paliva CNG a LNG nebo 
Li-Ion články. 

Adriana Weberová
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Robotické 
paletizační linky
>  Plně automatické robotické linky

>  Základní robotické linky

>  Speciální robotické linky

>  Delta a Scara roboty

Portálové manipulátory
>  Vysokorychlostní 

manipulační linky

>  Variabilní manipulační linky

>  Speciální řešení pro zákazníky

www.ekobal.cz

Balicí technika
>  Ovinovací stroje

>  Páskovací stroje

>  Zalepovací stroje

>  Smršťovací stroje

>  Hydraulické stroje
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Každý sklad má jedinečné vlastnosti, a proto po-
třebuje individuální řešení, která jej pomohou 
zefektivnit. Pro Volkswagen Slovakia, největšího 

výrobce automobilů na Slovensku, připravila společnost 
STILL Slovakia ve spolupráci s DHL Logistics unikátní ře-
šení v podobě kombinace elektrických vysokozdvižných 
vozíků, retraků, VNA a skladových vozíků a mobilního 
regálového systému pro maximální efektivitu interních 
logistických procesů.

Pro velké prostory, kterými automobilka disponuje, se 
osvědčily pojízdné (mobilní) regály, které ve srovnání 
s těmi běžnými dokážou téměř zdvojnásobit kapacitu 
skladu a pomáhají také snižovat náklady na osvětlení, 
vytápění a případně i chlazení. Závod Volkswagen v Bra-
tislavě se neustále vyvíjí, aby mohl vyrábět další a další 
modely aut, a proto se snaží efektivně využívat sklado-
vací prostory, optimalizovat všechny procesy a zvyšovat 
bezpečnost na pracovišti.

Optimalizace	a	efektivita	
skladu	bývá	velkou	výzvou
Efektivní logistika tvoří základ hladce fungujícího skladu. Jednoduše a spolehlivě fungující procesy 
usnadňují práci, jsou bezpečné, a navíc několikanásobně snižují náklady. STILL Slovakia a DHL 
Logistics Slovakia se v rámci více než patnáctiletého partnerství podílely na vývoji řešení na míru 
pro efektivní využití skladovacích a logistických prostor společnosti Volkswagen Slovakia, největšího 
výrobce automobilů na Slovensku.

Adriana Weberová 
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Úkolem	bylo	efektivnější	využití	skladovacích	prostor	
a	optimalizace	procesů
„Dlouhodobá partnerství, jako je to naše, jsou vždy 
známkou vzájemné důvěry a jsou pro nás také potvr-
zením, že jsme schopni vhodně reagovat na požadavky 
klíčových partnerů a splnit požadavky automobilového 
průmyslu,“ vysvětluje Marián Fábry, vedoucí prodeje 
společnosti STILL Slovakia. Dodává, že největší výzva 
spočívala v efektivnějším využití skladovacích prostor 
a optimalizaci procesů. Další prioritou bylo dlouhodobě 
zaručit vysokou kvalitu služeb a servisu.

Nasazena	byla	pestrá	škála	vozíků
Volkswagen Slovakia používá ve svém bratislavském 
skladu širokou škálu různých strojů a je zde v provo-
zu více než sto vysokozdvižných a skladových vozíků 
a vlečných souprav. Mezi používané modely patří napří-
klad vozík do velmi úzkých uliček MX-X (Man-Up), vo-
zík FM-X s výsuvným zvedacím zařízením a elektrické 
vysokozdvižné vozíky RX 20 a RX 60 od společnosti 
STILL. Největší oblibu si získaly modely RX 20, které 
zaujmou dynamickým zrychlením, vysokou rychlostí až 
20 km/h a přesnou manévrovatelností. Robustní elek-
trické vysokozdvižné vozíky RX 60 s nosností až osmi 
tun zase přesvědčují vyváženým výkonem a ergonomií, 
ovladatelností a energetickou účinností. Oba modely se 
používají především k nakládání nebo vykládání náklad-
ních automobilů a k ukládání zboží do regálů. 

A	to	není	všechno
Ve velkoskladech se osvědčily také již zmíněné vyso-
kozdvižné vozíky FM-X. Díky funkci aktivní stabilizace 
nákladu (ALS) umožňují ještě rychlejší obrat zboží. Au-
tomatický vyrovnávací impuls snižuje výkyvy stožáru při 
práci ve velkých výškách a tím zkracuje dobu zakládání 
do regálu až o 80 %. Pro zásobování výrobní linky pro 
konstrukci karoserií byly jako ideální dopravní prostřed-
ky zvoleny inteligentní tažné soupravy LiftRunner s elek-
trickým nebo hydraulickým rámem. 

Individuální potřeby bylo třeba zohlednit řešením na 
míru pro jednotlivé skladové prostory, jen tak bylo mož-
né docílit potřebného zvýšení efektivity, bezpečnosti 
a optimalizace, které jsou základem fungujícího a pro-
sperujícího skladu. 

Volkswagen Slovakia používá ve svém bratislavském skladu širokou škálu různých strojů.
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Příběh výrobce kvalitních bioproduktů v oblasti by-
lin, čajů a kořenů, společnosti Sonnentor, se za-
čal psát v rakouském Waldviertlu už v roce 1988. 

Jeho zakladatel Johannes Gutmann a pozdější ekologic-
ky smýšlející spolumajitel Josef Dvořáček, jednatel čes-
kého Sonnentoru, věřili a stále věří, že pouze udržitelné 
podnikání má budoucnost.

Jednou z posledních investic v čejkovickém závodě byla 
modernizace linky, na které se balí krabičky s porcova-
ným čajem. Její unikátnost spočívá v propojení čtyř ba-
licích strojů do jedné linky, přičemž každý může v reál-

ném čase vyrábět jiný sortiment. Na základě čárového 
kódu umístěného na krabičce z hladké lepenky je na 
ní laserem vypáleno datum spotřeby a šarže. Následně 
jsou čaje zabaleny do skupinového balení z lepenky, 
které obsahuje šest krabiček stejného druhu. Také na 
něj je opět automaticky podle čárového kódu vytištěna 
a nalepena etiketa. Poté jsou výrobky pomocí čárového 
kódu roztříděny zpět do výstupních drah po jednotli-
vých druzích. „Unikátnost spočívá především v prosto-
rové a finanční úspornosti, ušetřili jsme mnoho místa 
a spoustu peněz. Také zamíchání a následné roztřídění 
sortimentu je ojedinělé,“ říká na úvod ředitel výroby Mi-

Čtyři	baličky	v	jednom
Společnost Sonnentor nedávno investovala do modernizace balicí linky. Během první etapy došlo ke 
spojení čtyř stávajících balicích strojů do jedné linky. Výsledkem byla prostorová a finanční úspora, 
ale také snížení počtu operátorů na polovinu. Plánem je linku v březnu 2023 rozšiřovat o další část. 
V budoucnu by mělo dojít k propojení 12 balicích linek.

Adriana Weberová

… pokračuje na str. 50
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chal Kosař a dodává: „Myslím, že alespoň v rámci potra-
vinářství nemá podobná linka obdoby.“ Plánem je linku 
v březnu 2023 rozšiřovat o další část.

V	minulosti	stačily	ruce,	tužka	a	papír
Před modernizací linky byl za každým balicím strojem ink-
-jet, který na krabičky tiskl datum spotřeby a šarži. Ope-
rátorka následně krabičky ručně odebírala a vkládala do 
skupinového (šest krabiček) a transportního balení (pět 
skupinových balení). „V té době také nebyl v Sonnentoru 
rozvinutý informační systém a řada výrobní administrativy 
probíhala s tužkou a papírem,“ doplňuje ředitel výroby.

Myšlenka	vznikla	v	roce	2017
Pro investici do nové linky se vedení společnosti roz-
hodlo na konci roku 2017. Ve stejném období se řešila 
příprava projektu na stavbu nové výrobní, skladové a tu-
ristické haly. Zvažovalo se také uspořádání výroby, jak 
velký má zaujmout prostor a například její napojení na 
sklad. „Zároveň jsme dosavadní způsob výroby chtěli 

inovovat, aby odpadla repetitivní práce, která výrobku 
nepřináší přidanou hodnotu. Také jsme si přáli šetrněji 
značit výrobky, to vše prostorově velmi úsporně. V té 
době se z několika představených konceptů vybral ten 
stávající,“ vysvětluje Michal Kosař.

Ve	hře	byli	čtyři	dodavatelé
Nad plány nové haly se zástupci výrobce bioproduktů 
scházeli se třemi českými a jedním zahraničním doda-
vatelem. Cílem bylo vytvořit vizi, jak bude v budoucnu 
výroba porcovaného čaje v závodu probíhat. Postupně 
byl vytvořen koncept, který zvládne výrobu porcovaných 
čajů až na dvanácti balicích strojích (v době přípravy 
konceptu měla společnost čtyři moderní balicí stroje) ve 
dvou patrech nové budovy. V konceptu se počítá s auto-
matizací značení krabiček, vkládání a značení skupinové-
ho a transportního balení a automatickým skládáním na 
paletu. „Protože jsme chtěli systém maximálně úsporný 
na místo, vedlo nás to ke sloučení výrobků na společný 
dopravník, společné značení a používání kartonovacího 
stroje,“ uvádí Michal Kosař. Kvůli tomu bylo nutné sjed-
notit umístění čárových kódů na krabičkách, navrhnout 
novou, úspornější paletizaci a vymyslet automatické 
předávání informací z informačního systému a ze strojů 
k jednotlivým zařízením linky. „Nechtěli jsme čekat až na 
novou výrobní halu a chtěli linku začít používat, učit se 
s ní a testovat ji již ve stávajících prostorách. Proto pro 
nás bylo důležité, aby realizaci linky bylo možné rozdělit 
na několik etap a tvořit ji postupně,“ zdůrazňuje. Uvede-
né požadavky splnilo řešení od společnosti ANOPACK, 
české firmy napojené na dodavatele softwaru a řízení 
linky z blízkého regionu.

