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EDITORIAL

JARO NABITÉ AKCEMI!

v některých případech se ráda opakuji, a proto vás stejně jako 
loni i v letošním dubnovém editorialu musím upozornit na řadu 
zajímavých jarních odborných akcí. Začít můžeme konferencí 
DAZ, pod jejímž názvem se skrývá Den automatizace a zna‑
čení, která se koná v atraktivním prostředí zámku v Mikulově. 
Pořadatelé, společnosti Bottling Printing a Alvey Manex, pro‑
gram již třetího ročníku konference zaměřili na automatizaci, 
robotizaci a digitalizaci. Chybět nebudou případové studie, 
ale ani návod, jak získat dotace. 

Večer v Mikulově se opět ponese v neformálním duchu a na‑
bídne ochutnávky vín i kulturní zpestření. Druhý den tradičně 
přinese možnost exkurzí do nedalekých výrobních závodů. To 
vše na vás čeká 26. a 27. dubna.

V podobném termínu, od 23. do 27. dubna, se můžete vy‑ 
dat do Hannoveru na veletrh intralogistiky CeMAT. Protože 

jsme  jeho mediálním partnerem, získávají naši čtenáři bezplat‑ 
né elektronické vstupenky. Stačí se jen zaregistrovat. Více se 
dozvíte na www.packagingherald.cz. 

Na konci dubna se navíc v  Aquapalace Hotelu Prague koná 
druhý ročník konference OTK SmartPack. Věnovat se bude tiš‑
těné elektronice a smart packagingu. 

A to nejdůležitější na úplný závěr. Jak většina z vás již jistě 
ví, 25. května 2018 vstoupí v účinnost GDPR, nové naří‑
zení Evropské unie, které se zabývá kompletní problematikou 
ochrany osobních údajů. Pokud si přejete být pravidelně infor‑
mováni o novinkách a trendech ze světa obalového průmyslu 
a souvisejících odvětví a ještě jste neaktualizovali svůj souhlas 
se zasíláním magazínu nebo newsletteru Packaging Herald, 
prosíme neváhejte a obnovte svůj souhlas prostřednictví regis‑
trace níže. Zabere to jen pár minut!

Příjemné čtení vám přejí

šéfredaktorka Adriana Weberová 
a tým Packaging Herald

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,  
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Design čaje v duchu 
anglické aristokracie
Zelený čaj Sir Winston přichází na trh 
s citronovou příchutí. Prémiovou chuť 
čaje sklizeného z vybraných čajových 
plantáží připomíná elegantní vzorek 
na tmavě zeleném podkladu spolu  
s podobiznou sira Winstona, evoku‑
jící anglickou aristokracii, pro kterou je 
pití kvalitního čaje typické. Také volba 
písma odkazuje na prémiovost produk‑ 
tu a dobu, pro kterou bylo pití čaje ne‑
dílnou součástí tradice.

Palírna přichází s retro 
edicí Staré myslivecké
Palírna U Zeleného stromu Prostějov 
uvede na trh retro edici populární Staré 
myslivecké v podobě, v jaké se prodá‑
vala v roce 1918. Speciální limitované 
vydání připomene 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Český vý‑
robce lihovin rekonstruuje historickou 
podobu lahve i etikety z  vlastních 
archivů, ale také z dobových fotografií 
a reklamních materiálů. „Máme k dis‑
pozici původní etikety z roku 1918. Ale navíc použijeme  
i speciální lahve. Tehdy byl totiž běžný především objem 
0,7  litru, zatímco dnes se mnohem více prodávají půllit‑
rovky nebo litrovky,“ uvedl manažer značky Stará myslivecká 
Boris Rajdl. V retro kabátu se limitovaná edice objeví na trhu  
v květnu letošního roku. První dvě lahve z limitované edice 
mají speciální určení. Lahev číslo jedna bude uchována v ar‑
chivu Palírny U Zeleného stromu v Prostějově. Lahev číslo dvě 
s podpisem majitele Palírny Milana Hagana bude vydražena 
a výtěžek z prodeje půjde na sociální účely.

Testuje se nové značení 
léků proti padělkům
Od 1. dubna lze ve vybraných lékár‑
nách v České republice koupit balení 
léků s novým 2D kódem. Spuštěna byla 
totiž pilotní fáze tzv. protipadělkového 
systému, který by měl od února 2019 
fungovat ve všech zemích Evropské unie. Cílem opatření je 
zamezit dodávání padělaných léků do lékáren. Do pilotní 
fáze se v Česku zapojí osm výrobců, šest distributorů a 23 
nemocnic a lékáren. Nové kódy se prozatím objeví jen na 
vybraných léčivech. 
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Servisní zázemí renomovaného výrobce, spolehlivá 
konstrukce, krátké přípravné časy, jednoduché 
ovládání a příznivá cena z něj dělají ideálního 
pomocníka i do Vaší tiskárny.
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KMV vyrobily v roce 2017 
přes miliardu lahví
Středoevropská nápojová skupina Karlovarských minerálních 
vod (KMV) v roce 2017 vyrobila přes miliardu lahví, mezi‑
ročně zvýšila celkový obrat o 12 % na 8,3 mld. Kč. Jedná 
se již o třetí rekordní výsledky v řadě. Skupina KMV úspěšně 
působí na dalších evropských trzích. Kromě České republiky 
je lídrem na trhu přírodních minerálních vod v Maďarsku pro‑
střednictvím společnosti Szentkirályi – Kékkúti Mineral Water. 
„V Maďarsku realizujeme investiční projekty ve výši 2,6 mi‑
lionu eur, například ve stáčírně Kékkúti jsme nainstalovali jednu 
z nejmodernějších technologií míchání sirupů v Maďarsku.  
V roce 2018 chceme významně rozšířit výrobní kapacitu stá‑
čírny Szentkirályi a investovat do tohoto rozšíření zhruba sedm 
milionů eur,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV.
Více na www.packagingherald.cz.

Moravské vinařství získalo 
German Design Award
Etikety Terroir moravského vinařství Skoupil získaly prestižní me‑
zinárodní ocenění German Design Award. Aktuální ročník této 
soutěže byl pro tvůrce etiket, slovenské studio Pergamen, mi‑
mořádně úspěšný. Kromě vín Terroir uspěly i obalové designy 
pro Veselú paradajku ze Žitného ostrova a mladou značku 
ručně vyráběné přírodní kosmetiky Ponio. Vinařství Skoupil je 
rodinné vinařství z jižní Moravy. Úkolem designérů bylo na‑
vrhnout nové logo vinařství a etikety vín tak, aby bylo jejich 
zařazení do různých produktových řad vizuálně jasné. „Žlutá 
diagonála v logu Skoupil odkazuje na diagonálu z obecní 
vlajky Velkých Bílovic, kde vinařství sídlí a kde má také své vi‑
nice. Tím toto vinařství ukotvuje do regionu a svou výrazností 
dokáže propojit i různorodé designy etiket,“ říká Juraj Demovič 
ze studia Pergamen. Více na www.packagingherald.cz.

Etikety pro Hubertus získaly 
ocenění WorldStar Packaging Awards

NEWS

PI
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operace tiskovin.
Servisní zázemí renomovaného výrobce, spolehlivá 
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NEWS

Etikety pro Hubertus získaly ocenění 
WorldStar Packaging Awards 
Společnost OTK GROUP zvítězila s etiketami z ká‑
covského pivovaru ve světové soutěži WorldStar 
Packaging Awards. Za etikety Hubertus získala oce‑
nění v kategorii nápojů. Autory designu jsou Jiří Zach 
a Lukáš Hořejší. Sada grafických etiket (wet glue) pro 
pět druhů piv značky Hubertus z Pivovaru Kácov byla 
navržena tak, aby se nové etikety lišily od původních 
a zároveň korespondovaly s novým designem hně‑
dých retro lahví.

Hamé investuje do výroby. 
Těšit se můžeme i na produktové novinky
Stejně jako vloni i letos společnost Hamé pokračuje ve výraz‑
ných investicích do modernizace své výroby. Na rok 2018 
je pro tento účel naplánovaná částka 198 milionů Kč. Kromě 
toho letos uvádí na trh prémiové paštiky v moderním kónic‑ 
kém obalu ze skla. S modernizací je spojená také neustále 
postupující automatizace výroby v závodech Hamé. Tato stra‑
tegie umožňuje výrazně zvýšit kapacity výroby v jednotlivých 
závodech, například v případě Bzence je to letos o 20 %,  

a zároveň znatelně zvýšit efektivitu vý‑
roby, což Hamé umožňuje vyrovnat se 
lépe s citelným nedostatkem pracov‑
ních sil na českém trhu práce. Více na 
www.packagingherald.cz.

Zaječická hořká voda 
se vrátí do skla
Společnost BHMW (Bohemia Healing
Marienbad Waters) se chystá do kon‑ 
ce roku 2018 zahájit v bílinském zá‑
vodě stáčení Zaječické hořké vody do 
skleněných lahví. V současné době se 
zde do skla stáčí Bílinská kyselka. 
Investice do kombinované linky na stá‑
čení do PET i skleněných lahví činila 
43 milionů korun. V létě navíc BHMW 
otevře nově zrekonstruovanou stá‑
čírnu v Mariánských Lázních, kde se 
budou stáčet i lehce mineralizovaná 
voda Aqua Maria a léčivé prameny 
Ferdinandův a Rudolfův pramen.

Kofila se opět převléká
Známá čokoládová tyčinka Kofila opět sází na limitované 
edice, které navazují na loňskou úspěšnou speciální de‑
signovou sérii. Od nových obalů očekává vyšší zisky. Pomoci 
by měly kubistický, secesní, streetartový a popartový umě‑
lecký styl 20. století. „Hlavním účelem limitované edice je 
vnést kousek umění do každodenního života lidí a navázat 
tak na odkaz malíře Zdeňka Rykra. Myšlenka ,Vyber si svůj 
styl‘ vybízí nejen k výběru preferovaného designu tyčinky, ale 
má také inspirovat spotřebitele, aby se nebáli být sví, protože 
taková je i Kofila,“ vysvětluje Tereza Dvořáková, brand ma‑
nažerka značky. Limitovaná edice je z dílny agentury Yellow 
Shapes.
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stále více prosazuje balení pro více různých druhů či příchutí 
výrobků, tzv. mixkartony,“ doplňuje trendy Martin Hejl, jed‑
natel společnosti THIMM Packaging, a jako příklad uvádí 
mixkarton pro tři různé druhy omáček na grilování. 

Vývoji obalů z vlnité lepenky pomáhá i rostoucí obliba 
e‑commerce právě v oblasti potravin a nápojů. Jedním z pří‑ 
kladů je zásilkový obal s kontrolovanou teplotou THIMM 
COOLandFREEZE. Řešení nabízí několik teplotních zón, 

Hlavní výhodou kategorie obalů pro potraviny a nápoje 
vyrobených z vlnité lepenky, jejichž obliba roste, je níz‑ 
ká hmotnost, pevnost, recyklovatelnost a u Q‑ a EE‑ vlny 

navíc zaručení funkce stability. Z konstrukčního hlediska je 
ze strany uživatelů patrný tlak na maximální využití místa  
v obalech a jejich modularitu, která zajišťuje maximální využití 
celé plochy palety. V oblasti SRP (Self Ready Packaging) jde 
zejména o snadné uzavírání a otevírání obalů a eliminaci zby‑
tečné manipulace s nimi v místě prodeje. „V současné době  se 

BALENÍ POTRAVIN A NÁPOJŮ JE VELICE ŠIROKÉ TÉMA. I PROTO SE V NÁSLEDUJÍCÍM ČLÁNKU BUDEME 
VĚNOVAT VYBRANÝM KATEGORIÍM, A SICE OBALŮM Z VLNITÉ LEPENKY A ETIKETÁM NA 
VÍNO. TY MOHOU VYJADŘOVAT TĚŽKOU PRÁCI NA VINICÍCH, ALE TAKÉ NESPOUTANÝ LET JESTŘÁBA.

Adriana Weberová

Zaměřeno  
na lepenku a etikety

HLAVNÍ TÉMA
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které umožňují přepravu například mražených a chlazených 
potravin. Jeho konstrukce se skládá z dvoudílného obalu  
a modulárních vložek pro různé teplotní zóny. Možná je i kom‑ 
binovaná přeprava s produkty, jejichž teplota nemusí být 
kontrolována. 

Z hlediska grafického ztvárnění roste i u obalů z vlnité le‑
penky jednoznačně popularita digitálního tisku. Důvodem je 
poptávka po malých, limitovaných či pouze testovacích sé‑
riích, pro které je digitální tisk optimální. O jeho výhodách 
jsme již mnohokrát psali, tak pouze stručně. Marketéři u této 
technologie oceňují možnost rychlých změn grafických motivů, 
které reagují na aktuální módní trendy. U zmíněné technologie 
odpadá příprava na výrobu štočků, což uspoří dny potřebné 
na odsouhlasení grafiky před jejich zhotovením. Výsledkem 
jsou mnohem kratší dodací termíny. „U potravin a nápojů 
nesmíme zapomenout na vodou ředitelné barvy vhodné pro 
styk s potravinami, které nejsou cítit,“ upozorňuje Martin Hejl.

Etiketa vyjadřuje 
symbiózu člověka a přírody
Z kategorie vlnitých lepenek a jejich potisku se dostáváme  
k zajímavým ukázkám v oblasti vinných etiket. Vinařství Sedlák 
je rodinné vinařství, které se už čtyři generace stará o vino‑
hrady na jižní Moravě. Úkolem studia Pergamen bylo navrh‑
nout jeho nové logo a obalový design. „Minulým generacím 

HLAVNÍ TÉMA

Koně na etiketě jsou symbolem  
těžké a poctivé práce na vinohradu.

POŽADOVANOU TEPLOTU ZAJIŠŤUJÍ  
CHLADICÍ AKUMULÁTORY NEBO  
SUCHÝ LED – VÍCE NA
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HLAVNÍ TÉMA

v tomto oboru je na vysoké úrovni, ale uvedená tiskárna k pro‑
fesní spokojenosti přidala nový prvek, a to lidskost. Pokora, 
upřímnost, vstřícnost a empatie – to jsou slova, která se  
v dnešní době při budování obchodních vztahů téměř nepo‑
užívají, ale v ETIFLEXU jsou samozřejmostí,“ říká Libor Jestřáb.

Hledání inspirace pro 
tvorbu etiket trvalo 15 let
„První den, kdy jsem usedl do lavice ve vinařské škole, jsem 
vzal tužku a začal si kreslit logo svého vinařství. Rozhodně 
jsem netušil, že budu kreslit neskutečných 15 let. Prioritně 
jsem si vzal své příjmení, které je jako stvořené k tomu, aby 
si člověk mohl graficky hrát. Vždycky se mi líbila lehkost etiket  
z Nového Zélandu nebo Austrálie, ale srdcem se mi vždy 
líbila zvlněná krajina našich vinic pod Dubňanskou horou,“ 
vzpomíná Libor Jestřáb. A právě tyto polohy se podařilo v eti‑
ketě spojit. „Lehkost pírka na bílém podkladu mi připomíná 
právě zmiňované státy a modrá linka neurčuje jen zvlněnost 
našich vinic, ale i nespoutanost letu jestřába. Důležité je pro 
mě také, a to u všech vinařství, samotné jméno na etiketě – je 
to podpis. Vždy chci vědět, kdo víno dělal,“ dodává.

Pro výrobu etiket s motivy pírka na bílém podkladu a modré 
linky znázorňující vinice, ale také nespoutaný let jestřába byl 
zvolen bílý přírodní materiál Cottone touch. „Dominantním 
prvkem etikety je jestřábí pírko. Přemýšleli jsme, jak je na‑
tisknout, aby působilo maximálně věrohodně. Nakonec jsme 
zvolili tisk stříbrnou metalickou barvou,“ uvádí Lucie Hotařová, 
majitelka společnosti ETIFLEX. Pro brko pírka je využit em‑
bossing, naopak zbytek je debossován. 

Jméno vinaře je provedeno horkou ražbou v černém odstínu. 
Zvlněná krajina znázorněná modrým tahem štětce je řešena 
horkou ražbou v modrém provedení. Zdánlivě jednoduchá eti‑
keta je technologicky velmi náročná. Samotný tisk je doplněn 
čtyřmi dalšími technologiemi. „U nové etikety se nedá mluvit 
o spokojenosti, ale spíše o nadšení,“ hodnotí design Libor 
Jestřáb. Také s reakcí zákazníků je spokojen: „Jestli jsem na 
začátku říkal, že nám prodávalo víno a ne obal, tak teď je to 
naopak. Etiketu všichni vnímají jako dárek a to mi o obalu vy‑
povídá hodně,“ říká a dodává: „Dostal jsem několik nabídek, 
které přesahují naše kapacitní možnosti, takže v současné 
době hledám cesty, jak si udržet svou kvalitu, a přesto dostat 
etiketu mezi více lidí. Domnívám se, že úspěšná grafika uleh‑
čuje start v podnikání.“  

ve vinařství vždy pomáhali koně, a proto se stali hlavním 
motivem nových etiket,“ objasňuje grafické ztvárnění Juraj 
Demovič ze studia Pergamen a dodává: „Jsou symbolem těž‑ 
ké a poctivé práce na vinohradu, ale také symbiózy člověka 
a přírody. Ilustrace jsou inspirované fotografiemi z rodinného 
alba, které doplňuje jednoduché typografické logo. 

Rodinné vinařství 
vsadilo na rodinnou tiskárnu
A u vína ještě zůstaneme. Jiné rodinné vinařství, Vojtěch 
Jestřáb, se v roce 2008 rozhodlo pro tvorbu vlastních etiket. 
„Naše první designy mi dnes přijdou spíše kuriózní. Rozhodně 
tehdy prodávalo víno a ne obal. V roce 2008 jsme již s po‑
mocí grafického studia vytvořili univerzálnější etiketu, která  
v podstatě kopírovala většinu designů řady malých vinařství. 
Pro mě to ovšem vždy byl velký ústupek od mých vlastních 
představ oproti představám rodičů,“ vzpomíná na začátky ma‑
jitel vinařství Libor Jestřáb.

Před rokem se vinařství při tvorbě nových etiket obrátilo na jinou ro‑
dinnou společnost, tiskárnu ETIFLEX. „Myslím, že  úroveň  služeb 

Jméno vinaře je provedeno horkou 
ražbou v černém odstínu.

STAČILO PÁR TAHŮ  
A BYLO HOTOVO – VÍCE NA

DALŠÍM ÚKOLEM  
BYL NOVÝ DESIGN PRO  
VINAŘSTVÍ FILIBERK –  
VÍCE NA



KOMPLEXNÍ  ZNAČICÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBNÍ A BALICÍ LINKY

TISKÁRNA LIMITAG V5 CMYK UV LED od společnosti Limitronic, kterou na českém trhu zastupuje 
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, ofi ciální partner Markem-Imaje, získala na veletrhu EmbaxPrint 
v Brně ocenění Zlatý EmbaxPrint.

Plnobarevná tiskárna posouvá hranice průmyslového tisku 
u skupinového balení směrem k produkčním digitálním 
technologiím, které spotřebiteli umožňují realizovat perso-
nalizovaný tisk včetně naprosto bezchybného a vysoce přes-
ného tisku čárových i QR kódů i v malých nákladech přímo na 
místě výroby či balení. Tiskárna tiskne procesními barvami 
CMYK rychlostí 34 m/min.

Více na limitronic.ondrasek.cz.

obchod@ondrasek.cz · www.ondrasek.cz · www.markem-imaje.com
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ZLATÝ 
EMBAXPRINT 2018 
PRO TISKÁRNU LIMITAG



14 www.packagingherald.cz

INTERVIEW

I KDYŽ UZÁVĚRY NEJSOU OBALEM, ALE PLNÍ NA NĚM „JEN“ POMOCNOU ÚLOHU, BEZ TOHOTO 
PROSTŘEDKU BY VĚTŠINA NÁPOJOVÝCH OBALŮ NEBYLA SCHOPNA PLNIT ANI SVÉ ZÁKLADNÍ  
OBALOVÉ FUNKCE. DNEŠNÍ SVĚT JICH NABÍZÍ ŠIROKÉ SPEKTRUM JAK Z HLEDISKA TVARŮ A FUNKCÍ, 
TAK I MATERIÁLŮ.

Jana Žižková 

HLAVNÍ TÉMA

První uzávěry byly vyráběny z přírodních materiálů typu 
dřevo, textilní vlákno či o něco později korek. Zajímavé 
je, že korek se u vína i přes řadu negativ používá od dob 

starověkého Řecka až dodnes. Dokonce většina milovníků kva‑
litních vín vnímá skleněnou lahev s tímto uzávěrem jako obal 
číslo jedna i přesto, že je na trhu již několik let alternativa  
v podobě uzávěru skleněného.

K nejznámějším výrobcům korkových zátek u nás patří spo‑
lečnost Cork Janosa, která prakticky nabízí varianty s univer‑
zálním použitím (například typ Stericork) až po speciální typy. 
Uzávěry mohou mít i laserem vypálené logo nebo text podle 
přání zákazníka.

Ze světa  
nápojových uzávěrů

Příkladem nedávné realizace uvedeného výrobce je sada 
šesti korkových zátek s různým textem určených k marketin‑
gové akci. „Zákazník požadoval podobně dekorované zátky,  
s velkými tmavými plochami a současně malými titěrnými mo‑
tivy, které chtěl mít navíc dokola orámované linkou,“ říká zá‑
stupce společnosti Cork Janosa Jan Kašpar. A právě napojení 
linky tak, aby se nepřekrývala nebo nevybočovala, nebylo 
vůbec snadné. 

Podobně komplikované bylo i zajištění stejné ostrosti a kva‑
lity potisku již zmíněných velkých tmavých a titěrných motivů. 
„Obtížný byl především světlý text v tmavém obdélníku,“ do‑
plňuje Jan Kašpar. > str. 16
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HLAVNÍ TÉMA 

Pro dosažení požadované kvality bylo jediným řešením využití 
laseru. Především linka a již zmíněný text v obdélníku nešly 
vytisknout klasickou technologií. O úspěchu projektu svědčí 
spokojení koneční spotřebitelé, které k nákupu vína motivuje 
touha přečíst si různé texty a sesbírat všech šest různých zátek, 
za což je čeká odměna. „Marketingová akce stále probíhá,  
a tak si od nás zákazník objednává více a více zátek,“ do‑
dává spokojeně Jan Kašpar.

