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EDITORIAL

e-shopy jsou stále velké téma, v loňském roce hlásily dvouci- 
ferný růst. A nárůst objednávek znamená mít propraco-
vanou logistiku. Možná proto si ji ti největší hráči zajišťují 
sami. Druhou možností je svěřit logistiku do rukou odborníka.  
O tom, jak vše funguje, se můžete přesvědčit hned v něko-
lika reportážích.

Packaging Herald se vydal do Amazonu i Alzy. V prvním jme-
novaném musí zvládnout až 20 milionů kusů zboží, Alza je 
zase prošpikována 2,5 km dopravníkových pásů a k balení 
se zde snaží co nejvíce používat tzv. recyklované obaly, což 
jsou vlastně druhotně využité originální dodavatelské obaly.

Expertem na e-shopovou logistiku je společnost Mail Step, kde 
umějí vyrobit na každou zásilku jedinečný obal na míru. Ten 
lze potisknout originálními motivy.

Stále oblíbenějším přístupem je totiž využití obalu jako reklam-
ního a informačního nosiče, který pomáhá budovat image  

a loajalitu ke značce. Příkladem jsou digitálně potištěné kra-
bice, které mohou být i personalizované. Představíme vám 
několik řešení, která i díky snadnému otevírání posouvají kva-
litu v doručování zboží a pomáhají vytvářet pozitivní zákaz-
nický zážitek. 

Neméně aktuálním tématem je automatizace a robotizace. 
Na teoreticky zaměřený příspěvek dotýkající se i digitalizace 
navazuje celá řada praktických ukázek z tuzemska i zahra-
ničí. Za zmínku stojí návštěva automobilky Opel. Umělé ko-
legy k balení zase využívá výrobce müsli Emco.

V únorovém vydání nechybí ani elegance a luxus. V interview 
nahlédneme do zákulisí společnosti Preciosa Lighting, která 
vyrábí křišťálové lustry. Dozvíte se, že v balení prémiových 
výrobků vládne čistota a udržitelnost, ale také co je pro de-
signéry a obaláře největší výzvou. Ale víc už nebudeme 
prozrazovat…

Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,  

ZAMĚŘENO  
NA VELKÁ TÉMATA
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10 185014 Snadná 
manipulace

Ochraňte vaše výrobky 
optimálním balením Než se váš výrobek dostane do cíle, projde desítkami 

rukou a míst s potenciálním rizikem způsobit 
značné škody. Usnadněte si pomocí našeho balení 
manipulaci a zrychlete tak svou distribuci.

Zasílejte efektivněji v obalech od 
dssmithpackaging.cz
kontakt.dssmithczech@dssmith.com
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Odstartoval další 
ročník Model 
Young Package!
Mezinárodní soutěž oba-
lového designu Model Young Package je největší 
svého druhu na světě. Již více než dvacet let přináší 
účastníkům z řad studentů i designérů jedinečnou 
příležitost porovnat své návrhy v mezinárodní 
konkurenci. Tématem letošního, 24. ročníku je 
Unboxing Experience neboli Zážitek z rozbalo-
vání! Proč právě zážitek z rozbalování? Objemy 
nákupů na internetu neustále rostou. Zákazníci ob-
jednávají online rychle a jednoduše a to, že jim 
bude produkt dodán až pod nos a v neporušeném 
stavu, je pro ně již standardem. Žijeme v době so-
ciálních sítí, popularity unboxing videí, ale řešíme  
i ekologické problémy spojené s množstvím od-
padů. Letošní ročník soutěže Model Young Package 
chce rozvířit diskusi i kolem tohoto tématu a vyzývá 
designéry k zamyšlení se nad propojením obalu, 
jeho funkcí, ekologie a zážitku z rozbalování. Jak si 
s tématem soutěžící poradí? Přijdou s přelomovým 
a vizionářským přístupem? To vše bude hodnotit 
porota složená z významných odborníků oboru, 
které předsedá obalový designér Jan Činčera. Na 
výherce čeká odměna v celkové výši 6200 eur. 
Uzávěrka pro zaslání soutěžních prací je 20. května 
2019. Podmínky účasti a další podrobnosti se 
dozvíte přímo na stránkách soutěže: young-pac-
kage.com. Výsledky budou vyhlášeny v září 2019 
v Praze a následně proběhne i výstava v galerii 
CZECHDESIGN. Mediálním partnerem soutěže je 
již tradičně i magazín Packaging Herald.

Novým obchodním 
ředitelem O-I je Jaroslav Holán
Sklářská společnost Owens-Illinois (O-I) jmenovala 
Jaroslava Holána novým obchodním ředitelem pro 

NEWSDIÁŘ AKCÍ

Čtenáři Packaging Herald 
získávají slevu – více na str. 59
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v efektivitě
balicích procesů!

Řešení se ukrývá
v efektivitě
balicích procesů!

Českou republiku a exportní trhy. Do funkce nastoupil 1. ledna 
2019 a vystřídal tak Pavla Wurzela, který po 24 letech pů-
sobení v O-I odešel do penze. Jaroslav Holán ve firmě O-I 
pracuje od roku 1993. Dosud zastával pozici manažera tu-
zemského prodeje. Jako obchodní ředitel bude mít na starost 
rozvoj exportu a prodeje v České republice, na Slovensku  
a v Rakousku. „Na nové pozici bych se rád zaměřil na rozvoj 
komunikace a spolupráce s našimi skláři a specialisty výroby, 
abychom společně mohli nadále vyvíjet vysoce kvalitní oba-
lová řešení a poskytovat našim zákazníkům prvotřídní služby,“ 
prozradil své plány Jaroslav Holán. 

Bohemia Sekt vloni inovovala 
obaly a měla vyšší prodeje
Skupina Bohemia Sekt prodala za posledních 11 měsíců  
v roce 2018 více sektů než za stejné období v roce 2017. 
Mírně vyšší prodeje očekává i v celoročním srovnání. V roce 
2017 uvedla společnost na trh rekordních více než 16 milionů 
lahví sektů a šumivých nápojů, což představovalo meziroční 
nárůst o 6 %. Celkový trh šumivých vín je v České republice 
přes 19 milionů lahví. Skupina v srpnu také inovovala design 
všech svých produktů. V červenci měla proto výroba odstávku, 
během které měnila po 25 letech etiketovací a kapslovací 

stroj celkem za 40 milionů Kč. Stroje nově využívají samole-
picí etikety s moderními tiskovými efekty. Novou podobu etiket 
navrhlo designerské studio Smith Lumen z italského Milána. 
Změny na etiketě nejsou na první pohled nijak zásadní, což 
byl záměr. Výsledkem je jemně inovované písmo a některé 
další grafické prvky, ale také tvar krčkové etikety, aby lahev 
získala ještě větší eleganci, prestiž a zároveň respektovala 
současné trendy v designu nápojových kategorií. 

NEWS
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Ze značky Onest 
dýchá jemnost a čistota
Společnost Onest Care spolupracuje na designu obalů pří-
rodní kosmetické značky Onest s designéry, návrháři a dal-
šími umělci. Například limitovanou edici Squalene face oil  
a Hyaluronic face serum ozdobila perokresebnými motivy 
absolventka UMPRUM, ruská módní návrhářka a ilustrátorka 
Daria Makeeva. Kresebné motivy pracují s námětem vláčné  
a elastické struktury volně připomínající strukturu kůže. Každý  
z motivů je jiný, a přesto na sebe navazují. Kresba se omotává 
kolem každé krabičky, plazí se z jedné na druhou a vytváří ne-
konečnou smyčku. Design flakonů k REPAIR FACE CLEANSER 
navrhlo duo Jan Kopřiva a Daniel Pavlík z pražského studia 
WRKS. Obal zaujme čistým tvarem narušeným jemnou, ale 
tvarově přirozenou diagonálou, která vychází z charakteris-
tického písmene N v logotypu Onest.

Naše sirupy 
v 2l bag-in-tubes
Manufaktura Naše sirupy se rozhodla 
využívat pro své bylinné sirupy 2l bag-
-in-tubes. Vyrobila je pro ni společnost 
Smurfit Kappa Orsenigo z Itálie. Design 
obalu navrhl Čestmír Sukdol ze studia 
BRANDI. „Design vystihuje, jakou péči 
náš sirup dostává. Dominantním prvkem 
je srdce s kapkou. Srdce, protože nás to 
baví a děláme sirupy s láskou, a kapka 
znázorňující sirup,“ vysvětluje jeden  
z majitelů společnosti Jan Beneš. 
Součástí designu je i kresba bylin a pas-
telové „rozlišováky“ vyjadřující obsah 
obalu. Výrobce sirupů si doposud ob-
jednal 1300 kusů bag-in-tubes  a je při-
praven si další doobjednat.

Vzácná lahev whisky 
za 37 milionů
Unikátní ručně malovaná lahev whisky Macallan z roku 
1926 byla na aukci Christie’s Wine and Spirits v Londýně 
vydražena za 1,5 milionu dolarů, tedy v přepočtu za asi  
37 milionů korun. Na whisky je unikátní, že je jednou z pou-
hých čtyřiceti lahví ročníku 1926, pocházejících ze sudu  
č. 263. Zatímco většina lahví z edice má exkluzivní etikety 
malované umělci, jako je Peter Blake (známý z alb slavné 
skupiny Beatles, například album Sgt. Pepper) nebo Valerio 
Adami, jedinečná lahev má ručně malovanou etiketu od uzná-
vaného irského umělce Michaela Dillona. Uložena je v dře-
věném kufříku.

Barvy PURe: 
obnovitelné a rychleschnoucí
Společnost GRAFOSERVIS představila 
nové barvy PURe z produkce firmy Epple 
Druckfarben, kterou na českém trhu za-
stupuje. Novinka, jež kombinuje nejlepší 
vlastnosti konvenčních a UV barev, byla 
podána na patentový úřad. Barva neob-
sahuje fotoiniciátory ani sušidla na bázi 
kovů a jde o první barvu, která nabízí 
velmi rychlou zpracovatelnost (kdy se 
rychlost schnutí blíží UV barvám) v kom-
binaci s její výrobou na bázi obnovitel-
ných surovin. 

NEWS
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LETOŠNÍ ROČNÍK RETAIL SUMMITU, POŘÁDANÝ VE DNECH 4.–6. 2. 2019 V PRAŽSKÉM CLARION 
CONGRESS HOTELU, BYL JUBILEJNÍ, DVACÁTÝ PÁTÝ, A PROTO SE I ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ VĚNOVALA 
TOMU NEJDŮLEŽITĚJŠÍMU, CO SE NA NAŠEM TRHU OD 1. ROČNÍKU KONÁNÍ SUMMITU ODEHRÁLO. 

Adriana Weberová

Podle ministryně průmyslu a obchodu ČR Marty Novákové 
zvládl český obchod za 25 let to, co západní trhy ab-
solvovaly za trojnásobně dlouhé období, a stal se nejen 

vysoce konkurenčním odvětvím, ale také jedním z nejvýznam-
nějších zaměstnavatelů. 

Připomenutí si rozhodně zaslouží vystoupení Matta Simistera, 
CEO Central Europe společnosti Tesco, který se mimo jiné 
zmínil i o plánech řetězce v oblasti obalů. 

Do programu bylo zařazeno i téma e-shopů, které 
stále hlásí dvouciferný růst. Kromě toho se i zde 
prosazuje zákaznický zážitek. V sekci E-shop na 
cestě od UX k CX vystoupil i zástupce společnosti THIMM 
Packaging Petr Kaczor. A právě THIMM Packaging je jednou 
z firem posouvajících kvalitu v doručování zboží, ze kterého 
může díky kreativnímu zpracování krabic a jejich digitálnímu 
potisku vzniknout pozitivní zážitek, protože i krabice může 
sloužit jako reklamní a informační nosič. Ve foyer hotelu ne-
chyběly stánky partnerů. Z výrobců obalů byla zastoupena 
již zmíněná společnost THIMM Packaging, na jejímž stánku 
se mohli účastníci nejen seznámit se zajímavými obalovými 

řešeními, ale zahrát si i šachy. Šachové figurky tvořily pivní 
lahve, na kterých byl přebal z vlnité lepenky. Díky digitálnímu 
potisku získala každá z figurek svoji jedinečnou tvář.

Zajímavé ukázky obalových řešení jsme 
zaznamenali také v expozici společ-
nosti L´ORÉAL. Například opakovaně 
plnitelné obaly, které si může zákazník  
v salonu minimálně třikrát naplnit. Díky 

strukturálnímu designu obalů je zajištěna i stabilita při stoho-
vání a další logistické výhody. Novince se budeme věnovat 
v následujícím vydání magazínu Packaging Herald. L´ORÉAL 
zde prezentoval i kosmetické obaly s podílem recyklovaného 
plastu.

Retail Summit 2019 byl připraven společností Blue Events 
ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR  
a VŠE Praha. 

Retail Summit 
SLAVIL 25. VÝROČÍ

NEWS

ZMĚNY BY SE MĚLY TÝKAT TŘÍ 
KLÍČOVÝCH OBLASTÍ – VÍCE  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Petr Kaczor ze společnosti  
THIMM Packaging

Steven Van Belleghem o budoucnosti customer experience
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TECHNOLOGIE 

NASAZENÍ ROBOTŮ I VYUŽÍVÁNÍ DAT A JEJICH 
ANALÝZ PRO EFEKTIVNĚJŠÍ ŘÍZENÍ A FUNGOVÁNÍ 
FIREM JE V SOUČASNÉ DOBĚ LOGICKY NA 
VZESTUPU. ZÁKLADNÍCH MOTIVACÍ JE CELÁ ŘADA. 
JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH BĚHEM POSLEDNÍCH TŘÍ 
ČTYŘ LET JE NEDOSTATEK LIDÍ.

Filip Plevač, konzultace v oblasti robotiky a digitalizace

TRENDY  
V ROBOTIZACI 
A DIGITALIZACI

Nedostatek pracovních sil způsobuje problém v oblasti 
využití možné kapacity výrobních i obchodních spo-
lečností. Růst mzdových nákladů zase přináší více 

projektů s rychlejší návratností a investice, které by dříve gene-
rovaly návratnost tři až šest let, se dnes vracejí výrazně rychleji. 
Dále v řadě pak stojí přesnost, opakovatelnost, kvalita a na 
významu stále více získává ergonomie pracovních činností. 
Kromě výše zmíněných základních motivací je ale dnes možné 
potkat majitele i manažery z firem, kde uvažují v mnohem 
delších horizontech. Tito lidé postupně akceptují předpoklad, 
že ve výhledu následujících 10 let nebudou mít k dispozici 
už tolik kvalifikovaných pracovníků – to se týká jak inženýrů  
a technologů, tak i lidí v oblasti kvality a výroby. A pokud 
chtějí minimálně udržet a případně dál zvyšovat výkonnost 
svých společností, budou muset začít standardizovat práci 
svých kolegů a na tyto změny se připravit. Standardizace 
činností jim může pomoci oddělit jednodušší a opakovatelné 
činnosti od těch klíčových a rozhodujících, na které se budou 
dále orientovat kolegové s vyšší kvalifikací. Jednou z alternativ 
řešení opakovatelných činností je jejich automatizace. Zde 

má možná smysl zmínit, že v dnešních firmách automatizace 
administrativních činností nabízí mnohem větší možnosti a be- 
nefity než automatizace/robotizace manuálních aktivit. 
Nástroje jako softwarová integrace či softwarová robotizace 
a další umožňují zajímavé optimalizace procesů v nákupu, 
přípravy TPV, plánování i účetnictví a takto bychom mohli po-
kračovat do dalších činností firmy.

První instalací robota to nekončí 
V oblasti robotizace a automatizace můžeme pozorovat 
velkou řadu firem, které udělaly svou první instalaci robota 
nebo na ní aktuálně pracují. To, co je zajímavé, je, že každá 
takováto společnost tímto získává zkušenosti a posléze po-
kračuje buď v rozvoji daného projektu, anebo v dalším pro-
jektu a postupně se z první instalace stává kontinuální aktivita. 
Robotizace tak už zdaleka není jen tématem automobilového 
průmyslu, i když zde si samozřejmě v počtu instalovaných 
robotů tento průmysl drží dominanci. Kdybychom ovšem hle-
dali projekty na nějakém vyšším stupni robotiky, už to bude 
výrazně složitější. 

Na poli digitalizace je 
situace mnohem více na startu
Firmy mají data, umějí je ukládat. Někde probíhají pěkné 
formy vizualizace a získané výsledky analýz slouží k opti-
malizaci i řízení procesů. Ale většinou jsou to pouze části 
jednotlivých procesů, jako například obráběcí centra, auto-
matické linky, robotická pracoviště. Chybí kompletní pokrytí 
celých procesů senzorikou, která by generovala adekvátní in-
formace potřebné pro komplexní řízení. Pozitivní zprávou je, 
že i zde je už několik velmi dobrých či dokonce špičkových 
společností. Ty ale v této oblasti kontinuálně pracují už tři, 
pět a více let. Tady je už pak možné pozorovat projekty s vy- 
užitím takových technologií, jako je strojové učení, neuronové 
sítě či umělá inteligence.

HLAVNÍ TÉMA 

KLÍČOVÉ JE INVESTOVAT DO VZDĚLÁNÍ –  
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU



O kvalitě strojů EKOBAL, poskytovaných služeb  
a úspěšnosti realizovaných obchodních případů vypovídají 
kladné reference zákazníků, které získávají díky:

• Variabilitě modulárního systému
• Prověřené stabilní kvalitě 
• Výrobě v České republice
• Flexibilnímu servisu
• Dostupnosti náhradních dílů v České republice
• Vlastnímu vývoji a konstrukci
• Individuálnímu řešení na míru

www.ekobal.cz

Více než 
5000 strojů 
v provozu
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JIŽ NĚKOLIK LET TRVAJÍCÍ NEDOSTUPNOST PRACOVNÍ SÍLY PODPORUJE ZVÝŠENOU POPTÁVKU  
PO ROBOTECH, AUTOMATIZACI A AUTONOMNÍ PŘEPRAVĚ. TY PRONIKAJÍ I DO OBLASTÍ BALENÍ  
A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ, O ČEMŽ NÁS PŘESVĚDČÍ HNED NĚKOLIK PRAKTICKÝCH UKÁZEK.

Adriana Weberová

Na roboty vsadil například výrobce müsli, společnost 
Emco. Hlavním důvodem byl nedostatek zaměst-
nanců, kteří by vykonávali jednoduchou monotónní 

činnost. Ta spočívá ve vkládání sušenek do plastových kra-
biček. Chybějící pracovníky nahradili třemi japonskými roboty 
FANUC za 19 milionů korun. Umělí kolegové zajistili konti-
nuitu v balicích procesech a zastoupili 20 brigádníků, kteří 
byli nárazově nasazováni dvakrát měsíčně. K využití průmys- 
lových robotů a kompletních robotizovaných linek ve fázi  
manipulace a balení finálního produktu pro zefektivnění vý-
robního procesu se rozhodla také společnost vyrábějící barvy.
Konkrétně se jedná o využití dvou robotů při paletizaci barev 
Primalex, patřících do portfolia společnosti PPG Deco Czech. 
Požadavkem bylo, aby roboty uměly manipulovat s osmi typy 
balení (kyblíků s objemem od 10 do 40 l). „Dalším poža-
davkem byly kromě manipulace s těžším břemenem cena  
a rychlé jednání,“ upřesňuje Miroslav Joklík vedoucí výroby ze 
společnosti PPG Deco Czech.

Nedostatek lidí řeší 
nástup robotů

Roboty nasazené do zmíněné aplikace paletizace barev jsou 
klasickým typem robotů Kawasaki využívaných pro pracoviště 
paletizace. „Jedná se o model robotu KHI RD80N, který má 
čtyři nezávisle řízené osy a vyniká vysokou rychlostí a přes-
ností polohování 0,5 mm. Na uvedeném pracovišti spolupra-
cují dva roboty zmíněného typu a vše je řízeno nadřazeným 
systémem, který koordinuje pracovní fáze a pohyby robotů, 
včetně přidruženého příslušenství, jako je např. dopravník pro 
vstup plastových kyblíků k manipulaci či dopravníkový pás pro 
evakuaci kompletně naložených palet z pracoviště,“ popisuje 
fungování robotů František Bis ze společnosti TIESSE PRAHA, 
která roboty Kawasaki dodává. „Benefitem nové technologie 
je zrychlení výroby a to, že naši zaměstnanci již nemusí ma-
nipulovat s těžkými kyblíky,“ hodnotí projekt Miroslav Joklík 
a dodává, že stejným způsobem by v budoucnu chtěli pa-
letizovat na všech linkách. Podobná řešení od společnosti 
TIESSE PRAHA byla instalována například ve firmách MONDI 
a EUROPASTA.

Modular Cobot Palletizer umožňuje automatizovat procesy balení a paletizování.
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Koboty nabízejí modularitu
Výhodou technologie kolaborativních robotů (kobotů) je vy-
tváření kompletních modulárních robotických pracovišť, která 
lze snadno implementovat, přebudovat a opakovaně nasadit 
na jiné místo ve výrobě. Podobným robotickým provozem je 
například Modular Cobot Palletizer, paletizační buňka od 
amerického integrátora Allied Technology, která umožňuje 
automatizovat procesy balení a paletizování. Tento kolabo-
rativní robotický paletizační systém je mobilní a modulární, 
a navíc jde o dostupné řešení splňující aktuální požadavky 
například obalového průmyslu. Robot UR10 od společnosti 
Universal Robots dokáže přemísťovat více balení naráz a díky 
své všestrannosti umí paletizovat balení o nejrůznějších veli-
kostech. Modularita řešení umožňuje vyhovět širokému spektru 
požadavků na procesy v oblasti balení, a to rychle, snadno  
a bez potřeby expertních znalostí programování.

Moderní uchopovače nepotřebují kabely
Významnou roli u kolaborativních robotů mají tzv. koncové 
nástroje. „Nová generace kolaborativních robotických ramen 
klade proto zcela nové nároky na robotické uchopovače. Čím 
více je uchopovač uživatelsky přívětivý, flexibilní a citlivý, tím 
širší spektrum činností je schopen automatizovat a tím rych-
lejší návratnost poskytuje,“ říká Enrico Krog Iversen, zakladatel  
a výkonný ředitel společnosti OnRobot. 

Zatímco tradiční robotické uchopovače jsou ovládány systémy 
se stlačeným vzduchem, současné moderní alternativy jsou po-
staveny na elektrickém ovládání a digitálních technologiích, 
které eliminují všudypřítomné kabely okolo robotických ramen 
či další instalační prvky. Co moderní uchopovače především 
odlišuje, je symbióza s robotickým ramenem. Vodiče jsou umís-
těny uvnitř ramene a uživatelské prostředí a ovládací prvky 
uchopovače jsou integrovány přímo v samotném rozhraní ro-
botického ramene, kterým je dotyková obrazovka. 

