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Rozjíždíte podnikání, inovujete či 
rozvíjíte firmu a potřebujete spolehlivé 
řešení značení za dostupnou cenu?
 
Tiskárna 9330  
je vyrobena právě pro vás!

Je vaší prioritou zlepšování výrobního 
procesu? 

Tiskárna 9450  
byla navržena právě pro vás!

Drží krok s rychlostí linky a správně značí 
vaše produkty. 
Optimalizujte vaše TCO a provozní 
náklady o 30 %!

Tiskárna 9450 S

Navržena pro NÁPOJOVÝ průmysl!
Je více než rychlá a je vyrobena 
kombinací vysoce moderní technologie 
a zkušeností!
Vysoký hygienický standard – 
celonerezové provedení!
Univerzální řešení pro rozmanité potřeby 
tisku jedním typem inkoustu!

Inkoustové tiskárny 
malých znaků CIJ

Nejflexibilnější na trhu  
v uměleckém designu  
s lidským faktorem. 

Nabízí  
intuitivní uživatelské rozhraní 
a nadčasové tiskové hlavy 
vyžadují minimální údržbu. 
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EDITORIAL

aktuální vydání magazínu Packaging Herald plynule nava-
zuje na prosincové, které bylo plné designově zajímavých 
obalů a nových technologií. Hned hlavní téma nás zavede 
do světa automatizace. Dozvíte se například, že její míra 
v České republice roste, ale v porovnání s Jižní Koreou nebo 
Německem stále výrazně zaostává. A tak mě napadá, že by 
nebylo marné, kdybychom za nimi zaostávali i v počtu naka-
žených covidem.

A covid-19 jen tak neopustíme. V boji proti zákeřnému viru 
nám pomáhají kromě enormního nasazení zdravotníků i so-
fistikované technologie, ať už jde o  roboty určené k  třídění 
vzorků, propracované logistické procesy či smart tagy sloužící 
k monitorování teploty v distribuci vakcín. Na pandemii se po-
díváme i prostřednictvím třídění a recyklace a možná trochu 
překvapivě i v článku o výsekových nástrojích.

Globální cestovní ruch se téměř zastavil. I proto jsme pro vás 
připravili rozhovor se světoběžníkem Igorem Brezovarem, se 
kterým navštívíme například největší smetiště světa v Ghaně.

A nakonec slíbené perličky z oblasti designu, kde se vývoj 
naopak nezastavil! S originální limitovanou edicí rumu vás 
zavedeme mezi československé legionáře. Exkluzivní limito-
vanou edici s 3D štítky představila zase Hustopečská man-
dlárna. Pozadu v kreativitě nezůstávají tuzemské sklárny ani 
zahraniční výrobci.

Příjemné čtení! 

Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

OBALOVÝ SVĚT  
SE NEZASTAVIL!

Sledujte naše inspirace i na sociálních sítích
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Extra přírodní sirup v romantickém designu
Společnost Kitl představila nový sirup vyrobený unikátní techno-
logií přírodní konzervace pomocí silic z růží. V rámci výzkumu 
tento způsob uchování použil vůbec poprvé na světě tým odbor-
níků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze v čele s re-
nomovaným botanikem Romanem Pavelou. Na trh tak přichází 
unikátní sirup Kitl Syrob Růžový květ v  limitované edici. Etikety 
byly vyrobeny společností S&K LABEL pomocí UV flexotiskové 
technologie, která zaručuje výbornou stálost barev. Použitá trans-
parentní polypropylenová fólie s průhledným lepidlem etiketám 
dodává dokonale čirý vzhled (tzv. no-label look). Detaily růží 
v jemně růžové barvě, které byly zvýrazněny nánosem 3D laku, 
vytvářejí dojem paličkované krajky. Etiketa působí romanticky 
a skvěle tak doplňuje jedinečnost přírodního produktu uvnitř. „Díky 
úzké spolupráci s týmem předních českých vědců se nám poda-
řilo vyrobit sirup, který je bez jakýchkoliv konzervačních látek. 
Je čistě přírodní a ke konzervaci byly využity silice přímo z růží,“ 
uvádí k novince Jan Vokurka, jednatel společnosti Kitl. „Jedná se 
o zcela novou, unikátní technologii výroby, která využívá místo 
tradičních, rizikových konzervantů přírodní biologicky aktivní látky 
z růže stolisté. Tyto terpenické látky mají významné antioxidační 
účinky s pozitivním dopadem na náš imunitní systém, a zároveň 
vytvářejí v Syrobu takové prostředí, které brání rozvoji škodlivých 
kontaminantů, jako jsou povrchové plísně a Syrob znehodnocující 
bakterie,“ říká o zcela nové technologii Roman Pavela.
Více na www.packagingherald.cz.

BALL plánuje postavit na Plzeňsku nový 
automatizovaný výrobní závod
Společnost Ball, přední výrobce hliníkových obalů, plánuje na 
jaře roku 2021 zahájit výstavbu nového výrobního závodu v prů-
myslové zóně v Plzni. Firma tím chce rozšířit svou dosavadní pro-
dukci v  tuzemsku v reakci na stoupající poptávku spotřebitelů, 
kteří od obalových materiálů na nápoje vyžadují stoprocentní 
recyklovatelnost a od jejich výrobců odpovědnost vůči životnímu 
prostředí. Závod za 170 milionů eur by měl vytvořit kolem 200 
nových pracovních míst a svůj provoz plánuje zahájit na podzim 
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příštího roku. „Nový závod je dalším krokem k plnění našich zá-
vazků vůči České republice. Víme, že v plzeňském regionu na-
jdeme kvalifikované pracovníky, navíc v blízkosti našich klíčových 
zákazníků, kteří tak budou moci nadále využívat výhody našich 
ekologicky šetrných přístupů, nejmodernějších výrobních procesů 
a nápojových obalů špičkové kvality,“ uvedla Carey Causey, 
prezidentka společnosti Ball Beverage Packaging EMEA, s tím, 
že náklady ve výši 170 milionů eur jsou součástí širší strategie 
navyšování investic v celé oblasti EMEA (Evropa, Střední východ 
a Afrika). Nový závod se dvěma výrobními linkami by měl vyrůst 
v průmyslové zóně Panattoni Pilsen Digital Park na ploše větší 
než 100 000 m2 bývalého brownfieldu. „Do výrobní linky plá-
nujeme nainstalovat sofistikované automatizované zařízení vy-
užívající nejmodernější technologie k minimalizaci dopadů na 
životní prostředí, což je v souladu s naším současným závazkem 
využívat v našich evropských závodech stoprocentně obnovitelné 
energie,“ doplnil Gerhard Mayer, viceprezident společnosti Ball 
Beverage Packaging EMEA.

Albert postavil v Klecanech nové recyklační 
centrum za 23 milionů korun
Společnost Albert díky novému recyklačnímu centru navyšuje bu-
doucí roční kapacitu o 6 000 tun na 12 000 tun. Jedná se 
zejména o plast (PE fólie) a papír svezený z prodejen. V  re-
cyklačním centru obaly promění v balíky, které prostřednictvím 
externí společnosti recykluje a posílá dál do oběhu. Nejvíce, 
až 5 000 tun z celkového množství, tvoří papír. Ke svozu vy-
užívá kamiony, které se vracejí po vyložení zboží z prodejen 
do distribučního centra. Ročně takto naplní přes dvě stovky ka-
mionů. Nové recyklační centrum vyrostlo u distribučního centra 
v Klecanech v průběhu loňského léta a podzimu. Původní pří-
jmová plocha skladu se tak rozšířila na 1 250 m2, z toho nové 
centrum zabírá 700 m2. Zvýšil se také počet lisů, jeden před-
chozí doplnil ještě další. „Původní manipulační plocha nám pře-
stala vyhovovat. Chtěli jsme dovršit projekt příjmování obalů na 
distribuční centrum přes terminál,“ popisuje Martin Bouma, ředitel 
distribučního centra Albert v Klecanech. Kromě obalových mate-
riálů sváží Albert z prodejen do distribučního centra v Klecanech 

Informace pro návštěvníky, 
prodej vstupenek, komplexní cestovní služby:
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matériO Prague připravil webinář  
na téma Digital Craft
Centrum inovativních materiálů matériO Prague zorganizovalo 
koncem roku další webináře ze série Towards New Materiality 
se zaměřením na Digital Craft a Sensory Experience. První 
jmenovaný webinář se věnoval vzájemným vztahům, hranicím 
a budoucímu potenciálu propojení nových technologií i tradič-
ních řemeslných technik. Nechyběly ukázky konkrétních inova-
tivních materiálů ani příklady jejich aplikací. Byly představeny 
materiály z oblasti 3D tiskových technologií, jejichž vlastnosti 
nejsou definovány chemickou strukturou jednotlivých obsaže-
ných složek, ale jejich fyzickou strukturou. Jedná se o materiály 
navržené takovým způsobem, aby měly vlastnosti, jež nemají 
žádné přirozeně se vyskytující materiály. Tyto mikro- a nano-
konstrukce odvozují své vlastnosti od často se opakujících 
struktur nebo vzorců. Jde o velmi přesnou geometrii, kdy jsme 
schopni definovat atributy výsledného materiálu. Například 
tzv. mikromřížka vyvinutá pro Boeing se skládá z 99,9 % ze 
vzduchu. Mikromřížku tvoří mikrotrubičky, jejichž průměr je 
o několik tisícin menší než průměr lidského vlasu. Z podobně 
ultralehkých materiálů by se v budoucnu mohly vyrábět třeba 
karoserie aut. Zaznělo také, že v současné době se zkoumá 
technologie 3D tisku na sklo určená i k potisku roztaveného 
skla s dobrými optickými vlastnostmi. Zkouší se i 3D tisk kera-
miky. Účastníci webináře se rovněž dozvěděli, že stěžejním 
materiálem, nebo chcete-li klíčovou surovinou pro digitální re-
voluci, jsou data. Ta na rozdíl od tradičních surovin nabízejí 

jiné možnosti. Zapomenout bychom však neměli ani na jejich 
čistě fyzickou podobu – například kabely, datová centra, kde 
jsou uložena, nebo cenné kovy, ze kterých se elektronická za-
řízení vyrábějí.

Představeny byly možnosti zpracování lokálních surovin za 
použití pokročilých technologií. Například nahrazení plastů 
na bázi ropy biopolymery z lokálně získávaných surovin, jako 
jsou řasy z mokřadů a jejich využití v regionální síti 3D tiskáren 
neboli 3D tiskových farem. Zaznělo také, že v současné době 
se rozvíjí technologie 3D tisku skla, u které se již daří dosáh-
nout i výsledků s dobrými optickými vlastnostmi. 

Na webinář Sensory Experience se zaměříme zase příště. 

NEWS
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také neprodané mléčné produkty, které jsou 
již nevhodné k  darování. Ty se následně 
proměňují v bioplynové stanici na tepelnou 
energii. Z vybraných prodejen se vrací také 
dřevo, které se pak dále využívá například 
k výrobě palet u odběratele.

Nový termochromatický inkoust  
indikuje správnou teplotu sterilace
Bezpečnost a nezávadnost potravin patří mezi klíčové poža-
davky spotřebitelů. Společnost Markem-Imaje proto uvedla na 
trh nový termochromatický inkoust měnící barvu při vysokých tep-
lotách. Novinka je navržena pro retortovou sterilaci produktů 
v plechovkách nebo plastových sáčcích. Při dosažení správné 
teploty balení v rozmezí 115–125 °C dochází ke změně barvy 
inkoustu použitého pro značení obalu z černé na modrou. Vládní 
regulační požadavky na značení vařených potravinářských pro-
duktů mají rostoucí tendenci. Společnost Markem-Imaje se do-
mnívá, že jejich důsledkem je zvýšený zájem o řešení zajišťující 
kvalitu a autenticitu produktu. Výrobci hledají vysoce spolehlivou 
metodu značení, která by zlepšila bezpečnost potravin a zá-
roveň vyhověla požadavkům na vysokou efektivitu a přesnost 
výrobních linek. Jednou z možností může být použití termochro-
matických inkoustů, které změní barvu při dosažení požado-
vané teploty produktu. Nemohou sice zaručit, že ke sterilaci 
skutečně došlo, ale jsou pro výrobce indikátorem, že proces 
proběhl. Termochromatický inkoust MS596 lze použít k po-
tisku kovových plechovek i plastové fólie. Díky vynikající přilna-
vosti k polyolefinovým sáčkům není podle Markem-Imaje nutná 
žádná úprava obalového materiálu před ani po značení. Doba 
zasychání na všech materiálech je pouze jedna sekunda, což 
je v souladu s požadavky na maximální výrobní kapacitu. Tisk 
na vyhrazenou bílou oblast zajišťuje dobrý kontrast povrchu 
a inkoustu při změně barvy z černé na modrou. Provozní teplotu 
má od 5 °C do 40 °C, čímž je zaručena efektivní funkčnost v ši-
rokém rozsahu podmínek prostředí. Inkoust používaný v tiskárně 
Markem-Imaje 9450 také přispívá ke spolehlivosti tisku.

NEWS

pokračování ze str. 7

Přihlašte se na: www.gs1cz.org

více než
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úspěšně školíme

Systém GS1

Vaše produkty dostanete
na trh jednodušeji

Zvýšíte konkurenceschopnost
své firmy

 
Získáte spolehlivou dlouhotrvající

spolupráci a podporu 24/7
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informační systémy 

Významně ušetříte čas

Stanete se nepostradatelným
specialistou pro svou firmu

Získáte unikátní know-how
Systému GS1

Porozumíte globálnímu
jazyku obchodu

Budete vědět, komu zavolat o radu
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PŘESTOŽE ČESKÁ REPUBLIKA DOSÁHLA V POSLEDNÍCH LETECH V AUTOMATIZACI ZNAČNÉHO 
POKROKU, V MÍŘE NASAZENÍ INSTALOVANÝCH ROBOTŮ (AKTUÁLNĚ 147 ROBOTŮ NA 10 000 
PRACOVNÍKŮ; PODLE MEZINÁRODNÍ ROBOTICKÉ FEDERACE IFR) STÁLE ZAOSTÁVÁ ZA ZEMĚMI JAKO JIŽNÍ 
KOREA (855) NEBO NĚMECKO (346). PODÍVEJME SE PROTO, JAK SE TATO SITUACE POSTUPNĚ MĚNÍ  
A MĚNIT BUDE.

Miroslav Dočkal 

Robotizace obalového průmyslu podle ABB
Podle společnosti ABB je dynamickým trendem současného 
obalového průmyslu zejména sama tato dynamika – tedy rych-
lost, s jakou se mění a vyvíjejí požadavky klientů na balení. 
Typickým příkladem jsou odlišné požadavky obchodních ře-
tězců na složení výrobků v  jednom balení, například různě 
namixované příchutě výrobku v  jedné krabici. V obvyklé si-
tuaci, kdy má výrobce linku vyrábějící pouze jednu příchuť, 
pak nastupují roboty, které mohou již zabalené krabice roz-
balit a složit z nich nové produkty „namixované“ přímo podle 
požadavků koncového zákazníka.

Jak se loni dařilo kolaborativní robotice? Pavel Bezucký, 
obchodní zástupce společnosti Universal Robots pro ČR 
a Slovensko, k  tomu říká: „Navzdory komplikované si-

tuaci kolem koronaviru se nenaplnily ty nejhorší scénáře,  
a tak můžeme být s průběhem druhé poloviny roku 2020 po-
měrně spokojeni. Mnoho výrobních firem vzalo minulý rok jako 
velkou výzvu a  investovaly do moderních automatizačních 
technologií.“ Dobrým signálem podle něho je, že se v České 
republice po možnostech nasazení kolaborativních robotů do 
výroby začínají poohlížet i firmy ze segmentu potravinářství, 
plastů či farmacie.

HLAVNÍ TÉMA 

Průmyslová 
a kolaborativní 
robotika na českém trhu

Společnost OnRobot sází na kolaborativní roboty s vyspělou jemnou motorikou.
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Škálovatelnost robota je dalším vyžadovaným parametrem. 
V praxi to znamená mít robota naprogramovaného například 
tak, aby byl schopný manipulovat s malým i velkým objektem 
bez nutnosti přestavby linky.

Kromě rychlosti a tlaku na flexibilitu robotů samotných je dalším 
trendem zvyšování výkonnosti a efektivity celého systému. Ten 
může zahrnovat kamerový systém, díky němuž robot pozná, 
co a kde má odebrat. Důležitý je rovněž chytrý software, který 
je schopen dynamicky rozložit zátěž mezi více strojů. Zamezí 
se stavu, kdy první robot v řadě pracuje na maximum a po-
slední má prodlevy. Předejde se tím nerovnoměrnému opotře-
bení a zrychlenému stárnutí linky jako celku. 

Mezi špičkové roboty specializované na paletizaci patří mo-
delové řady IRB 460, 660 a 760, které se liší pouze nosností 
a dosahem. Jejich hlavní předností je rychlost, jednoduchost 
(mají o dva motory a převodovky méně než klasické 
šestiosé roboty) a poměrně velká nosnost. Té je dosa-
ženo díky tzv. paralelogramu, který během manipu-
lace s výrobkem je vždy drží rovnoběžně s podlahou. 

Dále se pro paletizaci po- 
užívají tzv. paralelní ro-
boty, v  ABB označované 
jako FlexPickery. Mají čtyři 
ultralehká ramena spojená  
v jeden pracovní bod, čímž 
dosahují vysokých rychlostí 
pro odebírání výrobků a je-
jich vkládání do přepravek.

Kolaborativní 
budoucnost podle
OnRobot Europe
V  roce 2020 ukázala ko-
laborativní automatizace 
svůj další, neočekávaný 
benefit, a to cestu, jak do-
držet v epidemii potřebný 
sociální odstup a  omezit 
kontakty mezi pracovníky.  
I proto lze podle Vikrama Kumara, ředitele OnRobot Europe, 
v letošním roce předpokládat další rozmach kolaborativních 
aplikací. Jejich klíčovým prvkem již ale nebude samotné ro-
botické rameno, ale koncový nástroj. „Hlavním robotickým 
trendem roku 2021 bude podle mne všestrannost technologií 
schopných zastat až desítky úkolů s pomocí jednoho inteli-
gentního nástroje. Místo 1 000 specializovaných koncových 
nástrojů budou firmy využívat třeba jen 10 nástrojů pro 1 000 
různých úkolů. Například stejné nástroje využívané k balení  

a paletizaci bude možné použít i k dalším procesům ve vý-
robě či kontrole kvality. Rozšíří se i penetrace robotiky v no-
vých odvětvích, například v potravinářství. Teprve s přesnými 
F/T senzory, které dokáží citlivě nastavit sílu úchopu, a spe- 
ciálními uchopovači mohou firmy z potravinářství automati-
zovat manipulaci se širokou škálou sortimentu nepravidelných 
tvarů a křehké konzistence, včetně plechovek či lahví, ale 
i ovoce nebo vajec,“ odhaduje Vikram Kumar.

Dvakrát KUKA proti koronaviru
Pro dánskou nemocnici Aalborg University Hospital vyvinuly 
společnosti LT Automation a  Intelligent Systems robotický 
systém s přepravními boxy pro automatickou kontrolu a třídění 
krevních vzorků. V nemocnici budoucnosti roboty předtřídí až 
3 000 vzorků krve denně podle toho, jaký test je požadován. 
Více se projektu věnujeme na stranách 14–15.

Robotické rameno KUKA bylo k obdobnému účelu využito 
i  v zařízení, které loni v březnu sestrojili vědci z Českého 
institutu informatiky, robotiky a  kybernetiky (CIIRC) ČVUT  
v Praze a Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži. Pod názvem 
Pipeťák vznikla pipetovací robotická stanice, která na konci 
loňského března dorazila do Pavilonu centrálních labora-
toří pražské Nemocnice Na Bulovce. Stanice je určena 
pro testy vzorků od lidí s  podezřením na nákazu korona-
virem SARS-CoV-2 způsobujícím nemoc covid-19. Skládá se  
z univerzálního robotického manipulátoru KUKA, dávkovací 
pumpy schopné nahradit ruční pipetování a vestavné labo-
ratorní váhy. Řeší přípravu reakční směsi pro následné na- 
množení viru a jeho detekci metodou PCR. Laboratoř předtím 
testovala desítky vzorků denně, díky Pipeťáku se tento počet 
zvýšil až na čtyři sta. Stroj by měl v Nemocnici Na Bulovce 
fungovat jen po dobu pandemie. Poté bude rozebrán a jeho 
nejdražší součásti (robot, pumpa, váha) začnou znovu sloužit 
k původnímu výzkumu.

HLAVNÍ TÉMA 

IRB 460 od společnosti ABB 
patří mezi špičkové roboty 

specializované na paletizaci.

Robotická ramena KUKA jsou dnes využívána i ke 
třídění krevních vzorků v dánské nemocnici.
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Zastanou těžkou práci
V recyklačním průmyslu je velmi obtížné najít pracovníky, 
kteří by byli ochotni manuálně třídit odpadky. Naopak v ob-
lasti třídění se daří recyklačním robotům. Podobné roboty  
s touto funkcí začaly třídit odpad podle druhu v několika kra-
jích na Floridě. Šest jich bylo nasazeno v továrnách v Charlotte  
a Collier.

Rychlejší než lidé
Není divu, že s recyklačními roboty přišly právě Spojené státy. 
USA vytváří obrovské množství odpadu. Každý Američan vy-
hodí do koše zhruba 1160 kg odpadu ročně, přičemž 75 % 
lze recyklovat. A právě robotizované stroje si dokážou s od-
padem poradit daleko lépe a rychleji než lidé. Například 
společnost Quebec Machinex vyvinula optický třídič, který od-
děluje veškeré recyklovatelné materiály rychlostí až 3000 ku- 
sů za minutu. Tento typ technologie se spoléhá na magnety, 
které přitahují některé kovy. Vířivé proudy pak dokážou za-
chytit jiné, nemagnetické kovy a infračervené světlo pomáhá 
optickým třídičům detekovat různé druhy plastů. „Roboty jsou 
v podobných činnostech dvakrát úspěšnější než člověk,“ hod-
notí práci robotů při recyklaci John Hansen. Naprogramovány 
jsou tak, aby rozpoznávaly barvy, textury, tvary a vzory. Díky 
tomu dokážou identifikovat potravinové i nápojové kartony  
a za pouhou minutu jich sebrat 80 kusů. Výhodou je, že tyto 
kartony lze v budoucnu opět použít ve formě klasického pa-
píru na psaní nebo například papírových utěrek.

Podle Johna Hansena, spolumajitele společnosti Single 
Stream Recyclers, je udržování recyklace důležité pro 
všechny vyspělé země v čele se Spojenými státy. „Je to 

naše naděje,“ doplňuje Scott Byrne, specialista na životní 
prostředí ve společnosti Tetra Pak. V poslední době se k re-
cyklaci začíná využívat robotická automatizace. Úkolem re-
cyklačních robotů je zkomprimovat veškeré materiály, které 
lze opakovaně používat, do velkých balíků s hmotností 725 
kilogramů. Ještě předtím je však potřeba všechny nerecyklo-
vatelné položky odstranit.

HLAVNÍ TÉMA 

VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH SÁZEJÍ 
NA JEDNOPROUDOVOU RECYKLACI, KTERÁ 
UMOŽŇUJE LIDEM VYHODIT PLASTY, SKLO, 
KOV I PAPÍR DO JEDNÉ SBĚRNÉ NÁDOBY. PŘI 
TŘÍDĚNÍ ODPADU VYUŽÍVAJÍ AUTOMATIZOVANÉ 
POMOCNÍKY. ČÍM JSOU RECYKLAČNÍ ROBOTY 
PROSPĚŠNĚJŠÍ NEŽ LIDÉ, A JAKÉ NEDOSTATKY 
MUSÍ NAOPAK PŘEKONAT, SE DOZVÍTE  
V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH.

Zdroj: FactoryAutomation.cz

V OBLASTI
RECYKLAČNÍHO 
PRŮMYSLU SE 
DAŘÍ ROBOTŮM

DALŠÍ VYLEPŠENÍ NA OBZORU

ROBOTICKÁ RECYKLACE 
ULEHČUJE ŽIVOT LIDEM

AUTOMATIZOVANÉ 
ROBOTICKÉ TŘÍDĚNÍ NA VIDEU
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SPOLEČNOSTI LT AUTOMATION A INTELLIGENT SYSTEMS VYVINULY PRO DÁNSKOU NEMOCNICI 
AALBORG UNIVERSITY HOSPITAL ROBOTICKÝ SYSTÉM S PŘEPRAVNÍMI BOXY PRO AUTOMATICKOU 
KONTROLU A TŘÍDĚNÍ KREVNÍCH VZORKŮ. NOVÝ PROCES SNIŽUJE PRACOVNÍ ZÁTĚŽ ZAMĚSTNANCŮ  
A OPTIMALIZUJE PRACOVNÍ POSTUPY.

Adriana Weberová

Úkolem byly pověřeny dvě společnosti. LT Automation navrhla 
a  implementovala robotické řešení a softwarová společnost 
Intelligent Systems vyvinula software monitorující teplotu krev-
ních vzorků během transportu.

Pro optimalizaci pracovních postupů vyvinuly firmy nejen ro-
botické řešení, ale i  inovativní přepravní box a do třídicího 

Každý den je do laboratoře nemocnice Aalborg University 
Hospital dopraveno až 3 000 krevních vzorků, které je 
třeba předtřídit podle toho, jaký test je požadován. Jde 

o monotónní činnost, která ale současně vyžaduje zvláštní 
péči. Aby mohli být laboratorní technici zbaveni této práce, 
dalo si vedení nemocnice za cíl proces třídění krevních vzorků 
zautomatizovat.