Nový kartonovací stroj a aplikátor etiket jsou od italských 
dodavatelů, laser od britského. O dopravníky se postara-
la tuzemská společnost. Také jednotlivé balicí stroje na 
krabičky porcovaného čaje jsou od italského dodavatele. 
Integrátorem linky byla společnost APO z Kyjova. Podle 
slov Michala Kosaře má výrobce v současné době za 
sebou nultou etapu, při níž byla každá krabička opatřena 
ještě celofánem. „Jednalo se o výrobní linku, kde do-
pravníky přivedly krabičky od jednotlivých balicích strojů 
k jedné celofánce a dál kompletace probíhala ručně. Ce-
lofán jako obalový materiál obepínající krabičku byl na-
hrazen lepším materiálem pro přebaly, který jako bariéru 
obsahuje polymer z kukuřičného škrobu. Dále proběhla 
první etapa spočívající v instalaci kartonovacího stroje, 
aplikátoru etiket a laserového značicího stroje. První eta-
pa následovala asi po jednom a půl roce od spuštění 
nulté fáze. Celkově instalace trvala přibližně pět týdnů.“

Dva druhy výrobků vyráběné v reálném čase. Oba se posléze sejdou na 
společném dopravníku, budou stejným zařízením označeny a následně 

zabaleny do skupinového balení.

… pokračování ze str. 48

Unikátnost projektu spočívá v propojení čtyř balicích strojů do jedné linky, 
přičemž každý může v reálném čase vyrábět jiný sortiment.
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Modernizace se neobešla bez komplikací. Bylo nutné, 
aby se linka v případě nečekané události zastavila. Třeba 
pokud na společný dopravník dorazí pět nebo sedm kra-
biček místo šesti nebo je krabička ve špatné poloze na-
příč, chybí vypálené datum spotřeby, dojde ke špatnému 
vytřídění skupinové krabice, k aplikaci nesprávného štít-
ku a podobně. S řadou popsaných případů se počítalo, 
ale i tak se vyskytlo několik nežádoucích jevů. Například 
krabičky bez vypáleného data spotřeby, krabičky s vy-
páleným datem spotřeby, které patřilo jinému vyráběné-
mu druhu, namixovaná skupinová balení (5 krabiček + 1 
jiná) a podobně. Podobné komplikace se neřeší snadno. 
„Linku jsme natáčeli kamerou a ve spolupráci s našimi 
pracovníky postupně doplňovali do řídícího programu 
další a další podmínky (časové mezery mezi jednotlivý-
mi šestkami výrobků, zastavení linky v případě kolísání 
rychlosti síťového připojení, resety informací po označe-
ní výrobků). Popsaná testovací fáze trvala asi šest měsí-
ců,“ upřesňuje Michal Kosař. Kapacita linky skládající se 
ze čtyř balicích strojů je přibližně 50 krabiček za minutu.

Již zmíněná úspora spočívá především v efektivním vy-
užívání jednotlivých prvků linky a jejich redukce. Aktuál-
ně je k dispozici jedna kartonovací linka pro čtyři balicí 
stroje, přičemž, jak již zaznělo, každý vyrábí v reálném 
čase jiný výrobek. Další výhodou je jeden společný 
laser značící výrobky ze všech čtyř linek. Na výstupu 
z kartonovacího stroje je navíc pouze jedna tiskárna 

s aplikátorem. „To znamená, že naše řešení je přibližně 
čtvrtinově investičně a prostorově náročné ve srovnání 
se standardním způsobem skládání linek,“ podotýká Mi-
chal Kosař. Výrobky ze čtyř balicích strojů navíc dokáže 
zpracovat polovina pracovníků. Ostatní dostali příležitost 
uplatnit se na zajímavějších pracovních pozicích.

V sortimentu společnosti Sonnentor je nyní přibližně 
160 druhů porcovaných čajů. „Krabičky mají stejný 
rozměr, a proto dopravníky ani kartonovačku nemusí-
me přestavovat,“ připomíná další benefit Michal Kosař. 
Navíc informace pro laser a pro tiskárnu štítků jsou do 
zařízení nahrány automaticky, což uspoří čas a je i velmi 
pohodlné pro obsluhu. 

Jak již zaznělo, výrobce se při svém podnikání snaží co 
nejméně zatěžovat životní prostředí. Vždy proto hledá 
lokální dodavatele, obaly nevyjímaje. Krabičky z hladké 
lepenky, přebaly i obaly z vlnité lepenky kupuje od vý-
robců z České republiky. Skupinové i přepravní balení je 
unifikované a liší se jen nalepenou etiketou. Pro doplně-
ní: přepravní balení je vyrobeno z třívrstvé vlnité lepenky. 

Společný dopravník před označením laserem. Na stoupacím dopravníku jsou vytvořeny mezi krabičkami mezery, aby se odhalil čárový kód.  
V pozadí šestice krabiček jiného druhu, která čeká na přesun na společný dopravník.

Automatizace není u konce
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Lásku k pivu vzbudil u Logana Planta jeho slavný 
otec – Robert Plant, kapelník britských rockerů 
Led Zeppelin. Právě on bral svého syna jako osm-

náctiletého do hospod v hrabství West Midlands. Už ve 
dvaceti letech chtěl mladík mít svůj pivovar, ale tenkrát 
dal nakonec přednost koncertování po světě se svou 
kapelou. Na turné v USA se však seznámil s řemeslným 
pivem – a nadchlo ho to tak, že svůj sen o vlastním pivo-
varu oprášil. Nejdřív v londýnské čtvrti Haggerston ote-
vřel hospodu, kde čepoval pivo vlastní výroby. Projekt 
se brzy začal prudce rozvíjet, vznikla firma Beavertown 
a výsledkem je nedávno dostavěný obrovský pivovar. 
Na úspěchu má nemalý podíl technologie značky KHS. 

První pivní pokusy dělal Logan Plant před necelými de-
seti lety doma v kuchyni. V současnosti je Beavertown 

Brewery podle svých údajů druhým největším londýn-
ským pivovarem. Nejnovějším přírůstkem z roku 2020 je 
nový výrobní závod v severolondýnském Enfieldu. Ob-
jem investic je asi 40 milionů liber. Cílem je vybudovat 
nejmodernější pivovar ve Velké Británii, který návštěvní-
kům poskytne jedinečný zážitek. „V posledních mnoha 
letech se jedná o jeden z nejambicióznějších projektů 
v britském pivovarnictví,“ uvádí provozní ředitel pivovaru 
Beavertown Brewery Nikola Marjanovic.

30%	růst	do	roku	2023
To, že Beavertown Brewery ve svém odvážném záměru 
vsadí na dortmundského systémového dodavatele KHS, 
bylo jasné celkem brzy. „V našem oboru se obecně ví, 
že má KHS v komplexních sudových a plechovkových 
stáčecích linkách obrovské know-how a dlouholeté zku-

KHS	pomáhá	splnit	ambice	
synovi	kapelníka	 
Led	Zeppelin
Společnost KHS dodala pro nově budovaný závod pivovaru Beavertown Brewery technologii  
ke stáčení piva do sudů a plechovek. Majitelem pivovaru je syn Roberta Planta z kultovní skupiny  
Led Zeppelin.

Adriana Weberová
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šenosti,“ vysvětluje Nikola Marjanovic a dodává: „Už od 
začátku jsme intenzivně komunikovali s týmem Andy-
ho Cartera, který je obchodním ředitelem KHS pro Vel-
kou Británii a Irsko. Výsledkem bylo zásadní rozhodnutí 
s cílem uspokojit rychle rostoucí zájem o naše značky 
řemeslných piv, například Neck Oil Session IPA nebo 
Heavy Gravity Hazy IPA, a postavit nový výrobní závod.“ 
Projekt zaštítil pivovarnický gigant Heineken, nejdřív 
jako 49% a v současné době 100% společník. „Stále 
ale fungujeme velmi nezávisle a chceme se hodně roz-
víjet. Pro tyto snahy jsou KHS a Heineken ideální part-
neři,“ vysvětluje Nikola Marjanovic. Dosud měl výstav 
piva každoročně dvojciferný růst, v roce 2023 chtějí 
dosáhnout 360 000 hektolitrů, což by bylo 30procent-
ní zvýšení. Velmi důležitým předpokladem ke zvládnutí 
tohoto náročného úkolu jsou moderní stáčecí a balicí 
zařízení. V tom je spolehlivým partnerem právě systé-
mový dodavatel z Německa. „Velkým plusem pro nás 
bylo pořizovat kompletní linky od jednoho dodavatele. 
Na základě našich požadavků přišla z KHS komplexní 
nabídka zahrnující jak potřebné strojní vybavení, tak 
realizaci projektu. Mají špičkové technologie, ale získali 
si nás také úrovní servisu a fungováním celého týmu,“ 
vysvětluje Nikola Marjanovic. 

Flexibilita	systémů	pro	budoucí	potřeby	
Nový závod je zaměřený na obalové segmenty KEG 
a plechovky. Zadání bylo jasné a jednoduché: růst ka-
pacity s cílem zvýšit prodej piva a příprava, resp. dimen-
zování provozu na další růst. „Nové KHS linky mohou 
flexibilně reagovat na budoucí změny,“ doplňuje Andy 
Carter.

Pivovar proto nakonec investoval do kompletní plechov-
kové linky právě od zmíněného dodavatele. Zařízení za-
hrnuje plničku Innofill Can DVD s uzavíračkou Ferrum, 
která je dimenzovaná až na 33 000 kusů 330mililitro-
vých plechovek za hodinu. Pokud by pivovar potřeboval 
zvládnout větší výrobní kapacitu, nabízí se stroj s ho-
dinovým výkonem až 135 000 plechovek. „Na rozvoji 
Beavertown Brewery se podílíme opravdu všestranně 
a účinností a úsporností našich linek vytváříme prostor 
pro velkou přidanou hodnotu,“ komentuje Andy Carter. 
Dojem udělala zvlášť vysoká kvalita výrobků z vysokový-
konné plničky. „Naše piva se nepasterizují, takže úroveň 

kvality zajišťujeme důrazem na hygieničnost,“ zdůrazňu-
je Nikola Marjanovic. 

Na plnicí linku navazuje etiketovací zařízení Innoket Neo 
a plně automatický balicí stroj KHS Innopack Kisters WP 
Advanced. Cestu výrobků Beavertown Brewery na trh 
výrazně zrychluje flexibilní a výkonná samolepicí stani-
ce. Umožňuje také levně vyrábět menší šarže. Suchou 
část výrobního procesu zakončuje efektivní paletizátor 
Innopal PB N a vykladač palet LD-Z.