Vedle korkových zátek firma dodává i alternativy z kombino‑
vaných či syntetických materiálů. K oblíbeným patří NuKorc, 
tedy uzávěr vyrobený extruzí syntetického materiálu, který tvoří 
bublinkovou stejnorodou strukturu uloženou do jedno‑ či dvou‑
vrstvé krycí fólie. Z kombinovaných typů stojí určitě za zmínku 
BarTop, které dnes celkem často používají především výrobci 
dražších destilátů. Jedná se o korkovou zátku s plastovou či 
dřevěnou (méně často i skleněnou či ocelovou) hlavou.

K dalším dodavatelům obdobného sortimentu patří společnost 
Korek Jelínek nebo Proneco.

Záklopka – dotvoří uzávěr, posílí brand
Zejména u vín vyšší cenové hladiny může být uzávěr, někdy 
i včetně agrafy (drátěný košíček s plechovou opěrkou, která 
jistí korkový uzávěr), „přikryt“ záklopkou či kapslí. Záklopky 
hrají velmi důležitou roli v konečné fázi lahvování vína. Svým 
designem dotvářejí celkový vzhled finálního produktu a tím 
přispívají k oslovení konečného zákazníka. 

Vyrobené mohou být z různých materiálů, v různých barev‑
ných odstínech, potištěné i nepotištěné. Vedle celých záklopek 
se lze u vína setkat s kapslemi, které kryjí jen horní korkovou 
plošku. K nejkvalitnějším a marketingově nejúspěšnějším patří 
záklopky cínové či z hliníkové fólie. Další variantou jsou tzv. 
termozáklopky z plastové fólie či laminátu, které jsou teplem 
smrštitelné. I když jejich odstranění není náročnou záležitostí, 
mohou být opatřeny easy open prvky v podobě naperforova‑
ného odtrhávacího proužku. Flexibilní typ záklopky může svou 
funkcí nahradit i potištěný typ pevného kovového uzávěru. 
Velmi zdařilé záklopky nabízí již zmíněná firma Proneco. Jejich 
designová variabilita je dána i možností využití řady techno‑
logií (flexotisk, sítotisk, horká ražba, reliéfní ražba).

Ergonomické uzávěry z kovu
I kovových uzávěrů na nápoje je celá řada. K nejvyužíva‑
nějším patří korunkové (především segment piva, minerál‑
ních vod a nealkoholických nápojů), lisované a šroubové 
uzávěry (například víno a některé destiláty). Na trhu jsou 
ale zastoupené i další konstrukční varianty.

Nejvíce možností
nabízejí plastové varianty
Plastové uzávěry se nejčastěji vyskytují u nealkoholických ná‑
pojů, omezeně nacházejí uplatnění také u vína. Mezi nejpo‑ 
užívanější patří plastové uzávěry z polyolefinů, tedy přede vším 
polyetylenové či polypropylenové. Uzávěry vyrobené pro‑
cesem vstřikování jsou nejčastěji k dispozici ve šroubovací 
variantě s metrickým závitem. Setkat se však lze i s nará‑
žecím, odtrhovacím nebo záklopným řešením. Trendy jsou 
i odklápěcí či dávkovací varianty. Zvláště populární hlavně 
mezi sportovci jsou push‑pull uzávěry. Zde se jedná o řešení 
se stop funkcí a omezeným průtokem tekutiny. Z důvodu hy‑
gieny a bezpečnosti jsou také často vyráběny různé typy s po‑
jistnou membránou či bezpečnostním odtrhávacím proužkem. 
Pro marketingové odlišení a zároveň i pro usnadnění oteví‑
rání se volí šroubovací uzávěry s větším průměrem, které díky 
menšímu krouticímu momentu vyžadují od spotřebitele i menší 
sílu na otevření obalu. K největším výrobcům plastových uzá‑
věrů na evropském trhu patří například společnosti Bericap  
a Seaquist Closures.

S dalšími zajímavými řešeními prezentovanými na zářijovém 
veletrhu Drinktec se můžete seznámit v říjnovém vydání ma-
gazínu Packaging Herald 13. 

PRO VÍNO JE OBALEM ČÍSLO 
JEDNA SKLENĚNÁ LAHEV  
S KORKOVÝM UZÁVĚREM.

DALŠÍ UKÁZKY KOVOVÝCH UZÁVĚRŮ  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU



Stroje pro potisk obalů společnosti OMET 
kombinují snadné použití, nízké množství 
odpadu, spolehlivost nepřetržitého provo-
zu a efektivitu i při malých sériích. Robustní 
konstrukcí a bezpečným ovládáním jsou 
tiskové stroje společnosti OMET postaveny 
na myšlence „platformy”, která umožňuje 
nastavit celou řadu tiskových, dokončova-
cích a konvertovacích technologií pro tisk 
všech produktů v jednom průchodu. Všech-
ny stroje OMET jsou navrženy tak, aby byly 
flexibilní a poskytovaly zákazníkům řešení 
na míru pro speciální aplikace. Technologie 
OMET vytváří skutečnou konkurenční vý-
hodu pro své zákazníky, zvyšuje efektivitu 
a může být přizpůsobena všem měnícím se 
(nebo i budoucím) potřebám.
Růst společnosti OMET v České republice, 
na Slovensku a ve střední a východní Ev-
ropě obecně probíhá rychle. Tři nové insta-
lace potvrzují uznávaná řešení společnosti 
OMET v této oblasti:
1. HUHTAMAKI Flexible Packaging Czech 
(bývalý FIOMO, a.s.), instaloval v roce 2017 
první ofsetový lis OMET Varyflex V4 850 
na světě. Nový stroj specializující se na vy-
soce kvalitní flexibilní obalový tisk je vyba-
ven systémem vytvrzování elektronovým 
paprskem (použití vhodné pro potravinář-
ský průmysl). Stroj zvládne několik druhů 
substrátu s maximální flexibilitou a typic-
kou spolehlivostí technologie OMET. Díky 
maximální mechanické rychlosti 400 m/
min. a kombinaci ofsetových a flexotisko-
vých technologií je Varyflex V4 Offset be-
zesporu nejlepší řešení pro tiskárny speci-
alizované na výrobu flexibilních obalů.
2. Společnost PEMAX Print, přední český 
výrobce etiket sídlící v Poděbradech, právě 
nainstalovala OMET iFlex 370. Jde o úzko-
formátovou tiskárnu etiket, která význam-
ně mění koncept flexotisku. Její inovativní 
a exkluzivní funkce umožňují dosáhnout 
nejlepšího výkonu tisku při uživatelsky 
přívětivé a snadné obsluze.  Je to výjimeč-
ná a bezkonkurenční technologie, která je 

schopna podporovat jakýkoli konvertor, 
který umožňuje v jednom průchodu vyro-
bit všechny typy etiket s rychlým návratem 
investic.
3. TECOM paper, známý výrobce samolepi-
cích etiket v Praze, se rozhodl také nainsta-
lovat tiskový stroj iFlex 370.
Stejně jako ve zbytku světa je vedoucí po-
stavení společnosti OMET v oblasti poly-
grafického a obalového průmyslu založeno 
na solidní pověsti v řízení multiprocesních 
a hybridních technologií, kvalitní poprodejní 
asistenci, službách a neustálých inovacích.
Produktové portfolio společnosti OMET 
včetně modelů iFlex, XFlex X4, XFlex X5, 
XFlex X6.0, Varyflex V2 a Varyflex V4 Off-
set uspokojí všechny potřeby trhu. Inova-
tivní integrovaný hybridní tisk bude letos 
v květnu představen na výstavě Print4All 
v Miláně. Prezentována bude technologie 
OMET XJET od společnosti Durst, která 
byla představena teprve před několika týd-
ny. Jedná se o kompletní hybridní řešení, 
které integruje inkoustovou skupinu v linii 
Durst TauRSC s flexotiskem a konverzními 
jednotkami OMET X6, které poskytují neo-
mezenou flexibilitu, široký rozsah konečné 
aplikace a konzistentní úsporu nákladů. 
Tento stroj dokáže zajistit spolehlivost 
a vynikající výsledky se všemi druhy délky 
běhu s výhodou, že se ke konečnému pro-
duktu dostanete vždy v jediném průchodu. 
Jde o aktuální pohled na budoucnost tisku 
etiket a obalů.

Růst společnosti je založen na neustálých 
inovacích, které se uskutečňují díky po-
krokům ve vývoji technologií a spolupráci 
s hlavními hráči na trhu s výrobci obalů. 
Schopnost porozumět očekáváním zákaz-
níků a najít správná řešení jejich problémů 
žene investice do výzkumu a vývoje, soft-
waru a vnitřní organizace.

Italská společnost OMET působí na trhu 
od roku 1963 a již v šedesátých letech 
proběhly první instalace technologií 
i mimo Itálii. V devadesátých letech pak 
došlo k prvním instalacím ve střední 
a východně Evropě a od roku 2010 se 
společnost OMET spoléhá pouze na 
společnost PRINTLINE jako na svého 
distributora. Díky portfoliu společnosti 
OMET, považované za průkopníka ino-
vací, PRINTLINE nabízí celou řadu špič-
kových produktů, které přinášejí nový 
způsob práce a možnost uspokojit nej-
novější požadavky trhu.

OMET Srl Packaging Printing Machines
Via Mons. Polvara, 10
23900 Lecco, Italia
Tel. +39 0341 2826610
omet-m@omet.it
comm@omet.it

PRINTLINE Kft
Korányi u. 9,
2119 Pécel, Hungary
tel. +36 70 611 8224; +36 30 462 8698
barna.ferenczi@printline.co.hu
robert.viola@printline.co.hu

Tři nové instalace společnosti 
OMET v České republice a na Slovensku
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Společnost STOCK PLZEŇ-BOŽKOV nedávno uvedla na trh nový produkt – třtinový rum  
Božkov Republica Exclusive. Rozšiřuje tak své portfolio v kategorii rum a tuzemský o novinku, která zaujme  
kromě chutě také prvorepublikovým konceptem a designem. O novince jsme hovořili s Gabrielou Adámkovou.

Adriana Weberová
 

Nový rum se vyznačuje 
jednoduchostí designu, 
ikoničností a elegancí

Co bylo důvodem k rozšíření vašeho 
portfolia o třtinový exkluzivní rum?
Nejpopulárnějšími lihovinami jsou v Česku tuzemáky, které 
vznikly za napoleonské blokády, kdy nebylo možné na naše 
území dovážet třtinový rum ani suroviny pro jeho výrobu. Nyní 

to možné je a zároveň sílí ekonomická situace, což nahrává 
oblibě a růstu poptávky po importovaných třtinových rumech. 
Proto jsme se s respektem k prvorepublikovým hodnotám, his‑
torii společnosti a tradici značky Božkov, jež je v Česku syno‑
nymem pro rum, rozhodli rozšířit portfolio značky o třtinový  rum. 

INTERVIEWINTERVIEW



DataLine Technology a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9, 
tel. 210 215 700, www.dataline.cz, obchod@dataline.cz

HP Indigo 12000 – digitální tiskový stroj formátu B2 bude vystaven poprvé v České republice na veletrhu Reklama Polygraf.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou premiéru a přijďte se seznámit se strojem, který zakoupilo již více než 700 zákazníků po celém světě, včetně 
prvních pěti instalací v České republice a na Slovensku.

Digitální tiskové stroje HP Indigo přinášejí průlom v produktivitě, nejvyšší kvalitu a všestrannost.

Jedinečné možnosti digitálního tiskového stroje HP Indigo 12000 ve formátu B2 umožňují realizaci nových produktů a aplikací, které dosud digitálním tiskem nebylo možno 
realizovat. Tiskněte knihy a katalogy atypických formátů, přebaly knih, desky s chlopněmi, tašky, krabičky a další produkty. Využívejte možností sedmibarvového stroje, včetně 
tisku bílou barvou, Pantone barvami a speciálním barvami, které jsou k dispozici pouze pro tento stroj.

Více informací najdete na stránkách www.dataline.cz nebo hp.com/go/commercialprinting

HP Indigo 12000 bude vystaveno poprvé v ČR.

B2udoucnost tisku Uvidíte na veletrhu
Reklama Polygraf

29.–31. května 2018
hala 4, stánek B08

PVA Expo Praha
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vznikaly i různé designové cesty, abychom si ověřili akcepto‑
vatelnost jednotlivých směrů pro značku Božkov. Všechny vý‑
sledky jednotlivých testů pro nás byly neocenitelným zdrojem 
informací, jak tento nový rum pod značkou Božkov vnímá 
budoucí zákazník. Když jsme se definitivně rozhodli pro ví‑
tězný koncept Republica, začali jsme hledat a rozpracovávat 
jednotlivé designové směry, jež by Republicu a její hodnoty 
nejlépe vystihovaly. Připravili jsme asi osm finálních konceptů 
jak strukturálního designu, tak samotných návrhů etiket. Pro fi‑
nální testování jsme nakonec vybrali pět cest. Výsledek vidíte 
dnes na pultech. 

Jakým způsobem odkazuje 
design na první republiku?
Je třeba říct, že z hlediska historického označení se neodka‑
zujeme pouze na období první republiky. Výzkumy nám potvr‑
dily, že můžeme pracovat s obdobím od roku 1900 do roku 
1935. Jde o období, v němž se vystřídalo mnoho výtvarných 
i architektonických stylů, ať již jde o secesi, modernu, funkcio‑
nalismus či kubismus. Období, které ovlivnilo nástup a rozvoj 
filmu a s ním spojený vznik filmového plakátu. Celou tuto éru 
můžeme vnímat jako dobu velkého rozkvětu, elegance a uží‑
vání si společenského života, tedy právě tak, jak vnímáme  
i první republiku. Časové rozšíření nám poskytlo mnoho mož‑
ností, jak pracovat s designem. Vítězný design je inspirován 
právě secesí a filmovým plakátem. Jde vlastně o výraznou ty‑
pografii a několik drobných designových prvků inspirovaných 
ornamentalitou secese.

INTERVIEW

Proč jste se rozhodli použít název Božkov 
Republica Exclusive a prvorepublikový koncept? 
Kdo je autorem názvu a tvůrcem konceptu?
Novinkou jsme chtěli vzdát hold našemu umu a téměř stoleté 
tradici ve výrobě lihovin a také našim hodnotám, které se sho‑
dují s těmi prvorepublikovými. Proto tento koncept a název 
Božkov Republica. Exclusive pak podtrhuje prémiovost. Na 
vývoji novinky se podílel tým specialistů složený z členů mar‑
ketingu společnosti Stock, z členů kreativních a výzkumných 
agentur a kreativních freelancerů. Ke spolupráci jsme oslo‑
vili agenturu Line Art Group, reklamního textaře a básníka 
Pavla Sobka a výzkumné agentury Perfect Crowd a Simply5. 
Koncepty, kterých byla na začátku opravdu velká spousta, pro 
nás formuloval Pavel Sobek.

Při jaké příležitosti a v jakém typu  
podniku by měl být konzumován?
Hodí se k jakékoliv příležitosti, při které je vhodné pít alkohol. 
Díky dostupné ceně to určitě nejsou jen příležitosti speciální, 
jako svatby či narozeniny, ale i ty běžnější. A pro příležitost 
obdarovat někoho blízkého či důležitého jsme vyvinuli dár‑
kové balení v podobě lahve 0,7 l vložené do tubusu z vinuté 
kartonáže. Stejně tak se nedá přesně specifikovat typ pod‑
niku. Nikde, kde se pijí dobré věci, by rum Božkov Republica 
rozhodně neměl chybět. Komunikaci jsme odstartovali koncem 
ledna na sociálních sítích a už pár dnů poté naši obchodní 
partneři sami a s velkým zájmem volali našim obchodním zá‑
stupcům, že chtějí tuto novinku ve svém podniku. To považu‑
jeme za obrovský úspěch, protože moc často se to nestává.

A nyní zpět k obalu.  
Kdo a proč je autorem designu?
Jak jsem již zmínila, od prvopočátku byl pro vývoj této novinky 
vytvořen tým specialistů, kde jedním z nich byl také Martin 
Dulava ze společnosti Line Art Group. Tato agentura se tím 
pádem stala přirozeně i autorem vítězného designu.

Jaké bylo zadání a požadavky na návrh de-
signu? Které atributy měly být obsaženy a z ko-
lika designových konceptů jste vybírali?
Vývoj konceptu byl několikafázovým procesem, v němž bylo 
na začátku vytvořeno několik různých směrů. První kolo testo‑
vání proběhlo v rámci co‑creation skupiny v Perfect Crowd. 
To nás posunulo směrem k tradici a historii značky Božkov. Po 
několika dalších kolech se povedl koncept splňující všechny 
požadavky. Už během první fáze testování konceptů zároveň 

PRO JAKOU CÍLOVOU SKUPINU  
A PROČ JE PRODUKT PŘEDEVŠÍM URČEN?  
ODPOVĚĎ V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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INTERVIEW

Které designové prvky mají v případě rumu 
Božkov Republica exkluzivitu podpořit, resp. ko-
munikovat spotřebiteli, že se jedná o prémiový 
produkt?
Primárně jde o jednoduchost designu, ikoničnost a eleganci. 
Celkově jsme se snažili vytvořit design, který v sobě nese  jasný 
odkaz k prvorepublikovým hodnotám, jako je poctivost,  
řemeslný fortel a um. Tvar lahve a design jsme od počátku vy‑
víjeli pro prémiový segment. Design je složen z prvků, které 
vyvolávají pocit prémiovosti. Příkladem pro nás v tomto pří‑
padě byl filmový plakát a jednoduchost prvorepublikové typo‑
grafie. Konečně i samotné jméno, které je vlastně i součástí 
loga, vyvolává pocit exkluzivity.

Proč jste zvolili daný tvar lahve? Kdo s vámi na 
jejím strukturálním designu spolupracoval a kdo 
je jejím výrobcem?
Snažili jsme se vycházet z tvarosloví lahví typických pro 
značku Božkov, stejně jako pro kategorii rumů obecně, a záro‑ 
veň posunout design k jedinečnosti. Konceptů jsme měli ně‑
kolik a nakonec zvítězila robustní kulatá lahev se silnějším 
dnem. Její jednoduché čisté linie působí velmi elegantně a ve 
spojení s embossingem opět podporují prémiovost.

Na strukturálním designu rovněž pracovala agentura Line Art 
Group. Společně jsme byli po celou dobu v kontaktu s výrob‑ 
cem, sklárnou O‑I, protože výslednou podobu samozřejmě 
ovlivňovaly i technologické limity nejen na straně sklárny, ale 
také na straně naší produkční linky v Plzni.

Z jakého materiálu je vyrobena etiketa? Můžete 
nám ji blíže popsat? Kdo je jejím výrobcem?
Na etiketu jsme se rozhodli použít, právě s ohledem na pré‑
miovost, exkluzivní matný materiál s vyšší gramáží, který se 
používá na nápojové etikety v segmentu vín a alkoholic‑
kých nápojů. Na etiketě je několik zušlechťovacích aplikací. 
Základem je matný lak a horká ražba zlatou fólií. V logu  
v nápisu Republica je aplikován 3D parciální UV lak. Jejím 
výrobcem je norská společnost Skanem.

Jak dlouho trval celý projekt od prvotní myš-
lenky až po uvedení na trh? Co na něm bylo 
nejkomplikovanější?
Práce trvala zhruba jeden a půl roku – od prvního zadání, vý‑
voje konceptu, jména i samotného výrobku přes vývoj lahve 

a designu až po finální stočení do lahví. Nejkomplikovanější 
na celém vývoji je vždy najít smysluplný koncept, který splní 
nejen naše marketingové představy, ale hlavně si získá sa‑
motné zákazníky. Je to proces, který vyžaduje trpělivost a krea‑ 
tivitu. Tady se nedá nic uspěchat, každé rozhodnutí musíte 
dobře zvážit, a hlavně musíte pečlivě naslouchat zákazníkovi, 
o kterého primárně jde. Někdy vznikne i dvacet konceptů  
a žádný v lidech nevyvolá takové emoce, jaké potřebujete. 
Jindy se to podaří poměrně rychle. U rumu Božkov Republica 
jsme pracovali na vývoji konceptu a jména včetně testování 
několik měsíců. Po schválení pak šlo o velmi příjemnou práci, 
kdy jsme se snažili na sto procent přenést koncept do obalu 
tak, aby sám sebe vyjadřoval nejlépe beze slov. To se nám 
podle prvních ohlasů podařilo. Takže v tomto případě vlastně 
bylo nejtěžší přijít na koncept a jméno. Vždycky jde o výji‑
mečný proces, který si zaslouží čas. I přes zkušenosti agentury 
s vývojem značek jde především o skvělé zadání a profe‑ 
sionalitu, pak společně mohou vzniknout výjimečné značky.

Jak hodnotili finální produkt a balení 
spotřebitelé ve spotřebitelských testech?
Výsledky všech spotřebitelských testů, kterými tato novinka 
prošla, byly poměrně jednoznačné a velmi pozitivní. Pokud 
by tomu bylo jinak, pak bychom produkt v takové podobě na 
trh neuváděli. 

V kvantitativním testu realizovaném agenturou Ipsos se jen 
potvrdily výstupy z předcházejících kvalitativních testů rea‑ 
lizovaných agenturou Simply5. Nejdříve byl respondenty 
hodnocen koncept, na jehož základě by si novinku koupilo 
90 % dotázaných. Následně hodnotili design, který se jako 
celek líbil 94 % z nich. Na název rovněž pozitivně reagovali 
téměř všichni respondenti, pouze 1 % z nich se název Božkov 
Republica Exclusive vůbec nelíbil. Chutí skóroval tento třtinový 
rum nadprůměrně. 

Vyžadovalo stáčení produktu nějaké úpravy stá-
vajících plnicích linek, nebo byl projekt od začátku 
veden s ohledem na výrobní možnosti  a  limity?
Při vývoji jakékoliv novinky se vždy snažíme maximálně re‑
spektovat možnosti našich plnicích linek ve výrobním závodě 
v Plzni. V případě rumu Božkov Republica tomu nebylo jinak 
a žádné zásadní úpravy stávající linky nebyly nutné. Bylo po‑
třeba pouze koupit nástroje pro aplikaci etiket, které se vyrá‑
bějí na míru.

POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU SE  
DOČTETE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

ZMÍNILA JSTE DÁRKOVÉ BALENÍ Z VINUTÉ  
KARTONÁŽE. MŮŽETE NÁM HO VÍCE  
PŘIBLÍŽIT? VÍCE NA
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Jinou novinkou od stejné společnosti v kategorii PET obalů 
pro kosmetiku je řada PRELUDE, která zaujme úzkým tvarem, 
ale také větší etiketovací plochou. K dispozici je v objemech 
100, 150 a 200 ml. 

Veletrh EmbaxPrint si nenechala ujít ani společnost BRISK.  
I ta v letošním roce rozšířila svůj sortiment o 150ml, 200ml  
a 250ml PET lahvičky se závitem GL44 a navíc v různém ba‑
revném provedení. Univerzální lahvičky jsou vhodné pro kos‑
metiku, farmacii, ale také například pro potraviny.

Na brněnský veletrh se s novinkami vydala rovněž společnost 
Galapack. Představila zde například dřevěné uzávěry na lah‑ 
vičky a kelímky pro kosmetické produkty, které reprezentují 
další trend v obalech. K vidění byla také kompletní řešení 
pro kosmetická séra, make‑upy a lotiony, skleněné flakonky  
(5– 30 ml) s kosmetickou skleněnou pipetou a nově také tzv. 
tlačítková pipeta. 

Jedním z nejnovějších trendů v obalech pro kosmetiku je 
poptávka po balení, které se tváří jako sklo, ale přitom 
jde o plast. Dlouhodoběji jsou v oblibě ladné tvary  

a jemné křivky. Na rozdíl například od oválných potravinář‑
ských obalů, u kterých je kladen důraz na etiketu, což vyža‑
duje větší prostor. Také volba uzávěru je odlišná. U kosmetiky 
platí obzvlášť, že musí být v harmonii s etiketou a obalem. 
„Obě kategorie spojuje základna produktu, aby byl stabilní 
jak při plnění, tak u obchodníků na pultě,“ připomíná jednu 
z hlavních funkcí obalů Alena Holá z marketingu společnosti 
ACTI PACK CZ. 

Tento specialista na výrobu PET obalů nechyběl na veletrhu 
EmbaxPrint, kde představil nový, moderní a elegantní design 
lahve KOH‑I‑NOOR. Řešení pro objemy 150 a 200 ml je vy‑
robeno z PET materiálu v té nejvyšší možné kvalitě. „Zajímavé 
je tím, že ho lze stavět takzvaně i top down – hlavou dolů – 
a kombinovat se dvěma našimi uzávěry. Konkrétně se Syan 
s možností top down a s uzávěrem Pandora,“ dodává Alena 
Holá. Obě varianty je možné vyrábět ve dvoubarevné verzi. 

Pro kosmetiku  
a farmacii platí jiná 
pravidla

DESIGN

OBALY PRO KOSMETIKU A FARMACII JSOU DVĚ ODLIŠNÉ DISCIPLÍNY. KOSMETIKA NABÍZÍ 
NEOMEZENÉ MOŽNOSTI V KREATIVITĚ. FARMACIE ZŮSTÁVÁ NAOPAK KONZERVATIVNĚJŠÍ. PŘEDEVŠÍM 
U LÉKŮ NA PŘEDPIS, KDE SE NEVYBÍRÁ OČIMA, A NAVÍC JSOU ZDE LEGISLATIVNÍ OMEZENÍ. 
SAMOSTATNOU KAPITOLOU JSOU DOPLŇKY STRAVY.

Adriana Weberová

Lahve KOH-I-NOOR 
150 ml a 200 ml 

Lahve PRELUDE



U obalů pro farmacii, především u léků na předpis, není, řeče‑ 
no s nadsázkou, z pohledu grafického designu „moc co řešit“. 
Důležitá je snadná rozpoznatelnost a eliminace případné 
záměny. I zde ovšem dochází k vývoji. „Zdravotnické pří‑
pravky jsou z hlediska designu jednodušší a vycházejí stále 
z trendu známé „bílé“ krabičky s názvem přípravku v bez‑
patkovém písmu Helvetica. Postupně se ale snižuje procento 
bílé plochy ve prospěch barevné a to vše doplňuje moderní 
bezpatkové písmo,“ uvádí Radim Zahraj ze společnosti Typo  
& design. Farmaceutické výrobky, a léky zvlášť, navíc pro pa‑
cienta vybírá především předepisující lékař nebo vydávající 
osoba – lékárník, což je také určitým limitem pro větší krea‑
tivitu. Na druhé straně roste počet lékáren s přístupnými re‑
gály, kde si zákazník sám vybere „očima“ produkt a zde již 
design hraje svou roli.

Doplňky stravy nabízejí 
prostor pro kreativitu
Širší pole působnosti naopak nabízejí doplňky stravy, kde 
je patrné stále odvážnější a rychlejší sbližování aktuálních 
trendů, jak je známe například u potravin nebo drogerie. „V ka‑ 
tegorii doplňků stravy se využívají krásné syté barvy, fresh sty‑
lizace příchutí, ručně psaná písma a podobně. Nicméně vše 

DESIGN

musí být v rámci zákaznicky známé charakteristiky pro far‑
macii,“ vysvětluje Radim Zahraj.

Při tvorbě nového designu stačí dva návrhy
Spolupráce mezi společností Typo & design a českou farma‑
ceutickou firmou Galmed byla zahájena návrhy obalových 
řešení na tři produkty, z nichž po menších úpravách vzešla 
celá finální produktová řada. „Vzájemná spolupráce by se 
dala charakterizovat tak, že první návrhy jsou zpravidla od‑
razovým můstkem pro jejich dopilování a odladění. Doposud 
jsem nemusel předkládat více než dva návrhy. Celkem tak za 
dobu naší spolupráce jde o 80 až 100 návrhů,“ říká Radim 
Zahraj, kterého doplňuje obchodní ředitel společnosti Galmed 
Zdeněk Sommer: „U společnosti Typo & design oceňuji osobní 
přístup, schopnost brát ohled na přání klienta a přitom nená‑
silně protlačit do grafiky vlastní nápady s ohledem na daný 
produkt. Dále se mi líbí schopnost sladění detailů v jeden jed‑
nolitý celek a vsunutí podprahových linek do výsledné grafiky.“

PI
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profesionální nástroje, praktické ukázkyprofesionální nástroje, praktické ukázkyprofesionální nástroje, praktické ukázkyprofesionální nástroje, praktické ukázkyprofesionální nástroje, praktické ukázkyprofesionální nástroje, praktické ukázky
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Navštivte ukázku Navštivte ukázku Navštivte ukázku Navštivte ukázku Navštivte ukázku 
dokonalého spojení dokonalého spojení 
softwaru ArtiosCAD softwaru ArtiosCAD 
pro návrhy a konstrukce pro návrhy a konstrukce 
obalů s řezacím obalů s řezacím 
stolem KONGSBERG.stolem KONGSBERG.

hala 3, stánek A16

KONGSBERG X220
všestranný řezací plotr
KONGSBERG
všestranný řezací plotr

dokonalé řešení pro obaly z kartonu či lepenky
ArtiosCAD

Propojení strukturálního a grafického návrhu
Knihovny standardů šetří čas
Realistický 3D model
Rozsáhlé možnosti výstupů

POPSANÁ KOOPERACE SE ODRÁŽÍ  
V DESIGNU VÝROBKŮ ŘADY FORFIT  
A HERBOFIT – VÍCE NA
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Kvalitní materiály pro potravinové obaly 
Na našem i evropském trhu existuje celá řada výrobců či 
dodavatelů kvalitních materiálů určených pro výrobu obalů. 
Jednou z nejširších nabídek papírů, lepenek i dalších materiálů 
disponuje společnost Papyrus Bohemia. V jejím portfoliu je za‑
stoupena i řada materiálů určených pro výrobce potravinových 
obalů pro přímý i nepřímý kontakt s potravinou.

K novinkám, které ocení především výrobci obalů vyšší při‑
dané hodnoty, a to jak pro potraviny, tak i luxusní kosme tiku, 
patří prémiová grafická lepenka od společnosti Stora Enso, 
nabízená pod názvem Ensocoat. Jedná se o bezdřevý jed‑ 

Obal nesmí obecně způsobovat v potravině nežá‑
doucí změny nebo do ní uvolňovat své složky ohro‑
žující zdraví a nesmí být ani dočasně použit pro 

nepotravinářské účely. Legislativa upravuje požadavky na 
obalové materiály, které jsou v přímém a nepřímém kontaktu 
s potravinou. 

Hodnocení zdravotní bezpečnosti výrobků určených pro styk 
s potravinami v rozsahu legislativních požadavků provádějí  
akreditované zkušebny. Ty ve shodě s platnou legislativou 
České republiky a Evropské unie provádějí řadu testů, v souladu 
s nimi lze vystavit prohlášení o shodě a uvést  výrobek  na  trh. 

POŽADAVKY NA VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI A POKRMY, TEDY I NA OBALY,  
URČUJE ŘADA VYHLÁŠEK, NOREM A DALŠÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ. BEZPEČNOST JE  
U OBALU ZARUČENA NEJEN VÝBĚREM OBALOVÉHO MATERIÁLU A ODPOVÍDAJÍCÍ KONSTRUKCÍ,  
ALE POCHOPITELNĚ JE VZTAŽENA I NA VŠECHNY PŘÍPADNÉ ZUŠLECHŤOVACÍ PROCESY, VČETNĚ  
POTISKU. K NEJPOUŽÍVANĚJŠÍM MATERIÁLŮM PATŘÍ PLASTY.

Jana Žižková

V potravinových obalech 
je z čeho vybírat

MATERIÁLY 
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nostranně či oboustranně natíraný karton s vylepšenou bělostí  
a vynikající hladkostí povrchu. Kombinace vlastností při náší 
naprosto top tiskové výsledky i u nejnáročnější grafiky. K dal‑ 
ším novinkám patří natíraný duplexový karton s šedou rubovou 
stranou GD2 Grafopak.

U potravinářů je oblíbená i další skládačková lepenka, 
Arktika, vyrobená ze 100% primárního vlákna. Tato GC le‑
penka je vícevrstvá s dvojitým nátěrem, vrchní i spodní strana 
je díky bílé barvě dobře potiskovatelná. Kromě dalších certi‑
fikátů je tento typ materiálu zařazen jako food safety – podle 
ISEGA (EN 45011, EC 1935/2004, BfR).

Jak pro přímý kontakt s potravinami (včetně suchých, vlhkých 
a mastných), tak i pro sekundární a odnosné potravinové 
obaly je určena přírodní hnědá nebělená nenatíraná lepenka 
Kraftboard. I tento materiál obsahuje pouze primární vlákna. 
Je vhodný i pro výrobu obalů, u kterých je požadována vyšší 
nosnost či pevnost (například obaly na víno, odnosné ná‑
pojové boxy, obaly na potravinářské polotovary a hotová 
připravovaná jídla). Disponuje hned celou řadou excelent‑
ních mechanicko‑fyzikálních vlastností, má také mimořádně 
vysokou pevnost, tuhost a odolnost proti roztržení i u nižších 
plošných hmotností. Vzhledem k vysoké odolnosti proti vlhkosti 
je výjimečně trvanlivá ve vlhkém prostředí. Jiným příkladem le‑
penky certifikované pro přímý styk s potravinami je foodWave 
od společnosti THIMM Packaging – více ve 13. vydání ma-
gazínu Packaging Herald.

Populární jsou i papíry 
Pro balení potravin, včetně čerstvých produktů, patří k po‑
pulárním obalovým materiálům papíry. Mezi jejich výrobce 
patří i společnost Mondi Group, která má v nabídce řadu 

standardních i inovativních obalových řešení splňujících nej‑
vyšší standardy jakosti, hygieny a bezpečnosti. Jednovrstvé 
papíry i lamináty jsou využitelné například při balení pekař‑
ských nebo mléčných výrobků, cukrovinek, kávy, sušených  
a dehydratovaných potravin, čerstvých, chlazených i mraže‑
ných potravin, zeleniny nebo zmrzliny. Řadu novinek výrob‑ 
ce mohli vidět i návštěvníci loňského veletrhu Interpack. 
Advantage Smooth White je kraftový papír ze speciálních 
vláken, který je díky své pevnosti v kombinaci s hladkým, bílým 
a navíc velmi dobře potiskovatelným povrchem vhodný pře‑
devším k výrobě a plnění sáčků na cukr. Pro balení cukru ho 
ostatně využívá i známý polský výrobce Krolewski. 

Ze světa nepapírových obalů
Potraviny se pochopitelně balí i do obalů plastových, kovo‑
vých či skleněných. Ostatně poslední jmenovaný typ hodnotí 
spotřebitelská veřejnost jako jeden z nejdůvěryhodnějších ma‑
teriálů pro balení potravin vůbec. A vlastně se není čemu 
divit  – sklo je inertní, nereaguje tedy s produktem uvnitř ani 
jej neabsorbuje. Tvoří účinnou bariéru vůči barvám, ale i kys‑
líku a jeho chemická stálost je také zárukou stability chutě. 
Ani přes veškeré své excelentní vlastnosti není sklo majoritním 
materiálem, k nejpoužívanějším patří plasty. 

MATERIÁLY

DALŠÍ ŘEŠENÍ Z PAPÍRU  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JSOU SYNTETICKÉ  
PLASTY TYPU PE, PP, PVC ČI PET – VÍCE NA
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PR PREZENTACE

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM patří v ČR nejen k za‑
vedeným dodavatelům kvalitních technologií, ale zá‑
roveň se na našem trhu jedná i o technologického 

vizionáře. Firma po celou dobu svého trvání ostře sleduje 
trendy na trhu a nabídkové portfolio rozšiřuje v závislosti na 
požadavcích svých stávajících i potenciálních klientů o nová, 
často i velmi unikátní řešení. Nejnovějším počinem tohoto typu 
je rozšíření nabídky o barevné tiskárny španělského výrobce 
Limitronic. Nová akvizice vznikla jako odpověď těm zákaz‑
níkům, kteří ve své výrobě či v procesu balení potřebují obal 
výrazně odlišit a kde by jediná barva (zpravidla černá) nebyla 
schopná toto odlišení zajistit.

Možnosti tisku se opět posouvají
Již několik let se v souvislosti se spotřebitelskými obaly a di‑
gitálním tiskem mluví o personalizaci. Podobná situace nyní 

nastává i v kontextu se sekundárními obaly. Ať už se jedná  
o skupinový či přepravní obal, i v tomto případě je z hlediska 
marketingu potřeba posílit brand produktu a na první pohled 
nejenom identifikovat typ zboží uvnitř krabice, ale i zatraktivnit 
celkový vizuální vjem. Samozřejmě, že lze i tento typ potisku 
řešit ve výrobě obalů dostupnou konvenční či digitální tech‑
nologií. Zároveň je jasné, že v současnosti zatím žádný typ 
průmyslového tisku ofsetu kvalitou konkurovat nemůže. 

Proč tedy Limitag? Hned z několika důvodů, které klientovi 
přinášejí i benefity, jaké jim klasická polygrafická výroba ne‑
přinese. Tím prvním je, že tisk je realizován nikoli ve výrobě 
obalů, ale až u klienta, tedy výrobce či dodavatele zboží, 
kde je krabice potištěna až v prostorovém tvaru na konci ba‑
licího procesu. Klient tedy nemusí mít v zásobě pro jednotlivé 
produkty předtištěné konkrétní obaly s konkrétním výrobkem. 

Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. patří k hlavním dodavatelům průmyslového tisku. Na 
českém trhu dlouhodobě zastupuje lídra v oblasti průmyslových tiskáren, francouzskou společnost MARKEM 
IMAJE. Nově rozšířila své portfolio o nabídku tiskáren LIMITRONIC. A tiskárna LIMITAG V5 CMYK UV LED 
získala hned při své premiéře na veletrhu Embax Print v Brně ocenění ZLATÝ EMBAX!

VARIABILNÍ 
BAREVNÝ POTISK 
NA KONCI  
BALICÍHO PROCESU
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A místo aby byl zatěžován vysokými náklady na držení skla‑
dových zásob a jejich dodávkami, aby byla zajištěna plynule 
výroba, potiskne příslušnou grafikou na místě v procesu balení 
jen příslušný počet obalů. Vzhledem k tomu, že Limitag tiskne 
ve vysokém barevném rozlišení na sekundární obal, který spo‑
třebitel obvykle vnímá z větší odstupové vzdálenosti, je i kva‑
lita tisku ve velmi dobré kvalitě. S kvalitou navíc koresponduje 
i rychlost tisku, pružnost realizace a rozsáhlé uplatnění, které 
s sebou přináší možnost tisku variabilních dat v souvislosti  
s personalizací. 

Příznivé technické parametry
Tiskárna Limitag V5 CMYK UV LED je na trhu tiskáren nabízejí‑
cích barevný CMYK na lepenkový obal výjimečná tím, že jako 
jediná ve své kategorii nabízí možnost potisku jak na savý, 
tak i na nesavý povrch. Limitag V5 CMYK je tvořena řídicím 
dotykovým panelem, tiskovou CMYK jednotkou a UV lampou.

O tiskárně lze právem tvrdit, že posouvá hranice průmys- 
lového tisku u skupinového balení směrem k produkčním 
digitálním technologiím, které spotřebiteli umožňují reali-
zovat personalizovaný tisk včetně naprosto bezchybného 
a vysoce přesného tisku čárových i QR kódů i v malých ná-
kladech přímo na místě výroby či balení. 

Uživatel může podle potřeby využít tři úrovně denzity barev. 
Tiskárna tiskne s rozlišením 180  dpi rychlostí 30 m/min., ma‑
ximální délka tisku může dosahovat až 1100 mm. Ovládání 
tiskárny je velmi intuitivní, SW prostředí na 15“ monitoru je 
jednoduché a uživatelsky velmi přátelské. Tiskárna disponuje 
vlastním komunikačním protokolem, ale je velmi snadné ji při‑
pojit k vlastní stávající databázi, včetně ERP SW.

Tisknout lze nikoli jen na různé typy lepenek i papírů (natírané, 
lesklé i typu art paper), ale i dřevo, kov či plasty. Tiskárna 
má své využití nejen v oblasti značení, ale i všude tam, kde 
je vyžadována personalizace obalu. Je vhodným řešením  
i k promočnímu tisku. 

Vedle excelentního tisku přináší spotřebitelům i další benefity. 
K těm hlavním patří i redukce vedlejších nákladů, které vzni‑
kají především při skladování předtištěných obalů. S pomocí 
výkonné hlavy lze tisknout kvalitní barevná data a realizovat 
tak plnohodnotný barevný tisk na obalu přímo u producenta 
či dodavatele zboží. S různou možností nastavení denzity  
a kontrastu v rozlišení 180 či 360 dpi lze tisknout CMYK ve 
vysoké kvalitě i modulární technologií Limitag V6 Colour. Tato 
tiskárna bravurně zvládne porézní, natírané i lakované po‑
vrchy papírů i lepenek. Plnobarevný tisk ve stejné kvalitě lze 
realizovat i na dalších materiálech, tedy především textilu, 
dřevu, plastu, kovu či pěnách. 

Oceněná tiskárna na výstavišti v akci
Limitag V5 CMYK byla navržena tak, aby poskytovala nejvyšší 
spolehlivost a výkon ve velmi náročném výrobním prostředí. Její 
modulový design s krytem z nerezové oceli umožňuje snadnou 
obsluhu a zajišťuje dlouhodobou životnost. Svými parametry, 
kvalitou i výkonem je tiskárna vhodným řešením jak pro spo‑
třebitelský, tak i potravinářský sektor. V Evropě se lze s tímto 
technologickým řešením běžně setkat při balení ryb, nápojů, 
pečiva či automatických praček. Na první pohled se spotře‑
bitel může orientovat nejenom na základě kódů či textu, ale 
i grafických symbolů (např. graficky odlišné typy pečiva na‑
tištěné přímo na čelní straně krabice). V těchto i dalších sek‑
torech není tedy nutné mít připraveny v zásobě předtištěné 
obaly, ale lze tisknout až podle přesně daných potřeb až na 
konci výroby (last customization stage). Pomocí moderních 
tiskových hlav je tedy klient schopen atraktivně graficky obal 
personalizovat nikoli v tiskárně, ale prostřednictvím mnohem 
menšího (a ve srovnání s klasickým tiskem) i levnějšího zařízení 
přímo u výrobce zboží, a to na jakékoli povrchy krabice. Při 
plně automatizovaném provozu je možné s tiskárnou pracovat  
i v kooperaci s průmyslovým robotem.

Návštěvníci veletrhu Embax Print mohli vítězný 
exponát Zlatého Embaxu vidět v chodu v rámci 
úspěšného projektu balicí linky Packaging  Live.		
	
 

limitronic.ondrasek.cz
www.ondrasek.cz
www.markem-imaje.com

TISKÁRNA LIMITAG V AKCI 
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Základ tvoří 
testlinery a kraftlinery
Základními surovinami na výrobu vlnitých lepenek jsou ma‑
teriály na krycí vrstvy a materiál na vlnu. V případě krycích 
vrstev se používají především materiály na bázi recyklace 

Přestože vlnitá lepenka byla patentována v USA již v roce 
1871, je obalovým materiálem stále vysoce moderním  
a procházejícím neustálým vylepšováním svých kvalit, vy‑

užitelných při balení velmi rozsáhlého sortimentu zboží všeho 
druhu.

OBALOVÉ DRUHY PAPÍRŮ, KARTONŮ A LEPENEK V SOUČASNOSTI TVOŘÍ NEJVĚTŠÍ PODÍL  
Z CELKOVÉ SPOTŘEBY PAPÍRENSKÝCH MATERIÁLŮ V ČESKÉ REPUBLICE. PRIM V PAPÍRENSKÝCH  
OBALOVÝCH MATERIÁLECH PAK HRAJE SVÝM OBJEMEM VLNITÁ LEPENKA (VL), NA JEJÍŽ VÝROBU U NÁS 
CHYBĚJÍ ZÁKLADNÍ SUROVINY. TĚCH BYLO V ROCE 2017 VYROBENO 181 000 TUN A SPOTŘEBOVÁNO  
637 538 T!

