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Vetropack Moravia Glass, akciová společnost 
CZ-697 01 Kyjov, Tel.: +420 518 733 111, www.vetropack.cz

LEHKOST POTŘEBUJE SKLO.
Lehké, stabilní, ekologické. Vylehčené sklo má silné argumenty, pokud jde o ochranu životního prostředí. 
Vylehčené sklo snižuje spotřebu energie, surovin a také tvorbu emisí CO2. Stabilita a pevnost zůstávají zachovány. 
Stejně jako všechny ekologické přednosti skla. Lehkost potřebuje sklo – a vylehčené sklo potřebuje Vetropack.
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EDITORIAL

zdá se, že největším nepřítelem lidstva je v současné době 
plast, petky obzvlášť. Výrobci se prostřednictvím svých PR 
agentur předhánějí ve štvanici plast „ukřižovat“. Dokonce vzni-
kají různé iniciativy a kampaně, například NEPETUJ a Dost 
bylo plastu. V řadě takových aktivit s užitečným materiálem 
plastem soucítím. Má své negativní stránky, ale ty najdeme  
i u ostatních materiálů. 

Například sklo vzhledem k vyšší hmotnosti zatěžuje životní 
prostředí při transportu a systém sběru recyklovatelných kovo-
vých obalů se stále nedá srovnat s množstvím kontejnerů na 
tříděný sběr plastů. Podle aktuálních dat autorizované oba-
lové společnosti EKO-KOM se vytřídí 80 % nápojových PET 
lahví, z nichž je 87 % zrecyklováno. Evidujeme však i ná-
růst počtu šedých kontejnerů na kovové obaly. Budou třeba  – 
významně tomu pomáhá především rostoucí obliba piva  
v plechu. Pozadu však není například ani Coca-Cola, kde 

jdou právě plechovky prodejně hodně nahoru a rostou rych-
leji než půllitrové PET lahve.

Plechovky ovšem fungují dobře jako jednorázové balení pro 
nápoje, ale nejsou praktické ani ekonomické pro větší ob-
jemy, kdy je potřeba obal opětovně uzavřít. A to je právě 
výhoda petek.

Antiplastománie se strhla také například kolem plastových 
brček, a to i přesto, že tušíme, že oceány nezahubí. V žádném 
případě nechci problém znečišťování oceánů plasty bagateli-
zovat, problém však není v materiálu jako takovém, ale v cho-
vání nás spotřebitelů po skončení životnosti výrobku. 

Problematice plastů se budeme věnovat i v některém z násle-
dujících vydání magazínu Packaging Herald.

Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,  

ČEKÁ NÁS DOBA  
BEZPLASTOVÁ?
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Bohemia Sekt 
zdobí trikolora
Při příležitosti 100 let od vzniku 
Československé republiky připravila 
společnost Bohemia Sekt unikátní li-
mitovanou edici své nejprodávanější 
varianty Bohemia demi sec, kterou 
zdobí trikolora. Lahev je zabalena do 
černého, sametově matného sleevu 
se zlatými letopočty 1918 a 2018. 
Okraje etiket zdobí trikolora v národ- 
ních barvách. Touto limitovanou edicí 
se Bohemia Sekt připojil k oslavám 
již stého výročí a připíjí tak naší re-
publice na zdraví. 

Budějovický Budvar 
otevřel nové logistické centrum
Budějovický Budvar slavnostně otevřel nové logistické centrum. 
Plně automatizovaný zakladačový sklad pro 19 000 palet vý-
razně zvýší výkon logistiky. Logistický areál za 750 milionů Kč 
je důležitou etapou v rozvojovém plánu pivovaru, který byl 
zahájen již v roce 2015. V nejbližší době bude do provozu 
uvedeno nové oddělení ležáckého sklepa a následovat budou 
další důležité stavby: budova pro třetí stáčírnu lahví, nové 
oddělení spilky a nová varna. Po dokončení všech investic  
v celkové hodnotě asi dvě miliardy korun se roční výstav pivo-
varu zvýší na dva miliony hektolitrů. Generálním dodavatelem 
řešení je SSI Schäfer, systémovým integrátorem a dodava-
telem informačního systému pak ICZ. Na stavbě podle pro-
jektu Ateliéru EIS CZ se podílely společnosti Porr 08 a Edikt.

NEWSDIÁŘ AKCÍ

PACE

Plastics Paper

Plastics Paper
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DISTORUN je unikátní modul pro rotační tisk, který umož-
ňuje aplikovat „single image“ hologramy studenou ražbou. 
Je možné ho nainstalovat na jakýkoliv tiskový rotační stroj 
bez jeho další modifikace. Navíc možnost opakovaného po-
užití ražební fólie přináší ve srovnání se standardní studenou 
ražbou velmi úsporné řešení. Dnes ho nabízíme v šíři 330, 
420 a 520 mm až se třemi samostatnými pruhy ražební fólie. 

Veškeré nové aplikační technologie firmy KURZ, tedy DIGITAL 
METAL (DM LINER® TONER a UV-INK) a jednotku DISTORUN 
nainstalované na tiskovém stroji, je možné vidět v naší tech-
nické laboratoři ve Fürthu v Německu. Srdečně vás zveme  
k jejich prozkoumání s možností provedení testů na vámi do-
dané materiály! V případě zájmu o domluvení termínu nás 
prosím kontaktujte.

Martin Sedláček
KURZ Czech & Slovak s.r.o.  
martin.sedlacek@czkurz.com
www.czkurz.com

Inovace a potřeba nabídnout jedinečné řešení, které by na 
první pohled vyčnívalo z řady stejných či podobných de-
signů, se samozřejmě projevuje i v produktech firmy KURZ. 

Nejsou to ale pouze nové metalické a pigmentové odstíny, 
případně styly holografických difrakčních fólií, nově k nim při-
byly obrazové efekty a elementy, jejichž výroba je podobná 
výrobě hologramů.

Představujeme vám speciální TRUSTSEAL® SFX fólii z dílny spo-
lečnosti KURZ, která je plná dechberoucích vizuálních  efektů. 
TRUSTSEAL® SFX efekt nabízí koncovým zákazníkům možnost 
vytvoření vlastních, tedy jedinečných 3D designů připravených 
na míru, které jejich obal nebo produkt výrazně odliší od kon-
kurence. Výsledný motiv může být zlatý, stříbrný, transparentní 
nebo v jakémkoliv odstínu, který znáte ze vzorníku metalických 
fólií LUXOR®/ALUFIN®. Následně je možné designový ele-
ment přetisknout a dosáhnout různých metalických polotónů  
a odstínů. Samostatnou ražební fólii lze vyrobit ve variantě pro 
horkou nebo studenou ražbu, proto je třeba od počátku pro-
jektu spolupracovat i s tiskárnou, která bude vaši zakázku  
realizovat. Jedná se tedy o zakázkovou výrobu pro konkrét-
ního klienta, navíc o tzv. single image fólii, na které jsou jed-
notlivé „obrázky“ umístěny v řadě za sebou – podobně jako 
na filmovém kotouči. Aby bylo možné razit výsledný motiv 
vždy na stejné místo daného produktu či obalu, jsou jednotlivé 
„obrázky“ z obou stran doplněny čtecími značkami.

Firma KURZ nabízí svým klientům řešení i v případě, že je-
jich stávající tisková technologie neumožňuje aplikaci „single 
image“ fólie. Stačí jednoduchý upgrade tiskového stroje  – 
instalace aplikačního modulu DISTORUN. 

Povyražení ve velkém stylu aneb
Nový designový efekt  
TRUSTSEAL® SFX od firmy KURZ
Společnost LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG se již mnoho let zabývá výrobou a vývojem dekoračních  
a funkčních fólií, které se využívají pro zušlechtění či dekorování materiálů pomocí horké nebo studené ražby.  
V poslední době se začala používat i RAŽBA tzv. DIGITÁLNÍ (Digital Metal® – viz Packaging Herald 09–10/2017). 

PR PREZENTACE

MODUL  
DISTORUN V AKCI 

V aktuálním vydání Packaging Herald  
najdete vložený originální vzorek samolepicí 
etikety s novým atraktivním efektem 
TRUSTSEAL® SFX. Technickou specifikaci  
naleznete v online verzi magazínu nebo ZDE
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NEWS

aplikaci BrandCloud, která z on-line grafického manuálu vy-
rostla do nástroje pro sdílení marketingového obsahu. Martin 
Novotný ze společnosti GRAFIE CZ ukázal, že zušlechťování 
tiskovin je dnes mnohem jednodušší a díky digitálním tech-
nologiím možné už od jednoho kusu nebo personifikovaně. 
Pořadatelem akce je výstavnická společnost Omnis Olomouc.

Mottem Paperword 2019 
bude well-being
Mezinárodní veletrh papírenských, kancelářských a psacích 
potřeb Paperworld, který se koná od 26. až 29. ledna ve 
Frankfurtu nad Mohanem, představí inovativní řešení pro kan-
celář budoucnosti a průkopnické lifestylové trendy v segmen-
tech školních a psacích potřeb, dárků, balicích potřeb a zboží 
pro slavnostní příležitosti. Akce je nejen přehlídkou novinek 
předních světových výrobců, ale také fórem s řadou speciál-
ních přehlídek, prezentacemi a přednáškami, které jsou infor-
mačním a inspiračním zdrojem pro specializované obchodníky 
a odborníky. Mottem veletrhu bude tentokrát well-being. 
Znamená to, že lidé chtějí pracovat v příjemné a zdravé atmo-
sféře, ale souběžně žádají i možnost využívat výhod digitál-
ních technologií a pracovat v souladu s novými společenskými 
a pracovními vzorci chování. Veletrh se zaměří na současné tři 
trendy: trendem kancelářských potřeb je kombinace lidských 
emocí s digitálními technologiemi, v psacích potřebách je pa-
trná vysoká kvalita a inspirace přírodou. Posledním trendem 
je „grafic + particular“, který spojuje jedinečné nápady se ši-

rokou škálou vzorů či 
grafických barevných 
kombinací, které obo-
hacují segment dárků, 
balicích a psacích po-
třeb o zvláštní kvalitu.