Mikrobiologická	bezpečnost	a	čistota	výrobků	
nadevše
Kromě sektoru nápojových plechovek se pivovar spo-
léhá na letitou praxi KHS v sudových technologiích. 
Důkazem je investice do sudového systému Innokeg 
Transomat 6/1 Duo, který sudy myje a plní pomocí 
dvou integrovaných lineárních strojů. Nabízí výkon až 
160 sudů za hodinu s možností zvýšení dokonce až 
na 240 sudů s objemem 30 až 50 litrů. Díky pulznímu 
stříkání má zařízení výborné výsledky a zaručuje mikro-
biologickou bezpečnost a čistotu výrobků. Kvalitu dále 
zvyšuje protiproudové čištění ve vstupní myčce. Innokeg 
Transomat 6/1 Duo má pro výrobu zásadní význam, pro-
tože 75 % obratu pivovaru připadá na britské výčepní 
provozovny. Beavertown Brewery vyváží také do Itálie, 
Francie a Švédska. „Na kvalitu našich výrobků klade-
me velký důraz. Svá přísná měřítka v obou obalových 

Nápadný vzhled plechovek řemeslných piv z Beavertown Brewery  
se realizuje na flexibilní výkonné samolepicí stanici Innoket Neo.

Velkým plusem bylo pořízení linky 
od jednoho dodavatele.
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segmentech jsme schopni dodržovat díky osvědčeným 
technologiím,“ ujišťuje Nikola Marjanovic.

Nová sudová linka má i další výhody. Například dopravní 
pás v úseku modulární vstupní myčky Innokeg Transver-
sal prochází středem stroje. Pokud uživatel tuto funkci 
nepotřebuje, například při používání nevratných sudů, je 

možné ji vypnout. Sudy pokračují bez zpracování k dal-
šímu stroji. Kompaktní provedení také ve výrobních pro-
storách vystačí s malou podlahovou plochou. Patentova-
ný plnicí systém Direct Flow Control (DFC) dosahuje až 
40% úspory CO2 oproti běžným řešením. Tím společnost 
KHS opět dokazuje, jak je schopna svým zákazníkům 
pomoci ve snahách o udržitelnost. I pro Beavertown 
Brewery je jednou z priorit. Investovali nejen do úspor-
ného strojního vybavení, ale také do úplně nové úpravny 
vody. Dalším krokem bude instalace solární technologie.

Splněný	termín	zprovoznění	navzdory	komplikacím	
Výrobní závod zahájil provoz v dohodnutém termínu 
i přes výrazné problémy způsobené brexitem a pande-
mií covidu. „V tom nám velmi pomohl inteligentní systém 
vzdálené údržby ReDiS,“ konstatuje Nikola Marjanovic. 
Umožňuje na dálku analyzovat a často vyřešit případ-
né poruchy zařízení bez časově a finančně náročných 
návštěv servisních techniků. Přes síťové připojení mají 
technici z centrály KHS přístup ke všem připojeným sou-
částem KHS. 

 „Všichni zúčastnění se velmi zasloužili o to, že jsme 
všechno zvládli tak rychle,“ zdůrazňuje Nikola Marja-
novic a dodává: „Navíc náš mladý tým během projektu 
hodně načerpal z profesionality KHS.“ Právě zkušenosti 
a vzájemná důvěra jsou podle provozního ředitele další-
mi faktory, které přispěly k úspěšné realizaci. Nový pro-
voz s linkami KHS je podle Nikoly Marjanovice vlajkovou 
lodí londýnského pivovarnictví. 

Nový závod je zaměřený na obalové segmenty KEG a plechovky.

Výrobní závod zahájil provoz v dohodnutém termínu.
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V téměř každé výrobní lince se najde místo, kde je třeba aplikovat lepidlo a uzavřít balení před expedicí. Především v provozech 
s větším objemem výroby jsou na uzavření balení a lepený spoj kladeny vyšší nároky. Musí spolehlivě držet, rychle ztuhnout, 
být odolný vůči vnějším vlivům a lepidlo nesmí kontaminovat produkt nebo výrobní linku. Ze všech možných způsobů lepení 
je nejrozšířenější lepení pomocí tavných lepidel známé také jako hotmelt, protože dokáže spolehlivě splnit výše zmíněná 
kritéria. Navíc je možné jej plně automatizovat. 

Lepicí stroje, které šetří vaše náklady

Novinka – tavná jednotka Vision

Aplikační hlava Volta a vyhřívaná hadice Performa

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

Princip tavného lepení je jednoduchý. V tavné jednotce se 
lepidlo roztaví na pracovní teplotu. Následně se pomocí 
vyhřívaných hadic dopraví k aplikátoru a v potřebné dáv-

ce nanese na materiál, kde zchladne a slepí spoj. Aplikátorem 
může být ruční pistole, aplikační hlava či válcová nanášečka.

Jde o efektivní práci s elektrickou energií potřebnou pro roz-
tavení lepidla a jeho následné dopravení k produktu. Lepidlo 
totiž vlivem vysoké teploty degraduje a nevydrží věčně. Musí se 
zahřívat rovnoměrně a aplikovat co nejdříve. Právě náklady na 
energii a lepidlo tvoří hlavní složku provozních nákladů hotmelt 
systémů. Robatech působí v oblasti tavného lepení více než 
45 let. Za tu dobu se mu podařilo preciznost a efektivitu jeho 
strojů dotáhnout k dokonalosti a dělat dobré jméno pověstné 
švýcarské kvalitě. 

Tavná jednotka Vision
Vlajková loď společnosti Robatech s nejnižší energetickou spo-
třebou ve své třídě. Systém izolace CoolTouch chrání pracovníky 
a snižuje energetickou spotřebu až o 35 % oproti srovnatel-
ným jednotkám. Inovativní panel pro připojení hadic FlexPort 
zajišťuje flexibilní a snadnou implementaci zařízení. Lepidlo je 
v jednotce zahříváno 
rovnoměrně, takže 
nedochází k jeho na-
palování a vydrží déle. 
Díky SmartTerminalu 
může obsluha snad-
no zjistit stav systému. 
Jedná se o chytrou 
tavicí jednotku, kterou 
lze snadno propojit se 
systémem řízení výroby a je 
připravena pro Průmysl 4.0.

Vyhřívaná hadice Performa
Vyhřívané hadice pro tavná lepidla mají významný vliv na míru 
spolehlivosti a přesnosti lepených produktů. Díky nejmodernější 
technologii izolace udržuje Performa konstantní teplotu a visko-
zitu lepidla po celé své délce. Lepení se tak stává spolehlivějším 

a levnějším. Ve srovnání s jinými běžně dostupnými vyhřívanými 
hadicemi vyžaduje Performa v provozu až o 45 % méně energie 
a je připravena k provozu až o 30 % rychleji. 

Aplikační hlava Volta
Elektrická aplikační hlava Volta zajišťuje vysokou spolehlivost 
procesu bodového a housenkového nanášení termoplastických 
lepidel. Díky vysoké spínací frekvenci je Volta vhodná pro le-
pení přerušovaným nánosem, který snižuje spotřebu lepidla 
až o 40 %. Volta tedy významně snižuje spotřebu elektrické 
energie i použitého lepidla. Díky kompaktní konstrukci z oceli 
a hliníku je také odolná. Stupeň krytí IP55 zajišťuje ochranu před 
vnějšími vlivy, jako je proud vody nebo prach z kartonu. Proto je 
tato aplikační hlava vhodná do náročných podmínek, jako jsou 
ty, které se vyskytují v obalovém, potravinářském nebo farma-
ceutickém průmyslu.

Při současně vysokých cenách energií stojí za zvážení moderni-
zace strojového parku a výměna neefektivních výrobních zaříze-
ní. Taková investice má krátkou návratnost a stroje slouží ještě 
dlouho poté. Navíc je nyní možné na úsporná opatření čerpat 
dotace. Jakékoliv dotazy ohledně moderních lepicích zařízení 
rádi zodpovědí odborníci ze společnosti KALETECH, která je 
výhradním dodavatelem švýcarských lepicích strojů Robatech.
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Společnost KALETECH, dodavatel systémů pro 
aplikaci tavných a studených lepidel a výhradní 
český distributor švýcarského výrobce lepicích 

strojů ROBATECH, předvedla na únorovém veletrhu 
EmbaxPrint několik živých ukázek aplikací lepidla pro 
obalový průmysl. Představena byla tavná jednotka Vi- 
sion, aplikační hlavy Volta a Speedstar i vyhřívané ha-
dice Performa. Ty díky novému systému izolace Cool-
Touch snižují spotřebu elektrické energie při lepicím 
procesu o desítky procent oproti zařízením stejné třídy. 
Díky lepší izolaci jsou také bezpečnější pro pracovníky 
obsluhy a údržby, protože snižují riziko popálení. Lze je 
také snadno integrovat do systémů řízení výroby.

Lepení	roboty	v	Packaging	Live
KALETECH se rovněž stal jedním z partnerů balicí linky 
Packaging Live, kde zajistil lepení s využitím průmyslo-
vých robotů. Robotická řešení s lepicí hlavou si poradí 
s tvarově složitými součástmi a snižují spotřebu lepidla 
a zmetkovitost výroby oproti ručním aplikacím. K vidění 
zde byla i stabilizace výrobků na paletě bez fólie, po-

mocí lepidla. Paletizaci s použitím tavného lepidla lze 
integrovat přímo do procesu výroby. Není tedy nutné 
s paletou přejíždět na balicí stroj, který na každou paletu 
spotřebuje velké množství jednorázové plastové fólie. 
Firma v Brně také představila technologii pro aplikaci 
studených lepidel jako alternativu k tavným lepidlům 
a ruční aplikátor lepidla EasyStar. Práci s ním bylo možné 
sledovat v expozici společnosti Viking Mašek.