Miloš Lešikar

Vlnitá lepenka:  
KLÍČOVÝ OBALOVÝ  
MATERIÁL, NA KTERÝ  
NÁM CHYBĚJÍ SUROVINY

MATERIÁLY 
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sběrového papíru, tzv. testlinery, a na nejkvalitnější vlnité le‑
penky pak  krycí kartony ze sulfátové celulózy, tzv. kraftlinery.

Materiály na bázi recyklovaných vláken jsou čím dál rozšíře‑
nější a bývají rovněž i základem vícevrstvých krycích kartonů, 
kde pak jen povrchová vrstva je tvořena sulfátovou buničinou, 
často i bělenou pro zajištění lepších parametrů při víceba‑
revném potisku.

Na zvlněné vrstvy VL se používá materiál zvaný fluting, který 
může být polobuničinový (na kvalitativně nejlepší VL) nebo 
na bázi sekundárních vláken, a dále pak také šedý balicí 
papír, zvaný šedák (schrenz), ten hlavně na nejlevnější a méně 
pevnostně namáhané druhy. Vlnité lepenky je možné vyrábět  
i z jiných materiálů (bělené nebo naopak barvené tiskové pa‑
píry apod.), ale to je okrajová záležitost.

Vloni se u nás vyrobilo 908 tisíc tun papírů  
a lepenek, z toho šlo 824 tisíc tun na export
Situace v zajištění surovin na vlnité lepenky a jejich spotřeba 
je obdobná jako u všech papírů a lepenek v České repub‑
lice. Český papírenský průmysl vyrobil v roce 2017 celkem 
908  tisíc tun papírů a lepenek, export činil 824 tis. tun, import 
dosáhl výše 1,494 mil. tun a spotřeba tak dosáhla 1,578  mil. 
tun. Znamená to, že tuzemská spotřeba je zcela zásadně 
kryta dovozem. Nejmarkantnější je to u tiskových (grafických) 
papírů, kterých u nás bylo vyrobeno 119 tis. tun, a spotřeba 
činila 563 631 tun, ale u surovin na vlnité lepenky, kterých 
se spotřebuje druhově nejvíce, není situace o mnoho jiná, 
neboť vyrobeno bylo 181 tisíc tun a spotřebováno 637  538 t 
materiálů.

Výroba vlnitých lepenek přitom všude na světě má již řadu 
let vzestupnou tendenci produkce a spotřeby a produkční ka‑
pacity, odkud je možné materiály na krycí i zvlněné vrstvy VL 
nakupovat, nejsou nafukovací. Musí se tedy stavět nové, ale 
to je jednak investičně velmi náročné (jeden papírenský stroj 
může stát kolem pěti miliard korun, pokud bude zpracovávat 
pouze sběrový papír) a jednak to není časově právě rychlé.

V České republice se měl začít závod společnosti WANEMI 
v Zábřehu na Moravě, projektovaný na produkci zhruba  
250 000 tun testlineru ročně, budovat již před sedmi lety, 
ale takzvaným ekologickým iniciativám se celou záležitost 
daří úspěšně brzdit a bojkotovat, takže celý projekt je v ne‑
dohlednu. A to za situace, kdy v tuzemsku získáváme ročně 

1,048 milionu tun sběrového papíru a jeho tuzemská spotřeba 
je jenom 222 tis. tun a zbytek se prostě musí někam vyvézt. 
Otázka, která musí každého napadnout, zní: proč vlastně 
stále více toho odpadového papíru shromažďujeme a třídí‑ 
me? Rozhodně se tím žádné lesy neochrání, hlavně ne  u nás. 

Ceny papírenských materiálů rostou
Významný vliv na výrobce VL mají ceny používaných surovin. 
Obecně se dá konstatovat, že v poslední době ceny všech pa‑
pírenských materiálů vykazují vzestupnou tendenci. Meziroční 
růst cen (leden 2017 oproti lednu 2018) začíná už u buničin, 
kdy např. u sulfátové buničiny je to přibližně 11 % a u euka‑
lyptové (používá se především na grafické papíry) dokonce 
až 32 %.

U grafických papírů vzestup cen dosáhl za stejné období u bez‑ 
dřevého grafického papíru kolem 10 %, u natíraného (křído‑
vého) papíru 7,8 %, dokonce se zvýšila i cena novinového 
papíru, který zaznamenával dlouhodobý pokles, a to také 
téměř o 10 %.

A jak je to se surovinami na vlnité lepenky? Ceny kraftlineru 
se mezi lednem 2017 a 2018 zvýšily v Evropě podle statistik  
o 26 %, Testliner II se prodává o 20 % dráže. Fluting ze sekun‑
dárních vláken je dražší o 22 %, šedák zaznamenal vzestup 
o 23 %. Situace pro výrobce vlnitých lepenek tak není nijak 
lehká a zpracovatelé VL, hlavně výrobci kartonáže, se mají 
na co těšit. 

MATERIÁLY

POHLED UŽIVATELE LEPENKY:  
JDE O MIMOŘÁDNOU SITUACI

„Z našeho pohledu výrobce obalů z vlnitých lepenek 
(VL), resp. ‚uživatele‘ papírů na jejich výrobu vidíme  
aktuální situaci na trhu jako historicky zcela 
mimořádnou. Již od počátku roku 2017 jsme 
konfrontováni s opakovaným zvyšováním cen papíru, 
které u některých druhů dosáhlo až 25 %. Převažující 
poptávka nad nabídkou vedla k dalšímu růstu během 
února 2018. Dramatické zdražení je způsobeno 
několika vlivy. Vysokou poptávkou po sběrovém  
papíru jakožto exportním artiklu a extrémně vysokou 
poptávkou po obalech z VL během roku 2017 a 2018. 
Na základě statistiky FEFCO se jedná o nárůst spotřeby 
v západní a východní Evropě v průměru o asi 3,5 %  
v 2017 (v ČR 6,7 %) a v roce 2018 se dokonce 
očekává další zvýšení o 3,5–4 %. Tento vývoj má 
za následek velmi vysoké vytížení kapacit na výrobu 
papírů i pro výrobu obalů z VL. Nyní stojíme tváří v tvář 
podmínkám, které trh desítky let nepamatuje.“ 

MARTIN HEJL, JEDNATEL THIMM PACKAGING 

TESTLINERY A KRAFTLINERY  
SE MUSÍ DOVÁŽET – VÍCE NA
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Problematika vývoje nových typů barev je nesmírně složitá. 
Zároveň souvisí i s dalšími aspekty, ať již materiálovými, 
produktovými či technologickými. Přelom století byl ve 

znamení výroby strojů s vyššími výkony. Díky vyššímu výkonu 
je sice na jedné straně benefitem celkově rychlejší zpraco‑
vání zakázky, na straně druhé je však kladen požadavek na 
rychlejší schnutí barvy. Vývoj strojů i zvyšující se požadavky 
na realizaci díky často náročnějšímu grafickému návrhu patří 
k hlavním důvodům rozvoje UV barev. 

Použití tohoto typu barev, u kterých dochází k vytvrzování pod 
UV lampou často v řádech zlomku sekundy, má i své nevý‑
hody. Vzhledem k charakteristickému zápachu nejsou vhodné 

Tiskové barvy  
jsou věda
VEDLE VÝVOJE TECHNOLOGIÍ DOCHÁZÍ I K NEUSTÁLÉMU VÝVOJI TISKOVÝCH BAREV. DRUHÁ 
DEKÁDA 21. STOLETÍ UKAZUJE PŘEDEVŠÍM NA RŮST SEGMENTU BAREV PRO OBALOVÝ TISK, SEGMENT  
UV TISKOVÝCH BAREV A TISKOVÝCH BAREV A TONERŮ PRO DIGITÁLNÍ TISK. ZAJÍMAVÉ MOŽNOSTI 
NABÍZÍ I VÝVOJ VODIVÝCH BAREV A PAST, KTERÉ LZE VYUŽÍT V OBLASTI TIŠTĚNÉ ELEKTRONIKY VČETNĚ 
NĚKTERÝCH APLIKACÍ NA INTELIGENTNÍ OBALY. Z HLEDISKA POTRAVINÁŘSKÝCH OBALŮ JE U BAREV 
VĚNOVÁNA VELKÁ POZORNOST ELIMINACI MIGRACE PŘÍPADNÝCH NEŽÁDOUCÍCH LÁTEK.

Jana Žižková

 
pro tisk obalů, které jsou určeny pro přímý styk s potravinou. 
Oproti konvenčním barvám jsou také většinou dražší a po‑
chopitelně ekonomicky náročnější je i samotná UV techno‑
logie tisku, a to jak z hlediska pořizovacích, tak i provozních 
nákladů. 

V souvislosti s UV barvami je dalším trendem snižování energe‑
tické náročnosti, které s sebou jejich používání obvykle přináší. 
UV lampy jsou často nahrazovány úspornějšími LED diodami 
(UV LED pracují s nižším výkonem, obvykle s vlnovou délkou 
385 nm) či H UV technologií, která optimálně pracuje s širším 
UV spektrem. Technologie využívá vysoce reaktivních tiskových 
UV barev a středotlaké rtuťové výbojky dopované  železem.

TECHNOLOGIE 
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varianty jsou v kurzu nejen v konvenčním produkčním tisku, ale 
stejný trend je patrný i u tisku reklamního. 

K ekologicky šetrným barvám pro tamponový tisk patří na‑
příklad TP400 na bázi rozpouštědel, která může mít formu 
jednosložkového či dvousložkového systému. Barva vykazuje 
nejen velmi vysokou mechanickou a chemickou odolnost, ale 
i vynikající přenos. Výhodou jsou i široké možnosti jejího na‑
nášení. TP 400 lze používat na různých druzích zařízení (ote‑
vřený zásobník barvy / uzavřený systém, plochý i rotační tisk). 
V České republice je výhradním dovozcem produktů Coates 
Screen společnost SERITECH.

Součástí Sun Chemical je i výrobce Luminescence a právě 
ve spojení s ním byl vyvinut a v posledním zimním měsíci loň‑
ského roku pak i prezentován nový typ bezpečnostních barev, 
který najde své uplatnění především při tisku bankovek, pasů, 
průkazů totožnosti a cenin. Řada barev SunNote je tak do‑
plněna o SunNote Sculpt, čímž je společnost schopna na‑
bídnout zákazníkům komplexní rozšířené portfolio ofsetových  
a hlubotiskových barev pro tisk cenin. 

Za inovaci lze považovat i sérii barev Qiuvi tvrzených UV zá‑
řením od společnosti Chespa. Barvy jsou charakteristické vy‑
sokou intenzitou, leskem, krátkou dobou vytvrzování a dobrou 
schopností tisku na různých tiskových podkladech různými 
technologiemi. V nabídce jsou dvě řady. Řada QIUVIFOOD 
je nízkomigrační a nízkozápachová barva určená pro potisk 
potravinářských obalů. Řada QIUVIFLEX je na bázi benzofe‑
nonu a série ITX je určená pro tisk etiket a balení nepotravi‑
nářských produktů.

Zmíněnou technologii lze využít při potisku celé škály mate‑
riálů, od papírů přes kartony, lepenky, metalizované papíry 
až po nejrůznější syntetické materiály s různou tloušťkou. Na 
rozdíl od UV LED, kde zdroj musí být v malé vzdálenosti od 
substrátu, a právě z tohoto důvodu lze zatím UV LED použít 
jen u některých materiálů, je tedy H UV technologie dobře vy‑
užitelná pro širokou řadu materiálů. Dalším velkým benefitem 
H UV barev jsou nemalé ekonomické úspory.

Trendem, který trvá již několik let, je kombinování techno‑
logií. Především kvůli rozšíření možností zušlechťovacích pro‑
cesů dochází k dalšímu vývoji na poli hybridních barev a laků. 
Hybridní tiskové barvy jsou podobné UV barvám. Zatímco  
u klasických UV barev jsou pojivem syntetické oleje, u těchto 
barev pojivo obsahuje část minerálních olejů. Výsledná hyb‑
ridní technologie kombinuje přednosti konvenčního a UV tisku.

Osvědčená kvalita našich 
i světových dodavatelů 
K osvědčeným dodavatelům na našem trhu patří společnost 
ARETS GRAPHICS nabízející barvy a laky od stejnojmenného 
belgického výrobce, ale spolupracuje i s dalšími výrobci na 
globálním trhu, mezi něž patří zejména japonský koncern 
Toyo Ink. Kromě barev nabízí společnost pro obalový 
průmysl i disperzní laky prolac, které jsou certifikovány 
firmou ISEGA pro přímý i nepřímý styk s potravinami. 

Na americkém trhu je třetím největším výrobcem barev INX 
International Ink, který nebude chybět ani na květnovém ve‑
letrhu FTA’s Info*Flex 2018, kde představí jako novinky ně‑
které další typy vodou rozpustných barev a také UV barvy pro 
flexotisk. Mezi ně lze zařadit nové barvy AquaTech ION X 
vyznačující se velmi vysokou barevnou stálostí. Vhodné jsou 
pro stroje s vysokým výkonem a v neposlední řadě i snižují 
případné nepříznivé dopady na životní prostředí.

Barvy pro všechny tiskové technologie nabízí gigant Sun 
Chemical (DIC Group). Jeho součástí je i společnost Coates 
Screen Inks, která zároveň patří k největším světovým vý‑
robcům sítotiskových a tamponových barev. Environmentální 

TRENDEM, KTERÝ 
TRVÁ JIŽ NĚKOLIK LET, 

JE KOMBINOVÁNÍ 
TECHNOLOGIÍ.

SPECIALISTA S 250LETOU ZKUŠENOSTÍ –  
VÍCE NA
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INTERVIEW

PRO FIXACI ZBOŽÍ NA PALETÁCH SE KROMĚ KLASICKÝCH PROSTŘEDKŮ POUŽÍVAJÍ PROLOŽKY SE 
SPECIÁLNÍM PROTISKLUZOVÝM POVRCHEM. MEZI JEJICH HLAVNÍ BENEFITY PATŘÍ KROMĚ 
POŽADOVANÉ STABILIZACE PALETOVÉ JEDNOTKY NAPŘÍKLAD OPĚTOVNÉ POUŽITÍ, MOŽNOST  
ROZEBRAT A ZNOVU SLOŽIT ZBOŽÍ NA PALETĚ A 100% RECYKLOVATELNOST.

Adriana Weberová 

TECHNOLOGIE

Protiskluzové proložky jsou nejčastěji vyrobeny z papíru, 
vlnité či hladké lepenky nebo fólie. Ideální jsou pro sta‑
bilizaci krabic, pytlů, ale také jednotlivých produktů. 

Například protiskluzový papír zvládne úhel skluzu až 
do 65°. K vyšší stabilitě zboží lze proložky kombinovat 
například se stretch fólií s nižší tloušťkou.

Mezi dodavatele patří například společnost Packung, 
která se podle vlastních slov snaží svým zákazníkům 
vždy nabídnout nejen standardní obalové materiály, 
ale také přijít s návrhem optimalizace obalového ře‑
šení s cílem zvýšit efektivitu balení paletové jednotky. 
A právě to bylo podle Jiřího Hlávky, obchodního zá‑
stupce společnosti, důvodem, proč přišla v roce 2016 
s nabídkou protiskluzových proložek.

Proložky od 150 g/m2 se hodí 
do automatizovaných provozů
Firma Fipack zase cítila potřebu svým klientům nabídnout kom‑
plexní služby, a proto se také již v roce 2010 rozhodla do 
svého sortimentu zařadit kromě protiskluzového nástřiku, který 
se nedá vždy použít, právě proložky. Ve své nabídce prezen‑ 
tuje jeden typ, který má povrch stoprocentně pokrytý proti‑ 
skluzovou vrstvou zajišťující náklad až do náklonu 55°. „Ale 
v rámci tohoto typu samozřejmě nabízíme různé gramáže. 
Standardy jsou 65, 110, 150 a 270 g/ m2 a další varianty 
podle požadavku zákazníka. Gramáže 65 a 110  g/m2 se 
používají pro ruční paletizaci, od 150 g/ m2 jsou vhodné 
pro automatickou paletizaci,“ vysvětluje ředitel společnosti 
Miroslav Fikejz.

Protiskluzové  
proložky zvyšují  
stabilitu palet

Společnost Packung nabízí ve svém portfoliu tři základní typy 
protiskluzových prostředků: proklady ze strojní lepenky, pro‑
ložky z vlnité lepenky a fólie.

Z hlediska praktického využití protiskluzových proložek je 
třeba mít na paměti několik faktorů. „Je třeba zvážit hmotnost 
paletové jednotky, transportní vzdálenosti a další proměnné. 
Hlavní výhodou je stabilizace výrobků již bez použití vněj‑
šího obalu, např. stretch fólie. Například vnitropodnikovou 
dopravu můžete organizovat bez této fixace a samotné oví‑
jení aplikovat až na jednom místě na expedici,“ doporučuje 
Jiří Hlávka. Další výhodou je snížení množství vnějšího export‑
ního obalu, tedy celkové váhy stretch fólie, smrštitelné fólie 
nebo úplná eliminace prostředků, jako jsou ochranné hrany 
či vázací pásky.

KAŽDÁ VARIANTA MÁ  
JINÉ UPLATNĚNÍ – VÍCE NA



Návod, jak eliminovat  
rozsypané a poškozené zboží 
Jedním z uživatelů proložek se speciálním protiskluzovým po‑
vrchem od společnosti Packung je výrobce jednorázových 
holicích strojků a systémů pro retailové řetězce, společnost 
Personna International CZ (součást divize Edgewell Personal 
Care). „V naší společnosti expedujeme výrobky balené v le‑
penkových přepravních obalech nebo displejových boxech lo‑
žených na paletách. V minulém roce jsme potřebovali vyřešit 
problém s nestabilitou palet, kdy v některých případech při‑
cházelo zboží do našich distribučních skladů nebo dokonce 
k zákazníkům částečně rozsypané a poškozené,“ říká za vý‑
robce Michal Vávra, category manager direct procurement 
CZ, Edgewell Personal Care.

Výrobce začal rovněž lépe využívat ochranné papírové hrany 
a optimalizoval používanou stretch fólii. Podle Michala Vávry 
mělo kromě těchto aspektů na stabilizaci vrstev krabic na pa‑
letě velký podíl nahrazení běžných proložek z šedé lepenky 
protiskluzným papírem. Podle počtu vrstev krabic na paletě po‑
užívají jeden až tři protiskluzové proklady. „Od doby, kdy jsme 
změnu v balení implementovali, jsme nezaznamenali další 
případ nestabilního zboží na paletě,“ dodává Michal  Vávra. 

Na závěr lze konstatovat, že výhodou protiskluzových pro‑
ložek je bezesporu již několikrát zmíněné zvýšení stability 
palet při přepravě a eliminace reklamací od klientů. „Jejich 
hlavní výhoda je vysoká stabilizace paletizačního nákladu. 
Naopak jejich omezením je v našem případě pouze vyšší 
cena. Bohužel tento limit je dost podstatný, například jedna 
proložka stojí přibližně stejně jako protiskluzový nástřik na 
celou paletu,“ konstatuje Miroslav Fikejz.

TECHNOLOGIE 

Klasické protiskluzové proložky nejsou také příliš vhodné do 
prostředí, kde po zabalení dochází ke kondenzaci vodní 
páry, například při plnění minerálních vod a piva. Ale i zde 
existuje řešení. „Pro podobné provozy lze využít například pro‑
tiskluzovou proložku Stabulon Ocean, která kromě své proti‑ 
skluznosti nabízí i voděodolnost,“ uzavírá Jiří Hlávka. 

PI

Komplexní, bezpečná  
a moderní paletizace

Protiskluzná proložka  
slouží ke zvýšení stability palet  

Provedení:  
strojní lepenka • vlnitá lepenka • fólie

Výhody použití protiskluzné proložky: 
Vyšší stabilita palety
Úspora stretch fólie 

Eliminace ostatních ochranných prostředků
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www.obaly-optimalizace.cz
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DOKÁŽÍ STABILIZOVAT PALETY S NIŽŠÍ  
I VYŠŠÍ HMOTNOSTÍ – VÍCE NA

MOŽNÁ JE I AUTOMATICKÁ APLIKACE  
PŘÍMO Z FORMÁTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ –  
VÍCE NA

PROTISKLUZOVÉ PROLOŽKY  
V AKCI NA VIDEU 
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Šlo již o třetí paletizační a balicí linku
Pro realizaci projektu byla oslovena společnost EKOBAL, která 
měla ve spolupráci se slovinským partnerem instalovat v po‑
řadí již třetí paletizační a balicí linku s integrovaným balicícím 
strojem řady Rotomatic. Ta měla doplnit dvě stejné technologie 
od italského dodavatele. „Při výběrovém řízení jsme oslovili 
tři různé firmy. Se společností EKOBAL máme již mnohaleté 

Společnost Ravensburger Karton, jeden z nejznámějších 
mezinárodních producentů her a puzzle, vyrábí ve vý‑
chodočeské Poličce a následně exportuje do celého 

světa 31,5 milionu kusů stolních her za rok! Ke zvládnutí tak 
vysoké poptávky proto firma investovala v loňském roce ne‑
malé prostředky do výstavby skladu pro 24 tisíc paletových 
míst a do automatizace.

CASE STUDY 

NOVÁ AUTOMATICKÁ LINKA, INSTALOVANÁ VE SPOLEČNOSTI RAVENSBURGER KARTON, 
ZVLÁDNE ZA HODINU PALETIZOVAT AŽ 1800 STOLNÍCH HER A ZABALIT 60 PALET. UNIKÁTNÍ NA 
CELÉM PROJEKTU JE PALETIZÁTOR, KTERÝ KRABIČKY SKLÁDÁ PODLE 36 VZORCŮ. ZA ZMÍNKU STOJÍ 
TAKÉ VYUŽITÍ TZV. ROPINGU, PŘI NĚMŽ DOCHÁZÍ PŘI ZABALENÍ SPODNÍ ČÁSTI PALETY KE SHRNUTÍ 
SPODNÍ HRANY FÓLIE PROVÁZKEM.