Vetropack slaví
úspěch retro designem
V soutěži OBAL ROKU, pořádané OBALOVÝM 
INSTITUTEM SYBA, zabodovala lahev, kterou 
pro nápoj Royal Crown Cola vyrobil český vý-

robce obalového skla Vetropack Moravia Glass. Lahev o ob-
jemu 0,25 litru s korunkovým uzávěrem je z hnědého skla, 
vyznačuje se jednoduše navrženým tělem, krátkým krkem  
a velmi dobře padne do ruky. Recept založený na třtinovém 
cukru úspěšně prošel více než stoletou zkouškou času a iko-
nický design lahve jeho styl dokonale podtrhuje. „Každý 
výrobek je díky tvaru, barvě a různým zušlechtěním skla jedi-
nečný a nezaměnitelný. Všechny tyto prvky rozhodují o tom, 
zda bude lahev stylová, individuální či harmonická a zda 

Skupině Koenig & Bauer 
vzrostl počet zakázek o 17 %
Skupina Koenig & Bauer je díky vysokým objemům přijatých 
zakázek v hodnotě 454,4 mil. eur ve druhém čtvrtletí a stavu 
zakázek, který vzrostl na konci prvního pololetí na hodnotu 
805,8 mil. eur, na správné cestě k dosažení cílů vytyčených 
pro rok 2018. Pro rok 2018 usiluje představenstvo koncernu 
Koenig & Bauer o organický růst obratu ve výši přibližně 4 %  
a EBIT výnos přibližně 7 %. Silný růst v oblasti ceninového tisku 
a více objednávek v potisku obalů vedly ke zvýšení objemu 
přijatých zakázek v první polovině roku 2018 o 17,2 % na 
705,3 mil. eur. (2017: 601,9 mil. eur). Díky dobrým tržbám 
druhého čtvrtletí ve výši 297,1 mil. eur se obrat koncernu zlepšil 
na úroveň 514,4 mil. eur, avšak z důvodu silnější koncentrace 
dodacích termínů ve druhém pololetí ještě nedosáhl hodnoty 
předchozího roku 538,9 mil. eur. V důsledku toho byl EBIT 
ve výši 10,6 mil. eur nižší než v roce 2017 (16,3 mil. eur.) 
Více na www.packagingherald.cz. 

Marketing Mix 
splnil i letos očekávání
Marketing Mix se již tradičně konal 
na dvou místech – v Praze 13. září  
v Konferenčním centru CITY a 25. září 
v brněnském Interhotelu Voroněž. Této 
nízkonákladové akci se opět podařilo 
zprostředkovat kontakty mezi firmami  
z reklamní branže a firmami z řad 
uživatelů reklamy. Cílovou skupinou 
návštěvníků byli i letos zejména marke-
tingoví manažeři firem a odborníci z reklamní branže. Do Prahy  
a Brna se vydali také majitelé menších firem a obchodní mana-
žeři. Kromě expozic byly pro návštěvníky připraveny čtyři tema-
tické bloky odborných přednášek zaměřené na digistrategii, 
tvorbu nového webu a na mix trendů a novinek. Nechyběl 
ani grafický design. Zdeněk Sládek ze studia Dost dobrý de-
sign popisoval, o kterých oborech má mít grafický designér 
povědomí, když všichni říkají, že koupit si počítač a nain-
stalovat nějaký software nestačí. Alice Brádková představila 

Stroje & zařízení

Univerzální, produktivní
a přitom úsporný.
Easymatrix 106 C/CS.
Výsekový automat Easymatrix 106 C/CS je mimořádně 
univerzální stroj, který pokryje veškeré Vaše potřeby: 
od výroby obalů i v malých sériích až po dokončovací 
operace tiskovin.
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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bude obal unikátní a dokonale pad-
noucí ke konkrétnímu nápoji. A my 
jsme rádi, že našim zákazníkům mů-
žeme svými výrobky podpořit indi-
vidualitu jejich produktů,“ dodává 
vedoucí konstruktér Vetropacku 
Marek Pokorák.

V Británii je 
nejpopulárnější logo Coca-Coly
Ikonický červeno-bílý symbol Coca-Coly spatřil světlo světa na 
konci 19. století a od té doby zůstal téměř nezměněn. Logo je 
tak populární, že se běžně objevuje také na tričkách a jiných 
předmětech. Ve výzkumu společnosti Avery UK, kterého se zú-
častnilo 2000 Britů, se na druhém a třetím místě umístily loga 
McDonald’s a Mickey Mouse. Konkurenční Pepsi obsadila 
16. místo. Studie Avery UK dále potvrdila, že logo značky 
je první, čeho si na produktu všimneme, a to dokonce dříve, 
než jeho barvy a jména. Stává se tak klíčovým aspektem při 
zapamatování si značky. Průzkum se také zabýval vnímáním 
značek v různých desetiletích. Ukázalo se například, že téměř 
polovina dotázaných si myslí, že produkty a jejich obaly vy-
padají dnes lépe než v minulosti.

Carlsberg nahrazuje 
smršťovací fólie lepidlem
Nové skupinové balení Snap Pack, které je výsledkem tříleté 
spolupráce společnosti Carlsberg s firmou NMP Systems, dce-
řinou společností KHS, ušetří až 76 % plastu. Kromě úspory 
plastů je pro zákazníky komfortní snadné odebírání jednotli-
vých k sobě slepených plechovek. Novince předcházel inten-
zivní výzkum a vývoj. Náročným úkolem bylo najít správné 
složení lepidla, které drží naplněné plechovky u sebe jen 
na několika bodech, ale balení musí být přesto pevné. Díky 
dlouhému, tříletému vývoji lze plechovky jedním pohybem 
snadno oddělit. „Podařilo se nám vyvinout lepidlo, které ne-
poškozuje tiskové barvy ani lak na plechovkách,“ doplňuje 
Christoph Georg von Aichinger, obchodní ředitel společnosti 
NMP Systems.

NEWS
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JIŽ NĚKOLIK LET JE PATRNÝ TREND EKOOBALŮ. TÉMATA UDRŽITELNOST A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA 
REZONOVALA I NA LETOŠNÍM FACHPACKU (VÍCE NA STRANÁCH 64 AŽ 65). STRANOU NEZŮSTÁVAJÍ 
ANI OBALOVÁ ŘEŠENÍ V KOSMETICKÉM A DROGISTICKÉ PRŮMYSLU. A PRÁVĚ NA TA SE 
ZAMĚŘÍME V NÁSLEDUJÍCÍCH UKÁZKÁCH.

Adriana Weberová
 

Přehlídka ekoobalů  
v kosmetice a drogerii

INTERVIEWHLAVNÍ TÉMA

Na obalech dominuje symbol 
značky, strom Tierra Verde.

I v balení kosmetiky je patrný trend udržitelnosti. 
Příkladem je aerosolová nádobka Dove od spo-
lečnosti Moravia Cans, o které jsme již psali v červ‑

novém vydání magazínu Packaging Herald. Výrobci 
se díky využití nové výrobní technologie DWI (Draw 
a Wall Ironing), kdy se nádobka vyrábí z cívky (ne 
kaloty) vysekáváním, tažením a žehlením, podařilo 
snížit její hmotnost ze standardních 26 g na 17,5  g. 
Navíc byl zvýšen podíl použitého materiálu z vý-
roby na 40 %. 

O unikátnosti obalu svědčí nominace na Cenu před-
sedkyně poroty v soutěži OBAL ROKU. Na které 
příčce se aerosolová nádobka umístila, se dozvíte 
na stranách 70 a 71.

Také pro společnost Tierra Verde je hlavní filozofií udr-
žitelnost, což se mělo odrazit v designu jejích značek 
Yellow & Blue. Realizací nového designu byla po-
věřena společnost Butterflies & Hurricanes. „Cílem 
bylo sjednotit šest značek Yellow & Blue a demon- 
strovat Tierra Verde jako udržitelnou a odpovědnou 
společnost,“ popisuje zadání Michaela Thomas, 
creative director agentury Butterflies & Hurricanes. 



PI

HLAVNÍ TÉMA 

Úkolem bylo vyladit design tak, aby vyjadřoval přírodní slo-
žení produktů bez toxinů atp. Obal měl také vizuálně sdělit 
hodnoty firmy – péči o lidi a zemi. Nový design měl dále 
usnadnit orientaci v širokém portfoliu podobných produktů. 
„Kromě toho se značka Tierra Verde Yellow & Blue mylně po-
važovala za mateřskou společnost, což mělo být také komu-
nikováno prostřednictvím obalu,“ doplňuje Michaela Thomas.

Na pracích gelech, prášcích, mýdlech a avivážích dominuje 
symbol značky, strom Tierra Verde. Recyklované papírové 
pozadí i prvky mají korespondovat s organickým složením 
výrobku a firemní filozofií společnosti – co nejvíce snížit množ-
ství odpadu. „Na štítcích na obalu jsme použili malé gra-
fické ikonky, které mají zjednodušit pochopení návodu,“ říká 
Michaela Thomas. Na etiketách, jako vyjádření dodržování 
stejných hodnot a odpovědnosti, nechybí logo a webová ad-
resa Butterflies & Hurricanes.

Na ekologický obal vsadila také společnost OTK GROUP ve 
spolupráci s nizozemským výrobcem hygienických produktů. 
Výsledkem je biologicky rozložitelný obal na vlhčené ubrousky 
Smart Wipes. „Jako reakci na dnešní zrychlený životní styl 
jsme vyvinuli v OTK GROUP ve spolupráci s nizozemským vý-
robcem unikátní jednorázové balení vlhčených ubrousků. Jeho 
výhodou je možnost rychlého pohodlného použití. Spotřebitel 
nemá v reálném životě čas řešit separaci obalu, a proto pro-
dukt funguje na principu, použij a zahoď,“ vysvětluje Jozef 
Oleár, obchodní ředitel divize flexibilních obalů OTK GROUP, 
a doplňuje: „Spotřebitel nemusí mít navíc obavu z negativního 
dopadu na životní prostředí. Obal je biologicky rozložitelný. 
Je vyroben na přírodní bázi, a to z kukuřice a škrobu. Samotný 
vlhčený ubrousek je též biodegradovatelný.“ 

Obal na ubrousky Smart Wipes  
je biologicky rozložitelný.

Hmotnost aerosolové nádobky 
Dove je pouhých 17,5 g.

Jenom pro doplnění: k potisku ekologického obalu byla po-
užita digitální technologie umožňující tisk variabilních dat, 
vzorů a barevných variant, které odpovídají různým mož-
nostem použití produktu.

BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova • www.briskvd.cz • brezina@briskvd.cz

BRISK
výrobní družstvo vyrábí metodou vstři‑

kovyfukování PET lahvičky od objemu 

10 ml do objemu 300 ml, jež jsou opat‑

řeny různými závity. Největší podíl vý‑

roby tvoří lahvičky se závity o průměru 

18 mm a 28 mm, pak následují lahvičky 

se závitem 20 a 24 mm. Uplatňují  

se jako spotřebitelské obaly pro 

kosmetické, potravinářské, far-

maceutické, technické a propa-

gační účely. Novinkou letošního 

roku jsou lahvičky se závity GL44 

o objemu 200 ml.

Metodou vyfukování z preforem vyrá‑

bíme PET lahve od objemu 0,5  l do ob‑

jemu 2 l se závitem o průměru 28 mm 

a kanystry od objemu 3 l do 10 l se zá‑

vitem o průměru 47 mm. 

Naše lahve a kanystry jsou vhodné jak 

pro potravinářské, tak i technické účely.

Další výrobní oblastí družstva je 

kartonážní výroba. Na flexotiskovém 

stroji potiskujeme expediční kartony, 

především pro vinaře s jejich logem na 

6 ks lahví. Rovněž se zabýváme vý‑

robou luxusních kazet na archivní vína, 

skládaček  na vína, dárkových kazet na 

por celán včetně potisku sítotiskem a vý‑ 

 seků mnoha různých tvarů na příklo‑ 

pových  lisech.