Více než kdy jindy potřebují společnosti jednotvárnou a fyzicky 
těžkou práci, kterou přináší například balení a paletizování, 

nahradit automatizovanými systémy. Příkladem řešení může 
být autonomní přeprava palet od společnosti Mobile Industrial 
Robots (MiR) pro zákazníka Kverneland, globálního výrobce 
zemědělské techniky se sídlem v Dánsku.

Společnosti automatizují výrobu, aby optimalizovaly své pro-
cesy a získaly konkurenční výhodu. Ale pokud jde o interní lo-
gistiku, stále ve většině společností existuje praxe, kdy lidé tráví 
svůj cenný čas neproduktivním přemísťováním palet po výrob-
ních zařízeních a skladech. V automatizaci vnitropodnikové 
přepravy dnes proto spočívá největší potenciál ke zvýšení pro-
duktivity pracovníků, kteří se pak mohou věnovat práci s vyšší 
přidanou hodnotou. „Od našich současných i potenciálních 
zákazníků jsme cítili vysokou poptávku po mobilním průmys-
lovém robotu, který by byl větší a silnější než naše dosavadní 
produkty určené k přepravě spíše menšího množství materiálu. 
Například Robot MiR200 je schopen utáhnout s pomocí taž-
ného systému MiRHook až 500 kg nákladu. Viděli jsme ale 
velký prostor pro aplikace s umístěním 500kg nákladu přímo 
na robota, což s MiR200 není možné,“ uvádí Jesper Sonne 
Thimsen, obchodní ředitel pro střední a východní Evropu spo-
lečnosti Mobile Industrial Robots (MiR).  Výrobce proto před-
stavil v loňském roce nového robota, MiR500, s aplikací pro 
přepravu palet.

Robot se ve společnosti Kverneland pohybuje zcela autonomně 
mezi nejrůznějšími překážkami, dalšími vozíky a lidmi.

KOLABORATIVNÍ ROBOT UR10  
V AKCI NA VIDEU

AUTONOMNÍ PŘEPRAVA PALET  
NA VLASTNÍ OČI NA VIDEU

UŽIVATELÉ SI MOHOU  
VYBRAT RŮZNÉ ÚCHOPY

DŮLEŽITÁ JE I RYCHLOST VÝMĚNY  
KONCOVÝCH NÁSTROJŮ

VÍCE NA: VÝHODY MIR500

BENEFITY PRO  
SPOLEČNOST KVERNELAND

VÍCE NA: 
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Luxusní, precizní a křehké. Originální křišťálové lustry tradiční české značky PRECIOSA zdobí domácnosti, paláce, 
jachty i kasina po celém světě. Jak zajistit, aby se při jejich transportu na místo určení nerozbil ani jediný skleněný 
kousek? Do tajů balení křehkých pokladů nás zavedla Barbora Pešek, manažerka marketingu a komunikace 
PRECIOSA LIGHTING.

Iveta Křížová

Jaká situace panuje v českém 
sklářském průmyslu? Jak ji hodnotíte?
Doba je designovému sklu a skleněným výrobkům nakloněna. 
O tom svědčí i fakt, že v posledních letech vznikla spousta no-
vých sklářských značek. Preciosa je nicméně zárukou stabilní 
sklářské firmy, která navazuje na tradici z 18. století. Zároveň 
se ale dnešní svět nebojí designových novinek a nových tech-
nologií. My sami máme kreativní ředitele, kteří přinesli do 
Preciosy úplně jiný pohled na to, co sklo a tradiční řemesla 
znamenají dnes a co se s nimi dá udělat. Velkou designovou 
podporou je vlastní R&D.

Co je ve finále důležitější: 
krása, nebo funkce? 
Lustr má samozřejmě svítit, ale zároveň musí vytvářet atmosféru. 

Můžete popsat výrobu lustru? 
Kolik lidí a jak dlouho se na ní podílí?
V Preciose v Kamenickém Šenově je 500 zaměstnanců, dal-
ších asi 200 je různě po světě. Samozřejmě ne každý se lustru 
při výrobě dotkne. Samotná výroba se liší podle jednotlivých 
typů. Řemesla jsou hodně různorodá. Kolik lidí a kolik pro-
fesí se přímo tedy dotkne lustru od úplného začátku? Myslím 

JAK SE BALÍ  
KŘIŠŤÁLOVÉ LUSTRY?  
Detailně a elegantně!



si, že to jsou vyšší desítky jednotlivců. U složitějších instalací 
jsou to dokonce stovky lidí, kteří na nich opakovaně pracují. 
Máme například přímo řemesla, která se věnují jen vzniku 
formy, nebo specialisty, kteří foukají přímo ramena lustrů. Říká 
se jim ramenáři, touto speciální zručností nevládnou zdaleka 
všichni skláři. 

Jak se takováto křehká a drahá věc balí? 
To musí být oříšek.
Máme své vlastní balicí oddělení. Nemáme totiž jen standar-
dizované lustry, které potřebujeme zabalit, ale většinu našich 
projektů tvoří světelné instalace, které vyrobíme jen jednou pro 
konkrétního zákazníka. Je tedy potřeba, abychom byli schopni 
zabalit v podstatě cokoliv. Nedokážeme předpovídat, co 
zrovna bude použito, co se zrovna bude balit. Naše balicí 
oddělení se však nevěnuje jen samotnému balení, ale také 
testování, abychom mohli naše instalace poslat na kterýkoliv 
kontinent a do jakéhokoliv podnebí.

Jaké obaly z hlediska  
materiálů používáte? 
Zejména krabice z různých druhů vlnité lepenky. Používá se 
také bublinková fólie a speciální pěny, které části instalace fi-
xují. Máme i řadu variant luxusnějšího balení, například hed-
vábné papíry nebo látkové sáčky pro jemnější a menší části. 
Ty využíváme i tehdy, když chceme dopředu klientovi ukázat, 
jaké komponenty budou na jeho světelné instalaci. Všechny 
obaly detailně testujeme, aby se přepravou nic nepoškodilo.

Kde sháníte dodavatele obalových materiálů? 
Na krabice a jiné obalové materiály máme české dodavatele. 
Celá Preciosa Group ale nyní prochází postupným rebran-
dingem. Jemně jsme upravili logo, vytvořili jsme úplně nové 
brand guidelines, které se týkají i balení. Nové balení se  
k našim zákazníkům dostane v letošním roce.

Měníte tedy kompletně i krabice? 
Ano. A zamýšlíme se i nad celým systémem balení. Nové 
obaly, které dorazí k zákazníkům již brzy, budou kompakt-
nější, detailněji promyšlené a celkově elegantnější. 

Je pro vás důležitá i personalizace? 
Určitě. Součástí materiálů jsou i dopisní sety, aby naši ob-
chodníci mohli svým zákazníkům posílat osobní vzkazy. Právě 
osobní komunikaci vnímáme jako velkou přidanou hodnotu 
a v podstatě i jako nezbytnou součást obchodu s luxusním 
zbožím. Pro projekty do některých privátních rezidencí na 
Středním východě vznikají speciální ukázkové krabice, do kte-
rých zabalíme šejkovi všechny potřebné komponenty, aby si 
uměl představit, jak bude výsledná instalace vypadat. Často 
balíme komponenty přímo na míru a ve velmi krátkém čase. 

INTERVIEW

Úsobrno č. p. 79, 679 39 Úsobrno • CZECH REPUBLIC
Phone: + 420 516 427 711  •  Fax: + 420 516 427 700

E-mail: info@sklomoravia.cz

the art of fire
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Náročné není jen balení, ale zcela jistě  
i logistika. Jak přepravujete obrovské instalace 
do dalekých zemí? 
Nejčastěji posíláme zásilky lodí, případně letadlem. Když to 
čas umožňuje, přepravujeme vše právě v kontejneru na lodích. 
Ve většině případů instalací musíme přepravit tisíce kompo-
nentů, které se spojují až na místě. S křišťálovou instalací tak 
putuje na místo i tým montérů. Většinou je to tak, že přejíždějí  
z jedné instalace na druhou, většinu roku jsou tak mimo domov. 

Kde jsou tedy vaše největší trhy? 
Jsme globálně působící firma. Naše největší trhy se mění podle 
toho, jak se vyvíjí celosvětová poptávka. De facto se nám 
daří v Asii, Evropě ale i v Severní Americe nebo na Středním 
východě.

Jaký největší lustr jste vyrobili? 
Byla to světelná instalace velká skoro jako fotbalové hřiště. Lustr 
představitelných rozměrů je k vidění v showroomu Preciosa  
v Praze na Rytířské. Je to pořádný kousek české tradice, křiš-
ťálový lustr Maria Theresa. 

Liší se nějak kulturně i požadavky na svítidla? 
Určitě. Lokální vkus je často specifický, i když globální trendy 
tyto rozdíly zmenšují. Například trendy severní Evropy příliš 
nefungují pro Střední východ. V Dubaji zákazníci často 
upřednostňují studenou barvu osvětlení a celkově luxusnější 
materiály v interiéru. Samozřejmě vše ale závisí na klientovi  
a designérovi, nedá se to zobecňovat.

Jaké jsou v současné době
nejvýraznější trendy v osvětlení? 
Určitě jde o práci s celkovou atmosférou interiéru. Osvětlení 
musí vytvářet pocit a předat návštěvníkovi silný dojem. Luxus 
je dnes spojený se smysly a vnímáním. Nejde o zlato ani 
mramor. Smysly hrají dnes nejdůležitější roli.

Kdo udává trendy? 
Přehled nejdůležitějších značek a trendů v osvětlení pro-
bíhá jednou za dva roky na výstavě Euroluce v Miláně. Tam 
 se sjedou všichni nejdůležitější designéři a značky, aby před- 

stavili své novinky v podstatě celému světu. Preciosa se zde 
letos chystá představit nové interaktivní instalace.

Jaké barvy jsou v módě? Hrají také svoji roli?
I v barevnosti hrají roli globální trendy. Těm se věnuje velká 
spousta agentur na léta dopředu. Aktuálně jsou to barvy spojené 
s pastelovými tóny, což trvá už přibližně dva roky. Já osobně 
jsem si poslední dobou všimla mátově zelené a jemnějších 
barevných tónů, které se budou postupně dostávat více a více 
do mainstreamu a produktů. Barvou roku 2019 je korálová. 

Jak dlouho dopředu uhodnete barvu?
Předpovědi jsou na několik let dopředu. Už se tedy předpo-
vídá, co bude barevně v módě zhruba za dva roky. Například 

ve fashion byznysu s tím musíte velmi aktivně pracovat, 
náš produktový tým trendy a jejich předpovědi po-
zorně sleduje a pečlivě analyzuje. Barvy tedy nehá-
dáme, barvami se necháváme inspirovat.

Přibližně před dvěma roky jste 
otevřeli showroom v Rytířské ulici  
v Praze. Hlavní cíl byla propagace čes-
kého skla a to nejen směrem k turistům, 
ale cílíte i na české domácnosti. Daří se to? 
Důvodem otevření Rytířské bylo dát českému sklářství 
důstojné místo v centru Prahy a vytvořit hub pro ar-

chitekty a designéry. V českých domácnostech vidíme velký 
potenciál, to byl také jeden z důvodů, proč jsme Rytířskou ote-
vřeli. Nechceme, aby byla Preciosa vnímaná jen jako firma, 
která se soustředí na světelné instalace a projekty v Dubaji  
a za oceánem. V Rytířské představujeme ikonické lustry, jejichž 
výroba a tradice vychází ze začátku 18. století a zároveň sou-
časné interpretace těchto lustrů. Vedle historických svítidel tu 
tak najdete současný design a živoucí řemeslo.

Jak toho chcete docílit? Jakou  
marketingovou strategii zvolit na  
českého zákazníka? 
Dlouhodobě se věnujeme a zlepšujeme naši online prezentaci 
a komunikaci na sociálních sítích. Online je pro nás priorita  
a chceme, aby naše výstupy a komunikace byly na stejné 
úrovni jako naše produkty. Naším záměrem je zprostředkovat 
stejnou nákupní zkušenost online, jakou zákazník zažije u nás 
v Praze v showroomu v Rytířské. V požadavcích „na míru“ jsme 
velmi silní i díky době, kterou na trhu působíme. V konfigu-
raci, customizaci a hře se svítidly vidíme jeden ze stěžejních 
budoucích směrů naší značky. 

Kdo je typickým zákazník v Rytířské? 
Je to půl na půl – cizinec a Čech. Typicky je to muž či žena ve 
věku 35 až 50 let. Naše výrobky jsou luxusní, takže zpravidla 

INTERVIEW

BARBORA PEŠEK (ŠEVČÍKOVÁ)

Dlouhodobě se věnuje brandingu, designu a mar- 
ketingové komunikaci. V Preciose má na starost 
obsahový tým a tým marketingové produkce – 
tedy veškeré marketingové materiály a výstupy, 
které se dostávají ke stávajícím i potenciálním 
zákazníkům po celém světě. 
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které máme jako jedni z mála na nejvyšší úrovni. Ekologii  
a udržitelnost řešíme i v souvislosti s novým balením. Hledáme 
ekologické varianty. Snažíme se hlídat, aby vše bylo recyklo-
vatelné, ekologicky nezávadné. Třídíme a recyklujeme, na ži-
votním prostředí a regionu, ve kterém působíme, nám hodně 
záleží.

Ve světě prý dochází podle ekologů písek. 
Jak si s tím poradíte? 
Naše zdroje jsou zatím ještě dostatečné. Zároveň nespotřebo-
vané sklo vracíme při tavbě do sklářského kmenu. 

Dalším bolem dnešní doby je pro 
spoustu firem nedostatek zaměst-
nanců. Pociťujete ho také?
U nás se tento problém týká především tra-
dičních řemesel. Věnujeme se tomu dlouho-
době. Řemeslo si velice těžko hledá svoje 
místo mezi mladými lidmi. Snažíme se ho 
popularizovat, ukázat, že má svoje důležité 

místo i ve 21. století. Přednášíme o propojení řemesla a IT, 
což vnímáme jako cestu, kterou se ubíráme. Organizujeme 
pro studenty například i soutěž Master of Crystal, finančně je 
i motivujeme k tomu, aby se věnovali sklu, a představujeme 
aktuální témata se sklem spojená. Děláme také spoustu aktivit 
se školou v Kamenickém Šenově. Každý rok pořádáme den 
otevřených dveří, otevíráme tak naši firmu veřejnosti a vlastně 
i potenciálním zaměstnancům, rádi ukazujeme, v čem jsme 
výjimeční. Po prohlídce jsou lidé nadšení. Zájem je obrovský. 
Ale samozřejmě při současné nezaměstnanosti je hledání lidí 
o trochu těžší. Sklářské řemeslo bylo dlouhodobě velmi pod-
hodnoceno, ale i to se pomalu mění.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.   

INTERVIEW

se jedná o vyšší příjmovou skupinu, ale existují i výjimky, přece 
jenom dost často je svítidlo záležitost na celý život.

Jak nejčastěji získáváte zakázky? 
Funguje spolehlivě doporučení od 
spokojených zákazníků? 
Zakázky získáváme zejména přes naši celkovou kompetenci 
při tvorbě osvětlení. Je málo firem, které vám dokážou nabíd-
nout tak široké spektrum možností. Preciosa zajistí osvětlení 
prostoru na klíč – od prvotního návrhu po finální instalaci.  
V Šenově je i tým designérů, který přichází s nápady, tým inže-
nýrů, kteří řeší technické aspekty. Od jednotlivých skleněných 
komponentů přes celkovou atmosféru až po naprogramování 
interaktivity svítidla, aby reagovalo se všemi vašimi smysly. 

Jak je dnes těžké 
obstát ve světové konkurenci? 
Konkurence je obrovská. Historicky je sklo nejsilnější ve Francii, 
Itálii a v severních Čechách. Samozřejmě ale i čínská výroba 
skla je velké téma. Už to není tak, že by Čína nebyla schopna 
konkurovat kvalitou. Nám jde především o celkový servis  
a kompetenci vytvořit instalaci na míru, která celý prostor po-
vznese a vytvoří zde unikátní a neopakovatelnou atmosféru. 

Hodně se mluví o ekologii a udržitelnosti. 
Jak moc jsou tyto pojmy pro vás důležité? 
Dnes jde o naprostý standard. Firma, která by se těmto té-
matům nevěnovala, nemůže dnes v podstatě obstát.  
V Preciose se těmto tématům dlouhodobě věnujeme – jde pře-
devším o standardy a povolení pro výrobu olovnatého křišťálu, 
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Balení prémiových 
výrobků vládne  
čistota a udržitelnost
 

DESIGN

PRÉMIOVOST HRAJE V DNEŠNÍ DOBĚ PRIM. VÝJIMKOU NENÍ ANI OBALOVÝ PRŮMYSL. S MEZIROČNÍM 
RŮSTEM 4,4 % SE LUXUSNÍ BALENÍ STÁVÁ JEHO NEJLUKRATIVNĚJŠÍ OBLASTÍ. LUXUS JE TOTIŽ DNES 
MNOHEM DOSTUPNĚJŠÍ A UŽ DÁVNO NENÍ DOMÉNOU JEN DRAHÉHO ALKOHOLU, KOSMETIKY ČI 
FASHION BYZNYSU. PRÉMIOVOST ATAKUJE UŽ I VÝROBKY KAŽDODENNÍ SPOTŘEBY. APEL ZÁKAZNÍKŮ  
NA KVALITU OBSAHU SE PROMÍTÁ I DO POŽADAVKŮ NA KVALITU OBALU.

Iveta Křížová

Černá sklovina symbolizuje luxus. Potvrdilo to i zlato ze soutěže Pentawards 2018, které získala  
lahev Sterling Vineyards Iridium Cabernet 2014. Pod design se podepsala britská společnost Stranger & Stranger.
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Důležitou roli obalu potvrzuje rovněž Kateřina Vondrák 
Hvězdová, brand manažerka Prestige Jan Becher – 
Pernod Ricard. „Obal má při rozhodování spotřebitele 

stejnou váhu jako obsah. U prestižních a luxusních výrobků to 
platí dvojnásob.“ 

Čistý design, špičkový tisk, nejlépe digitální, a jasná komu-
nikace značky jsou jedny z hlavních charakteristik luxusních 
obalů. Naprostým standardem je dnes stabilní ochrana vý-
robku, snadná manipulace a prokazatelná udržitelnost. 
„Ještě před osmi lety byla udržitelnost trendem, nyní je neod-
myslitelnou součástí našeho průmyslu,“ prohlašuje Nathalie 
Grosdidierová, generální ředitelka veletrhu Luxe Pack New 
York. Udržitelnost podle ní už není volbou. „Celá organi-
zace, od produktu a designu až po výrobu, zkrátka musí být 
ekologická.“

Neviditelná udržitelnost
Donedávna bylo žádoucí, aby design obalu podtrhoval svoji 
ekologičnost, volily se motivy, barvy a odstíny, které záměrně 
odkazovaly na přírodu. Dnes je trend jinde: udržitelnost už 
není viditelná, ona jednoduše je a už nemusí všude svoji exis-
tenci dokazovat. Prémiové značky si nedovolí zklamat důvěru 
zákazníků – ani by je nenapadlo vyrábět jiné než udržitelné 
obaly. Díky své silné pozici tak opět mohou inovovat svůj oba-
lový design a opustit drsné surové materiály a odstíny hnědé 
či šedé. Kombinací s jinými k planetě šetrnými materiály vy-
tvářejí čistý, vkusný a minimalistický design.

Kalifornská společnost Golden Arrow je výrobcem „zelených“ 
obalů a vyznavačem nulového odpadu, což se jí díky spe-
ciálním technologiím daří. Dokonce i její tisková metoda je 
udržitelná: s použitím sójového inkoustu, který je šetrný k život-
nímu prostředí. A jak vypadá konečný produkt? Moderní pré-
miové balení se sofistikovanou hladkou povrchovou úpravou. 
Není divu, že Golden Arrow vyrábí obaly pro takové veli-
kány, jako je Google (pro jeho Pixel Phone boxes) a Apple 
(Apple Watch).

Minimalismus 
a personalizace v kurzu
Dalším trendem, na který poukázal prestižní newyorský veletrh 
Luxe Pack, je minimalizace. „Luxusní balení si dříve zakládalo 
na vrstvení a maximalizaci. To už dnes neplatí, spotřebitelé to 
odmítají. Dnes daleko více upřednostňují takové obaly, které 
jsou šetrné k životnímu prostředí,“ uvádí Hlynur V. Atlason, 
zakladatel designového studia Atlason v New Yorku. Luxusní 
balení musí být chytré a udržitelné, přesto neopomenout de-
signovou složku. A právě designu prakticky čehokoli dnes vé-
vodí jednoduchost a minimalismus. Jako příklad můžeme uvést 
minimalistické, transparentní a znovu použitelné lahvičky na 
voňavky firmy Louis Vuitton, které navrhl Marc Newson. 

Pokračujícím trendem je samozřejmě personalizace balení. 
„Jakákoliv úprava na míru či personalizace je jistě atraktivní 
a spotřebitelé jsou ochotni si za ni připlatit nemalé sumy. 
My tuto formu využíváme u exkluzivnějších produktů, jako je 
whisky či šampaňské, kde si naši zákazníci mohou nechat 
na lahev vygravírovat jméno, datum nebo osobní vzkaz či 
motto,“ shrnuje Kateřina Vondrák Hvězdová. Její slova potvr-
zuje i Nathalie Grosdidierová, podle které je personalizace 
DNA luxusu. „Se všemi digitálními nástroji, které nyní máme, 
je cenově dostupnější a jednodušší.“

Minimalismus  
a vkusný design je  
dnes pro prémiové  
značky standardem.
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Raffaello v novém kabátě 
Cestou určitého druhu personalizace se letos vydala i novinka 
bonbonů Raffaello. Na trh uvedla pralinky ve zcela novém 
formátu. Jedná se o dárkové balení se čtyřmi různými vzkazy 
pro rozličné příležitosti – poděkování, přání štěstí, vyznání po-
citů a lásky. „Výhodou nového balení se vzkazy je, že spotře-
bitelům ještě více usnadní vyjádřit pocity a přání beze slov,“ 
uvádí Hana Mašková, Legal, Labelling & PR specialist značky. 

Stávající portfolio pralinek Raffaello zůstává nezměněno. 
Nového formátu se dočkalo jen balení s osmi pralinkami 
uvnitř. Má zcela jiný tvar s malovanými motivy, které u těchto 
pralinek spotřebitelé ještě neznají. „Balení je navrženo tak, 
aby bylo možné co nejdéle zachovat čerstvost a kvalitu pra-
linek a ochránit je před poškozením při přepravě. Pralinky 
jsou proto již standardně zabaleny jednotlivě v obalech  
z plastu. Samotné balení je pak z hladké lepenky,“ doplňuje 
Hana Mašková.