Adriana Weberová

Balení puzzle se bez  
automatizace neobejde
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Balení puzzle se bez  
automatizace neobejde

zkušenosti, neboť v každém roce rozšiřujeme výrobu, a je tak 
nutné inovovat i strojní vybavení. Z důvodu příznivé ceny, 
možnosti servisní podpory a kladných referencí jsme se roz‑
hodli právě pro ni,“ říká Lukáš Vobejda, specialista na auto‑
matizaci a zařízení výroby společnosti Ravensburger Karton.

Zadáním bylo paletizovat až 1800 krabiček za hodinu a za 
stejný časový úsek zabalit až 60 palet, přičemž část palet  
k balení jde přímo z paletizace a část přes externí vkládání, 
tzv. by‑pass. „Kromě toho v hale probíhá paletizace i ručně 
a také tyto palety je potřeba dostat do linky k zabalení,“ do‑
plňuje procesy Iva Havlíčková, project manager společnosti 
EKOBAL.

Stroj je vybaven 
uživatelsky přívětivým panelem
V novém provozu proto na výrobní linku produkující jednot‑
livé krabičky her navazuje výkonný paletizátor disponující uni‑
kátním množstvím paletizačních schémat – v současné době 
skládá krabičky na paletě podle 36 vzorců. Vybaven je uži‑
vatelsky přívětivým ovládacím panelem, který umožňuje za‑
školeným operátorům úpravu schématu bez nutnosti práce 
programátora (výrobce stroje).

Řídicí systém paletizátoru si sám určuje, po kolika jsou 
na sobě hry seřazeny, v předcházejícím vrstvícím za‑
řízení. Vysoké objemy vyžadují i vý‑
konný balicí stroj na palety, a proto 
byl integrován plně automatický ba‑
licí stroj Rotomatic Profi. Ten je určen 
pro provozy s vysokou kapacitou  
a nároky na balení, které zajistí po‑
třebnou fixaci zboží na paletě při 
minimální spotřebě fólie.

Zmiňovaná vysoká produktivita stroje je umožněna technologií 
balení, při níž balená paleta není otáčena jako u standardních 
strojů, ale stojí na dopravníku a je ovíjena vysokou rychlostí ro‑
tující fólií kolem této palety. Při zmíněném způsobu balení tak 
na paletu nepůsobí žádné dynamické síly. „Lehké nestabilní 
krabičky a velká variabilita skladeb palet potřebují i odpovída‑
jící výbavu stroje. Balicí stroj je proto doplněn o zdvih palet, 
přítlak pro přidržení zboží na paletě, překrývací zařízení na 

položení horní krycí fólie, a zejména dvěma motorovými digi‑
tálně řízenými předepínacími zařízeními s ropingem, to zna‑
mená shrnutím spodní hrany fólie do provázku,“ popisuje blíže 
technologii Iva Havlíčková.

V čem roping spočívá? Rostoucí poptávka po automatických 
skladech palet vyžaduje odlišný přístup k zabalení spodní 
části palety. Spodní prkna palet nesmějí být přibalena fólií  
a pro bezproblémové automatické zaskladnění zde musí zů‑
stat prostor pro průchod světelného paprsku čidel. Roping 
proto automaticky v průběhu balení palety shrnuje průtažnou 
fólii k sobě do tzv. provázku a zboží pevně fixuje k hornímu 
prknu palety a zároveň nebrání průchodu detekčních paprsků 
v automatickém zakladači ve skladu.

„Nejsložitější na celém projektu bylo linku umístit do přesně 
vyhrazeného prostoru, a to při zachování tak atypických poža‑
davků, jako je místo pro ruční značení a přípravu palety k za‑ 
balení. Jde o místo, kdy za paletizací paleta zastaví a může 
k ní přistoupit operátor, který manuálně doplňuje ochranné 
hrany a štítek. Operátor tak nemusí obcházet 50m dopravník 
přivádějící do paletizace krabičky,“ zmiňuje Iva Havlíčková.

Instalace nové technologie probíhala dva týdny. 
Následující týden byl určen ke zkušebnímu 
provozu, v jehož rámci probíhalo dolaďování 
linky. Došlo například k úpravě připravených 
paletizačních schémat a k nastavení balicích 

programů. „Velmi si vážíme spolupráce s EKOBALEM, přede‑
vším pro ochotu, vstřícnost a profesionální přístup zaměstnanců 
firmy,“ hodnotí spolupráci Lukáš Vobejda. 
 

CASE STUDY

RAVENSBURGER KARTON 
EXPORTUJE DO CELÉHO  

SVĚTA 31,5 MILIONU KUSŮ  
STOLNÍCH HER ZA ROK!

NA CELOU LINKU SE MŮŽETE PODÍVAT  
NA NÁSLEDUJÍCÍM VIDEU
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PR PREZENTACE

Výkon
Koboty obvykle vykonávají jednoduchý proces zhruba stejně 
rychle jako běžný pracovník, takže ideální je zvážit automa‑
tizaci hlavně v případech, kde není nutné měnit výrobní ka‑
pacitu, které se dosahuje manuální prací. Kobot může takový 
proces vykonávat nepřetržitě, i 24 hodin denně, což přinese 

Tajemství spočívá v jednoduchosti a uživatelské přívě‑
tivosti při nasazení a práci s kolaborativními roboty 
(koboty). Ve společnosti Universal Robots jsme vytvořili 

několik jednoduchých doporučení k úspěšné realizaci projektu 
robotické automatizace. Při rozhodování o robotickém pro‑
jektu je třeba zvážit několik klíčových aspektů.

Přes současný RYCHLÝ ROZVOJ ROBOTIKY se v mnoha případech setkáváme s obavou, často u menších 
společností, že robotika bude znamenat přílišný zásah do běžného provozu podniku, že nasazení bude 
komplikované a že bude trvat velmi dlouho, než se robot adaptuje na výrobní prostředí. Opak je pravdou – nasazení 
kolaborativních robotů do provozu a školení pracovníků je snadné a rychlé. Dá se zvládnout i bez přítomnosti
externích programátorů a nepředstavuje pro stávající výrobní provoz žádnou zátěž. 

Pavel Bezucký, obchodní ředitel Universal Robots pro ČR a SR

ZAČÍT 
S KOLABORATIVNÍMI  
ROBOTY NENÍ 
ŽÁDNÁ VĚDA
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zvýšení produktivity. Ale koboty mohou nabídnout navíc kon‑
zistentní kvalitu a spolehlivý výkon, který pracovníky osvobo‑
zuje od méně kvalifikované práce, takže ti se mohou věnovat 
úkonům s vyšší hodnotou.

Dosah a zatížení
Koboty se vyrábějí v různých velikostech, ale ideální jsou pro 
aplikace s dosahem méně než 130 cm a hmotností dílů do 
10 kg. Jestliže jsou cílem automatizace procesy zahrnující 
více úkonů, je dobré vybrat si sadu kobotů v různých velikos‑
tech a s různými specifikacemi. Kromě prostorově náročněj‑
ších úkonů, jako je například paletování, je lepší zaměřit se 
na automatizaci spíše těch činností, kdy jsou předměty v do‑
sahu ze stále stejné pozice.

Díly a uspořádání
Mezi ideální úkoly pro koboty patří přemísťování součástek, 
které mají stejnou velikost a tvar, což usnadňuje volbu konco‑
vého nástroje, který je uchopuje. Pro jednodušší naprogramo‑
vání se díly umístí na stejné místo na stůl nebo podložku, aby 
mohl robot stále opakovat tentýž proces. Nebo se součástky 
uspořádají do matice (na podložce nebo v krabici), aby bylo 
potřeba robota jen naučit, kde je položený první a poslední 
kus a kolik kusů je v každém řádku a sloupci. Některé koboty 
mají předem naprogramované i paletizační funkce.

Úchopy a koncové nástroje
Koncový nástroj se upevňuje k rameni robota, manipuluje  
s díly a bezprostředně spolupracuje se stroji. Může se jednat 
o přísavný držák nebo standardní dvouprstý úchop ke zve‑
dání dílů, nástroj pro bodové sváření nebo stříkací zařízení, 
případně téměř cokoli jiného, co dokáže splnit výrobní po‑
třeby. Pro specifické aplikace si lze nechat vytvořit své vlastní 
nástroje s užitím 3D tiskáren nebo si je pořídit od specializo‑
vaných dodavatelů.

Upevnění
V případě těch nejjednodušších aplikací se kobot upevní na 
jedno místo a v této pozici vykonává stále jednu a tutéž čin‑
nost. Lehké a snadno programovatelné koboty se mohou mezi 
jednotlivými pracovišti snadno přemísťovat – dokonce i upevnit 
na mobilní vozík, aby bylo použití praktičtější. Ovšem po‑
každé, když se kobot přemístí, je potřeba ho na pracovišti 
umístit tak, aby byly díly a stroje tam, kde je očekává. 

Programování a logika
Jednoduché aplikace typu přemísťování stejných dílů, které 
jsou umístěné pravidelně, je možné naprogramovat během 
několika minut. Změnu na jinou činnost nebo jiný typ dílů je 
rovněž možné provést rychle a snadno. S čím větším počtem 
strojů nebo zařízení má ale kobot spolupracovat, tím se stává 

použití složitější. Obecně platí, že ideálním kandidátem na 
snadnou automatizaci je takový proces, ve kterém může robot 
vykonávat práci s minimální zpětnou vazbou z vnějších čidel 
nebo ovladačů. Proces zavádění bude složitější, pokud budou 
potřeba systémy strojového vidění a snímače síly k rozpoznání 
a zvedání součástek či spolupráce s jinými stroji.

Robotický projekt v CNC Trčka – 
příklad aplikace kolaborativního robota
Společnost CNC Trčka, která se zabývá CNC strojírenskou 
výrobou, hledala rychlý a jednoduchý způsob, jak automati‑
zovat specifické výrobní úlohy. Rozhodujícím impulsem bylo 
školení v pobočce UR, které zástupce firmy přesvědčilo, že 
jsou schopni roboty integrovat ve výrobě sami. „Pokud se týká 
vlastní funkčnosti robota UR, jednoznačně nás oslovila jedno‑
duchost aplikace, přívětivost rozhraní, jednoduchost progra‑
mování a v neposlední řadě i skladová dostupnost, díky které 
jsme se mohli pustit do projektu prakticky ihned,“ řekl Michal 
Trčka, technický ředitel v CNC Trčka.

Po absolvování základního školení firma koupila první UR5 
a aplikovala jej na starý CNC stroj, který do té doby vyža‑
doval nepřetržitou přítomnost operátora. Vytipování vhodných 
prvků a výroba gripperu a stojanu trvala asi měsíc, sestavení 
řešení a naprogramování robota zabralo další týden. Řešení 
nepoužívá PLC, ale pouze digitální vstupy a výstupy robota. 
Obsluha nyní doplňuje zásobník, kontroluje hotovou výrobu  
a ve zbývajícím čase se může věnovat jiným strojům.  

Universal Robots A/S
Siemensova 2717/4, 155 00  
Praha 13 – Stodůlky

www.universal-robots.com/cs
ur.cee@universal-robots.com
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Běžná je možnost převozu menších strojů (lepičky krabic, pás‑
kovačky, stroje pro zatavení fólií a jejich smršťování apod.). 
Každý z výjezdů speciální jednotky se řeší individuálně a na 
míru potřebám zákazníka.

Ke krátkodobým i dlouhodobým projektům jsou do terénu po‑
blíž nebo přímo v závodě zákazníka posíláni zaměstnanci  
s dlouholetou praxí. „V případě potřeby zajistíme také pronájem 
balicích prostor, dodáme pracovní sílu i strojové  vybavení  

Některým společnostem se z různých důvodů nevyplatí 
převoz zboží ke kompletaci k poskytovateli copac‑
kingu. Důvodem mohou být přepravní náklady, pro‑

blémy s manipulací atp. Jednou ze společností nabízejících 
službu balení v terénu je Model Copack Plus, která je sou částí 
Model Group. „Pro podobné případy naše společnost vy‑
členila speciální projektový tým, který za klienty vyráží, kam 
právě potřebují. Zabezpečení celé zakázky tak zajistí vlastně 
kdekoli,“ vysvětluje Aleš Pudil, vedoucí Model Copack Plus.

CASE STUDY 

COPACKING NEBOLI CONTRACT PACKAGING MÁ STÁLE ŠIRŠÍ ZÁBĚR. OD KOMPLETACE VÍCE 
VÝROBKŮ DO JEDNOHO NAPŘÍKLAD DÁRKOVÉHO ČI PROMOČNÍHO BALENÍ AŽ PO SESTAVOVÁNÍ 
A PLNĚNÍ PROMOČNÍCH DISPLEJŮ. COPACKINGOVÉ AKTIVITY MOHOU PROBÍHAT I PŘÍMO V MÍSTĚ 
UŽIVATELE SLUŽBY.

Adriana Weberová

Když se stroje a lidé  
vydají do terénu
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a celou zakázku projektově zabezpečíme,“ doplňuje Aleš 
Pudil. Výsledkem může být dlouhodobý projekt na klíč.

Z hlediska použitých technologií a velikosti týmu se různé pro‑ 
jekty liší. Vše se samozřejmě odvíjí od poptávky klienta.  
V některých případech stačí malý tým čítající čtyři až pět pra‑
covníků. Jindy je potřeba větší tým včetně směnového spe‑ 
cialisty a například skupinového tavicího stroje, lepičky krabic 
a podobně. Záleží také na tom, zda se jedná o ruční balení 
nebo zda klient ve svých prostorách disponuje potřebným vy‑
bavením. „Každá zakázka je trochu jiná a my ji vždy musíme 
zpracovávat s ohledem na možnosti a požadavky klienta,“ 
podotýká Aleš Pudil.

Příkladem realizace copackingu v terénu je spolupráce se spo‑
lečností Hügli Food. Tento mezinárodní potravinářský podnik 
se zaměřuje na výrobu a distribuci polévek, omáček, bujonů, 
koření, předkrmů, dezertů a hotových jídel. Úkolem 
bylo mixování potravinářských výrobků – instantních 
potravin a polotovarů (polévky, těstoviny a směsi) 
podle daného rozdělovníku. Na těchto projek‑
tech je podle Aleše Pudila nejsložitější tzv. vklouz‑
nout do stávajícího systému klienta se zachováním 
všech potřebných pravidel. „Ale jelikož máme zku‑
šenosti s mnoha různými zakázkami pro naše kli‑
enty hlavně z oblasti FMCG, jsme připraveni na 
ledasco a nic nebereme jako problém, spíše jako 
výzvu.“

Projekty obvykle trvají několik týdnů, kdy se zpracují 
desítky až stovky tisíc kusů. Je zřejmé, že  je rozdíl 
naskládat za týden například sto tisíc 
žvýkaček nebo stejný počet mixova‑
ných krabiček s rýží.

Ale zpět ke spolupráci se společností 
Hügli Food. Na zmíněném projektu 
společnost Model Copack Plus zajiš‑
ťuje již uvedené přeskládání a mixo‑
vání primárně zabalených výrobků 
do akčních mixovaných sekundárních 
obalů. Pro koncového spotřebitele to 
ve výsledku znamená, že v jedné kra‑
bici má zastoupeno více druhů výrobků například různých pří‑
chutí. Výrobce využívá této služby nárazově, když zmíněné 
aktivity nepokryje vlastními zdroji. „Pro balení v našem pro‑
vozu jsme se rozhodli s cílem snížit náklady spojené s pře‑
pravou výrobků na přebalení. Za hlavní výhody považujeme 
udržení flexibility a kvality při dodržení podmínek pro práci 
s potravinami,“ uvádí Pavel Coufal, ředitel výrobního závodu 
Zásmuky společnosti Hügli Food.

Balení v terénu v současné době využívá dalších pět zákaz‑
níků. Vždy je na zvážení, co je pro ně výhodnější nebo reali‑
zovatelnější. Zda převážet zboží k poskytovateli copackingu 
a využívat všechny jeho technologické možnosti nebo např. 
z legislativních důvodů (celní sklady) převézt pracovníky se 
stroji ke klientovi.

V praxi se samozřejmě jedná o převoz jednodušších strojů.  
Pro tyto účely má většina strojů nebo pracovních stolů ve spo‑
lečnosti Model Copack Plus kolečka a jsou plně mobilní. 
„Není to jen z důvodu těchto projektů, ale i další variability 
naší dílny,“ vysvětluje Aleš Pudil.

Výsledkem je instalace pouze jednoho „stabilního“ zařízení, 
a to parního sleevovacího stroje na smršťování PVC a PE ru‑
kávů (sleeves), který je napojen na tlakový vzduch, přívod 
vody a odtah páry.

Na závěr lze konstatovat, že 
důležitější než strojní vyba‑
vení jsou u podobné služby 
zkušenosti pracovníků s po‑
dobnými projekty, kteří ne‑
mají větší problém se během 

pár hodin dostat na normy stávajících pracovníků klienta, což 
není vůbec jednoduché. „Ti mají obvykle mnohaleté zkuše‑
nosti a dosáhnout jejich výkonu není nic snadného. Navíc 
se vždy díváme na provoz klienta i optikou našich zkušeností 
a postupů a vždy se snažíme hledat nové možnosti, které 
by vedly k větší výkonnosti se zachováním kvalitativních po‑
žadavků, které jsou neméně důležité,“ říká na úplný závěr  
Aleš Pudil. 

CASE STUDY

Příkladem realizace 
copackingu v terénu je 
spolupráce se společností 
Hügli Food.
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firmou. „Jednalo se o CNC obráběcí stroj finálně zabalený  
v dřevěné bedně o rozměrech 770 x 360 x 400 cm a hrubé 
hmotnosti 38 tun,“ upřesňuje Radek Štencl. Součástí projektu 
bylo také demontované příslušenství stroje zabalené do šesti 
dřevěných obalů o celkové hmotnosti 12 t.

Vývoj balení a jeho dimenzování probíhalo v souladu s ex‑
portními předpisy a normami přímo na míru stroje. Specifické 
bylo vyřešit asymetrické uložení těžiště zařízení a zatížení 

jeho základny pouze na malém půdorysu vzhledem  
k finálním rozměrům a hmotnosti. Konečná po‑
doba dřevěné bedny byla doplněna o speciální 
konstrukci pod samotnou základnou stroje tak, aby 
byla zajištěna bezpečná manipulace a bezeškodní 
doručení do místa  určení.

Balení ze speciálních překližkových beden s dře‑
věným dnem obsahovalo bariérovou ochranu s vy‑ 
soušedly vlhkosti pro zamezení korozi kovových 
částí stroje a ochranu před klimatickými vlivy bě‑ 
hem přepravy. K manipulaci byl ve společnosti 
První obalová použit portálový jeřáb o nosnosti až 
120  tun. Hlavní stroj byl podle rozměrů a hmotnosti 
přepravován samostatně jako nadrozměrné zboží. 
Ostatní příslušenství putovalo do Kanady ve 40´ 
HIGH CUBE námořním kontejneru. Stroj tak mířil 

do cílové destinace na dvou různých lodích. „CNC stroj mno‑
hamilionové hodnoty byl k zákazníkovi dopraven v pořádku,“ 
zmiňuje Radek Štencl.

Zkušenosti s nadrozměrnými náklady má například spo‑
lečnost První obalová, která dostala v loňském roce za 
úkol zabalit CNC obráběcí stroj s příslušenstvím pro 

lodní zámořskou přepravu a současně zajistit jeho dopravu  
k cílovému zákazníkovi do Kanady. „Přáním zákazníka bylo 
poskytnutí služby exportního zámořského balení včetně pro‑ 
clení a přepravy do cílové destinace přímo ke dveřím zákaz‑
níka v tzv. full servisu, bez starostí,“ říká na úvod Radek Štencl, 
manažer brněnské pobočky společnosti První obalová.

Jak už to u nadrozměrů bývá, zadání se od počátku několikrát 
měnilo podle dostupných podkladů. Pro dodavatele služby 
bylo stěžejní fyzické zaměření stroje po demontáži servisní 

LOGISTIKA NADROZMĚRNÝCH NÁKLADŮ, BALENÍ ZVLÁŠŤ, MÁ SVÁ JASNÁ PRAVIDLA,  
ALE TAKÉ SPECIFIKA. ZOHLEDŇOVAT JE POTŘEBA NEJEN CHARAKTER ZÁSILKY, ALE I MÍSTO URČENÍ.  
OBŘÍ STROJNÍ CELKY MUSEJÍ BÝT ZAJIŠTĚNÉ PROTI NEŽÁDOUCÍMU POHYBU, POUŽÍVAJÍ SE INDIKÁTORY 
NÁKLONU. JE ROVNĚŽ NEZBYTNÉ, ABY OBALY KROMĚ POŽADOVANÉ NOSNOSTI ZARUČILY TĚŽIŠTĚ 
UMOŽŇUJÍCÍ BEZPEČNOU A SNADNOU MANIPULACI. TA JE ZAJIŠŤOVÁNA MOSTOVÝMI JEŘÁBY  
A TĚŽKÝMI MANIPULAČNÍMI VOZÍKY.

Adriana Weberová

Nadrozměry  
vyžadují zvláštní péči

LOGISTIKA
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Při plánování termínů 
prověřujte místní podmínky
Specifika podobných projektů potvrzuje i popsaná zakázka. 
Nadrozměrný náklad se do Kanady přepravoval na jaře, kdy 
zde platí místní předpis tzv. období jarního tání sněhu, který 
neumožňuje přepravovat podobné náklady dále po silnici. 
„Platnost nařízení se postupně prodlužovala v závislosti na kli‑
matických podmínkách destinace, což komplikovalo 
plánování a zajištění přepravy, následně časovou 
osu montáže stroje a také předání díla finálnímu zá‑
kazníkovi. Doporučuji proto zákazníkům při pláno‑
vání termínů konkrétních projektů vždy prověřovat  
i tyto podmínky,“ radí Radek Štencl.