BRISK
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HLAVNÍ TÉMA 

Výraznými a nepřehlédnutelnými etiketami dispo-
nují Rodinné vinařství Sedlák a Vinařství Zapletal, 
které spojuje výrobce vinět, společnost Etiflex. 

Na obou etiketách dominují zvířecí symboly vinařství.

Symbolem vinařství Sedlák je kůň – právě koně patří  
k rodu nynějších majitelů odnepaměti a vážou se k nim 
i osobní vzpomínky na dětství. Motiv koně na etiketě 
je zpracován technologií horké ražby černou páskou. 
Díky této technologii a použití bavlněného papíru, který 
je nabarven na černo, obrázek koně z etikety přímo 
plasticky vystupuje. Dalším výrazným prvkem na eti-
ketě je zlaté slunce. Horkou ražbou s kombinací dvou 
různých zlatých pásek bylo dosaženo měnícího se po-
vrchu podobně jako u skutečného slunce. To vše dopl-
ňuje název vinařství na matné stříbrné pásce v horké 
ražbě. Výsledkem je elegantní temná etiketa se třpytem 
slunce.

Druhá ukázka, výběrové cuvée velkobílovických vinařů 
z produkce Vinařství Zapletal, má na etiketě označení 
a zároveň ochrannou známku na vína Velká bílá Slípka 
nebo Velká červená Slípka. Symbol Slípky vzešel  
z místního nářečí ve Velkých Bílovicích a právě motiv 
slepice nejdeme na etiketě. Vyrobena je z bavlněného 
papíru ideálního pro použití technologie embossingu, 
která byla zvolena k znázornění slípky. Ta je navíc 
ozdobena zlatou páskou, vyrobenou opět technologií 
horké ražby. I zbývající plocha slípky byla dekorována 
horkou ražbou, ale v tomto případě méně používanou 
průhlednou páskou colorit. >14

O TOM, ŽE O ZAJÍMAVÉ DESIGNY NÁPOJOVÝCH ETIKET NENÍ V POSLEDNÍ DOBĚ NOUZE, SE 
MŮŽETE PŘESVĚDČIT HNED VE DVOU ROZHOVORECH – NA STRANÁCH 18 AŽ 24. PRVNÍ NÁS ZASVĚTÍ 
DO SVĚTA VÍN A DRUHÝ HNED KOUSEK VEDLE, DO PIVOVARNICTVÍ. ZAJÍMAVÉ JE, ŽE OBĚ ODVĚTVÍ 
SPOJUJE PODOBNÝ PŘÍSTUP K TVORBĚ DESIGNU ETIKET, ALE VÍCE UŽ NEBUDEME PROZRAZOVAT. 
NEJDŘÍVE SE SEZNAMTE S ETIKETAMI, NA KTERÝCH JSOU ZNÁZORNĚNI NAPŘÍKLAD KONĚ NEBO 
DOKONCE SLEPICE.

Adriana Weberová

Etikety s příběhem

HLAVNÍ TÉMA 

Viněty pro Rodinné vinařství Sedlák  
a Vinařství Zapletal od výrobce Etiflex. 
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Databázi těchto informací může vygenerovat přímo tiskárna. 
Kontrolu správně vytištěných dat lze monitorovat speciálním 
zařízením off-line. Úskalím některých z konvenčních techno-
logií byl tisk malých fontů a negativních textů. I tento neduh 
lze např. technologií HP Indigo lehce vyřešit integrovaným SW 
nebo převodem barev.

Trendy
Jak je v posledních letech trendem, 3D vizualizace umož-
ňuje i digitální tisk a provádění nátisků sloužících pro mar-
ketingovou vizualizaci budoucích produktů. Pro marketéry je 
to nesporná výhoda, která jim umožňuje posouzení budoucí 
vizuální efektivnosti nebo prodejnost produktů uváděných na 
trh. Zvyšující se tisková rychlost digitálních strojů posunuje 
nákladově bod zvratu mezi konvenčním a digitálním tiskem 
každý rok kupředu.

V západní Evropě již začínají být běžné e-shopy se zakázko-
vými grafickými etiketami. Je možné si objednat menší série 
etiket on-line. Celé workflow zakázky probíhá virtuálně přes in-
ternet. Dodání grafických podkladů stejně jako platba mohou 
proběhnout elektronicky. Objednavatel obdrží etikety do ga-
rantovaného termínu. 

www.sklabel.cz

Výhody a základní 
parametry digitálního tisku
Mezi hlavní výhody digitálního tisku patří malonákladový tisk. 
Oproti konvenční technologii lze více grafik stejného rozměru 
tisknout zároveň bez vícenákladů na makulaturu a následné 
případné off-line zpracování zhotovit na dokončovacích  
a řezacích strojích. Etikety v malých dávkách lze tisknout tzv. 
jedním průchodem stroje od samotného tisku až po rozřezání 
do kotoučků určených koncovému klientovi ke zpracování.

Portfolio potiskovaných substrátů pro digitální tisk je prak-
ticky bez omezení. Typy materiálů, jejich tloušťky, povrchová 
úprava a ukotvení barev jsou identické jako u konvenčního 
tisku. On-line tisk bez vstupních nákladů na přípravu je ne-
spornou výhodou.

Novinky
Speciální integrovaný software, kterým jsou vybaveny některé 
digitální stroje, umožňuje tisk tzv. proměnných dat. Konkrétně 
to mohou být personifikované etikety, např. věnování různým 
osobám nebo posloupně tištěné datové kódy (EAN, QR, vý-
herní losy nebo jejich kombinace).

VÝHODY DIGITÁLNÍHO TISKU         NOVINKY         TRENDY

Digitální etikety  
NOVINKY  
A TRENDY

PR PREZENTACE

PŘÍPRAVNÉ NÁKLADY FORMOU
ŠTOČKŮ, TISKOVÝCH DESEK,

PŘÍPADNĚ I VÝSEKŮ JSOU NULOVÉ.

Produktová řada tisknutá digitální technologií

Zhlédněte další ukázky 
naší digitální produkce.
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Palírna u Zeleného stromu letos v červenci slavila 500 let od 
svého založení – a to si zaslouží odměnu. K výročnímu pří-
pitku si nadělila nový design Staré žitné myslivecké Reserve, 
která se v obchodech objevila v září. Zvláštností je, že do 
vývoje tvaru nové lahve a etikety byli zapojeni hlavně za-
městnanci Palírny U Zeleného stromu. Na nové bílé etiketě do-
minuje v zelené barvě nápis Žitná Stará myslivecká RESERVE 
s uvedením roku založení palírny v barvě červené. Na druhé 
spodní etiketě, v podobě zeleného pruhu, nechybí informace 
o čtyřletém zrání destilátu.

Byla by škoda nezmínit design celé 
lahve. Na nové lahvi je umístěn 
výrazný embossing zdůrazňující 
místo výroby a také 500letou tra-
dici, včetně českého jména Viléma 
z Pernštejna, který nastartoval nej-
delší tradici v destilování. Na 
zadní straně je umístěn šlechtický 
znak rodu Pernštejnů jako symbol 
českosti a výraz, že i doposud je 
společnost ryze v českých rukou. 
Kulatá a čirá lahev podtrhuje svůj 
druhotný název „česká whisky“.

Přehlídku zajímavých etiket ukon-
číme v Lihovaru Žufánek. Ten je 
sice v porovnání s Palírnou u Zele- 
ného stromu na trhu s lihovinami 
nováčkem, přesto si za 18 let své 
existence vede více než dobře,  
k čemuž mu jistě pomáhá i zajímavý 
design lahví a etiket. Etikety letos 
prošly po 16 letech redesignem. 
Dominantním prvkem na etiketách 
základní řady produktů (Slivovice, 
Hruškovice a jejich dubové va- 
rianty, Meruňkovice, Reine Claude, 
Ořechovka, Višňovka, Medový 
Žufánek a Borovička) je velké pís-
meno, které vyjadřuje název dané 
řady.

Například u Slivovice na etiketě vyniká písmeno S a u Hruš- 
kovice H. Písmena doplňují barvy, které jsou obecně spo-
jované s daným ovocem. Výsledkem je čistý a jednoduchý  
grafický design skleněných lahví. Autorkou redesignu je 
Andreea Bora, výrobcem etiket společnost S&K LABEL. Cílem 
změny etiket bylo osvěžit právě tuto nejstarší řadu, která se 
od roku 2002 téměř nezměnila. Vzhled absintů, ginů a geistů 
zůstává zachován.	

Obě vinařství bodovala v soutěži OBAL ROKU. To, že se stala 
vítězi v kategorii etikety, již bylo prezentováno, ale možná 
získala další ocenění. Pro více informací nalistujte strany 70 
a 71, kde se píše o obalové konferenci PackSummit, v jejímž 
rámci byla odtajněna další ocenění OBAL ROKU 2018.

Každý z piktogramů 
má svůj vlastní příběh
Zajímavou etiketou se může pochlubit také rodinný pivovar 
Genius Noci, kde si koncept a návrh etikety vytvořili sami. 
Určitě pomohlo, že majiteli pivovaru, který je na trhu pár mě-
síců, jsou „ajťák“ a grafička. „Logo jsem vymyslela já, jak jinak 
než v noci. Byl to nápad vytvoření jakéhosi skoro anagramu la-
tinského pojmu „genius loci“, protože tohle místo má opravdu 
velmi silného ducha,“ říká spolumajitelka pivovaru ležícího  
v Lomnici nedaleko Brna Jana Pavlišová a s trochou nadsázky 
dodává: „Zároveň to koresponduje s naším záměrem vařit pře-
devším spodně kvašená piva, která člověku zachutnají a může 
je popíjet celou noc prakticky bez následků.“

Značka Genius Noci se nejlépe hodí ke kulturním a společen-
ským akcím, které se tzv. protáhnou. „Piktogramy na etiketě 
tohle všechno pouze ilustrují. Je na nich několik lomnických 
pamětihodností včetně hřbitovů, záměrně jsme promíchali ži-
dovské a křesťanské náhrobky. A vlastně každý z piktogramů 
má svůj vlastní příběh,“ vysvětluje Jana Pavlišová a pokračuje: 
„Etikety jsou tisknuty na stříbrnou fólii, tím pádem bílá vychází 
jako stříbrná a žlutá jako taková patinová zlatá. Tuto techno-
logii, byť je nákladná, jsme zvolili kvůli exkluzivní vizualitě eti-
kety. Prodáváme kvalitní produkt a chceme, aby byl i takto 
prezentován.“ Výrobcem etiket je společnost S&K LABEL.

HLAVNÍ TÉMA 

Každý z piktogramů na etiketě má svůj vlastní příběh.
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skla. Vzhledem k nízké spotřebě zásobníků 
je dalším benefitem nižší spotřeba a množ-
ství odpadu.