HLAVNÍ TÉMA 

Roboty roztřídí až  
3 000 vzorků krve 
denně
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systému byly instalovány roboty KUKA KR AGILUS řady KR3 
a KR10, řízené kontrolním systémem mxAutomation. „Důvodů 
pro výběr robota od společnosti KUKA bylo několik,“ uvádí vý-
konný ředitel LT Automation Lasse Thomsen a dodává: „Jeden 
z nich byl, že roboty splňují technické požadavky. A dalším 
to, že vnější vzhled v bílé barvě odpovídal představě steril-
ního prostředí.“

Roboty v provozu ovládané přes zmíněný kontrolní systém 
mxAutomation jsou oddělené stěnou z plexiskla a pásový do-
pravník jim předává přepravní boxy. Zvláštním prvkem inteli-
gentního přepravního boxu je integrovaný data logger RFID, 
který nejen sleduje cestu každého boxu, ale současně ukládá 
údaje o  teplotě v každém z nich v  jakémkoli čase. A prá - 
vě to byl klíčový faktor, jak vysvětlila Annebirthe Bo Hansen  
z Aalborg University Hospital: „Pro zajištění kvality krevních 
vzorků, musí být jejich teplota soustavně kolem 21 °C s od-
chylkou ±1 °C. Zavedení nových přepravních boxů odhalilo, 
že v minulosti nebyla požadovaná teplota vždy garantována. 
Nová technologie nám pomohla objevit a  napravit zdroj 
chyby,“ zdůrazňuje Annebirthe Bo Hansen.

Robot automaticky odděluje 
nesprávně přepravené krevní vzorky
Než se krevní vzorky dostanou do nemocnice, absol-
vují z ordinací praktických lékařů, kde jsou odebírány, 
dlouhé vzdálenosti. Lékaři je umístí ve skleněných zku-
mavkách svisle do průhledných boxů, které jsou ulo-
ženy do přepravní skříně zajišťující optimální teplotu. 
V době odvozu jsou boxy oskenovány, což umožní 
jejich nepřetržité sledování. Následně kurýr dopraví 
krevní vzorky do nemocnice, kde jsou při převzetí opět 
oskenovány a zaregistrovány.

Poté technik v  laboratoři umístí přepravní boxy na 
vstupní dopravník nového robotického systému. V  tu 
chvíli přečte skener RFID, instalovaný v místnosti, data 
z protokolu. „Pokud skener zaznamená, že se teplota 
uvnitř boxu kdykoli během cesty odchýlila od zadané 
teploty, oznámí to okamžitě robotu,“ vysvětluje Lasse 
Thomsen. Robot přesměruje zasažený box ze systému 
na pracoviště laboratorního technika. Ten zkontroluje data ulo-
žená v protokolu a rozhodne, zda mohou být krevní vzorky 
v boxu použity.

Pokud data logger RFID neoznačí odchylky teploty, otevře 
první robot box, vyloží krevní vzorky a připraví je pro třídění. 
Následně zavře víko a přemístí box tak, aby mohl být opět 
použit pro transport. Ve stejnou dobu roztřídí druhý robot při-
pravené skleněné zkumavky podle barvy jejich uzávěru, které 
určí pomocí skeneru.

Výstupem systému jsou předtříděné vzorky a laboratorní tech-
nici mohou začít s krevními testy. V průměru potřebuje roboti-
zovaný systém 1,5 minuty na jeden box, což se rovná čtyřiceti 
boxům za hodinu.

Optimalizace systému 
a vylepšení pracovního prostředí
Nový systém byl poprvé testován v březnu 2019, do plného 
provozu byl uveden v srpnu. „S novým řešením jsme maxi-
málně spokojeni,“ hodnotí ho Annebirthe Bo Hansen. Pracovní 
prostředí i  pracovní postupy se podle ní značně zlepšily. 
Laboratorní technici mají nyní více času nejen na rozbory 
krevních vzorků, ale i na pacienty. Kromě toho se díky au-
tomatickému procesu třídění a  soustavné regulaci teploty  
v transportním boxu redukovalo možné znehodnocení vzorků 
a z toho vyplývající chyby. 

„Díky novému systému se Aalborg University Hospital stává 
předchůdcem Nemocnice 4.0,“ upozorňuje Lasse Thomsen 
a připomíná: „Automatizace může pomoci zjednodušit pra-
covní postupy a zajistit vysokou kvalitu, zvláště v době, kdy 
zažíváme nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.“ Proto vidí 
ve využití robotických řešení v nemocnicích velký potenciál.

Robotické rameno KUKA bylo k obdobnému účelu využito  
i  v  zařízení, které loni v březnu sestrojili čeští vědci. Více  
o projektu píšeme na straně 11.

HLAVNÍ TÉMA 

AALBORG UNIVERSITY 
HOSPITAL SE STÁVÁ 

PŘEDCHŮDCEM 
NEMOCNICE 4.0.
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JEDNIČKA TUZEMSKÉ E-COMMERCE, SPOLEČNOST ALZA, TESTUJE VE SVÝCH OBCHODECH 
ROBOTICKÉHO PSA SPOT. METR DLOUHÉHO A VÍCE NEŽ TŘICET KILOGRAMŮ TĚŽKÉHO ROBOTA  
S NOSNOSTÍ KOLEM 14 KG, KTERÉHO POJMENOVALA INTERNĚ DÁŠENKA, ZKOUŠÍ PŘEDEVŠÍM PRO 
DONÁŠENÍ OBJEDNÁVEK K ZÁKAZNÍKOVI NEJEN NA POBOČCE, ALE I DO ZAPARKOVANÉHO VOZU.

Adriana Weberová

s chováním živé bytosti,“ upozorňuje Jan Sadílek, marketin-
gový ředitel Alza.cz.

Boston Dynamics nabízí celou řadu příslušenství, jako je in-
spekční kamera nebo LADAR (Light Detection And Ranging). 
Robot vydrží v provozu až 90 minut. Kromě vody zvládá tep-
loty od –20 °C do +45 °C. Vůči ohni odolný není a vadí 
mu i hustý kouř. Naopak odolává jedovatým plynům nebo 
radioaktivitě. „Robota chceme testovat v různých situacích  
a prostředích. Nyní například zkoušíme donášení objednávek 
zákazníkovi na pobočce či do zaparkovaného vozu. Už jen 

Voděodolný robot od americké společnosti Boston 
Dynamics dosahuje rychlosti až 6 km/h, díky čtyřem 
nohám umí chodit po schodech, zvládne překonávat 

překážky, a dokonce si sám otevře dveře. Dášenka má místo 
hlavy kamery a další senzory, což umožňuje monitorování 
okolí v rozsahu 360 stupňů. Obraz lze ukládat při využití 
přídavné kamery, kde je možné si vše zpětně přehrávat. Za 
zmínku dále stojí jeho schopnost vyrovnávání stability při pů-
sobení externí síly. „Jinými slovy, když do Spota strčíte, ukročí 
bokem a tím celou situaci vybalancuje. Využívá k tomu prvky 
umělé inteligence a výsledné chování je prakticky srovnatelné 

HLAVNÍ TÉMA 

V Alze řádí 
robotický pes
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vidět Spota naživo v pohybu je nesmírně inspirativní a po-
souvá to naše myšlenky mnohem dál do budoucna,“ uvádí 
Jan Sadílek.

Internetový obchod chce tímto počinem ukázat širší veřejnosti, 
že postupně se v našich životech stanou roboty běžnými po-
mocníky. Také proto spolupracuje s Českým institutem infor-
matiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT s cílem prozkoumat 
možnosti praktického využití robotiky nejen v domácnostech. 

„Výhodou robotického psa je, že 
lépe než člověk zvládá opakující se 
rutinní úkoly a je možné ho využít  
i v situacích, které by pro člověka 
nemusely být úplně bezpečné,“ po-
dotýká Jan Sadílek a vysvětluje, že 
výhodou Spota jsou jeho čtyři nohy 
místo koleček. Pro manipulaci se 
zbožím ve skladech tak podle něho 
nedává příliš smysl. 

„Mohl by ale sloužit například jako 
pomocná síla pro zabezpečení 
či pro monitoring výstavby větších 
technologických celků. Například 
mnohem lépe než člověk zvládne  
v pravidelných intervalech procházet 
svou trasu a kontrolovat změny, které 
na ní nastaly.“

Pořizovací cena robotického psa je kolem dvou milionů korun. 
Po jeho dodání ho stačí vyjmout z bedny, vložit baterku a je 
připraven. Součástí Explorer kitu jsou dvě baterie. Robotická 
ruka, speciální senzory ani další příslušenství nejsou součástí 
balení, je třeba je přikoupit podle budoucího využití Spota. 
Baterie se dá snadno vyjmout a nabíjet pomocí nabíječky 
připojené do elektrické zásuvky. Případně je možné baterii 
dobíjet i v provozní poloze přes nabíjecí slot v zadní části 
robota.

Robotický pes v základu disponuje dvěma módy, kterými jej 
lze ovládat. První je plně manuální, kdy je ovládaný ovla-
dačem podobným, jaký známe u herních konzolí. Druhý mód, 
AutoWalk, umožňuje plnění předem naučených misí, kde Spot 
dokáže chodit z místa A na místo B.

Dášenka dokáže chodit nejen po rovné 
ploše, ve svazích o sklonu až 30°, v terénu, 
zvládne i trávu nebo písek, a dokonce i již 
zmíněné schody.

Nebezpečné prostředí je naopak například 
kluzká podlaha, led, problém by také mohl 
způsobit průhledný předmět nebo předmět 
vyšší než 30 cm.

HLAVNÍ TÉMA 

CHCETE VIDĚT SPOTA V AKCI? 
ZHLÉDNĚTE VIDEO

SPOTA LZE OVLÁDAT RUČNĚ 
PODOBNĚ JAKO AUTÍČKO NA 
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEBO  

MU PROGRAMOVAT SCÉNÁŘE.

DÁŠENKA ZVLÁDNE  
I TRÁVU NEBO PÍSEK, 

A DOKONCE I SCHODY.

Umělý pomocník dosahuje 
rychlosti až 6 km/h.



18 www.packagingherald.cz

O TOM, JAK SE TZV. PRACHOVNICE NEBOLI LABORATORNÍ SKLO MŮŽE PROMĚNIT V ATRAKTIVNÍ 
LAHEV NA OBLÍBENÝ GIN, VYPRÁVÍ PŘÍBĚH, KTERÝ SE ODEHRÁL VE SKLÁRNÁCH MORAVIA. SVÉ 
FANOUŠKY SI NOVINKA ZÍSKALA JIŽ NAPŘÍKLAD V RAKOUSKU A ŠPANĚLSKU. DRUHÝ PŘÍBĚH VÁS 
ZAVEDE DO ANGLIE, KDE SE NOVÁ LAHEV NA NEALKO APERITIV ZAČALA CÍTIT MEZI OSTATNÍMI 
ŘEMESLNÝMI PRODUKTY JAKO DOMA.

Adriana Weberová

Novinkou je nedávno představený zajímavý tvar lahve  
s označením Lab Gin. „Jak už samotný název napovídá, 
lahev vychází z tradičního tvaru laboratorního skla naší lahve 
2002/500, která se využívá zpravidla jako reagenční ná-
doba ve farmacii,“ vysvětluje Radim Bondy.

Jednou z hlavních myšlenek před výrobou nové lahve bylo 
uspokojit poptávku zákazníků po prachovnici, která by 
však byla uzavíratelná, tudíž vhodná pro kapaliny. „Během 

SKLÁRNY MORAVIA mají dlouhou tradici výroby tzv. pra-
chovnic – laboratorních lahví. Právě ony patří v poslední 
době k velmi žádaným nejen v tradičním farmaceu-

tickém odvětví, ale i v nápojovém a potravinářském průmyslu. 
Trendem se navíc stává bezobalový prodej, pro který jsou 
rovněž jako stvořené a hojně využívané. „Prachovnice jsou 
designovým a obalovým evergreenem, a tak jsme si řekli, že 
by do rodiny měl přibýt další člen,“ vysvětluje na úvod sales 
director sklárny Radim Bondy.

DESIGN 

Inspirativní lahve 
na alko i nealko
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posledních let se na evropských trzích prosazuje také prémiový 
gin a stává se velmi oblíbenou alternativou k whiskey či rumu. 
Spojili jsme tedy obě myšlenky a výsledkem je Lab Gin,“ do-
plňuje Radim Bondy. Lahev však cílí nejen na prémiový gin, 
ale vzhledem k barevným možnostem i na jakýkoliv výbě-
rový spirit. Na jejím vývoji se podílela prakticky celá společ-
nost. Kromě návrhu, výkresu i dokumentace, kterou si na lahve 
sklárna zajišťuje sama, bylo nutné pohlídat i precizní kvalitu 
skloviny a velmi přísné požadavky na rozměry lahve, aby 
byly vhodné i pro luxusní skleněné uzávěry Vinolok. „Hlavním 
a podstatným rozdílem v porovnání s variantou 2002/500 
bylo uzpůsobení ústí reagenční lahve, aby bylo možné využít 
tradiční korkové a T-cork uzávěry, ale také skleněnou alterna-
tivu Vinolok,“ potvrzuje Radim Bondy. A nutno podotknout, že 
především skleněné uzávěry dotvářejí dokonalý vzhled skle-
něného obalu.

Z hlediska strukturálního designu jsou k dispozici dvě verze: 
lahev s kulatými nebo hranatými rameny. Vyráběny jsou ve 
čtyřech barvách. V tradiční čiré a extra čiré, v amber (hnědé), 
ale také v luxusní černé sklovině. „SKLÁRNY MORAVIA mají 
ve svém výrobní programu čtyři barevné kampaně, a to vždy 
nejdéle v šestiměsíčních intervalech. Můžeme tak uspokojit 
potřeby i těch nejexkluzivnějších destilátů vyráběných v ma-
lých sériích velmi pestrou paletou lahví bez nutnosti držet jich 
na skladě velký objem prázdných,“ prozrazuje Radim Bondy. 
Standardně je zde vyrábí i v malých sériích od 5 000 kusů. 
Nabízí i možnosti zákaznické úpravy lahve, například em-
bossingem či debossingem, což je činí zcela unikátními. 
Objem lahví je shodný – 500 ml, hmotnost 380 nebo 400 g.

Novinka si již našla své obdivovatele například v Rakousku  
a Španělsku. Jedná se o standardní lahve v černé a hnědé 
barvě vždy o objemu 500 ml. Zákazník si objednal obě verze 
s kulatými i hranatými rameny. „Obě jsou určeny pro limito-
vané řady exkluzivních ginů. Zákazník je uvádí na trh ve velmi 
malých sériích vždy s unikátní recepturou. Vyjít vstříc jejich úsilí 
a pomoci psát příběh jejich ginu nám bylo potěšením,“ uza-
vírá Radim Bondy. 

Druhá ukázka pochází z dílny londýnského B&B Studia. To 
změnilo dosavadní design nealkoholického aperitivu Everleaf 
takovým způsobem, aby zaujal v rychle se vyvíjejícím světě 
nápojů pro dospělé, získal výraznější postavení a zároveň vy-
právěl příběh. Původní vysokou lahev se vzorovanou etiketou, 
evokující spíše svět lihovin, nahradila lahev se širšími rameny 
a propracovaným krkem. Změnou se přiblížila řemeslným pro-
duktům, mezi nimiž se „cítí jako doma“.

Ilustrace na etiketách zachycují rostlinná společenství, odkud 
pocházejí suroviny. Slepotiskem je zdůrazněna jedna, která 

vypráví příběh o tom, jak zakladatel značky Paul Mathew 
hledá dokonalé přísady. Abstrahované fotografie spojují pro-
dukt s realitou, aniž by byly příliš doslovné, a pruhy světla vzbu-
zují pocit, že je právě čas na večerní aperitiv. Propracovaná 
barevná schémata působí přirozeně a jsou v souladu s barvou 
tekutiny uvnitř. 

„Nová řada je harmonicky navržena jako sběratelský předmět, 
ale jednotlivé etikety vyprávějí jedinečný příběh každé příchuti 
a její inspirace. I když design vychází ze světa přírody, ne - 
uvěřitelně účinně informuje o chuti, příležitosti a emocích spo-
jených s každým nápojem,“ podotýká Claudia Morrisová, 
kreativní ředitelka z ateliéru B&B. Adele Mackyová, mar-
ketingová manažerka Everleaf, doplnila, že nový design 
aperitivu dokonale vystihuje Paulovu jedinečnou schopnost 
nacházet rostlinné ingredience, porozumět jim a smíchat je 
do skvěle řemeslně zpracovaných a komplexních nápojů. 	

DESIGN

PRACHOVNICE 
JSOU DESIGNOVÝM 

A OBALOVÝM 
EVERGREENEM.

Ústí lahve je uzpůsobeno i pro skleněné uzávěry Vinolok.
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RUM HEFFRON OD PALÍRNY U ZELENÉHO STROMU VZNIKL NA POČEST ČESKOSLOVENSKÝCH 
LEGIONÁŘŮ, KTEŘÍ PROKÁZALI NEOBYČEJNOU STATEČNOST A ODHODLÁNÍ V BOJI ZA SVOBODU  
A SPRAVEDLNOST. PALÍRNA NEDÁVNO UVEDLA NA TRH SBĚRATELSKOU EDICI OSLAVUJÍCÍ STÉ VÝROČÍ 
OD JEJICH NÁVRATU Z RUSKA ZPĚT DO VLASTI NA PALUBĚ LODI HEFFRON. DESIGNEM ETIKET 
LIMITOVANÉ EDICE BYL POVĚŘEN MARTIN ZOUHAR, VÝROBOU SPOLEČNOST S&K LABEL.

Adriana Weberová

Design rumu oslavuje 
československé 
legionáře

DESIGN
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světové války a v období komunismu. Pročítání těchto příběhů 
na etiketách je pak velmi dojemné a zanechává hluboký pocit 
a představu o naší historii,“ doplňuje Martin Zouhar.

V prvním kole byly předloženy čtyři koncepty. První tři spl-
ňovaly zadání a  šlo vlastně o  běžnou etiketu doplněnou  
o příběh a fotku legionáře v různých proporcích a kompozi-
cích. „Zpětně mi přijde zajímavý i koncept s fotografií na celou 
výšku etikety doplněnou skriptovým fontem, ale jsem moc rád, 
že prošel koncept, který jsem udělal nad rámec zadání ve stylu 
vojenského průkazu,“ zmiňuje Martin Zouhar.

Nejsložitější je pro Martina Zouhara vždy skloubit poža-
davky klienta, cílové skupiny, hodnoty značky a nové trendy. 
„HEFFRON má příběh jasný a silný, což práci usnadňuje.  
A tím, že jsem u této značky od začátku, šla práce na limito-
vané edici velmi rychle.“

Také finalizace etiket je velmi zdařilá. „Papír, textury a lokální 
lak na malé fotografii působí autenticky a celek opravdu při-
pomíná staré vojenské průkazy,“ doplňuje Michal Kučera.

Dodavatelem etiket je společnost S&K LABEL, která s Palírnou 
U Zeleného stromu spolupracuje dlouhodobě. Etikety byly vy-
tištěny na digitálním tiskovém stroji HP Indigo WS6800, který 
bez problému zvládá tisk proměnných dat. Následné zušlech-
ťovací operace byly provedeny na dokončovacím zařízení 
ABG Digicon. 

„Z hlediska zušlechtění byl na fotografiích legionářů, názvu 
HEFFRON a dalších detailech použit 3D parciální lak, který eti-
ketám dodává příjemný haptický rozměr,“ vysvětluje Miroslav 
Vrba, výkonný ředitel společnosti S&K LABEL. Co se materiálo-
vého zpracování týče, pro výrobu byl zvolen krémový papír se 
strukturou působící dojmem ruční práce. Použitý materiál nejen 
skvěle harmonizuje s celkovou koncepcí značky, ale navíc je 
opatřen certifikátem kvality a udržitelnosti. „Naším cílem je najít 

S nápadem vytvořit sběratelskou edici panamských rumů  
HEFFRON přišla agentura ADison a Palírna U Zelené- 
ho stromu. „V rámci dlouhodobé spolupráce s Palírnou  

U Zeleného stromu jsme pro komunikaci nové značky pětile-
tého rumu HEFFRON sestavili plán komunikace zahrnující his-
torický odkaz československých legionářů s důrazem na to, 
aby se daná část historie neopomíjela,“ vysvětluje za agen-
turu Anna Buhrová. Rum svým názvem i příběhem odkazuje 
na osud československých legionářů, kteří se po skončení první 
světové války vraceli z Ruska přes Tichý a Atlantský oceán zpět 
do Evropy, někteří z nich přes Panamský průplav. 

„Zadání bylo celkem obecné – vytvořit etikety s fotkou a me- 
dailonkem konkrétních legionářů, dostatečně odlišné od 
běžné etikety, ale zároveň stále jasně a  rozpoznatelně ko-
munikující značku HEFFRON. Martin Zouhar má pro značku 
HEFFRON cit, stál u  jejího zrodu a vytváří a  rozvíjí celou 
její vizuální identitu. Proto jsme věděli, že si i s obecným za-
dáním poradí. A ujal se toho opravdu skvěle,“ vysvětluje brand 
manager značky HEFFRON Michal Kučera. Jedno skupinové 
balení obsahuje tucet půllitrových lahví, proto bylo zvoleno  
12 legionářů.

Na 12 unikátních etiketách najdete například příběh Milana 
Rastislava Štefánika nebo Jana Syrového. „Sběratelská edice 
vznikla ke stému výročí návratu našich legionářů zpět do vlasti 
v roce 1920. Celkový koncept je inspirován dopisy, které le-
gionáři posílali domů. Proto je použit motiv vroubkování eti-
kety jako na dopisní známce, razítka z Panamy a na etiketu 
poměrně rozsáhlý text s příběhem o dlouhé cestě legionářů 
domů, která vedla kolem celého světa,“ prozrazuje na úvod 
designér Martin Zouhar a objasňuje i vznik názvu značky: 
„Když jsem procházel historii legionářů, zaujal mě název lodi, 
na které cestovali z Vladivostoku přes Panamu do Evropy. 
Název HEFFRON zní mezinárodně a je v něm navíc skryto 
slovo rum. Ve španělsky mluvících zemích, jako je Panama, 
jde o slovo ron.“

Použitý roztříštěný font a hrubé textury pak odkazují k drsným 
podmínkám válečného období. „K volbě modré nás inspiro-
vala barva legionářských uniforem, což je na vojenské pro-
středí poměrně výrazné a odlišující. Rámeček etikety ve stylu 
prvorepublikové moderny pak drží vše pohromadě,“ upřesňuje 
autor designu.

Limitovaná edice vznikla i díky spolupráci s Československou 
obcí legionářskou. Ta poskytla fotografie a informace o dva-
nácti legionářích, kteří významně přispěli v bojích za svobodu. 
Série etiket je stylizována jako staré vojenské průkazy připo-
mínající formuláře vyplněné psacím strojem. „Československá 
obec legionářská má zmapované osudy legionářů i za druhé 

DESIGN

ETIKETY BYLY VYTIŠTĚNY  
NA HP INDIGO A ZUŠLECHTĚNY  
NA ABG DIGICON – ZHLÉDNĚTE VIDEO
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pro zákazníka takové zpracování, které jeho produkt odliší 
od konkurence a zároveň zachová všechny technické a infor-
mační vlastnosti etikety. Věříme, že v případě sběratelské edice 
se to podle dosavadních reakcí povedlo,“ shrnuje Miroslav 
Vrba, kterého doplňuje Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 
100 z Československé obce legionářské: „Za naši obec bych 
ocenil spolupráci s agenturou ADison a Palírnou U Zeleného 
stromu na přípravě této komplexní připomínky. Dnes totiž u po-
dobných projektů často dochází ke zkratkám a zjednodušo-
vání historie, což může vést k negativnímu vnímání celého 
projektu. V  tomto případě však byla spolupráce příkladná. 
Děkujeme za ni.“

Koncem října bylo vyrobeno 6000 kusů lahví – 500 kusů 
od každé varianty. „Jde o konečné číslo, počet je omezený, 
neboť se jedná o sběratelskou edici,“ uvádí Michal Kučera  
a dodává: „Ohlas byl velmi pozitivní. Překvapilo nás, kolik lidí 
mělo zájem o koupi celé série 12 lahví. Mezi sběrateli jsou  
i nadšenci, kteří pro lahve vybudovali speciální vitrínu, truhlu  
v legionářském stylu nebo sérii pořizovali jako dárek pro právě 
narozeného vnuka, který mu předají k jeho 18. narozeninám.“ 	

DESIGN

POUŽITÝ ROZTŘÍŠTĚNÝ 
FONT A HRUBÉ TEXTURY  

ODKAZUJÍ K DRSNÝM PODMÍNKÁM 
VÁLEČNÉHO OBDOBÍ.

„Československá obec legionářská, kterou založili před 
100 lety sami legionáři, má v současné době hned 
několik hlavních cílů. A jedním z nich je právě uchování 
odkazu našich legionářů jakožto zakladatelů naší 
republiky a moderní demokracie. I proto jsme ocenili 
vznik rumu HEFFRON, pojmenovaného k připomínce 
boje našich vojáků ve světové válce za dodnes platné 
ideály. Nejen pro jeho kvalitu, ale také myšlenku našla  
v rumu zalíbení řada potomků a příznivců legií.“

JIŘÍ CHARFREITAG, TAJEMNÍK PROJEKTU LEGIE 100 
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ 

Z Panamy je rum dovážen přímo v dubových sudech  
v sudové síle 74 % alkoholu. Před stáčením v Palírně  
U Zeleného stromu dále dozrává. Podmínky prostějovského 
sklepení se významně liší od podnebí Panamy. Sudy tak 
dodají rumu takové vlastnosti, které by v Panamě nikdy 
nezískal. Při stáčení získává požadovanou sílu 38 %, při 
které nejlépe vyniknou jeho chuťové vlastnosti.

Sběratelská edice je v prodeji od 3. listopadu 2020 
exkluzivně na Alza.cz. Ta rozšiřuje prodej o kategorii 
lihovin a vzájemná spolupráce a komunikační podpora 
edice velmi dobře fungovala.
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JAK SE DŘÍVE OPOVRHOVANÉ PRIVÁTKY ZMĚNILY V HRDÉ VLASTNÍ ZNAČKY, PRO KTERÉ ZÁKAZNÍCI 
RÁDI CHODÍ? TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU NÁM NASTÍNILA GABRIELA ADÁMKOVÁ Z ALBERTA A KREATIVNÍ 
ŘEDITEL AGENTURY LINEART MARTIN DULAVA.