Jak si poradit s 22 m 
dlouhým eskalátorem?
Zkušenosti s nadrozměrnými projekty má také po‑
bočka DACHSER Břeclav, mezi jejíž zákazníky patří 
výrobce výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků, 
společnost OTIS. Nejčastějším typem z kategorie nadměrných 
nákladů jsou vzhledem k jejich délce eskalátory. Jeden z nej‑
větších celků, který odbavovali, měřil 22,5 m a dosahoval 
hmotnosti 15 tun. 

Podobná obří zařízení musejí být zajištěna proti nežádoucímu 
pohybu, a proto jsou pevně ukotvena v dřevěném bednění 
a zabalena do teplem smrštitelné fólie. „Obaly značíme ná‑
střikem značek a na přání je můžeme vybavit i indikátory  – 
například náklonu, otřesů nebo teploty,“ říká Jan Polter, ob‑
chodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic,  
a dodává: „Pro zámořské zásilky provádíme ochranu strojí‑
renských celků vypařovacími a kontaktními inhibitory koroze  
a vysoušedly. Pro exportní balení používáme fumigované dřevo 

a zajišťujeme fytocertifikáty podle ISPM. K manipulaci slouží 
mostový jeřáb v hale a těžké manipulační vozíky o vysoké nos‑
nosti.“ Eskalátory, travelátory i další výrobky společnosti OTIS, 
jako jsou výtahy, putují doslova do celého světa. Přepravují 
pasažéry například v nových stanicích metra A v Praze, 
výtahy se vozí například návštěvníci Empire State Building  
v New Yorku.

A na závěr ukázka relativně „menších“ celků s maximální hmot‑
ností 3,5 t, které již nepatří do kategorie nadrozměrných ná‑
kladů. Společnost  Geis CZ měla za úkol zabalit technologické 
součásti – klapky na potrubí – pro rafinerii MOL Hungaria. 
Celkem šlo o deset kusů s hmotností od 200 do 3500 kg. 
Zvoleny byly obaly vyrobené z masivní dřevěné podlahy  
a OSB stěn. Největší bedna měla půdorys 2500 x 3500  mm 
a výšku 2000 mm. Balený materiál byl fixován pomocí vel‑
kých vrutů do masivního dna beden a jištěn pomocí PET 
pásek. „Jediná složitější věc, která se řešila, spočívala ve 
stabilním a pevném ukotvení dílů do podlahy a mezi sebou 
tak, aby materiál neměl šanci se při transportu pohnout a po‑
škodit se,“ vysvětluje Tomáš Körner, vedoucí stolárny, Geis CZ. 
Zabalený materiál byl přepraven dvěma kamiony.  

LOGISTIKA
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Nové třídicí centrum denně odbaví 21 letadel a téměř 400 ná‑ 
kladních automobilů. Ty jsou využívány především pro převoz 
zásilek z Belgie, severní Francie a Nizozemska. Většina le‑
tadel míří do dalších evropských měst, nicméně z Bruselu 
startují také letadla do Cincinnati, nigerijského Lagosu a do 
Bahrajnu, odkud pak putují zásilky k zákazníkům po celém 
světě.

Brusel je klíčovým uzlem mezinárodní přepravní sítě DHL 
Express, který hraje důležitou roli v propojování společ‑
ností tohoto regionu se zbytkem světa. Nové středisko  

s plochou 36 500 m2 proto patří k těm větším. Zvýšení kapa‑ 
city přivítají i zákazníci z oblasti e‑commerce v evropských desti‑ 
nacích, ale díky přímým mezikontinentálním letům do Ameriky, 
na Střední východ a do Afriky také zákazníci z těchto oblastí.

LOGISTIKA

SPOLEČNOST DHL EXPRESS UVEDLA 26. ÚNORA DO PROVOZU NOVÉ TŘÍDICÍ STŘEDISKO 
NA LETIŠTI V BRUSELU. INVESTICE ZA VÍCE NEŽ 140 MILIONŮ EUR, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE MODERNÍ 
TECHNOLOGIE AUTOMATICKÉHO TŘÍDĚNÍ, BY MĚLA TÉMĚŘ ČTYŘNÁSOBNĚ ZVÝŠIT KAPACITU 
BRUSELSKÉ POBOČKY NA 42 000 ODBAVENÝCH ZÁSILEK NA HODINU.

Adriana Weberová

Nové třídicí centrum  
odbaví 42 000 zásilek  
za hodinu
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Nové třídicí centrum  
odbaví 42 000 zásilek  
za hodinu

Využívány jsou 
4D i ruční skenery
Celý proces začíná vykládkou leteckých a pozemních kontej‑
nerů z přistavených letadel a nákladních automobilů. Letadla 
jsou umístěna přibližně 500 metrů od třídicího centra, k ma‑
nipulaci se zásilkami jsou používány vysokozdvižné plošiny.
Bruselské třídicí centrum disponuje celkem 70 vstupy pro ná‑
kladní automobily. Pro vykládku a nakládku z nákladních 
automobilů je třídicí linka vybavena hydraulicky výsuvnými 
dopravníky, což napomáhá k výrazně kratší manipulaci 
se zásilkami. „Operátoři tak pouze vezmou balík, otočí se  
a hned za sebou mají pohyblivý pás, kam zásilku položí – 
ta již sama cestuje dál do budovy a sortovacího procesu,“ 
vysvětluje Zbyšek Satora, marketing & business development 
manager DHL Express.

Na třídicí lince jsou implementovány 4D skenery, které do‑
káží snímat čárové kódy ze všech stran zásilky. K třídění pa‑
letových zásilek nebo různých jiných typů balení, která nelze 
položit na pás linky a poslat automaticky do sortovacího pro‑
cesu, jsou využívány ruční skenery. Po ručním naskenování se 
operátorům ukáže stejná informace, jakou zpracovává linka.

Celý proces trvá 
kolem dvou hodin
Zásilky, které jsou již v sortovacím procesu, pro‑
cházejí skrze vestavěné skenery snímající infor‑
mace z čárových kódů, podle nichž se rozhoduje, 
kam budou zásilky dále putovat. V řádech mili‑
sekund se systém dotáže interní databáze, odkud 
dostane stejně rychle odpověď, jak má s balíkem 
dál manipulovat. Následně jsou zásilky umístěny 
do připravených leteckých a nákladních kontejnerů  
a poslány na cestu do svých cílových destinací. 
Celý uvedený proces trvá okolo 120 minut. Při 
plném vytížení zpracují dvě automatické třídicí linky 
až 42 000 zásilek za hodinu.

Nová technologie byla 
vyrobena ve spolupráci s DHL
Třídicí zařízení byla vyvinuta a dodána německo‑dánskou spo‑
lečností Beumer / Crisplant ve spolupráci s inženýry DHL. 
Procesní a provozní inženýři DHL navrhovali proces v sou‑
ladu s maximální optimalizací transportu zásilek, jejich toku  
a potřebou je přepravit na jednotlivá místa v budově. „K je‑ 
jich třídění je využíváno crossbelt sorteru a všechna data  
o nich jsou nahrávána a aktualizována v systému SATS, který 
byl vyvinut na míru pro společnost DHL. Tento systém zpraco‑
vává všechny údaje o zásilkách od místa jejich určení až po 
požadavky na speciální činnosti spojené s konkrétními zásil‑
kami,“ upřesňuje Zbyšek Satora.

Snadno manipulovatelné zásilky, které jsou zpracovávány  
automaticky na třídicím zařízení, dosahují standardně hmot‑
nosti do 30 kg a nejsou delší než 120 centimetrů. Větší 
nebo hůře manipulovatelné zásilky (nebezpečné zboží či zá‑
silky nestandardních rozměrů) jsou zpracovávány manuálně. 
„Vzhledem k vysokému počtu distribučních center v tomto re‑
gionu jsou denně do třídicího centra dopraveny tisíce zá‑
silek přímo od našich klientů. V bruselském hubu jsou proto 
instalovány dynamické váhy s možnostmi průběžně vážit  
a měřit jejich rozměry tak, jak přicházejí od různých zákazníků,  
a odesílat data do interních systémů,“ doplňuje Zbyšek Satora.

Více než 90 % zásilek je v bruselském třídicím centru zpraco‑
váno automaticky. Z hlediska typu balíků stále převažuje B2B 
nad B2C, ale tento rozdíl se neustále zmenšuje. 

LOGISTIKA

Největší třídicí centrum společnosti  
DHL Express se nachází v německém Lipsku  
a zvládne zpracovat až 150 000 zásilek za 
hodinu. Další jsou v americkém Cincinnati,  
v Hongkongu a East Midlands. Centra 
využívají obdobné technologie, ale většinou 
od jiných dodavatelů. Bruselské středisko je 
nyní pátým největším hubem v síti DHL.

SPOLEČNOST DHL EXPRESS 
PŘEPRAVÍ KAŽDÝ DEN VÍCE NEŽ 

170 000 B2C ZÁSILEK PRO 
E‑COMMERCE ZÁKAZNÍKY DO 

VÍCE NEŽ 180 ZEMÍ.  
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Většina zboží se vyrábí jinde, než se spotřebovává. Ještě  
v 60. letech bylo normální, že Italové jezdí italskými auty, 
Britové britskými a Němci německými. To se týkalo v zásadě 
všech výrobků. Menší lokální trhy neposkytují příliš velký pro‑
stor pro vstup padělatelů. Teprve situace, kdy je jedna kabelka 
nebo jeden druh brzdových destiček určen pro celý svět, ote‑
vírá obrovské padělatelské možnosti.

Historicky se padělání týkalo primárně peněz a doku‑
mentů. Další předměty byly falšovány jen výjimečně  
a ještě to souviselo spíše s historickými artefakty.  

V současné době se padělatelské odvětví rozrostlo tak, že si  
s ním fakticky nikdo neví rady. Prostor pro padělatele značek 
vytvořila až masová výroba, nicméně podstatné změny nastaly  
v druhé polovině 20. století.

IDENTIFIKACE

VÝZKUM SPOLEČNOSTI MARKMONITOR UKÁZAL, ŽE MANAŽEŘI VÍCE NEŽ 86 % VÝROBCŮ 
ZNAČKOVÝCH PRODUKTŮ JSOU PŘESVĚDČENI O VÝZNAMNÉM POŠKOZOVÁNÍ AKTIVITAMI PADĚLATELŮ. 
NEJVÍCE DOTÁZANÝCH SE DOMNÍVÁ, ŽE JIM PADĚLATELÉ SNIŽUJÍ TRŽBY O 11 AŽ 50  %. VEDLE POKLESU 
TRŽEB DOCHÁZÍ NA TRHU I K POHYBU PRODUKTŮ MIZERNÉ KVALITY, KTERÉ JSOU ČASTO I ZDRAVOTNĚ 
ZÁVADNÉ.

Autory článku, publikovaného v magazínu Packaging Europe,  
jsou Petr Hampl a Libor Šustera ze společnosti Optaglio.

Jak výrobek ochránit  
před padělateli
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Jak výrobek ochránit  
před padělateli

Například internetový prodej. Většina zákazníků se nikdy ne‑
setkala se zástupcem výrobce a dokonce ani s obchodníkem. 
Téměř nikdo nemá přístup k celému životnímu cyklu produktu. 
Nikdo nedokáže říct, kdo co od koho koupil. Růst padělatel‑
ských aktivit v podobném prostředí je proto zcela logický. Už 
dávno nejde o drobné dílničky, kde se například šijí falešné 
trenýrky Adidas. 

Většina výrobců má nějaký 
program boje proti padělkům
Každou chvíli čteme v médiích, že byl odhalen nějaký ob‑
rovský sklad nebo distribuční kanál. Bohaté státy vyvíjejí tlak 
na chudší, ve kterých jsou padělatelské továrny umístěny. Ale 
jak je vidět ze statistik uvedených v úvodu článku, moc to ne‑
pomáhá. Výrobci se proto pouštějí do boje proti padělkům. 
Jejich strategie lze rozdělit do dvou základních skupin.

První z nich je sledování oběhu (trace and track). To znamená, 
že ke každému kusu produktu existuje nějaký „průkaz“ o celé 
historii. Nemusí existovat fyzicky, klidně to může být záznam 
v informačním systému. Pořád ale platí, že je někde zapsáno, 
kdy byl konkrétní kus vyroben, komu byl prodán, kudy ces‑
toval, ve kterých skladech ležel atd.

Druhou skupinou je značení produktu (marking). To je zalo‑
ženo na tom, že produkt obsahuje nějaký prvek, který zá‑
kazníkovi umožní jednoznačně rozpoznat pravost. Počítá se 
tudíž s tím, že zákazník je dostatečně motivován nepořídit si 
padělek. Z hlediska obalového odvětví je značení relevant‑
nější a účinnější. 

Správná strategie ochrany prostřednictvím označování vyža‑
duje odpověď na tři zásadní otázky: kam bezpečnostní prvky 
umístit, jaké bezpečnostní prvky zvolit a konečně jak zvládnout 
související procesy – zejména připojení bezpečnostních prvků 
v rámci výroby a zákaznickou komunikaci.

Umístěn může být také na produktu
Ochranná nálepka může být umístěna přímo na produktu. 
Výhodou je jednoduchost z hlediska výrobního procesu, ale 
je potřeba, aby vyhovovala třem základním požadavkům. 
Při pokusu ji odlepit a přemístit by se měla rozpadnout nebo 
být jinak viditelně poškozena. Nepadělatelnost – nálepka 
by měla obsahovat nějaký prvek, který nedokáže věrně na‑
podobit žádný padělatel, a konečně i relativně necvičený 
uživatel musí být schopen rozpoznat rysy potvrzující pravost.
Proto se některé tradiční bezpečnostní prvky, jako např. kresby 
inkoustem reagujícím na UV záření, ukazují jako problema‑
tické. Je totiž zřejmé, že pokud padělatel vyvine dostatečnou 
snahu, může takový ochranný prvek napodobit. Bude to pro 
něj znamenat dodatečné náklady, jenže stejné dodatečné 
náklady to bude znamenat také pro značkového výrobce,  
z čehož vyplývá vyšší cena, tudíž vyšší motivace pro paděla‑
tele. Je tedy zapotřebí hledat ochranné prvky, které jsou nejen 
drahé, ale jejich padělání je technicky nemožné.

Ochranné prvky mohou 
být dokonce už v substrátu
Značení obalu, například krabice, lze provádět dvojím způ‑
sobem. První řešení spočívá v umístění ochranných prvků do 
substrátu, z něhož je obal vyroben. K tomu slouží různé spe‑
ciální částice, v poslední době jsou populární třeba „DNA“, 
tedy miniaturní kousky plastu, na kterých je uvedena infor‑
mace o zboží a výrobci. Některé DNA částice reagují na UV 
záření tak, že při nasvícení se projevuje optický efekt. Zatím 
nejpokročilejší technologií pro značení substrátu jsou již zmí‑
něné mikrohologramy. Uživatel může zkontrolovat, že je na 

IDENTIFIKACE

O KLÍČOVÝCH PARAMETRECH NOVÉ  
SITUACE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

KAM LZE HOLOGRAM UMÍSTIT?  
NAPŘÍKLAD PŘÍMO DO ČOKOLÁDY –  
VÍCE NA

SOFISTIKOVANĚJŠÍ  
INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBSAHUJÍ  
I DALŠÍ ÚDAJE – VÍCE NA
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Podstatnou roli hraje také proces výroby a rozhodnutí, v jaké 
fázi má být ochranný prvek k obalu či vlastnímu předmětu při‑
pojen. Rozhodnutí musí být individuální, ale obecně platí zá‑
sada, že pokud je prvek použit i ke sledování produktu, měl 
by být připojen co nejdříve, aby bylo možné trackovat prů‑
chod výrobou. Pokud ochranný prvek slouží výhradně k roz‑
hodování pravý/padělaný, pak je dobré jej umístit až těsně 
před expedicí, podnik se tak vyhne nutnosti aplikovat zatěžu‑
jící bezpečnostní opatření během výroby.

Při rozhodování o technologii je dobré vzít v úvahu, že existují 
v zásadě dvě skupiny bezpečnostních prvků. První je varianta, 
kdy je značení možné napodobit, jenže to je velmi obtížné 
a nákladné. To může fungovat u bankovky. Bank of England 
kupř. uvádí, že výrobní náklady jednoho fiveru jsou sedm liber. 
Podobně tomu může být u některých dokladů.

Za druhé takové značení, které z principu není možné napo‑
dobit ani okopírovat. Do této kategorie spadají v této chvíli 
pouze hologramy, pokud zahrneme i technologie, které vý‑
robce označuje nějakým speciálním názvem, ale fakticky se 
jedná o hologramy. Tedy o něco, co láme světlo pomocí di‑ 
frakční mřížky a vytváří různé optické iluze.

Uvedenou odolnost ovšem nemají běžné hologramy, tam je 
optická iluze většinou vytvářena pomocí omezeného počtu 
parametrů, které lze odhadnout a napodobit. Pak jsou ale 
sofistikovanější metody a na konci škály je elektronová lito‑

grafie s obrovským rozlišením, kdy je struktura 
vytvářena přímým zápisem s rozlišením v řádu 
milionů dpi (jeden bod 100 nm a menší),  
a to pomocí matematických algoritmů, které 
nejdou rekonstruovat zpětně.

Na závěr zopakujeme možnosti hologramů, 
respektive mikrohologramů. Tyto miniaturní 
částice niklu pravidelného tvaru s vyleptaným 
nápisem či obrázkem a hologramem na po‑
vrchu mohou být aplikovány přímo na chrá‑
něný předmět, vinětu nebo obal, ale mohou 
být například i rozpuštěny v materiálu.

Trace and track a značení lze samozřejmě 
kombinovat. Připojit k produktu nějaké zna‑
čení, které usnadní jeho vysledovatelnost 
a zároveň bude čitelné pro zákazníka. Ve 

zdravotnictví se tak např. používají čárové kódy, které jsou 
využívány v systému trace & track a současně načítány nemoc‑
ničním personálem. Na druhou stranu jen velmi málo tech‑
nologií využívaných pro sledování trasy vykazuje zároveň 
přijatelnou odolnost proti padělání.  

obale „kovový prach“. V případě podezření, že něco není  
v pořádku, vezme lupu a zkontroluje, že částice mají pravi‑
delný tvar a jsou do nich vyryta správná písmena, logo apod. 
V případě pokračujícího podezření pak může mikrohologramy 
prohlížet pod mikroskopem a vidět kompletní hologram se 
všemi optickými efekty.

V současné době existují bezpečnostní papíry produkující 
papír s mikrohologramy. Na trhu jsou i stroje pro vmíchání 
mikrohologramů do papírenského nebo plastového substrátu 
během výroby.

Vyspělou možností ochrany 
jsou mikrohologramy
Druhou možností je umístění ochranných prvků na obal. K tomu 
existuje několik desítek technologií od vodotisku přes speci ální 
malby až po hologramy. Není v možnostech tohoto textu pro‑
vést ani výčet všech možností, natož je podrobněji komen‑
tovat. Upozorníme zde jen na možnost, že bezpečnostní prvky 
připojené na povrchu mohou zároveň sloužit i k identifikaci 
předmětu, resp. jeho dohledání v databázi. Další možností 
jsou čárové kódy a RFID, pak existují technologie vycháze‑
jící z náhodného umístění bublinek v plastu a velmi vyspělou 
možností jsou mikrohologramy. Rozmístění zrníček „kovového 
holografického prachu“ je pokaždé unikátní, je tedy možné 
jejich vzájemnou polohu načíst a uložit do databáze jako 
„otisk prstu dokumentu“.

Volba kombinace ochranných prvků přitom musí vycházet ze‑
jména z následujících faktorů: jaké padělatelské útoky lze 
čekat, jak bude probíhat kontrola pravosti, jaká je hodnota 
chráněného produktu a jak vysokou prioritu pro výrobce má 
ochrana tohoto konkrétního produktu.
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PIVOVARY STAROPRAMEN nedávno instalovaly nový balicí stroj Varioline, který umí balit pivo do různých 
druhů papírových krabic, papírových taštiček, tzv. basketů, či do cluster packu. Při této příležitosti si Packaging 
Herald nenechal ujít možnost exkluzivní prohlídky smíchovské stáčecí haly, kterou nás provedl Petr Podležák, 
procesní inženýr stáčíren.

Adriana Weberová 

Exkluzivní prohlídka  
SMÍCHOVSKÉ STÁČECÍ HALY

Pivovar Staropramen má dvě plnicí linky na lahve od spo‑
lečnosti KRONES. Kapacita první linky, určené pro tu‑
zemský trh, dosahuje rychlosti 60 000 lahví za hodinu. 

Druhá, exportní linka, dosahuje rychlost 36 000 lahví za 
hodinu. Z hlediska objemu lahví používá Staropramen 0,5l 
a 0,3l lahve. Ty mohou být vratné, nevratné, hladké nebo 
embosované.

Po depaletizaci lahve putují do největšího zařízení na 
stáčecí lince, do myčky, kde probíhá vlastní mytí lahví 
i odstranění etiket. Lahve projíždějí myčkou v koších. 
Do myčky najíždějí špinavé lahve ze spodního do‑
pravníku a čisté lahve vyjíždějí z myčky na dopravník 
v horní části, což zabrání jejich případné kontami‑
naci. Mycí proces probíhá v 2% hydroxidu sodném 
při teplotě 80 °C, po něm následuje vyplachování 

čistou vodou. Kapacita myčky je navržena tak, aby stroje před  
plničem a po něm měly vždy o 10 až 20 % větší rychlost 
než samotný plnič. Myčka by tak měla umět zpracovat kolem  
45 000 lahví za hodinu.

Každá lahvárenská linka se skládá z několika strojů propojených 
dopravními systémy. Linka zpracovávající vratné lahve má na 
vstupu stroj určený k depaletizaci lahví a vykladač. Na začátku 
druhé linky, produkující pivo v nevratných lahvích určených  
k exportu, probíhá depaletizace nových lahví bez etiket ze skláren.
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Za plničem a kontrolním systémem přivádí akumu‑
lační dopravník naplněné a zazátkované lahve  
k etiketovačkám lahví. Na hladkých lahvích může 
být etiketa nalepená při jakémkoliv pootočení lahve. 
V případě embosované lahve se používá tzv. orien‑
tovaný embossing, což znamená, že etiketa musí 
být nalepena přesně do vymezeného prostoru.  