Prémiová verze služby O-I: EXPRESSIONS 
RELIEF získala své jméno podle sochařské 
techniky. Ta nabídne značkám možnost 
používat přizpůsobené digitálně vytištěné 
efekty jako embosování a barevné vytla-
čené vzory. Značky tak budou moci ko-
munikovat se spotřebiteli prostřednictvím 
smyslového vnímání doteku, a to s efektiv- 
ně vynaloženými náklady a flexibilním ob-
jemem výroby. 

„Evropa představuje 24 % celosvětového 
trhu s personalizovanými obaly a součas- 
ně je klíčovým trhem pro O-I. Proto je lo-
gické, že zde uvedeme toto řešení jako 
první,“ říká Vitaliano Torno, prezident O-I 
v Evropě.

Novinka bude prezentována například na 
listopadovém veletrhu BrauBeviale. Na ev-
ropský trh bude uvedena v polovině roku 
2019 a krátce poté v USA. 

Technologická novinka od OWENS-
-ILLINOIS (O-I): EXPRESSIONS při-
náší nové příležitosti pro marketing 
značek. Řešení dokáže maximálně 

přizpůsobit a personalizovat design skle-
něných lahví. Ty budou vytvarované po-
mocí digitálního tisku do vícerozměrných 
uměleckých děl. Prostřednictvím digitál- 
ního tisku umožní nová technologie znač- 
kám vytvářet osobité skleněné obaly  
s flexibilním objemem produkce, rychlostí  
a dostupnou cenou. To vše navíc s širokou 
paletou barev a novými možnostmi de-
signu v porovnání s tradičními řešeními 
dekorace.

Značky tak mohou být lépe připraveny rea-
govat na rostoucí poptávku spotřebitelů po 
osobitých produktech vyrobených „přesně 
pro mě“. Kromě toho budou schopny rychle 
vyrábět obaly, které podpoří krátkodobé 
kampaně, jako sezonní nabídku nebo li-
mitované/speciální edice v návaznosti 
na významné události a výročí. Navíc jde  
o udržitelnou inovaci využívající organické 
inkousty, které neovlivňují recyklovatelnost 

SKLENĚNÉ OBALY 
MOHOU BÝT 
UMĚLECKÁ DÍLA

HLAVNÍ TÉMA 

V roce 2014 společnost O-I investovala  
do malé digitální tiskárny, aby vytvořila 
základy pro služby O-I: EXPRESSIONS  
a O-I: EXPRESSIONS RELIEF a ověřila je na 
trhu. Za účelem uvedení této služby na trh 
v průmyslovém měřítku investovala firma 
na počátku do dvou průmyslových linek 
pro digitální tisk s technologií direct2glass. 
Tyto linky umožňují bezkontaktní přímý tisk 
prostřednictvím procesu drop-on-demand, který 
vytváří inkoustovou kapku jen v případě, kdy 
je zadán pokyn pro tisk. Použití UV inkoustu 
umožňuje rychlé a spolehlivé vytvrzení  
a současně model CMYK otevírá dveře  
pro spektra odstínů Pantone.

SPOLEČNOST OWENS-ILLINOIS  
UVEDLA NEDÁVNO NA TRH ŘEŠENÍ  
O-I: EXPRESSIONS. DIGITÁLNÍ 
TECHNOLOGIE JE VYVINUTA PRO  
DESIGNOVÁ STUDIA, PROFESIONÁLNÍ 
VÝROBCE OBALŮ A VŠECHNY OBCHODNÍKY, 
KTEŘÍ PRODÁVAJÍ POTRAVINY A NÁPOJE. 
VÝSLEDNÝM PRODUKTEM JSOU VELMI 
OSOBITÉ SKLENĚNÉ OBALY.

Adriana Weberová
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Vinařství Kolby VSADILO 
NA PÍSMO DALA MOA

 

Mohl byste představit  
vinařství Kolby?
Založeno bylo v roce 1997 Oldřichem Drápalem starším. 
Určitou dobu patřilo společnosti Sazka, která se významně 
zasloužila o to, že vinařství disponuje jedinou ucelenou vi-
niční tratí, jedinečnou svojí polohou. Poté patřila firmě Rosso 
Steel. Ta investovala značnou částku do modernizace vinař-
ského provozu. Od loňska je vlastněno vinařským holdingem  
J&T  Wine Holding, který patří do finanční skupiny J&T Finance 
Group. Roční produkce se pohybuje kolem 120 tisíc lahví.

Proč jste se rozhodli 
pro novou vizuální identitu?
Základním důvodem je to, že se vína Kolby vyráběla pouze  
v jedné produktové řadě, ve stejných lahvích a se stejnými eti-
ketami. To nám nedávalo smysl. Pěstované odrůdy a vyráběná 
vína nejsou co do kvality a potenciálu srovnatelné. Proto jsme 
změnili celou koncepci výroby vín. Chceme vyrábět tři řady 
vín s jasně odlišitelnou identitou. Základní řadu Classic před-
stavují ročníková, lehká, freshová vína v lahvích typu Bordeaux 
se šroubovacím uzávěrem. Vyšší řadu Selection  – vlajkovou 

INTERVIEW

Historie vinařství KOLBY, pojmenovaného po kopci, v jehož blízkosti se nachází, sahá podle písemných záznamů  
až do období panování krále Přemysla Otakara II. Na téměř 40 hektarech v Pouzdřanech u Hustopečí se pěstuje  
devět bílých a tři modré odrůdy. Po nedávné radikální změně vizuální identity zaujme vinařství novými etiketami  
s jednoduchým grafickým konceptem vyjádřeným písmem Dala Moa. Nejen o zrodu nových etiket jsme si povídali  
s Vlastimilem Nešetřilem, členem představenstva Kolby a zároveň provozním ředitelem a prokuristou J&T Banky,  
která patří stejně jako vinařství Kolby do finanční skupiny J&T Finance GROUP.

Adriana Weberová
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loď vinařství – tvoří vína odrůd Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, 
Rulandské bílé, Veltlínské zelené a Cabernet Sauvignon, která 
budeme částečně nebo zcela vyrábět v sudech a lahvovat 
do lahví typu Burgund s korkovým uzávěrem. V nejvyšší řadě 
Premium chceme experimentovat s kupážemi a vyrábět z na-
šich vín cuvée nejvyšší kvality. Vína budou plněna do lahví 
typu Burgund s korkovým uzávěrem. V nabídce je také sekt 
Kolby.

V čem se jednotlivé edice/řady od sebe 
liší a jak se to odráží v jejich designu?
Edici Classic tvoří mladá svěží vína s nižším obsahem alkoholu 
s doporučenou spotřebou do jednoho až dvou let. Vinařství  
v současné době pěstuje 12 odrůd révy, což je podle našeho 
názoru příliš. Ve spolupráci s pracovníky Mendelovy univerzity 
provádíme aktuálně detailní průzkum půdního profilu viniční 
trati Kolby s cílem stanovit nejvhodnější odrůdy a podnože pro 
jednotlivé části viniční tratě. Výstupy z výzkumu použijeme při 
obnově vinohradu. Očekáváme, že se potvrdí náš předpoklad 
vhodnosti odrůd Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, 
Veltlínské zelené, Rulandské modré… Ale zpět k základní řadě 
Classic. Počítáme, že by v ní mělo být pět odrůd, které vyrá-
bíme v nerezových nádobách. Na papírové etiketě je zná-
zorněno začáteční písmeno odrůdy. Například u Chardonnay 
je písmeno Ch, u Modrého Portugalu MP a podobně. Etiketa 
v klasické řadě v sobě obsahuje také celý název odrůdy, ze 
které je víno vyrobené.

Vyšší kategorie vín, řada Selection, je určená pro vybrané 
odrůdy, jejichž výroba probíhá kompletně nebo částečně  
v 600l dřevěných sudech. Na etiketě dominuje název 
Kolby, pod kterým je uvedeno jméno odrůdy. Nejvyšší řada 
Premium bude tzv. cuvée, což je označení vína, které se vyrábí 

Z hlediska objemů je nejsilnější řada Classic, která je již 
v prodeji, ale vlajkovou lodí má být jednoznačně řada 
Selection, kde se naše vinařství chce hlavně prezentovat. 
Třetí řada, jak už zaznělo, je určena pro fajnšmekry. 

PI
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Krabice pro  
tři lahve vína 
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smícháním vín z několika odrůd révy. Cílem je, abychom zís-
kali produkt, který bude lepší a zajímavější než jeho jednotlivé 
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Kdo je dodavatelem lahví? Přemýšleli 
jste o vlastní formě na novou lahev?
Jedná se o místní dodavatele, vinařské po-
třeby Bureš a BS vinařské potřeby. O formě na 
vlastní lahev jsme nepřemýšleli.  Standardních 
lahví je poměrně dost a je z čeho vybírat.

Liší se nějak jednotlivé 
řady z hlediska uzávěrů?
Ano. Základní řada má šroubovací uzávěr, 
vyšší řady mají korkovou zátku.

Ve vašem portfoliu máte firemní vína,  
znamená to, že na nich využíváte například 
prvky personifikace?
Základní etikety jsou zpravidla stejné, ale pro korporátní kli-
enty aplikujeme na lahve speciální nálepky například s logem 
Sparta Praha, O2 Aréna a podobně. Kromě toho pro Prague 
Open vyrábíme speciální etikety s tenisovými motivy.

Kdo vám etikety vyrábí? Z jakých 
materiálů a proč jsou vyrobeny?
Tiskárna Agonda Hodonín. Kromě etiket na sekty a vyšší řady, 
které jsou vyrobeny z fólie, jsou papírové. Plánem je v bu-
doucnu používat etikety z fólie také na základní řadu. 

Jaké další obaly používáte? 
V našem obalovém portfoliu jsou kašírované černé krabice vyro-
bené z vlnité lepenky na tři a šest lahví edice Selection a Premium 
a černá kašírovaná krabice na sekt. Pro řadu Classic použí- 
váme hnědé krabice z vlnité lepenky na šest lahví. Kromě 
toho máme černé kašírované tašky na jednu a na dvě lahve.

Jaké technologie používáte 
k plnění a etiketování lahví?
K plnění lahví u řady Classic využíváme českou společnost 
BS vinařské potřeby, která disponuje mobilní plnicí linkou  

komponenty. S výrobou vín řady Premium nepočítáme pro 
každý rok, a pokud ho vyrobíme, nebude tvořit více než 10  % 
produkce. Jeho cílovou skupinou by měli být opravdoví fajn-
šmekři. Ale k etiketě. Zdobit by ji mělo písmeno „k“, ani zde 
nebude chybět jméno odrůdy. Poslední skupinou jsou sekty  
v klasických sektových lahvích, na jejichž stříbrných etiketách 
bude výrazný černý nápis kolby sekt, pod kterým bude uveden 
název odrůdy.