Materiálům vévodí lepenka
A jak je na tom luxusní balení z pohledu materiálů? Z celosvě-
tového pohledu jsou hlavními materiály používanými k výrobě 
luxusních obalů lepenka, sklo, kov, plast, textil, kůže a dřevo. 
Kartonáž je vůbec nejoblíbenějším materiálem, představuje 
zhruba čtyřicetiprocentní podíl na trhu v tomto odvětví. Druhým 
nejvíce používaným materiálem v hodnotovém vyjádření je 
sklo následované plasty s tržními podíly 30,1 % a 15,4 %. Pro 
účely luxusního balení se podle obalářů hodí zejména hladká 
lepenka. „Hladká lepenka umožňuje vyrábět vysoce pevné 
obaly, s nimiž se snadno manipuluje, a přitom mohou vypadat 

sofistikovaně a luxusně,“ vysvětluje Kateřina Švarcová, vedoucí 
marketingu společnosti Model Obaly. Navíc je vyvíjen stále 
větší tlak na schopnost přitáhnout pozornost spotřebitelů k sa-
motné značce i jednotlivým produktům.

Výrobci značkového zboží mají podle Kateřiny Švarcové vy-
soké nároky na obalové materiály, jejich vzhled a na to, jaké 
jsou na omak. Výrobní i tiskové procesy proto musí být reali-
zovány s vysokou přesností. V barvách se nepřipouštějí sebe-
menší odchylky a potisk musí být vyveden naprosto dokonale. 
„Nemluvě o řadě dalších povrchových úprav, jako je aplikace 
fólií, reliéfní ražba, lakování, ražba log, názvů a sloganů. 
Všechny tyto úpravy pomáhají upoutat spotřebitele a soustředit 
jejich pozornost na produkt nebo značku. 

Z obalu na parfém se tak stává jedinečné umělecké dílo s oso-
bitým vzhledem a charakterem, které ještě více stimuluje oče-
kávání nakupujících ohledně voňavého produktu, který ukrývá 
ve svých útrobách. Úsilí, které za takovým obalem stojí, se pak 
několikanásobně vyplatí, pokud řešení plně odráží design  
a hodnoty samotné značky,“ doplnila. 

Keramika nezahálí
Své místo má v luxusním balení i keramika, zejména pak v par-
fumářském průmyslu, který je s luxusním balením tradičně ve-
lice provázaný. Francouzský výrobce Les Parfumables jako 
vůbec první na trhu představil keramické testery vůní jako al-
ternativu plastových či skleněných lahviček. Novinka zachytí 
vůni přesněji a drží ji po dobu až jednoho roku. Tyto testery 
například už nyní používají luxusní značky včetně Hermes, 
Louis Vuitton a Ne'emah.
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Raffaello letos přináší na trh 
zcela nový formát balení.

Keramické testery vůní jako  
alternativa plastových či  
skleněných lahviček
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Keramické testery vůní jako  
alternativa plastových či  
skleněných lahviček
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LIMITOVANÉ EDICE STÁLE FUNGUJÍ. ZÁKAZNÍK JE PŘIPRAVEN ZKOUŠET NOVÉ PŘÍCHUTĚ, VŮNĚ  
NEBO FORMÁTY ZEJMÉNA U SILNÝCH, ZNÁMÝCH A PODPOROVANÝCH ZNAČEK. LIMITKY ALE DOKÁŽÍ 
PŘITÁHNOUT KE ZNAČCE I NOVÉ NAKUPUJÍCÍ, KTEŘÍ JI DOPOSUD NEVYZKOUŠELI. A PAK UŽ JE JEN 
KRŮČEK K TOMU, ABY NA ZÁKLADĚ DOBRÉ ZKUŠENOSTI ZÁKAZNÍCI ZAČALI NAKUPOVAT  
I STANDARDNÍ VÝROBEK.

Iveta Křížová

Limitované edice 
VÝZVOU PRO DESIGNÉRY 
I OBALÁŘE

Limitovaná edice šampaňského Veuve Clicquot
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Limitované edice jsou dobrou šancí i pro obaláře a desig-
néry. Mohou přinést něco nového, oživit produkt a značku. 
Navíc s nimi vyhrávají i designérské ceny. Tak například 

poslední ročník prestižních ocenění Pentawards 2018 ovládlo 
italské designérské studio Auge Design s limitovanou edicí ba-
lení značky Mutti, která vyrábí v Itálii proslavené a nepostra-
datelné všemožné ingredience založené na rajčatové bázi. 
Porota jednomyslně udělila studiu vůbec nejvyšší ocenění, tedy 
Diamond winner – Best of Show. 

Tradičně nejsilnější je na poli limitovaných či speciálních 
edic kategorie nápojů. Nealkoholická piva či energy drinky 
každou sezonu přicházejí s novinkami a téměř vždy skončí 
úspěchem. Nedávný průzkum výzkumné společnosti Nielsen 
Admosphere prokázal, že většina respondentů, kteří tyto ná-
poje pijí, novinky zkouší: 10 % je vyzkouší vždy, 53 % pak 
alespoň někdy – záleží na příchuti, se kterou značka přijde.

Absolut:  
láska z nenávisti
Tradičním „limitkářem“ je i švédská 
vodka Absolut. Tématem její po-
slední limitované edice s názvem 
Drop of Love je láska a otevřenost. 
Lahev s kreativním designem při-
náší kapku lásky pro celý svět, slovo 
láska na ní najdete v šestnácti jazy-
cích. Pozitivní není jen vzhled edice, 
ale i myšlenka, kterou šíří. Do pro-
deje se dostala koncem minulého 
roku.

„K její výrobě byl doopravdy použit 
reálný inkoust z nenávistných vzkazů 
z celého světa, které Absolut přetvo-
řila v lepší zprávu. Limitovaná edice 
je důkazem, že i nenávist může být 
inspirací pro vznik něčeho pozitiv-
ního – lásky,“ vysvětluje Dagmar 
Rychterová, brand manažerka znač- 
ky. Tým Absolut cestoval po třech 
kontinentech, kde z rasistických ne- 
bo antiLGBT protestů shromáždil 
plakáty a transparenty s nenávist-
nými vzkazy. Z těch byl extrahován 
inkoust, který byl použit pro výrobu 
limitované edice lahví Drop of Love.

Limitovaná edice Drop of Love navazuje na projekt Absolut 
Tolerance, jejímž cílem je povzbudit k toleranci a soudržnosti 
v české společnosti. Ve spojení s předním českým grafikem 

Pavlem Fuksou přinesla Absolut do ulic v Praze, Brně a Plzni 
a na sociální sítě kampaň, která podporuje otevřenější přístup 
k pěti oblastem – rovnoprávnosti mužů a žen, LGBT, svobodě 
vyznání, etnické příslušnosti a migraci. O limitku je podle 
Dagmar Rychterové velký zájem. „V prodeji je od listopadu, 
k dispozici už je jen pár kusů,“ doplnila.

Šampaňské s dortem i hologramem 
Zajímavou limitovanou edici představil také výrobce ikonic-
kého francouzského šampaňského Veuve Clicquot. U příleži-
tosti 200. výročí Clicquot Rosé vytvořila značka limitovanou 
edici lahve růžového šampaňského označenou letopočty 
1818–2018, ale také tříposchoďový dort fungující jako chla-
dicí nádoba. Ta je sestavena ze tří různě velkých a propoje-
ných plechovek s přetékající růžovou barvou. Když odklopíte 
nejvyšší patro, můžete nádobu naplnit ledem a chladit v ní 
právě láhev Clicquot Rosé. 

Absolut: Drop of Love –  
láska z nenávisti

JAK VZNIKLA EDICE DROP OF LOVE? 
ZHLÉDNĚTE VIDEO
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Limitovanými edicemi nešetří ani Taittinger, další slavná značka 
vybraného francouzského šampaňského. Její poslední počin 
navíc zvolil designově i výrobně zajímavou etiketu. Ve spo-
jení s mezinárodní fotbalovou asociací FIFA vznikla prestižní 
oficiální limitovaná edice cuvée pro rok 2018. 

Leonhard Kurz, specialista na fólie a optické bezpečnostní 
prvky, vytvořil společně s týmem Taittinger výjimečný hologram 
o velikosti etikety. Etiketa, která má evokovat dobytí vesmíru, 
používá lesklé metalizované písmo a jemně třpytivý gilošový 
tisk s duhovým přechodem. Tento barevný a světelný hologram 
mění barvu jako kaleidoskop, což vytváří překvapující vizuální 
efekty. Znak brandu Taittinger, slavný jezdec, se objevuje na 
jantarově modrém kovovém pozadí. Je obklopen bílými pís-
meny, na pozadí se střídá duhový efekt a matné stříbro. 

Hologram je obtížně reprodukovatelný, tudíž představuje ob-
rovskou překážku případným padělkům. 

„Jsme velmi hrdí na to, že si nás Taittinger vybral za partnera 
pro tento výjimečný projekt,“ uvedl Matthias Kronawitter, mar-
ketingový ředitel pro produkty Kurz Trustconcept. „Naše od-
hodlání k nekompromisní kvalitě a neustálému zlepšování 
posiluje naše vazby s Maison Taittinger a díky naší inovativní 
technologii se podařilo vizuálně zvýšit atraktivitu tohoto výji-
mečného produktu.“

Manufaktura s příběhem 
Na limitované edice před časem úspěšně vsadila i česká kos-
metická značka Manufaktura. První zákazníkům představila  

v roce 2010 a od té doby je uvádí dvakrát ročně – začátkem 
března pro jarně-letní období a počátkem září pak pro pod-
zimní až vánoční čas, vždy zahrnující nejprodávanější typy 
výrobků – s originálním sezonním složením a designem. 

„V loňském roce jsme se roz-
hodli věnovat limitované edice 
100. výročí založení republiky, 
a na jaře i na podzim jsme tak 
s úspěchem uvedli limitované 
edice v duchu první republiky – 
jarní fialkovou a podzimní li-
povou. Od roku 2016 na pod- 
zim také navíc uvádíme menší 
limitovanou kolekci, věnovanou 
speciálně mužům,“ vysvětluje 
Bára Čechová, kreativní ředi-
telka Manufaktury. 

„Limitované edice jsou našimi zákazníky pokaždé netrpělivě 
očekávány, před jejich uvedením vždy hádají, čím je tento-
kráte překvapíme, a píší nám tipy na další témata,“ doplňuje 
s tím, že jejich příprava je poměrně náročná – je potřeba 
neustále vymýšlet a přinášet sezonní a trendová témata, ne-
ustále testovat receptury s novými aktivními látkami, a přede-
vším dobře plánovat. Limitované edice jsou však jednoznačně 
úspěšným produktem.  

Limitovaná edice Manufaktura
Limitovaná edice 

Taittinger
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splnit cíle Evropské unie v oblasti třídění a recyklace. Po po-
čáteční investici by měl být plně finančně soběstačný.

„Současný systém třídění není zdaleka tak efektivní, jak si 
někdy myslíme. Nemotivuje nás k prevenci a není ani zá-
rukou recyklace. Pokud se rozhodneme zavést systém záloh, 
musí lidi motivovat k eliminaci jednorázových plastů a k vrá-
cení lahví,“ shrnul přínos zálohového systému europoslanec 
Pavel Poc. Pracovní skupina Zálohujme? si od depozitního 
systému slibuje zásadní přínosy pro životní prostředí zejména  
v podobě snížení tzv. litteringu, tedy odpadu pohozeného  
v přírodě.

Skupinu Zálohujme? tvoří zástupci Institutu cirkulární eko-
nomiky (INCIEN), společnosti Karlovarské minerální 
vody (KMV) a Vysoké školy chemicko-technologické  

v Praze (VŠCHT). Společným cílem je zvýšení třídění a recyk- 
lace PET lahví a plechovek, snížení množství odpadků od-
hozených v přírodě či podpora oběhového hospodářství. 
Iniciativám této skupiny jsme se již věnovali v magazínech 
Packaging Herald č. 15 a 17.

Navrhovaný zálohový systém by měl podle nedávno zveřej-
něné studie vést k zásadnímu omezení množství PET lahví od-
hozených v přírodě. Systém navíc umožní České republice 

EKOLOGIE 
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ZVEŘEJNĚNÉ STUDIE PRACOVNÍ SKUPINY ZÁLOHUJME? VYHODNOTILY ZAVEDENÍ DEPOZITNÍHO 
SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE JAKO VÝHODNÉ. TŘÍKORUNOVÉ VRATNÉ ZÁLOHY BY SE MOHLY TÝKAT  
PET LAHVÍ A PLECHOVEK.

Adriana Weberová

Zálohový systém  
by měl snížit littering
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Ze studie dopadů na životní prostředí vypracované VŠCHT 
vyplynulo, že zavedením zálohového systému by došlo ke sní-
žení dopadů na životní prostředí přibližně o 28 %.

Zkoumání materiálových toků, které zpracoval INCIEN, zjis-
tilo, že se v České republice k recyklaci odešle údajně pou-
hých 57,5 % PET lahví uvedených na trh.

Pracovní skupina Zálohujme? věří, že zveřejněním výsledků 
nastartuje celospolečenskou debatu o možnostech zavedení 
systému záloh a obecněji o posílení principů oběhového hos-
podářství v českém prostoru.

Zavedení systému zálohování plastových lahví a plechovek  
s nápoji už na vládní úrovni chystá také Slovensko. Plánovaná 
záloha by měla činit 12 eurocentů (3,10 Kč) za PET lahev  
a deset eurocentů (2,80 Kč) za plechovku. Slovensko by se 
tak stalo prvním regionem v zálohování ve střední Evropě.  

SYSTÉM NEPOČÍTÁ  
S FINANCOVÁNÍM  

Z VEŘEJNÝCH  
PROSTŘEDKŮ.

TŘI VÝROBCI NÁPOJŮ UŽ ZAHÁJILI  
ZÁLOHOVÁNÍ PLECHOVEK

Zálohování nápojových plechovek se v Česku dočkalo 
reálné podoby. Tři výrobci nápojů v plechovkách: Vi WINE, 
Smarty a Secco+, sdružení v asociaci WIACA, dávají svým 
zákazníkům možnost vrátit na vybraných místech prodeje 
plechovky od jejich produktů do speciálních košů. Za 
každou vrácenou plechovku následně dostane zákazník 
zpět jednu korunu. Vytříděné plechovky členové asociace 
na vlastní náklady dopraví do recyklačního zařízení.

ZÁLOHA NA PET LAHVE BY LIDI  
MOTIVOVALA K JEJICH VRACENÍ

Češi dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější 
evropské třídiče odpadu, PET lahve třídí častěji 
lidé s vyšším vzděláním. Aktuální výzkum agentury 
Ipsos dále ukázal, že česká populace 
je připravena i na případné zálohování PET lahví. 
Při zavedení zálohy na PET lahve by bylo až  
86 % Čechů ochotno je po použití vracet zpět do 
obchodu. „Důležité je podívat se na podíl těch, 
kteří vyjádřili rozhodný souhlas – těch bylo 61 %, 
což je poměrně vysoký podíl. Vracet použité 
lahve do obchodu jsou ochotnější lidé s vyšším 
vzděláním a příjmem, kteří jsou obecně více 
environmentálně uvědomělí,“ dodává k výsledkům 
Tomáš Macků, ředitel komunikace Ipsos. Konkrétní 
výši zálohy, která by motivovala vracet použité 
PET lahve, lidé nejčastěji uváděli pět korun (29 %) 
a tři koruny (28 %). Vyšší částku by byli ochotni 
akceptovat mladí lidé do 34 let a lidé s vyšším 
vzděláním. Průměrnou dobu rozkladu PET lahve 
lidé odhadují na 200 let.

KMV představily loni v srpnu při běžeckém závodu Nature 
run automat na vracení plastových lahví. Po odevzdání 
jakékoli nezmačkané PET lahve automat vydal stvrzenku 
(obdobně jako běžný automat na skleněné lahve), za 
kterou bylo možné ve stanu Mattoni získat zdarma novou 
0,75l lahev přírodní minerální vody Mattoni Eco vyrobenou 
s 50% podílem rPET.
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množstvím. „Výhodou podobného obalu je vyloučení výplňo-
vých prostředků, a přesto lepší ochrana produktu,“ připomíná 
Adam Kratochvíl, jednatel společnosti Packung. 

O jiné technologii vyrábějící obaly na míru pro e-commerce 
se také dozvíte na stranách 60 až 62.

Mezi hlavní benefity obalů z vlnité lepenky vyrobené 
na míru patří odstranění vstupních nákladů na vý- 
sekové stroje, úspora místa ve skladě, eliminace vý-

plňových prostředků, lepší ochrana produktu, redukce nákladů 
na dopravu a v neposlední řadě jejich udržitelnost.

Obalová řešení na míru nabízí například společnost Packung. 
Na vlastní výrobní lince od italské firmy Panotec je schopna 
vyrábět krabice z tří- až pětivrstvé vlnité lepenky podle po-
žadavků zákazníka. Výroba není omezena minimálním 

MATERIÁLY 
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POKRAČUJÍCÍ NÁRŮST NAKUPOVÁNÍ V E-SHOPECH NAHRÁVÁ VÝROBCŮM OBALŮ Z VLNITÉ LEPENKY. 
JEDNÍM Z TRENDŮ JSOU OBALY NA MÍRU, KTERÉ ŠETŘÍ MATERIÁL A ZCELA ELIMINUJÍ NEBO ALESPOŇ 
OMEZUJÍ VNITŘNÍ VÝPLNĚ. V OBLIBĚ JSOU TAKÉ SNADNO A RYCHLE SLOŽITELNÉ OBALY. PROSAZUJE 
SE I DIGITÁLNÍ POTISK UMOŽŇUJÍCÍ RYCHLOU ZMĚNU TISKOVÉHO MOTIVU ČI PERSONALIZACI. 
VLNITÁ LEPENKA NAŠLA SVÉ UPLATNĚNÍ DOKONCE I V AQUAPARKU. 

Adriana Weberová 

Vlnitá lepenka nabízí 
univerzální řešení
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O ZRODU OBALU NA MÍRU  
PRO ESHOPY NA VIDEU
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Klasická lepenková krabice 
už přestává stačit
U ručního balení, které je stále rozšířeno zejména u e-shopů, je 
důležitý snadno sestavitelný obal (například se samosvorným 
dnem), který urychlí celý balicí proces. Jeho jednotlivé kroky 
se zrychlí a zefektivní i díky integrované lepicí pásce, která 
umožní uzavření obalu bez dalších pomůcek. „S novými tech-
nologiemi přicházejí nové formy prodeje a s nimi i nové způ-
soby přepravy zboží. Klasická lepenková krabice najednou 
přestává stačit, protože její skládání a zalepování lepicí 
páskou připadá e-shopům příliš zdlouhavé. Roli zde hraje 
skutečně každá vteřina,“ potvrzuje trend i Dalibor Vrba, spe-
cialista marketingu společnosti Servisbal Obaly. Současně 
připomíná řešení BALBOX Speed, speciálně navržené pro 
e-shopy a jejich rozesílky poštou a přepravními společnostmi.
Také tato krabice obsahuje integrovanou lepicí pásku, dno je 
navíc řešeno jako samosvorné, proto není potřeba nic pracně 
skládat ani lepit. „Uzavření krabice je tak doslova otázkou 
okamžiku. Díky perforované pásce je i její otevření velmi jed-
noduché. Koncový zákazník tak získává z objednávky pozi-
tivní dojem již při převzetí zásilky,“ podotýká Dalibor Vrba. 
Výsledkem je zvýšení efektivity balení, kdy jeden pracovník 
zabalí za stejný čas čtyřikrát více zásilek.

Obdobné řešení nabízí i společnost THIMM Packaging. 
V současné době ho využívá například zahraniční e-shop 
Zalando. Více jsme se obalu věnovali v říjnovém vydání ma-
gazínu Packaging Herald, ve kterém je uveden i odkaz na 
video demonstrující snadnost manipulace.

Trvale udržitelný digitálně 
potištěný zasilatelský obal 
s bezpečnostním uzávěrem
Dalším řešením určeným pro e-commerce od společnosti 
THIMM Packaging je inteligentní obal s bezpečnostním me-
chanismem THIMM secureLock. Zásilkový obal s digitálním 
potiskem je výsledkem spolupráce se švýcarskou start-upovou 
společností yamo, která nabízí rodičům čerstvou a kvalitní 
kojeneckou výživu. Obal je vhodný především právě pro za-
sílání potravin, které by měly být v průběhu transportu chrá-
něny před neoprávněným otevřením. „Adresát podle stavu 
bezpečnostního uzávěru rozpozná na první pohled, zda byla 
zásilka otevřena či nikoliv,“ vysvětluje Martin Hejl, jednatel 
společnosti THIMM Packaging. V obalovém řešení nechybí 
pro zajištění stability zboží uvnitř krabice integrovaná výplň 
z vlnité lepenky. 

Zmíněný digitální potisk ve formě datových a neviditelných 
kódů integrovaných v tiskovém motivu na obalu odkazuje na 
stránku, která koncovému spotřebiteli pomůže se správnou 
recyklací. Kódy je možné načíst díky speciální aplikaci 
LinkReader. Digitální potisk, který může změnit běžné doručo-
vání na opravdový zážitek, ocenil i sám zadavatel a spolu-
autor zasilatelského obalu. „Naši zákazníci jsou nadšeni. Díky 
novým možnostem, které digitální potisk obalů nabízí, je mů-
žeme neustále pozitivně překvapovat,“ pochvaluje si Tobias 
Gunzenhauser z yamo.

MATERIÁLY

BALBOX Speed, Servisbal Obaly
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obchodník a jeho prodejní prostory,“ vysvětluje Veronika 
Demčíková, manažerka značky BeBe Dobré ráno. Výsledkem 
je vizuál, který reprezentuje vyváženou snídani. „Za nás je klí-
čová jednotná grafická linka s reklamními vizuály a celkovým 
pojetím značky,“ doplňuje Veronika Demčíková.

Na poli in-store komunikace, i když tentokrát v netypickém pro-
středí pražského aquaparku, má své stabilní místo již zmíněná 
společnost THIMM Packaging. Ta na začátku letošního roku 
vyrukovala s digitálně potištěnými poutači z vlnité lepenky, 
kterými vyzdobila vstupní halu Aquapalace Praha v Čestlicích.

Vesmírné motivy měly zviditelnit novou atrakci – obří tobogan. 
Výsledkem byla výroba návěsných poutačů v podobě planet, 
sloupy vstupní haly lemovaly postavy s motivy vesmíru, nechy-
běly velké trojrozměrné rakety, kosmonauti ani mimozemšťani. 

Realizace zakázky proběhla od zadání doslova za pár dnů. 
Leoš Máslo, manažer projektu POS v THIMM Packaging, 
dodává: „Bez využití digitálního tisku by tak rychlá realizace 
tolika různých motivů nebyla možná. Pro digitální tisk není 
potřeba tiskových štočků, čímž odpadají jak náklady, tak  
i čas na jejich výrobu. Takto získaný čas mohli naši designéři 
věnovat precizní přípravě návrhů a konstrukcím. Stačilo nám 
pouhých deset pracovních dní pro návrh a výrobu 24 různých 
dekorativních motivů a formátů.“ 

A na závěr: bez vlnité lepenky se neobešla ani katedrála sva-
tého Víta od zadavatele Ferrero Česká. Ta byla na konci roku 
vystavena v obchodním domě MY Tesco a tvořilo ji 8000 
pralinek Ferrero Rocher.  