Úsporu	JTI	Switzerland	lze	zopakovat,	navíc	s	dotací
Jakých úspor lze použitím popsaných technologií do-
sáhnout, ukazuje případová studie výrobce cigaret JTI 
Switzerland. „Z čistě fyzikálního hlediska je k roztavení 
1 kg granulí lepidla zapotřebí přibližně 0,1 kWh,“ vysvět-
luje Adrian Vonesch, vedoucí údržby a servisu v JTI Swi-
tzerland, a dodává: „Úspory tedy musí vycházet z kon-
strukce tavicího zařízení, vyhřívané hadice a aplikační 
hlavy.“ Společnost vyrábí ve svém závodě v Dagmer-
sellenu 47 milionů cigaret denně pro značky jako Ca-
mel a Winston. Na šesti balicích linkách se balí vždy 50 
kartonů cigaret do přepravní lepenkové krabice. Nové 

Komu	sednout	na	lep
Lepení je v obalovém průmyslu nezbytným technologickým procesem. Má dvě hlavní stránky: 
materiály používané k lepení (tedy lepidla a pásky s lepem) a stroje k lepení používané. 

Miroslav Dočkal
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řešení Robatechu zde dokázalo výrazně snížit spotřebu 
energie při lepení. Test loni v únoru ukázal, že spotřeba 
energie při lepení byla nižší téměř o 50 %, přestože firma 
Robatech ve svém návrhu garantovala jen 30 %. Navíc 
spotřebu tavného lepidla dokázal Robatech na zkušební 
lince snížit o čtvrtinu. Testovací systém zahrnoval tavicí 
jednotku Vision S, dvě vyhřívané hadice Performa a dvě 
aplikační hlavy AX Diamond.

Pro české podniky je zajímavá možnost požádat o dotaci 
z veřejných prostředků v rámci programů na podporu 
úspornějších technologií. Dotace se pohybují v rozmezí 
0,5–200 milionů korun a mohou činit 35–60 % celkově 
investované částky. Více se o nich bylo možné dozvědět 
mimo jiné i na letošním EmbaxPrintu na stánku společ-
nosti KALETECH.

BOBST:	nová	verze	Expertfoldu	a	Masterfold	ve	
Všetatech
V polovině ledna uvedl Bobst na trh vylepšenou verzi 
své skládací lepičky EXPERTFOLD 50 l 80 l 110 s rych-
lostí až 450 m za minutu. Verze A3 EXPERTFOLD umož-
ňuje zkrácení doby přechodu ze dna se samosvorným 
zámkem na krabice se čtyřmi a šesti rohy až o 80 %. 
Mimo jiné je stroj nyní vybaven pneumatickými podava-
čovými rampami, které snižují pracovní zátěž operátorů 
a zkracují dobu seřizování stroje o 20 %. Integrace řízení 
stroje BOBST SPHERE následovala stejné úvahy. Stejně 
jako současná platforma nabízí možnost načítat opako-
vané úlohy, ovládat funkce stroje a poskytuje přístup 
k balíčku BOBST Connect Essential, který byl uveden 
na trh v loňském roce. „Nejnovějšími změnami se nám 
podařilo zkrátit čas nastavení a ještě více zvýšit produk-
tivitu i kvalitu krabic,“ říká Pierre Binggeli, vedoucí pro-
duktové řady Folder-gluers ve společnosti Bobst. 

Krátce předtím, koncem listopadu, instaloval THIMM 
pack’n’display ve Všetatech nový BOBST Master-
fold 230 A4, skládací lepičku klopových krabic (FKM)  
z vlnité lepenky včetně přídavného agregátu celkem 
za tři miliony eur. Novou lepičkou THIMM zdvojnásobil 
svou zdejší výrobní kapacitu a zlepšil rovněž ergonomii 
a produktivitu. 

THIMM plánuje používat FKM pro standardní obaly ve 
velkých nákladech, například se čtyřbodovým lepením 
a pracovní šířkou až 2,3 metru, které lze zpracovávat 
za plného chodu. Navíc lze realizovat komplexní za-
silatelské obaly pro oblast e-commerce a shelf ready 
packaging pro průmysl spotřebního zboží. „Díky této 
investici vzniknou pro naše zákazníky další kapacity na 
stávajících strojích pro výrobu individuálních speciálních 
obalů,“ říká Kornelius Thimm, generální ředitel skupiny 
THIMM. Inteligentní stroj během zpracování neustále 
kontroluje kvalitu lepení a vadné obaly vyřazuje bez 
zásahu člověka. Stroj také pracuje tišeji a energeticky 
úsporněji než jeho předchůdce. Za lepičkou je instalován 
nový automatický balicí stroj BOBST Speedpack, který 
zaměstnancům společnosti ulehčuje těžkou fyzickou 
práci, a navíc zvyšuje stupeň automatizace a produkti-
vitu. Ergonomicky navržený balicí stroj počítá a stohuje 
krabice a prostřednictvím nové dopravníkové techniky je 
automaticky předává k paletizaci. Podle výrobce to vše 
snižuje pracovní zátěž až o 60 % a vylučuje zdravotní 
rizika, která mohou vzniknout z opakované zátěže. V in-
vesticích plánuje THIMM ve Všetatech pokračovat. Přetahování vlasů lepidla

Výrobní úsek lepení kontaminovaný vlasy lepidla
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Například autonomní vozíky podle scénáře spo-
lečnosti EKOBAL. Právě ona nedávno instalo-
vala stroj Rotomatic 1700 Standard. Vybaven 

je přítlačným zařízením pro balení nestabilního zboží, 
překrývacím zařízením pro ochranu horní části palety, 
zdvihem palet a ropingem pro efektivní přibalení pa-
lety. Vybaven je jednomotorovým digitálně řízeným 
předepínacím zařízením s měřením cívky fólie. Sou-
částí balicí linky s Rotomaticem je také manipulace 
s paletami pomocí v úvodu zmíněných autonomních 
IGV vozíků AGILOX One. „Nové tři kolegy si adopto-
vali ve firmě Greiner Packaging, společnosti s více 
než 150letou tradicí a globální působností,“ prozra-
zuje uživatele Renáta Dobešová, CEO společnosti 
EKOBAL.

Julie, Pepa a Karel, jak je ve společnosti Greiner nazý-
vají, komunikují prostřednictvím wi-fi, bezpečně detekují 
překážky a následně zvolí jinou trasu. Pomáhají k tomu 
i všesměrově poháněná kolečka. K automatickému na-
kládání a pokládání palet do linky slouží speciální navá-
žecí dopravník. 

Novinkami či inovacemi nešetří společnost FANUC 
Czech. Nedávno představila nejnovější verzi nejsilnějšího 
kolaborativního robota (kobota) na světě. FANUC CR-35iB 
byl přepracován s cílem zkrátit dobu instalace a zlepšit 

přenosnost. Nově již není 
nutná vyrovnávací deska/
základna, která by odstra-
nila jakékoli nerovnosti na 
povrchu podlahy, což je 
běžný problém v mnoha 
továrnách. Základna vyža-
dovala ukotvení do pod-
lahy pomocí seřizovacích 
šroubů pro vyrovnání. To 
již není potřeba a instala-
ce kobota se tím značně 
urychluje.

Vylepšená verze je vhodná i pro použití na pohyblivých 
kolejnicích a mobilních robotech. Důvodem je snížení 
hmotnosti o 62 % (z 990 na 370 kg). Pokles hmotnosti 
je z velké části způsoben odstraněním podstavce (pro 
upevnění na zem) a měkkého krytu kobota, vše bez ja-
kéhokoli kompromisu v oblasti bezpečnosti. Kolabora-
tivního robota je nyní v případě potřeby mnohem snazší 
zvednout a přemístit. Odstranění podstavce také přispí-
vá ke snížení výšky o 19 % z 2 288 na 1 855 mm, což 
je užitečná úspora 433 mm.

Stejný dodavatel vloni rovněž posílil řadu lehkých kola-
borativních robotů CRX. Novinky pod označením CRX-
-5iA, CRX-20iA/L a CRX-25iA poskytují užitečné zatížení 
5, 20 a 25 kg a maximální dosah 994, 1 418 a 1 889 
mm. Navazují tím na modely kobotů CRX-10iA a CRX-
-10iA/L, které mají užitečné zatížení 10 kg a dosah 
1 249 mm a 1 418 mm. 

Seznamte	se	
s	Julií	a	spol.

Z mnoha důvodů doba nahrává automatizaci. Opakovat je nebudeme a hned se pustíme do ukázek 
novinek a instalací z praxe. Zavedou nás do společností Greiner, EKOBAL a FANUC.

Adriana Weberová

Součástí balicí linky s Rotomaticem je manipulace s paletami 
pomocí autonomních IGV vozíků AGILOX One.

FANUC CR-35iB nabízí kratší dobu 
instalace a lepší přenosnost.

Vydejme se za Julií, Pepou a Karlem
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Poco	Loco	vsadilo	 
na	multi-line	řešení
Společnost Scott navrhla a nainstalovala automatizovaný multi-line paletizační systém pro společnost 
Poco Loco, předního belgického výrobce tortillových wrapů, chipsů a dalších pochutin. Navržen je tak, 
aby současnou paletizační kapacitu až 50 palet za hodinu zdvojnásobil.

Adriana Weberová

TECHNOLOGIE

Multi-line paletizační systém pro balení tortillo-
vých výrobků byl ve společnosti Poco Loco, 
která je součástí finské skupiny Paulig Group, 

nainstalován v roce 2022 ve zcela nové budově v Roe-
selare. Systém obsluhuje produkci z několika nových 
výrobních linek. Celé řešení pokrývá všechny procesy 
od dopravy a akumulace produktů na akumulačních 
stolech až po paletizaci s využitím nejnovější verze 
paletizátoru PAL 4.0 od společnosti Scott Automation. 
Doplněno bylo o vkladač proložek, kompletní ovinová-
ní plných palet, etiketování a jejich dopravu do skladu 
s vysokými regály.