K aplikaci etiket na embosované lahve musel pivovar insta‑
lovat celkem dvě nové etiketovačky s digitálními kamerami, 
které si na vstupu lahve do stroje zjistí, v jaké pozici je em‑
bossing. Na základě načtené informace lahev v průběhu eti‑
ketování orientuje tak, aby etiketa byla nalepena přesně na 
požadované místo s odchylkou +‑1 mm. K rozeznání em‑
bossingu je nutné lahev před vstupem do etiketovacího stroje 
ofouknout v tzv. ofuku lahví a zbavit ji tím vlhkosti a kapek, 
které snižují citlivost digitální kamery.

Čisté lahve najíždějící do plniče projíždějí zařízením, které 
zkontroluje, zda jsou lahve řádně vypláchnuté, zda nejsou 
poškozené nebo neobsahují nežádoucí cizí předměty. Tzv. 
inspektor prázdných lahví odhalí například zbytkovou mycí 
kapalinu, poškozené hrdlo nebo cizí tělesa. Takto znečištěná, 
popř. poškozená lahev je strojem vyřazena a znovu poslána 
do mycího procesu, při poškození je zlikvidována.

Nezávadné lahve jedou po jednořadém dopravníku do plniče.  
Jde o zařízení, které je schopné při vysoké rychlosti zhruba  
36 000, respektive 60 000 lahví za hodinu naplnit pěnící  
pivo do lahve. Plnič se skládá z přiváděcího dopravníku  
s rozřazovacími hvězdami a věnci, které jsou osazeny tzv. 
plnicími ventily určenými k plnění lahví. Po naplnění lahev 
vyjíždí z plniče a je zazátkována na zavíračce. Poté následuje 
opláchnutí lahve čistou vodou, která odstraní zbytky pěny. 
Také za plničem nechybí kontrolní zařízení, které má za úkol 
zkontrolovat, zda je lahev správně naplněná a zda je řádně 
zavřená korunkou. Pokud není, je automaticky vyřazena  
a následně zlikvidována.

„Na každé skleněné lahvi rozeznáváme krčkovou 
etiketu, dále přední neboli břišní etiketu a zadní 
etiketu. Podle druhu etikety musíme zvolit typ 
etiketovacího stroje. Etiketovačka pro nižší 
rychlosti má většinou dva lepicí agregáty. První 
aplikuje krčkovou a přední etiketu a druhý zadní 
etiketu,“ říká Petr Podležák. Tato etiketovačka je na 
exportní lince. V případě linky pro domácí trh, kde 
je rychlost etiketovačky zhruba okolo 60 tisíc lahví 
za hodinu, má stroj celkem tři agregáty (pro každý 
typ etikety jeden).

Tzv. inspektor prázdných lahví odhalí například zbytkovou 
mycí kapalinu, poškozené hrdlo nebo cizí tělesa.

+–
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REPORTÁŽ

Na konci exportní linky stál původně balicí stroj, který lahve 
balil do krabic po 20 nebo 24 kusech. V případě vratných 
obalů se používal tzv. vkladač, který lahve vkládal do plasto‑
vých přepravek. Oba tyto stroje byly na konci ledna demon‑
továny a nahrazeny novým univerzálním vkládacím a balicím 
strojem Varioline od firmy KRONES.

Tato čerstvá novinka byla instalována v únoru  
a umí vkládat lahve do čtyř druhů obalů, a to:

	do plastových přepravek
	do lepenkových taštiček neboli tzv. basketů  
 s následným vložením basketů do krabice
	do cluster packů s následným vložením  
 cluster packů do krabice
	do lepenkových krabic

V SOUČASNÉ DOBĚ PRAŽSKÝ 
PIVOVAR DISPONUJE CELKEM 

PĚTI STÁČECÍMI LINKAMI: 
DVĚMA NA LAHVOVÉ PIVO, 
PO JEDNÉ NA PLECHOVKY, 

PET LAHVE A SUDY KEG.

Součástí nové technologie jsou výstupní 
dopravníky, na nichž jsou následující zařízení: 
kontrola počtu lahví v daném obalu či přepravce, 
kódovací zařízení od společnosti JAGA, které 
tiskne data (kód linky, datum spotřeby a čas 
plnění), a konečně dávkovač lepidla aplikovaný 
na horní část krabice. Pouhých šest kapek slouží 
k fixaci jednotlivých krabic na paletě.

Výkon balicího stroje je rovněž koordinován s plnicími stroji, což v praxi 
znamená navýšení jeho rychlosti o 15 až 20 %. Kapacita se proto v případě 
vkládání lahví do lepenkových krabic pohybuje kolem 45 000 lahví za 
hodinu. Balička byla uvedena do zkušebního provozu 12. února a zkušební 
provoz bude probíhat přibližně do půlky května.

Kódovací zařízení tiskne kód linky, 
datum spotřeby a čas plnění. 
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oplachovací zařízení. Po usušení je dno plechovky označeno 
výrobní šarží, datem spotřeby a časem výroby.

K finálnímu balení plechovek slouží dvě balicí linky. Plechov‑ 
kové pivo se balí do smrštitelné fólie po čtyřech, šesti nebo 
osmi kusech, ale také po 20 nebo 24 kusech do traye. Ty 
jsou zpravidla chráněny fólií.

Čtvrtá linka je linka na stáčení piva do PET lahví. Je rovněž od 
firmy KRONES a slouží ke stáčení do 1l, 1,5l a 2l PET lahví  
s kapacitou 17 000 lahví za hodinu. V případě PET linky se 
na lahev nalepí nejdříve etiketa a na etiketu se do vymeze‑
ného prostoru na jejím boku natiskne datum. 

REPORTÁŽ

Prázdné plechovky jsou po depaletizaci transportovány 
po jednořadém dopravníku na stáčecí linku od společnosti 
Krones. Také plechovky musí projít mycím procesem, tento‑
krát stačí pitná voda. Před samotným plněním probíhá u méně 
senzitivních produktů (desítky, jedenáctky a dvanáctky) proces 
pasterizace piva v tzv. průtokovém pasteru. Ostatní nápoje, 
jako například nealkoholická piva či limonády, po naplnění 
do plechovek putují k pasterizaci do tzv. tunelového pasteru.

Po naplnění následuje zavírání plechovek. Stejně jako na la‑
hvových linkách prochází pivo v plechovkách přes zařízení, 
které kontroluje jejich plnost – nedostatečně naplněné ple‑
chovky vyřadí. Při plnění a uzavírání se pivní pěna dostává 
mimo plechovku. K jejímu očištění je proto na lince instalováno 

Ve stáčecí hale nechybí linka na plechovky, která před třemi lety prodělala rozsáhlou rekonstrukci. 
Současná kapacita plnicí technologie je 24 000 kusů 0,5l, 0,3l a 0,4l plechovek za hodinu. 

NAHLÉDNĚTE DO ZÁKULISÍ PIVOVARU
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Slavnostní otevření stáčecí linky za 100 milionů Kč pokřtili 
zleva: svijanský sládek Petr Menšík, starosta Svijan Petr 
Felkner, liberecký hejtman Martin Půta, olympijský vítěz  
a mistr světa v judu Lukáš Krpálek a ředitel Pivovaru 
Svijany Roman Havlík.

První šarže půllitrových plechovek s nepasterovaným 
Svijanským Mázem 11 % nesla speciální velikonoční 
motiv. Od 21. března pivovar dodává prakticky už 
jen plechovky s nepasterovaným pivem, stejně jako je 
tomu od roku 2000 i v případě sudového a lahvového 
balení piva ze Svijan. 

PIVOVAR SVIJANY 21. března oficiálně uvedl do plného provozu novou automatickou stáčecí linku s roční 
kapacitou až sto milionů plechovek. Stal se tak prvním českým pivovarem, který na ní stáčí do plechovek pivo  
bez pasterizace.

Adriana Weberová 

Svijany jsou jediným výrobcem  
nepasterovaného plechovkového  
piva v České republice

REPORTÁŽ

DODAVATELÉ TECHNOLOGIÍ

Plnicí linka je od společnosti Krones, 
sleevovač dodala společnosti Scaligera, 
mikrofiltraci firma Padovan, baličku 
DyMac a stroj na paletizaci/depaleti-
zaci NATE technics. 
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REPORTÁŽ

Nová linka obsahuje i zařízení na adjustáž malých 
sérií. Lze na ní tedy vyrábět i malé série s privátním 
designem, což se pivovaru již osvědčilo v případě 
dvoulitrových plechovek a pětilitrových „pártysoudků“ 
se svijanským pivem.

Do plechovek se tak začne postupně stáčet i nepasterovaná 
Svijanská Desítka 10 %, Svijanský Rytíř 12 %, prémiový ležák 
„450“ a speciál Svijanský Kníže 13 %. Výjimku budou tvořit 
plechovky nealkoholického piva Svijanský vozka, které musí projít 
pasterací.

Linka byla do zkušebního provozu uvedena již loni v říjnu  
a jen do konce roku na ní naplnili přes půl milionu plechovek. 
V průběhu letošního roku je v plánu dodat na trh pět milionů 
plechovek nepasterovaného piva a v budoucnu do plechovek  
plnit až pětinu výstavu.

Loni Pivovar Svijany uvařil celkem o zhruba dvě 
procenta více piva než v roce 2016 a s více než 
638 tisíci hektolitrů je jedním z největších pivovarů 
v českých rukou a největším českým výrobcem 
zachovávajícím tradiční způsob kvašení piva. 

FAKTA O PIVOVARU

Pivovar ve Svijanech byl založen v roce 1564, 
a je tak jedním z nejstarších českých pivovarů 
vůbec. Jeho novodobá historie se datuje od po-
slední změny vlastnického uspořádání v roce 
1998, kdy se novým vlastníkem pivovaru s vý-
stavem 30 000 hl stala ryze česká společnost 
Pivovar Svijany. Od té doby pivovar zněkoli-
kanásobil výstav až na loňských rekordních 
638 399 hl a stal se jednou z nejoblíbenějších 
značek tradičního českého piva. 

Do svého rozvoje pivovar v uplynulých letech investoval 
přes 800 milionů Kč, naposledy do nové stáčírny 
plechovek za 100 milionů Kč. V roce 2013 také vý‑

znamně investoval do odkupu chátrajícího svijanského zámku 
od soukromého vlastníka a jeho rekonstrukce. Zámek Svijany 

byl odjakživa součástí pivovaru, proto byl v roce 2016 znovu 
otevřen veřejnosti, která může kromě prohlídky zámeckých 
prostor absolvovat i exkurzi v samotném pivovaru Svijany, 
poznat historii pivovarnictví a tradiční výrobu českého piva 
na vlastní oči. 
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REPORTÁŽ

Společnost ROBATECH CZ otevřela v Plzni nové předváděcí EXPERTNÍ CENTRUM pro zákazníky poptávající 
zkoušky lepení, testy lepidel, laminování, malosériovou výrobu, převíjení a formátování materiálů na rolích. 
Hlavním důvodem k otevření centra byl požadavek zákazníků na výrobu vzorků či polotovarů. To vše rychle  
a ideálně s nízkými náklady. 

Adriana Weberová 

ROBATECH CZ otevřel centrum  
na výrobu vzorků či polotovarů

Smyslem expertního centra je zákazníkům pomoci navrhnout 
a odzkoušet novou technologii lepení a pomoci při rozjezdu 
výroby nebo vykrývání špiček v objednávkách zavedené výroby.

Velká převíjecí linka má stejnou velikost jako podobné linky 
ve výrobních závodech, což umožňuje zákazníkům získat 
reálnou představu o jejich finální technologii ještě před jejím 
zakoupením.
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REPORTÁŽ

Testování technologie lepení je v expertním centru 
optimální díky možnosti použití jak plnoformátové 
laminace, tak využití menší nanášecí hlavy určené 
pro prvotní zkoušky materiálů a lepidel. Tím se při 
zkoušení výrazně omezí jejich spotřeba.

Vývoj nových výrobků a technologií mnohdy vyžaduje přenastavení celých linek či jednotlivých zařízení v rozběhlé 
výrobě, což je z hlediska výroby nejen komplikované, ale i neefektivní. Právě tyto situace lze v centru vyřešit. 

Laminování, převíjení a formátování materiálů na rolích je zde možné 
až do šíře 2000 mm. Zákazníci mohou také požadovat výrobu 
menších sérií.
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V ŘADĚ MÉDIÍ SE OBJEVUJÍ ZPRÁVY O TOM, 
ŽE ČESKÁ REPUBLIKA MÁ KVŮLI OMEZENÍ 
DOVOZU ODPADŮ DO ČÍNY VÁŽNÉ PROBLÉMY 
S ODBYTEM DRUHOTNÝCH SUROVIN. TYTO 
INFORMACE JE VŠAK TŘEBA POSUZOVAT 
DETAILNĚJI. 

Převzato z AOS EKO-KOM

ČÍNSKÉ 
OMEZENÍ  
S DRUHOTNÝMI 
SUROVINAMI  
SE NÁS DOTÝKÁ 
JEN ČÁSTEČNĚ

Opatření omezení dovozu ze strany Číny se týká pře‑
devším nedotříděného nebo nekvalitně dotříděného 
plastového odpadu. Země zpřísnila kvalitativní stan‑

dardy na dovoz druhotné suroviny a přistoupila k její centrální 
regulaci. I když příčinou nebyly kvalitně vytříděné plastové 
druhotné suroviny z kontinentální Evropy, došlo k určitě nesta‑
bilitě globálního trhu s druhotnými surovinami, která zasáhla 
i trh EU. 

Aktuálně Čína kvalitativní standardy, za kterých lze vytříděné 
plastové odpady do země dovážet, dále upřesňuje, což pro‑
dlužuje trvající nejistotu na trhu druhotných surovin. Čínské re‑
gulace bezesporu ovlivňují i český trh s druhotnými surovinami, 
ale pouze nepřímo. Podle údajů ČSÚ totiž za rok 2017 smě‑
řovalo do Číny pouze 7 % českého exportu vytříděných plas‑
tových odpadů. Většina tuzemských třídicích zařízení dodává 
své výstupy (vytříděné odpady na druhotnou surovinu) buď do 
zpracovatelských zařízení v ČR, nebo je exportuje do jiných 
států EU. Z nich pak u této volně obchodovatelné komodity 
může samozřejmě dojít k reexportu do zemí mimo Evropu. 

A jaká je v tomto případě role AOS EKO‑KOM? Samozřejmě 
celou situaci pečlivě monitoruje. Již řadu let průběžně sleduje 
vývoj cen druhotných surovin a na základě toho přispívá tří‑
dicím linkám na dotřídění odpadu tak, aby bylo nákladově 
výhodnější odpad třídit a dále recyklovat než jej skládkovat. 
V reakci na čínské omezení proto již před koncem roku 2017 
zvýšil platbu třídicím linkám za úpravu odpadů a předání  
k využití. V průměru došlo ke zvýšení plateb zhruba o třetinu.
 
Obecně lze říci, že aktuálně se ceny jednotlivých druhotných 
surovin vyrobených z plastu pohybují v průměru na úrovni roku 
2016. Výjimkou jsou barevné LDPE fólie, jejichž výkupní cena 
klesla na nulu či do záporných hodnot, a tato komodita se teď 
v zásadě obchoduje za dopravní náklady. Barevné fólie však 
tvoří jen 10 % podílu vytříděných plastů.   

V ROCE 2017 SMĚŘOVALO  
DO ČÍNY POUZE 7 % ČESKÉHO 

EXPORTU VYTŘÍDĚNÝCH  
PLASTOVÝCH ODPADŮ.

EKOLOGIE
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Asi málokdo má rád reklamu, přesto je obtížné se jí vy‑
hnout. Mnoho firem se zaměřuje na reklamu na inter‑ 
netu, ale podle současných průzkumů se jedná  

o reklamu, kterou respondenti vnímají jako nejvíce obtěžující. 
Reklamu v časopise lze snadno skrýt otočením stránky, re‑ 
klamy v televizi slouží především k návštěvě WC a doplnění 
potravin na stole v obývacím pokoji. To ale zřejmě nebyl 
záměr marketérů. A přitom mají k dispozici nejúčinnější formu 
reklamy  – obal výrobku.

Představa o tom, že lidé nakupují hlavně s mobilem v ruce, 
je poněkud scestná, protože pokud máte v jedné ruce košík  
a v druhé telefon, jaksi vám chybí třetí ruka, kterou byste mohli 
nakládat do košíku zboží. Většinou to dopadne tak, že mobil 
dáte do kapsy, něco koupíte, potom jej zase vytáhnete, scho‑
váte – a po chvíli vás to přestane bavit, takže začnete na‑
kupovat po paměti a budete se rozhodovat podle toho, co 
vidíte. Výsledkem bývá nákup mnoha věcí, které jste původně 
ani koupit nechtěli, a doma dostanete vynadáno, že jste ne‑
koupili máslo.

A právě proto, že obal může být reklamou, které se zákazník 
nemůže a ani nechce vyhnout, je důležité, aby dokázal zá‑
kazníky zaujmout a přesvědčit ke koupi. Výrobci se někdy 
snaží na obalech ušetřit, místo aby hledali úspory například 
v logistice. Zákazníkovi je vcelku jedno, jaký kamion dovezl 
zboží do prodejny, ale jestli je obal atraktivní nebo ne, mu 
rozhodně jedno není.

Trvalé trendy, které se projevují napříč všemi typy obalů, jsou: 
snižující se velikosti jednotlivých zakázek, zvyšující se počty 

verzí obalů a zkracující se životní cyklus výrobků. Obaly za‑
čínají mít i svoji sociální roli a zvyšují se nároky na rychlost 
zavádění novinek na trh. Důležitou roli zde opět hrají digi‑
tální technologie, které dokáží na tyto vlivy ideálně reagovat.

Úloha obalu se posouvá od původní funkce (zabalit a ochránit) 
k funkci zabalit, ochránit, zaujmout a prodat. Vzhledem  
k tomu, že dnes lze digitální technologie použít prakticky pro 
všechny typy obalů od etiket přes sáčky až po krabice, je 
tedy zároveň možné je použít pro velmi rozmanitou škálu 
výrobků. Nejčastější cílovou skupinou emotivních a atraktiv‑ 
ních obalů jsou děti, maminky, mládež a sociální či zájmové 
skupiny. Nejčastěji se tedy jedná o balení potravin, sladkostí, 
kosmetiky a léků. 

Stále častěji jsou na počátku života výrobku vytvářeny různé 
varianty testovacích sérií obalů, které jsou po ověření jejich 
úspěšnosti zavedeny do velkovýroby. Dále je stále častěji vy‑
užíváno principu limitovaných, sběratelských či exkluzivních 
sérií. A na samém vrcholu současného vývoje designu obalů 
stojí internetové portály pro vytvoření vlastních obalů na čoko‑
ládu, pivo, sušenky a nespočet dalších věcí.

Obal je nutnou součástí prodávaného zboží, ale jeho poten‑
ciál je mnohem větší. Jenom je potřeba toho využít. Naštěstí  
i na náš trh začínají pronikat kampaně z jiných zemí a nabídka 
zboží v obchodech je pestřejší, než bývala.	

www.dataline.cz

Žijeme v digitální době a všichni znají výrazy SEO, SEM, SERP a žijí online světem. Přitom ale zapomínají  
na to základní – že většina rozhodnutí přichází impulsivně a ZÁKAZNÍCI SE ČASTO ROZHODUJÍ  
AŽ V PRODEJNĚ. A zde je často rozhodujícím faktorem obal, o kterém většinou neví nikdo nic, a tak se stále 
setkáváme s obaly, které od koupě spíše odrazují, než aby motivovaly. Dá se s tím něco dělat?

Do mobilu pivo NEZABALÍŠ

PR PREZENTACE
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úzké spolupráce mezi výrobou, spotřebou a recyklační či od‑
padní společností. Jen s tímto přístupem lze například upravit 
technologii výroby způsobem, který po spotřebě umožní 
vracet do oběhu kvalitní produkt.

Chybí zpracovatelský průmysl 
na vytříděný materiál
Vzápětí Zdeněk Horsák demonstroval USV na několika ukáz‑
kách z praxe. Například společnost Linde Vítkovice se roz‑
hodla pro regeneraci acetonu, díky které se z odpadu stala 
nová vstupní surovina. Výsledkem je úspora na nákup 90 tun 
primární suroviny. Na závěr připomenul, že jsme sice výborní 

Po přivítání více než 170 účastníků generálním ředitelem 
AOS EKO‑KOM Zbyňkem Kozlem se ujal slova další zá‑
stupce pořadatele obalové akce Petr Balner. Ve své pre‑

zentaci představil výsledky v třídění a recyklaci v roce 2016, 
kdy bylo zrecyklováno 77 % obalů. Například 
recyklací papíru se ve stejném roce ušetřilo 
více než dva miliony stromů a na skládku se  
v důsledku třídění a recyklace nedostalo téměř 
800 tisíc tun odpadů z obalů. O výsledcích 
za rok 2017, které ještě nejsou k dispozici, 
vás budeme informovat v některém z dalších 
vydání magazínu Packaging Herald.

Na udržitelnou spotřebu a výrobu (USV) se 
zaměřil Zdeněk Horsák ze společnosti SUEZ 
Využití zdrojů. Zdůraznil, že Evropa, a Česká 
republika obzvlášť, se v této otázce musí 
změnit. Vždyť Česká republika 80 % vstupních 
surovin dováží. Na druhou stranu mnoho firem 
(71 % generálních ředitelů a CEO) považuje 
USV za důležitou pro svůj další rozvoj, ale zá‑
roveň až 90 % z nich nedokáže popsat přesněji, co USV je  
a jaké nástroje pro její integraci mají k dispozici. I proto 
Zdeněk Horsák vysvětlil, že USV lze uchopit na třech úrov‑
ních: jako jediný generální koncept zlepšování kvality života 
v rámci limitů země, jako strategii pro zvyšování konkurence‑
schopnosti, a především jako nástroj pro integraci oběhového 
hospodářství do podniku. Současně zdůraznil důležitost velmi 

KONFERENCE OBALY 2018, která se konala 22. března v prostorách OKsystem Praha, se i letos zaměřila  
na CEP neboli Circular Economy Package. Pořadatel akce, společnost AOS EKO-KOM, své klienty seznámil s tím,  
jaké konkrétní změny nám CEP v roce 2020 přinese.