Jaké bylo zadání a kdo 
pro vás nový vizuál připravil?
Vybrali jsme si studio side2, se kterým máme dobré zkušenosti. 
Zadání bylo volné, na etiketách jsme nechtěli obrázky, důraz 
byl kladen na jednoduchost, ale zároveň na vzájemnou od-
lišitelnost i mezi jednotlivými řadami vín. Po poměrně krátké 
diskusi jsme se shodli, jak by písmo mělo asi vypadat, což na-
konec nejvíce splňovalo písmo Dala Moa. Jeho další úpravou 
vznikl také logotyp vinařství v podobě písmena „k“, které je 
základním kamenem nové identity vinařství. Podoba „k“, kdy 
horní šikmý tah písmene je nahrazen kruhem a má stylizovat 
buď vinařský sloupek se sluníčkem, nebo bobuli vína, či hlavu 
vinaře, nebo také vinaře opřeného o sloupek při odpočinku na 
vinici. Texty na nových vinětách jsou znázorněny ve velkých 
velikostech písmen. Na nových etiketách je použita, kromě 
výrazné typografie, černá, bílá a šedá barva. Výsledkem je 
podle nás vyjádření naší hlavní myšlenky vybudovat současné 
vinařství na tradičních základech.

Jak dlouho vývoj nových etiket  
probíhal a kdo kromě vás  
se studiem side2 spolupracoval?
Kolem čtvrt roku. Na vývoji jsme se studiem side2 spolupra-
covali já a Petr Málek – marketingový expert J&T Banky, který 
mi pomáhá i s marketingem a PR vinařství.

Mezi kolika návrhy jste se rozhodovali?
Jak už jsem uvedl, na základní myšlence jsme se shodli rychle 
a pak už jsme to jenom dolaďovali. Typ a šířku písma i barvy 
etiket pro různé druhy vín. Společně jsme řešili i tvar lahve, 
což trvalo poměrně dlouho.

Podle čeho jste vybírali nové lahve?
S cílem jednotlivé edice odlišit jsme vybírali z hlediska tvaru 
různé typy lahví. Nakonec jsme se rozhodli u základní řady 
pro typ lahve Bordeaux, pro vyšší řady jsme zvolili tzv. bur- 
gundskou lahev, v případě edice Premium pak jde o masivnější 
 a těžší burgundskou lahev. První řada Classic je tak z hlediska 
tvaru ve vyšších lahvích v olivové barvě, druhá řada je z hle-
diska tvaru v lahvích s velkým břichem a svěšenými rameny  
v olivové barvě a prémiová řada v lahvích vyrobených z ma-
sivnějšího tmavě hnědého skla.
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a dokáže ve velmi krátké době nalahvovat velký objem vína 
a ušetřit nám tak spoustu času a nákladů. Její kapacita je až 
3000 lahví za hodinu. Řadu Selection a Premium lahvujeme 
na naší lince od společnosti GAI. Rozdíl je hlavně v rychlosti 
plnění a úspoře času.

Můžete nám službu přiblížit?
Do vinařství přijede mobilní lahvovací linka, což je malé 
nákladní vozidlo vybavené lahvovacím zařízením. Mobilní 
technologie víno filtruje, sterilizuje, plní do lahví a uzavírá 
korkovými či šroubovými uzávěry. 

Etiketování pro vás také zajišťuje?
Víno si etiketujeme dle potřeby sami. Využíváme na to poloau-
tomatickou etiketovací linku s myčkou od společnosti GAI. Její 
kapacita je kolem 2000 lahví za hodinu při tříčlenné obsluze.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Po nemalých investicích do vinařských technologií a vinařství 
vůbec nyní plánujeme rozjet řadu vín Selection a Premium, 
které se vyrábějí delší dobu než řada Classic, a zároveň do-
prodat vína se starým designem. Nechceme však vyprodat 
vše a za každou cenu. Vinařství má v archivu řadu vín, která 

jsou špičková i po deseti letech, a ta chceme ještě ponechat. 
Máme apetit na koupi dalšího vinařství na Pálavě a plánujeme 
vybudovat wine resort v Pouzdřanech.

Na koho se vlastně vaše vinařství  
zaměřuje? Kdo je vaše cílová skupina?
Orientovat se chceme i nadále na dlouhodobé korporátní 
zákazníky, kterých jsou desítky, zároveň plánujeme rozvíjet 
segment HORECA. Velkými odběrateli jsou samozřejmě spo-
lečnosti ze skupiny J&T. Hodně se soustředíme na Prahu. 
Abychom podpořili prodej a PR značky Kolby, připravujeme 
na podzim tohoto roku otevření wine baru Kolby v business 
centru Rustonka v Karlíně.

A co fyzické osoby?
I na ty se chceme orientovat. Před nedávnem jsme získali velký 
pozemek přímo naproti vinařství, kde plánujeme vybudovat 
již zmíněný wine resort zahrnující ubytování, restauraci a ak-
tivity související s agroturistikou a vinařskou turistikou. Cílem 
je spojit aktivní odpočinek s vínem, od čehož očekáváme vý-
razné zvýšení odbytu vína přímo z vinařství. 

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.	

Již více než 26 let spolu s vámi 
nalézáme ideální řešení vašich potřeb v oblasti tisku 

a následného zpracování etiket a obalů.

NILPETER 
Dánský výrobce tiskových strojů patřící mezi ab-
solutní světovou špičku v oblasti kotoučových 
tiskových strojů nabízející ofsetové, fl exotiskové, 
sítotiskové, hlubotiskové a digitální stroje. 

PRATI 
Italský výrobce převíjecích, prořezávacích, in-
spekčních a vysekávacích automatů určených 
pro zpracování produkce z tiskových strojů v ne-
kompromisní kvalitě. 

NEWFOIL 
Anglický výrobce rotačních strojů pro následné 
zušlechtění vytištěné produkce pomocí horké 
ražby či aplikace hologramů nebo pomocí plas-
tické ražby. 

STANFORD 
Americký výrobce zařízení pro zhotovování
sleevů na bázi samosmrštitelných fólií a zařízení 
pro dokonalou kontrolu zhotovených sleevů.

NIKKA 
Německý výrobce videoinspekčních zařízení 
pro 100% kontrolu kvality produkce na rotač-
ních tiskových strojích či na rotačních převíje-
cích zařízeních.

MATHO 
Německý výrobce zařízení 
pro centrální odtah ořezů, 
samolepicí mřížky a dalších 
odpadů. 

NILPETER — tiskové stroje

PRATI — převíjecí a dokončovací stroje

NEWFOIL — zušlechťovací ražební stroje

STANFORD — sleevovačky

NIKKA — inspekční systémy

MATHO — systémy pro řešení odpadů

Ing. Petr Kloc a spol., s.�r.�o., Českobrodská 854/34c, 190 01 Praha 9   
 www.kloc.cz    michal@kloc.cz    +420 602 299 354



22 www.packagingherald.cz

INTERVIEW

Náchodský pivovar PRIMÁTOR je pokládán za největší řemeslný pivovar v České republice. Označení dokládá 
fakt, že se věnuje tradiční výrobě piva a ctí řemeslné postupy. Na druhé straně je zároveň považován za nositele 
nových výrobních technologií. RŮZNÉ PIVNÍ SPECIALITY se v pivovaru vyrábějí již více než deset let.  
O nedávném redesignu lahví i etiket jsme si povídali se sládkem Petrem Kalužou.

Adriana Weberová

Mohl byste na úvod 
představit vaše portfolio?
Původně se v Náchodě vyráběly čtyři druhy piv: světlá desítka 
a dvanáctka, nealkoholické pivo a tmavé pivo. K radikální 
změně došlo v devadesátých letech, kdy jsme začali vyrábět 
i speciální piva, jejichž počet stále roste. V současné době 

vyrábíme 15 druhů piv značky PRIMÁTOR. V tradiční řadě 
nabízíme piva vyráběná klasickou technologií. Jde o světlé 
výčepní pivo Antonín, 11 ležák, Premium a Dark. Speciální 
řadu spodně kvašených piv tvoří 13 Polotmavé, 16 Exkluziv,  
21 Imperial a 24 Double. V řadě Top line jsou piva svrchně 
kvašená představující různé pivní styly z celého světa. 
V této skupině vyrábíme piva WEIZEN, IPA, EPA a Stout. 
Vyjmenované druhy doplňují nealkoholické pivo PRIMÁTOR 
Nealko, Diamant – pivo se sníženým obsahem cukru –  
a Chipper, což je mix pšeničného piva s grepovou limonádou. 
Jsme jediný pivovar v České republice s tak širokým stálým 
portfoliem.

PRIMÁTOR se rozhodl 
pro unikátní lahve

Pivo se v Náchodě vaří již od roku 1872. Stálé portfolio 
pivovaru tvoří 15 druhů piv, což ho řadí mezi pivovary  
s nejširší nabídkou na trhu. K nejoblíbenějším patří pšeničné 
pivo PRIMÁTOR WEIZEN, jehož výstav dlouhodobě roste. 
Patnáctku piv doplňuje čtyřikrát do roka výroba sezonních piv.
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Proč se jedno z vašich piv 
jmenuje právě Antonín?
Jmenuje se podle prvního sládka náchodského pivovaru – 
Antonína Lutze. Proto je na etiketě na rozdíl od ostatních piv 
jeho podpis. Našim zákazníkům jsme ho představili vloni, jde 
o světlé výčepní pivo vařené třírmutovým způsobem s plnou 
sladovou chutí a vyšší hořkostí. Na trhu si vydobyl pevné místo 
a jeho obliba stále roste.

Nedávno jste představili nové lahve. Co vás 
vedlo k tak radikální změně designu?
Chtěli jsme, aby obal svým vzhledem odpovídal vysoké kva-
litě našich piv. To se nám se starou odřenou NRW lahví ne-
mohlo povést.

S kým jste na vývoji spolupracovali 
a jak dlouho celý proces trval?
Naše představa o nové lahvi byla celkem jasná. Chtěli jsme 
se odlišit od ostatních pivních lahví, které mají delší krček  
a kratší tělo. Vývoj trval ve spolupráci se sklárnou O-I zhruba 
dva roky. V jeho průběhu jsme naráželi na estetické a tech-
nické limity. Dále jsme chtěli využít plastické prvky na povrchu 
lahve. Výsledkem je unikátní lahev s mnoha zajímavými de-
taily, které ji odlišují od ostatních. Jde o jedinou pivní lahev 
v České republice, která má debossing – vnořený plastický 
nápis PRIMÁTOR – v patě lahve. Navíc z hlediska hmotnosti 
je v porovnání s NRW mírně lehčí. 

Jaké prvky lahev zdobí?
Ve spodní části je embosovaná silueta náchodského zámku, 
což je dominanta našeho města. Dále jsme na lahev zazna-
menali rok založení pivovaru – 1872. Na lahvi nechybějí 
chmelové šištice odkazující na pečlivý výběr prvotřídních su-
rovin, ze kterých se naše pivo vyrábí. Krčkovou etiketu jsme na-
hradili písmenem P – PRIMÁTOR. V patě je na přední i zadní 
straně debosovaný název PRIMÁTOR. Výsledkem je tak este-
ticky i hmatově velice zajímavý obal.