Adriana Weberová

Stojí za to jíst lépe  
s vlastními značkami 
Albert 

DESIGN

vlastními značkami s  námi sdílí Gabriela Adámková, která  
v marketingu řetězce Albert vede tým vlastních značek, a kreativní 
ředitel strategické marketingové agentury LineArt Martin Dulava.

„Albert před pár lety z  pohledu produktů vlastně žádnou 
značku neměl. Vizuálně byl roztříštěný. Chyběla mu autenticita 
a zároveň i hrdost na své vlastní značky, hodně určující byla 
tehdy na trhu obecně cena,“ popsal Martin Dulava situaci,  

Dříve, když se řeklo privátka, automaticky se mnoha 
lidem vybavil neatraktivně vyhlížející produkt nevalné 
kvality s  nízkou cenou. Přesně toto vnímání se roz-

hodli v Albertu před lety změnit a začali přistupovat k vlastním 
značkám jako k  těm, které řetězci zajistí diferenciaci a  za 
nimiž se budou zákazníci rádi vracet. Věnují jim proto při je-
jich tvorbě i komunikaci podobnou péči jako FMCG výrobci 
svým ikonickým značkám. Know-how z  cesty za úspěšnými 

Portfolio napříč kategoriemi designově propojuje tzv. brand kolo.



v níž se Albert původně nacházel. Cena byla skutečně hlavním 
diferenciátorem v tomto segmentu na trhu, a tak hlavním cílem 
vlastních značek Albert a AH Basic bylo působit pro zákaz-
níka cenově velmi dostupně. A to se Albert rozhodl změnit.

Do vlastních značek vkládá  
Albert misi celého brandu:  
„Stojí za to jíst lépe“ 
Před několika lety se Albert rozhodl svou misi, promítnutou zá-
roveň i do claimu značky, naplnit smysluplnou přidanou hod-
notou a komunikovat svým zákazníkům, že stojí za to jíst lépe. 
„Kvalita života se odvíjí od kvalitního jídla. Když jíte lépe, cí-
títe se lépe, lépe spíte, máte více energie a chuti do života. 
A proto se vše v Albertu točí kolem lepšího jídla, samozřejmě 
v  kontextu potřeb našich zákazníků,“ vysvětluje Gabriela 
Adámková. Zmíněnou misi chce Albert odrážet v  každém 
svém kroku – od krásných a moderních prodejen až po sor-
timent včetně vlastních značek a „hero“ produktů. Strategií je 
tvořit a budovat takové značky, které společnost pomohou 
diferenciovat od konkurence a posunout zákaznické vnímání 
Albertu jako řetězce. Přilákají zákazníky, kteří se budou rádi 
vracet. Značky, jejichž výrobky budou kvalitou srovnatelné  
s ostatními na trhu.

Vlastní značky jako jeden z klíčových  
diferenciátorů vůči konkurenci
Je pochopitelné, že zákazníci do Albertu chodí primárně 
kvůli ikonickým značkám jeho obchodních partnerů. „To si 
samozřejmě uvědomujeme, vážíme si dobré spolupráce s na-
šimi obchodními partnery a chceme ji nadále rozvíjet,“ uvádí 
Gabriela Adámková a dodává: „Nicméně abychom nesoupe-
řili na trhu jen přímým cenovým srovnáním, využíváme právě 
vlastní značky jako jeden z nástrojů, jak být na trhu odlišní  
a rozpoznatelní a jak si i díky nim zajistit, že se k nám zá-
kazník vrátí. Zároveň to umožňuje reagovat na jeho různé po-
třeby a nabízet mu široké spektrum značek a produktů, které 
třeba jinde vůbec nenajde.“ 

Architektura vlastních značek  
musí jít ruku v ruce s celkovou strategií 
Aby se Albert těm nejlepším značkám napříč kategoriemi mi-
nimálně vyrovnal, musel změnit způsob, jakým značky tvoří 
a jak je buduje. Už dávno je konec přístupu kopírování vel-
kých značek v dané kategorii a pouhého přidání velkého 
loga řetězce na obal. „Podívali jsme se proto komplexně na 
všechny kategorie, společně vymysleli novou architekturu, vy-
brali klíčové kategorie a pustili se do renovace stávajících  
a vývoje nových značek. Dnes má Albert hromadu silných 
vlastních značek, kterým se prodejně i marketingově daří,“ 
nastínil Martin Dulava. 

DESIGN 

NOVÝ ROK
NOVÝ DESIGN

GLASS  that WORKS
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od televize po outdoor. „Značka se velmi osvědčila, pomáhá 
nám s odlišením se a dosahuje už téměř 70% znalosti,“ potvr-
zuje Gabriela Adámková. Další z velmi úspěšných značek je 
Nature’s Promise, značka s širokým portfoliem zdravého jídla, 
převážně v biokvalitě. Obě uvedené značky výrazně přispívají 
ke zvýšení image značky Albert jako takové. V loňském roce 
byla na trh rovněž uvedena holandská káva Perla a zbrusu 
nová značka lihovin s názvem Legenda z Blatné, pro niž si vy-
půjčili autentický příběh Václava Šitnera, mistra svého oboru.

Podle Martina Dulavy je tvorba značek pro klíčové kategorie 
Albertu úplně stejná jako pro jakoukoliv jinou samostatnou 
značku. Jde při tom o velmi úzkou spolupráci mezi marke-

tingovým týmem klienta a agenturou. Společnou 
prací se vyvine koncept značky včetně příběhu, 
který se následně testuje na zákaznících. Pokud 
se zákazníkům koncept líbí, je pro ně srozumi-
telný, pokračuje se v daném směru. Pokud někde 
zaostává, upravuje se koncept podle poznatků 
získaných z výzkumu. 

„Nic nevzniká nahodile. Marketingový tým 
v Albertu tvoří zkušení marketéři, kteří svoje dlou-
holeté know-how z budování předních značek 
na trhu teď přenášejí na vlastní značky Alberta. 
Nám toto partnerství vyhovuje a ukazuje, že díky 
této spolupráci vznikají dlouhodobá byznysově 
funkční řešení,“ prozradil Martin Dulava.

I produkty pro cenově senzitivní 
zákazníky mohou vypadat lákavě
Za poslední tři roky se snížil počet produktů označených ná-
zvem AH Basic natolik, že značka v letošním roce z regálů 

Díky inovované strategii pak začal Albert jako první na trhu 
propojovat komunikaci v prodejnách s vlastními značkami tak, 
aby zákazníkovi co nejvíce ulehčil orientaci a navigaci na 
jeho kýžený produkt. „Věříme, že naše značky si zaslouží 
skvělé vystavení v prodejnách, podporu a péči. Chceme, aby 
je zákazníci zaregistrovali, vyzkoušeli a ideálně se pro ně vra-
celi,“ shrnuje Gabriela Adámková.

Důraz je kladen na kategorie, které 
pomáhají budovat vnímanou kvalitu řetězce 
„Vždy řešíme, jak do které kategorie vstoupit. Jestli přímo pod 
vlastní značkou Albert, pod subbrandem nebo i třeba samo-
statnou značkou. Když Albert umí doručit všechny potřebné 
kvalitativní atributy, je podepsání Albertem nejlepší možností. 
Tak tomu bylo třeba u pečiva. Albert v hypermarketech peče 
ve vlastní pekárně, má vlastní receptury a vlastního šéfpekaře. 
Umí nabídnout ultimátní čerstvost, a proto hrdě podepíše pro-
dukty vlastní značkou Albertovo Pekařství,“ objasňuje Gabriela 
Adámková a doplňuje: „V pečivu navíc s našimi mistry pekaři 
vyvíjíme tzv. hero produkty, které rovněž stavíme jako značky. 
Jsou to například Mistrovský řemeslný nebo Mlynářský žitný 
chléb.“ 

Primárně se tedy začaly přebudovávat kategorie, které byly, 
jsou a budou klíčové pro potvrzení mise „Stojí za to jíst lépe“. 
Na svět tak postupně přišly Albertova Tržnice, která je tepa-
jícím srdcem obchodu, zmíněné Albertovo Pekařství, Albert  
v mléčných výrobcích a koncem roku 2020 se Albert vrhl i na 
kategorii masa, kterou staví na transparentnosti, a také ryb, 
do jejichž designového konceptu propsal téma trvalé udržitel-
nosti a úcty k moři.

A tím to neskončilo. Na zákaznické potřebě „chci si pochutnat 
na kvalitním a čerstvém jídle kdykoli a kdekoli“ vzniklo Albert 
Fresh Bistro, značka, která nabízí desítky produktů od snídaně 
až po večeři. Albert ji podporuje a komunikuje i nadlinkově 

DESIGN 

Značky v Albertu spojuje silný vizuální prvek, 
který zároveň umožňuje vytvořit design relevantní 
pro danou kategorii 

Budovat a řídit vlastní značky v Albertu je nesmírně 
komplexní práce. Sortiment řeší několik desítek manažerů 
kategorií. Spolupráce je proto velmi často skloňované slovo. 
Když máte několik stovek produktů pod stejnou značkou, 
je extrémně obtížné je udržet vizuálně pohromadě. Martin 
Dulava nastiňuje, jak se s výzvou vývoje nové vizuální 
identity vlastních značek v LineArt popasovali: „Hledali jsme 
vizuální prvek, který propojí portfolio napříč kategoriemi  
a zároveň umožní tvořit designy i pro různé cenové hladiny. 
Tomu vyhovuje tzv. brand kolo, které pro různé kategorie 
lehce barevně upravujeme. Už v tendru jsme připravili přes 
40 produktů z různých kategorií, abychom ukázali funkčnost 
designu přímo pod značkou Albert.“

Albertova Tržnice je nejen tepajícím srdcem obchodu, ale zároveň je 
i samostatnou značkou v této sekci.
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Ona tam ta kvalita byla i předtím, ale podle obalu zákazník 
ten pocit neměl. Najednou zákazník díky obalu věří, že  
i uvnitř je vše v pořádku. A to má samozřejmě pozitivní vliv 
na vnímání značek,“ dodává Martin Dulava. 

„Každý, i malý krok ke zlepšení, který jako firma uděláme, má 
velký dopad. Albert těch kroků za posledních pár let udělal 
nespočet, což nám přineslo a stále přináší velice pozitivní vý-
sledky z pohledu vnímání Alberta našimi zákazníky,“ hodnotí 
vývoj posledních let Gabriela Adámková a dodává: 

„Počínaje novými koncepty obchodů s fajn personálem přes 
strategický přístup k  vlastním značkám až po smysluplnou  
a konzistentní komunikaci. Když se projdu dneska po obchodě 
a vidím košíky zákazníků plné našich vlastních značek, mám 
obrovskou radost, protože vidím, že naše společná práce 
má smysl.“

úplně zmizí. Nezmizí ale produkty nízké cenové hladiny, na-
opak, vzniklo a vzniká mnoho značek nových. Jako napří-
klad Kitbis, Gustona, Miya, Artesie, Ever-G, Woke, Caffé 
Gondoliere, Kempy, Casapasti, La Bohéma 1830 nebo 
Viriditas, v non foodu Toamo, Babyness, CottonDay nebo 
LovePet. Postavené jsou na nízké cenové propozici a logo 
Albertu na nich nenajdete. Uspokojují primárně potřeby ce-
nově senzitivních zákazníků. 

Funkční design má 
pozitivní vliv na výsledky
Funkční design produktů navodí chuť, zvyšuje vnímanou kvalitu 
vlastních značek a pomáhá zákazníkům s nákupním rozhod-
nutím. „Zákazník si dnes v klidu koupí produkty Albert jako 
svoji první volbu, protože podle designu kvalitě uvnitř věří.

DESIGN

I v kategorii pečiva staví Albert tzv. hero produkty, jako je např. Mistrovský řemeslný chléb.

Albert Fresh Bistro adresuje potřebu pochutnat si na kvalitním 
a čerstvém jídle kdykoli a kdekoli.

NATURE’S PROMISE JE ZNAČKA 
SE ŠIROKÝM PORTFOLIEM 

ZDRAVÉHO JÍDLA, PŘEVÁŽNĚ 
V BIOKVALITĚ.
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IGOR BREZOVAR je novodobý světoběžník. Prostor jsme mu nedali pouze proto, že procestoval na motorce celý 
svět, ale chtěli jsme na něm demonstrovat, jak zajímaví lidé v obalové branži pracují. Na svých cestách navštívil  
a zdokumentoval například největší smetiště světa v Ghaně. Jeho největší láskou je Afrika.

Adriana Weberová

Cesty mě vždy 
inspirují i profesně

Kdy se u vás projevila  
vášeň pro cestování na motorce?
V  16 jsem se musel s  rodiči přestěhovat  
z  Jugoslávie do Československa, jako satis-
fakci mi táta koupil italskou motorku, na které 
jsem se proháněl s diplomatickou značkou po 
republice, Slovensku a Rakousku. Tehdy jsem 
četl knihy o cestování a s motorkou mi přišlo 
cestování romantické. Destinace se vzdalo-
valy, zážitky, které jsem si zapisoval, přibý-
valy a Evropa mi najednou byla malá. První 
větší, po finanční stránce skromnější, byla 
cesta v mých 20 letech do Indie. Pak jsem 
si našel sponzory, postupně se stal známým 
i mezi motorkáři, peníze se mi dařilo shánět 

Igor Brezovar se narodil v roce 1973 ve Slovinsku.  
V 16 letech musel následovat rodiče, jeho otec pracoval 
pro jugoslávskou obchodní komoru, do komunistického 
Československa. Vystudoval ekonomickou školu  
a následně hodně cestoval po světě na motorce. 
V roce 1999 začal pracovat ve firmě PAMA, která 
servisuje a prodává širokou škálu asijských strojů pro 
zpracování lepenky a papíru. Doposud se mu podařilo 
prodat 80 strojů malým i velkým firmám, například 
společnosti Model Obaly. Tento vášnivý cestovatel 
projel na motorce 420 000 km a navštívil 131 států na 
všech šesti kontinentech. Společnost mu dělalo několik 
spolujezdkyň, ale také například známý herec Martin 
Písařík, se kterým natočil pro Českou televizi sérii 
cestovatelských dokumentů.
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snáze, motivací pro mě byli také moji čtenáři. Pak jsem začal 
plánovat cestu kolem světa a dokončil ji za tři roky.

Cestoval jste sám?
Provázelo mě hned několik přítelkyň. Žádná ale dlouho ne-
vydržela spousty chudoby, prachu, špíny, vedra, zimy…  
I když těch příjemných zážitků bylo více. Postupně jsem se stal 
českým rekordmanem v počtu projetých států na motorce. Pak 
si mě všimla Česká televize, pro kterou jsem natočil s hercem 
Martinem Písaříkem 16dílný seriál Po jedné stopě o cestě  
z Prahy do Jižní Ameriky.

Proč vás doprovázel zrovna  
Martin Písařík? Jak jste si sedli?
Sháněli herce, který umí jezdit na motorce, a tak mi byl při-
dělen. Sedli jsme si okamžitě. Martin je zodpovědný jako já, 
není konfliktní a je pokorný. Je to takový básník, hodně mi při-
pomínal ženu, a tak jsem věděl, jak na něj. Občas jsme po 
skončení natáčení raději každý zalezli do svého stanu, četli 
si nebo prostě spali. Já obvykle odešel do vesnice mezi děti 
nebo do baru.

Kolik kontinentů jste  
společně procestovali?
S Martinem jsme zatím projeli Irák a 13 af-
rických státu až do Nigérie. V Kamerunu nás 
zastavila válka. Podél silnice leželi mrtví lidé 
a byly kaluže krve. Museli jsme se otočit a na-
rychlo se na jihu Nigérie s někým seznámit  
a nechat u nich na tři měsíce motorky, protože 
jsme měli už za tři dny odlétat. Letenky nám 
ale nakonec stejně propadly, a tak jsme si mu-
seli koupit nové. Motorky tak máme už přes rok 
u obyčejné rodiny na zahradě pod plachtou. 
I když nám posílají stejné fotky, jsou prý v po-
řádku a já jim věřím.

Kolik kilometrů jste najeli?
Kolem 24 000 km, což je 5 % mých celkových 
kilometrů. Až skončí pandemie, chceme z Nigérie pokračovat 
směrem na jih Afriky. Plán mám již vytvořen a máte se na co těšit. 
Mělo by jít o opravdové dobrodružství, zajímavé státy a lidi, 
ale také špatné silnice, na kterých ujedete denně maximálně  
30 km. Projíždět budeme divočinou Konga s divokými zví-
řaty, nemineme místa ovládaná teroristickou organizací Boko 
Haram.

Ale zpět k vašim již zrealizovaným cestám. 
V čem se jednotlivé kontinenty liší?
Kontinenty se mezi sebou liší hodně. Začnu Evropou, kde jsme 
všichni studení čumáci, je zde draho, hodně dětí je luxus, vše 
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sice funguje, silnice jsou super, sociální systém je většinou 
dobrý. Ale moc se pije, fetuje, kouří a neceníme si starých lidí. 
Podobně mohu popsat i USA, Austrálii a jižní Afriku. 

Jižní Korea, Japonsko a třeba jih Číny, to jsou zase technolo-
gičtí draci, kteří uznávají jiný způsob života. Jejich smyslem 
života je úspěch, práce a vychovat z dětí chodící roboty. 
Děti tam nemají mládí v našem slova smyslu. Naopak jih 
Asie je odlišný. Lidé jsou zde chudí, ale milí, důležité je pro 
ně náboženství, rodina a mít hodně dětí. Je zde levně, jídlo 
je skromné, ale dobré, moc zde nepijí alkohol. Infrastruktura 
funguje částečně, ale zlepšuje se. Starší lidé jsou uctíváni, 
stejně tak i turisté. Jižní Ameriku považuji za krásnou a bez-
pečnou túru, kde vše vesměs funguje, ne tak dobrodružnou… 
Lidé jsou zde temperamentní, všude narážíte na starou indián-
skou kulturu. Silnice jsou různé. Ve městech ve stylu španělské 
kolonizace jsou vysoká kriminalita a hluk. Na jihu, obzvlášť  
v  Patagonii, je krásná příroda. Jižní Ameriku jsem projel  
s nadšením, ale nevyrovnala se Africe. To je moje srdeční  
záležitost.

Tak se do ní vydejme…
O ní bych mohl napsat román. Je to jediný kontinent, kde 
stále najdete dobrodružství. Mohu mluvit o počasí, válkách, 
o  rychlých politických změnách, o  zkorumpovaných poli-
cajtech, o silnicích, kde za týden ujedete jenom 100 km. 
Narazíte zde na nádherná zvířata a lidi. Především lidi jsou 

SPOLEČNOST MU DĚLAL 
NAPŘÍKLAD ZNÁMÝ HEREC 

MARTIN PÍSAŘÍK.



30 www.packagingherald.cz

vyrobil a přivezl, utekl jsem do světa. Šéf mi to toleroval, pro-
tože věděl, že se včas vrátím. Dnes už to nejde – prodávám 
více strojů, hodně se věnuji zákazníkům a času na cestování 
je méně. Ale asi to tak má být, já si cestování užil dost, tak 
ať jezdí jiní.

Pokud jsem na cestě zahlédl závody na výrobu papíru a obalů, 
zastavil jsem se a šel se podívat. Mluvím o té pravé Africe. 
Podobně začínali moji čeští zákazníci v 90. letech. Obalové 
materiály stále sekají na „madlech“ nebo obaly ručně vyřezá-
vají. Tisk zde probíhá jako u nás před sto lety, lepení probíhá 
ručně. Stokrát jsem si říkal, až vydělám na první flexotiskárnu 
a výsekový stroj, založím v Africe továrnu. 

Zaznamenal jste v jednotlivých 
zemích nějaká specifika 
a trendy v oblasti obalů?
Zůstanu u chudších států. Bohaté známe, o těch si každý může 
udělat obrázek. Možná jste v našem seriálu viděli příběh  
o největším smetišti elektroniky a plastu v Ghaně, kam se sjíž-
dějí odpadky z celého světa! Převážně z Evropské unie. Lidé 
na smetišti žijí, rozebírají elektroniku, třídí odpad. Pětileté až 
patnáctileté děti se procházejí mezi pásy bagrů, které je občas 
i přejedou. Žijí zde celé rodiny. Ekologie v Africe neznamená 
vůbec nic. Dopije se nápoj a obal se vyhodí z okna. Nemají 
sebemenší vztah k přírodě a zvířatům. Někde ani 
k ženám. Mluvím o pravé Africe.

pro mě magnet. Obzvlášť kmeny, například Himba, kde 
ženy stále chodí nahoře bez a nikdy v životě se nemyjí, ale 
pouze se potírají prachem a kozím sádlem. To mě fascinuje… 
Samozřejmě i Afrika se mění, někde se lepší silnice a skoro 
každý má mobil.

Která země vás nejvíce uchvátila?
Miluji kvůli přírodě, bezpečí a velkým dálkám Namibii. Mám 
rád kvůli chudobě a nesmírně příjemným lidem Súdán. I když 
nejpříjemnější jsou Íránci. Krásná je i zmíněná Patagonie, mi-
luji české Valašsko, slovenská, srbská a slovinská jídla. Miluji 
nádherné Srbky, Slovenky, Češky, Ukrajinky – a vůbec bych 
řekl, že jsem se narodil dobře jako Slovan, protože máme nej-
hezčí holky. Ale nesmím zapomenout na Venezuelanky a také 
Afričanky, pokud jsou civilizované, jsou nádherné. Vlastně mi-
luji asi všechny ženy. Příroda je krásná i v mém Slovinsku, na 
severu Itálie, ve Francii, Portugalsku… Altaj v Rusku, pouště  
v Mongolsku, Chile… Nepříjemná je mi naopak Jihoafrická 
republika, která se chová k  turistům rasisticky a nepomáhá 
jim. Nikde jinde na světě jsem rasismus vůči turistům vesměs 
nezažil. Naopak, všude jsme byli vítáni.

Jaké je pojítko  
mezi cestováním 
a vaším zaměstnáním?
Na začátku to bylo jednodušší, když naše firma PAMA ještě 
nebyla tak známá. Prodal jsem dva tři stroje za rok, a než se 

INTERVIEW
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v mé oblíbené Africe balí i do zaprášeného hadru, tenkého 
plastu, rozbité lahve a podobně. To není kritika, naopak, proto 
mám Afriku rád, protože je jiná!

Vraťme se ještě ke 
zmíněnému třídění a recyklaci…
Nejhorší jsou Indie, jihovýchodní Asie, Maroko, Mauretánie 
a další africké státy… V Evropské unii jižní Itálie a části Francie. 
A obráceně – na prvním místě budou asi Singapur a Japonsko.
Již před deseti lety jsem se v Japonsku divil kuřákům na ulici, 
kteří se zastavili u přístroje a foukali do něho cigaretový kouř. 
Nedopalek pak samozřejmě hodili do koše. Když taxikář  
v  Japonsku dokouřil, zastavil a odběhl si do koše s nedo-
palkem. Tam na ulici nevidíte jediný papírek nebo vajgl. Mohu 
ale říci, i u nás nebo ve Slovinsku je čisto. I když ve slovinských 
horách občas bohužel najdu obaly od tatranky nebo jiných 
českých výrobků a to mě zabolí. Ale lepší se to. 

Naopak například v Indii se mi smáli, když jsem dojedl oříšky 
a prázdný obal si strčil do kapsy. Ptal jsem se jich, proč se 
smáli, a oni mi sáhli do kapsy a hodili obal na zem. Tak jsem 
se zamračil, sebral ho s dalšími odpadky a dal do kufru mo-
torky. Nechápali nebo mě měli za sběrače-třídiče. Ale je po-
třeba začít od školy, od malých dětí – a vím, že se to pomalu 
děje. Například v Africe, a já bych si přál, aby se to dělo 
i v Indii, kde je obalů spousta a neexistuje v této oblasti žádná 
kultura.

Na druhou stranu, abych vám spravil náladu, řeknu vám 
příběh z Namibie. Seděl jsem v taxíku a jel do města. Když 
jsme stáli na červenou, žena před námi vyhodila vajgl  
z okénka auta. Taxikář vystoupil, sebral vajgl, zaklepal dámě 
na okénko a vajgl jí hodil do auta se slovy „to ti vypadlo“. 

Jaká je úroveň balení v Africe?
Afrika nemá moc průmyslu, proto se obaly většinou dovážejí, 
takže jejich úroveň je docela dobrá. Pokud ale přece jen na-
razíte na balení afrického výrobce, kromě JAR, jde většinou 
o šedou lepenku s rozlitými barvami, sešitou na rozích drá-
tovou sponkou, aby se krabice nerozpadla úplně. Hovořím 
o výrobcích prodávaných u pouličních prodejců. Jinak v Asii 
a Jižní Americe je to na stejné úrovni jako u nás. Horší je to 
tam s tříděním a recyklací – většina obalů končí na ulici, v ka-
nálech, na poli…

Narazil jste na zajímavé 
nebo kuriózní obaly? 
Ano, například bambusové bedny, ve kterých prodávají  
v Africe elektroniku. Jinak jsem se setkával s podobnými obaly, 
jaké známe. I když v Japonsku a Jižní Koreji mi obaly připa-
daly kvalitnější. Byly barevnější, vyrobené z pevnější lepenky 
s vyšším využitím laku. To, co je u nás v hnědé lepence, mají 
zabalené v kašírovaném obalu s lakem. I plastové obaly, na-
příklad zabalené bonbony, jsou v Koreji v pevnějším PVC. 
Dokonce i čínské obaly jsou hezké, kvalitní a pevné. Naopak 

INTERVIEW
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Které země na vás  
působily nejvyspěleji?
Těžko se můžeme srovnávat s Japonskem nebo Koreou, kde 
je vysoká míra automatizace. Logistika s automatizovanými 
sklady, roboty, senzory, prostě všude je high-tech. Asiati vět-
šinou používají své asijské technologie – ovšem kromě ofse-
tového tisku, kde jsou evropské stroje stále na vrcholu. Když 
ale vezmu Střední a Jižní Ameriku, tam převažuje asijská tech-
nologie. Ne až tak robotizovaná, protože lidská ruka tam 
stále není drahá. Totéž Balkán. Spojené státy americké, EU 
a Austrálie jsou na tom podobně. Někdo lpí na asijské tech-
nologii, někdo na tradiční evropské. A Afrika? O té jsem již 
mluvil…

Inspirovaly vás cesty profesně? 
Cesty mě vždy inspirují. Učím se hodně od rozvinutého světa 
a přemýšlím, jak to aplikovat do chudšího světa. Kdybych byl 
kapitálově silný, založím továrnu v dravém, ale chudém státě. 
Staří kartonážníci mi teď určitě dobře porozumějí: tam, kde se 
vezme arch, do kalkulačky se vynásobí krát pět a je z toho 
cena krabice… Navíc miluji exotiku, takže takový Senegal…

Na jaké zážitky z cest nikdy 
nezapomenete? Co bylo 
nejsložitější překonat?
Nejsložitěji jsem se vždy loučil s nějakou slečnou, která se 
mi přimotala do cesty. Dále nezapomenu na přepadení na 
severu Keni, kde jsem musel přesvědčovat bandity s kalaš-
nikovem, aby mi vrátili peníze alespoň na benzin a vodu. 