Společnost Poco Loco dala přednost multi-line řešení 
Scott před single-line variantou nabízenou jinými doda-
vateli. Nové zařízení je navrženo takovým způsobem, 
aby umožňovalo další rozšíření zajišťující zvýšení sou-
časné paletizační kapacity až 50 palet za hodinu na 
dvojnásobek. Dokončená první fáze pokryla čtyři balicí 

linky na tortillové výrobky v krabicích z vlnité lepenky 
a display boxech. Linky byly připojeny k akumulačním 
stolům a jedné centrální paletizační jednotce s již zmí-
něným konvenčním velkokapacitním paletizátorem PAL 
4.0. „Jakmile se naakumuluje dostatek výrobků na zapl-
nění celé palety, systém je vyvolá, dopraví k paletizátoru 
a postará se o paletizaci. Přísun produktů je umístěn ve 
výšce 3,5 m, aby se na úrovni podlahy uvolnilo místo pro 
výrobní a balicí linky,“ vysvětluje Jan Křikava, marketing 
manager společnosti Scott Automation.

Popsané multi-line řešení přináší značné výhody v po-
době nízkých nákladů na vlastnictví, spolehlivosti, vyso-
kého výkonu a nejvyššího standardu hygieny a bezpeč-
nosti. Kromě toho zaručuje kontinuální vysokou kvalitu 
produkce, a to s minimálním zapojením pracovní síly. 
Podobná řešení, instalovaná u několika předních ev-
ropských výrobců potravin, často fungují v nepřetržitém 
provozu. 
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Vývojář a konstruktér Michal Zdráhal, který byl 
techniky Igepa CZ vyškolen na obsluhu mode-
lu JWEI J-Cutter Pro TB08II-3121-PM, na něm 

oceňuje především přesnost a univerzálnost. Ač je stroj 
určen převážně do průmyslové výroby, v současné 
chvíli plní úlohu vzorkovacího zařízení. K tomuto účelu 
byl pořízen primárně s frézovacím vřetenem o výkonu 
1 800 W, které se jen tak nezadýchá ani při frézování 
nepoddajných materiálů. Stroj byl také doplněn o osci-
lační nůž, tangenciální nůž, bigovací kolečko, nože na 
V-drážku, rotační nůž do karbonového vlákna a CCD ka-
meru. Jak už název napovídá, velikost stroje je na délku 
2,1 a šířku 3,1 metru. Takto velkou plochu bylo nutné 
pro převoz rozdělit na dvě části, což je velký benefit pro 
stěhování, ovšem klade velké nároky na seřízení výšky 
stolu. Devítiosý servopohon v kombinaci s ozubeným 
soukolím a ramenem vyztuženým karbonovými pláty 

zaručuje přesnost ±0,05 mm s maximálním zrychlením 
až 1G, a to při rychlosti řezu až 1 000 mm/s. Instalova-
ný stroj má šest ploch rozdělených na segmenty, které 
mají své vlastní vývěvy. Pomocí softwaru lze měnit místa 
přisávání.

V praxi digitální řezací stroje JWEI nabízejí široké mož-
nosti uplatnění. V případě Igepa CZ a jejích zákazníků 
jsou primárně tyto stroje určeny pro viscom aplikace, 
jakými jsou bannery, PVC/PET/PP filmy, PVC desky, vlaj-
kovina, samolepicí vinyly, akrylové desky, POP/POS dis-
pleje a mnoho dalšího. Jeden ze strojů byl prodán i do 
společnosti zabývající se zpracováním obalových mate-
riálů. Stroje JWEI ovšem nacházejí uplatnění i v textilním 
průmyslu nebo v oborech zpracovávajících kompozitní 
materiály – jmenujme za všechny třeba firmu Rimac, jež 
vyrábí luxusní auta a bez fréz JWEI se neobejde.

JWEI	nabízí	 
absolutní	přesnost
Společnost Igepa CZ vloni uvedla na český trh digitální řezací a frézovací stroje značky JWEI. 
A protože jsme vám v loňském roce slíbili více informací o tomto zařízení, pojďme se nyní společně 
podívat na vůbec první instalaci do společnosti Manual Craft.

Adriana Weberová

Model JWEI J-Cutter Pro TB08II-3121-PM
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Michal Zdráhal ze společnosti Manual Craft nám k na-
instalovanému stroji řekl následující: „Překvapilo mě, 
jak stroj dokáže pracovat sekvenčně, vzorkovat, s ja-
kou přesností se pohybuje hlava, jak se dá přesně 
vyřezat přední i zadní část výrobku. Výhodou je také 
snadná obsluha stroje. Co mě na stroji opravdu baví, 
je výměna nástrojů frézy, která je řešena automa-
ticky. Oproti běžné produkci je výhodou karbonem 
odlehčené rameno, které stroji umožní být přesný při 
dobrzďování i na vzdálenějších pozicích.“ Nadšený 
je také samotným posuvem obráběných materiálů. 
Posouvat se dá samostatně pouze pracovní plocha, 
ale také pracovní plocha zároveň s obráběným ma-
teriálem.

Michal Zdráhal dále oceňuje širokou nabídku nástrojů 
pro řezání různých materiálů, například vlnité lepenky či 
pěnového polystyrenu. Po půlročním fungování nového 
zařízení hodnotí instalaci: „Není tam žádný kompromis 
mezi vzorkováním a průmyslovou výrobou, to mě na-
prosto překvapilo. A druhá věc je přesnost.“

Na stroji je oceňována přesnost a univerzálnost.

PI

KALETECH s.r.o.

Snižte náklady na energii

až o 60 % 

Nová technologie pro nános lepidla Robatech 
šetří desítky procent elektrické energie 
a lepidla díky revolučnímu systému izolace. 

www.kaletech.cz

Sledujte nás na sociálních sítích

JWEI v Manual Craft na videu
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BOBST	oneBARRIER	má	plastovou	i	papírovou	verzi
Loni v říjnu představila společnost BOBST na düsseldorf-
ském veletrhu K dvě novinky z řady flexibilních obalo-
vých substrátů oneBARRIER. Šlo jednak o třetí generaci 
plastového (PE) řešení PrimeCycle s až 98% recyklova-
telností (což je u bariérových fólií výjimečně vysoká hod-
nota) a výbornými bariérovými vlastnostmi, bez vrstvy 
EVOH či vrchního ochranného nátěru, jako alternativy 
metalizované PES fólie. PrimeCycle vznikla ve spolu-
práci se společnostmi Dow, Michelman, Sun Chemical 
a Zermatt. Druhou novinkou byl papírový flexibilní mate-
riál FibreCycle vytvořený ve spolupráci se společnostmi 
Michelman a UPM pro obalové účely. První obaly z něj 
připravil BOBST ve spolupráci s finskou Huhtamaki. 

Aledeto	i	monomateriálově
Česká, resp. moravská společnost ALEDETO nedávno 
představila monomateriálové obalové novinky na bázi 
BOPE a BOPP, které pomáhají nahradit mechanicky 
nerecyklovatelné lamináty (s obsahem PET, hliníkové 
fólie, papíru apod.). Vyvíjeny jsou rovněž zdokonalené 

tepelně odolné OPP fólie, které řeší potřeby recykla-
ce flexibilních obalů lépe než PET fólie. Jde zejména 
o fólii Aledepack MB12, velmi tenkou (12mikronovou) 
a zároveň velmi odolnou OPP fólii pro široké spektrum 
obalových aplikací, kde jsou dnes používány PET fó-
lie. Určitým paradoxem je zlepšení užitných vlastností, 
snížení odpadu a zvýšení praktické recyklovatelnosti 
odstraněním papíru, který se stále častěji odstraňuje 
z flexibilních obalů při laminování s polyolefinovými ba-
riérovými a svařitelnými fóliemi. ALEDETO proto rozšíři-
lo své portfolio OPP fólií o nesvařitelnou fólii s matnou 
povrchovou Aledepack CSRM 18, poskytující matný 
vzhled tradiční pro lamináty na bázi papíru. K náhra-
dě běžných hliníkových fólií jsou určeny ultrabariéro-
vé 16mikronové OPP fólie Aledepack UHB, dostupné 
v transparentní i metalizované verzi a určené například 
pro balení kávy či kosmetiky. Zmíněné novinky umož-
ňují výrobcům přecházet od nerecyklovatelných ba-
riérových laminátů (např. PET/ALU/PE, papír/ALU/PE) 
k bariérovým laminátům na bázi PP recyklovatelných 
v recyklačních linkách PP. 

Flexibilní	monomateriály	
z	plastů	i	papíru
U flexibilních obalových materiálů je stále patrnější trend přechodu k monomateriálům, a to jak 
u plastových, tak i papírových řešení. Ta se rozšiřují tam, kde mohou plast funkčně nahradit. Podle 
společnosti RAJA bude letos například pro balení oblečení v e-commerce používán ve větší míře 
pergamenový papír místo tradiční plastové fólie.

Miroslav Dočkal
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Rovněž lakované fólie s povlakem PVdC jsou postup-
ně nahrazovány recyklovatelnějšími nehalogenovanými 
řešeními. ALEDETO brzy uvede na český trh nové fólie 
Aledepack BCO v 32mikronové a 42mikronové tloušťce 
– v provedení bez PVdC. Jde o vysoce lesklou OPP fólii 
s dobrou svařitelností, poskytující vysokou odolnost pro-
ti otěru a vhodnou například pro balení parfémů nebo 
zdravotnických a kosmetických pomůcek.

Fresh!Bag	z	papíru	pro	chlazené	zboží
I ve flexibilních obalech můžeme sledovat náhradu plas-
tových materiálů za papírové tam, kde to z hlediska úče-
lu lze. Společnosti Mondi a Fresh!packing takto nedávno 
vyvinuly chladicí tašku Fresh!Bag z recyklovaného kraf-
tového papíru s výbornými vlastnostmi udržení chladu, 
určenou pro odnos chlazených či mražených potravin. 
Kraftový papír s vysokou roztažností zlepšuje tepel-
něizolační vlastnosti tašky až dvaapůlkrát oproti dříve 
využívanému multimateriálovému nerecyklovatelnému 
obalu a je rovněž dobře potiskovatelný. Taška již získala 
ocenění v soutěži German Packaging Award a Mondi ji 
chce nasadit v celé Evropě. 