Neuvažovali jste například 
o patentním uzávěru?
Na celou produkci ne. Patentní lahve s keramickým uzávěrem 
používáme aktuálně na malé speciální vánoční edice, které 
plníme ručně.

Co jste zamýšleli 
vyjádřit novou etiketou?
Cílem nové etikety bylo užitím čistého, minimalistického de-
signu podtrhnout redesign balení lahvového piva. Použitím 
papíru s vyšší gramáží, tvarem etikety a zejména jejím umís-
těním jsme chtěli zvýšit vizibilitu našeho piva v regálech mezi 
konkurenčními značkami.

Jak nová etiketa vznikala?
Ve výběrovém řízení jsme oslovili sedm grafických studií, 
kterým jsme dali úplnou volnost. Výsledkem bylo 17 návrhů, 
z nichž jsme vytipovali jeden, který byl předobrazem té finální. 
Zaujala nás čistota etikety, kterou jsme postupně dále zdoko-
nalovali. Největší výzvou bylo najít 15 různých barev pro jed-
notlivé druhy piv tak, aby se personalizovaly s pivem. Chtěli 
jsme, aby všechny naše lahve vypadaly v regálech dobře 
vedle sebe a zároveň aby vynikly mezi konkurencí. Abychom 
tomu dali nějaký řád, rozdělili jsme piva do již zmíněných tří 
řad a zároveň jsme pro každou řadu použili i jiný vodotisk.

V čem se jednotlivé řady dále liší?
Tradiční řada (Traditional Line) má na etiketě perokresbu chme-
lové šišky, Speciální řada (Speciality Line) má v pozadí zob-
razen náchodský pivovar a Svrchně kvašená řada (Top Line) 
má kompas. Ten evokuje fakt, že našim zákazníkům přinášíme 
piva z různých koutů světa. 

Nový 
debossing

Nová lahev je esteticky 
i hmatově zajímavá.

Design staré lahve 
neodpovídal kvalitě piv.
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INTERVIEW

Kdo pro vás etikety vyrábí?
Společnosti OTK Group a FP Print. K jejich výrobě využíváme 
již zmíněný kvalitní papír s vyšší gramáží (80 g/m2) Matisset 
Linen, který svou strukturou připomíná ruční papír, a tak nabízí 
i hmatový vjem. Na etiketě zdůrazňujeme náš řemeslný přístup 
k výrobě piva – proto je zde označení Czech Craft Brewery. 
Dále je na ní pečeť se znakem města Náchoda, protože jsme 
hrdí regionální patrioti.

Jaká je odezva na nový vzhled obalu?
Nová lahev je na pultech prodejen od 1. dubna. Vnímání 
redesignu je většinou pozitivní. Nová lahev se podle našich 
průzkumů líbí v podstatě všem, ale etikety vzbudily diskusi. 
Mladší spotřebitelé vnímají změnu kladně, starší zákazníci 
poukazují na přílišnou jednoduchost etikety. Z exportních de-
stinací máme jenom výborné ohlasy.

Máte v portfoliu také  
pivo v plechovkách?
Ano. PRIMÁTOR v plechovkách jsme na trh uvedli nedávno 
a jejich design v podstatě kopíruje design skleněné lahve. 
Aktuálně zkoumáme možnosti trhu. 

Máte vlastní plnicí linku na plechovky?
Ne, využíváme externí firmu.

Jak vnímáte pivo v plastu?
Podle mě jde o nevhodný a nedůstojný obal na pivo, o PET 
lahvích proto neuvažujeme.

Jaké další obaly využíváte?
Zákazníkům nabízíme dárkové balení na dvě lahve se skle-
ničkou. Dále máme multipacky na osm piv, aktuálně čtyři různé 
varianty. Dárkových balení prodáme 70 až 100 tisíc kusů 
ročně.

Mohl byste blíže představit 
vaše limitované edice?
Design etiket limitovaných edic je dílem naší interní grafičky. 
Každý rok máme čtyři limitované edice: jarní, letní podzimní  
a zimní. Například letos na jaře to bylo speciální zelené 
pivo  – ležák PRIMÁTOR Evergreen. Pro Den P, což jsou naše 
pivovarské slavnosti, jsem uvařil fúzi klasického ležáku a ame-
rické IPA s názvem PRIMÁTOR Tchyně. Zároveň jsme reago-
vali na požadavek našich, především zahraničních zákazníků,  
a zopakovali loňskou úspěšnou variaci piva American Pale 
Ale – PRIMÁTOR Apač. A konečně na svátek patrona pivo-
varníků, sv. Václava, představíme novou limitovanou edici. Jde 
o pivo Špringl 2018 vyrobené z čerstvého zeleného chmele. 
Máme vlastní chmelnice, z nichž jsme vybrali nejkvalitnější 
chmelové hlávky, které jsme museli hned zpracovat. 

Kde se dají vaše piva koupit?
Lahvová piva lze koupit takřka ve všech řetězcích po celé 
České republice a sudová ve všech dobrých hospodách. 
Unikátní edice prodáváme regionálně v samoobsluhách  
a naší prodejně.

Jaký je vlastně poměr 
čepovaného a baleného piva?
Je to asi na půl. 

Zmínil jste export. Kam míří nejvyšší objemy?
Na export jde zhruba třetina produkce. Myslím, že je skvělé, 
že náchodská piva najdete v dalších 32 zemích na celém 
světě a tento počet se snažíme stále rozšiřovat. 

Jaké jsou vaše nejbližší 
investiční plány do budoucna?
Zabýváme se automatizací chlazení, dále máme rozpraco-
vaný koncept rekonstrukce sudárny. Nejbližší investicí bude 
pořízení stroje na skládání a lepení lepenkových krabic.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

Dárkových balení je prodáno  
70 až 100 tisíc kusů ročně.

O VÝROBĚ PIV ZNAČKY PRIMÁTOR  
NA VIDEU
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Není už obal přežitek?
Obal chrání 10× více zdrojů, než sám spotřebuje, takže obal 
jako takový je dobrý a potřebný. Chytře navržená konstrukce 
dokáže ušetřit náklady, čas i životní prostředí, a proto je volba 
správného obalu klíčová.

Proč výrobce papírových obalů,  
tedy z udržitelného zdroje, bije na poplach?
Protože vidíme, že je stále prostor pro snižování dopadu 
obalu na životní prostředí. Stále je mnoho příležitostí nahradit 
plast, pěnové výplně či bublinkové fólie řešením na bázi pa-
píru. Roste počet reálných případů, kdy jsme dokázali elimi-
novat nebo redukovat množství použitých plastů. Příkladem 
jsou naše šetrnější obaly, kdy separace jednotlivých materiálů 
byla mnohem snazší. Firmy si čím dál více uvědomují spole-
čenskou zodpovědnost a jsou otevřenější diskusím.

Bojujme společně proti odpadu jako takovému, předimenzo-
vaným obalům a zbytečným plastům. Mysleme na budoucnost.

 
 

. 

Více informací na www.smurfitkappa.cz.

Největší podíl (39,9 %) představují plastové obaly.  
V mořích a oceánech světa končí mnoho odpadků  
z různých materiálů, ale plasty (až na výjimky) bo-

hužel vydrží stovky let, než se ve vodě rozloží. Speciální 
skupinou plastů, kterou je relativně snadné odbourat, jsou plas-
tové produkty a obaly na jedno použití. 

Co přesně je iniciativa 
Better Planet Packaging?
Je to cesta, jak učinit obaly ještě více udržitelnými. Základními 
aspekty by měla být recyklovatelnost, obnovitelnost a odbou-
ratelnost. Nestačí materiál recyklovatelný pouze za určitých 
velmi specifických podmínek, ale důležité je, aby byl reálně 
recyklován.

Opravdu udržitelný obal by neměl v žádném případě zne-
čisťovat nebo jakkoliv ničit planetu. A to především na konci 
své životnosti, ať už je kolikrát chce recyklován nebo prošel 
industrial upcyclingem. Udržitelný obal by se spíše než od-
padem měl stát recyklovanou surovinou. Pokud už se ale od-
padem stane, pak má být snadno biologicky odbouratelný.

Plasty jsou ale leckdy nejlepším řešením
Samozřejmě víme, že určité vlastnosti plastu jako materiálu 
jsou nenahraditelné. Plast je odolný, lehký, nekonečně tvaro-
vatelný, má bariérové vlastnosti pro tekutiny i plyny a je v pod- 
statě levný. Na druhou stranu je neobnovitelný, není biolo-
gicky odbouratelný, recyklovatelnost je diskutabilní a reálná 
míra recyklace je nízká. Rozkládá se na mikroplasty a při jeho 
spalovaní vznikají toxiny.

Plast je tedy zlo?
Není zlo, ale z environmentálního hlediska je zbytečný pře-
devším jednorázový obal z plastu, který je nahraditelný jinou 
materiálovou alternativou. Někdy je to sklo, jindy kov a také 
samozřejmě papír. V moři se například papír rozloží v řádu 
týdnů.

Zaplavujeme planetu odpadky, o tom bohužel není sporu. Leckteří by současný stav dokonce nazvali celoplanetární 
krizí. Jako takový lakmusový papírek fungují světové oceány a míra jejich znečištění. Ať chceme nebo ne, VĚTŠINU 
ODPADU v mořích a oceánech DNES TVOŘÍ PLASTY. 

Smurfit Kappa FOR  
Better Planet Packaging

SPOLEČNOST SMURFIT KAPPA  
PŘICHÁZÍ S INICIATIVOU  

BETTER PLANET PACKAGING  
A ZÁVAZKEM JEŠTĚ VÍCE PŘISPÍVAT  

K UDRŽITELNÉMU ZPŮSOBU BALENÍ  
A OCHRANĚ PLANETY. 

PR PREZENTACE

Dárkových balení je prodáno  
70 až 100 tisíc kusů ročně.
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lepší kvalitu za výhodnější cenu,“ potvrzuje důraz na kvalitu 
Václav Koukolíček, manažer externí komunikace Tesco Stores, 
kterého doplňuje Martin Kušpál, creative director společnosti 
MAISON D'IDÉE. Ta má za poslední rok za sebou úspěšné 
vytvoření a uvedení na trh dvou privátních značek, celkově  
v rozsahu přibližně 80 SKU: „V oblasti privátních značek pozo-
rujeme výrazný posun ke kvalitní grafice. Za lídry považujeme 

Obchodní řetězce zpravidla v každé kategorii vlast-
ních značek nabízejí cenově výhodné a kvalitní vý-
robky srovnatelné se značkami ostatních dodavatelů 

(tzv. A-brandy). Vyšší kvalita jde ruku v ruce s kvalitnějším de-
signem obalů, čímž posilují loajalitu k privátním značkám. 
„Požadavky na privátní značky jsou stejné nebo leckdy i vyšší 
než u značkových výrobků. Cílem je dodat srovnatelnou nebo 

PRIVÁTNÍ ZNAČKY JSOU JIŽ NĚKOLIK LET NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NABÍDKY OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ, 
PŘIČEMŽ JEJICH POČET NEUSTÁLE ROSTE. S RŮSTEM JEDNOTLIVÝCH ŘAD A PRODANÝCH OBJEMŮ 
VLASTNÍCH ZNAČEK SOUVISÍ I VÝVOJ DESIGNU OBALŮ SMĚŘUJÍCÍ K VYŠŠÍ ATRAKTIVITĚ.