V oblasti e-commerce je aktivní také společnost Smurfit Kappa. 
Za zmínku stojí například řešení Pac it. I tento obal je určen 
pro firmy, které balí ručně a hledají rychlá řešení. Plochy obalu 
jsou díky předlepení a výseku složeny a uzavřeny během pár 
sekund.

Druhá ukázka Egg box, obal určený pro prémiová vejce, 
pronikl nejen do retailu, ale také do oblasti e-commerce.  
K ochraně křehkého produktu byl využit ručně skládaný insert, 
který se vkládá do trojúhelníkového vnějšího obalu. Obal nejen 
chrání, ale v retailu také upoutá pozornost zajímavým tvarem. 
A když už jsme u e-shopů, Jan Kaprhál, innovation & marke-
ting manager CZ společnosti Smurfit Kappa, nám prozradil, 
že aktuálně spolupracují s internetovým obchodem Alza.cz na 
vývoji ekologického balení vyrobeného z detergentu.

POS opět na scéně
Bez vlnité lepenky se neobejdou ani in-store komunikační pro-
středky. Sušenky BeBe nedávno odstartovaly kampaň, jejíž 
součástí je in-store podpora v podobě POS materiálů. Oslovit 
mají podle zadavatele milující maminky malých dětí, ale také 
úspěšné, aktivní a sportovně založené ženy. Zadáním pro 
agenturu Packshot bylo vyrobit viditelné, kreativní a zajímavé 
řešení s poutavě prezentovaným dárkem za nákupy, napří-
klad švihadlem. „Využíváme různé typy POS prostředků, na-
příklad v případě sušenek BeBe paletové vystavení. Vždy se 
přitom pohybujeme v mantinelech, které nám stanoví konkrétní 
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Marley Spoon, Smurfit Kappa

Vesmírné motivy v aquaparku, THIMM Packaging

BeBe Dobré ráno 

yamo, THIMM Packaging

S OBALEM LZE KOMUNIKOVAT –  
VÍCE NA VIDEU
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EVROPA SE V ROCE 2017 PODÍLELA 18,5 % NA SVĚTOVÉ SPOTŘEBĚ PLASTŮ, PŘIČEMŽ OBCHODNÍ 
BILANCE EXPORT/IMPORT BYLA V PŘEBYTKU. BYLO SPOTŘEBOVÁNO 51,5 MILIONU TUN PLASTŮ,  
COŽ JE 102 KG NA HLAVU. SPOTŘEBA PLASTŮ V ČESKÉ REPUBLICE JE UVÁDĚNA VE VÝŠI  
1,25 MILIONU TUN, COŽ JE 119 KG NA HLAVU A VÍCE, NEŽ JE PRŮMĚR EVROPSKÉ UNIE.  
BEZMÁLA 40 % SPOTŘEBOVANÝCH PLASTŮ KONČÍ V OBALOVÝCH APLIKACÍCH.

František Vörös, Sdružení EPS ČR

Ve spotřebě plastů 
patříme mezi lídry 

syntetické kaučuky – SBR a PB), Spolana Neratovice (poly-
vinylchlorid) a v případě nenasycené pryskyřice Spolek Ústí.

Ve statistických údajích Data´s Plastics Industry Europe 2016, 
zpracovaných asociací Plastics Europe Deutschland v červnu 

Na spotřebě plastů v České republice, která je na jed-
noho obyvatele vyšší než průměr Evropské unie, se 
podílejí především importy a vlastní výroba. K lídrům 

patří společnosti Unipetrol Litvínov (polyetylen, polypropylen), 
Synthos Kralupy (polystyreny, expandovatelný polystyren, 

MATERIÁLY
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Plastové obaly vykazují pozitivní obchodní bilanci. V roce 
2017 byly vyvezeny v hodnotě 12,7 miliardy Kč a import 
dosáhl hodnoty 12,4 miliardy Kč. Český statistický úřad (ČSÚ) 
sleduje od roku 2005 samostatně výrobu pytlů a sáčků z po-
lyetylenu. Zatímco v tomto roce jich bylo vyrobeno 28,9 tisíce 
tun, v roce 2016 se již jednalo o 41,2 tisíce tun.

Růst spotřeby plastů při různé době aplikační životnosti vy-
žaduje zvyšování zodpovědnosti za minimalizaci a využití 
odpadů a minimalizaci skládkování a nekontrolovatelného 
výskytu v přírodě, zejména v mořích. Za rok 2016 již devět 
evropských zemí vykazuje v rámci dat Plastics Europe podíl 
skládkování nižší než 5 % (Česká republika skládkuje stále 

40,2 %). Podíl recyklací v EU dosáhl 
31,1 % (ČR vykazuje vyšší hodnotu – 
38,1 %).

Podle agentury Conversio lidé v České 
republice v roce 2016 vyprodukovali 
436 000 tun plastových odpadů. V čle-
nění v tisících tun tvořily odpady z obalů 
271, odpady ze stavebnictví 31, od-
pady z automobilů 18, odpady z elek-
troniky 23, odpady z domácnosti 17, 
odpady ze zemědělství 19 a ostatní 57.

Data o komunálním 
odpadu se liší
Podle Českého statistického úřadu ČR 
(ČSÚ) jsme v roce 2017 vyprodukovali 
3,6 milionu tun komunálního odpadu, tj. 
344 kg/hlavu. Průměr EU je o 140 kg/ 

/hlavu vyšší. Systém odděleného sběru se podílí 15 % na 
množství komunálního odpadu, samotné plasty tvoří 139 tisíc 
tun za rok. Podle ministerstva životního prostředí jsme vypro-
dukovali 5,7 mil. tun komunálního odpadu, tj. o 2,1 milionu 
tun více než podle ČSÚ. V nakládání s komunálním odpadem 
dominuje s 49% podílem skládkování, recyklováno bylo 34 % 
a energeticky využito 17 % komunálních odpadů. Není jasno, 
jak se při dvou výrazně odlišných základních údajích o množ-
ství komunálních odpadů vypořádáme s cíli EU v recyklacích 

2017, o počtu firem, zaměstnanců a obratu nejsou data o pri-
márních plastech za Českou republiku uvedena. Za rok 2016 
se uvádělo 42 firem, zřejmě i recyklátorů.

V sektoru zpracování plastů byla vykázána za rok 2016 tato 
data. Počet firem byl 2945, což je oproti roku 2009 nárůst  
o 12,4 %. Počet zaměstnanců činil 2645 (nárůst o 10,5 % proti 
roku 2009) a obrat v mld. eur dosáhl 6,39, tj. plus 13,8 % 
proti roku 2009.

Obchodní bilance českého plastikářského průmyslu byla v ro- 
ce 2016 pasivní v segmentu obchodu s primárními plasty  
v množství 1 mil. tun, což představuje trojnásobný nárůst proti 
roku 2010. Gumárenské a plastikářské výrobky vykazují trvale 
aktivní saldo – roce 2017 to představovalo 11,4 miliardy Kč.

Dominantní postavení 
má Greiner Packaging
V květnu 2018 publikoval Radek Novák z České spořitelny 
na webových stránkách České spořitelny stať pod názvem 
Výrobci obalů z plastů v ČR. Konstatuje, že tuzemský trh je 
vysoce konkurenční a obhospodařuje ho zhruba 200 společ-
ností s celkovým obratem 30 miliard Kč. 

Dominantní postavení na českém trhu měl v roce 2016 ra-
kouský vlastník firem Greiner Packaging s obratem 2,4 mi-
liardy Kč. Obrat nad jednu miliardu Kč vykazují hned čtyři 
firmy – Petainer Czech Holding, Alpla, Granitol a Jokey Praha. 
Dalších 12 firem má obrat nad 500 mil. Kč, mezi nimi i vý-
robci pěnových plastů – firmy Izopol Dvořák, Ire-Tex a Wolters. 
V letech 2018 a 2019 autor očekává mírný růst poptávky  
a obratu. Na rostoucí spotřebu plastových obalů bude mít nej-
větší vliv e-commerce. 

MATERIÁLY

PLASTOVÉ OBALY 
VYKAZUJÍ POZITIVNÍ 
OBCHODNÍ BILANCI
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tohoto odpadu – do roku 2020 ve výši 50 %, v roce 2035 
ve výši 65 % a maximálně 10 % skládkovat.

Z výčtu nepřesností ve statistikách o výrobě, spotřebě a využití 
plastových odpadů vyplývá, že prvořadým úkolem Evropské 
komise by měla být jednotná metodika ve vykazování. Jinak 
bude obtížné kontrolovat plnění ambiciózní evropské Strategie 
pro plasty v oběhovém hospodářství.

Připravuje se zákaz používání 
vybraných jednorázových 
plastových výrobků
Ministerstvo životního prostředí ČR připravilo první návrh zá-
kona o odpadech a v prosinci jej zaslalo do vnitřního připo-
mínkového řízení. Dále se pracuje na zákonu o výrobcích  
s ukončenou životností a novele zákona o obalech. V rámci 
EU se připravuje zákaz používání vybraných jednorázových 
plastových výrobků s cílem jeho schválení do nových voleb 
do Europarlamentu.

Seznam vychází ze studie JRC s názvem Top Marine Beach 
Litter Items in Europe. S 21,1% podílem dominují plastové lahve 
a víčka, následují cigaretové filtry s 18,8 %, 
vatové tyčinky s 11,7 %, obaly od sladkostí  
s 9,4 %, hygienické výrobky s 8,1 %, odnosné 
tašky s 5,5 % a další.

K návrhu směrnice proběhla široká diskuse, 
když například 68 evropských asociací za-
pojených v rámci EUROPEN – The European 
Organization for Packaging and the Environment předalo 
Evropské komisi 15stránkový seznam zásadních kritických 
připomínek a doporučení.

S kritickými připomínkami se přidala i česká společnost 
CICPEN s podporou Potravinářské komory ČR, Svazu výrobců 
nealkoholických nápojů a SYBA. Připomínky uplatnil i Svaz 
průmyslu a dopravy ČR. Lze pouze doufat, že ve schválené 
verzi budou tyto připomínky zohledněny. 

Učit bychom se měli od Německa
Německo je již tradičním vzorem pro využívání plastových 
odpadů. V listopadu představila federální ministryně pro ži-
votní prostředí Svenja Schulze Pětibodový plán ke snižování 
plastových odpadů a zvyšování podílu recyklace. Podrobnosti 
v dalším čísle.

NA ROSTOUCÍ 
SPOTŘEBU 

PLASTOVÝCH OBALŮ 
BUDE MÍT NEJVĚTŠÍ

VLIV E-COMMERCE.

ŽÁDAT POVINNÉ KVÓTY RECYKLÁTU  
V NÁPOJOVÝCH PLASTOVÝCH LAHVÍCH  
SE JEVÍ JAKO HAZARD 

Zásadní problém je v zajištění bezpečnosti potravin, 
v tomto případě nápojů, jak je nastaveno v evropské 
legislativě k materiálům a předmětům určeným pro kontakt 
s potravinami. Zejména se jedná o nařízení 1935/2004, 
10/2011, 282/2008 a 2023/2006. Ani 10 let po 
vydání nařízení 282/2008 o materiálech a předmětech 
z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami 
nefunguje Registr recyklačních závodů ve společenství  
a v třetích zemích. Podle dostupných informací není  
u nás ani na národní úrovni schválen jediný recyklační 
závod. Žádat proto povinné kvóty recyklátu v nápojových 
plastových lahvích se jeví jako hazard se zdravím 
spotřebitelů, občanů zemí EU. Podmínkou by měla být 
dostatečná kapacita recyklátorů zapsaných ve výše 
zmíněném registru. Zatím je to 0 (slovy nula).

VLADO VOLEK
OBALOVÝ INSTITUT SYBA

Růst spotřeby plastů vyžaduje zvyšování zodpovědnosti  
za minimalizaci a využití odpadů a minimalizaci skládkování  

a nekontrolovatelného výskytu v přírodě, zejména v mořích.
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GLOBÁLNÍ STANDARDIZAČNÍ ORGANIZACE GS1 SE OD 
ROKU 2015 AKTIVNĚ ZAPOJUJE DO PŘÍPRAV EVROPSKÉ SMĚRNICE 
PRO SLEDOVATELNOST TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. ZDÁLO BY SE 
TEDY LOGICKÉ, ŽE SE STANDARDY GS1 BUDOU PRO JEDINEČNOU 
IDENTIFIKACI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ V RÁMCI NOVĚ ZAVÁDĚNÉHO 
SYSTÉMU VYUŽÍVAT. PŘESNĚJI ŘEČENO I NADÁLE VYUŽÍVAT. STANDARDY 
SYSTÉMU GS1 JSOU TOTIŽ AKTUÁLNĚ ZCELA RUTINNĚ VYUŽÍVÁNY  
JAKO EXTERNÍ IDENTIFIKACE VEŠKERÉ PRODUKCE V CELÉ ŠÍŘI 
SORTIMENTU I HIERARCHIE BALENÍ, TEDY OD JEDNOTLIVÝCH KRABIČEK 
PŘES SKUPINOVÁ BALENÍ A OBCHODNÍ BALENÍ AŽ PO PALETY. 

Pavla Cihlářová, GS1 Czech Republic

Tabáková směrnice  
z pohledu globálních  
standardů GS1

nebo třináctimístný GTIN. Přes tyto kódy jsou produkty samo-
zřejmě také prodávány v celé maloobchodní síti. U větších 
obchodních balení je využíván kód GS1-128, který umožňuje 
kódovat i další doplňkové informace ke konkrétnímu balení, 
například šarži.

Globální organizace GS1 připravila pro uživatele komplexní 
nástroj pro podporu všech požadavků tabákové směrnice. 
Byl vyvinut generátor sériových čísel a vypracována dokumen-
tace pro identifikaci nejenom produkce samé, ale také dalších 
subjektů a objektů, které bude nutno do velmi komplexního 
systému sledovatelnosti zahrnout. Bude potřeba identifikovat 
jednotlivé výrobce, jejich provozy a strojní vybavení, distribu-
tory, obchodníky a jejich vybavení. 

Pro tyto účely je optimálně využitelné tzv. globální lokali-
zační číslo (GLN), které má minimálně ve své základní, pri-
mární verzi přiděleno každý uživatel Systému GS1. Tedy 

Serializované globální číslo 
obchodní položky
Z pohledu standardů GS1 by se ostatně nejednalo o první 
případ použití. Standardy se již uplatnily při podpoře povinné 
sledovatelnosti vybraných potravin, nápojů, léků a nově se 
připravuje také využití v oblasti značení zdravotnických pro-
středků či přípravků na ochranu rostlin. Zajištění serializace 
jednotlivých produktů také není nic nového. Serializovaný 
GTIN, tzv. SGTIN, se využívá v mnoha nejrůznějších řeše-
ních. Jedná se o klasicky přidělené identifikační číslo pro-
duktu doplněné sériovým číslem, které je zpravidla systémově 
generováno.

Rovněž z pohledu průmyslu a obchodu by se nejednalo  
o žádnou radikální změnu. Výrobci a často i distributoři ta-
bákových výrobků jsou tradičními uživateli Systému GS1. Na 
krabičkách i skupinových baleních cigaret jsou již řadu let stan-
dardní lineární čárové kódy, které nesou buďto osmimístný, 
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přinejmenším všichni výrobci, ale i velká část obchodníků a dis- 
tributorů. Výhodou GLN je, že je možno jej ze základního 
formátu dále generovat na jakékoliv organizační či provozní 
jednotky v rámci dané organizace, přičemž je vždy dodržena 
mezinárodní jednoznačnost a interoperabilita každého takto 
přiděleného GLN. 

Identifikační klíče GS1 pro 
výrobní linky a další vybavení
Standardní identifikační strukturu má Systém GS1 také pro 
identifikaci veškerého strojního vybavení v rámci každého uži-
vatele. I zde je díky jednoznačnému identifikátoru zaručeno, 
že z každého identifikačního čísla pro výrobní linku či jiné 
strojní vybavení je patrná příslušnost k dané společnosti, a to 
až na úroveň organizační složky, tedy konkrétní výrobní haly. 
Navíc je potřeba upozornit, že veškerá identifikační čísla  
v rámci celého systému sledovatelnosti jsou pro registro-
vané uživatele již součástí jim přidělených číselných rozsahů  
a mohla by být vygenerována a garantována přímo národní 
organizací GS1 bez jakéhokoliv navýšení ročního provoz-
ního poplatku, který si za využívání standardu uživatelé platí.

Využívání Systému GS1 by bylo výhodné i pro oficiálně po-
věřeného vydavatele identifikátorů, neboť mu poskytuje velmi 
komplexní a jednoduše kontrolovatelný identifikační standard, 
který je svou kapacitou na obdobné projekty dimenzován. 

Další nespornou výhodou je také mezinárodní interoperabilita, 
která je klíčovým požadavkem celého systému sledovatelnosti 
tabákových výrobků. Součástí nabídky GS1 vůči pověřeným 
vydavatelům identifikátorů je verifikace všech vydaných iden-
tifikátorů, garance správné alokace identifikačních čísel a za-
jištění podpory a poradenství přímo pro jednotlivé ekonomické 
operátory.

Proprietární řešení 
namísto globálně 
kompatibilního
V rámci přípravy na zavedení tabákové směrnice je aktuálně 
připravována adopce Systému GS1 ve Španělsku, Portugal- 
sku, Řecku, Bulharsku, jednání o využívání standardu probíhají 
také ve Francii, v Polsku a i v dalších zemích mimo Evropu. 
Naproti tomu je již víceméně jasné, že proprietární řešení 
pro identifikaci a serializaci na úrovni jednotlivých krabiček 
cigaret se prosadí například v Německu, ale bohužel také  
v České republice. 

I přesto je nutno zdůraznit, že standardní identifikace GS1 
bude s jistotou využívána u všech vyšších jednotek balení, tj. 
od skupinového balení přes obchodní balení až po paletu.  
A to je dobrá zpráva minimálně pro logistiku!   

Ať už potřebujete doživotní značení kovového 
ložiska nebo potisk na krabici, který hodně vydrží, 

ale zároveň lze snadno odstranit.

Jenom pošlete vzorek – a my vám ho do 
druhého dne vrátíme i s potiskem. Zdarma.

www.bprinting.eu

Laserová technologie

Termotransferové tiskárny

Aplikátory a tiskárny etiket

Tiskárny na velké znaky

Kontinuální ink jet tiskárny

Automatizace

Tabáková směrnice  
z pohledu globálních  
standardů GS1
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4. ROČNÍK? S našimi partnery a spolupořadateli jsme připravili chytlavá témata 

přednášek a praktické ukázky automatizace, pohybu zboží, využití 
robotů, možnosti šetření na obalových materiálech, značení 
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prohlídkám technologií pořadatelských fi rem.

Zažijte moderní technologie a trendy v kontrastu 
s krásou historického zámku.
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PLOTRY UŽ DÁVNO NEJSOU VYUŽÍVÁNY POUZE V TISKU, ALE TAKÉ K VZORKOVÁNÍ, KDE NENÍ KLADEN 
DŮRAZ NA VYSOKOU PRODUKTIVITU, A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ K VÝROBĚ OBALŮ. ŘEZACÍ PLOTRY SE 
ČÍM DÁL VÍCE UPLATŇUJÍ PŘI PRODUKCI MENŠÍCH ČI STŘEDNÍCH SÉRIÍ OBALŮ. TRENDEM JE VYŠŠÍ MÍRA 
AUTOMATIZACE. TZV. PRODUKČNÍ PLOTRY MOHOU BÝT VYBAVENY AUTOMATICKÝMI NAKLADAČI, 
VYKLADAČI, ALE TAKÉ ROBOTY. DALŠÍM TRENDEM JE ZAČLENĚNÍ PLOTRŮ DO KOMPLEXNÍHO 
DIGITÁLNÍHO WORKFLOW, KDE SPOLEČNĚ S DIGITÁLNÍM TISKEM REALIZUJÍ CELOU VÝROBU 
MENŠÍCH ČI STŘEDNÍCH ZAKÁZEK.

Adriana Weberová

Plotry už nejsou pouze  
o výrobě funkčních  
vzorků obalů

Výhodou výroby obalů řezacími plotry je možnost pro-
dukce speciálních obalů s využitím kombinace růz-
ných materiálů. Dokáží totiž zpracovat různé materiály 

včetně vlnité lepenky a bublinkové PP desky. Plotry tak patří 
mezi multifunkční zařízení nabízející vstupy do nových ob-
lastí výroby.

Aristomat GL2032-8 (Large)
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Dalším benefitem řezacích plotrů je operativnost vyplývající  
z faktu, že není potřeba výseková forma. Výsledkem je úspora 
nákladů, času a prostředků nutných k jejímu skladování. K vý- 
robě obalů na plotrech nejsou potřebné přípravné časy  
a téměř žádná makulatura. Vysokou kvalitu obalů zajišťuje pre-
ciznější řez a více možností rylování.

K lídrům ve výrobě tzv. stolových (stolních) plotrů patří značka 
Kongsberg společnosti Esko. Plotry Kongsberg jsou charakte-
ristické modulární konstrukcí skládající se z formátu stolu, ná-
strojové hlavy a vlastních nástrojů. Výhodou podobných řešení 
je možnost kdykoliv se pustit do nového výrobního segmentu. 
Jejich využití je v packagingu při návrhu prototypů obalů, sto-
janů či jiných objektů různých tvarů z hladké nebo vlnité le-
penky, plastů a dalších materiálů. 

Společnost Esko má vlastní výrobní závod v Brně, kde vyrábí 
v různých konfiguracích modely X20, X22, X24, X44, ale 
také větší modely – C24, C44, C64 a C66. Výrobní řadu 
doplňuje entry-level X20/24 Starter. 

Využití řezacích stolů Kongsberg X a X Starter je především 
na výrobu vzorků v obalovém průmyslu, větší stoly X na vý-
robu krabic i s výplněmi, frézovaní pevnějších materiálů na 
výrobu POP stánků a lehčí varianty například na řezání etiket 

nebo visaček. „Řezací stoly řady C jsou připraveny na ma-
losériovou výrobu všech výše uvedených aplikací s možností 
práce 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Céčková řada se čím 
dál více používá v automatizované podobě vybavená nakla-
dačem a vykladačem nebo robotickou rukou,“ doplňuje Jana 
Blažíčková, sales account manager Centrale Europe společ-
nosti Esko. Kromě řezacích stolů nabízí tento výrobce vlastní 
software na přípravu CAD, ale také pro umísťování a správné 
vyřezání produktů na stolech. 

Řezací plotry Kongsberg nabízí také společnost Macron 
Systems. Například ve firmě Marvinpac CZ instalovala model 
X24, který slouží k výrobě vzorků a finálních obalů z hladké 
lepenky. Za zmínku dále stojí projekt pro Národní knihovnu, 
kde je v provozu Kongsberg X22 k výrobě archivačních obalů 
pro historická vydání knih či časopisů. „Bylo by chybou se 
domnívat, že plotry se používají pouze pro vytváření funkč-
ních vzorků obalů,“ potvrzuje současný trend Pavel Smetana, 
obchodní zástupce společnosti Macron Systems, a dodává: 

Plotry už nejsou pouze  
o výrobě funkčních  
vzorků obalů

PI

Řady STERAFLEX, 
STERAFLEX FOOD, 
STERAFLEX LED a 

STERAFLEX LED FOOD 
jsou vynikající produkty 
kompatibilní se všemi 

flexotiskovými stroji, včetně těch 
nejnovějších, které jsou vybaveny 

LED UV sušením.