Amcor:	flexibilní	ekologie	v	plastu	i	papíru
Za zmínku stojí i blistrové fólie. V polovině loňského lis-
topadu získal recyklovatelný zdravotnický blistr Amsky 
společnosti Amcor cenu U.S. Plastics Pakt Sustainable 
Packaging Innovation Award v kategorii Recyklovatel-
nost. Blistry jsou vůbec nejžádanějším typem zdravotnic-
kého balení, zejména perorálně podávaných léků v pev-
ném skupenství a nutraceutik. Zatímco běžné blistry jsou 
většinou vyráběny z obtížně recyklovatelného PVC, Am-
sky je vyroben z PE. Už při výrobě snižuje Amsky uhlíko-
vou stopu oproti obvyklým blistrům o 55 % a recyklací 
se tato stopa sníží až o 75 %. Cena byla udělena na 
veletrhu klimatických technologií VERGE v kalifornském 
San José. Loni získal Amsky rovněž ceny za recyklova-
telné obaly v soutěži Packaging Europe’s Sustainability 
Awards 2022 a cenu AmeriStar za rok 2022 v kategorii 
Sustainable Packaging.

Amcor je ovšem dodavatelem flexibilních obalů nejen 
plastových, ale i papírových. V prosinci ohlásil, že spo-
lečnost Mars Wrigley Australia začne od letošního dub-
na balit čokoládové tyčinky Mars, Snickers a Milky Way, 
určené pro australský trh, do papírových obalů z Am-
Fiber Performance Paper s GSC certifikací. Lze je dob-
ře potisknout flexotiskem i hlubotiskem a lepit za tepla 
i studena. Z výrobního řetězce Wrigley Mars bude tímto 
krokem odstraněno 360 tun plastů. 

OTK	Group	se	transformuje
Článek zakončíme novinkou z korporátní oblasti. Zřej-
mě největší český zpracovatel flexibilních materiálů pro 
obalový průmysl, kolínská společnost OTK Group, se po-
čátkem letošního roku změnila na OTK printing & pac-
kaging. Loni v prosinci opět obhájila certifikaci podle 
normy BRCGS Packaging (Issue 6) s výsledkem AA, pro 
výrobu obalů s přímým a nepřímým stykem s potravina-
mi, kosmetikou a hygienickými výrobky. 

Společnost Mars Wrigley Australia přebalila známé tyčinky  
do papírových obalů od Amcoru.

Nové recyklovatelné blistry Amsky od Amcoru jsou vyrobeny z PE.

Papírovou tašku Fresh!Bag pro odnos chlazeného zboží vyvinuly společnosti 
Mondi a Fresh!packing.
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Podle analýzy agentury IHS Market by k uspokoje-
ní požadavků na jejich aplikace bylo potřeba do 
roku 2050 globálně investovat 1,5 bilionu USD, 

z toho část do recyklace. Konkrétně 300 miliard USD 
na pokročilou nebo též nazývanou chemickou recyklaci 
plastových odpadů, která by se mohla podílet 14–22 % 
na poptávce po plastech. Odhaduje se, že v současnosti 

nejčastěji používaná mechanická recyklace plastových 
odpadů by investicemi ve výši 112–200 miliard USD 
mohla přispět ročně 20 miliony tun k úspoře primárních 
plastů.

K problematice plastů vydala světová organizace pro 
hospodářskou spolupráci (OECD), jejímž členem od roku 

Globální	pohled	na	plasty,	
zejména	z	obalových	aplikací

Celosvětová produkce plastů v posledních desetiletích nepřetržitě roste. Plasty totiž pomáhají 
uchovávat potraviny a další výrobky, izolovat konstrukce a budovy, používat elektroniku a přispívat 
k úspornějším dopravním prostředkům. Trvalý nárůst jejich spotřeby má za následek růst uhlíkové 
stopy při jejich výrobě, velké objemy odpadů po skončení jejich aplikační životnosti a poškozování 
životního prostředí, zejména řek a oceánů.

František Vörös 
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1995 je i ČR, několik závažných zpráv. V únoru 2022 
se jednalo o zprávu „Global Plastics Outlook: Economic 
Drivers, Environmental Impact and Policy Options“, která 
shrnuje současnou globální produkci plastů, jejich po-
užití a produkci odpadů, odhaluje základní ekonomické 
faktory a mapuje dopady na životní prostředí. Identifiku-
je faktory, nezbytné pro další období s plasty, a to: trhy 
s recyklovanými (sekundárními) plasty, technologické 
inovace, opatření na státních úrovních a mezinárodní 
spolupráci, včetně mezinárodního financování. Množství 
plastového odpadu se za poslední desetiletí zdvojnáso-
bilo, přičemž většina nebyla efektivně využita.

Další zpráva OECD z června 2022 „Global Plastics Out-
look: Policy Scenarios for 2060“ zdůrazňuje, že bez ra-
dikálních opatření k omezení poptávky po plastech, bez 
prodloužení životnosti produktů a zlepšení nakládání 
s odpady a recyklovatelnosti poroste plastové znečiš-
tění. Zpráva odhaduje, že téměř dvě třetiny plastového 
odpadu v roce 2060 budou pocházet z předmětů s krát-
kou aplikační životností, jako jsou obaly, levné spotřební 
výrobky a textil. Dále uvádí, že celková světová spotře-
ba plastů vzroste ze 460 milionů tun v roce 2019 na 
1,231 miliardy tun v roce 2060, což je rychlejší nárůst 
spotřeby než u většiny dalších surovin a materiálů. Nej-
rychlejší růst zaznamenají rozvojové země Afriky a Asie. 

Země OECD budou v roce 2060 produkovat více plas-
tového odpadu – průměrně 238 kg na osobu, oproti 
77 kg na osobu v zemích mimo OECD. Množství plasto-
vého odpadu se globálně zvýší z 353 milionů tun v roce 
2019 na 1,014 miliardy tun. Únik plastů do životního 
prostředí se zdvojnásobí na 44 milionů tun, do řek, jezer 
a oceánů se více než ztrojnásobí. Vážným problémem 
je únik mikroplastů definovaných rozměrem pod 5 mm, 

kam patří plastové pelety, textilní úlomky z praní a oděry 
z pneumatik. Předpokládá se, že se zvýší podíl úspěšně 
recyklovaných plastových odpadů z 9 % v roce 2019 na 
17 % v roce 2060. Podíl plastů, které skončí na nekon-
trolovaných skládkách, se v životním prostředí sníží ze 
současných 22 % na 15 % (graf níže). 

Spotřebitelská poptávka po udržitelných produktech 
zesílila. Spotřebitelé často oceňují udržitelnost a upřed-
nostňují produkty založené na cirkularitě a nízké uhlí-
kové stopě. Strategie udržitelnosti EU pro chemické 
společnosti si klade za cíl být do roku 2050 klimaticky 
neutrální. Mezinárodní energetická agentura odhaduje, 
že emise z primární chemické výroby musí do roku 2030 
klesnout o 10 %. Jenom zákaz výroby spalovacích auto-
mobilů po roce 2030 a přechod na elektroauta způso-
bí v Evropě, podle americké agentury ICIS, uzavření až 
jedné třetiny rafinerií ropy. 

Významnou aktivitou chemického průmyslu je výroba 
plastů a té by chyběl zdroj – monomery pro jejich výrobu. 
Pokud chtějí výrobci plastů rozvíjet podnikání, musí spo-
lupracovat na využití plastových odpadů jako částečné-
ho zdroje, v souladu s přechodem z lineární na cirkulární 
ekonomiku. Nahradit část monomerů může chemická 
recyklace plastových odpadů, částečně nahradit jednot-
livé typy plastů může mechanická recyklace, např. pro 
splnění cíle EU – do roku 2025 zrecyklovat 10 milionů 
tun plastových odpadů nebo do roku 2030 recyklovat 
30 % plastových odpadů z obalů. Komise chce stanovit 
snížení spotřeby ropy pro výrobu plastů o 5 % do roku 
2030 a o 10 % do roku 2040. Pomoci by mělo i vyšší 
využívání biomasy, odpadního CO2 a udržitelné energie. 
Asociace Plastics Europe 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 
zvýší výroba panenských plastů o 1,2 milionu tun v roce 
2025 a o 3,4 milionu tun v roce 2030.
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Zpráva OECD navrhuje dva globální scénáře řešení. 
První na úrovni členských států OECD, kde by se mohl 
snížit plastový odpad téměř o pětinu a o polovinu jejich 
únik do životního prostředí kombinací fiskálních a regu-
lačních politik. Druhý scénář, který zahrnuje přísnější 
politiky implementované po celém světě, by mohl sní-
žit množství plastového odpadu o třetinu a téměř úplně 
odstranit únik plastů do životního prostředí. Scénáře 
vycházejí z dat za rok 2019, kdy bylo na světě spotře-
bováno 460 milionů tun plastů, z toho v zemích OECD 
247,1 milionu tun. Evropská unie se podílela 12,4 % při 
spotřebě 57 milionů tun. Pandemie covidu-19 způsobila 
v roce 2020 snížení globální spotřeby plastů o 2,2 %.

V období 2000 až 2019 se globální „produkce“ plas-
tového odpadu zdvojnásobila na 353 milionů tun. Na 
tomto nárůstu se aplikace v obalech podílejí 40 %, násle-
dují plasty ze spotřebního zboží s 12% podílem a textil 
s 11 %. Podle agentury Research and Markets by se 
hodnota plastového recyklátu měla celosvětově zvý-
šit ze 45,5 milionu USD v roce 2021 na 65,3 milionu 
USD v roce 2026, což představuje průměrný roční růst 
o 7,5 %. Hlavním podílem by měl přispět recyklát PET 
z obalů.

Ve starších statistikách o recyklacích odpadních plas-
tů z obalů figurovala ČR několik let jako mistr Evropy, 
když jsme v hlášení uváděli jako množství recyklovaných 
plastů z obalů množství sesbíraných odpadů z obalů. Po 
zpřesnění na skutečně zrecyklované množství vykazuje 
EU za rok 2020 průměrnou míru recyklace plastových 
obalů 38 %, ČR zaujímá dvanácté místo s mírou recykla-
ce ve výši 42 %. Dominuje Nizozemsko s 57 %.

V roce 2019 uniklo do vodního prostředí 5,1 milionu 
tun plastového odpadu a 1,7 milionu tun do oceánů. 

V mořích a oceánech je odhadem 30 milionů tun plastů 
a dalších 109 milionů tun je v řekách.