Adriana Weberová

Atraktivní design 
pomáhá budovat 
loajalitu k vlastním 
značkám

DESIGN

Privátní značka Ellie v drogeriích TETA 
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DESIGN

především Tesco a Lidl, které můžeme 
považovat za trendsettery. Ostatní 
privátní značky se samozřejmě také 
velmi snaží a pozitivní výsledky jsou 
očividné.“ 

Společnost dm drogerie markt předsta-
vila na tuzemském trhu první privátní 
značky Balea a DONTODENT již v ro- 
ce 1995. „V současné době dosahuje 
podíl vlastních značek na celkových trž-
bách více než jedné třetiny celkového 
objemu tržeb,“ uvádí manažer komuni-
kace Jiří Peroutka.

K nasazení vlastních značek se ihned při svém vzniku roz-
hodla i společnost Solvent ČR, pod kterou spadá také dro- 
gistický řetězec Teta. Zpočátku se v této kategorii zaměřovala 
na funkční kvalitu za nízkou cenu, a to zejména v oblasti péče 
o domácnost. 

V sortimentu Kauflandu se první privátní značky objevily 
krátce po jeho vstupu na český trh, v roce 2000. Nyní 
jsou zde zastoupeny napříč celým sortimentem jak ve 
foodu, tak v non-foodu. 

Meziroční trend ve vývoji obratu 
v oblasti privátních značek má  
v současné době v obchodním ře-
tězci Kaufland vzrůstající tendenci.

Pro dm drogerii je 
prioritou udržitelnost
Každý produkt značky dm nese logo 
dm, které zákazníka ihned informuje, 
že se jedná o vlastní značku. Obaly 

samozřejmě informují o složkách jednotlivých produktů, a na- 
víc obsahují logo modrého čtverečku se čtyřlístkem, což svědčí 
o ekologické nezávadnosti. „Pokud jde o vývoj obalů, prio-
ritním tématem je pro nás trvalá udržitelnost, a to napříč celým 
sortimentem značek dm. Například tuby přírodní kosmetiky 
alverde jsou od července 2018 vyrobeny nejméně z 50 %  
z recyklovaného materiálu,“ uvádí Jiří Peroutka. Stejná značka 
získala už v roce 2013 německou obalovou cenu v kategorii 
Kosmetika a hygienické obaly, a to za skládací krabice. Pro 
jejich potisk jsou použity barvy, které neobsahují minerální 

NYNÍ DM DROGERIE MARKT  
EVIDUJE 26 ZNAČEK DM –  
VÍCE NA

V NABÍDCE  
KAUFLANDU JE ZHRUBA  
70 PRODUKTOVÝCH  
KATEGORIÍ – VÍCE NA

SOLVENT ČR MÁ 12 SAMOSTATNÝCH  
PRIVÁTNÍCH ZNAČEK – VÍCE NA
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pohled díky exkluzivnímu zpracování ve světlé 
barvě s použitím zlatých odstínů. Vyšší cena 
dovoluje použít i lepší a pevnější materiály 
a efektní potisk použitých papírových pře-
balů. Značku K-Favourites charakterizuje 
barva černá nebo temnější odstíny. Značka 
K-Classic je charakteristická svým červeno-
-bílým zpracováním loga K-Classic, které bude 
nově umístěno v bílém růžku v levém horním 
okraji každého obalu. 
Pro značku K-Bio je cha- 
rakteristická barva ze-
lená, pro K-Free bez 
laktózy barva fialovo-
-bílá, pro potraviny bez 
lepku pak oranžová.

Kaufland dokončuje 
redesign privátních značek
V současné době finišuje v Kauflandu redesign privátních 
značek. Nové obaly by se měly brzy objevit na pultech pro-
dejen. Cílem bylo vytvořit moderní obal, který je více zaměřen 
na produkt. Nový design je vytvářen v mezinárodním týmu ve 
spolupráci s českými a zahraničními renomovanými designo-
vými agenturami a grafickými studii. 

oleje, ale jsou vyrobeny výhradně z obnovitelných rostlinných 
surovin. „Dbáme také na to, aby obal umožňoval snadné vy-
potřebování produktů a zákazníkům se s výrobkem dobře ma-
nipulovalo,“ doplňuje Jiří Peroutka.

Obaly by měly 
vyjadřovat kvalitu výrobku
Výhodou vlastních značek firmy Solvent ČR je srovnatelná kva-
lita se značkovými brandy za podstatně nižší cenu, a to až 
o 30 až 40 %. Možná ještě větším benefitem je možnost vy-
víjet výrobky přímo na míru lokálním potřebám bez omezování 
mezinárodním portfoliem. „Až 90 % všech výrobků našich pri-
vátních značek má české dodavatele,“ zdůrazňuje Romana 
Kubíková, marketingová manažerka PL. Značky a jejich obaly 
se zde snaží každé dva až tři roky inovovat tak, aby vyhovo-
valy trendům a standardům dané kategorie. Snahou je, aby 
obaly reprezentovaly vysokou kvalitu srovnatelnou se značko-
vými výrobky. Například design pleťové kosmetiky Ellie, která 
prošla nedávno redesignem, a tělové kosmetiky Ameté ko-
munikuje klíčový benefit výrobku prostřednictvím vizualizace 
hlavních ingrediencí. Cílem nového designu vlastní značky 
Ellie bylo zvýraznění produktu v regále, barevné odlišení jed-
notlivých řad, již zmíněná komunikace benefitů a vizualizace 
ingrediencí. Inovací prošly vnější obaly a etikety. „Vylepšili 
jsme kvalitu materiálu a technologii tisku při zachování barev-
ného kódování jednotlivých řad značky,“ doplňuje Romana 
Kubíková. 

Při tvorbě designu obalů se obchodní řetězec Kaufland inspi-
ruje na celém trhu. „Sledujeme trendy v designu i v obalo-
vých materiálech. Při finálních úpravách sjednocujeme design 
značky tak, aby byl pro zákazníka dobře čitelný, srozumitelný 
a aby odpovídal hierarchii pyramidy vysvětlené výše.“(Pozn. 
redakce: box V nabídce Kauflandu je zhruba 70 produkto‑
vých kategorií). Každý obal má vypovídat o „exkluzivitě“ da-
ného výrobku. Zpracování obalu má pomáhat zákazníkům 
v rychlé orientaci a snadném nalezení daného výrobku v re-
gálu,“ zmiňuje Marek Bona, vedoucí oddělení nákupu společ-
nosti Kaufland Česká republika. Každá řada vlastních značek 
v Kauflandu má přiřazenou určitou škálu barev a možných 
obalů. Například značku Exquisit je možné rozeznat na  první 

Privátní značka K-Free  
v obchodním řetězci KauflandPRIVÁTNÍ ZNAČKY MOHOU  

BÝT PRO DODAVATELE PASTÍ
V oblasti privátních značek pozorujeme výrazný posun ke 
kvalitní grafice. Chtěli bychom ale upozornit na dvousečnou 
funkci budování privátních značek řetězců. Zatímco svojí 
atraktivitou dokáží podpořit prodej malých výrobců, kteří zatím 
nedokážou úspěšně budovat vlastní značku pro nedostatek 
zdrojů a know-how, pro střední a větší producenty, kteří 
tyto prostředky a dovednosti pomalu nabírají, se privátní 
značky stávají pastí, jejíž sevření se v průběhu času bude jen 
zvětšovat. Je to součást dlouhodobé strategie řetězců ohledně 
upevnění jejich vyjednávací pozice v nákupu. Dodavatel bez 
vlastní značky se de facto stává ještě snadněji nahraditelným, 
protože neexistuje žádný přímý vztah mezi jeho výrobkem 
a spotřebitelem prostřednictvím vlastní značky. Proto všem 
lokálním výrobcům doporučujeme investovat do budování 
vlastních atraktivních značek, které jim v budoucnu pomohou 
udržet si nezávislý přímý vztah se spotřebitelem, jakož  
i možnost tvorby vyšší přidané hodnoty při prodeji  
a výhodnější vyjednávací pozice s řetězci. 

MARTIN KUŠPÁL 
CREATIVE DIRECTOR SPOLEČNOSTI MAISON D'IDÉE

PRODUKTY DM PROCHÁZEJÍ  
PRAVIDELNÝM RELAUNCHEM – VÍCE NA

VLASTNÍ ZNAČKY SE ŘÍDÍ  
JASNÝMI PRAVIDLY A ODRÁŽÍ  
STRATEGIE FIRMY – VÍCE NA



¾VYPRODUKOVANÝCH OBALŮ JSME SPOLEČNĚ
VYTŘÍDILI A ZRECYKLOVALI ZA MINULÝ ROK

www.jaktridit.cz www.ekokom.cz
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dosáhnout až 1,7 m. Inlay AD-810r6 je vybavena integro-
vaným obvodem Impinj Monza R6 a čipem s 96bitovou pa-
mětí pro elektronický kód produktu (EPC) a laděním rádiové 
frekvence AutoTune. Kruhová 16mm anténa je obsažena  
v obalu z neprůhledného bílého PET. 

Nová volba pro menší RFID tagy
Pro aplikace, které vyžadují menší tagy, doporučené pro iden-
tifikaci označených předmětů na krátkou vzdálenost, uvádí 
Avery Dennison svůj výrobek AD-850m4QT. Jeho anténa 
měří v průměru přesně 10,3 mm – je tedy nejmenší z jeho 
nabídky UHF inlayí druhé generace podle parametrů celo-
světové organizace pro radiofrekvenční identifikaci RAIN. 
Jednoduchá konstrukce AD-850m4QT s cirkulární smyčkou 
obsahuje integrovaný obvod Impinj Monza 4QT. Při aplikaci 
na lékovky vyrobené z plastu nebo skla a naplněné kapalinou 
může čtecí vzdálenost dosáhnout až 1 m v pásmu podle FCC 
(Federální komise pro komunikaci), tj. 920–928 MHz. Čip 
Impinj Monza 4QT navíc uživatelům umožňuje zachovat ve-
řejný a soukromý datový profil pro ukládání důvěrných údajů 
a ochranu soukromí spotřebitelů spolu s velkou, 512bitovou 
uživatelskou pamětí.  