INTERVIEW

Povedlo se. Těžko jsem se vždy loučil s příjemným kempem  
v Austrálii, kde jsme si s jinými cestovateli užívali života na 
vlnách, v barech a na surfu… 

Nezapomenu na mrtvé lidi na ulici v Indii a Kamerunu, po-
licajty v Nigérii, kteří mají zhruba každý kilometr dva check 
point. Silnici v  Kamerunu, kde jsem za celý týden neujel 
více než 120 km do prvního města, přitom jsem byl za ří-
dítky (spíše na zemi v bahně) od rána do večera. Večer jsem 
osušil ponožky na pístech, oklepal je a natáhl zpět na nohy. 
Postříkal celé tělo sprejem proti komárům a šel si lehnout v 17 
hodin, protože byla tma. Bál jsem se malárie. V Botswaně 
za vsí jsem zase musel hlídat oheň celou noc, abych neu-
dělal požár. Oheň jsem musel udržovat proto, aby mě neza-
šlapali sloni a nesežraly šelmy. Nevyspalý jsem druhý den 
spal raději v místním řeznictví na zemi. V Indii jsem zase měl 
posledních 40 USD a domov 10 000 km daleko. O jídlo 
jsem se nestaral. Všude, kde jsem zastavil, jsem byl zvaný 
host. A benzin? To jsem na pumpě předstíral, že jim pumpu 
za benzin umyju. Stejně jsem věděl, že mi pomohou. Takoví 
Indové opravdu jsou, o Íránu nemluvě. Tam jsem platil za hotel 
jen tehdy, když jsem chtěl psát a být sám nebo mít soukromí 
s přítelkyní. Jinak jsme vždy u někoho spali. Pozvaní jsme byli 
během dne minimálně pětkrát. I proto cestuji rád.

A to není všechno, na zážitky z cest s dobrodruhem Igorem 
Brezovarem se můžete těšit i v následujícím vydání!

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.  
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Jedním z nejoblíbenějších typů štítků je pak 3D hliník. Ten 
totiž umožňuje nepřeberné možnosti povrchového zušlechtění. 
Nejčastěji ražbou, parciálním či celoplošným kartáčováním, dia-
mantovým broušením či použitím mikrotisku. Povedeným štítkem 
z této kategorie je černě potištěný hliníkový štítek s vyraženým 
typovým označením sluchátek firmy Beyerdynamic, jednoho  
z nejproslulejších výrobců audiotechniky. U limitované edice slu-
chátek DT 770 Pro je dojem optické a hmatové hodnoty ještě 
zesílen jemným mikrotiskem čísla 88, vyjadřujícího výročí firmy.  
A v kategorii štítků u limitovaných edic nápojů pak bezesporu 
zaujme štítek na lahev limitované edice portského z Vinařství 
Osička. Ražený hliníkový štítek zušlechtěný strukturálním lakem 
vypadá opravdu skvostně.

Umění firmy Rathgeber oceňuje více než  
23 000 firem z celé Evropy.  

www.rathgeber.cz

PR PREZENTACE

Udělat dobrý první dojem a připravit zákazníkům 
nezapomenutelné seznámení s výrobkem, který se vyrábí 
v omezeném množství. To je nejdůležitější při výrobě 
trojrozměrných štítků, log a emblémů připevněných na 
prémiovém obalu. Naše vnímání podvědomě ovlivňuje 
také hmat a punc jedinečnosti limitovaných sérií je čím 
dál přitažlivější. Takové štítky, které zaujmou nejen na 
pohled, ale také na dotek, vyrábí firma RATHGEBER. 

LIMITOVANÉ 
EDICE musí umět 
zaujmout a potěšit!

Abyste svým zákazníkům nabídli odpovídající zážitek ze 
značky a vyvolali v nich pozitivní emoce, je třeba svému 
produktu z limitované edice zajistit atraktivní značení. 

Zkrátka k luxusnímu produktu patří luxusní značení, které však 
svým vzhledem nemusí být nutně výstřední. Naopak decentní 
značení nikterak neruší, výrobek vypadá jednotně a nic nepře-
bývá. Nechte zákazníky, ať pocítí kvalitu vaší značky na vlastní 
kůži. Rathgeber vyrábí designová značení, na která je radost 
pohlédnout i se jich dotknout. Tvoří loga, štítky, emblémy i další 
designové prvky z mnoha různých materiálů. Individuální práce 
se zakázkami je zde na prvním místě, proto je zde prostor pro 
vznik unikátních limitovaných edic, které zákazníci vyhledávají 
díky jejich jedinečnosti. V případě limitovaných edic se velmi 
často jedná o jemné a precizní chromované štítky FINOCHROM®, 
které působí na zákazníka jako šperk. Taková značení se nejlépe 
hodí na flakony luxusních parfémů či obaly kosmetiky. Zářným 
příkladem decentnosti a zároveň preciznosti je dárková kosme-
tika švýcarské značky BYONIK, která své logo nechala ztvárnit 
ve stříbrně lesklé variantě u svých krémů. 

Moderní technologie však dokážou divy – díky technologii 
CHROMOTION® je dnes možné vyrábět štítky z vrstveného 
plastu dokonale imitujícího drahý kov. Takové štítky se pak velmi 
dobře hodí především tam, kde klademe důraz na náročné gra-
fické ztvárnění nebo kombinaci s jiným velmi ušlechtilým mate-
riálem. Tak tomu je kupříkladu u limitované edice šampaňského 
Leo de Verzay, kde je emblém lva se zlatě lesklou barvou doplněn  
kouskem křišťálového kamene Swarovski. Barva kamene se navíc 
liší podle typu a barvy šampaňského. Takovou lahev si majitel 
bezesporu nechá i po vypití lahodného moku uvnitř. Dokonalost 
provedení tohoto typu štítku mohou ocenit i zákaznice, které si 
zakoupí speciální edici parfémů Parfum de Prague, jejichž fla-
konu vévodí zlatě lesklý štítek s trojrozměrným vyobrazením de-
tailů pražského orloje.
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INTERVIEW

Slávu hustopečských mandlí, především v podobě unikátní pálenky a likérů, vzkřísila rodinná firma  
HUSTOPEČSKÁ MANDLÁRNA. Podařilo se jí vybudovat podnik s širokou škálou mandlových produktů a kromě 
toho se aktivně podílí na rozšiřování sadů novými výsadbami. Posledními novinkami mandlárny jsou limitované 
edice Zlaté Mandlovky a Meruňkovky, na jejichž designu se podílela i firma RATHGEBER. Nejen o nich jsme si 
povídali s jednatelkou Hustopečské mandlárny Kateřinou Kopovou, kterou doplnil za dodavatele 3D etiket Luboš 
Gável a za společnost WESTPACK její jednatel Tigran Sahakyan.

Adriana Weberová

Zlatá Mandlovka 
a Meruňkovka se 
blýskly v novém hávu
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Hustopečská mandlárna je malá rodinná firma, která 
si klade za cíl propagovat unikátní mandloňové sady 
s historií až do 17. století. Nejlépe se mandloním 

dařilo na jižní Moravě kolem roku 1960, kdy v okolí města 
Hustopeče rostlo na 185 hektarech více než 50 tisíc stromů. 
Produkce mandlí se tehdy zpracovávala do cukrovinek a čo-
kolád Zory Olomouc. Postupně se sady zmenšovaly a po roce 
1989 začaly pustnout. Naštěstí je po 20 letech zachránily 
evropské dotace, vyrostla v nich rozhledna a už léta jsou ob-
líbeným výletním místem hlavně na jaře, kdy stovky mandloní 
růžově kvetou.

Co tvoří vaše 
produktové portfolio?
Hlavním výrobkem je Mandlovka, pálenka z vína a mandlí. 
Mandlovka je produkt typický pro naše město. Původně 
byla označována jako Hustopečská mandlovice a  pod 
tímto názvem ji v Hustopečích pijeme již více než 20 let.  
V roce 2019 došlo z legislativních důvodů k přejmenování. 
Mandlovka je oblíbeným regionálním produktem, který za-
ujme i dámské polovičky. Je čirá, jemná s příjemnou man-
dlovou chutí, vhodná do drinků i v zimě pro zahřátí. Já tvrdím, 
že portfolio nemusí být široké, proto dalšími produkty jsou už 
pouze dva další likéry – kávový a višňový. Kávová mandle  
a Mandlová višeň svou plnou chutí získaly na trhu své oblíbence  
i přesto, že se jedná o sladší kategorii tzv. likérů. 

Kde je lze koupit?
Preferujeme přímý kontakt se zákazníkem  
a máme rádi malé obchůdky, farmářské potra-
viny, vinotéky, kde funguje osobní doporučení, 
právě když zákazníci hledají nějaký nety-
pický a kvalitní regionální dárek – pak je naše 
Mandlovka ideální. Potěší muže i ženu. Máme 
rádi také cestu firemních dárků a s ohledem na 
těžkou covidovou dobu se snažíme upozorňovat 
zákazníky i na náš e-shop. Chceme našim vý-
robkům stále zachovat jistou výjimečnost a to se 
nám daří.

Jak se jednotlivé produkty 
liší z hlediska tvaru lahve?
Liší se pouze exkluzivní řada. Je to Mandlovka, kterou dáváme 
na několik měsíců do akátových či dubových sudů. Získává tím 
zlatavou barvu obohacenou o jemné koňakové tóny. Jedná se 
o výjimečnou edici vyráběnou jednou do roka v limitovaném 
množství. Proto jsme zde zvolili i design lahví na vyšší úrovni. 
A má rozhodně úspěch. V roce 2020 vznikla v této řadě vý-
jimečná novinka Meruňkovka, destilát z našich meruňkových 
sadů. Meruňkovka ležela v akátovém sudu, který v předchá-
zejících letech sloužil pro zrání Mandlovky.

INTERVIEW

Podle jakých kritérií jste lahve  
vybírali a kdo je jejich dodavatelem?
Člověk by si řekl, že je lahví nespočetná nabídka, ale rozhod-
nout se pro tu správnou nebylo jednoduché. Naše lahve jsou 
z pevného skla, jejich váha jim dodává jistou úctu a hranatost 
noblesu. Zajišťuje nám je pražská firma Svět lahví. 

Jde o standardní řešení, nebo  
jsou vyrobeny na míru? 
Chtěli jsme vlastní lahve, ale limitovanou edici děláme jen  
v množství 800 kusů a bylo by velmi finančně nákladné ne-
chat si vyrábět lahve na míru. Na trhu je z čeho vybírat. 

Co vás vedlo k volbě hranatého tvaru? 
Měl se odlišovat od standardního kuželového tvaru běžných 
lahví. A  hranatost dodává produktu jistou výjimečnost. Je 
dražší a ne tak všední. 

Kdo pro vás vymýšlí  
grafický design?
Za celým vizuálním stylem Mandlárny stojí náš tým společně  
s vynikajícím grafikem a designérem Petrem Matlochou z Brna. 
Jeho nápady a styl práce se promítají nejen do designu lahví, 
ale i do našich prodejen Mandláren v Brně a Hustopečích. 
Toto mandlové království ročně navštíví tisíce turistů.

Lahve exkluzivní limitované edice Zlaté 
Mandlovky a Meruňkovky zdobí 3D štítky.  
Kdo je pro vás vyrobil? 
Společnost RATHGEBER. Známe jejich práci a  měli jsme 
chuť pozvednout lahev této edice nejen jejím obsahem, ale 
i  vzhledem. A  to se nám díky pochromovanému kolečku  
s  logem Mandlovka opravdu podařilo. Je to detailní prvek, 
který splnil naše očekávání, a hlavně zaujme zákazníka. Za 
nevšedním projektem stojí i malíř Antonín Vojtek, milovník jižní 
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Které další prvky, kromě 
hliníkového štítku, lahve zdobí? 
O další grafické prvky s využitím technologie přímého skloke-
ramického potisku na sklo se postarala společnost WESTPACK 
v Otrokovicích. 

Tigran Sahakyan, jednatel společnosti WESTPACK: De- 
korování skla technologií sítotisku je vhodné jak na lahve 
a sklenice válcového tvaru, kdy je možné potisknout skoro 
celý jejich obvod, tak i na lahve ploché s čtvercovou či ob-
délníkovou základnou. Použitá sklokeramická barva je ve-
lice odolná. Po potisku lahev prochází pecí, která má teplotu 
kolem 600 ºC, 2,5 hodiny. Pec má 10 sekcí, přičemž každá 
má své vlastní nastavení. Popsaná technologie umožňuje držet 
přesnou křivku teploty v peci. Technologické postupy se nasta-
vují v závislosti na druhu a barvě skla.

Jaký a proč  
jste zvolili uzávěr?
Kateřina Kopová: Na všech lahvích používáme skleněné uzá-
věry z jablonecké firmy Vinolok. Pro limitované edice jsme zvo-
lili zajímavější skleněný uzávěr, který je opatřen navíc kovem.

Kdo je výrobcem dárkové krabice 
a jaké grafické prvky na ní najdeme?
Dárková krabice pro nás byla stejně důležitá jako samotná 
lahev. Za designem opět stojí náš designér Petr Matlocha  
a využili jsme také zkušeností opavské firmy Grafico. Na kra-
bici byla použita speciální technologie, a to tisk přes stříbrné 
lamino, kdy touto technologií vzniká kovový efekt zlaté barvy. 
Dále byl použit 3D reliéfní lak, který je krásně plastický.

Kdy byl zahájen prodej 
a kolik lahví jste již prodali?
Limitovaná edice je uvedena na trh vždy  
v předvánočním čase, aby si ji zákazníci mohli 
koupit do sbírky nebo použít jako originální 
vánoční dárek. Vyprodaná je pokaždé již  
v polovině následujícího roku. Dobré originální 
pití a krásný vzhled na zákazníky funguje.  

SPECIFIKACE 3D ŠTÍTKU 

	Materiál: hliník 
	Tloušťka: 0,3 mm
	Způsob tisku: sítotisk
	Povrchové zušlechtění: 
 ražba a celoplošné kartáčování
	Upevnění: samolepicí

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.  

INTERVIEW

Moravy, který nám k těmto lahvím v roce 2019 nakreslil ori-
ginální obrazy.

Jak probíhala spolupráce s Mandlárnou?
Luboš Gável, vedoucí marketingu společnosti RATHGEBER: 
Přáním Hustopečské mandlárny bylo označit exkluzivní Zlatou 
Mandlovku 3D štítkem tak, aby se co nejvíce odlišovala. 
Designové možnosti štítku probíral se zákazníkem náš od-
borný poradce David Olejník, který mu ukázal doporučené 
varianty. V prvním kole byl vybrán štítek typu 3D hliník, tloušťky 
0,5 mm s povrchovým zušlechtěním technologií parciálního 
kartáčování spin finish. Následně proběhla další objednávka, 
kde se lehce změnilo povrchové zušlechtění z parciálního na 
celoplošné kartáčování a volba tloušťky 0,3 mm u novinky 
Meruňkovka. To bylo následně aplikováno také na lahve 
Mandlovky.

Proč jste zvolili právě variantu štítku typu 
3D hliník a jak jste s výsledným efektem 
spokojeni?
Kateřina Kopová: Tento 3D efekt hliníku působí na lahvi jako 
luxusní prvek a  zdůrazňuje tím její výjimečnost. Na první 
pohled zákazníka zaujme a doplňky tohoto druhu najdete  
u světových značek vín a destilátů. U nás je to spíše výjimečná 
záležitost. Rozhodně splnil naše očekávání.

Proč padla volba právě  
na firmu RATHGEBER?
Pružnost, ochota, nápady i dobrá cena. Vše, co k dobré spo-
lupráci potřebujete, tato firma má.

36 www.packagingherald.cz
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SOUČASNÉ HNUTÍ PROTI OBALŮM, VČETNĚ PLASTOVÝCH, POŠKOZUJE OBALÁŘSKÉ AKTIVITY. 
PLASTOVÉ OBALY MAJÍ ŘADU PŘEDNOSTÍ V APLIKACÍCH, KDY CHRÁNÍ ZBOŽÍ PŘED 
POŠKOZENÍM, ZNEČIŠTĚNÍM A ZNEHODNOCENÍM. PODLE PRŮZKUMU NĚMECKÉ AGVU JE  
V SOUČASNOSTI 93 % POTRAVIN BALENO. PŘITOM PODLE JINÉHO PRŮZKUMU (DENKSTATT) 
ZASTÁVÁ 36 % SPOTŘEBITELŮ NÁZOR, ŽE OBALY NEJSOU PRO POTRAVINY NUTNÉ.

František Vörös

Poplatek 
za nerecyklované 
plasty z obalů

EKOLOGIE 
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Necelých 40 % veškerých aplikací plastů se reali-
zuje v obalovém průmyslu, přičemž jejich aplikační 
doba má krátkodobý charakter. Klimatická stopa po-

travin je 16- až 30krát vyšší než stopa aplikovaných obalů.  
V Německu se 20–25 % potravin znehodnotí, čímž přispívají 
k vyšším exhalacím CO2. Plastové obaly umožňují tyto exha-
lace snížit. Důsledné omezování plýtvání s potravinami by 
mohlo snížit německou uhlíkovou stopu až o 5 %.

Podle údajů Eurostatu byly v roce 2018 nejčastěji používaným 
materiálem pro obaly papír a lepenka s podílem 40,9 %, ná-
sleduje plast s 19 % a sklo s 18,7 %. Celkem vzniklo 77,7 mil. 
tun odpadů z obalů, tj. 174 kg na obyvatele. S 31,8 mil. tun 
dominují odpady z papíru a lepenky, plasty přispěly 14,8 mil. 
tun, sklo 14,5 mil. tun.

Podle údajů asociace PlasticsEurope se v roce 2019 zvýšila 
světová produkce plastů oproti roku 2018 o 2,3 % na 368 mil. 
tun. Evropa se podílela výrobou 61,8 mil. tun a spotřebou 
50,7 mil. tun. V České republice bylo v roce 2019 vyrobeno 
1,3 mil. tun plastů. Tyto údaje v  širších souvislostech jsem 
publikoval 4. června na www.prumyslovaekologie.cz pod 
názvem Statistiky o  plastech jsou lepší než jejich image.  
V prosinci byla vydána asociací PlasticsEurope komplexní 
zpráva Plastics the Facts 2020, ve které jsou zahrnuty i údaje 
agentury Conversio o plastových odpadech za rok 2018.  
Z nich vyplývá, že v EU vzniklo 29,1 mil. tun plastových od-
padů ze všech aplikací, z nichž většina (42,6 %) byla využita 
energeticky, recyklováno bylo 32,5 % odpadů a 24,9 % bylo 
uloženo na skládky.

Největší podíl plastových odpadů vykazují obalové aplikace – 
vytříděno bylo 17,8 mil. tun plastů, z nichž nejvíce 7,5 mil. 

tun bylo recyklováno, 7,0 mil. tun bylo využito energeticky  
a 3,3 mil. tun bylo skládkováno. V parametru míry recyklace 
plastových odpadů z obalů zaujala ČR první místo s 52 %, 
Německo bylo čtvrté s 50 %, průměr EU byl 42 % a cíl do roku 
2025 je 50 %. Řada členských států vykazuje míru recyklace 
podle hmotnosti sebraných odpadních plastů bez ohledu na 
to, zda byly recyklovány nebo vyvezeny a skutečně recyklo-
vány. Od 5. 7. 2020 platí v EU nařízení, podle kterého se 
míra recyklace počítá podle hmotnosti plastů bezprostředně 
vstupujících do recyklačního procesu.

Podle statistických dat MŽP vzniklo v ČR v  roce 2018 cel- 
kem 297 478 tun plastových odpadů z obalů, z nichž bylo  
152 445 tun recyklováno. To představuje míru recyklace  
57,0 %, tj. vyšší, než uvádí PlasticsEurope. Český EKO-KOM 
vykazuje za rok 2019 míru recyklace odpadních plastů  
z obalů dokonce 69 %.

Evropský účetní dvůr (ECA) vydal začátkem října varovnou 
zprávu, že cíle pro dosažení míry recyklace plastových od-
padů z  obalů pro rok 2025 a  2030 nebudou splněny. 
Konstatoval, že třetina posledních statistických hlášení z člen-
ských států byla chybná. Podle jejich výpočtů byla skutečná 
míra recyklace za rok 2017 pouze 30,0 % oproti publiko-
vaným 42 %. Důvodem je započítávání exportu plastových 

EKOLOGIE 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                  

KLIMATICKÁ STOPA  
POTRAVIN JE 16- AŽ 30KRÁT 

 VYŠŠÍ NEŽ STOPA 
APLIKOVANÝCH OBALŮ.
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odpadů do recyklace a to se týká i množství vytříděného místo 
skutečně zrecyklovaného plastového odpadu. 

Po více než čtyřdenním zasedání schválili koncem roku 2020 
představitelé EU balíček obnovy po koronaviru ve výši 750 mil. 
eur a nový sedmiletý rozpočet ve výši 1,1 bilionu eur. Součástí 
dříve schválené Zelené dohody je Akční plán pro oběhové 
hospodářství. Odchod Velké Británie z EU k 1. lednu 2021 
způsobí v rozpočtu EU deficit 15 miliard eur.

Jako částečná náhrada tohoto deficitu byl odsouhlasen po-
platek za nerecyklovaný plastový odpad z obalů, který by 
měl přispět šesti až osmi miliardami eur. Hradit jej bude každý 
členský stát podle každoročního hlášení do Eurostatu podle 
směrnice 94/62/ES a  prováděcího nařízení EU 2019/ 
/665. Údaje za rok 2018 měly být zveřejněny v  loňském 
říjnu, avšak jejich zveřejnění bylo posunuto na prosinec. 
Publikované údaje za rok 2018 však jsou identické s údaji za 
rok 2017. Zřejmě se čeká na nový způsob výpočtu, který by 
měl být schválen novým zákonem. Někteří experti upozorňují 
na rozmanitost systémů ve vykazování v členských státech, což 
vede k poškozování jednotného trhu.

Institut cirkulární ekonomiky zveřejnil pro ČR svůj odhad po-
platků za nerecyklovaný plastový odpad za rok 2018 ve 
výši 1,5–3,5 miliardy Kč. Ministr životního prostředí Richard 
Brabec uvádí hodnotu poplatku ve výši 2,0 miliardy Kč.

Evropská komise plánuje předložit ve druhém čtvrtletí 2021 
návrh na změnu směrnice o odpadech 94/62/EC. Za tímto 
účelem zahájila veřejné slyšení, jehož výsledky mají být začle-
něny do této směrnice a mají podpořit recyklaci a aplikace re-
cyklátů nejen ve veřejných zakázkách. A tak se snad dočkáme 
uznání chemických recyklací odpadních plastů. 

V prosincovém návrhu Rady EU ke směrnici pro cirkulární 
ekonomiku je v odstavci 38 úkol ve znění: „Vybízí Komisi 
a členské státy, aby podporovaly pilotní projekty a  rozšiřo-
vání nově vznikající inovativní technologie, jako je pokročilá 
mechanická nebo chemická recyklace plastů, a současně za-
jistily, aby tyto technologie snižovaly celkové dopady na ži-
votní prostředí z hlediska životního cyklu. Dále vyzývá Komisi, 
aby prozkoumala potenciál chemické recyklace, která by se 
stala udržitelným způsobem recyklace plastů, a aby stano-
vila podmínky, za kterých by měla být považována za mož-
nost recyklace odpadu, jak je definován v rámcové směrnici  
o odpadech.“

Německé sdružení pro audit životního prostředí zaslalo v říjnu 
Komisi EU otevřený dopis s žádostí o implementaci pokynů pro 
efektivní řešení obchodních odpadů, obdobně jako je tomu  
u komunálních odpadů.

Situaci recyklátorů značně zkomplikovala 
pandemie covidu-19. Potýkají se s  ne-
dostatkem plastů pro recyklaci, nízkými 
cenami panenských plastů a v důsledku ne-
konkurenčních cen recyklátů i s poklesem 
jejich prodejů. Například v červenci stála 
tuna panenského PET 680 eur/tunu, cena 
recyklovaného 900 eur/tunu. Zpožďují se 
investice do infrastruktury pro sběr a recyk-
laci odpadních plastů.

Ke splnění cílů Evropské unie je podle uve-
dených údajů na www.ecoprog.de k dis-
pozici 1 200 zařízení na třídění odpadních 
plastů, 1 000 zařízení na mechanickou re-
cyklaci a 30 zařízení na postupné najíž-
dění chemických způsobů recyklací, které 
se zatím do míry recyklací nezapočítávají.

Popsaný přístup k řešení cirkulární ekonomiky plastů v EU je 
ukázkou nejednotných přístupů, definic a  řešení. Statistické 
údaje problém spíše komplikují, než aby přispěly k jeho ře-
šení. Zavedení poplatků za špatně definované nerecyklova-
telné plasty problém nevyřeší.