Ofsetové barvy FD LED  
EU3, FD LED NX EU3, 

FD LED EXN EU3,  
nebo STERAPLAST FOOD, 

STERABOARD FOOD 
a STERABEAM FOOD jsou určené 

pro nejmodernější tiskové stroje 
vybavené UV, HUV a LED UV 

lampami nebo EB tunely.

S novými sériemi barev 
TOYO INK EUROPE 
nemusíte volit mezi 

bezpečností a výkonem.

Už nechcete používat tiskové 
barvy, na kterých je uveden tento 

piktogram, a zároveň nechcete  
snižovat kvalitu tisku?

Tiskové barvy TOYO INK – bezpečnost, nebo výkon?

TOYO INK EUROPE poskytuje oboje!

Pro více informací kontaktujte: ARETS GRAPHICS spol. s r. o. Business Park Průmyslová, Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15, 
tel.: +420 734 230 900; poptavky@arets.cz

ŘEZACÍ PLOTRY SE ČÍM 
DÁL VÍCE UPLATŇUJÍ PŘI  

PRODUKCI MENŠÍCH, ALE 
TAKÉ VĚTŠÍCH SÉRIÍ OBALŮ.

Kongsberg model C64
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technologiemi. Výhodou stroje je efektivní ovládání pomocí 
softwaru ARISTO Control Cutter Panel a mobilní ovládací kon-
zolou. „Stroj je navržen pro nepřetržitý výrobní/řezací cyklus. 
Vhodný je nejen pro tvrdé materiály. Automatizaci řezacího 
procesu umožňují odvíječe, navíječe materiálu v součinnosti  
s dopravníkovým pásem (conveyor),“ doplňuje Milan Havránek, 
jednatel společnosti HaWe systems.

Do třísměnného provozu s požadavkem na maximální rychlost 
řezu se doporučuje alternativa řady TL Aristomat GL (Grand 
Line). A konečně velkoformátový cutter Aristomat LFC (Large 
Format Cutter) je určený pro zpracování velkoformátových 
tisků (digital finishing) jak z rolí, tak deskových materiálů. Stroj 
umožňuje efektivní řízení řezacího procesu včetně kamerového 

systému pro kompenzace a spasování tisko-
vých předloh.

Dalším významným výrobcem stolových plotrů je například 
Zünd Systemtechnik. Za zmínku stojí díky současnému využití 
dvou mostů jeho superrychlý plotr typu D3. Výrobce také na-
bízí automatické podavače, nakladače, vykladače a robo-
tické ruky. 

TECHNOLOGIE 

„Díky své rychlosti se běžně používají pro malosériovou vý-
robu i v jiných oborech. Variabilita zpracovávaných materiálů 
je velmi široká – hladká i vlnitá lepenka, plast, kartonplast, 
různé typy pěn, forex, textil, samolepicí fólie, různá těsnění 
atp.“

S rozvojem digitálního tisku a s požadavky trhu na malé série 
obalů a specifických výrobků nacházejí řezací stoly stále 
širší využití při malovýrobě krabiček, desek či pozvánek. 
Plotry Kongsberg v různých řadách a modulových uspořá-
dáních podle potřeb konkrétního zákazníka proto poskytuje 
také dodavatel řešení pro celou oblast polygrafie, společnost 
DataLine Technology. Ve své nabídce má tři produktové řady. 
Stoly XE jsou určené pro zpracování menších formátů (max. 
formát archu 1000 × 1500 mm) a měkčích materiálů. Ideální 
jsou pro tiskárny a digitální provozy. Pro zpracování velkých 
formátů a široké škály materiálů je určena produktová řada 
XN. Vhodná je pro signmakingové a obalové firmy. A ko-
nečně pro vysokou produktivitu při zpracování lepenek a POP 
a POS materiálů se doporučují řezací stroje XP, které umějí 
s maximální rychlostí 100 m/min. zpracovávat materiály až 
do tloušťky 50 mm.

Dodavatelem multifunkčních řezacích plotrů značky Aristo je 
společnost HaWe systems. Za zmínku stojí například Aristomat 
SL (Standard Line). Jde o vysoce přesné produkční řezací plotry 
s „matrixovým“ podtlakovým systémem pro fixaci materiálu na 
pracovní ploše. Nabízí možnost připojení single- nebo mul-
tinástrojové tangenciální řezací hlavy. Jeho výhodou je pří- 
znivý poměr ceny a výkonu. Pro automatizaci řezání disponuje 
Aristomat SL podavači/conveyory/odvíječi pro posuv řeza-
ného materiálu (včetně těžkých druhů materiálů).

Vysokorychlostní produkční řada Aristomat TL (Technology 
Line) zastupuje novou generaci strojových řezacích plotrů 
s robustním ramenem a nejnovějšími řídicími a pohonnými 

Kromě stolních, nebo chcete-li stolových, 
plotrů pro řezání materiálů v arších 
jsou na trhu válcové vyřezávací (rolové) 
plotry, které řežou například papír nebo 
fólie z role. Uplatňují se především  
v oblasti reklamy a signmakingu. 
Výrobcem válcových plotrů je například 
společnosti MIMAKI, jež vyrábí i stolní 
variantu.

K VÝROBĚ OBALŮ NA 
PLOTRECH NEJSOU POTŘEBNÉ 

PŘÍPRAVNÉ ČASY A TÉMĚŘ 
ŽÁDNÁ MAKULATURA.

Stroj Kongsberg X24 ve společnosti Marvinpac CZ

Stroj Kongsberg X20 Doublepower
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Je všeobecně známá skutečnost, že většina výroby 
podezřelých či prokazatelně nebezpečných produktů 
se přesunovala do Číny. A právě Čína vyslovila 
„stop“ pro výrobu škodlivých materiálů – nejedná se 
pouze o diskutované fotoiniciátory. Výsledkem jsou 
problémy ve výrobě UV tvrditelných barev či jiných 
materiálů, ale obecně omezení produkce v řadě 
průmyslových odvětví.

NĚKOLIK POSLEDNÍCH LET DĚLÁ VÝROBCŮM 
TISKOVÝCH BAREV STAROSTI ZAJIŠTĚNÍ 
NEPŘETRŽITÉHO ZÁSOBOVÁNÍ SUROVINAMI. 
POSLEDNÍ PŘÍPAD SE TÝKÁ ŠIROCE POUŽÍVANÝCH 
FOTOINICIÁTORŮ (VYRÁBĚNÝCH 
PŘEDEVŠÍM V ČÍNĚ), KTERÉ BYLY VLONI NOVĚ 
PŘEKLASIFIKOVÁNY JAKO „TOXICKÉ PRO 
REPRODUKCI“, COŽ ZNAMENÁ, ŽE MOHOU 
POŠKODIT PLOD V TĚLE MATKY. VÝROBCI 
TISKOVÝCH BAREV PROTO INTENZIVNĚ HLEDAJÍ 
MÉNĚ NEBEZPEČNÉ ALTERNATIVNÍ LÁTKY.

Adriana Weberová

které nesplňují nová, přísnější kritéria vyplývající z nařízení 
EuPIA, a snaží se po dohodě s odběrateli doprodat staré zá-
soby tiskových barev obsahující sledované látky, tedy i foto- 
iniciátory.

Jinou cestou šla například společnost TOYO INK, která vy-
chází při svém plánování výroby tiskových barev z dlouho-
dobé zkušenosti ze světových trhů a hlavně z trhů z Dálného 
východu. O výše zmíněné problematice věděla a na rozdíl 
od jiných se na ni připravovala. Na rýsující se situaci reago-
vala předem a většinu do té doby schválených látek či pří-
pravků začala nahrazovat jinými, nově schválenými produkty. 
Namátkou můžeme uvést škodlivé látky, jež byly podle syste-
matiky EuPIA zařazeny do kategorie Reprotoxic Category 1B 
(označení Rizikovou větou H360D – může poškodit plod v těle 
matky). Konkrétně jde o 2-benzyl-2-dimethyl-amino-4´-morpho-
linobutyrophenone, ethyl 4-(dimethylamino) benzoate (EDB)  
a 2-ethylhexyl 4-(dimethylamino) benzoate (EHA).

V současné době se tak ve společnosti TOYO INK používají 
k výrobě barev pouze schválené látky a přípravky v souladu 
s EuPIA Exclusion Policy. Na závěr: Všichni lidé si musí uvě-
domit křehkost svého zdraví a udržení životních podmínek na 
našem světě, a proto se do budoucna musí vyvarovat všech 
situací, které ho mohou poničit. 

Situaci řeší i členové EuPIA (Evropský svaz výrobců tisko-
vých barev). Snaží se zajistit pro své zákazníky dodávky 
tím, že hledají méně nebezpečné alternativy, a zároveň 

apelují na dodavatele, aby zajistili zásobování surovinami po-
třebnými k výrobě tiskových barev. 

Aktuálně jsou však alternativní materiály hůře dostupné a po-
ptávka po UV barvách je obtížně naplnitelná. Někteří výrobci 
barev proto v určitých případech stále používají materiály, 

TECHNOLOGIE 

POPTÁVKA PO 
UV BARVÁCH  
JE OBTÍŽNĚ 
NAPLNITELNÁ
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MEZI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOKONČOVACÍ ČINNOSTI PŘI VÝROBĚ OBALŮ PATŘÍ ZPRACOVÁNÍ VE VÝSEKOVÉM 
STROJI. TEPRVE OPERACE JAKO BIGOVÁNÍ, RYLOVÁNÍ A VÝSEK DAJÍ OBALU JEHO BUDOUCÍ TVAR. 
EXISTUJE NĚKOLIK TECHNOLOGIÍ, KTERÝMI JE MOŽNO TYTO OPERACE PROVÉST. KAŽDÁ Z NICH MÁ 
NĚJAKÁ POZITIVA, ALE NA DRUHOU STRANU I URČITÉ NEVÝHODY ČI ZÁPORY.

Martin Bělík

Proč bych měl mít  
řezací stůl?

Klasické výsekové stroje jsou určeny především pro zpra-
cování velkých zakázek, popřípadě zakázek opako-
vaných. Výhodou této technologie je kvalitní bigování, 

nevýhodou je složitější vyrovnávání a podkládání raznic pro 
kombinace bigu, výseku, perforace a náseku. V neposlední 
řadě zde existuje limit v podobě velikosti objektů a detailů, 
které lze vyseknout. Dále je nutno počítat s náklady na vý- 
sekovou formu a časem pro její výrobu.

Laserový výsek je technologií, které patří současnost a roz-
hodně i budoucnost. Výhodou laserového výseku je možnost 
realizace až extrémních detailů a vysoká rychlost provozu. 
Vzhledem k jeho rychlosti a takřka nulové přípravě zařízení 
pro realizaci zakázky není žádný problém realizovat i velmi 

malé náklady nebo náklady s proměnnými daty. Zajímavá 
aplikace je gravírování do sendvičového různobarevného pa-
píru, kdy je obraz vytvořen pouze laserem. Nevýhodou lasero-
vého výseku je nutnost vytvářet drážky pro ohyb materiálu jeho 
odfrézováním, čímž dochází k zeslabení materiálu v tomto 
místě a někdy může tato drážka působit rušivě. To odstranily 
výsekové stroje firmy Highcon, které mají v sobě kromě lasero-
vého výseku také integrovanou jednotku pro bigování, včetně 
integrované výroby bigovacích forem přímo ve stroji.

Řezací stoly začaly již před několika lety úspěšně doplňovat 
výsekové stroje. Důležitým aspektem je absence výsekové 
formy, která výrobu zlevňuje. Tím, že „raznice“ existuje pouze 
v datech, je snadné provádět i změny a je možné reagovat 

Kongsberg 
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snadno na připomínky a korektury zákazníků. Pokud budeme 
srovnávat možnosti této technologie s klasickým výsekem, lze 
zjednodušeně říci, že řezací stoly jsou schopny realizovat 
výsek jemnějších detailů, dokáží šikmé řezy, frézování mate-
riálu a další dokončovací operace navíc. Trochu nižší je zde 
naopak kvalita bigu, ale i to má své řešení. Řezací stoly jsou 
k dispozici ve velkých rozměrech a umožňují zpracování velmi 
velkých formátů.

Využití řezacího stolu v praxi
Řezací stoly mají velmi univerzální využití a dokáží dobře 
posloužit v jakémkoliv polygrafickém provozu. Designová  
a DTP studia využívají především stoly menších rozměrů pro 
výrobu maket výrobků a jejich různých variant. Je tedy možné 
se zákazníkem provést všechny úpravy konečného designu 
na skutečném modelu a teprve pro schválené řešení se poz-
ději realizuje výroba v klasickém výsekovém stroji. Existují  
i případy, kdy je nutno pro klienta vytvořit i větší sérii pro otes-
tování na lepicí lince a teprve po úspěšném testu se realizuje 
výroba obalu v ostrém režimu.

Reklamní agentury a signmakingové firmy používají tyto stoly 
především pro výrobu finálních výrobků. Jejich produktem jsou 
často různé POS a POP výrobky, které se skládají z množství 
elementů a které se připravují pouze v omezeném nákladu 
jednotek či desítek kusů. Jakákoliv jiná technologie by zde 
nebyla použitelná především z důvodů často velmi velkých 
rozměrů finálních produktů. Řezací stoly dále poskytují mož-
nost zpracování velmi široké palety materiálů, které jsou v této 
oblasti hojně využívané. Dalším využitím je zde zpracování 
menších zakázek merkantilního typu – složek, krabiček, aty-
pických pozvánek.

Tiskárny vyhledávají řezací stoly čím dál častěji, protože jsou 
pro ně velmi univerzálním a těžko nahraditelným zařízením. 
Dříve byla i ta sebemenší tiskárna vybavena jednoduchým pří-
klopovým zařízením pro výsek, dnes jej v mnoha případech 
doplňuje právě řezací stůl. Tiskárna většinou nepřipravuje pro 
zákazníka vzorky, ale je realizátorem finálního výrobku. Proto 
jsou pro ni hlavními hledisky ekonomika, rychlost a kvalita vý-
roby. Primárně tedy tiskárny používají tyto stoly pro produkci 
menších zakázek. Dalším faktorem pro použití těchto stolů je 

rozměr archu, který je třeba zpracovat. Často je nutno pra-
covat s vlnitou lepenkou o rozměrech přesahujících formáty 
běžných výsekových strojů a zde jsou řezací stoly jediným 
možným řešením. Proto jsou řezací stoly v provozu ve firmách, 
které na těchto stolech realizují plně automatickou velkovýrobu 
krabic a obalů právě z těchto materiálů. Řezací stoly také dis-
ponují funkcemi, které běžné výsekové stroje nemají – mohou 
provádět například šikmé řezy, řezat do velmi silných mate-
riálů, mohou být vybaveny speciálními nástroji, jako je napří-
klad fréza. Tato extrémně rozsáhlá variabilita dělá z těchto 
zařízení univerzální nástroj pro každou tiskárnu.

Průmyslové podniky jsou dalším typem zákazníka, který v praxi 
využívá řezací stoly. Jedná se zde často o řezání nejrůznějších 
izolačních materiálů, které se následně používají například 
při výrobě klimatizačních jednotek, pomocí speciálních ná-
strojů je možno připravovat i unikátní komponenty pro finální 
výrobky, které jsou realizovány v počtu jednotek kusů. Dalším 
příkladem využití je pro tyto firmy vlastní výroba transportních 
obalů, které lze vyrobit přesně na míru, podle rozměru zboží 
nebo součástky, kterou je potřeba zabalit.

Velmi důležitou součástí 
řezacích stolů je software 
Především pro použití v obalovém průmyslu je důležitá prová-
zanost s databází obalů, kdy zákazník pouze vybere konkrétní 
typ, zadá požadované vnitřní rozměry a data pro zpraco-
vání zakázky jsou ihned automaticky vygenerována. Zákazník 
často při výběru řezacího stolu věnuje pozornost především 
jeho ceně, ale vzhledem k vysoké životnosti těchto strojů  
a jejich různorodé rozšiřitelnosti v budoucnu je důležité neku-
povat řešení na teď, ale je nutné přemýšlet i do budoucna. 
Například rozdíl v ceně menšího a většího modelu stejné 
výrobní řady není příliš velký, ale rozdíl v použitelnosti je 
značný. Stejně jako auto nekupujeme podle velikosti parko-
vacího místa, ale podle toho, co a koho potřebujeme vozit. 
Při koupi řezacího stolu je tedy důležité seznámit se s tím, jaké 
řady výrobce vyrábí, čím se liší a jaká je jejich potenciální 
rozšiřitelnost do budoucna. Jedny z nejkvalitnějších řezacích 
stolů vyrábí firma Esko, její značka Kongsberg má u zákaz-
níků ten nejvyšší kredit. Nás může těšit, že jsou vyráběny  
v České republice, konkrétně v Brně. V České republice je pro-
dává firma DataLine Technology.

Proč bych měl mít  
řezací stůl?

LASEROVÝ VÝSEK  
JE TECHNOLOGIÍ, KTERÉ  

PATŘÍ SOUČASNOST  
A ROZHODNĚ I BUDOUCNOST.

TISKÁRNY VYHLEDÁVAJÍ  
ŘEZACÍ STOLY ČÍM DÁL 

ČASTĚJI, PROTOŽE JSOU PRO NĚ 
VELMI UNIVERZÁLNÍM A TĚŽKO 
NAHRADITELNÝM ZAŘÍZENÍM.
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VÝROBCE SUŠENÉHO OVOCE, SPOLEČNOST NOBERASCO, SI JAKO PARTNERA PRO TISK ZVOLIL 
FIRMU MARKEM-IMAJE. TISKÁRNY SMARTDATE X60 FUNGUJÍCÍ V LINKÁCH V ZÁVODĚ CARCARE 
ZAJIŠŤUJÍ KVALITU A SPOLEHLIVOST. K HLAVNÍM PŘÍNOSŮM PATŘÍ DLOUHODOBÝ LEASING SMILE  
A PŘÍSTUP DODAVATELE ŘEŠENÍ.

Adriana Weberová

Noberasco 
V CENTRU INOVACÍ

CASE STUDY 

Každý rok společnost Noberasco v Carcare v italské pro-
vincii Savona vyrobí přes 15 000 tun sušeného ovoce 
a 12 000 tun skořápkových plodů. Firma, řízená ro-

dinou Noberascových od roku 1908, s devíti kompletně 

automatizovanými výrobními linkami a tržbami, které se za po-
sledních pět let zdvojnásobily a nyní překonaly hranici 130 mil. 
eur, je prototypem úspěšné značky „made in Italy“ v potravi-
nářském průmyslu. 



Systém GS1 

Kontrola kvality a čitelnosti čárových kódů  
a 2D symbolů
Certifikovaná zařízení REA
Protokoly o verifikaci
Poradenství

www.gs1cz.org

Noberasco 
V CENTRU INOVACÍ
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fixních poplatků. Naše smlouva také pokrývá výměnný pro-
gram, který zajišťuje, že v případě poruchy dostaneme novou 
součástku během 24 hodin a sami si ji vyměníme, abychom 
mohli zase rychle začít.“ 

Důvěru Noberasco získalo také na základě odborných zna-
lostí a zkušeností, které předvedly týmy Markem-Imaje v tech-
nické oblasti. „Pokud jde o sušené ovoce bez konzervantů, 
představující většinu naší produkce, musí se ve fázi značení 
brát v úvahu důležité hledisko,“ pokračuje Davide Cammi: 

„Kvůli velmi vysokým teplotám a tempu zpra-
cování přilnou kódy na fólii jen velmi obtížně. 
Existuje riziko, že znaky nebudou čitelné nebo 
bude tisk poškozený. Po sérii intenzivních zkoušek 
jsme dospěli k dokonalé rovnováze, která nám 
umožňuje vyrábět v souladu s našimi kvalitativ-
ními normami.“

Další silnou stránkou byla integrace softwaru CoLOS: „Dnes 
můžeme přenášet údaje z kontroly kvality přímo do linkových 
tiskáren. Zamezíme všem možným chybám v přepisu nebo ko-
difikaci, které způsobuje lidská omylnost. Další fází je vybavit 
každou linku kamerou k vyhodnocení kvality tisku a souladu 
tištěných údajů s databází,“ uzavírá Davide Cammi.

CASE STUDY 

Noberasco je na italském trhu s biopotravinami vysoce hod-
noceno a vyváží až 10 % své produkce. „Byli jsme první, kdo 
použil leteckou přepravu chlazených datlí, a zavedli jsme ino-
vativní zpracování, abychom nabídli bioprodukty bez kon-
zervantů a bez přidaného tuku,“ uvádí Davide Cammi, ředitel 
výrobního závodu Noberasca v Carcare. „Jsme také na špici, 
pokud jde o poslední trendy Průmyslu 4.0. Když jsme navr-
hovali tento závod, vzájemně jsme propojili vybavení a sys-
témy automatizace. Cílem bylo posbírat všechna data z linek 
a zadat je do programovacích a ovládacích zařízení.“ 

V oboru, kde jsou spotřebitelé stále náročnější, nastavuje 
Noberasco v oblasti sledování svých výrobků laťku vysoko. 
Kvalita tisku a reprodukovatelnost údajů jsou zde velice 
důležité.

Už na začátku roku 2007 získalo Noberasco od společ-
nosti Markem-Imaje, kterou u nás zastupuje společnost 
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, několik termotransferových 
tiskáren SmartDate. Vztah mezi oběma společnostmi byl 
upevněn v roce 2016 prostřednictvím dlouhodobého leasingu 
SMILE. „Oceňujeme toto řešení jako základnu, na níž se roz-
víjelo naše partnerství,“ podtrhuje Davide Cammi. „Převedli 
jsme variabilní náklady na fixní. Máme jistotu, že si každých 
pět let můžeme vybrat nejpokročilejší tiskárny. SMILE nám po-
máhá v předstihu předvídat množství spotřebních materiálů, 
které budou každý rok použity, a zahrnout náklady na ně do 

Po podpisu leasingové smlouvy SMILE profituje Noberasco 
z dlouhé řady služeb. SMILE mu umožňuje optimalizovat 
výkonnost linek a zvládnout jejich dlouhodobé náklady. 
Stručně řečeno, smlouva SMILE nabízí fixní náklady 
leasingu, pevně stanovenou pravidelnou údržbu, 
rozplánované dodávky spotřebních materiálů, postup 
výměny náhradních dílů atd.  

„Díky dlouhodobému leasingu SMILE od Markem-Imaje 
jsme převedli variabilní náklady na fixní. Další velkou 
výhodou je, že víme, že každých pět let budeme mít  
k dispozici vybavení nejnovější generace,“ uvádí Davide 
Cammi, manažer výrobního závodu (Noberasco SpA).