V roce 2018 vyhlásila v Davosu nadace Ellen MacArthur 
Foundation spolu s 500 světovými organizacemi a spo-
lečnostmi dobrovolný závazek ke zlepšení oběhového 
hospodářství plastů v obalových aplikacích do roku 
2025. Mezi signatáři figurují významní uživatelé plastů, 
jako např. Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Unilever, Mars, 
Danone nebo Henkel. Aktivity cílí na zlepšení stavu do 
roku 2025, jako např. využívat ze 100 % opětovně po-
užitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné plastové 
obaly, zvýšit podíl obsahu recyklátů v plastových oba-
lech na 26 % oproti 10 % v roce 2020. O plnění cílů 
vydává nadace každoroční zprávu.

Tucet velkých značek, konkrétně Amcor, Barilla, Colgate 
Palmolive, Danone, Ferrero, Haleon, Henkel, Mars, 
McCain Foods, Mondelez, PepsiCo a Unilever, vytvořil 
v loňském roce Fórum spotřebního zboží a požaduje, aby 
do roku 2030 byl umožněn globálně přístup k 800 tisí-
cům tun chemicky recyklovaných plastů. Tento požada-
vek již několik let podporují velké chemické společnosti, 
avšak chemická recyklace stále není v mnoha zemích 
uznána jako plnohodnotná recyklace plastových odpadů.

Na loňském březnovém zasedání Environmetálního 
shromáždění OSN (UNEA) v Nairobi bylo dohodnuto 
zahájení jednání o mezinárodně právně závazném do-
kumentu proti znečišťování životního prostředí plasty. Na 
konci loňského srpna byla založena za účasti 30 zemí 
mezinárodní koalice pro ukončení znečištění plasty do 
roku 2040. Byly vytyčeny tři strategické cíle:

• Snížit spotřebu a výrobu plastů na udržitelnou úro-
veň.

PI
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• Nakládat s plastovým odpadem šetrně k životnímu 
prostředí.

• Vybudovat efektivnější oběhové hospodářství pro 
plastové odpady. 

První z pěti plánovaných jednání Mezivládního vyjedná-
vacího výboru pod patronací UNEP v uruguayském Pun-
ta del Este proběhlo ve dnech 28. 11. – 2. 12. 2022 za 
účasti dvou tisíc delegátů ze 160 zemí. Podle OECD se 
celosvětová spotřeba plastů do roku 2060 ztrojnásobí, 
je tedy nutno přijmout dohodu spíše na boj s plastovým 
odpadem, zejména na realizaci recyklací a efektivní vy-
užití recyklátů než na opatření omezující výrobu.

Ze stanoviska MŽP ČR cituji: „Pro EU a její členské státy 
je klíčové, aby se nová dohoda zabývala celým životním 
cyklem plastových materiálů i samotných výrobků od 
stadia výroby, jejich používání až po vznik odpadu. Kro-
mě toho se má také zaměřit na environmentální dopady 
způsobené mikroplasty.“

Evropská komise navrhla 30. listopadu 2022 nová ce-
lounijní pravidla ke snížení množství plastových odpadů 
z obalů. V průvodní zprávě konstatuje, že každý Evropan 

vyprodukuje průměrně 180 kg obalových odpadů roč-
ně. Celkem 40 % vyrobených plastů a 50 % vyrobeného 
papíru je aplikováno v obalech. Cílem EU je dosažení do 
roku 2050 klimatické neutrality v obalovém průmyslu. 
Řešení spočívají v předcházení vzniku obalových odpa-
dů, v podpoře opětovného použití a v zajištění recyklo-
vatelnosti všech obalů do roku 2030 ekonomicky živo-
taschopným způsobem.

Na začátku prosince představili američtí senátoři legis-
lativní iniciativu, zákon o ochraně komunit před plasty 
(PCPA), ve které volají po dalekosáhlejších omezeních 
petrochemických a plastikářských závodů v USA. Josua 
Baca, viceprezident Americké chemické rady (ACC) na-
zval návrhy „surovou dohodou pro Ameriku, která by 
zastavila zrychlení cirkulární ekonomiky pro plasty, kte-
ré v současné době probíhá“. ACC podporuje dřívější 
návrh na obsah minimálně 30 % recyklátů v plastových 
obalech v roce 2030.

Z přehledu aktivit v oblasti plastů vyplývá, že problema-
tika jejich výroby, aplikací a využití odpadů z nich musí 
být řešena v širokém spektru dobrovolných i legisla-
tivních opatření. Z aktuálních dat Eurostatu je zřejmé, 
že míra úspěšnosti v oběhovém využívání všech mate-
riálů v roce 2021 v Evropě poklesla na 11,7 %, oproti 
12,0 % v roce 2019. 

Celkem 40 % vyrobených plastů 
a 50 % vyrobeného papíru  

je aplikováno v obalech.

PI

Téměř dvě třetiny plastového 
odpadu v roce 2060 budou 

pocházet z předmětů s krátkou 
aplikační životností, jako jsou 

například obaly.
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Papírové a lepenkové obaly se v Evropské unii po-
dle informace zveřejněné SVVL (Svaz výrobců 
vlnitých lepenek) recyklují více než všechny ostat-

ní materiály dohromady. Získaný recyklát se následně 
opět používá při výrobě nových obalů z vlnité lepenky, 
které jsou jím průměrně tvořeny z téměř 90 %. Vlnitá le-
penka je proto podle SVVL vnímána jako nejudržitelnější 
obalový materiál na trhu.

I proto na něj sází všetatský závod THIMM pack’n’display, 
který doslova chrlí jednu novinku či inovaci za druhou. 
Jednou z posledních je ULALA, kreativní balení na ku-
chařku Pavlíny Lubojatzky. Jeho součástí je i praktický 
stojánek a kreativní leporelo. Celý set balení je součástí 
komunikace značky, podporuje prodej a odlišuje kuchař-
ku od mnoha dalších, které jsou každý rok uvedeny na trh. 

Přepracovaný a propracovaný zasilatelský obal obsahu-
je fixaci umožňující bezpečně přepravovat buď jednu, 

nebo dvě kuchařky. Fixaci lze navíc využít i po skončení 
jejího primárního účelu. Zákazníci si z ní mohou sestavit 
praktický stojánek na kuchařku. Dalším novým prvkem 
v balení je leporelo šablon na výrobu perníčkové cha-
loupky. Celé nápadité řešení je samozřejmě z vlnité le-
penky, o jeho výrobu se postaraly digitální technologie.

Vlnitá lepenka obstojí i při výrobě veletržních stánků. Kro-
mě mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN se 
osvědčily například pro prezentaci produktů společnosti 
Albi na veletrhu For Toys 2022. Stánek od společnosti 
THIMM pack’n’display byl navržen tak, aby bylo možné jej 
opakovaně použít a jeho sestavení a demontáž byly vel-
mi jednoduché a rychlé. Proto jsou jednotlivé díly spojeny 
pomocí suchých zipů. Bonusem je i užitečná variabilita 
doplňkových prostorových prvků, které lze obměňovat 
nebo libovolně přidávat. Celý stánek byl vyroben z vlnité 
lepenky, proto se stává po splnění svého úkolu a odstra-
nění suchých zipů součástí cyklického hospodářství. 

„Nejzelenější“	obaly	 
jsou	vyrobeny	z…
Vlnité lepence nahrává trend udržitelnosti, což potvrzujeme i na straně 41. Vlákna z ní lze 
recyklovat až pětadvacetkrát bez výrazné ztráty kvality. V České republice vyrábějí obaly ze 100% 
recyklovatelné a biologicky odbouratelné vlnité lepenky desítky závodů. Jedním z nich je THIMM 
pack’n’display.

Adriana Weberová
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Nový skladovací prostor, jehož stavba byla zahá-
jena v polovině roku 2021, stojí přímo v areá-
lu plzeňského pivovaru na ploše 10 000 metrů 

čtverečních, což odpovídá rozloze 1,5 fotbalového hřiš- 
tě. Hlavní budovu tvoří opláštěný samonosný regálový 
sklad, který je díky použité technologii nejmodernějším 
skladem Prazdroje a jedním z nejmodernějších skladů 
tohoto typu v Česku. „Nový, kompletně automatizovaný 
sklad zrychlí procesy, pomůže našim lidem s náročnou 
prací, a navíc díky použitým technologiím sníží naši cel-
kovou uhlíkovou stopu,“ uvádí Dragos Constantinescu, 
generální ředitel Plzeňského Prazdroje spadajícího pod 
japonský koncern Asahi. Ve skupině Asahi jde o první 
automatizovaný sklad v Evropě.

Zboží ze stáčecí linky přepravuje automatizovaný paleto-
vý pojízdný systém čítající 28 vozíků, tzv. gondol (každá 
uveze dvě palety), které se pohybují po kolejích rychlostí 
7 km/h v celkové délce přes půl kilometru. 

Lahve a plechovky na paletách si přímo ve skladu pře-
vezmou automatizované jeřábové zakladače. Ty jsou vy-
baveny rekuperací a šetří díky tomu elektrickou energii. 
Unikátní samonosný 30m regálový systém uskladní až 
16 000 palet, tedy přibližně 18 000 000 piv. Celková 
kapacita skladovacích prostor v pivovaru se tak navýšila 
o více než 20 %. „Díky systému regálů i způsobu přepra-
vy zboží mezi nimi ušetříme nejen prostor a náklady na 
převoz zboží, ale také snížíme množství vyprodukova-

Automatizovaný	sklad	 
řídí	pouze	dva	lidé
Plzeňský Prazdroj uvedl v Plzni do provozu nový plně automatizovaný sklad. Získal tím více 
skladovacího prostoru a rychlejší odbavování lahvového a plechovkového piva. Investice ve výši 
780 milionů korun je nejvyšší od roku 2006 a umožní největšímu tuzemskému pivovaru rychleji 
zásobovat své zákazníky. Důraz byl také kladen na udržitelný provoz areálu.

Adriana Weberová
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ných emisí, což zapadá do naší strategie udržitelnosti,“ 
vysvětluje František Holý, manažer skladů Plzeňského 
Prazdroje. 