EKOLOGIE

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                  

ZAVEDENÍ POPLATKŮ 
ZA ŠPATNĚ DEFINOVANÉ 

NERECYKLOVATELNÉ PLASTY 
PROBLÉM NEVYŘEŠÍ.
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V současnosti již běží několik pilotních projektů s vybranými re-
nomovanými partnery z různých průmyslových odvětví, včetně 
předních logistických a přepravních společností. Některé z těchto 
pilotních projektů jsou již v konečné fázi a probíhá jejich finální 
programování, testování a kontroly.

Věříme, že se nám podaří již v letošním roce inteligentní palety 
EPAL-iPAL včetně kompletního plně funkčního softwarového řešení 
představit široké odborné veřejnosti i našim partnerům z řad zá-
kazníků i licencovaných výrobců a opravců palet EPAL. 

https://en.ipal-pallets.org/

PR PREZENTACE

Poptávka po automatizovaném, sledovatelném a kontrolovatelném toku zboží a zásilek v rámci éry Průmyslu 4.0 
velmi rychle roste. Moderní způsoby řízení logistiky chce podpořit i EPAL – Evropská paletová asociace,  
která ve spolupráci s prestižním Fraunhoferovým institutem pro tok zboží a logistiku (IML) v Mnichově pracuje  
na nové inteligentní paletě – tzv. iPAL, která již nebude fungovat pouze jako nosič nákladu, ale také jako  
NOSIČ INFORMACÍ.

INTELIGENTNÍ PALETA EPAL-iPAL

C ílem strategického projektu iPAL je tedy digita-
lizace největšího otevřeného paletového poolu 
na světě. Budou vznikat inteligentní palety iPAL, jejichž 

základem bude serializace – jedinečné označení jednotlivých 
palet. Palety tak získají jedinečné ID, díky čemuž budou snadno 
sledovatelné a kontrolovatelné. Ukládání a zpracování dat se 
bude uskutečňovat bez nutné infrastruktury na straně zákazníků, 
kteří budou moci využívat neutrální platformu a systém iPAL.

CO KONKRÉTNĚ UVEDENÁ  
DIGITALIZACE PALET NAPŘÍKLAD PŘINESE?

	zvýší účinnost a kvalitu pro všechny logistické procesy,  
 které zahrnují palety jako přepravní jednotky
	sníží objem administrativních a „papírových“ činností
	uspoří náklady a čas pro označování palet – unikátní  
 mezinárodní číslo ve formě 2D kódu přímo na paletě  
 (QR kódy)
	umožní snadné propojení naloženého  
 zboží s konkrétní paletou
	usnadní načtení inventáře přepravce  
 a urychlí vyhledání konkrétní palety během několika sekund
	jednoznačně určí původ, ověří autenticitu  
 a originalitu vašich palet včetně jejich historie
	umožní digitalizovat váš dodavatelský řetězec  
 s aplikací iPAL a EPAL webové aplikace
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SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE ZA CELÝ ROK 2020 NEMÁME ZATÍM K DISPOZICI, BUDOU 
ZNÁMÉ AŽ NA KONCI DUBNA PO VEŠKERÝCH KONTROLÁCH A AUDITU, TAK JAKO KAŽDOROČNĚ. 
MEZIROČNÍ VÝVOJ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ JE ALE VELMI DOBŘE PATRNÝ I Z POROVNÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH 
VÝSLEDKŮ ZA 2. A 3. ČTVRTLETÍ ROKŮ 2019 A 2020, KTERÉ UKAZUJÍ DYNAMIKU RŮSTU VYTŘÍDĚNÉHO 
MNOŽSTVÍ ODPADŮ NA OBYVATELE. 

Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM

Třídění a recyklace  
za časů pandemie

Srovnáme-li množství tříděného odpadu v obcích prostřed-
nictvím nádob a pytlů, došlo v roce 2020 k meziročnímu 
růstu prakticky u všech tříděných komodit. K nejvýrazněj-

šímu růstu, o více než 56 %, došlo u kovů vytříděných do barev-
ných kontejnerů. Papíru vytřídili lidé o 14 % více než ve stejném 
období roku 2019, plastů o 8 % více a množství vytříděného 
skla se zvýšilo o více než 7 %.

Nejvíce se třídily sklo a plast,  
papír a kov stagnovaly
Pokud bychom srovnali tříděný sběr v systému obcí (tj. včetně 
sběru prostřednictvím výkupen a sběrných dvorů), pak se v mezi-
ročním srovnání nejvíce zvýšilo, o více než 8,5 %, tříděné sklo. 
Tento růst byl dán přesunem konzumace z restaurací a občerst-
vení do domácností. Tříděné plasty dosáhly meziročně 7,5% 
růstu. Díky hmotnosti skleněného obalu ve vztahu k zabalenému 
objemu nápojů je právě u skla tento přesun výraznější než např. 
u plastů. U papíru a kovů došlo v  rámci obecních systémů 
k mírnému propadu, resp. ke stagnaci (papír klesl asi o 3,6 % 
a kovy zůstaly v meziročním srovnání beze změny), což bylo 

způsobeno nižší návštěvností výkupen a sběrných dvorů v době 
pandemie. A tyto dvě komodity se právě přes výkupny a sběrné 
dvory sbírají více než ostatní komodity.

Vývoj je ovlivněn několika faktory souvisejícími s  pandemií 
covid-19. Mnoho lidí pracovalo z domova, z restaurací se tak 
často vaření přesunulo do domácí kuchyně, případně si lidé 
chodili pro jídlo do výdejních okének restaurací. To znamená, 
že doma produkovali více odpadů – plastových, papírových 
i hliníkových. I z hlediska konzumace nápojů se Češi přesunuli 
z hospod a restaurací do svých domovů, což se odrazilo na 
množství vytříděného skla. Do množství produkovaných a  tří-
děných odpadů se také promítl prudký nárůst objemu nákupů 
v e-shopech. 
 
I v loňském roce jsme pokračovali v podpoře rozvoje sběrné 
sítě nádob na třídění odpadů zejména v oblastech s nízkou hus-
totou. V České republice je celkově již přes 540 000 nádob 
na tříděný odpad, přesné číslo budeme znát opět po auditu 
výsledků roku 2020.

EKOLOGIE
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Moderní závod je společným projektem firem TOMRA, 
Borealis a Zimmerman. Borealis je odpovědná za jeho ob-
chodní úspěch a přispívá svými odbornými znalostmi a vě-
domostmi v oblasti inovací, recyklace a složení materiálů. 
TOMRA se na něm podílí jako dodavatel technických řešení 
a přináší svou odbornost, zavedené procesy a znalosti trhu, 
které zase usnadňují oběhové hospodaření prostřednictvím po-
kročilých systémů na sběr a třídění. Společnost Zimmerman se 
zabývá nakládáním s odpady a má zkušenosti s tříděním růz-
ných druhů odpadu, včetně plastů. Zodpovědná je za provoz 
závodu a kvalitu produktů.

„Jde o jeden z nejpokročilejších závodů na mechanickou recyk-
laci, pokud jde o spotřebitelský polymerní odpad,“ připomíná 
Volker Rehrmann ze společnosti TOMRA, kterého doplňuje za 
Borealis Lucrèce Foufopoulosová: „To, že majitelům značek  
a zpracovatelům nabízí recyklovaný materiál špičkové kva-
lity, vhodný pro náročné oblasti použití, je naším nejnovějším 
přínosem k účinnějšímu oběhovému hospodaření s plasty.“

„Inovátorský přístup, který TOMRA a Borealis zaujaly, vyka-
zuje potenciál pro skokové změny jak v kvantitě, tak v kvalitě 
recyklátu dostupného pro naše značky a pomůže nám dosáh-
nout našeho cíle snížit do roku 2030 objem primárního plastu 
v našich obalech o 50 % neboli 300 000 tun ročně. Prvotní 
zkoušky materiálu vypadají velmi slibně!“ hodnotí nový provoz 
Gian De Belder z Procter & Gamble.

Také ve společnosti Henkel chtějí do roku 2025 omezit pri-
mární plast na bázi fosilních paliv. „Jedním z hlavních pro-
blémů, pokud jde o rozsáhlejší cirkulární ekonomiku obalů, je 
dostupnost kvalitních recyklovaných plastů, které lze v obalech 
našich značek využít,“ připomíná za Henkel Thorsten Leopold 
a dodává: „Velmi nás proto nadchlo, že tento projekt svedl do-
hromady tři osvědčené odborníky v hodnotovém řetězci s am- 
bicí pozvednout mechanickou recyklaci na novou úroveň.“	

Nový provoz je určen ke zpracování rigidních i flexi-
bilních plastů z odpadu z domácností. Na rozdíl 
od mnoha současných recyklačních závodů bude 

vyrábět pokročilé suroviny, jež jsou nezbytné pro náročné 
plastové výrobky v různých odvětvích, včetně automobilového  
a spotřebního průmyslu.

Díky vysoké čistotě, slabšímu zápachu, velké konzistenci  
a světlým barvám budou tyto recyklované polymery Borcycle 
třídy M (mechanicky recyklované) splňovat požadavky zákaz-
níků na kvalitu v celém hodnotovém řetězci.

SPOLEČNOSTI TOMRA, BOREALIS  
A ZIMMERMAN ZAHÁJILY V LAHNSTEINU  
V NĚMECKU PROVOZ MODERNÍHO ZÁVODU 
NA MECHANICKOU RECYKLACI. NOVÝ ZÁVOD 
TŘÍDÍ SPOTŘEBITELSKÝ PLASTOVÝ ODPAD A BUDE 
VYRÁBĚT POLYMERNÍ PELETY S PŘESNĚ URČENÝM 
SLOŽENÍM.

Adriana Weberová 

RECYKLAČNÍ 
ZÁVOD NA
POKROČILÉ
SUROVINY
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OPAKOVANÉ KONTROLY KVALITY ČÁROVÝCH KÓDŮ V PRODEJNÁCH ŘETĚZCE KAUFLAND  
SE ZAMĚŘILY MJ. TAKÉ NA ČERSTVÉ ZBOŽÍ A IMPORTOVANÉ PRODUKTY. UKAZUJE SE, ŽE 
NEDODRŽENÍ STANDARDŮ GS1 PRO IDENTIFIKACI ZPŮSOBUJE VZNIK ÚZKÝCH HRDEL  
NEJEN NA POS, ALE TAKÉ V INTRALOGISTICE.

Jakub Cihlář 

Verifikace:  
VÝZNAMNÁ PODPORA  
PRO OBCHODNÍKY
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GS1 Czech Republic se dlouhodobě věnuje 
sledování kvality a snímatelnosti čáro-
vých kódů v místě prodeje. Asi všichni 

máme onu nepříjemnou zkušenost, kdy pokladní musí při ske-
nování čárového kódu z produktu doslova zabojovat, aby 
se jí podařilo kód načíst. Zákazník to sleduje s nelibostí, na-
kupující někdy ztrácejí trpělivost. Důvody mohou být různé – 
od mechanického poškození obalu přes špatně snímatelný 
čárový kód až po neexistenci daného produktu v databázi 
obchodníka. Kontroly kvality čárových kódů, které pracovníci 
GS1 CR v terénu provádějí, všechny problémy se snímáním 
kódu na pokladně nevyřeší. Mohou však významně přispět 
k tomu, aby zákaznický zážitek nebyl podobnými nepříjem-
nostmi pokažen.

Nutno říct, že kvalita čárových kódů není důležitá jenom pro 
plynulý průchod zboží pokladnou. Jejich snímatelnost zasa-
huje i do řady dalších procesů, které samotnému prodeji před-
cházejí. Skenování je součástí distribučních a skladovacích 
procesů, u kterých GS1 CR rovněž poskytuje podporu, a to 
jak obchodním organizacím, tak dodavatelům.

Pravidelné měsíční kontroly
V loňském roce zahájila GS1 CR ve spolupráci se společností 
Kaufland Česká republika průběžné kontroly kvality čárových 
kódů u vybraných výrobků z portfolia obchodníka. Výběr pro-
duktů pro účely pravidelné verifikace kompletně zajišťoval ře-
tězec. Využíval při tom data z pokladních terminálů, které 
zaznamenávají efektivitu snímání a dokážou přesně určit pro-
blematické produkty. Kromě této skupiny položek byly jed-
norázově zkontrolovány všechny produkty sortimentu ovoce 
a zeleniny. 

Pro GS1 CR je tento projekt svým způsobem jedinečný: 
Zatímco při dosavadních verifikacích v místě prodeje bylo 
kontrole podrobeno co největší množství produktů během tří 
až pěti dnů, tentokrát jsou kontroly prováděny na menším 
počtu vybraných produktů, zato však pravidelně každý měsíc.

GTIN odjinud
Novinkou tohoto projektu je také měření výrobků, které jsou 
identifikovány čísly přidělenými v zahraničí (GTIN nezačínající 
prefixem 859). Dopad kontrol se tímto značně rozšířil, ovšem 
zajištění nápravy zjištěných nedostatků se stalo náročnějším. 
Mimo jiné proto, že zahraniční společnosti nejsou přímými 
obchodními partnery GS1 CR.

Pro úspěšné řešení nedostatků zvláště u  zahraničních pro-
duktů je velmi důležité, že se do projektu přímo zapojila 
společnost Kaufland Česká republika. Její manažeři oslo-
vují zahraniční dodavatele, zajišťují doručení verifikačních 
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protokolů a snaží se dodavatele přimět ke zlepšení kvality da-
tových nosičů. GS1 CR věří, že právě tento společný postup  
a plošné působení na všechny dodavatele, včetně těch zahra-
ničních, bude mít výrazný dopad na dodržování standardů  
a kvalitní identifikaci.

Zaměřeno na ovoce a zeleninu
Výjimečnost projektu spočívá rovněž v plošné jednorázové 
verifikaci datových nosičů u produktů z kategorie ovoce a ze-
leniny, která dosud nebyla v žádném z řetězců v takovémto 
rozsahu prováděna. Kvalita značení se kontrolovala přímo  
v distribučním centru v Modleticích, které tímto zbožím záso-
buje všechny české prodejny Kaufland. Pracovníci GS1 CR 
tak měli jedinečnou možnost nahlédnout do provozu a zjistit 
nejen míru kvality značení, ale také úroveň využívání čárových 
kódů při příjmu a vychystávání zboží. Tyto zkušenosti z praxe 
jsou neocenitelné pro správné nastavení rozsahu služeb pro 
uživatele v celém sektoru.

Brief Interview

Co pro vás znamená špatně  
snímatelný nebo nesnímatelný produkt?
Pro společnost Kaufland je vždy na prvním místě zákazník. 
Proto se neustále snažíme optimalizovat naše procesy tak, 
aby byl nákup v našich provozovnách co nejpříjemnější a co 
nejrychlejší. Analýzou možností urychlení nákupu byl identifi-
kován potenciál ve zvýšení kvality čárových kódů při skeno-
vání zboží na pokladně. Špatně snímatelný nebo dokonce 
nesnímatelný GTIN totiž způsobuje nepříjemné zdržení, které 
nepotěší zákazníka, a navíc vyvolává zbytečný stres u per-
sonálu na pokladně, který má samozřejmě také za cíl každý 
nákup co nejrychleji odbavit. Proto jsme se tomuto tématu  
v roce 2019 začali intenzivně věnovat.

PAVEL PROCHÁZKA  
VEDOUCÍ OBLASTI NÁKUP/
ORGANIZACE,  
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

Výsledky zahraničních studií potvrzené sérií systematických 
kontrol kvality čárových kódů ze strany GS1 Czech Republic 
prokázaly, že ruční zadávání nefunkčních kódů si v každém 
hypermarketu vyžádá několik hodin denně. Daná časová 
ztráta většinou převyšuje jednu kompletní směnu pokladní. 
Jinými slovy: v každé pobočce obchodního řetězce pracuje 
minimálně jedna kasa pouze pro manuální zadávání kódů. 
Významný potenciál pro úspory je tedy neoddiskutovatelný.
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Proč jste zvolili metodu  
pravidelných měsíčních kontrol?
Pro trvalé zajištění kvality čárových kódů není možné se spo-
kojit pouze s jednorázovou kontrolou a opravou. V rámci pra-
videlných jednání našich nákupčích s dodavateli dochází  
z důvodu kontinuální snahy o rozšíření a zpestření sortimentu 
k listování či reaktivaci stovek artiklů měsíčně. Pokud chceme 
udržet kvalitu GTIN, je nezbytné provádět kontroly a případné 
opravy opakovaně. Vzhledem k nastavenému rytmu nasazo-
vání novinek do sortimentu, časové náročnosti kontroly, vy-
hodnocení a zajištění oprav případných nekvalitních GTIN 
se měsíční cyklus jevil jako nejvhodnější.

Kontrole kvality čárových  
kódů byly podrobeny rovněž  
produkty ze sektoru čerstvých potravin…
V sektoru čerstvých potravin je dodržování standardů kvality 
a umísťování GTIN ještě důležitější než u trvanlivých potravin 
či nepotravinářského sortimentu. Důvodem je zejména sklado-
vání a přeprava při nižších teplotách, kdy dochází k vyššímu 
působení faktorů prostředí na obaly a etikety produktů. Tím 
logicky vzniká vyšší riziko jejich deformace, rosení či jiného 
poškození s negativním účinkem na kvalitu GTIN. Aplikace 
postupů pro zajištění kontinuální kvality GTIN nejen v tomto 
sektoru, ale u všech produktů nepochybně pozitivně ovlivňuje 
bezproblémový tok zboží v rámci celé společnosti.

Hodláte v obdobných projektech 
v budoucnu pokračovat?
Na možnost spolupráce při kontrole kvality GTIN našich 
produktů se společností GS1 nás přivedla přímo její ředi-
telka Pavla Cihlářová. Zpočátku jsme měli v úmyslu pořídit 
si vlastní přístroj, alokovat interního pracovníka a provádět 
měření, vyhodnocení i zajištění oprav GTIN u našich doda-
vatelů výhradně vlastními silami. GS1 CR jsme oslovili pouze 
za účelem odborné konzultace. Na společné schůzce nám 
bylo představeno, co vše dané měření a vyhodnocení, aby 
bylo kvalitní a přínosné, obnáší, a to jak po stránce hardwa-
rové, tak hlavně po stránce nutného know-how. Navíc jsme 
se seznámili s podmínkami, a hlavně výhodami případné vzá-
jemné spolupráce v této oblasti, a proto jsme se rozhodli jít 
do projektu společně. Od zahájení projektu jsme provedli již 
několik kontrolních kol a za naši stranu hodnotím dosavadní 
spolupráci zcela pozitivně. Máme stanovené pravidelné ter-
míny měření v našich prostorách, výstupní protokoly jsou od 
společnosti GS1 CR zpracovány včas a profesionálně a za 
velmi přínosnou považuji i technickou podporu při řešení do-
tazů od dodavatelů. Pokud by se tedy v budoucnu objevila 
možnost dalšího podobného projektu, rádi opět oslovíme spo-
lečnost GS1 CR ať už formou konzultace nebo aktivní vzá-
jemné spolupráce.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

IDENTIFIKACE 
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Vysledovatelnost  
se stává standardem 
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pro podporu masové distribuce výrobků vyžadujících chladicí 
řetězec, včetně vakcín proti covid-19.

Hitachi Construction Machinery 
zavedla službu pro verifikaci a sledování
Společnost Toppan Printing zase poskytuje výrobci stavebních 
strojů Hitachi Construction Machinery (HCM) obsáhlé bez-
pečnostní řešení pro etikety určené na obaly náhradních dílů. 
Novinka nabízí jejich vysledovatelnost a autentizaci proti pa-
dělání. Řešení kombinuje hologramy proti padělání se službou 
ID-NEX, která usnadňuje ověřování a sledování pomocí QR 
kódů. Výhodou hologramů je navíc možnost ověřit pravost 
pouhým zrakem. „Na produktové štítky lze umístit hologramy 
S-White, které umožňují vizuální potvrzení pravosti tím, že se 
při změně úhlu pohledu o 90 stupňů mění černé části na bílé 
a naopak,“ upřesňuje za dodavatele Masanobu Kojama.

Vedle oboru stavebních a dopravních strojů rozšiřuje Toppan 
využívání ID-NEX a souvisejících bezpečnostních řešení i do 
oblastí automobilových dílů, rychloobrátkového spotřebního 
zboží a kosmetiky. 

Společnost PL Developments (PLD) s více než 2 000 za-
městnanci a více než 90 000 m2 plochy v moderních 
farmaceutických zařízeních ve Spojených státech vy-

rábí, balí a distribuuje přes 300 léčivých přípravků pro ma-
loobchodní řetězce a farmaceutické společnosti v USA i ve 
světě.

Nedávno tento výrobce a distributor léčiv zahájil s výrobcem 
digitálních indikátorů Varcode strategické partnerství pro sle-
dování chladicího řetězce ve výrobě, balení a distribuci léčiv. 
Od nového řešení se očekává zajištění kontroly nad dodržo-
váním předem definovaných teplot. Podle dohody bude PLD 
mimo jiné sestavovat a aplikovat „inteligentní tagy“ Varcode 
na produkty bezprostředně, jak budou postupovat na doprav-
níkovém pásu v kompletační lince.

Digitální Smart Tagy Varcode se dynamicky přizpůsobují na 
základě zákazníkem zadaných parametrů času a  teploty, 
které sledují v celém distribučním řetězci. Čárové kódy Smart 
Tagů lze naskenovat libovolným pevným nebo ručním ske-
nerem stejně jako chytrým telefonem. Indikátory využívají na-
příklad unikátně vytištěnou vrstvu, která zachytí kumulativní 
odchylky teploty, ať se vyskytnou kdykoli a kdekoli – vytvoří 
trvalý, nevratný a digitálně zajištěný záznam, který uloží do 
cloudu. „Nová platforma umožňuje všem zúčastněným po-
tvrdit, že se s produkty v celém distribučním řetězci manipulo-
valo v rámci požadovaných rozmezí,“ připomíná Evan Singer, 
prezident PLD. „Jedná se o první aplikaci v oboru, která je 
schopná zahájit digitální monitorování času a teploty od místa 
výroby,“ doplňuje Joe Battoe, generální ředitel Varcode. Oba 
partneři očekávají, že Smart Tagy Varcode budou brzy využity 

VYSLEDOVATELNOST NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ NAPŘÍKLAD K LOGISTICE LÉČIV NEBO 
NÁHRADNÍCH DÍLŮ. V PRAXI SE MŮŽEME SETKAT S DIGITÁLNÍMI TAGY URČENÝMI K MONITOROVÁNÍ 
ČASU A TEPLOTY V DISTRIBUČNÍM ŘETĚZCI. V OBLASTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ SE UPLATŇUJÍ 
HOLOGRAMY PROTI PADĚLÁNÍ, KTERÉ USNADŇUJÍ OVĚŘOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ POMOCÍ QR KÓDŮ.

Adriana Weberová 
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Na lahev ze 100% rPET vsadila také Kláštorná Kalcia, jejíž 
strukturální design navrhl pro Kofolu ČeskoSlovensko slovenský 
designér Martin Turzík. Pozadu nezůstává se svou lahví ani 
značka Evian. Rovněž nápojový gigant PepsiCo plánuje pře-
chod na 100% rPET a podíl recyklátu zvyšuje i Coca-Cola. 

Udržitelné obalové materiály má v portfoliu také například 
společnost THIMM pack’n’display. Pro ekologicky zaměřené 
zákazníky nabízí jako alternativu k běžné vlnité lepence vlnitou 
lepenku s podílem trávy. Ta se získává z dosud nevyužívaných 
zemědělských kompenzačních ploch, které jsou předepsané 
zákonem, nejsou hnojeny a chemicky ošetřovány. Nový oba-
lový materiál se vyrábí z 30 % z travních pelet, zbytek tvoří 
sběrový papír. Travní pelety pro výrobu papíru se zpracová-
vají výlučně mechanicky, což přináší úspory vody a energie. 
„Trávovou“ vlnitou lepenku lze použít pro displeje i další oba-
lová řešení a našla si své zákazníky. Výrobce jogurtů a zá-
kysů AGRO-LA je využívá u celého sortimentu svých produktů. 

Cestu udržitelnosti zvolila také společnost SNOCKS, pro niž 
THIMM pack’n’display vyrobil ze zmíněného materiálu zasi-
latelský obal. Balení navíc obsahuje bezpečnostní zámek, po-
mocí něhož ho lze zavřít bez lepení, což je další udržitelný 
aspekt tohoto produktu.

Řešení z trávy nabízí také Papírna Aloisov, konkrétně 
papír. Při jeho výrobě se používá 60 % sběrového papíru a 40 
% sluncem sušené luční trávy. V porovnání s tradiční výrobou 
se podle výrobce ušetří až 80 % energie a až 95 % vody. 
Trávové papíry jak hnědé, tak i bílé jsou certifikované FSC  
a EU Ecolabel. Bílé jsou čerstvě certifikované i pro přímý styk 
s potravinami.

Posledním příkladem je travní etiketa od společnosti Label de-
sign, kterou tvoří z 30 % travní vlákno a 70 % buničina.

Společnost Orkla, pod kterou patří Vitana a Hamé, se 
čím dál více zaměřuje na obaly vyrobené z recyklova-
ných a obnovitelných materiálů. Ty tvořily v roce 2019 

celkem 35 % obalů. Například značka Möller’s uvedla na trh 
kapsle omega-3 v plastové lahvičce vyrobené ze 100% rPET. 
Stejný materiál se používá také na nápojové lahve FUN Light 
a ovocné nápoje BOB, lahve na kečup značky Felix a výrobky 
určené pro osobní péči a úklid. Také ubrousky Jif byly uvedeny 
na trh v obnovitelném materiálu bez použití plastů.

MATERIÁLY 

V KATEGORII NOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VÝROBU 
OBALŮ HRAJE PRIM TREND UDRŽITELNOSTI. 
OBALÁŘI K JEJICH VÝROBĚ VYUŽÍVAJÍ KUPŘÍKLADU 
OBNOVITELNÉ MATERIÁLY VYROBENÉ  
Z BAMBUSU, KUKUŘICE NEBO Z TRÁVY, NA 
KTEROU SE ZAMĚŘÍME. VÝRAZNÝM TRENDEM JE 
ODKLON OD PANENSKÉHO PLASTU VE PROSPĚCH 
RPET.