NOBERASCO NASTAVUJE 
V OBLASTI SLEDOVÁNÍ 

SVÝCH VÝROBKŮ LAŤKU 
VYSOKO.
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Tato německá firma zajišťuje pro své zákazníky celý proces od 
vývoje zmíněných produktů přes jejich výrobu až po logistiku.

Cílem projektu byl hladký procesní tok
Vzhledem k pozitivnímu vývoji v podnikání a z toho ply-
noucímu nárůstu výroby se výrobce plastových dílů rozhodl 

Společnost Sauer začala v roce 1956 vyrábět plastové 
díly původně pro domácí hračkářský průmysl. Mezi 
její současné hlavní aktivity patří vývoj a výroba lahví  

a nádob pro kosmetický, chemický, farmaceutický a potravi-
nářský průmysl, technické díly pro dětské autosedačky nebo 
velké vyfukované lité díly, jako jsou například dětské sáňky. 

PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ SKLAD S VYSOKÝMI REGÁLY A SLOUPOVÝMI ZAKLADAČI MIAS PRO 
NĚMECKOU SPOLEČNOST SAUER ZVÝŠIL VÝROBNÍ KAPACITU. PRODUCENT PLASTOVÝCH DÍLŮ TAKÉ 
OCEŇUJE UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVOU OBSLUHU.

Adriana Weberová

Automatizovaný sklad 
nabízí rychlost a nízkou 
chybovost

CASE STUDY 
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investovat do intralogistických systémů. Vybrané intralogistické 
řešení od společnosti Jungheinrich bylo navrženo za účelem 
automatického skladování hotových dílů a doručování plných 
palet. Pro dodavatele Jungheinrich jako systémového inte-
grátora bylo úkolem vytvořit ekonomické řešení s možnostmi 
rychlého přístupu, nízkou chybovostí a maximálním využitím 
prostoru.

Nové řešení spočívalo ve výstavbě automatizovaného skladu 
s vysokými regály se třemi manipulačními uličkami s double 
deep zaskladňováním, třemi sloupovými zakladači MIAS s te- 
leskopickými vidlemi a dopravníkovou technologií včetně 
centrovací stanice – to vše napojené na systém Jungheinrich 
Warehouse Management System (WMS). Řešení doplňuje 
paletový doubler, štítkovač, protipožární vrata a rampy. 
Skladovací systém je 130 m dlouhý, 25,5 m široký a 58 m 
vysoký.

Nové skladové procesy nyní probíhají následovně. Před 
uskladněním jsou plastové díly dopravovány do centrovací sta-
nice prostřednictvím automatického dopravníkového systému. 
Poté přijde na řadu balicí stroj, který každou naloženou pa-
letu shora a ze stran ovine fólií, a nakonec proběhne kontrola 
kontur. Palety s nákladem jsou poté dopravníkovým systémem 
přepraveny do automatického skladu s vysokými regály a třemi 
manipulačními uličkami, který obsahuje více než 25 500 pa-
letových míst v jedenácti skladovacích úrovních. Na konci 
skladu s vysokými regály převezmou palety s nákladem slou-
pové zakladače a umístí je na přední nebo zadní paletové 
místo stanovené systémem Jungheinrich WMS a systémem ří-
zení toku materiálu.

Teleskopické vidle zakladače jsou navrženy tak, aby každé  
z vidlí dokázaly zvednout jednu paletu s nákladem. Sloupové 
zakladače umísťují na vykládací linky palety s nákladem, které 
jsou určeny k transportu ze skladu. Odtud jsou transporto-
vány na dříve nainstalovaný dopravníkový systém, kde je lze  
z přední a z boční strany opatřit štítkem. Poté následuje pa-
letový doubler, který umožňuje uložit dvě palety s nákladem 
s maximální délkou 1500 mm na sebe. Následně příčný 

samohybný dopravník přenese palety s nákladem na samo-
spádové kolejnice, které zajišťují dodávky pro oddělení vý-
deje zboží.

Největšími benefity jsou vysoký manipulační výkon, možnost 
rychlého přístupu, nízká chybovost a optimální využití místa.
Společnost Jungheinrich navíc dodala kompletní software  
a IT řešení pro sklad s vysokými regály, obsahující řídicí tech-
nologii a již zmíněný systém WMS s integrovaným systémem 
řízení toku materiálu. Systém WMS řídí celé logistické procesy 
závodu a umožňuje společnosti Sauer řídit různé výrobní série.

Uživatel ocenil krátký čas výstavby 
a dobrou dostupnost systému
„Výhoda řešení primárně spočívá ve zvětšení výrobní kapacity. 
Ta je založena na konceptu sloupových zakladačů a jejich 
teleskopických vidlí, a také na použití příčného samohybného 
dopravníku, který umožňuje rychlejší doručování palet s ná-
kladem do oddělení výdeje zboží. Pro obsluhu je navíc vý-
hodou, že zákaznická podpora pro automatizovaný sklad je 
zajišťována přímo společností Jungheinrich,“ vysvětluje Norbert 
Manger, projektový manažer společnosti Jungheinrich, který 
měl na starosti realizaci projektu. 

Kromě toho společnost Sauer poukazuje na krátký čas vý-
stavby, přijatelný poměr ceny a výkonu a dobrou dostupnost 
systému. Obsluha systému je navíc uživatelsky přívětivá, a to 
i pro nové zaměstnance. Sauer také oceňuje možnost tento 
sklad s vysokými regály, který již je navržen pro třísměnný 
provoz, rozšířit o další manipulační uličku.

Vybrané intralogistické řešení bylo navrženo za 
účelem automatického skladování hotových dílů  

a doručování plných palet.

AUTOMATIZOVANÝ SKLAD 
OBSAHUJE VÍCE NEŽ  

25 500 PALETOVÝCH MÍST  
V JEDENÁCTI SKLADOVACÍCH 

ÚROVNÍCH.

VÝHODA ŘEŠENÍ PRIMÁRNĚ 
SPOČÍVÁ VE ZVĚTŠENÍ  

VÝROBNÍ KAPACITY.
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TECHNOLOGIE 

TOVÁRNA OPELU V MĚSTSKÉ ČÁSTI VÍDNĚ ASPERNU JE PRVNÍM ZÁVODEM SPOLEČNOSTI, KTERÝ SI 
POŘÍDIL PRO DOPRAVU NA DELŠÍ VZDÁLENOST ROBOTICKÉ TAHAČE. VÝROBCE AUTOMOBILŮ SE OBRÁTIL 
NA DODAVATELE VOZÍKŮ, SPOLEČNOST LINDE.

Adriana Weberová

Automobilka Opel  
směřuje k automatizaci

Tovární budova u Vídně je 900 m dlouhá a 200 m ši-
roká. Jedná se tak o plochu větší než 25 fotbalových 
hřišť. Mezi výrobními stroji tu panuje čilý ruch. Roboty 

přenášejí části převodových ústrojí přesně na místo jejich mon-
táže. Převodové skříně motorů pro automobilový gigant vyrábí 
1600 zaměstnanců. V průměru každý druhý vůz Opel nyní 
řadí pomocí převodovky právě z tohoto závodu – každou mi-
nutu tu vyrobí dva kusy. 

Uprostřed toho všeho najíždí své kilometry šest plně automati-
zovaných vozíků Linde bez řidiče. Téměř bezhlučně přepravují 
svůj náklad mezi skladem a montáží nejvyšší rychlostí 4 km/h, 
tedy rychlostí chůze. Putují zcela samostatně do továrního 
skladu, kde na ně zaměstnanci nakládají malé díly pro vý-
robu. Pak zamíří zpátky k montážní lince, kde je zaměstnanci 
převezmou, vyloží, naloží prázdné přepravky a pošlou je 
zpátky do skladu.

CASE STUDY
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Budoucnost výroby je digitální
Jak to vše začalo? Hlavním cílem projektu bylo zvýšit pro-
duktivitu kanbanových okruhů a tím optimalizovat zásobování 
montážní linky malými díly. Současně chtěl závod v budoucnu 
odolat zastarávání, k němuž přispívají stoupající požadavky 
na síťové propojení průmyslu. „Nejsložitější bylo integrovat  
autonomní řízení do stávajících systémů,“ uvádí Clemens Fath, 
manažer distribuce a logistiky, Opel Wien. „Naštěstí od sa-
mého počátku jsme měli pocit, že v Linde pracujeme se správ-
nými lidmi, kteří spolu s námi věří v projekt a dokážou ho 
uskutečnit.“

První jednání mezi Opelem a Linde proběhla již na 
jaře 2016. První testovací vozidlo bylo uvedeno do 
provozu v listopadu 2016. Dodávky byly zahájeny 
v polovině července a k oficiálnímu předání došlo  
v říjnu. Zkušební provoz započal v létě. Než k tomu ale 
došlo, vozíky se musely naučit, jak se po obří výrobní 
hale samostatně orientovat.

„Každý vozík má virtuální mapu továrny. Pro tento účel byly 
dopředu zaznamenány všechny trasy a také obrysy vozidel,“ 
vysvětluje Katrin Grandlová, vedoucí manipulace s materiálem 
společnosti Opel. Do mapy byly zadány trasy okruhů, aby 
mohly být během provozu vyvolány stiskem tlačítka. Dále musí 
logistik před odesláním vozíku na cestu provést bezpečnostní 
kontrolu stisknutím příkazového tlačítka.

Automobilka Opel  
směřuje k automatizaci

Hlavní prioritou je 
bezpečnost při práci
Příprava zahrnovala kontrolní návštěvy zástupců Linde, před-
běžnou analýzu rizik, zkoušky s plně naloženými vozíky na 
nejrůznějších površích, nové značení na podlaze na všech 
trasách a změnu stávajících přívěsů.

„Bezpečnost práce je naší hlavní prioritou. Doufáme, že 
k ní nová vozidla více přispějí,“ vysvětluje Clemens Fath. 
Společnost Opel proto zaškolila personál, který s novými vo-
zíky pracuje. Zaměstnanci oddělení Global Supply Chain po 
dva týdny každý z nich doprovázeli, aby zajistili, že nebudou 
nikoho ohrožovat. Před blížícím se vozidlem chodce varuje 
také modrá světelná šipka promítaná na podlahu.

„Mezi továrnami Opelu je závod Aspern první, který si ob-
jednal automatizovaná vozidla pro přepravu na delší vzdá-
lenosti. Šest robotických vozíků Linde, které dennodenně za 
provozu krouží budovami továrny, opravdu ujede dlouhou 
vzdálenost: za rok při své práci více než jedenkrát objedou 
zeměkouli,“ připomíná na závěr Clemens Fath.

CASE STUDY 

NEJSLOŽITĚJŠÍ  
BYLO INTEGROVAT 

AUTONOMNÍ ŘÍZENÍ  
DO STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.

PRVNÍ ROBOTICKÉ 
TAHAČE BYLY NASAZENY 
VE VÍDEŇSKÉM ZÁVODĚ.

 

ZÁVOD OPEL ASPERN
 
	V provozu od roku 1982
	Přibližně 1600 zaměstnanců  
 (průměrný věk 45 let)  
	V roce 2017 byla vyrobena  
 25miliontá převodovka  
	49 % výrobků se vyváží do Španělska 
	Areál má asi 600 000 m2

V továrně najíždí své kilometry šest plně 
automatizovaných vozíků Linde.

VOZÍKY BEZ ŘIDIČE TÉMĚŘ BEZHLUČNĚ  
PŘEPRAVUJÍ NÁKLAD – VÍCE NA VIDEU
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strojem se speciálními kotevními oky. Následovalo upřesnění 
velikostí sklopných vázacích bodů (VLBS), definování pevnosti 
v tahu, dolní meze v kluzu nebo například pevnostní charak-
teristiky při zvýšených teplotách. Poté proběhlo testování sta-
tiky na železné spoje. Výsledkem jsou speciální kotevní oka 

s vnitřní železnou výztuhou pro kotvení na Mafi trai- 
ler. „Železo je zapuštěné do dřeva, což znamená, 
že stroj je umístěn celou plochou jak na železe, tak 
i na dřevěné podlaze. Leží tedy rovnoměrně v celé 
své ložné ploše. Stroj je upevněn k podlaze po-
mocí svorníků,“ popisuje upevnění Jakub Matějka, 
deputy operation manager & engineering společ-
nosti Deufol.

Bedna s generátorem je na nákladním vozidle spe-
ciálně upevněna. „Jedná se o ukotvení přes oka 
směrem dolů. Jde o stejný princip ukotvení jako na 
Mafi trailer uvnitř lodě,“ upřesňuje Jakub Matějka. 
Finální verze ukotvení byla rejdařem a jeho zákaz-

níkem, společností Siemens, schválena od zadání projektu za 
pouhé necelé dva týdny. 

Pro společnost Siemens v Drásově šlo o premiérový ex-
port výrobku tzv. lodí Ro-Ro. Speciální zámořské plavidlo 
slouží primárně pro převoz jednotek s vlastním pohonem, 

jako jsou například osobní a nákladní auta. Kolová vozidla 
na loď najíždějí (roll-on) a vyjíždějí z ní (roll-off) po vlastní ose.

Ro-Ro lodě mají během přepravy přetížení až 4 G. Speciální 
obaly a velké bedny se v nich proto musí s ohledem na bez-
pečnost položit na tzv. Mafi trailery. Jde o malé vlečky, které 
se umístí do spodní části lodě, kde dojde k ukotvení nákladu.
Požadavkem rejdařství bylo použít k ukotvení nadrozměrného 
nákladu (s rozměry 520 × 259 × 264 cm, hmotností 22 379  kg 
netto, 24 389 kg brutto) železnou výztuhu uvnitř obalu pod 

LOGISTIKA
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EXPORTNÍ BALENÍ GENERÁTORU MÍŘÍCÍHO DO STÁTU GEORGIA V USA SPECIÁLNÍ NÁKLADNÍ  
LODÍ RO-RO SE MUSÍ ŘÍDIT PŘEDPISY IMO. TY STANOVUJÍ NOVÉ KOTEVNÍ BODY VE SPODNÍ ČÁSTI 
OBALU. VÝROBOU SPECIFICKÉHO OBALOVÉHO ŘEŠENÍ BYLA POVĚŘENA FIRMA DEUFOL, KTERÁ MÁ SE 
SPOLEČNOSTÍ SIEMENS NA POSKYTOVÁNÍ PODOBNÝCH SLUŽEB DLOUHODOBÝ KONTRAKT. 

Adriana Weberová

Lodě RO-RO  
VYŽADUJÍ SPECIÁLNÍ OBAL

Bedna s generátorem je na nákladním vozidle speciálně upevněna.

  Speciální kotevní oka s vnitřní železnou výztuhou pro kotvení na Mafi trailer

SEZNAMTE SE S FINÁLNÍM BALENÍM 
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU



ZÁSADNÍM PRVKEM PŘEPRAVNÍHO OBALU JE JEHO 
VNITŘNÍ FIXACE. JINÝMI SLOVY SE JEDNÁ  
O STABILIZACI PRODUKTU TAK, ABY SE UVNITŘ 
OBALU NEPOHYBOVAL A PŘEČKAL VŠECHNY 
NEPŘÍZNIVÉ NÁSTRAHY, KTERÉ NA NĚJ BĚHEM 
PŘEPRAVY PŮSOBÍ, NEJČASTĚJI TEDY RŮZNÉ 
NÁRAZY A OTŘESY. VYROBIT VNĚJŠÍ OBAL MŮŽE 
BÝT POMĚRNĚ JEDNODUCHÉ, ALE KVALITNÍ 
OBALÁŘ SE POZNÁ I PODLE NÁVRHU FIXACE.

Adriana Weberová

BEZ VNITŘNÍ 
FIXACE TO 
NEPŮJDE

„Cílem konstruktéra je návrh takové fixace, která co nejefek-
tivněji ochrání produkt a zároveň je ekonomicky výhodná. 
Pro tzv. skupinová balení, při kterých se umísťuje více pro-
duktů do jednoho obalu, se výborně hodí fixační mřížky, pro-
ložky a separátory, které zamezí poškození produktů o sebe 
navzájem,“ vysvětluje Dalibor Vrba, specialista marketingu 
společnosti SERVISBAL OBALY, jež se při řešení přepravního 
balení zaměřuje především na dvě základní témata, kterými 
jsou právě fixace produktů uvnitř obalu, ale také řešení pro-
cesů souvisejících s balením.

Jako dobrý příklad chytrého ře-
šení z dílny uvedené společnosti 
může posloužit balení plastových 
dílů do automobilů. Jednotlivé 
díly jsou vloženy do odolné 
fixace z vlnité lepenky, jejíž jed-
notlivé vrstvy se vzájemně prostu-
pují a tím zpevňují celé balení.  
Z hlediska efektivity a úspor v pře- 
pravním balení jsou stejně dů-
ležité jako samotný obal i další 
návazné procesy. Pokud tedy 
chce zákazník za obaly ušetřit, 
měl by obal vnímat jako jednu 
ze součástí celkových nákladů 
za balení. 

Ke zmíněným procesům souvisejícím s balením patří napří-
klad dodávání již zkompletovaných obalů, do kterých stačí 
vložit výrobky, nebo dodávka obalů just-in-time. Fixačním pro-
středkům z trochu jiného úhlu pohledu se věnujeme také na 
stranách 54 a 55.  

Na trhu existuje obrovské množství výplňových (fixač-
ních) materiálů a systémů, jež se výborně hodí napří-
klad pro e-shopy, u kterých jsou většinou jednotlivé 

zásilky značně variabilní. Za všechny systémy zde jmenujme 
například FillPak a PadPak, tedy jednoduché stroje vyrábě-
jící mačkáním a perforací obalový materiál přímo na balicím 
pracovišti. Pro citlivé nebo tvarově členité produkty ve vět-
ších množstvích se výborně hodí tvarově přesné fixace z vlni- 
té lepenky vyráběné nejčastěji technologií tvarového výseku. 
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PI

EURO PŘEPRAVKY 
TBA PŘÍMO  

OD VÝROBCE!

 Perfektně stohovatelné 

 Optimalizováno   
pro automatizovanou logistiku 

 Vyrobeno z PP kopolymeru 

 Možnost potisku

40x30, 60x40,  
80x60 cm 
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FIXACE A OSTATNÍ POMOCNÉ OBALOVÉ A FIXAČNÍ PROSTŘEDKY PATŘÍ MEZI OBALOVÉ POPELKY. 
VELMI ČASTO SUPLUJÍ NEDOSTATKY A DOPLŇUJÍ OMEZENÉ FUNKCE PRIMÁRNÍCH A SEKUNDÁRNÍCH 
OBALŮ. NEJLEPŠÍM OBALEM JE TAKOVÝ, U KTERÉHO UMÍME POTŘEBU POMOCNÝCH PROSTŘEDKŮ 
EFEKTIVNĚ MĚŘIT A OVLIVŇOVAT.

David Marouš

Obalové popelky

Zmíněné pomocné obalové a fixační prostředky jsou ale také 
obalovou popelkou. Velmi často nahrazují či dohánějí některé 
funkce primárních a sekundárních obalů, na které se při vývoji 
obalu nemyslelo či zapomnělo, ať už omylem, z nedostatku 
času nebo odbornosti při vývoji nebo v důsledku nedostatku 
financí. Optimalizace pomocných obalových prostředků má 
v takových případech poměrně významné důsledky, které se 
těžko a někdy zdlouhavě (rozumějte draze) napravují. V ně-
kterých případech nepomůže dohnat bezpečnost primárních 
a sekundárních obalů ani libovolné množství pomocných oba-
lových prostředků. Nejlepším obalem je tedy takový, který ke 
své funkci potřebuje minimum pomocných obalových a fixač-
ních popelek. Ukažme si pár příkladů z praxe:

Nápoje v PET lahvích
Konstrukce primárního obalu, PET lahví, je nestabilní. 
Významným krokem je skupinové balení, které v případě 
6packu vytvoří zdánlivě stabilní skupinový obal. Vyskládání 
na paletu a následné ovinutí průtažnou fólií má za úkol 

Pro potřeby tohoto článku je nutné identifikovat, co jsou 
fixace a pomocné obalové prostředky. Můžeme říci, že 
jde o obaly, kterých buď máte ve skladu přebytek, nebo 

vám dojdou v ten nejméně vhodný okamžik. Trochu serióz-
nější definice by mohla popisovat tuto kategorii jako vše, co 
není primárním či sekundárním obalem nebo přepravní pa-
letou, případně bednou, a to bez ohledu na použitý materiál.
Nebo obecněji: Ostatní pomocné obalové prostředky pomá-
hají naplnit funkci primárních a/nebo sekundárních obalů. 
Primární obal představuje bezprostřední obal výrobku a může 
být označen i jako spotřebitelský. Sekundární obal chrání pri-
mární balení nebo slouží jako skupinový obal a je nutné ho 
znehodnotit (rozbalit) před vyjmutím v něm uložených výrobků.

Fixace a ostatní pomocné obalové prostředky jsou jakýmsi ne-
chtěným dítětem. Zejména proto, že stojí finanční prostředky 
a zpravidla nejsou všichni, kdo o jejich použití rozhodují, pře-
svědčeni o jejich efektivním využití. Proto jsou tyto obalové pro-
středky mezi prvními při optimalizaci nákladů.

LOGISTIKA

Obrázek č. 1
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udržet obaly pohromadě až do místa rozbalení v supermar-
ketu. Pomocný obalový prostředek – průtažná fólie – má  
v tomto případě klíčovou funkci. Ta je ale výrazně limitovaná 
designem a pevností PET lahve, provedením 6packu, výškou 
palety a její hmotností. Účinnost fólie dále snižuje/zvyšuje 
způsob ovíjení, počet ovinů, a zejména provedení ovinů  
u palety, aby nedošlo k utržení fólie od palety, jak je vidět 
na obrázku č. 1. Tento problém řeší „stažení fólie do úzkého 
provázku“, tzv. roping. 

Celou skládačku doplňuje další pomocný obalový prostředek, 
papírová proložka. Ta odděluje jednotlivé vrstvy 6packů a je 
klíčová pro stabilitu palety při zatížení v dodavatelském ře-
tězci. Závěr: Množství průtažné fólie, její pevnost a/nebo 
předepnutí nemůže sanovat všechny nedostatky paletizace. 
Papírová proložka má velký význam pro stabilitu manipulač-
ních jednotek. 

Svazky strojírenských konstrukcí
Na obrázku č. 2 je vidět příklad svazku ocelových konstrukcí. 
Pro vytvoření manipulační jednotky byla použita polyesterová 
páska se samosvornou sponou. Účinnost fixace plně závisí 
na spolupráci pásky se sponou a jejich schopnosti pojmout 
co nejvyšší napínací sílu. V případě vadného spoje není nej-
důležitější absolutní pevnost pásky ani její šířka, ale způsob 
vyskládání svazku, napínací zařízení (páskovač) a odbornost 
pracovníka, který páskování a svazkování provádí. 