Adriana Weberová

OBALY 2018: Co nám přinese CEP?
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v třídění a recyklaci, ale na rozdíl od Německa či Belgie nám 
chybí zpracovatelský průmysl na vytříděný materiál. 

CEP byl předložen Evropskou komisí 2. prosince 2015 a jeho 
schválení se očekává v dubnu letošního roku. O změnách, 
které nás čekají, hovořil Jaromír Manhart z odboru odpadů 
Ministerstva životního prostředí ČR. 

Balíček k oběhovému hospodářství v sobě zahrnuje například 
změny v nakládání s komunálními odpady a jejich sklado‑
vání. Od roku 2023 by mělo být povinné třídění bioodpadu  
a o dva roky později textilu. Směrnice o obalech si dává za cíl 
mimo jiné prevenci vzniku obalů, nárůst opakovaně použitel‑
ných obalů a zvýšení recyklace a dalších forem využití obalů. 

Změna čeká plastové oxodegradabilní obaly, které se no‑ 
vě nepovažují za obaly biologicky rozložitelné. A konečně  
k 31. prosinci 2025 musí být 65 % veškerých obalových od‑
padů recyklováno, ke konci roku 2030 dokonce 70 %. Uvedl 
také, že se osobně nepřiklání ke vstupu dalších AOS na tu‑
zemský trh. Důvodem jsou podle něj výborné výsledky třídění 
oproti ostatním zemím, ve kterých je obdobných subjektů více.

Většina nových 
nařízení u nás již funguje
Po přestávce čekal na účastníky opět blok přednášek na téma 
CEP, který obsahoval návod, jak se s novými pravidly co nej‑
lépe vypořádat. Zbyněk Kozel připomenul, že většina nových 
nařízení u nás již funguje. V oblasti obalů bude aplikace EPR  – 
rozšířená zodpovědnost výrobců  – povinná od roku 2025 ve 
všech státech. Kontrolovány budou muset být nezávislou agen‑
turou. Zbyněk Kozel dále zdůraznil, že v Evropě jsou různé 
EPR systémy, a proto je nelze v současné době srovnávat. To 
bude možné až po jejich sjednocení.

Z analýzy nové legislativy dále vyplývá, že například zálo‑
hové systémy jsou zmíněny jako možná forma prevence vzniku 
odpadu a jako forma zajištění opakovaného použití, nejsou 
tedy vnímány jako způsob navýšení recyklace.

Co se skrývá pod pojmem ekomodulace, mezi jehož zastánce 
podle slov Zbyňka Kozla AOS EKO‑KOM nepatří, odkryl další 
zástupce této společnosti Petr Šikýř. Na úvod například za‑
znělo, že členské státy by měly podpořit design výrobků a je‑
jich částí, tedy i obalů tak, aby byl omezen jejich dopad na 



60 www.packagingherald.cz

Skandinávský výrobce využívá obaly všech kategorií, které 
odebírá přibližně od 1200 dodavatelů. V loňském roce na‑
vázal úzkou spolupráci se společností EKO‑KOM, která při‑
spěla k úpravě jeho strategie v oblasti udržitelných obalových 
materiálů. 

V nové verzi strategií a cílů do roku 2025 z letošního ledna 
si Orkla stanovila využívat 100 % obalů navržených jako zno‑
vupoužitelné nebo recyklovatelné (materiálové využití), 75 % 
obalů s podílem recyklovaných komponentů nebo materiálů 
z obnovitelných zdrojů, 50 % plastových obalů s podílem 
recyklovaných komponentů nebo materiálů z obnovitelných 
zdrojů, ale také například upřednostňovat obalová řešení  
s redukovaným množstvím použitého materiálu. Mezi cíle patří 
i aktivní spolupráce s dodavateli a subdodavateli s úmyslem 
podpořit udržitelný vývoj obalů.

S ohledem na prevenci vzniku obalů stojí za zmínku, že ve 
Skandinávii při zalistování produktů kontrolují obchodní ře‑
tězce, zda obal není nadrozměrný. Jiným doporučením v této 
oblasti je vyvarovat se jednoporcového balení, tzv. single por‑
tion. Je to opravdu reálné v době, kdy roste podíl jednočlen‑
ných domácností, u kterých naopak v případě větší porce či 
balení hrozí plýtvání potravinami?

Druhý zástupce z ministerstva životního prostředí, Petr Bažil, 
hovořil o aktuálním tématu týkajícím se omezení spotřeby plas‑

tových odnosných tašek. O jejich zpo‑ 
platnění jsme již informovali – více na  
www.packagingherald.cz. 

Na konferenci nechyběl zástupce ze 
Slovenska, Miroslav Jurkovič ze společnosti 
SLICPEN, který se v souvislosti s novou od‑
padovou legislativou věnoval problema‑
tice odpadů a obalů u našich východních 
sousedů. Popsal, podle vlastních slov, ra‑
dikální a šokový přechod na nový systém, 
který vyvolal značnou kritiku, v důsledku 
čehož došlo k dalším novelizacím. Tématu 
se věnujeme také na str. 63.

Na úplný závěr Petr Pichler  AOS  EKO‑KOM 
hovořil o neméně aktuálním tématu – o od‑

bytové situaci druhotných surovin v souvislosti se zpřísněním 
kvalitativních standardů při jejich dovozu do Číny. Více se té-
matu věnujeme na straně 56.  

životní prostředí. Dále by měly brát zřetel na hierarchii naklá‑
dání s odpady a podporovat opakovanou recyklaci.

Udělejme si inventuru 
a vytvořme si „mapu obalů“
Blok uzavřel Martin Fojtík rovněž ze společnosti EKO‑KOM. 
V úvodu připomněl základní typologie obalů podle jejich ur‑
čení, materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, jejich typu či formy 
a fyzických vlastností. Představeny byly znečisťující prvky nebo 
látky komplikující proces recyklace. Nechyběla prezentace 
obalů, u nichž dochází ke komplikované recyklaci. Například 
shrink sleeves z PVC na PET lahvích nebo víčka obsahující 
silikon.

Pohled FMCG výrobce na 
obaly v cirkulární ekonomice
Na březnové konferenci nechyběl ani pohled zástupce uživa‑
tele obalů. Pavel Komůrka z firmy Orkla, která v České repub‑
lice vlastní například společnosti Vitana a Hamé, se zaměřil 
na obaly v cirkulární ekonomice a účastníkům nastínil, jak se 
připravují na CEP.

NA SKLÁDKU SE V DŮSLEDKU 
TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE 

NEDOSTALO TÉMĚŘ 800 TISÍC 
TUN ODPADŮ Z OBALŮ.

A CO JE TO VLASTNĚ  
EKOMODULACE? VÍCE NA

PŘIPOMEŇME SI PRŮBĚH  
KONFERENCE NA VIDEU
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Jubilejní, 30. ročník mezinárodního veletrhu obalů a tisku EMBAXPRINT, který probíhal od 27. února do  
2. března v Brně, se opět konal společně se SALIMOU/VINEXEM, MBK A INTECEM. Letos se v rámci 
potravinářských veletrhů poprvé uskutečnil veletrh SALIMA TECHNOLOGY a také FESTIVAL CHUTÍ. Branami 
výstaviště prošlo 23 tisíc návštěvníků. Centrem vystavovatelů z obalové branže se stala hala G1.

Adriana Webrová

EMBAXPRINT 2018:  
zastoupeno bylo téměř 900 firem

Veletrhů se zúčastnilo 889 vystavujících a zastoupe‑
ných firem, což je nárůst oproti minulým ročníkům. Již 
tradičně byla na brněnském výstavišti silná zahraniční 

účast (48 %) z 39 zemí. Poprvé například z Indonésie, Tuniska 
a Běloruska.

Na EmbaxPrintu vystavovatelé představili novinky z nastupu‑
jících technologií automatizace, robotizace a digitalizace. 
Početné zastoupení měly kromě tuzemských firem spo‑
lečnosti z Číny, Slovenska, Francie a Polska. 

Premiéru zde měly společnosti OPAX a INTERDRUK 
z Polska, CGP Coating Inovation z Francie nebo slo‑
venská firma Korekt Plus. Další slovenský vystavovatel, 
AuLea, prezentoval v Brně materiál X board print, který 
splňuje požadavky pro 3D konstrukce.

Nově se veletrhu dále zúčastnily například společnosti 
Deufol, PEBAL, Reelton či Techni Trade. Své stánky zde 
měly také firmy ACTI PACK, TransPak, Alvey Manex, 
Arcon Machinery, BOTTLING PRINTING, BRISK, 
DECAPULP, GALAPACK, INDUSTRIAL MACHINERY, 
JaGa, NEDPAK PACKAGING, ONDRÁŠEK INK‑JET SYSTEM, 
Packung, Smurfit Kappa, VELTEKO a mnohé další. Návštěvníci 
tak měli možnost získat komplexní přehled o novinkách v oba‑
lovém i tiskařském průmyslu.

Balicí linka byla letos 
opět ve znamení trendů
V hale G1 i letos dominoval projekt Packaging Live, který před‑ 
stavil v akci vzorovou balicí linku vybavenou nejmodernějšími 
technologiemi. Do procesu balení pečiva byly zapojeny tři ro‑
boty, nové průmyslové tiskárny, ale také další obalové tech‑
nologie, a to zejména od společnosti TECHNOLOGY, která 
se stala generálním partnerem projektu. 

ZAŽIJTE PACKAGING LIVE  
V AKCI NA VIDEU
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Zlatý EmbaxPrint 
si odnesly tři exponáty
Na veletrzích se opět udělovala i prestižní ocenění nejlepším 
exponátům. O ceny Zlatá Salima a Zlatý EmbaxPrint se uchá‑
zelo celkem 58 výrobků, které posuzovaly tři odborné hod‑
notitelské komise, jedna pro potraviny a nápoje, druhá pro 
strojírenství a technologie a třetí pro obaly a tisk. Uděleno 
bylo dvanáct ocenění. V soutěži Zlatý EmbaxPrint, která byla 
obnovena letos u příležitosti 30. ročníku veletrhu, převzali 
ocenění vystavovatelé JaGa, ONDRÁŠEK INK‑JET SYSTEM  
a TransPak CZ. S vítěznými exponáty jsme vás již blíže sezná‑
mili na www.packagingherald.cz. 

Zlatou Salimu 2018 si v potravinářské sekci odneslo osm vý‑
robků. Již počtvrté bodovala například společnost Apimed, 

tentokrát se svým Medovým aperitivem Ambrozia 
Original.   

Pořadatel, společnost EQUICom, do projektu zapojil 11  part‑
nerů (TECHNOLOGY, FANUC Czech, ARC Robotics, 
ONDRÁŠEK INK‑JET SYSTEM, ZDVIH servis, Fipack, Mátl 
& Bula, OTK Group, Viking Mašek, THIMM Packaging, 
BREADWAY STORES). Mediálním partnerem byl již tradičně 
magazín Packaging Herald. „Balicí linka byla letos hodně ve 
znamení trendů v našem oboru. To znamená, že kladla velký 
důraz na automatizaci a zapojení robotů. Prezentovali jsme 
také jedinečnou tiskárnu, která umožňuje potisk krabic přímo 
při balení. I to ukazuje na aktuální směr, kdy stále častěji do‑
chází ke kombinaci procesů. Linka zaujala rovněž návštěvníky 
veletrhu, velká účast byla zejména při komentovaném pro‑
vozu, což nás velice potěšilo,“ říká za organizátora projektu 
Michaela Zachová.

K zajímavým odborným setkáním 
patřila konference Asociace čes‑
kého papírenského průmyslu a konference Obaly pro potra‑
viny a kosmetiku pořádaná Obalovým institutem SYBA. Ta 
se opět zaměřila, jak už vyplývá z názvu, na aktuální poža‑
davky kladené na obaly přicházející do přímého kontaktu  
s potravinami a pro kosmetické přípravky. Zástupci společ‑
nosti THIMM Packaging představili účastníkům akce inovativní  
vlnitou lepenku Thimm foodWave, která splňuje migrační, mi‑
krobiologické a senzorické testy a je certifikovaná pro přímý 
styk s potravinami a pokrmy. Radek Aulický a Václav Stejskal 
z Výzkumného ústavu rostlinné výroby hovořili o rizicích kon‑
taminace potravin škůdci. Představili ukázky potravin napade‑
ných škůdci v důsledku použití nevhodného obalu.

Poprvé se na veletrhu konala výstava Kalendář roku 2018. 
Návštěvníci si mohli také prohlédnout vítězné exponáty soutě‑ 
že Obal roku 2017 pořádané Obalovým institutem SYBA.

Mezinárodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint  
oslavil jubilejní, 30. ročník. Při této příležitosti  
udělila společnost Veletrhy Brno tři čestná uznání  
za dlouhodobou spolupráci, a to Svazu českých  
a moravských výrobních družstev, Asociaci 
českého papírenského průmyslu a České obalové 
asociaci SYBA.



OHLASY Z VELETRHU  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

JAK PROBÍHAL EMBAXPRINT 2018?  
VÍCE NA VIDEU
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Seminář OBALOVÝ ZÁKON KOMPLEXNĚ, pořádaný 15. března OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA v nových 
prostorách ve Vysočanech, poukázal na rozdíly v environmentálních předpisech platících v České republice a na 
Slovensku.

Vlado Volek

ROZEVŘENÉ NŮŽKY mezi ČR a SR

Rozdělením Československa na dva samostatné státní cel‑ 
ky se začaly rozevírat nůžky i v oblasti environmentální 
legislativy, ačkoli po vstupu do spojené Evropy vycházejí 

právní předpisy obou republik ze směrnice Evropského par‑
lamentu a rady 94/62/ES, o obalech a obalových odpa‑
dech. Shodou okolností byla tato směrnice přijata 10 let před 
vstupem Česka a Slovenska do Evropské unie. Následující 
řádky se věnují hlavním rozdílům v konstrukci a požadavcích 
environmentálních předpisů v České republice a na Slovensku.

Zde o obalech, tam o odpadech
V Česku je výše zmíněná směrnice transponována, převedena 
do právního řádu, zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, 
na Slovensku je to nejnověji zákonem č. 79/2015  Z.  z., 
o odpadech. První, základní, do očí bijící odlišnost se týká 
takzvaných neobalových výrobků ukotvených ve slovenském 
odpadovém zákoně. Evropská, možná i světová rarita. 
Relikvie po zrušeném Recyklačním fondu. Neobaly ve slo‑
venském pojetí jsou výrobky z plastů, papíru a skla, které 
nejsou obaly, nejsou určeny na balení a současně mají po‑
tenciál skončit v komunálním odpadu. Příklad: plastová taška 
se stěnou 55 mikronů, a také propagační prospekty předané 
návštěvníkovi veletrhu v Nitře. 

Seznam a EKO-KOM versus OZV
Pokud jste v Česku „povinnou osobou“, v zásadě se kromě ji‑
ných povinností musíte registrovat do seznamu na ministerstvu 
životního prostředí. Vlastně nemusíte, pokud uzavřete smlouvu 
s autorizovanou obalovou společností. V současné době má 
autorizaci pouze EKO‑KOM. Na Slovensku, jste‑li „výrobcem 
obalů“, musíte být zapsán v registru výrobců obalů vedeném 
Ministerstvem životního prostředí SR (MŽP SR) a v podstatě být 

klientem Organizace zodpovědnosti výrobců (OZV). Výjimku 
z příslušnosti k OZV mohou získat ti výrobci, jejichž obaly ne‑
končí v komunálním odpadu a sami získají licenci na úrovni 
OZV od MŽP SR.

Zplnomocněný zástupce
Idea institutu „zplnomocněného zástupce“ na Slovensku zřejmě 
vyvstala z potřeby přimět zahraniční e‑shopy k plnění oba‑
lových povinností. Povinnost ustavit svého zplnomocněného 
zástupce mají subjekty, které na Slovensku naplní definici vý‑
robce obalů, ale nemají zde sídlo nebo místo podnikání.

„Igelitky“ i papírové tašky
Zatímco v rozporu s novelou obalové evropské směrnice český 
zákon o obalech vypustil omezení odnosných plastových tašek 
(v českém prostředí familiárně zvaných igelitky) dané tloušťkou 
stěny 50 mikronů, slovenští zákonodárci ukotvili povinnost vedle 
plastových odnosných tašek nabízet i odnosné tašky jiného 
druhu (nejčastěji se zřejmě bude jednat o papírové tašky). 	

NASAJTE ATMOSFÉRU AKCE,  
ZHLÉDNĚTE VIDEO
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Studené nealkoholické nápoje jsou součástí nákupního 
koše téměř všech českých domácností. Alespoň jednou 
za rok některý z nich zakoupí více než 99 % z rodin.  

V rámci analýzy jsme se soustředili nejen na vývoj subkategorií 
zmíněného segmentu, ale také na případnou změnu preferencí 
obalových materiálů. Pro možnost monitoringu delšího vývoje 
bylo vybráno období prosinec 2016 – listopad 2017 versus 
prosinec 2013 – listopad 2014. Jaké trendy jsme poznali?

Nákup studených nealko nápojů 
narostl téměř o 15 %
Celkově kategorie studených nealkoholických nápojů narostla 
v nakoupeném objemu skoro o 15 %. Samozřejmě vývoj jed‑
notlivých subkategorií byl výrazně rozdílný. Nejrychleji rostla 
v domácí spotřebě malá kategorie ledové kávy a ta největší  – 
vody, dále ovocné nápoje a ledové čaje. Naopak se neda‑
řilo subkategorii sirupů, která se objemově propadla skoro  
o 10 %. U kategorie energetických a sportovních nápojů byl 
růst podprůměrný. 

Celkový objem finančních prostředků, které české domácnosti 
investovaly do nákupu nealkoholických nápojů, se překvapivě 

ZAJÍMAVÉ ÚDAJE PŘINESL VÝZKUM SPOLEČNOSTI GFK CZECH ZAMĚŘENÝ NA VÝVOJ PODÍLU 
OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO STUDENÉ NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE. Z MONITORINGU POROVNÁVAJÍCÍ 
PROSINEC 2016 – LISTOPAD 2017 A PROSINEC 2013 – LISTOPAD 2014 BYLO NAPŘÍKLAD ZJIŠTĚNO, 
ŽE U ZKOUMANÉHO SEGMENTU PREFERUJÍ DOMÁCNOSTI PRODUKTY V PET LAHVÍCH.

Vladimíra Šebková, GfK Czech

Domácnosti stále 
sázejí na nápoje  
v PET lahvích

VÝZKUM 

zvýšil skoro o 18 %, což znamená nárůst průměrné ceny jed‑ 
notlivých subkategorií. Průměrná cena výrobků se zvýšila nad‑
průměrně zejména u již zmíněné ledové kávy, ovocných ná‑
pojů (džusů apod.), ledových čajů a takzvaných sycených 
nápojů (CSD), zejména u limonád. U některých subkategorií 
průměrná cena klesala, a to u vod, sirupů a rozpustných  
a energetických/sportovních nápojů. V jiných rostla a zde 
bylo důvodem pro nárůst zejména zvýšení ceny standardní, 
protože cena promoční stagnovala. 

PLECHOVKY V PŘÍPADĚ 
NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ 

NA SVOJI DOBU ČEKAJÍ



PI

VÝZKUM

Největší podíl v rámci 
PET obalů mají vody
Co se týká typu obalů, z dlouhodobého pohledu se 
situace nijak výrazně nemění. Domácnosti u studených 
nápojů upřednostňují výrobky v PET lahvi. Tento typ ba‑
lení nakupuje stabilně více než 99 % českých domác‑
ností a v rámci studených nápojů představuje necelých 
85 % kusů všech výrobků. Zdaleka největší zastoupení 
v rámci PET obalů mají vody, jejichž podíl na nakou‑
peném objemu vzrostl ze 43,5 % v roce 2014 až na 
zhruba 48 % v roce 2017.

Druhou největší skupinou jsou sycené nápoje (CSD), 
jejichž podíl stagnuje kolem 30 %, třetí jsou sirupy,  
u kterých vidíme pokles podílu PET balení z 24 % na 
20 % v roce 2017. 

S velkou ztrátou v počtu nakoupených kusů představují 
druhou největší kategorii nápojové kartony, a to při‑
bližně 8 % v objemu. Tento druh obalu je důležitý ze‑
jména pro ovocné nápoje a nakupuje ho víc než 80  % 
českých domácností.

Skleněné obaly 
najdeme u necelých 
2 % nakoupených nápojů 
Třetí z hlediska počtu kusů jsou plechovky, které 
pokrývají pouze necelá 4 % obalů nealkoho‑
lických nápojů a nakupuje je víc než 40 % 
českých domácností. Skleněné obaly najdeme 
pouze u necelých 2 % nakoupených nápojů, 
v roce 2017 je nakoupilo také 40 % českých 
domácností, ale tento počet klesá. Zajímavý 
je například vývoj ve skleněných obalech, kde 
mají dlouhodobě dominantní postavení sirupy, 
ale ztrácejí je ve prospěch ovocných džusů 
a nektarů. Plechovky, nový fenomén pivního 
trhu, zatím v případě nealkoholických nápojů 
na svoji dobu čekají a největší objem v tomto 
obalu tvoří energetické nápoje. 

Všechny uvedené údaje byly zjištěny pomocí 
Spotřebitelského panelu GfK Czech. Jedná se o panelový 
výzkum založený na detailních informacích o nákupech 
reprezentativního vzorku 2000 českých domácností.

Infomace o programu a přihlašovací formulář najdete na: http://retailnews.cz/konference/

UDRŽITELNOST 
PRO VÝROBU A OBCHOD

Odborný garant: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 

Mediální partneři: Retail News, Fashion Retail, Packaging Herald

vás zvou na seminář

Místo konání: Akademický klub VŠE v Praze

– aneb Jak náklady přeměnit v zisk
10. 5. 2018
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25 let s vámi

Ať už potřebujete doživotní značení kovového ložiska nebo potisk na krabici, který hodně vydrží, 
ale zároveň lze snadno odstranit.

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

Laserová technologie

Termotransferové tiskárny

Aplikátory a tiskárny etiket

Tiskárny na velké znaky

Kontinuální ink jet tiskárny

Automatizace

www.bprinting.eu