Adriana Weberová

OBALY  
Z TRÁVY A RPET 
SE PROSAZUJÍ

Vlevo: Výrobce AGRO-LA využívá u celého sortimentu 
svých produktů paletky z trávové vlnité lepenky.

Vpravo: Trávový papír z portfolia Papírny Aloisov
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Letošní nabídka ucelené řady 
lahviček BIO CLASSIC tak  
z hlediska zpracovatele, ale 
též uživatele dává šanci snížit 
zatíženost ovzduší emisními 
plyny a podpořit udržitelnost 
životního prostředí. 

Pro další informace kontaktujte zastoupení 
společnosti Nolato pro ČR a SR:

zuzana.martanova@nolato.com
+420 602 752 818

 www.nolato.com

PR PREZENTACE

Švédský výrobce farmaceutických dóz NOLATO CERBO koncem loňského roku uvedl na trh řadu dóz a uzávěrů  
CERBO CLASSIC BIO vyrobených na bázi přírodních materiálů, v tomto případě cukrové třtiny. Jedná se o surovinu, jejímiž 
rysy jsou v dnešní době vysoce hodnocené vlastnosti – obnovitelnost (bez olejové báze), recyklovatelnost a biologická 
odbouratelnost. 

Nová řada ECO BIO lahviček 
pro farmacii a VMS

B io lahvičky, vyrobené z obnovitelných zdrojů, jsou vý-
znamným příspěvkem ke snížení úrovně skleníkových plyn-
ných emisí, a navíc mohou být recyklovány ve stejném 

řetězci, který slouží k výrobě klasických plastických dóz. 

Historie
Společnost Nolato začala již v roce 2018 testovat některé přírodní 
zdroje jako náhražku za současně používaný HDPE. Nabízelo 
se hned několik surovin jako obilné zrno, dřevěné nebo kakaové 
vlákno nebo cukrová třtina. Z výsledků testů vyplynulo, že cukrová 
třtina nejlépe splňuje požadavky na podobnou charakteristiku ve 
srovnání s polyetylenem při maximálním snížení uhlíkových emisí 
a s minimálním cenovým rozdílem. 

K dispozici
Dózy Cerbo Classic jsou k dispozici od objemu 40 ml do 600 ml 
pro suchou substanci, především tablety a kapsle. Jsou opatřeny 
ochranným víčkem s vnitřní ochrannou membránou. Vrchní část 
víčka je též výsledkem zpracování přírodního materiálu.
Pro informaci každého uživatele o původu materiálu jsou všechny 
dózy označeny na spodní části jako bioprodukt.

Společnost Nolato má bohaté a dlouhodobé zkušenosti ve vývoji 
a výrobě obalů pro farmacii i potravinové doplňky VMS na bázi 
„přátelsky“ zpracovaných polymerů. 
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Své zkušenosti s materiály certifikovanými pro food con-
tact má například společnost Cardbox Packaging. 
„Nejzákladnější otázky, které si klademe při výrobě 

obalu, jsou, zda jde o primární obal, pro jaký typ potraviny 
je určen a jakým teplotám má být vystaven. Jen pro zajíma-
vost – není problém obal vystavit ani 90 °C. Co se hladké 
lepenky týče, k nejčastějším řešením patří obaly pro rychlé ob-
čerstvení, ovoce, zeleninu či sladkosti,“ uvádí Jana Dohnalová, 

marketing a PR specialist. K potisku obalů používají LMQ (níz-
komigrační) barvy, které spolu s adekvátním lakem tvoří pro 
spotřebitele zdravotně bezpečný obal. „To je náš standard. 
Disperzní laky i barvy mohou být v přímém styku s potravinou, 
ale možnosti jsou omezené,“ upřesňuje Jana Dohnalová a do-
dává: „Z důvodu ochrany obalu před vlhkostí či mastnotou 
používáme tzv. bariérové laky či bariérové kartony na bázi 
disperze, které nahrazují dosud široce používané plastové (PE 
a OPP) laminace, jež na rozdíl od bariérových vrstev nejsou 
recyklovatelné.“

Nejširší nabídka obalů pro přímý styk s potravinami zmíněné 
společnosti je v oblasti rychlého občerstvení. Obalová ře-
šení pro burgery, hranolky, saláty, bagety a podobně vy-
žadují odolnost vůči mastnotě. „Náš bariérový lak s názvem 
CBX CBC GR je vhodný pro tento typ potravin, jelikož posky-
tuje vysokou ochranu proti mastnotě i vlhkosti. V kombinaci 
s vhodnou barvou lze využít i potisku vnitřní strany obalu, tře-
baže stále platí doporučení potisku zvenku,“ doplňuje Jana 
Dohnalová.

Potravinářské obaly odolné vůči vysokým teplotám má ve své 
nabídce také společnost THIMM pack'n'display. Jedním z nich 
je tzv. menu box vyrobený ze speciální vlnité lepenky food-
Wave | heatproof certifikované pro přímý styk s potravinou. 
Je ideální pro rozvoz či odnos jídel s sebou, která se doma 
ještě ohřívají. Certifikován je pro použití v pečicí troubě po 
dobu až 180 minut při 180 °C nebo 30 minut při 220 °C. 
Díky bezespárové konstrukci jej lze použít i pro výrobky ob-
sahující tuk a olej. Dodáván je v nesloženém stavu naplocho. 
V místě potřeby se pak jednoduše sestaví bez lepení či jiných 
pomůcek, víko se po překlopení aretuje do drážky a naplněný 
obal se uzavře.

OBAL CLICK4TRAY 
LZE POUŽÍT NA SEKANOU –  
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU 

MATERIÁLY PRO 
FOOD CONTACT 
MAJÍ SVÁ PRAVIDLA
MATERIÁLY VHODNÉ PRO PŘÍMÝ KONTAKT 
S POTRAVINAMI JSOU MNOHDY ALCHYMIE 
A MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍSNÉ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY, 
KTERÉ STANOVUJÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 
NA VŠECHNY TYPY MATERIÁLŮ. TY MUSÍ BÝT 
BEZPEČNÉ, NESMĚJÍ PŘENÁŠET SVÉ SLOŽKY 
DO POTRAVIN V MNOŽSTVÍCH, KTERÁ BY 
MOHLA BÝT NEBEZPEČNÁ PRO ZDRAVÍ, NESMĚJÍ 
MĚNIT SLOŽENÍ POTRAVIN A V NEPOSLEDNÍ 
ŘADĚ NESMĚJÍ OVLIVŇOVAT (ZHORŠOVAT) 
ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI POTRAVIN  
(CHUŤ A PACH). 

Adriana Weberová

MATERIÁLY 
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DALŠÍM PŘÍKLADEM JE BALENÍ  
SLADKOSTÍ OD POEX – VÍCE NA
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MATERIÁLY

Zajímavý je určitý posun v USA a Kanadě, kde spotřebitelé 
tradičně upřednostňovali tuhé plastové obaly. K posunu po-
ptávky směrem k flexibilním plastům přispívají mj. kulturní vlivy 
z Mexika a rušnější životní styl.

Podle společnosti PlasticsEurope tvořily v roce 2017 asi dvě 
třetiny evropské poptávky po plastech včetně obalů společně 
Německo, Itálie, Francie, Spojené království a Španělsko. 
Evropská unie si dala za cíl, aby byl veškerý odpad z plasto-
vých obalů recyklovatelný do roku 2030, což vyvíjí vzrůstající 
tlak na výrobce, aby postupně vyvíjeli a zaváděli obaly, které 
tento požadavek splní.

V asijsko-pacifickém regionu naznačuje nárůst populace v pro-
duktivním věku spolu s nárůstem počtu domácností s dvojím 
příjmem i celkový růst příjmů a vyšší poptávku po hotových jíd-
lech a balené stravě s delší trvanlivostí. Podle zmíněné zprávy 
ResearchAndMarkets.com lze očekávat, že do roku 2030 
budou Čína a Indie domovem dvou třetin světové populace 
střední třídy, definované příjmem a životním stylem. Jejich zvy-
šující se nároky na potraviny, léčiva a další položky budou 
přínosem i pro rozvoj výroby a spotřeby flexibilních plastů.  
K tomuto vývoji přispívá i postupující urbanizace podobně 
jako ve státech Perského zálivu. 

Mezi výrobní trendy flexibilních plastových obalů patří po-
stupný přechod k monomateriálům, zjednodušení grafiky po-
tisku a zvýšení používání nízkomigračních barev k tomuto 
potisku. Flexibilní plasty mají menší uhlíkovou stopu než rigidní  

(s použitím o 88 % méně fosilních paliv na srovnatelný 
obalový efekt) a redukují objem odpadu vůči nim o 66 %. 

VÝZKUMNÁ MARKETINGOVÁ SPOLEČNOST 
RESEARCHANDMARKETS.COM PUBLIKOVALA 
KONCEM LISTOPADU 2020 ZPRÁVU THE GLOBAL 
FLEXIBLE PLASTIC PACKAGING MARKET, 
2020. OPROTI SVÉMU NÁZVU NEZAHRNUJE JEN 
SOUČASNÝ STAV, ALE I PŘEDPOKLÁDANÉ TRENDY 
V TOMTO ODVĚTVÍ DO ROKU 2030. ANALYZUJE 
TAKÉ Z HLEDISKA DESETI KRITÉRIÍ NĚKOLIK SET 
PŘEDNÍCH SPOLEČNOSTÍ NA TRHU. PATŘÍ MEZI 
NĚ NAPŘÍKLAD U NÁS DOBŘE ZNÁMÉ AMCOR, 
CONSTANTIA FLEXIBLES, HUHTAMAKI, MONDI 
GROUP NEBO SEALED AIR CORPORATION.

Miroslav Dočkal 

SVĚTOVÝ TRH 
FLEXIBILNÍCH 
PLASTOVÝCH 
OBALŮ 

TRENDEM  
JE PŘECHOD 

K MONOMATERIÁLŮM.



52 www.packagingherald.cz

LOGISTIKA

PŘEPRAVNÍ A EXPORTNÍ BALENÍ V SOBĚ ZAHRNUJE 
ŠIROKOU ŠKÁLU OBALOVÝCH ŘEŠENÍ. ZÁKLADEM 
A NOSNÝM MATERIÁLEM PRO VÝROBU VĚTŠÍCH 
TRANSPORTNÍCH OBALŮ JE DŘEVO, V DNEŠNÍ 
DOBĚ DOPLNĚNÉ SOFISTIKOVANÝMI 
MATERIÁLY. NEZASTUPITELNOU ROLI MAJÍ 
V PŘEPRAVNÍM BALENÍ ALE I VLNITÁ LEPENKA 
A PLAST.

Adriana Weberová

V zámořské přepravě je rovněž trendem důraz na ekologič-
nost a snadnou likvidaci obalu v cílové destinaci. V USA, Číně 
nebo Austrálii se dbá i na vizuální stránku obalu. „Zbarvení 
dřeva nebo horší čitelnost značení může zapříčinit, že je celá 
zásilka vrácena do země původu,“ varuje Tomáš Körner, ve-
doucí produktu Obaly Geis CZ + SK. Dále zde podle něj 
dominují tři hlavní aspekty: certifikace, marketing a úspora. 
Stále častěji se setkává s  požadavky na certifikace FSC 
(někdy PEFC). Zboží nestačí jen vhodně zabalit, je možné 
také využít obal jako nosič reklamy či sdělení zákazníkovi. 
Například právě „eko“ značkou na obalu lze zlepšit image 
firmy. Možnost úspory vidí v unifikaci obalů, vyšší míře vyu-
žívání vratných obalů nebo v obalech vyrobených z vlnité le-
penky, které lze jedním pohybem složit a urychlit tak balení.

Vlnitá lepenka v akci
Ve společnosti Smurfit Kappa zaznamenali odklon od růz-
ných druhů výplní a doplňků na bázi plastů, ať už se jedná 
o výplňové polystyreny (EPS), polyuretanové (PUR), polyety-
lenové (PE) pěny, které se daří nahrazovat vlnitou a vošti-
novou lepenkou. „Různé druhy ochranných pytlů z PE, PP, 
LDPE a podobně úspěšně supluje jako ochrana proti poškrábání 
např. voskový papír,“ vyjmenovává alternativy Jiří Rak, business 

V hlavní roli dřevo
Klasické metody exportního balení jsou natolik osvědčené a denně 
prověřované v praxi, že se nedá hovořit o nějakém razantním vý-
voji. Stále platí, že obal musí zohledňovat všechna rizika, kterým 
v celém logistickém řetězci až do cílové destinace bude čelit. 
„Kromě rizik spojených s dopravou, překládkou či vykládkou jsou 
pro nás Středoevropany technické či klimatické podmínky v někte-
rých místech světa opravdu extrémní. Zůstávají tedy hlavní poža-
davky na mechanickou a klimatickou ochranu baleného výrobku,“ 
připomíná Michal Kment,   jednatel společnosti Kment.

DŘEVO,  
LEPENKA, 
NEBO PLAST?

Fo
to

: O
ba

ly
 G

ei
s 

C
Z 

+ 
SK

 

PŘEPRAVA  
LETECKÉHO KŘÍDLA ULTRALIGHT  
Z USA DO ČESKÉ REPUBLIKY A ZPĚT

SKLADOVÁNÍ ČERPADEL 36 MĚSÍCŮ  
VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ  
S VÝKYVY TEPLOT -40 AŽ +30 °C…



53

PI

development manager společnosti. U konstrukcí hraje podle něho 
prim optimálnost a efektivita. „Je velmi důležité vždy zvážit celý 
logistický řetězec. Produkt musí dorazit k zákazníkovi v pořádku, 
ale obal by neměl být zbytečně předimenzovaný. Zároveň vždy 
zvažujeme i optimální vytížení dopravy. Dá se říci, že navrhování 
obalů je ‚malá věda‘.“ Potvrzuje, že mezi nejnáročnější produkty 
z hlediska ochrany patří ty nejdražší, např. elektronika, IT hard-
ware či součástky do automotive sektoru, ale i např. bezpečná 
přeprava pracího gelu v e-commerce může být výzvou. 

Trendy nastoluje automotive
Nejnovější trendy v přepravním balení, inspirující i další odvětví, 
vycházejí především z automobilového průmyslu. A právě na 
tento segment se zaměřuje i společnost Smart Product Solution 
vyrábějící primárně vratné obaly. „U vratných (víceúčelových) 
obalů se kromě jejich životnosti a recyklovatelnosti také klade 
velký důraz na maximalizaci vratného poměru (pod nímž si mů-
žeme představit snahu o co nejmenší objem obalu po jeho roz-
ložení/složení) a rovněž handling, tedy náročnost přenastavení 
vratného obalu do stavu zaručujícího maximální vratný poměr. 
Zvyšují se také požadavky na univerzální obalová řešení,“ vysvět-
luje Michal Kovařík, managing director společnosti.

Náročnost ochrany se odvíjí od senzitivity povrchu a tvarové sta-
bility přepravovaného produktu. V automobilovém průmyslu se 
jeví z hlediska ochrany jako nejnáročnější přeprava pohledo-
vých lakovaných dílů.

Robustní a odolná vícecestná přepravka 
Plastové balení nabízí také společnost TBA Plastové obaly. 
Poslední novinkou je obzvlášť robustní a odolná vícecestná pře-
pravka (box) ALC vyrobená z PP polymeru. Jejími hlavními vý-
hodami jsou prostorová úspora při přepravě prázdného obalu, 
její stohovatelnost v prázdném i plném stavu, ale také její víko, 
které lze otočit o 270 stupňů. To umožňuje snadné stohování 
bez jeho poškození. 
„Pokud jsou boxy prázdné, lze je snadno vzájemně stohovat. 
Výsledkem je, že využívají až o 75 % méně objemu a pomá-
hají tak šetřit cenné místo. Vzhledem k tomu, že je nový box tep-
lotně odolný v rozmezí od -20 °C 
do +80 °C, může být použit i v ná-
ročných podmínkách,“ upřesňuje 
Petr Kříž. Hladké dno přepravky 
umožňuje její manipulaci na váleč-
kové dráze. Box lze pořídit s víkem, 
bez víka a se stohovací lištou. K dis-
pozici je ve čtyřech velikostech. 
Přepravky jsou určeny k  distribuci 
zboží ve všech možných sekto-
rech FMCG, farmacie, automotive 
i e-commerce.

LOGISTIKA 

... již 25 let servisujeme vaše palety!... Váš partner v paletách

www.herus-palety.cz

V AUTOMOTIVE SE DBÁ  
NA ENVIRONMENTÁLNÍ HLEDISKO –  
VÍCE NA

„VYRÁBÍME TY NEJLEPŠÍ  
OHŘÍVAČE, UDĚLEJTE NÁM  
TEN NEJLEPŠÍ OBAL“

O SKLOPNÉM BOXU  
PRO ZADNÍ ČÁST SEDADLA  
VLAKOVÉ SOUPRAVY NA
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DNEŠNÍ DOBA PŘEJE ELEKTROMOBILITĚ A SNAHA O OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE 
VŠECH ODVĚTVÍCH LIDSKÉ ČINNOSTI JE ZNATELNÁ I V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU. PŘESTO SE 
ELEKTROMOBILITA DOSTALA DO POPŘEDÍ ZÁJMU AUTOMOBILEK AŽ V NEDÁVNÉ MINULOSTI, PROTOŽE 
NÁKLADY NA VÝVOJ A VÝROBU VOZIDEL POHÁNĚNÝCH UDRŽITELNÝMI TYPY ENERGIÍ BYLY NADMÍRU 
VYSOKÉ. VÝROBCI AUTOMOBILŮ NAVÍC TLAKU ODBORNÉ VEŘEJNOSTI, ALE I POLITICKÝCH KRUHŮ 
DLOUHO ODOLÁVALY, ALE NAKONEC NEODOLALI. 

Magdalena Bambousková

automobilky a s elektromobilitou se tzv. roztrhl pytel. Výhodou 
elektrického pohonu jsou nízké emise, levný provoz a nízká 
hlučnost. V případě elektromobilu jsou velkou výhodou také 
nízké nároky na průběžný servis. Má to však háček – balení 

Automobilka Tesla vyjela se svým prvním elektromo-
bilem s názvem Tesla Roadster už v roce 2008. Vůz 
poháněný lithium-iontovým akumulátorem měl dojezd 

téměř 400 km. Krátce nato začaly reagovat i ostatní světové 

LOGISTIKA

Bezpečné balení 
lithiových baterií  
je složitým trendem
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www.epal-palety.cz

PALETY EPAL:

• KONTROLOVANÁ KVALITA – klíčový faktor pro bezpečnost, spolehlivost a dlouhou životnost

• UDRŽITELNOST – 100% z přírodního materiálu, 100% ekologické, účinně snižují CO2

• STANDARDIZACE – základ pro efektivní logistický řetězec – přepravu, manipulaci i skladování

• SUŠENÍ A TEPELNÉ OŠETŘENÍ DLE ISPM-15 – mimořádná pevnost a životnost včetně ochrany životního prostředí
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a přeprava baterií, článků a akumulátorů nebo celých modulů 
podléhá přísným mezinárodním předpisům a baterie patří do 
kategorie nebezpečných věcí.

Zájem o zkoušení obalů  
pro baterie propukl v roce 2018
Ve zkušebně CIMTO jsme už od roku 2018 zaznamenávali 
neustále se zvyšující poptávku po zkoušení obalů pro baterie 
a akumulátory. Proto se podíváme na vybrané baterie a po-
žadavky na jejich zabalení detailněji. 

Baterie jsou kromě elektromobilů v dnešní době běžně po-
užívané v drobných nástrojích, telefonech a další přenosné 
elektronice. Mohou však představovat nebezpečný zdroj 
tepla, jisker nebo ohně, pokud nejsou pro přepravu zabaleny 
správným způsobem. Přeprava baterií pochopitelně podléhá 
předpisům mezinárodního rozsahu, a to zejména balení ba-
terií lithium-iontových nebo lithium-kovových, ale na začátku 
je potřeba uvážit hlavně obecné zásady bezpečnosti. Musí 
být proveden výběr vhodného a odolného vnějšího obalu, dů-
kladně zvolena ochrana kontaktů baterie zabraňující jiskření 
nebo zkratu a také pečlivě uspořádány všechny vnitřní sou-
části balení, které jsou ochranou samotné baterie před nástroji 
nebo jinými kovovými předměty. 

Kvůli riziku vznícení musí být jakékoli zařízení s nainstalo-
vanými bateriemi během přepravy vypnuté. Přepínače musí 
být zajištěné tak, aby se nemohly, byť náhodně, aktivovat. 
Všechna, i ta nejjednodušší zařízení, jako je powerbanka 
nebo vrtačka, mohou v případě jejich aktivace generovat ne-
bezpečné teplo.

Baterie lithium-kovové a lithium-iontové  
vyžadují specializované balení
Při přepravě téměř jakýchkoli baterií je nejzásadnější chránit 
všechny jejich kontakty před zkraty, které by mohly způsobit 
vznícení. Baterie lithium-kovové a lithium-iontové jsou pro pře-
pravu regulovány a spadají do kategorie nebezpečných věcí. 
Vyžadují specializované balení, relevantní bezpečnostní štítek 
a také dokumentaci, která potvrdí dodržení předpisů.

Lithiové baterie musí odpovídat příslušným podmínkám zvlášt-
ních ustanovení v kapitole 3.3 dohody ADR, a to odstavcům 
(paragrafům) 188, 230, 310 nebo 636, v opačném případě 
nejsou povoleny k přepravě. Co se týče nebezpečnosti, řa-
díme lithiové baterie vždy do třídy 9 a pro plně regulované 
zásilky je také vyžadován štítek, který tuto třídu charakteri-
zuje. Od 1. ledna 2019 se podoba povinného štítku změnila  
a předchozí verze již neplatí. 

Články a baterie, články a baterie obsažené v zařízení nebo 
balené se zařízením, obsahující lithium v jakékoli formě, musí 
být přiřazeny k UN číslům 3090, 3091, 3480 nebo 3481.

LOGISTIKA 

ZÁKAZNÍCI VOLÍ NEJČASTĚJI 
LEPENKOVÉ BEDNY 4G,  
BEDNY DŘEVĚNÉ 4C, 

PŘÍPADNĚ BEDNY Z PŘEKLIŽKY 
(4D).
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UN 3090 představuje lithium-kovové baterie, UN 3091 ba-
terie lithium-kovové balené se zařízením nebo v zařízení ob-
sažené, UN 3480 jsou baterie lithium-iontové a UN 3481 
baterie lithium-iontové balené se zařízením nebo v zařízení ob-
sažené. Články a baterie musí být vyráběny v programu řízené 
kvality, požadavky na něj jsou uvedeny v kapitole 2.2.9.1.7. 
Články obsažené v zařízeních nesmí být možné během pře-
pravy vybít tak, aby napětí v otevřeném obvodu kleslo pod 
dva volty nebo pod dvě třetiny napětí nevybitého článku, 
podle toho, která hodnota je nižší.

Bez vnitřního obalu to nepůjde
Pro účely těchto pokynů pro balení je „zařízení“ klasifikováno 
jako zařízení nebo přístroj, kde lithiový článek nebo baterie 
zajišťuje elektrickou energii pro jeho provoz. Baterie (článek) 
musí být zabalena ve vnitřním obalu, který je zcela uzavřen  
a potom umístěn v silném a pevném vnějším obalu; nebo 
potom umístěna se zařízením v silném a pevném vnějším 
obalu. 

Zařízení musí být zabezpečeno proti posunu (pohybu) uvnitř 
vnějšího obalu a musí být vybaveno účinnými prostředky, které 
zabrání náhodnému zapnutí zařízení. Maximální počet baterií 
v každém balení musí být minimální počet potřebný pro napá-
jení zařízení plus dvě náhradní. Každé balení baterií/článků 
nebo kompletní balení musí vydržet test pádem z výšky 1,2 m 
v jakémkoliv směru, aniž by došlo k poškození baterií/článků 
v něm obsažených nebo k posunutí obsahu obalu, které by 
umožnilo vzájemný kontakt mezi bateriemi/články, případně 
k uvolnění obsahu. Maximální čistá hmotnost lithiových ba-
terií/článků v jednom balení je 5 kg. Jako vnější obal mohou 
být použity pouze následující druhy obalů: sudy (z oceli, hli-
níku nebo jiného kovu, překližky, lepenky, plastu), kanystry 
(z oceli, hliníku, plastu) a bedny (z oceli, hliníku nebo jiného 
kovu, přírodního dřeva, překližky, rekonstituovaného dřeva, le-
penky, plastu). Za často používané řešení pro balení lithiových 
baterií lze považovat také velké obaly s kódovým označením 
50 a k tomu příslušné písmeno označující materiál, ze kterého 
je velký obal vyroben. 

Zákazníci, kteří zkoušejí ve zkušebně CIMTO obaly na lithiové 
baterie, k tomuto účelu volí nejčastěji lepenkové bedny 4G, 
bedny dřevěné 4C, případně bedny z překližky (4D). Stejný 
zájem je také o využití velkých obalů z lepenky 50G nebo  
z dřevěných materiálů. Velké obaly mohou být vybrány pouze 
v případě, že žadatel neuvažuje o letecké přepravě, která tyto 
typy obalů nepřepravuje. 

Pokud se zaměříme na povinné předepsané zkoušky pro dva 
vybrané obaly lithiových baterií, a sice na lepenkovou bednu 
4G (skupinový obal – kde je lepenková bedna 4G obalem 
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vnějším) a na velký obal z lepenky 50G, shledáme, že dříve, 
než se odesílateli podaří lithiové baterie bezpečně zabalit, 
musí projít řadou kritických parametrů a zkoušek. 

Lepenkové bedny 4G musí nejprve potvrdit odolnost vnějšího 
povrchu k absorpci vody podle Cobba. Ta nesmí být (v re-
žimu Cobb1800) vyšší než 155 g/m2, a to po dobu 30 min. 
Následuje kondicionování, zkouška řízenými vibracemi, hori-
zontální rázy, volný pád a stohování. Důležitým parametrem 
skupinového obalu z lepenky 4G je také jeho nejvyšší povo-
lená čistá hmotnost, která činí 400 kg. 