Závěr: Pro tento příklad jsou klíčové náklady na práci, neboť 
skládání svazků je časově náročné, dále náklady na fixaci 
na přepravním prostředku a řešení reklamací. Nelze předpo-
kládat, že zvolené pomocné fixační prostředky budou použity 
pracovníky 100% správně. U podobných projektů se vyplatí 
připravit plány nebo hlavní zásady pro svazkování předem  
a provádět kontrolu svazků a jejich soudržnost v průběhu 
prací. Exportér/balič se tak vyhne nepříjemnostem, které při-
náší následná přeprava a manipulace. 

e-mail: info@fi pack.cz
+420 464 600 561

www.fi pack.cz

FIXACE ZBOŽÍ NA PALETÁCH – 
JIŽ ŽÁDNÁ ŠKODA PŘI DOPRAVĚ

 PROTISKLUZOVÝ NÁSTŘIK
 PROTISKLUZOVÉ PROLOŽKY
 PROTISKLUZOVÉ LEPICÍ PÁSKY
 PROTISKLUZOVÉ PE PYTLE

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 LEPIDLA 
 (tavná, disperzní, speciální)
 LEPICÍ BODY
 SUCHÉ ZIPY
 další pomocné materiály

PI

Obrázek č. 1

Pomocné fixační a obalové prostředky jsou důležité, i když 
nám komplikují práci, stojí prostředky a spotřebovávají lidské 
zdroje. Mají však velký potenciál pro zvýšení kvality balení  
a jeho bezpečnosti. I u nich se vyplatí plánovat, měřit spo-
třebu a správně vyhodnocovat reklamace. Pokud chcete tyto 
prostředky efektivněji využít, obraťte se na odborníky například 
z řad vašich dodavatelů. 

Obrázek č. 2

TOTAL ROPING CYCLE NA VIDEU

STANDARDIZACE JE V E-COMMERCE  
SLOŽITÁ – VÍCE NA
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Společné akce se zúčastnilo 3119 vystavovatelů (vloni 
3017) z 68 zemí, na jejichž stánky se vydalo více 
než 87 000 návštěvníků (vloni 86 503) ze 161 zemí. 

Vyjádřeno v procentech: 83 % tvořili zahraniční návštěvníci. 
Nejvyšší zastoupení měly Nizozemsko, Velká Británie, ale 
také USA, Francie a Rusko. Patrný byl nárůst návštěvníků  
z Číny. Potěšující pro organizátora je, že 76 % tvořili top ma-
nažeři, tedy klíčoví zaměstnanci s rozhodovacími pravomo-
cemi ve firmách. Z českých firem zde vystavovaly například 
CENTROPEN, Karton P+P, Mikov a Rayfilm. 

Veletrh Paperworld se zaměřuje na kancelářské potřeby 
pro komerční sektor a papírenské, kancelářské a psací po-
třeby pro soukromý sektor. Na stáncích veletrhu byly k vidění 
opravdu unikátní, a to nejen kancelářské produkty vzbuzující 
příjemné emoce, které jsou v maloobchodním světě klíčové. 
Části Paperworld dominoval trend elegance a modernosti, 

ale byla zde patrná i ruční a řemeslná výroba. Z hlediska ba-
revnosti se jednalo o světlé odstíny béžových a pastelových 
barev, které kancelářím dodávají vzdušný, jednoduchý a ele-
gantní styl. Na veletrhu byl dále patrný již několik let trvající 
trend směřující k udržitelnosti. 

Celkově byly na třech veletrzích zřetelné na první pohled dva 
různé trendy: jednoduchá elegance, ale také až opulentní styl, 
které se však vzájemně doplňovaly. Například jemný design 
v kombinaci se zářivě zlatými motivy, což bylo očividné pře-

devším na veletrhu Christmasworld. Zároveň i zde byly 
k vidění ručně vyráběné ozdoby.

Organizátor akce, Messe Frankfurt, pro návštěvníky 
Paperworldu připravil hned několik doprovodných 
programů. Za zmínku stojí Wrap up! neboli balení 
dárků naživo, které představila expertka na balení Ulla 
Buning. Zájemci mohli na vlastní oči vidět, jak správně, 
nápaditě a hlavně designově zabalit dárek například 
pro své nejbližší. Ale nejen to, sami si mohli vyzkoušet 

různé balicí fígle. Na trendy, například ve vybavení kanceláří, 
se v interaktivní přednášce zaměřila Claudie Herke. Ta po- 
tvrdila oblibu teplých, čistých, ale také optimistických barev. 

Na veletrzích se také rozdávaly ceny, na ty se zaměříme  
v dalším vydání magazínu Packaging Herald.  

Veletrh PAPERWORLD, který se konal souběžně s veletrhy Christmasworld a Creativeworld ve Frankfurtu nad 
Mohanem od 26. do 29. ledna, i letos představil hlavní trendy v papírenských a kancelářských potřebách. Patří 
mezi ně i ruční řemeslná výroba.

Adriana Weberová

PAPERWORLD 2019: 
elegance a modernost

Oficiálním obchodním partnerem Messe Frankfurt  
pro Českou a Slovenskou republiku je společnost 
Happy Materials.
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obalů. Čím lepší úroveň certifikace máte, tím výše se zobrazujete. 
Pokud nedosáhnete základní úrovně, nejste do seznamu zařa-
zeni vůbec.

 PFP (Prep-Free Packaging) – obaly nevyžadující  
 přípravu. Základní úroveň. Amazon nemusí obal připra- 
 vovat a zásilku odesílá v přepravním obalu Amazon.
	SIOC (Ships In Own Container) – zasílání ve vlastním  
 obalu. Druhá úroveň. Není vyžadován přepravní obal  
 Amazonu.
	FFP (Frustration-Free Packaging) – standard obalů  
 nevzbuzujících frustraci. Svatý grál obalů Amazon.  
 Obaly jsou vyrobeny z minimálního množství  
 recyklovaného materiálu a jsou optimalizovány pro  
 zkušenost i zážitek zákazníka a udržitelnost. 

Společnost Amazon veřejně podpořila FFP program slibem „zvý-
hodněného zobrazování v seznamu“ certifikovaných prodejců. 
Navíc získáte bezplatný přístup do programu zpětné vazby Vine. 
Ten umožňuje, aby byly výrobky hodnoceny, což může dále zvy-
šovat konverzi, tedy i umístění v seznamu.

Jak dosáhnete certifikace  
vašich obalů společností Amazon?
Jako člen sítě APASS (Amazon Packaging Support and Supplier 
network) vám společnost DS Smith může poskytnout přístup k od-
borníkům na internetový prodej a obaly a ke zkušební laboratoři 
certifikované společností Amazon. 

Sledujte náš blog  
strategic-packaging.com/blog
kontakt.dssmithczech@dssmith.com

Certifikace vašeho obalu společností Amazon posílí hodnocení 
v žebříčku a zvýší prodej. Proto jsme jako výrobci obalů pro vás 
v DS Smith Packaging připravili pár tipů k dosažení rych-
lého úspěchu a pomůžeme vám certifikovat nejlepší možné řešení 
obalu. V roce 2008 Jeff Bezos, vlastník a zakladatel společnosti 
Amazon, napsal zákazníkům Amazonu vzkaz vyhlašující válku 
„wrap rage“ neboli frustraci při obtížném otevírání. Věděl, že 
mnoho výrobků prodávaných na Amazonu je dodáváno v oba-
lech, které se špatně otevírají. Dále zmínil, že obaly jsou často 
nadměrné a neudržitelné. Cílem je zkrátka dokonalá rovnováha 
mezi efektivitou při přepravě a zkušeností při rozbalování. Proto 
v Amazonu vytvořili pokyny pro obaly výrobků prodávaných na 
jejich stránkách – FFP – Frustration-Free Packaging – obaly ne-
vzbuzující frustraci.

Bezos vložením svého jména za tuto kampaň poskytl obchod-
níkům také nový způsob posílení jejich umístění v žebříčku 
Amazon SEO a tím i vlastního prodeje. Museli jen postupovat 
podle certifikačních pokynů FFP a zapamatovat si, že Amazon 
hodnotí podle konverze čili podle poměru návštěv a uskutečně-
ných nákupů – na rozdíl od Googlu, který je založen na maxima-
lizaci kliků. To znamená, že čím vyšší máte konverzní poměr, tím 
výše vás algoritmus A9 umístí na stránce a při hledání vhodnosti 
klíčových slov navíc prochází celý adresář Amazonu. Základní 
techniky proto obvykle zahrnují optimalizaci titulku s použitím 
vhodných klíčových slov, srozumitelné popisky, aktuální obrázky 
a dodatečné zdůraznění značky EBC.

Jak vás tedy obaly pomáhají  
dostat na pomyslný vrchol?
FFP je technikou Amazon SEO, která může zásadně ovlivnit vaše 
umístění v zalistovacím seznamu, čímž získáte další zbraň pro 
zajištění vyšších příček. Pro prodejce existují tři úrovně certifikace 

Na Amazonu prodává své výrobky stále více značek. Je to hlavně díky úspěchu koncepcí jako AMAZON PRIME 
NOW. Prodejci těchto značek je přirozeně chtějí dostat v nabídkovém žebříčku co nejvýše a ovlivnit tak růst 
prodejů. Znáte jeden ze základních aspektů nástroje Amazon SEO? FFP FRUSTRATION-FREE PACKAGING 
neboli obal nevzbuzující frustraci.

Jak vám obaly pomohou dosáhnout  
na přední příčky v E-COMMERCE

PR PREZENTACE
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Logistické firmy musí na rostoucí podíl online nakupování 
reagovat a co možná nejvíc zefektivnit svoji práci. O tom, 
jakými cestami se budou ubírat inovace v logistice a jaké 

trendy budou vládnout, si autor článku povídal s Michalem 
Menšíkem, který zajišťuje logistickou infrastrukturu pro mnoho 
e-shopů, je majitelem doručovací služby DoDo a garantem 
Logistic & Packing Summit, jenž proběhne v rámci veletrhu 
Czech On-line Expo.

Za posledních deset let došlo v logistice k obrovskému zrych-
lení. To, co dříve trvalo doručit týden, dnes dostane zákazník 
už do druhého dne. Velký potenciál je podle Michala Menšíka 
v oblasti, ve které on sám podniká, tzv. same day delivery. 
Jde o službu doručení během téhož dne, kdy zboží objednáte. 
V tuto chvíli zahrnuje tento způsob doručování přibližně 1 % 
všech e-commerce objednávek. Podle studie analytické spo-
lečnosti McKinsey dosáhne tato oblast v roce 2025 až 25 % 
všech online objednávek.

Lidskou sílu nahradí roboti
Jedním z problémů, s nimiž se logistické firmy musejí vypo-
řádat, je nedostatek pracovních sil. Míra nezaměstnanosti loni 
oscilovala kolem pouhých 3 %. Na konci roku bylo bez práce 
231 500 lidí. Počet volných míst, která úřad práce ve stejnou 
chvíli evidoval, přitom překročil hranici 324 000. Na jedno 
volné místo tak připadlo 0,7 uchazeče o práci. Čím dál čas-
těji se proto stává, že práci ve skladech logistických firem vy-
konávají místo lidí roboti. Automatizaci zavádějí především 
velké společnosti, kde je silný tlak na zefektivnění procesů.
Další investice velkých logistických firem se soustředí na bu-
dování sítí výdejen. „Jde o trend, který je možné pozorovat 
už delší dobu. Dříve bylo pro e-shop výhodnější fungovat 
pouze on-line a šetřit tak náklady, jež provozování pobočky 
vyžaduje. Dnes je situace opačná,“ zmiňuje Michal Menšík. 
Výsledky spotřebitelského výzkumu, který loni na podzim rea- 
lizovala firma Acomware, ukazují, že lidé často preferují 
takzvané multikanálové nakupování. Jde o kombinaci nákupů 

INTERNETOVÉ NAKUPOVÁNÍ SE U NÁS TĚŠÍ STÁLE VĚTŠÍ OBLIBĚ. LONI SI Z POMYSLNÉHO KOLÁČE 
MALOOBCHODNÍHO PRODEJE ONLINE NÁKUPY UKROJILY 11,4 %, COŽ JE O PROCENTO VÍCE NEŽ  
V PŘEDCHOZÍM ROCE. NA OBRATECH VYROSTLA ČESKÁ E-COMMERCE DOKONCE O 17 %. 
SOUBĚŽNĚ S TÍM VŠAK STÁLE STOUPÁ MNOŽSTVÍ ZÁSILEK, KTERÉ JE TŘEBA DORUČIT.

Jan Kalianko

Kam kráčíš, e-commerce?  

LOGISTIKA 
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na internetu a v kamenné prodejně. Tímto způsobem nakupuje 
podle výzkumu asi 68 % zákazníků.

Na zásilky doručené 
dronem si ještě pár let počkáme
Revoluce v doručování, kdy funkci přepravce převezmou 
drony, se podle Michala Menšíka zatím nechystá, ne v nej-
bližších minimálně pěti letech. Reálněji vidí možnost převážení 
zásilek pomocí samořiditelných aut, která mohou sloužit jako 
malá samoobslužná výdejna, jež přijede až před dům a po 
zadání speciálního kódu vydá příjemci jeho zásilku. Tento 
způsob doručování se momentálně hojně testuje v Americe. 
Autonomní roboty podobné pojízdným krabicím testovala 
před dvěma lety také firma Rohlík.cz. Těmto způsobům do-
ručování však brání aktuální legislativa.

Když vlastní dopravu, 
tak s extra službou navíc
V nejbližší době se způsob dopravování pravděpodobně nijak 
zásadně nezmění. Jako hlavní dilema, jež budou firmy řešit, 
zůstane to, zda mít vlastní dopravní síť, nebo jestli naopak 
využít služby některého ze zavedených přepravců. „V první 
řadě je třeba zhodnotit, zda má e-shop dostatečný objem ob-
jednávek. Je potřeba si uvědomit, že vlastní doprava je spo-
jena s fixními náklady, které bude majitel e-shopu platit, ať už 
má na své zboží odbyt či nikoliv,“ vysvětluje Michal Menšík.  
U e-shopů s velkými objemy zásilek je pak hlavní úskalí vlastní 
dopravy spojeno s takzvanými peaky. Jde o období, kdy se 
množství objednávek výrazně zvýší. Může jít třeba jen o část 
dne nebo i delší úsek. V těchto momentech e-shopy nejsou 
schopny vykrýt všechny objednávky vlastní dopravou a mu-
sejí využít služeb externího dopravce. Hlavní výhoda vlastní 
dopravy souvisí podle něj s tím, že firmy díky ní mohou kon-
kurovat přidanou hodnotou, kterou k dopravě nabídnou. Tou 
může být lepší zákaznický zážitek, vynesení zásilky až do 
bytu nebo rovnou poskytnutí služeb spojených s instalací či 
sestavením nakoupeného zboží. Vlastní doprava umožňuje 

rozšířit brand e-shopu na vozidla a třeba i uniformy řidičů. 
Nevýhodou je výše uvedené vykrytí peaků, momentální ne-
dostatek pracovních sil a vysoké náklady spojené s udržo-
váním fleetu.

Jak to funguje v praxi, prozradí  
experti na Czech On-line Expo
O tom, jaká úskalí řeší logistické firmy v praxi a jak se jim 
daří srovnat krok s raketovým růstem e-commerce, budou mluvit 
také přední čeští experti na konferenci Logistic & Packing 
Summit, jež proběhne v rámci veletrhu pro e-shopaře Czech 
On-line Expo. Jednotlivé přednášky jsou podle Michala 
Menšíka, který program sestavoval, zaměřené velmi prak-
ticky. V rolích řečníků se představí například Lukáš Lengyel 
z Farm Family, Petr Árva z Bibloo, Pavel Včela z GLS nebo 
Petr Kaczor z THIMM Packaging. Konference proběhne  
29. až 30. března 2019 na Výstavišti v pražských Holešovi- 
cích. Čtenáři magazínu Packaging Herald mohou získat 
zvýhodněnou vstupenku za pouhých 99 Kč + DPH. Stačí 
při registraci na www.czechonlineexpo.cz uvést 
do pole slevový kupon kód: PackagingHerald. 	

Široká nabídka více než 2 500 produktů.
Personalizované obaly pro odlišení a propagaci Vaší značky.

Sestavení nabídky na míru Vašim potřebám!
Doručení do 2-3 dnů.

SPECIALISTA NA BALENÍ PRO E-SHOPY!

rajapack.czZDARMA

800 500 515info@rajapack.cz
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Revoluce v doručování, kdy funkci přepravce převezmou drony, 
se podle Michala Menšíka zatím nechystá, ne v nejbližších 
minimálně pěti letech.
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V roce 2017 bylo rozhodnuto o automatizaci výroby  
a procesů ve společnosti Mail Step. Následovalo ma-
pování trhu a výběr optimální technologie. Po delším 

hledání bylo počátkem roku 2018 rozhodnuto o investici do 
unikátní technologie dvou automatických balicích linek od 
italské společnosti CMC Machinery. První stroj CMC Carton 
Wrap umí díky 3D technologii vyrobit lepenkovou krabici na 
míru. Stroj CMC Bubble Wrap slouží k balení měkkých zá-
silek do bublinkové fólie.

V loňském roce společnost MAIL STEP dokončila svůj koncept uceleného logistického servisu pro e-commerce investicí 
do dvou vysokorychlostních robotických balicích linek kategorie Průmysl 4.0. Svou konfigurací jde o první podobné 
instalace v Evropě, čímž se firma ve svém oboru vyrovnává světové špičce.

Adriana Weberová 

Každá e-shopová zásilka  
má ORIGINÁLNÍ OBAL

V logistickém areálu v Horních Počernicích je na provozní  
ploše 22 350 m2 a ve třech skladových galeriích k dispozici  
37 000 regálových skladových pozic a 15 000 palet se zbožím 
klientů v systému řízeného skladu. Budova je dále vybavena 
rozsáhlou technologií, například systémy pro kompletaci a balení 
různorodých zásilek.

Firma Mail Step zahájila svou činnost před více než  
20 lety v oblasti balení knih. V roce 1992 začala jako první  
na tuzemském trhu balit časopisy do fólií. Před čtyřmi lety 
se rozhodla nabízet komplexní logistické služby i v oblasti 
e-commerce. V současné době se stará o stovku e-shopů 
různých velikostí (od vyřízení objednávky, uskladnění  
a balení po kompletaci a expedici). Mezi nejznámější patří 
Kitchennette, Velký Košík, Top 4 Sport, Presco nebo Douglas. 
Ve svém portfoliu má B2B i B2C zákazníky. Výjimkou není ani 
zásobování maloobchodní sítě v režimu D + 1.

REPORTÁŽ

Objednávky se zde vychystávají v režimech small 
box, big box a combo box. Jednotlivá stanoviště jsou 
propojena inteligentními dopravníky sloužícími  
k optimalizaci interního přesunu zboží a materiálu.
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Díky instalaci nových balicích strojů  
CMC Carton Wrap a CMC Bubble Wrap 
je nyní zpracováváno zhruba 85 % 
zásilek plně automaticky a pouze menší 
část je zpracovávána ručně, „postaru“. 
Automatizace ušetřila například i náklady 
spojené s výplňovým materiálem, který de 
facto odstranila.

V oddělení ručního balení operátor načtením čárového kódu na 
plastovém boxu a na jednotlivých položkách zkontroluje stav 
vychystané objednávky. Informační systém mu poté doporučí 
ideální velikost obalu. Kromě velikosti mu navrhne ochrannou 
výplň proti poškození produktu, k čemuž slouží bublinkové fólie. 
Po zabalení vytiskne potřebné doklady včetně štítku pro dopravce. 
Po potvrzení v systému se objednávka ukončí a odpáruje od 
daného plastového boxu, který se vrací po dopravníku do oběhu. 
Zboží míří na dopravním pásu do tzv. malé expedice, kde je 
manuálně roztříděno pro jednotlivé kurýry.

Celý proces balení na vysokorychlostní robotické  
balicí lince CMC Carton Wrap se v porovnání s ručním 
balením pro obsluhu zjednodušil na prosté položení 
zboží z objednávky na pás. Následuje automatický 3D 
scan rozměru produktu, stroj posléze vyrobí lepenkovou 

krabici přesně na míru z dodaného tzv. fanfod polotovaru z vlnité 
lepenky. Tím se velikost exportního obalu plně přizpůsobí rozměru 
produktu bez nutnosti použití výplňového materiálu. Výsledkem je 
originální obal pro každou zásilku. Nekonečné množství velikostí 
obalu se pohybuje od formátu A5 s minimální výškou 3 cm až do 
maximálního rozměru 60 × 40 × 25 cm.

REPORTÁŽ

K vyskladňování zboží operátoři používají tzv. pickovací terminály, které 
je informují o pozici zboží určeného k vyskladnění. Boxy na vyskladněné 
produkty jsou označeny čárovými kódy. Před procesem vychystávání je 
box po načtení čárového kódu spárován s danou objednávkou.

PLNĚ AUTOMATICKÉ BALENÍ DO  
KRABIC NA MÍRU – ZHLÉDNĚTE VIDEO
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Druhá novinka, CMC Bubble wrap, který je nyní ve fázi testovaní, si  
v ostrém provozu poradí až se 40 000 balíky. Do bublinkové ABS fólie,  
u které nechybí průsek na odnosné ucho, se balí především „měkké“ textilní 
zásilky, které nutně nevyžadují ochranu obalu vyrobeného z vlnité lepenky.

Technická rychlost CMC Carton Wrap je 
1000 balíků za hodinu. V reálném provozu 
rychlost osciluje mezi počtem 780 a 860 plně 
individualizovaných zásilek za hodinu. Denní 
kapacita tak atakuje 20 000 kusů.

Balicí stroj byl pro potřeby společnosti Mail Step speciálně vybaven dvěma vstupy archů z vlnité lepenky s šířkami 1200 a 900 mm, 
což přináší minimalizaci odpadu. Po výběru šíře archu v řezací části stroje perforační kolečka lepenku rozřežou na základě načtených 
dat z 3D skeneru na potřebnou velikost obalu. Po aplikaci lepidla následuje ve skládací sekci stroje složení krabice, do které je produkt 
vložen v nakládací části. Ve stejné době dochází k vytisknutí faktury či dokumentu, které jsou rovněž vloženy do krabice. V další fázi je 
obal uzavřen. Součástí balicí linky je vážní modul a etiketovací stroj. 

REPORTÁŽ

Balicí stroj je vybaven 
tiskovou technologií MEMJET, 
která umí jednotlivé krabice 
plnobarevně potisknout 
personalizovanými motivy.

Většina klientů je s poskytovatelem logistických služeb 
propojena přes API (Application Programming Interface). 
Skladový informační systém tak nabízí on-time přehled  
o aktuálním stavu objednávek, skladových zásob  
a všech statusech činnosti.