Využití kolejí výrazně omezilo potřebu vysokozdvižných 
vozíků. Ve skladu jsou nyní používány pouze pro sa-
motnou nakládku do kamionů. Nově jezdí místo LPG 
na elektřinu. „Jen tím ročně nevyprodukujeme přibližně 
500 tun CO2,“ udává František Holý. Do budoucna pivo-
var počítá s umístěním fotovoltaických panelů na střeše 
budovy, které zajistí až 30 % celkové spotřeby skladu.

Pod zemí jsou zabudované tři retenční nádrže, které za-
chytí až 838 m3 dešťové vody. Pivovar dešťovou vodu 
znovu využije pro chlazení výrobní technologie v sou-
sedním pivovaru Gambrinus. 

Nový sklad zvýší kapacitu expedice zboží o 50 %. „Díky 
tomu je nyní možné vyskladnit až 290 palet za hodinu, 
což odpovídá naložení téměř devíti kamionů. Jsme tak 
schopní odbavit větší množství závozů a tím rychleji zá-
sobovat naše zákazníky,“ dodává František Holý. K pro-
vozu skladu stačí pouze dva zaměstnanci, směnový 
mistr a jeden operátor. Celková kapacita skladů je nyní 
42 tisíc palet.

Na	konci	roku	se	rozjede	nová	stáčecí	linka	na	vratné	
lahve
Na místě starého skladu v areálu pivovaru vznikne nová 
stáčecí linka na vratné skleněné lahve. Právě tento typ 

Studii proveditelnosti včetně návrhu plně automatizovaného  
paletového skladu připravila firma Logio.

Nový sklad zvýší kapacitu expedice zboží o 50 %.

Nyní je možné vyskladnit až 290 palet za hodinu.

PI
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obalu je v rámci portfolia Prazdroje dlouhodobě nejpro-
dávanější a z pohledu dopadů na životní prostředí jsou 
vratné skleněné lahve v segmentu baleného piva nej-
šetrnější volbou. Proto se na ně chce pivovar soustředit 
i v budoucnu. Nová linka by měla být uvedena do pro-
vozu na konci letošního roku.

Studii proveditelnosti včetně návrhu plně automatizo-
vaného paletového skladu obsluhovaného jeřábovými 
zakladači připravila firma Logio, která se dále podílela 
i na řízení realizace. „Jedním z našich hlavních úkolů 
bylo dohlédnout na to, aby automatizovaná technologie 
byla ve shodě s požadavky mnoha profesí, například 
statiky, požární bezpečností, elektroinstalací, IT, ale také 
údržbou technologií a dalších,“ shrnuje Roman Černo-
hous, senior konzultant Logia. 

Přípravné práce pro výstavbu nového skladu včetně 
demolice starého měla na starosti firma APB – Plzeň. 
Generálním dodavatelem stavební části nového automa-
tizovaného skladu byla firma Swietelsky. Poradit si mu-
sela se složitými geologickými podmínkami v prostoru 
vzniklém demolicí starších výrobních objektů. „Dokázali 
jsme se s tím vypořádat stejně jako s řadou velmi speci-
fických požadavků na kvalitu a vybavení stavby z pohle-
du technologie,“ říká Petr Šolc, ředitel závodu Pozemní 
stavby Západ společnosti Swietelsky. 

Dalšími partnery projektu byly System Logistics, hlavní 
dodavatel technologické části, a Bilfinger Tebodin, kte-
rý měl na starosti projektovou dokumentaci a následně 
také stavební dozor. 

Plně automatizovaný sklad 
zrychlí dodávky piva v lahvích 

a plechovkách a sníží emise CO2.

PRÁCE 
VE DNE V NOCI?
AUTOMATICKY!

Přijďte se s robotickými vozíky seznámit na náš polygon v Hradci Králové. 
Napište nám na robotika-automatizace@linde-mh.cz

PI

Nahlédněte  
do automatizovaného skladu
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Za Linde MH se akce zúčastnili Pavel Osička, ob-
chodní ředitel a prokurista společnosti, Martin Ře-
hák, manažer tréninku a produktové podpory, Petr 

Vaněk, marketing & brand manager, a za KION Group 
Martin Petřík, marketing & communication manager 
KION ITS EMEA Czech Republic.

Představeny byly hlavní skupiny vozíků. Z hlediska po-
honu jde například o elektrické varianty, které se dále 
dělí podle pohonu na Li-Ion, trakční baterie nebo H2 
technologie. Portfolio dále tvoří vozíky se spalovacím 
motorem na naftu, LPG nebo CNG.

Skladovou techniku reprezentují například paletové 
nebo stohovací vozíky a retraky, vše s různými nosnost-
mi a pohony. Dalšími kategoriemi jsou tahače s tažnou 
kapacitou až 25 t, logistické vláčky s nosností jedna až 
dvě tuny, vychystávací vozíky s maximálním zdvihem 

12,2 m nebo stále oblíbenější VNA vozíky určené do 
vysokých skladů s maximálním zdvihem 18,5 m. Podob-
ný stroj se zdvihem 17,5 m využívá například bruntálská 
společnost Macco Organiques. Zapomenout bychom 
neměli na zástupce robotických vozíků, například retrak 
R-MATIC s maximálním zdvihem 12 m. 

Linde MH ovšem nabízí také speciály. V portfoliu najdete 
terénní, boční nebo čtyřcestné vozíky. A pokud stále nejste 
schopni vybrat si ideální stroj, můžete zkusit řešení ma-
nipulace na míru. Například k manipulaci papírových rolí. 

Samostatnou kapitolou je intralogistika neboli návrh 
na optimální způsob skladování. Zahrnuje manipulač-
ní techniku, širokou škálu regálových systémů, zajistit 
umí i automatizaci. Příkladem komplexní dodávky je na-
příklad dodání vozíků a regálových systémů pro jeden 
z největších českých e-shopů, Mall.cz. Zaznělo také, 

Úvod	do	světa	manipulační	
techniky	a	něco	navíc
Společnost Linde Material Handling Česká republika (Linde MH) uspořádala 24. ledna ve své 
pražské centrále setkání s novináři. Na programu byl úvod do světa manipulační techniky a prohlídka 
provozní části společnosti. Tříhodinový program vyvrcholil společným obědem v nedaleké restauraci.

Adriana Weberová

Zleva Martin Petřík, Pavel Osička, Martin Řehák, Petr Vaněk
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že ideální pro každého dodavatele intralogistiky je být 
u projektu od samého začátku. U těch složitějších zajistí 
logistickou studii a pomůže najít řešení, se kterým jeho 
uživatel dosáhne nejvyšší možné rentability.

Linde MH dodává rovněž své vlastní řešení s robotic-
kými vozíky a řadu řešení pro automatizaci. Do skupiny 
KION Group kromě Linde Material Handling náleží také 
společnost DEMATIC, která dodává vyspělou automa-
tizaci, jako jsou shuttle systémy, systémy pro paletizaci 
a depaletizaci, inteligentní dopravníkové systémy, sorto-
vací systémy či SW pro skladování. Příkladem může být 
robotické pracoviště – jde o ideální řešení pro distribuč-
ní centra, kde nahrazuje manuální práci. Využít ho lze 
při vychystávání, doplňování zásobníků nebo při balení 
a skládání krabic z vlnité lepenky.

Velký důraz kladou v Linde MH na bezpečnost. Myslí 
se na ni již při vývoji a konstrukci strojů. V nabídce je 
například tzv. Linde Safety Scan, služba pro firmy, které 
chtějí minimalizovat počet úrazů a nehod ve skladech. 
Představuje ideální nástroj do provozů, kde hrozí kolize 
vozíků s pěší obsluhou. Služba má svou mezinárodní 
metodiku vyhledávání rizik v provozech a nabízí nezá-
vislý audit bezpečnosti provozu. Následně je zpracován 
návrh opatření, která mohou snížit riziko nehod ve skla-
dech. Výhodou je, že v týmu, který Safety Scan provádí, 

jsou odborníci se širokými zkušenostmi v oblasti bez-
pečnosti provozu z různých oborů. V praxi často otevírají 
oči manažerům intralogistických provozů, kteří díky pro-
vozní slepotě rizika nemusí vždy vnímat jako problém. 
Oblíbený je také Linde Safety Pilot varující řidiče napří-
klad před přetížením vozíků. Unikátní je systém Dynamic 
& Mast Control Electric Reach. Tzv. DMC automaticky 
kompenzuje a minimalizuje výkyvy zdvihových sloupů 
retraků pomocí přesných protipohybů celého sloupu – 
to vše rychle, přesně a efektivně. Zapomenout nesmíme 
na LED Stripes – lineární svítidla rovnoměrně osvětlující 
prostor ve směru jízdy a zároveň automaticky měnící 
barvy z bílé na červenou při změně směru jízdy, a tak 
bychom mohli pokračovat.

Martin Řehák vysvětluje výhody vozíků VNA.

Venkovní sklad manipulační techniky v Linde Material Handling.  
V pozadí je vidět i pracovní plošina, které Linde MH pronajímá.

Robotické pracoviště DEMATIC  
v akci na videu

Digitalizace, energy management  
a servis
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zVstupy za zvýhodněné ceny stále v prodeji!



we’re on it. cz.koenig-bauer.com

Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o., 

organizační složka  

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8  

Tel.: +420 222 319 555 

cz-info@koenig-bauer.com

Koenig & Bauer a Celmacch položili základy spolupráce na vývoji 
a marketingových aktivitách na rostoucím trhu vlnité lepenky s rozšířenou 
řadou strojů Chroma. Její součástí je také nejvýkonnější stroj ChromaCUT 
X Pro. Technologie, která implementuje funkce HQPP flexotisku (High 
Quality Post-Print) s moderním a výkonným inline rotačním výsekem.

Stroje Koenig & Bauer Celmacch jsou koncipovány pro vysoce ekonomickou 
výrobu produktů z vlnité lepenky. Ať už se jedná o spolehlivý a robustní 
stroj Chroma Smart, vysoce produktivní techniku Chroma High Tech  
nebo již zmíněný nejvýkonnější model Chroma X Pro s produkčním 
výkonem až 12 000 archů/h, vždy dostanete nekompromisní kombinaci 
kvality a produktivity.

Budujte svou obalovou budoucnost společně s námi!

ChromaCUT – potisk
   a výsek vlnité lepenky