Velké obaly z lepenky 50G musí splnit zkušební požadavky 
kapitoly 6.6.5.3 dohody ADR (konkrétně zkoušku zdvihem 
zdola, známější pod názvem vidlicová manipulace, zkoušku 
zdvihem shora, tzv. závěsnou manipulaci, stohování s nejvyšší 
dovolenou celkovou hrubou hmotností a velmi kritický volný 
pád z výšky), která je příslušná dané obalové skupině. Jak 
již bylo zmíněno, v případě lithiových baterií se jedná o pád  
z výšky 1,2 m. Pro velké obaly z tuhé lepenky pak platí, stejně 
jako pro lepenkové bedny, nutnost potvrdit odolnost vnějšího 
povrchu k absorpci vody podle Cobba.

Odesílatel, který má zajistit správné zabalení lithiových baterií, 
a to nejen lithium-kovových, ale i lithium-iontových, musí ujít 
dlouhou cestu a prokousat se řadou předpisů. Pokud však vy-
trvá a využije například rad bezpečnostního poradce, čeká ho 
na konci této cesty bezpečně a správně zabalená baterie.

BATERIE LITHIUM-KOVOVÉ 
A LITHIUM-IONTOVÉ 
SPADAJÍ DO KATEGORIE 
NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ.
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V NEKONEČNÉ ÉŘE PANDEMIE HRAJÍ V LOGISTICE VÍCE NEŽ KDY JINDY DŮLEŽITOU ROLI ČAS A KVALITA. 
LOGISTIČTÍ PROVIDEŘI SI TOTIŽ MUSÍ UMĚT PORADIT S TRANSPORTEM, SKLADOVÁNÍM A DISTRIBUCÍ 
VAKCÍN. SVÁ PŘÍSNÁ PRAVIDLA MÁ TAKÉ DISTRIBUCE TESTOVACÍCH SAD.

Adriana Weberová

Zásadní roli v logistice vakcín proti covidu-19 má již zmíněná 
společnost DHL Express, která jen od Vánoc do ledna doručila 
do 10 evropských zemí a uskutečnila více než 50 letů pře-
pravujících vakcíny do evropských lokalit. Kromě Evropy pře-
pravovala dávky vakcín také do Bahrajnu, Chile, Kostariky, 
Izraele, Mexika, Ománu a Singapuru.

„Portfolio společnosti DHL pro zdravotnický sektor zahrnuje 
více než 150 farmaceutů, kolem 20 skladů klinických testů, 
více než 100 certifikovaných stanic, přes 160 skladů kva- 

V celosvětovém měřítku čelí poskytovatelé logistických 
služeb výzvě co nejrychlejšího zavedení dodavatel-
ského řetězce v oblasti zdravotnictví a obzvlášť v distri-

buci vakcíny proti covidu-19. Bude potřeba dodávat vakcíny 
v bezprecedentním množství: více než deset miliard dávek po 
celém světě, včetně regionů s méně rozvinutou logistickou in-
frastrukturou, kde žijí přibližně tři miliardy lidí. V příštích dvou 
letech budou muset podle společnosti DHL Express dopravci 
zajistit mezinárodní přepravu až 200 000 palet a 15 milionů 
chladicích boxů, což znamená uskutečnit asi 15 000 letů.

LOGISTIKA

Svět se musí  
připravit na distribuci 
10 miliard vakcín



59

lifikovaných pro GDP, kolem 15 míst certifikovaných GMP, 
více než 135 lékařských expresních míst a  mezinárodní 
rychlou logistickou síť pro 220 zemí a teritorií,“ vyjmenovává 
zázemí globální společnosti Alberto Nobis, generální ředitel 
DHL Express Europe. S leteckou flotilou více než 260 vyčle-
něných přepravních letadel, s mnoha partnerskými leteckými 
společnostmi a sítí hubů a překladišť ve více než 220 zemích 
a  teritoriích je připravena na celosvětovou dodávku vakcín 
proti covidu-19. 

Společnost DACHSER byla pověřena transportem a sklado-
váním mrazicích a chladicích boxů s vakcínami proti covidu-19 
a jejich distribucí v Berlíně. Za dodržení všech bezpečnost-
ních a kvalitativních standardů musí denně zajistit dodávky do 
šesti berlínských očkovacích center, jedenácti nemocničních 
lékáren a až k šedesáti mobilním očkovacím týmům. Distribuce 
potřebného příslušenství pro očkování pak probíhá ze skladu 
společnosti DACHSER. 

„S berlínským senátem úzce spolupracujeme od července 
minulého roku, kdy jsme začali skladovat osobní ochranné 
prostředky a rychlotesty na koronavirus a distribuovat je do 
zdravotnických zařízení ve městě,“ uvádí Olaf Schmidt, general 
manager logistického centra DACHSER Berlín-Brandenburg 
v  německém Schönefeldu. „DACHSER v  posledních le-
tech investoval do obchodního řešení v oblasti Life Science  
& Healthcare, abychom mohli nabídnout sofistikovaná logis-
tická řešení pro produkty z této oblasti, včetně vakcín. To za-
hrnuje například kvalifikovaný tým na globální a  regionální 
úrovni, který zajistí dodržování vysokých standardů kvality pře-
prav a manipulace s tímto extrémně citlivým zbožím,“ dodává 
k připravenosti společnosti na vzniklou situaci Jan Polter, ob-
chodní ředitel DACHSER Czech Republic.

Společnost DoDo má zase zkušenosti s distribucí samood-
běrových sad Gargtest na onemocnění covid-19. Dostupné 
jsou zatím v Praze, kde se o doručení, testování i vystavení 
certifikátu pro vycestování stará firma Chromozoom, která po-
věřila distribucí právě společnost DoDo. „Při výběru kurýrní 
služby jsme oslovili všechny významné hráče, kteří operují 
na českém trhu. Společnost DoDo se dokázala nejlépe při-
způsobit našim požadavkům a na změny, které ze začátku 
přicházely poměrně rychle, dokázala rychle reagovat. Proto 
jsme pro spolupráci vybrali právě ji,“ vysvětluje Lukáš Pekárek, 
ředitel společnosti Chromozoom ČR.

Testovací metoda Gargtest je založena na principu kloktání 
dutiny ústní a hltanu, které lze provést i doma. Zbytek pak ob-
stará kurýr, který vám sadu přiveze, na vzorek počká a ná-
sledně ho odveze do testovací laboratoře. Výsledek má přitom 
odpovídat klasickému PCR testu.

Objednání služby je snadné. Stačí provést objednávku na 
webové stránce dodavatele Chromozoom.cz. V ceně testo-
vací sady je již zahrnutá i služba doručení kurýrem, následné 
doručení vzorku do laboratoře a v neposlední řadě také sa-
motný laboratorní PCR test.

Kurýr DoDo dokáže zajistit výsledek testu do čtyřiadvaceti 
hodin. Testovací sadu zvládne dovézt obratem hned po objed-
nání ve vybraném hodinovém slotu. „Naši kurýři zákazníkům 
odběrovou sadu přivezou až domů, bezkontaktně předají, po-
čkají na odběr vzorku a následně jej doručí do laboratoře,“ 
popisuje proces Michal Menšík, CEO logistického start-upu 
DoDo.

Odběrové sady obsahují plastovou zkumavku se stabilizačním 
práškem, který během transportu uchová vzorek ve správném 
stavu pro testování. Zkumavka je při doručování k laborator-
nímu rozboru zabalena v bezpečnostním trojitém obalu a ve 
voze bezpečně uložena v přepravním boxu.

Pro rozvoz Gargtestů má DoDo vyhrazenou speciální flotilu 
ekologických CNG vozů zajišťujících maximální bezpečnost 
převozu vzorků. Testování zajišťuje pražská laboratoř GHC 
Genetics. Ta aktuálně poskytuje testovací kapacitu až tisíc 
vzorků denně. Počet testovacích sad, které kurýři každý den 
rozvezou, se pohybuje v  řádu vyšších desítek kusů. Zájem  
o službu však každým dnem stoupá. Znatelný je zejména ná-
růst poptávky ze strany společností, pro něž jsou Gargtesty 
ideálním způsobem, jak nechat pravidelně testovat jejich pra-
covníky a zbytečně je netrápit nepříjemným výtěrem z noso- 
hltanu. Podle zájmu se služba může do budoucna rozšířit i do 
dalších regionů.

Dalším hráčem na „covidovém trhu“ může být společnost 
BITO-Lagertechnik Bittmann. Ta ve spolupráci se start-upem 
Tec4med Life Science vyvinula digitální box a výkonný systém 
pro přepravu farmaceutických výrobků citlivých na teplotu. Box 
splňuje i  specifické požadavky pro převoz vakcín proti co-
vidu-19. Více jsme se obalu věnovali na webových stránkách 
www.packagingherald.cz. 

LOGISTIKA
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DVĚMA HLAVNÍMI VÝROBCI VÝSEKOVÝCH NÁSTROJŮ NA ČESKÉM TRHU JSOU UŽ DLOUHÁ LÉTA DVĚ 
SPOLEČNOSTI: DOMÁCÍ SPOLEČNOST KAREL KAŇÁK A NADNÁRODNÍ SPOLEČNOST MARBACH 
S POBOČKOU V RAJHRADĚ U BRNĚ. PODÍVEJME SE PROTO NA JEJICH POSLEDNÍ LOŇSKÉ NOVINKY 
A NEJBLIŽŠÍ VÝHLED.

Miroslav Dočkal 

BOBST, která vytvořila a zaštítila celosvětovou skupinu certifi-
kovaných výrobců výsekových nástrojů, která má v současnosti 
18 členů. V první polovině roku 2020 se jejím členem stala  
i společnost Karel Kaňák jako první a zatím jediná certifi-
kovaná firma ve střední a východní Evropě. Certifikovaným 
výrobcům nabídl BOBST mimo jiné možnost nabízet jejich 
zákazníkům svou digitalizovanou technologii TooLink. 

Sendvičové nástroje a HYBRIDSetter
Společnost Karel Kaňák klade důraz na krátkou přípravu ná-
stroje ve výsekovém stroji, plynulost výroby a zajištění vysoké 
rychlosti výseku. Délku přípravy ovlivňuje několik faktorů včetně 

Nejen epidemie nemoci covid-19, ale i celkový vývoj 
mezinárodního trhu má velký vliv na rozvoj tech-
nologií výsekových nástrojů. Výrobci obalů, kteří si 

během několika minulých let pořídili nové stroje, očekávají je-
jich maximální využití pro zvládání potřebného většího objemu 
zakázek a vyšší kvality v krátkých termínech dodání. 

Z uvedených důvodů bylo potřeba propojit výrobce výsekových 
strojů a nástrojů s prvořadým cílem zkrátit přípravné časy na 
minimum, udržovat konstantní úroveň kvality a také co nejvíce 
prodloužit životnost nástrojů a tím pomáhat výrobcům obalů 
ve zvyšování produktivity. Tohoto úkolu se ujala společnost 

TECHNOLOGIE 

Výsekové nástroje 
vstupují do roku 2021

Nový frézovaný plech s negativním násekem od společnosti Karel Kaňák
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způsobu výroby výsekového nástroje, typu sekacího nože  
a stavu výsekového stroje. 

V poslední době významně roste poptávka po sendvičových 
nástrojích. Jejich velkým benefitem je rozměrová stálost v ná-
vaznosti na potřeby vysokorychlostních balicích linek. Se sta-
bilními a přesnými nástroji jsou výrobci obalů schopni dodávat 
slepené skládačky s menší rozměrovou odchylkou, díky které 
balicí linky dosahují vyšších rychlostí při balení. Dalším bene-
fitem je i výrazně vyšší životnost. Tyto nástroje dosahují život-
nosti až 5 000 000 archů na jednu výměnu sekacích nožů. 
S vyšší životností nástrojů se snižuje i počet prvotních příprav 
a tím dochází k dalšímu zkrácení neproduktivních časů.
 
Výsekové nástroje se ale neomezují jen na vyseknutí obalu, 
rovněž se do nich zavádějí různé typy slepotiskových nástrojů 
(2D, 3D) nebo negativní náseky, které napomáhají ke snad-
nějšímu otevírání skládaček. Vše na jeden průchod strojem: 
výsek obalu, slepotisk a negativní násek obalu včetně jeho 
přesného narylování. 

Se zvyšující se rychlostí a automatizací zpracování 
obalů je kladen velký důraz na eliminaci odpadů mezi 
skládačkami. I proto začátkem roku 2020 společnost 
Karel Kaňák nainstalovala nový stroj HYBRIDSetter  
a zavedla s tím spojenou novou technologii na vý-
robu horních vylupovacích nástrojů. Tento automatický 
stroj zabezpečuje vkládání ostrých ocelových kolíků 
a plechů s výrazně vyšší přesností, včetně možnosti 
ukládat tyto prvky ve více výškových úrovních. S tech-
nologií dynamických 3D vylupovacích nástrojů zákaz-
níci významně snižují počet spodních jehel a zkracují 
neproduktivní časy potřebné na přípravu zakázky ve 
stroji i mimo něj.

Třikrát Marbach: crease-plate-die,  
mcut|matrix a balení za studena s msilver
Zajímavé novinky zavedla i společnost Marbach. Loni v říjnu 
adaptovala v podobě crease-plate-die|+ a crease-plate-die|rc 
svou technologii rýhovacích desek pro vytváření zaoblených 
rohů z potravinářského do tabákového průmyslu. Několik zá-
hybů těsně vedle sebe tak umožní vytvořit oblý roh například 
krabičky cigaret. Přitom je potřeba nastavovat každý záhyb 
a vzdálenosti mezi nimi individuálně, podle daného typu pa-
pírového či lepenkového materiálu. Protože technologie umí 

izolovat přípravu normálních křížových záhybů desek od roho-
vých záhybů, umožňuje rychlou a snadnou přípravu řezacího 
nástroje a přizpůsobení rýhovacích parametrů specifikova-
ných výrobcem cigaret, a to i při změně materiálů a výkyvech  
v jeho kvalitě, aniž by to mělo vliv na rychlost a kvalitu balení. 
V prosinci nabídlo oddělení Marbach Die Supplies nové ruční 
zařízení mcut|matrix pro řezání rýhovacích matric přímo na 
vysekávacím stroji. Určeno je zejména pro výrobu obalů. Díky 
proměnlivému rozměru lze mcut|matrix použít pro širokou škálu 
rýhovacích geometrií – je extrémně flexibilní. Jeho speciální 
konstrukce snižuje řeznou sílu na minimum, takže při řezání rý-
hovacích matric postačuje malá síla. V případě potřeby lze ře-
zací nože rychle a snadno vyměnit, takže mcut|matrix je opět
připraven k použití. Nastavitelný měřič délky lze rychle uza-
mknout, řešení rovněž zajišťuje vysokou přesnost opakování.
Poslední novinkou, kterou zmíníme, jsou speciální ocelové ma-
trice pro balení za studena, v potravinářském průmyslu použí-
vané zejména pro balení klobás a sýrů. U aplikací řezání za 
studena probíhá celý proces balení v jednom stroji.

Nejprve je obal tepelně formován z plastové fólie, poté je 
vložen produkt a obal je utěsněn krycí fólií. Řezání obalu se 
také provádí ve stejném zpracovatelském stroji, a to ve dvou 
krocích. Nejprve je obal vysekán v pravém úhlu k fólii a poté 
je proveden podélný řez. Pro příčné řezání se používá spe-
ciální nástroj. Ocelové matrice Marbach pro řezání obalů 
za studena jsou k dispozici i pro křížové řezání. Jsou vyba-
veny ostřími msilver se speciálním povlakem, extrémně ostrým  
a odolným proti tlaku, což zajišťuje dlouhou životnost nástroje 
a maximální produktivitu. Pokud by se časem přece jen snížil 
řezný výkon nože, řešení umožňuje jeho velmi rychlou vý-
měnu – ve srovnání s kompletními ocelovými nástroji za nízkou 
cenu.
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Rylovací (bigovací) forma pro Marbach crease-plate-die|rc, technologii 
vytváření zaoblených rohů na obalech tabákových výrobků

LEHČÍ SEPARACE A EFEKTIVNĚJŠÍ  
SKLADOVÁNÍ – VÍCE NA
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Nákup produkčních zařízení pro industriální tisk je náročná záležitost a v době koronaviru se může zdát jako 
takřka nemožný. Komplikuje se přímý kontakt, osobní prezentace i možnost sáhnout si na výtisky. 
KONICA MINOLTA ale situaci vyřešila úspěšně po svém a organizuje živé interaktivní prezentace 
KM ON AIR z Bratislavy, kde sídlí její celosvětově nejmodernější showroom se zaměřením na nejnovější 
technologie industriálního tisku.

technologie. Samotný přenos má pak několik výhod – zá-
kazník vidí z pohodlí vlastní kanceláře vše potřebné a může 
se ptát na cokoliv, co ho zajímá. Zařazena jsou také krátká 
ilustrační videa zevnitř strojů. Poskytují detailní záběry na jed-
notlivé komponenty a procesy v jednotlivých zařízeních. Díky 
tomu má divák komplexní pohled na funkčnost stroje. Často 
i ve větší míře, než kdyby byl osobně v showroomu. Z dů-
vodu bezpečnosti totiž některé části stroje během provozu není 
možné ukázat živě.

Vzorky přímo do rukou 
Cílem Konica Minolta ON AIR je poskytnout komplexní pohled 
na konkrétní prezentované technologie. I proto má zákazník 

„Chceme, aby naše showroomy zůstaly pro 
naše zákazníky otevřené i v této nelehké 
době. Současná opatření jim často nedo-

volují osobní přítomnost na prezentacích. Proto jsme hledali 
cestu, jak situaci řešit. A právě tehdy jsme začali s interaktiv-
ními živými prezentacemi KM ON AIR. Bratislavský showroom 
pro ně byl díky svému zázemí ideální,“ vysvětluje zrod myš-
lenky ředitel industriálního a produkčního tisku Konica Minolta 
Pavel Franko. 

Během vysílání je v showroomu pěkně rušno. Nechybějí mik-
rofony, pořádné nasvícení ani několik kamer. Ty zabírají ope-
rátory, kteří v reálném čase představují zákazníkům nejnovější 

PR PREZENTACE 

Konica Minolta 
ON AIR
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přímo zapojovat do prezentace a ptát se na všechny detaily 
stejně jako během standardního rozhovoru,“ doplňuje Boris 
Samaras, který je operátorem bratislavského showroomu. Ten 
Konica Minolta otevřela v listopadu 2019. Na ploše 480 m² 
tehdy vznikl jedinečný unikát z hlediska komplexnosti zařízení, 
tiskových substrátů a workflow. 

Výrobce etiket zaujme roll-to-roll zařízení AccurioLabel 230. 
Na vstupu je k němu přidaná UV flexo jednotka od GM na 
tisk bílé barvy. AccurioLabel 230 tak umí zabezpečit plno-
hodnotný barevný potisk včetně bílé flexo barvy na různé po-
vrchy. Mezi hlavní taháky showroomu patří novinka AccurioJet 
KM-1. Jde o u UV inkjetové zařízení pro tisk středně velkých 
zakázek s variabilními personalizovanými daty až do formátu 
B2+. Zušlechtění vytištěného produktu hravě zvládne zařízení 
MGI JETvarnish 3D Evolution vhodné i pro formáty B2 a B1. 
Zařízení je současně vhodné i pro zušlechťování silnějších 
materiálů až do tloušťky 800 mic. Mohou se jím zušlechtit 
nejen obaly knih, pozvánky nebo letáky, ale je také ideálním 
řešením pro lehkou kartonáž i reklamní materiály z plastu.

O tom, že koncept funguje, svědčí i počet úspěšných inter-
aktivních prezentací pro české klienty Konica Minolta. „Jsme 
moc rádi, že na živé přenosy máme od našich klientů pozi-
tivní zpětnou vazbu. I přes popsaný systém a vybavení se tě-
šíme, až se se zákazníky potkáme během prezentací osobně. 
Osobní kontakt je pro nás totiž nenahraditelný,“ uzavírá Pavel 
Franko.

www.konicaminolta.cz

PR PREZENTACE

během prezentace vzorky i nátisky k dispozici. Před samotnou 
prezentací mají totiž zástupci firem možnost poslat svá data  
k tisku do bratislavského showroomu. Využívají k tomu soft-
warové řešení Accurio Pro Flux od Konica Minolta. To bylo 
vytvořeno speciálně pro správu a automatizaci tiskových úloh 
pro oddělení centralizovaného tisku nebo komerční tiskárny. 
Stejně tak mohou posílat i vlastní substráty, na které chtějí 
dané vzorky vytisknout. „Dodaná data operativně vytiskneme 
a vzorky zasíláme klientovi zpět tak, aby je měl k dispozici 
buď přímo během interaktivní prezentace, nebo co nejdříve 
po ní. Většinou to zvládáme během několika pracovních dní,“ 
konstatuje jeden z operátorů showroomu Boris Samaras. Není 
však výjimkou, že tisk požadovaných materiálů probíhá znovu 
i přímo během živé prezentace.

Výhodou tohoto řešení je nejen fakt, že umožňuje firmám de-
tailně poznat zařízení i během omezujících opatření, ale i to, 
že živé online prezentace významně šetří čas. „Klienti už ne-
musí sedat do auta, objednávat si ubytování a chodit se fy-
zicky podívat na prezentovaný stroj. Vše potřebné dostanou 
i během interaktivní prezentace. Jde o efektivní, ekonomické 
i ekologické řešení,“ doplňuje Pavel Franko. 
Pro kvalitní tisk jsou nezbytní i kvalitní operá-
toři. Konica Minolta ještě před samotným ote-
vřením showroomu hledala na trhu ty nejlepší 
z nich. Jsou vyškoleni přímo pro jednotlivé 
technologie a znají moderní trendy. 

Samozřejmostí je i to, že bez problému plynule odprezentují 
představené technologie nejen v češtině a slovenštině, ale i an-
gličtině a němčině. Živé přenosy z bratislavského showroomu 
totiž využívají pobočky Konica Minolta z celé Evropy. 

Nejnovější technologie
Při přípravě živých přenosů je důležité neponechat nic náhodě. 
„Víme, že živé přenosy může občas zradit technika. Proto jsme 
se spojili s odborníky na audiovizuální techniku a zajistili si 
kompletní hardwarové a softwarové vybavení tak, abychom 
podobné komplikace nemuseli nikdy řešit. Výsledkem je inter-
aktivní diskuse bez přerušení, během které se zákazníci mohou 
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LASEROVÝ VÝSEK NENÍ VLASTNĚ ZE SVÉHO PRINCIPU VÝSEKEM, ALE ŘEZÁNÍM ČI JEŠTĚ PŘESNĚJI 
VYPALOVÁNÍM LASEREM. MALONÁKLADOVÉ ZAŘÍZENÍ K TÉTO ČINNOSTI JE OBVYKLE NAZÝVÁNO 
LASEROVÝM PLOTREM (TEN ALE NESMÍME ZAMĚŇOVAT S DIGITÁLNÍM ŘEZACÍM PLOTREM S LASEROVÝM 
ZAMĚŘOVÁNÍM). V POSLEDNÍ DOBĚ ALE NĚKTERÉ Z TĚCHTO STROJŮ „PŘEROSTLY SAMY SEBE“ A VE 
SMYSLU VÝKONU JE JIŽ MŮŽEME SMĚLE OZNAČIT ZA PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ.

Miroslav Dočkal 

spolehlivé a čisté jemné a snadno odtrhnutelné perforace na-
příklad u regálových SRP či zasilatelských obalů pro e-shopy. 
Vhodný je již nejen pro výrobu maket, ale i menších výrobních 
sérií, personalizovaných a individualizovaných obalů napří-
klad s výsekem jména nebo loga, u kterých může být efekt 

Digitální laserový výsek umí vyříznout konstrukce z etiketo-
vých substrátů, plné skládačkové či vlnité lepenky, které 
byly dosud klasickým rotačním či plošným výsekem vy-

robitelné jen obtížně či vůbec: konstrukce s mnoha otvory či 
drobnými výsekovými konturami, zaoblené tvary, ostré úhly, 

TECHNOLOGIE 

Digitální 
laserový výsek již 
i v průmyslové podobě

Dárkové obaly pro T-Mobile  
od THIMM pack’n’displayZd
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ještě umocněn souběhem s digitálním tiskem. Perspektivní je  
i jeho využití pro ochranu obalů a balených výrobků proti pla-
giátům například pomocí označení obalů unikátním laserem 
vyřezaným nebo vygravírovaným kódem se symboly, čísly či 
písmeny. Velkou výhodou laserového výseku je i skutečnost, že 
u něj odpadá potřeba použít, tedy předtím vyrobit, výsekový 
nástroj (raznici) s poměrně vysokými náklady jak finančními, 
tak časovými. 

Laserový výsek  
na českém trhu
Zřejmě první společností, která na českém trhu poskytla  
a deklarovala služby průmyslového výseku, byl pražský Ateliér 
Haškovec. Již tato společnost nabídla i laserový výsek a gra-
vírování lepenek do 2mm tloušťky. „Neexistují skoro žádná 
omezení jak v digitálním výseku, tak v technice gravírování,“ 
uvedla. Kromě dokonale rovného řezu bez zjevných nerov-
ností i v ostrých rozích upozornila již tato společnost na další 
výhodu laserového výseku velmi důležitou pro obalový prů-
mysl: výrazné urychlení vyloupávání odpadových přebytků, 
protože jsou z 90–100 % odděleny od výrobku strojně. Přesto 
v portfoliu zakázek Ateliéru Haškovec hrály a dosud hrají za-
kázky, které bychom mohli zařadit do obalového odvětví, 
zcela vedlejší roli. 

Další společností nabízející zmíněné služby se stal Goldpress. 
Specializuje se zejména na jemné motivy, náročné tvary  
a mikroperforace u probarvených lepenek. Firma zároveň upo-
zornila na určité problémy s laserovým výsekem laminovaných 
lepenek. Další z významných aplikací Goldpressu je laserový 
výsek a násek etiket. Zajímavou zakázkou, která se dostala 
do referencí firmy, byla laserem vysekávaná a gravírovaná 
obálka 131. čísla grafického časopisu Font při rychlosti vý-
roby dvě obálky za minutu.