ROBOTICKÉ BALICÍ LINKY JSOU  
VYUŽÍVÁNY TAKÉ PRO  
VYDAVATELSKÉ DOMY – VÍCE NA

PLNĚ AUTOMATICKÉ BALENÍ  
DO FÓLIE NA VIDEU

JAK PROBÍHALA INSTALACE?  
PROZRADÍME NA VIDEU 
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Internetový gigant AMAZON vybudoval své logistické centrum poblíž obce Dobrovíz v roce 2015. V nejvyšší 
sezoně v něm pracuje na zastavěné ploše 93 000 m2, což je kolem 13 fotbalových hřišť, až 4500 zaměstnanců. 
Počet položek umístěných v několika patrech na užitné ploše 125 000 m2 dosahuje až 20 milionů kusů. Provozem 
nás provedla Pavla Žáková, vedoucí prohlídek v Amazonu, a jeho mluvčí Miroslava Jozová.

Adriana Weberová

20 MILIONŮ KUSŮ 
pod neustálou kontrolou

REPORTÁŽ

Procesy v distribučním centru začínají na stanovišti příjmu neboli Receive, kde operátor 
přijme od dodavatelů zásilky po sejmutí kódu do informačního systému. Následuje 
přemístění balíků do speciálního vozíku, který je po zaplnění odvezen k zaskladnění  
na tzv. stanoviště STOW.
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Položky jsou zaskladněny systémem náhodného výběru  
do volných lokací v regálech. Pracovník musí při cestě  
k lokaci naskenovat QR kód umístěný na podlaze, čímž 
zjistí, kde se nachází, dále kód na vozíku a nakonec 
každý kus zboží a přihrádku, do které ho vloží. Díky tomu 
má e-shop přesný přehled o každé položce, kterých je 
až 20 milionů. Před vložením do přihrádky neboli do tzv. 
binu proběhne vizuální kontrola zboží, zda není například 
poškozeno, ale také kontrola, jestli se údaje na displeji 
skeneru shodují s údaji na etiketě produktu.

Baliči pracují v tzv. parkovacích stanicích. Na každé je tříbarevná 
signalizace. Zelená znamená práci na stanici, žlutou pracovník 
vyzývá doplňovače k doplnění obalového materiálu, červená 
signalizuje problém na stanici. Na začátku balení operátor vyplní 
dotazník, zda má dostatek obalů, tašek, ale i vysypaný koš.

Každé nové zboží před příjmem projde přes speciální 3D skener, který určí jeho hmotnost a rozměry. Data zaevidovaná v systému 
jsou následně použita v procesu balení k volbě ideálního rozměru obalu. Využívají se také při expedici k porovnání hmotnosti zboží, 
která se po zabalení nesmí příliš odchylovat od té při příjmu. 

REPORTÁŽ

Dalším stanovištěm je tzv. PICK TOWER, které je na 
dvou místech ve čtyřech patrech. Zde dochází  
k vyskladňování zboží. Tzv. pickeři používají skenery, 
které je informují, jaké zboží má být vyskladněno 
a kde se nachází. Produkty pro různé zákazníky 
vkládají do černých plastových beden, tzv. toutů, 
umístěných ve vozících. Po naskenování položky se 
na displeji objeví další položka k vyskladnění. Po 
naplnění přepravek je zboží z vozíku přemístěno  
na nejbližší dopravník vedoucí po celé délce každého 
mezaninu, který míří na další stanoviště, kde dochází 
k balení. 

Regály jsou rozděleny 
do tří částí. V horních 
přihrádkách je lehké  
a velké zboží, uprostřed 
se nacházejí položky se 
stejnými tvary a konečně 
dole jsou malé položky  
a tekutiny.

ZE ZÁKULISÍ AMAZONU –  
ZHLÉDNĚTE VIDEO
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Následuje vyložení přepravky s produkty z dopravníku. Balič odebírá položku po položce, po načtení kódů mu systém zvolí ideální 
velikost a druh obalu. V nabídce má plastové pytle a různé velikosti krabic z vlnité lepenky (kolem 20 velikostí). Volbu má pouze  
u velikosti plastových pytlů. V případě krabic mu systém striktně přiřadí danou velikost. Systém pracovníkovi také poradí s množstvím 
papírové ochranné výplně. Po zabalení zboží naskenuje a položí na dopravníkový pás a podobně pokračuje až do vyprázdnění 
přepravky. Popsaný způsob je nazýván single balení. 

REPORTÁŽ

Balení je totiž rozděleno do čtyř 
odlišných druhů: single small, 
single large, multi small a multi 
large. Single znamená zpracování 
jednopoložkových objednávek. 
Složitější systém multi znamená 
kompletaci objednávky obsahující 
více položek.

Na konci jednotlivých expedičních míst probíhá nakládka 
na vozidla. Denně z DC vyjedou stovky vozidel, která zboží 
distribuují po České republice nebo do sousedního Německa.

V systému multi balení je nutné položky v toutech, které jsou 
určeny pro různé zákazníky, nejdříve po naskenování roztřídit 
do jednotlivých přihrádek na speciálních vozících. Každá 
přihrádka je pro jednu objednávku. Až poté následuje balení.

Zabalené zboží míří 
po dopravníkovém 
pásu na poslední 
stanoviště Ship. 
Cestou jsou balíky 
opatřeny etiketou  
s adresou zákazníka, 
což je dále nasměruje 
na odpovídající 
skluzavku k expedici.
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Největší český internetový prodejce elektroniky a spotřebního zboží, ALZA.CZ, využívá ke skladování čtyři logistická 
centra (tři v České republice a jedno na Slovensku). Magazín Packaging Herald se vydal do logistického parku  
P3 PRAGUE HORNÍ POČERNICE, kde nás provozem provedl jeden z ředitelů logistiky Michal Ondomiši.

Adriana Weberová 

Distribuční centrum Alzy je protkáno  
2,5 km dopravníkových pásů

REPORTÁŽ

Ve třech podlažích logistického centra se na-
chází celkem 2,5 km dopravníkových pásů. Tzv. 
mezaninový systém skladování zboží v regálech 
je určen pro menší položky s maximálním roz-
měrem 60 cm typu: parfémy, hračky, drobná 
elektronika. V Počernicích je na ploše zhruba  
23 tisíc m2 skladováno kolem 80 tisíc položek 
na více než sto tisících lokacích. 

Příjem zboží v prvním podlaží provádějí pomocí 
terminálů tzv. přijímači. Po dopravníkovém systému 
je poté zboží v plastových přepravkách neboli 
tube přepravováno na dané lokace, což může být 
automatický zakladač SMC nebo regálové systémy 
umístěné v galeriích.



67

REPORTÁŽ

Položky jsou v distribučním centru skladovány  
podle obrátkovosti v několika zónách. Nízko-  
a středněobrátkové zboží se nacházejí v galeriích  
ve druhém podlaží v konvenčních policových regálech  
s hloubkou 60, 80 nebo 100 cm.

Ke skladování a k automatizovanému doplňování zboží na primární lokace v galeriích, tzv. replenishmentu, slouží i automatický 
zakladač SMC (Schäfer Miniload Crane) od společnosti SSI SCHÄFER. Jeho kapacita je 18 000 přepravek. Technologii lze použít 
také k přímému vyskladňování zboží, které aktuálně chybí na standardní lokaci, přes specializovanou pickovací stanici PTT (pick to 
tote).

„SMC je automatický zaskladňovací  
a vyskladňovací systém (ASRS) pro přepravu 
malých jednotek (přepravek, lepenkových 
krabic). Na příjmové lokaci (válečkový 
dopravník) jsou přepravní jednotky uchopeny 
manipulačním zařízením (LAM) a přesunuty  
do požadované skladovací lokace regálu.  
U vyskladnění to funguje právě naopak. SMC se 
skládá z několika částí, podvozek a manipulační 
zařízení se řadí mezi ty klíčové. Podvozek je 
vybaven řemenovým pohonem Omega, který 
slouží k pohybu zařízení ve směru osy x (délka 
regálu). Tento systém zabraňuje prokluzu kol  
a tím zajišťuje přesnost pohybu i takto těžkého 
a rychle se pohybujícího zařízení. Manipulační 
zařízení (LAM) je dalším z klíčových prvků, 
které provádějí uchopení manipulační jednotky, 
přesun na tělo zakladače a zajištění při 
zrychlení nebo zpomalení zakladače.  
K dispozici je několik provedení, která se liší 
podle zvoleného typu manipulační jednotky, 
hloubky zakládání a typu regálového systému.“ 

RADEK PANUŠ  

SALES MANAGER LOGISTIC SYSTEMS  

SSI SCHÄFER

Zaskladnění zboží v galeriích probíhá na principu tzv. 
náhodného (chaotického) zaskladnění (stejný artikl může být na 
více místech), kdy operátor neboli potvrzovač pomocí skeneru, 
který je připojený ke čtečce čárového kódu, nejdříve načte 
čárový kód na plastové přepravce, která je k němu dopravena 
dopravníkem, a poté jednotlivé položky naskladní na optimální 
lokaci, čímž se zboží zaeviduje a je dostupné zákazníkovi.
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V dalším podlaží, kde je uloženo vysokoobrátkové zboží (méně artiklů ve 
větším množství), se pracuje systémem tzv. multipicku, při němž operátor 
(picker) vyskladňuje rychloobrátkové zboží do pickovacích vozíků. Na nich je 
osm plastových přepravek pro osm objednávek, které picker musí zpracovat. 
Vozíky postupně doplňují o objednané zboží další vychystávači. Po vyřízení 
objednávek jsou přepravky vráceny na dopravník, odkud směřují k dalšímu 
doplnění, nebo zkompletované zásilky rovnou na balicí stanice. Picker se na 
rozdíl od svého kolegy v nižším podlaží při vyskladňování pohybuje s vozíkem 
na větším prostoru.

V distribučním centru je v sezoně, která 
je v období listopad/prosinec, využíváno 
až 80 balicích stanic. I ty jsou zásilkami 
zásobovány dopravníkovými systémy, 
z nichž operátoři vyjímají plastové 
přepravky se zbožím určeným k balení. 
Manuální proces balení se řídí podle 
velikosti produktu, ale také podle místa 
určení: prodejny/výdejny, AlzaBoxy  
a přeprava ke koncovému zákazníkovi 
buď vlastní službou AlzaExpres, nebo 
balíkovými přepravci. 

Zboží umístěné v galerii ve druhém podlaží se vyskladňuje do nízkých plastových přepravek (jedna přepravka je ve většině případů 
určena pro jednu objednávku), které jsou dopravovány do daných zón po stejných drahách jako zboží určené k zaskladnění. 
Internetový obchod zde využívá vychystávací systém goods-to-man, což minimalizuje délky tras pro pickery. Plastová přepravka 
dojede k tzv. pickerovi vybavenému skenerem a čtecím zařízením čárových kódů. Ten po vyskladnění nejblíže uskladněného zboží  
v daném úseku vrátí přepravku na dopravník. Pokud objednávka obsahuje další položky, probíhá podobný proces na dalších 
lokacích. Kompletní objednávka míří do balicí zóny.

REPORTÁŽ
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Až z 90 % jsou k balení produktů do krabic využívány tzv. 
recyklované obaly – krabice z vlnité lepenky, ve kterých zboží 
přišlo do distribučního centra od dodavatelů. Tyto krabice 
jsou totiž po vybalení zboží vytříděny, přemístěny na balicí 
stanice, kde jsou opět použity k zabalení zboží pro koncového 
zákazníka. V případě, že nevyhovuje jejich velikost, jsou použity 
nové krabice v osmi velikostech, od 10 × 10 × 15 cm až po  
60 × 50 × 45 cm, ale také obaly z plastu (LDPE pytle 
nebo stretch či bublinkové fólie), papírové obálky vyplněné 
bublinkovou fólií, případně výplňové polštářky pro fixaci zboží. 
Například k balení plyšových hraček se používá stretch fólie. 
Po zkompletování a zabalení objednávky je na obal nalepena 
přepravní etiketa obsahující dodací adresu a další údaje podle 
konkrétního přepravce.

REPORTÁŽ

Vhodný výběr obalu se podle způsobu a místa doručení 
nabídne operátorovi po načtení kódu. Nejjednodušší proces 
balení probíhá u zboží určeného do prodejen, kdy se zásilka 
s výjimkou křehkého zboží zpravidla nebalí a do prodejny je 
posílána v plastových přepravkách, na které operátor přilepí 
etiketu s identifikací zakázky a místa určení. Po zabalení se 
zásilka odkládá na příslušný dopravník a pokračuje na expedici. 
Prázdné přepravky míří po jiném dopravníku zpět do skladu. 

Při balení zboží určeného k distribuci patří 
mezi nejcitlivější sortiment aviváže, resp. 
všechny tekutiny v plastových obalech. 
Ty jsou vzhledem ke křehkému uzávěru 
baleny do stretch nebo bublinkové fólie. 
Alza.cz proto na vývoji vhodného obalu 
spolupracuje například i s Jihočeskou 
univerzitou v Českých Budějovicích.

V expediční zóně je třídicí linka, ze které balíky putují na 
jednotlivé nakládací rampy. Na začátku projde balík přes čtecí 
zařízení, které ho navede na správný přepravní směr. Těch je  
z 12 expedičních ramp obsluhováno více než 50. Denně jde  
o 180 vozidel.

NAHLÉDNĚTE DO  
LOGISTICKÉHO CENTRA ALZY  
V HORNÍCH POČERNICÍCH 
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Polská tiskárna Jas-Pol se specializuje na výrobu a zu-
šlechťování etiket, které představují 90–95 % její výroby. 
Jedná se zejména o etikety na PET lahve nebo vratné skle-

něné lahve. Mimo jiné vyrábí i lepenkové obaly, knihy se šitou  
i lepenou vazbou a další druhy reklamních tiskovin, například 
kalendáře, katalogy, letáky, postery nebo firemní zpravodaje. 

V březnu 2018 zahájil v tiskárně provoz nový šestibarevný 
stroj v polovičním formátu s lakovací věží Rapida 75 PRO-6+L 
ALV2. Jedná se o další řešení od výrobce Koenig & Bauer, 
pro které se tato polygrafická společnost rozhodla. První 

stroj, uvedený do provozu před pěti lety, je model Performa. 
Investice do nové technologie více než zdvojnásobila výrobní 
kapacitu a přispěla k efektivnější spolupráci se stávajícími 
klienty, kteří očekávají stále vyšší kvalitu a flexibilitu. Dalším 
benefitem je získání nových zákazníků především z regionu 
jižního Polska.

Mezi zákazníky jsou společnosti z různých 
oborů. „Vzhledem ke specifičnosti naší výroby, 
kterou tvoří zejména etikety, jsou to například 
výrobci balené vody, sycených nápojů a ovoc-
ných šťáv. U nás ke zpoždění nebo prostojům 
v dodávkách nemůže dojít, a proto bylo ne-

zbytné, abychom zakoupili nový, rychlejší stroj, který nám 
umožní reagovat na rostoucí poptávku,“ vysvětluje důvodu in-
vestice do nového stroje Michał Jasnosz.

Stroj Rapida 75 PRO-6+L ALV2 je vybavený šesti tiskovými jed-
notkami a lakovací věží, dále balíkem CX pro potisk tlustšího 
substrátu (s maximální tloušťkou 0,8 mm) a tzv. antistatickým 

Nový šestibarevný stroj pro výrobu etiket více než zdvojnásobil výrobní kapacitu tiskárny JAS-POL a přispěl  
nejen k efektivnější spolupráci se stávajícími klienty, ale také k získání nových zákazníků především z regionu 
jižního Polska.

Adriana Weberová

Nový stroj výrazně znásobil  
výrobní kapacitu tiskárny

REPORTÁŽ

STROJ DOKÁŽE 
ZPRACOVAT ARCHY 

VĚTŠÍHO FORMÁTU AŽ 
DO 605 × 750 MM.

Před novým strojem Rapida 75 PRO-6+L ALV2 stojí zleva:  
Adam Ślażyński (Koenig & Bauer CEE), Michał Jasnosz (Jas-Pol)  
a Jan Korenc (Koenig & Bauer CEE).



balíčkem. Stroj dokáže zpracovat archy většího formátu až 
do 605 × 750 mm, má odpojitelné barevníky, systémy 
mytí CleanTronic a sušení VaruDry Blue IR/TL. Celek dopl-
ňuje pokročilá měřicí technika v podobě systémů ErgoTronic 
ColorDrive a Lab.

„Po půlročním provozu můžeme s jistotou říci, že jsme se 
rozhodli správně. Stroj je velmi rychlý, výkonný a použitá 
řešení, například odpojitelné barevníky nebo moderní sušicí 
systémy, významně zvyšují pružnost naší výroby. Odpojitelné 
barevníky jsou velmi užitečné u zakázek, které vyžadují menší 
počet barev, sušicí systémy naopak umožňují bleskové předání 
potištěných archů k dalšímu zpracování,“ vysvětluje Michał 
Jasnosz.

Jas-Pol zpracovává zejména vysokonákladové zakázky. 
Etikety, které zde vyrábějí, mohou mít různé barevné zpraco-
vání a úroveň zušlechtění. „Objevují se nám i osmibarevné za-
kázky, které vyžadují dva průchody strojem. V tomto případě 
je velmi užitečná jeho rychlost a flexibilita,“ zdůrazňuje Michał 
Jasnosz. Většina etiket je lakována v inline módu. Skutečnost, 
že zušlechťování probíhá během jednoho průchodu, má vliv 
na další zefektivnění celého výrobního procesu.

Trh etiket se podle majitele tiskárny neustále rozvíjí a objedná-
vané množství roste. „Naše investice vždy reagují na potřeby 
zákazníků. Podobně tomu bylo v případě nákupu nejnověj-
šího stroje Rapida. Jeho pořízení je přímým důsledkem nárůstu 
poptávky po etiketách, která je ovlivněná neustálým růstem 
spotřeby balených vod v Polsku. Z toho můžeme mít pouze 
radost.“

Jan Korenc, jednatel společnosti Koenig & Bauer CEE, do-
dává: „Jas-Pol je jedním ze zákazníků, k nimž cítím zvláštní 
vztah. Sem jsme totiž před lety dodali stroj vyrobený ještě  
v závodě KBA-Grafitec v Dobrušce. Jsme rádi, že investice do 
dalších řešení Koenig & Bauer vyvolal dynamický rozvoj této 
tiskárny.“ Zároveň věří, že nový stroj bude stejně spolehlivý 
jako jeho předchůdci.  

PI

7.–11. 10. 2019
Výstaviště Brno

www.bvv.cz/translog

Mezinárodní veletrh 
dopravy a logistiky

Společně s:

Mezinárodní 
veletrh technologií 
pro ochranu 
životního prostředí

ENVITECH

61. mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

MSV 2019

210x150 TL.indd   1 05.02.19   12:19

REPORTÁŽ

TISKÁRNA JAS-POL 
ZPRACOVÁVÁ ZEJMÉNA 
VYSOKONÁKLADOVÉ 

ZAKÁZKY.
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Těleso kontejneru ŠKODA 1000/19 
představuje válec z kované oceli 
s vnějším průměrem přibližně  
2,3 m a výškou 5,6 m v konfiguraci 
pro skladování. V prázdném stavu 
váží téměř 105 t a při zaplnění 
palivovými soubory je jeho hmotnost 
téměř 119 t. Stěna tělesa má tloušťku 
410 mm. Těsnost je zaručena 
minimálně na 60 let. Kontejner 
současně splňuje i požadavky 
na mechanickou odolnost vůči 
havarijním situacím, které požadují 
mezinárodní normy. Těleso je 
na vnitřním povrchu opatřeno 
korozivzdorným kovovým povlakem. 

Z reaktorové haly společnosti ŠKODA JS v Plzni vyrazil 12. prosince na cestu do Jaderné elektrárny Temelín první 
kontejner ŠKODA 1000/19. Určen je pro transport a suché skladování použitého jaderného paliva z temelínských 
tlakovodních reaktorů.

Adriana Weberová

Stotunový kolos na cestě do Temelína

REPORTÁŽ

Příprava na expedici, která zahrnovala 
výrobu transportního lože, jednání  
s dopravcem a zástupci lokálních vleček, 
provozní zkoušky nakládání, výrobu 
ochranného obalu a fixačních pásů, trvala 
přibližně tři měsíce. Transport kontejneru 
proběhl ve spolupráci  
s ČD Cargo.

Po konzultaci s dopravcem byl 
použit železniční nákladní vagon, 
na kterém bylo instalováno speciální 
transportní lože. To společně  
s fixačními pásy zajistilo fixaci 
kontejneru. Použity byly standardní 
textilní upínací popruhy využívané 
v těžké nákladní dopravě, které 
vyhovují požadavkům mezinárodní 
normy EN12195.
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Celkem by mělo být do roku 2035 do Temelína dodáno  
60 kontejnerů na skladování použitého jaderného paliva.  
Plánem je ročně expedovat šest kontejnerů.

REPORTÁŽ

Kontejner byl chráněn plachtou vyrobenou z PVC 
nánosovaných polyesterových tkanin (tzv. autoplachtovina) 
se zátěrem v lakovaném provedení. Tyto tkaniny se vyznačují 
vysokou pevností a jsou zcela odolné proti povětrnostním 
vlivům. Kromě toho jsou samozhasitelné a rezistentní proti 
UV záření i plísním. Důvodem použití plachty byla kromě 
ochrany proti povětrnostním vlivům prevence proti drobnému 
mechanickému poškození a znečištění při přepravě. Na 
dodávky kontejnerů pro Jadernou elektrárnu Temelín navážou 
od roku 2021 kontejnery pro Jadernou elektrárnu Dukovany. 
Stejně jako temelínský bude i dukovanský kontejner 
výsledkem vlastního vývoje ve společnosti ŠKODA JS. 

K manipulaci s těžkým břemenem byl nasazen jeřáb stabilně 
instalovaný v reaktorové hale společnosti ŠKODA JS.

73

Kontejnery na použité palivo vyrábí ŠKODA JS 
od roku 1995. Doposud jich dodala do jader-
ných elektráren a zařízení v České republice, 
Německu, USA, Švýcarsku, Litvě a Bulharsku 
více než 400. Expedovaný kontejner ŠKODA 
1000/19 je výsledkem vlastního vývoje, práce 
na něm zahájili členové týmu ŠKODA JS v roce 
2012. V roce 2017 získal kontejner typové 
schválení u Státního úřadu pro jadernou bez-
pečnost. Zároveň s vývojem probíhaly i práce 
na konstrukci a dodávce obslužných zařízení 
potřebných pro odbavení a manipulaci s kontej-
nerem na elektrárně. 
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KOMPLEXNÍ  ZNAČICÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBNÍ A BALICÍ LINKY

• Tiskárny CO2 SmartLase C 150 a C 350

• Ink-Jet tiskárny malých znaků CIJ řady 9000

• Tiskárny řady 5000 s vysokým rozlišením pro velká písmena 

• Termotransferové tiskárny řady 8000

• Paletové aplikátory etiket řady 2200

KOMPLEXNÍ   ŘEŠENÍ  
ZNAČENÍ   PRO  
KAŽDÝ  PRŮMYSL
RYCHLÉ,  SPOLEHLIVÉ,  EFEKTIVNÍ,  INOVATIVNÍ,  PŘIZPŮSOBIVÉ, 
100%  ČITELNÉ   ZNAČENÍ   MARKEM-IMAJE