Společnost Proficut nabízí laserový výsek speciálním CO2 la-
serem s vlnovou délkou 10,6 μm, podle firmy nejvhodnějším 
pro výsek papírových materiálů. Tato společnost začala lase-
rové gravírování využívat i pro čárové kódy, datum výroby, 
exspirace a jiné údaje na tiskovinách, obalech či etiketách, 
včetně možnosti mikroperforace obalů k prodloužení trvanli-
vosti potravin nebo náseku samolepicích etiket.

Highcon a jeho aplikace
Společnost THIMM pack’n’display ve Všetatech využívá od 
loňského ledna pro výsek i gravírování obalů a POP/POS  
z vlnité lepenky digitální laserový výsekový stroj Highcon Beam 
2C. Určen je pro zpracování vlny až do tloušťky 3 mm a pro 
formáty velikosti od 500 × 700 mm do 760 × 1060 mm. 
Zvládne až 4000 archů za hodinu. Zařízení je v tomto pro-
vedení jediné v Evropě. 

Rylování (bigování) zajišťuje patentovaná technologie DART 
(Digital Adhesive Rule Technology), která ve spojení s  lase-
rovým výsekem umožňuje gravírování či vyřezávání i do ohybu 
(rylu) obalu, a to v jednom pracovním kroku. Stroj zpracovává 
digitálně předtištěné archy, přířezy vlnité lepenky a přesta-
vení stroje na novou zakázku trvá jen dvě až pět minut oproti 
20–30 minutám, obvyklým u konvenčního výseku. 

Možnosti této technologie  
si ukažme na několika příkladech. 

Do dárkového obalu Multík pro společnost Akinu byly pro 
zvýšení atraktivity laserem vyříznuty jemné kontury zvířecích 
tlapek. Uvnitř obalu zákazníci naleznou dárek z  vlnité le-
penky v podobě omalovávací 3D skládačky psa či kočky. 
Skládačka je rovněž vyrobena laserovým výsekem. 

Dalším příkladem jsou dárkové obaly pro společnost T-Mobile, 
vyrobené z hnědé vlnité lepenky a využívající přírodně pů-
sobícího designu. Uvnitř balení je vložena karta z hladké 
lepenky potištěná firemní barvou, do obalu je laserem vy-
říznuto logo společnosti i motiv srdce, kterým prosvítá ba-
revný podklad. Na designu obalového řešení se spolu 
s THIMM pack’n’display podílela společnost Publicis Groupe. 

Třetím příkladem může být zasilatelský obal na vzorky pro spo-
lečnost Herbadent. Jeho vnější strana je nepotištěná a hnědá, 
aby případné znečištění během přepravy nebylo tolik vidi-
telné. Po otevření balíčku nastane tzv. wow efekt – zákazníky 
překvapí „vylaserovaný“ nápis Herbadent a motiv zubního 
kartáčku, které se dobře doplňují se sytými barvami uvnitř 
krabice. 

TECHNOLOGIE 

Dárkové obaly pro T-Mobile  
od THIMM pack’n’display

Laserový popis na obalech realizovaný 
společností Proficut
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KDO BY NEZNAL LOVCE MAMUTŮ, KOCOURA MIKEŠE, DÁŠEŇKU NEBO HARRYHO POTTERA? 
NAKLADATELSTVÍ ALBATROS, TO JE NAŠE DĚTSTVÍ, SOUČÁST NAŠEHO ŽIVOTA. JE TO KNIŽNÍ 
NAKLADATELSTVÍ S VÍCE NEŽ 70LETOU HISTORIÍ, ZA KTEROU VYDALO PŘES 13 000 TITULŮ V CELKOVÉM 
NÁKLADU PŘES 350 000 VÝTISKŮ. JENŽE JENOM Z MINULOSTI SE ŽÍT NEDÁ, A TAK SE VE SPOLEČNOSTI 
ALBATROS MEDIA, KTERÁ DNES PROVOZUJE I DALŠÍCH 16 NAKLADATELSTVÍ, ROZHODLI VÝRAZNĚ 
INOVOVAT SVŮJ PROVOZ INVESTICÍ DO DOPRAVNÍKOVÉHO SYSTÉMU Z DÍLEN TMT CHRUDIM.

Adriana Weberová 

Logistický systém 
usnadňuje let knížek 
k zákazníkům

Výhodou řešení je modularita linky a balicích míst, která umožnila vyšší stupeň předmontáže a testování funkčních celků v TMT.
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V roce 2018 se odehrála vůbec největší investice spo-
lečnosti Albatros Media do logistiky. Bylo totiž nutné se 
připravit na další rozvoj, zejména v citlivé oblasti vy-

chystávání knížek ze skladů. Společnost se proto rozhodla vý-
razně zmodernizovat a zautomatizovat svůj skladový systém. 
Tedy oblast pokrývající pohyb knih ze skladu na balicí pulty, 
kde se vyskládají do krabic, aby odsud dále putovaly k pře-
pravcům a  ke knihkupcům nebo k  zákazníkům e-shopu: 
albatrosmedia.cz. A  byla u  toho také chrudimská společ-
nost TMT, která celý válečkový dopravníkový systém vyrobila 
a nainstalovala.

Výchozí situace byla poplatná době svého vzniku a tehdejší 
situaci na trhu. Byl zde mnohem větší podíl lidské práce – ope-
rátoři připravovali jednotlivé zásilky podle vychystávacího listu 
na vozíky a těmi se zásilky dovážely až k balicím pracovištím – 
z jedné strany tedy přicházely vychystané zásilky ze skladu, na 
druhou stranu se překládaly hotové lepenkové krabice na pa-
lety a vozily se vozíky na expedici. V průběhu let se popsané 
řešení ukázalo jako pomalé, pracné a celkově neefektivní. A to 
dokonce do takové míry, že bez nějaké změny by Albatros 
Media v budoucnu stále obtížněji zvládal růst objemu dodávek 
ve své hlavní obchodní sezoně, což je hektické období od 
půlky září až do vánočního období. To by samozřejmě zna-
menalo mnohem méně obsloužených knihkupců a pochopi-
telně i menší zisk. Navíc nebylo ve stávajícím modelu možné 
finální krabice třídit podle dodávek, distribučních směrů atd.

Zásadní inovace  
aneb Jak obstát na trhu v dalších letech?
V roce 2017 se čas nachýlil a bylo rozhodnuto o zásadní pře-
měně vychystávacího systému. Základní myšlenka pocházela 
z hlav manažerů společnosti Albatros Media, zejména Roberta 
Kubatky (vedoucí logistického centra v Rudné), Tomáše Trefného 
(IT ředitel) a Libuše Kocanové (provozní a personální ředitelka). 
Své know-how přidala i logistická poradenská firma a softwa-
rová společnost, která dodávala systém řízení skladu (WMS). 
O zbytek se postarala společnost TMT, na které bylo celou 
technologii doplnit o své konstrukční a vývojové zkušenosti 
a potom ji již „jen“ vyrobit, sesadit, nainstalovat a úspěšně 
rozpohybovat. Pochopitelně takovým způsobem, aby se při 
instalaci co nejméně omezil stávající provoz.

V čem spočívá princip nového řešení?
Jde o dopravníkový systém pro přepravu zásilek ze skladu 
na balicí pracoviště a z něj vychystaných lepenkových krabic 
k expedici. Součástí celého systému je pochopitelně i rozhraní 
pro komunikaci s nadřazeným řídícím objednávkovým a logis-
tickým systémem. Dnes operátor vychystanou skladovou tzv. KLT 
přepravku jednoduše přemístí na válečkový dopravník, který se 
dále postará o její další cestu celým vychystávacím systémem.

TECHNOLOGIE 

KLT přepravka nejprve absolvuje kontrolu kvality, zda obsahuje 
právě ty knihy, které si zákazník objednal. Kontrola probíhá na 
základě vyhodnocování jednotlivých zásilek podle hmotnosti. 
Zásilka přijede na váhu, automaticky se naskenuje čárový kód 
a nadřazený systém vyhodnotí, jestli KLT přepravka obsahuje 
právě tolik detektivek, Harry Potterů či pohádek, kolik jich má 
zákazník dostat. Případná neshoda je odkloněna na vedlejší ra-
meno k manuální kontrole a správné zásilky pokračují na hlavní 
větev k balicím stolům.

Dopravníkový systém má dvě výškové úrovně pro zajištění ply-
nulého chodu zboží na a z balicího pracoviště. V horní úrovni 
dopravníku se pohybuje KLT přepravka, naplněná v předchá-
zejícím procesu vychystávání, směrem na balicí pracoviště. 
Zde operátorka přeloží knihy z KLT přepravek do lepenkových 
krabic nebo do jiného druhu obalového materiálu a přesune je 
na pásový dopravník. Po něm sjedou zásilky na spodní doprav-
níkovou větev, kde se napojí na poháněnou válečkovou dráhu 
a odjedou na expedici. Zde jsou jednoduchým sorterem zásilky 
tříděny podle čárových kódů na horní straně víka krabice na 
jednotlivé expediční větve. „Vyrobit pár metrů dopravníku není 
problém ani pro menší nebo začínající firmu. Ale firem, které 
mohou dodat popsaný technologický celek, tolik není. Jsme 
rádi, že se potýkáme s minimální fluktuací, a můžeme tak těžit 
z dlouholetých zkušeností a umu našich konstruktérů a montérů,“ 
uvádí projektový manažer firmy TMT Jiří Pokorný.

Modularita zařízení umožňuje vyšší stupeň 
předmontáže
Výhodou samotného řešení je modularita linky a balicích míst, 
která umožnila vyšší stupeň předmontáže a testování funkčních 
celků v TMT. „Zde jsme využili naší další výhody a tou je do-
statečně rozlehlé zázemí našeho areálu v Chrudimi. Do skladu 
Albatros Media jsme tedy vezli celou linku již s odzkoušenou 
funkcionalitou. Díky tomuto řešení bylo možné celkový čas 
montáže, zprovoznění a testování linky u zadavatele zkrátit na 
opravdové minimum,“ doplňuje Jiří Pokorný.

„JSME RÁDI, ŽE JSME  
MOHLI SPOJIT ZNAČKU ALBATROS  
S DOVEDNOSTÍ ODBORNÍKŮ TMT“
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BAVORSKÝ PIVOVAR EDER & HEYLANDS PŘESUNUL SVOU VÝROBU Z HISTORICKÉHO CENTRA 
GROSSOSTHEIMU NEDALEKO ASCHAFFENBURGU NA ZELENOU LOUKU ZA MĚSTEM. ÚSPĚŠNÝ PROJEKT 
TOHOTO PODNIKU S DLOUHOU TRADICÍ JE ÚZCE SPOJEN S FIRMOU KHS.

Adriana Weberová

systému šlo o nelehký úkol, protože se pivo Schlappeseppel 
stáčí do lahví s patentním uzávěrem.

Pivovar Eder & Heylands je regionální rodinná firma, která je 
známá svým dokonalým pivovarnickým řemeslem a kvalitními 
pivy. Na kvalitu dbá i při stáčení. Maximilian Weber, vedoucí 
projektu stáčecího střediska, zdůrazňuje: „Na zařízení KHS 

Při nákupu nových strojů byl podle vedení pivovaru dort-
mundský výrobce stáčecích a balicích systémů KHS 
jasnou volbou. Společnost Eder & Heylands nakonec 

investovala do dvou stáčíren lahví této značky, mimo jiné do 
plniče skleněných lahví Innofill Glass DPG a DRS-ZMS. Také 
v oblasti mytí lahví se rodinný podnik rozhodl pro techno-
logii KHS, konkrétně pro myčku Innoclean SE. Pro dodavatele 

TECHNOLOGIE 

Pivovar Eder & Heylands 
SE PŘESUNUL NA ZELENOU 
LOUKU

Pivovar Eder & Heylands investoval do dvou stáčíren lahví značky KHS, 
mimo jiné do plniče skleněných lahví Innofill Glass DPG.
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jsme stáčeli už v dosavadním závodě v centru města. 
Fungovalo spolehlivě více než 25 let.“ O přesunu stáčírny se 
rozhodlo už ve fázi plánování v letech 2015 a 2016, protože 
se areál uprostřed města nemohl rozrůstat a zároveň bylo po-
třeba modernizovat strojové vybavení.

Při rozhodování o nové investici byla jedním z rozhodujících 
kritérií vysoká úroveň automatizace, například při volbě pro-
gramů a receptur, automatickém nočním ohřevu čisticích strojů 
a odpovídající dezinfekci hlav. Společnost KHS přesvědčila 
také technologickými parametry a malou spotřebou médií  
u všech zařízení. „Firma KHS splnila všechny naše náročné 
požadavky,“ potvrzuje Maximilian Weber.

Účinné a úsporné mytí  
lahví s patentním uzávěrem
V bavorském pivovaru si nakonec vybrali dvě myčky lahví 
Innoclean SE a dvě moderní plničky skleněných lahví. Na 
plniči Innofill Glass DRS-ZMS mohou stáčet a mýt za hodinu 
až 36 000 standardizovaných normalizovaných lahví typu 
Longneck (0,33 litru) a NRW (0,5 litru) a na plniči Innofill 
Glass DPG až 15 000 lahví s patentním uzávěrem. 

Mytí lahví s patentním uzávěrem pivovarům často způsobuje 
problémy. „Po čištění louhem se patentní uzávěr nesmí dostat 
před ústí lahve, jinak by nemusel být zbytek louhu spolehlivě 

vylit a vypláchnut. Lahve se zbytky louhu by v tom případě 
byly správně vyřazeny navazující kontrolní jednotkou,“ vysvět-
luje Stefan Knappmann, area sales manager odpovědný za 
projekt v KHS. „Pokud by k této situaci docházelo často, chy-
běly by vyřazené lahve v další výrobě. Kdyby detekce nefun-
govala dokonale, mohly by být v extrémním případě lahve 
se zbytky louhu naplněny. Tomu je nutné za všech okolností 
zamezit, aby nebylo ohroženo zdraví spotřebitelů.“ K tomuto 
účelu dodal výrobce systému zákazníkovi ostřikovače dna 
lahví. Fungují tak, že proudem vody zatlačí lahev hlouběji 
do koše myčky, aby patentní uzávěr nemohl sklouznout před 
hrdlo. Pro upřesnění: myčka na lahve s patentním uzávěrem 
je vhodná i pro lahve bez patentního uzávěru.

Kvůli požadovaným úsporám médií byly u myček použity 
také sběrače vody pro jiná zařízení, například pro myčku 
přepravek. Firma KHS zavedla rovněž regulaci čerstvé vody 
podle výkonu a funkci úspory elektrické energie u ostřiků.

Individuální požadavky  
na přísun prázdných obalů
Podle přání pivovaru optimalizovali pracovníci z KHS také 
přísun prázdných obalů. „Úkolem bylo přizpůsobit počet při-
váděných prázdných obalů podle množství piva, které zbývá 
stočit, aby při ukončení výroby lahve ani přepravky v zařízení 
nepřebývaly, nebo naopak nedocházelo k jejich nedostatku,“ 
vysvětluje Stefan Knappmann. Novostavba klade na logistiku 
stáčení velké nároky, protože varna je stále v dosavadním 
areálu v centru města. Po uvaření a ležení je pivo převezeno 
v cisternách logistickou firmou specializovanou na potravinář-
ství do nových hal, kde se přečerpává do tlakových nádrží 
nebo přímo stáčí.

Přesvědčivě nízká spotřeba 
Na bavorský pivovar rovněž zapůsobilo, jak nízkou spotřebu 
zařízení mají, například vody při čištění lahví a CO2 při stá-
čení. Díky způsobu plnění vyvinutému v KHS spotřebují stá-
čírny v některých provozních programech jen 240 gramů 
CO2 na hektolitr piva. „Technologické vybavení od KHS per-
fektně vyhovuje potřebám středně velkého pivovaru, jako 
jsme my. Využíváme jejich technické zkušenosti,“ pochvaluje 
si Maximilian Weber. „Navíc se nám výrobní procesy velmi 
zjednodušily a zefektivnily.“ 

TECHNOLOGIE

Myčka Innoclean SE od KHS splňuje speciální 
požadavky, protože se pivo Schlappeseppel stáčí 

do lahví s patentním uzávěrem.

Společnost Eder & Heylands sídlí v bavorském okrese 
Aschaffenburg a je tvořena několika pivovary. První zmínka 
o pivovaru Eder pochází z roku 1779. V roce 1998 vznikla 
jeho sloučením s pivovarem Heylands společnost  
Eder & Heylands Brauerei. Vyrábí piva značek Eder's, 
Bavaria, Heylands nebo Schlappeseppel a také ledový čaj 
Trade Islands. 
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TECHNOLOGIE 

Zeman, sales manager společnosti Infor. Právě internet věcí 
(IoT) přitom splňuje narůstající požadavky po chytrých řešeních 
a efektivním řízení podniku.

Informace: alfa a omega úspěchu
Kdo má informace, disponuje obrovskou konkurenční vý-
hodou. Díky digitalizaci a automatizaci, které jdou ruku  
v ruce s IoT, je možný sběr velkého množství dat, jejichž 
zpracováním výrobce získá nejen možnost zhodnotit efektivitu 
současného přístupu, ale také cenné informace pro zlepšení  
a vytvoření chytré společnosti. „Nově získaná data například 
umožní omezit plýtvání zdroji či redukovat odstávky. Tím se 
výrazně sníží celkové výrobní náklady. Jinými slovy: informace 
jsou alfou a omegou úspěchu,“ dodává David Zeman s tím, 
že je důležité informace nejen získávat, ale citlivá data také 
správně zabezpečit. Pro tento účel je vhodné využívat clou-
dová úložiště, která umožňují nejen rychlý přístup odkudkoliv.

Důraz na transparentnost  
a online přístup
Současná pandemie zapříčinila výrazné změny v chování 
zákazníků. Ti si přejí znát podrobné informace o produktu  
a kladou mnohem větší důraz na udržitelnost, kvalitu i bezpeč-
nost potravin. Zakládáte si na výrobě z kvalitních surovin či na 
ekologicky šetrném přístupu? Díky technologiím 21. století je 
jednoduché dát o tom spotřebitelům vědět. Transparentní in-
formace o původu a kvalitě produktů např. prostřednictvím QR 
kódů pomáhají budovat důvěru spotřebitelů ve vaši značku. 
Rok 2020 také zaznamenal prudký nárůst online nakupo-
vání, kde si zákazník objednává potraviny z bezpečí do-
mova. Komunikace se tak odehrává převážně ve virtuálním 
prostoru. Proto je vhodné rozvíjet tzv. omnichannel strategie, 
díky nimž je možné komunikovat a nabízet své služby na co 
nejvíce úrovních. Konkrétními příklady jsou rozvoj e-commerce 
a online komunikace pomocí chatbotů či využívání nejrůzněj-
ších online platforem.

Pro budoucí zajištění stability podniku a zvýšení konku-
renceschopnosti musí výrobci reflektovat aktuální události  
a adaptovat se na novou realitu v potravinářském prů-

myslu, který je nyní silně otřesen probíhající krizí. Efektivní 
využití moderních technologií, zejména pak využití podniko-
vých softwarových řešení, může tyto nelehké časy překonat. 
„Z našich průzkumů vyplývá, že pouze zlomek společností si 
doposud dokázal osvojit principy Průmyslu 4.0 a jeho jednot-
livé komponenty, jako je například internet věcí,“ uvádí David 

NOVÉ VÝZVY V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU 
SPOJENÉ S PROBÍHAJÍCÍ KRIZÍ SI ŽÁDAJÍ 
SOFISTIKOVANÁ A CHYTRÁ ŘEŠENÍ A VĚTŠÍ 
MÍRU TRANSPARENTNOSTI. JEN TAK MOHOU BÝT 
NAPLNĚNY NOVÉ STANDARDY V POTRAVINÁŘSTVÍ 
PRO ROK 2021. MODERNÍ TECHNOLOGIE HRAJÍ 
MNOHEM DŮLEŽITĚJŠÍ ROLI NEŽ KDYKOLI DŘÍV.

Adriana Weberová 

PŘED ČESKÝMI 
POTRAVINÁŘI 
JE ROK PLNÝ 
VÝZEV
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O zrodu experimentálního minipivovaru PROUD, který funguje v bývalé elektrárně z roku 1905, 
jeho logu nebo etiketách jsme již psali v prosincovém vydání.  
Nyní se společně s jeho ředitelem Michalem Škodou zaměříme na další používané obaly 
a technologie. 

Adriana Weberová

o lehký obal, který se dá rychle vychladit. Do budoucna proto 
zvažujeme možnost stáčet i do plechovek, ale v tuto chvíli se 
soustředíme na prodej v obalech, které aktuálně umíme stáčet.

Jaké jste zvolili skupinové balení?
Pivo v lahvích dodáváme podle preference odběratele ve vrat-
ných plastových přepravkách (12× 750 ml a 24× 330 ml) 
nebo v lepenkových multipacích (6× 750 ml a 12× 330 ml). 
Přepravky na 750ml lahve odebíráme od společnosti Alfa 
Plastik, na 330ml od DW Reusables. Multipacky máme od 
dodavatele Model Obaly, se kterým také řešíme lepenkové 
dárkové odnosky. Na trh by mohly být uvedeny na jaře.

Jaké obaly kromě skleněných lahví,  
na které jsme se zaměřili v prosincovém  
vydání, používáte?
Dalším balením jsou 30- a 15l repasované sudy z produkce 
Plzeňského Prazdroje osazené narážecími hlavami typu flach 
(lidově „žehlička“), které již nebyly stejně jako sudy v rámci 
Plzeňského Prazdroje využívané. 

Zvažujete do budoucna  
také stále oblíbenější plechovky? 
Plechovky jsou zajímavý obal, který má dobré vlastnosti z po-
hledu udržení kvality piva i pohodlnosti pro konzumenta – jde 

INTERVIEW 

Minipivovar  
PROUD podruhé
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lahve je od společnosti GAI (v České republice zastoupené 
společností UNIMARCO). Linka má výkon kolem 375 litrů 
za hodinu. Její součástí je automatické plnicí a etiketovací 
zařízení a stroj na zátkování. Je tedy možné ji obsluhovat  
s minimem personálu. U obou linek byly zásadní přísné po-
žadavky na kvalitu plnění. Chceme, aby naše pivo šlo k zá-
kazníkům v maximální možné kvalitě.

S jak vysokou výrobní  
kapacitou počítáte? 
Základem je 30hektolitrová varna, která nám dává mož-
nost navyšovat plánovanou výrobní kapacitu podle potřeby. 
Očekáváme, že v prvních letech bude výstav v jednotkách 
tisíc hektolitrů. Aktuálně máme v pivovaru čtyři 30hl, šest 90hl 
a deset 60hl cylindro-kónických tanků. Roční kapacita pivo-
varu bude tedy někde kolem 10 tis. hl. Reálnou kapacitu je 
ale těžké odhadnout, jelikož závisí na kombinované výrobní 
době všech piv, která se chystáme v našem pivovaru vařit. 
Například u ležáku musíme počítat s výrobní dobou pět až 
šest týdnů, ale třeba u New England IPA stačí teoreticky dva 
až tři týdny. Zatím nevíme, jaká přesně piva budeme v prů-
běhu celého roku vařit a jak budou na trhu úspěšná.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.

INTERVIEW

Proč jste se rozhodli pro  
společnost Model Obaly?
Vybírali jsme zejména podle referencí.

Do jaké míry jste s ní na výrobě multipacků  
a dárkových odnosek spolupracovali?
Spolupracovali jsme zejména na vyladění konstrukce multi-
packů a napasování designu/potisku na danou konstrukci. 
Celé balení musí fungovat dobře prakticky i esteticky.

Jak koresponduje design  
lahví s designem multipacků?
U všech obalů se snažíme držet jednoduchou až minima-
listickou designovou linku, zároveň ale chceme zajistit do-
statečné odlišení. Při vývoji jsme akcentovali jak praktický 
element, tak estetiku. 

Nyní se ještě na chvíli vrátíme k přepravkám. 
Zvolili jste standardní konstrukci, nebo jste si 
nechali vyvinout řešení na míru?
Přepravky od společnosti Alfa Plastik mají standardní existu-
jící konstrukci, vybírali jsme pouze vhodný model pro naše 
formáty lahví. U přepravek na 330ml lahve jsme se rozhodli 
pro produkt Fillbee od společnosti DW Reusables. Součástí 
tohoto řešení jsou i vratné odnosné „košíčky“ na šest lahví, 
které lze vložit přímo do přepravky. Uvidíme, zda se u ně-
kterého z našich budoucích odběratelů tento systém osvědčí, 
bereme to jako test. 

Jakými technologiemi je  
váš provoz vybaven?
Plnicí linka na sudy je od společnosti KHS. Jedná se o kom-
paktní řešení s výkonem až 50 sudů za hodinu. Plnicí linka na 

„U všech obalů 
se snažíme držet 
jednoduchou až 
minimalistickou 
designovou linku, 
zároveň ale chceme 
zajistit dostatečné 
odlišení.“ 
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Potisknutelný
Transparentní a v celé své ploše
potisknutelný obal, dává nečekaný
prostor pro komunikaci značky.

Funkční
Jako běžně používaný obal pro balení
v ochranné atmosféře s funkční
bariérou proti proniknutí MOSH/MOAH.

Univerzální
Nabízí snadnou a efektivní
aplikaci na hlubokotažných
strojích a traysealerech
MULTIVAC.

Recyklovatelný
Skinovou mikrovrstvu
i horní fólii lze jednoduše
oddělit od kartonové
vaničky, kterou lze snadno
recyklovat

Odolný
Odolný v celém distribučním
řetězci díky mechanickým
vlastnostem vlnité lepenky.

Jednoduše použitelný
K dispozici v různých formátech až do hloubky
100 mm bez nutnosti etiket či jiných
dodatečných aplikací.

Odlišný
Upoutá pozornost
v místě prodeje a odliší
vás od konkurence

www.dssmith.com/ecobowl

o85%méně plastů
oproti klasickým plastovým vaničkám

DEVELOPED IN PARTNERSHIP WITH MULTIVAC