Přednosti RFID se osvědčují v oděvním, potravinářském 
a kosmetickém průmyslu a úspěšně se šíří i do dalších 
oborů, jako jsou například léčiva. Řešení postavená na 

RFID lze využít k racionalizaci sledování majetku, eliminaci 
ztrát skladových zásob, zpřesnění správy dodávek, zlepšení 
péče o pacienty i lepšímu řízení výkonů a zároveň tím bojovat 
proti padělání značkových léčiv. 

Ideál pro identifikaci 
malých až středních balení
RFID inlay AD-810r6 má průměr 18 mm a vykazuje vynikající 
vlastnosti na skle a plastových materiálech. Proto je ideální pro 
označování skleněných lékovek a dalších malých až středně 
velkých obalů ve zdravotnictví, včetně vybraných přípravků 
pro péči o krásu, jako je kosmetika a parfémy. Při aplikaci 
na skleněné nebo plastové lahve naplněné kapalinou může 
čtecí vzdálenost tohoto komplexně vyladěného transpondéru 

IDENTIFIKACE

30 www.packagingherald.cz

SPOLEČNOST AVERY DENNISON ROZŠÍŘILA SVOU NABÍDKU RFID INLAYÍ URČENÝCH PRO 
OZNAČOVÁNÍ SKLENĚNÝCH LÉKOVEK, ALE TAKÉ KOSMETIKY. NOVINKA MŮŽE POMOCI V BOJI  
PROTI PADĚLKŮM.

Ze zahraničního zdroje zpracovala Adriana Weberová

RFID inlay chrání  
léky proti padělkům

RFID PRONIKÁ  
I DO FARMACIE.



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

KOMPLEXNÍ  ZNAČICÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBNÍ A BALICÍ LINKY

• Tiskárny CO2 SmartLase C 150 a C 350

• Ink-Jet tiskárny malých znaků CIJ řady 9000

• Tiskárny řady 5000 s vysokým rozlišením pro velká písmena 

• Termotransferové tiskárny řady 8000

• Paletové aplikátory etiket řady 2200

KOMPLEXNÍ   ŘEŠENÍ  
ZNAČENÍ   PRO  
KAŽDÝ  PRŮMYSL
RYCHLÉ,  SPOLEHLIVÉ,  EFEKTIVNÍ,  INOVATIVNÍ,  PŘIZPŮSOBIVÉ, 
100%  ČITELNÉ   ZNAČENÍ   MARKEM-IMAJE
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či různých typů vláken, holografického prachu v materiálu), ně-
kterým typem bezpečnostního tisku pomocí speciálních barev 
(dnes nejčastěji světlo či termocitlivé barvy) nebo hologramem. 

Velkým pomocníkem při vytváření bezpečnostních prvků je  
i ražba, a to nejen při aplikaci originálního hologramu, ale  
i v podobě strukturální mikroražby, kde jednotlivé části motivu 
poměrně složité struktury jsou na štočku připraveny rozdílným 
způsobem rytí, čímž výrazně komplikují případné napodobo-
vání. V souvislosti s rozšířenou ochrannou funkcí se často ho-
voří i o mechanických „vychytávkách“. Ty ve většině případů 
sice padělatele od padělání neodradí, ale jsou velmi žádány 
především ve světě léčiv, kde se stávají další bariérou proti ne-
žádoucímu otevření a upotřebení například dětmi. Obecně lze 
bezpečnostní prvky rozdělit na viditelné a neviditelné.

Bezpečnostní prvky již dávno nejsou spjaty jen s bankov-
kami či jinými typy cenin. Jsou vyžadovány i v případě 
obalů či etiket. Cílem padělatelů nejsou jen peníze či 

umělecké předměty, ale i produkty typu léčiv, cigaret, par-
fumerie či značkových oděvů a spotřebitelských produktů. 
Zvláště u farmaceutického sortimentu se jedná o závažný eko-
nomicko-morální i zdravotní problém. Majitelé brandu zase 
nejčastěji uvádějí, že paděláním přicházejí nejen o nemalé 
zisky, ale dochází i ke snížení důvěryhodnosti značky. V pří-
padě zhoršené kvality, kterou se padělané zboží vyznačuje, 
spotřebitel ztrácí ke „své“ značce loajalitu a nedostatečná zá-
ruka kvality vede k celkové devalvaci brandu. 

Ochranné prvky na obalu či etiketě mohou být vytvořeny na-
příklad samotným materiálem (nejčastěji ve formě vodoznaku 

OCHRANNÁ FUNKCE JE ZÁKLADNÍ FUNKCÍ KAŽDÉHO OBALU. JEŠTĚ PŘED PÁR LETY SI VŠAK VĚTŠINA 
SPOTŘEBITELŮ PŘEDSTAVILA PŘEDEVŠÍM OCHRANU PRODUKTU PŘED OKOLÍM ČI SEBOU SAMÝM.  
V SOUČASNÉM SVĚTĚ POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ JE ČASTO OD OBALU ČI ETIKETY POŽADOVÁNA 
OCHRANA PROTI PADĚLÁNÍ.

Jana Žižková

Jak vyzrát  
na padělatele 
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VELKÝM 
POMOCNÍKEM 
PŘI VYTVÁŘENÍ 

BEZPEČNOSTNÍCH 
PRVKŮ JE I RAŽBA.
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MYSLETE NA BUDOUCNOST

Využíváme svých znalostí a zkušeností k vymýšlení 
obalových řešení dneška vyhovujících požadavkům zítřka.
Síla je v biodegradabilitě, obnovitelnosti a recyklovatelnosti.

Zjistěte více na smurfitkappa.cz
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SW podpora k tvorbě zvýšené ochrany
Komplexní systémy řešení ochrany vytištěného produktu již při 
jeho přípravě nabízí společnost ESKO. Podporou při realizaci 
bezpečnostních prvků je i plně digitální workflow výroby flexo-
tiskových forem CDI (Cyrel Digital Imager). Aby bylo možné 
realizovat složité grafické prvky, vytvořené v kombinaci za-
komponovaných křivkových obrazců a bitmapové grafiky, jsou 
u bezpečnostního tisku CDI osvitové jednotky vybaveny opcí 
SecuFlex, která využívá u optiky mnohem vyššího rozlišení 
(8000 ppi místo 2540 ppi). SecuFlex je k dispozici pro jed-
notky CDI Spark 2530 (formát desky 635 × 762 mm) a CDI 
Spark 4835 (1200 × 900 mm).

Dobře využitelná je v rámci variabilního bezpečnostního tisku 
i technologie HP SmartStream Designer (pracuje jako plugin 
pro Adobe® InDesign® nebo Adobe Illustrator®), o které se  
v poslední době nejčastěji hovoří ve spojení s digitálním 
tiskem HP Indigo. Vedle zajištění unikátnosti bezpečnostního 
prvku je technologie nejčastěji používána ve spojení s HP 
SmartStream Mosaic, s jehož pomocí lze vytvářet z databáze 
pevného počtu základních vzorů, barev a textů téměř neko-
nečné množství variabilních personalizovaných grafik. 

Obecně známým zabezpečovacím prvkem, realizovaným 
především při tisku bankovek pomocí ofsetu (ale setkat se  
s ním lze i jako s bezpečnostním prvkem u certifikátů, úředních 
dokumentů, etiket či některých obalů), jsou takzvané giloše 
a gilošové rastry. Jednoduchý giloš je možné vytvořit už na 
běžném PC, ale pro zhotovování profesionálních ceninových 
giloší existují specializované softwary, které jsou vyvinuté pro 
potřeby ceninových tiskáren a nabízejí nepřeberné množství 
možností vytváření podtiskových rastrů a giloší, které potom 
není možné pomocí běžně dostupné techniky napodobit.  

Z hlediska zvýšené bezpečnosti lze giloše kombinovat, což 
se týká především bankovek, ještě s dalšími bezpečnostními 
prvky, například s irisovým tiskem, u kterého díky speciální 
úpravě tiskových strojů dochází k plynulému přechodu z jedné 
barvy do druhé a vytváření „duhového“ efektu. 

Cryptoglyph, microglyph 
a další nositelé informací
Pro případnou identifikaci falzifikátu se osvědčily i různé 
možnosti kódování a dekódování skrytých informací. I zde 
se uplatňují různé systémy speciálního HW a SW. Obecně 
je cryptoglyph neviditelná značka, která nese informaci  
a je tištěna standardními barvami na standardním zařízení. 
Cryptoglyph může být fixní (stejná značka pro všechny obaly) 
nebo variabilní, kdy každý výtisk má jinou značku, což přináší 
vyšší míru zabezpečení. Druhá možnost se realizuje obvykle 
v kombinaci s digitálním tiskem. 

Originalita produktu 
zajištěná číslováním

MICROGLYPHY CHRÁNÍ  
PŘEDEVŠÍM PLASTOVÉ FLEXIBILNÍ OBALY 

ŠIROKÁ ŠKÁLA BEZPEČNOSTNÍCH 
PRVKŮ OD SPOLEČNOSTI SECURIKETT

VÍCE NA
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V ROCE 2011 VSTOUPILA V PLATNOST TZV. PROTIPADĚLKOVÁ SMĚRNICE 2011/62/EU, JEJÍMŽ HLAVNÍM 
CÍLEM JE ZABRÁNIT VSTUPU PADĚLANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO LEGÁLNÍHO DODAVATELSKÉHO 
ŘETĚZCE. SMĚRNICE ZAVÁDÍ POVINNÉ OCHRANNÉ PRVKY ZABEZPEČUJÍCÍ OBALY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI, TZV. ATD (ANTI-TAMPERING DEVICE), A ZNAČENÍ LÉKŮ POMOCÍ 
JEDINEČNÉHO IDENTIFIKÁTORU (UI, UNIQUE IDENTIFIER). 

Mikuláš Černý, GS1 Czech Republic

OBALY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
PONESOU 2D KÓD 
GS1 DataMatrix



OBALY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
PONESOU 2D KÓD 
GS1 DataMatrix

www.gs1cz.org

GS1 EDI
Globální standard pro elektronickou výměnu dat

Vyšší efektivita obchodní komunikace, např. výměny elektronické objednávky, faktury, dodacího listu

Automatizace procesů a automatické párování obchodních dokumentů

Nižší administrativní a provozní náklady

Méně papírových dokumentů – vyšší přesnost, snížení chybovosti

Inzerce_EDI_210x297_2018_Sestava 1  24.9.2018  15:09  Stránka 1
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Při využití Systému GS1 jsou jednotlivé složky jedinečného 
identifikátoru kódovány pomocí tzv. GS1 aplikačních 
identifikátorů. Datovým nosičem pro zakódování jedineč-

ného identifikátoru je dvourozměrný symbol GS1 DataMatrix.

Verifikační systém 
a evropské datové úložiště
Směrnice dále představuje tzv. end-to-end verifikační systém, 
který po výrobcích nebo držitelích registrací k lékům vyža-
duje označování jednotlivých balení léčivých přípravků jedi-
nečným identifikátorem a vložení informací o produkci určené 
pro evropský trh do datového úložiště – evropského hubu. Ten 
je propojen s jednotlivými národními úložišti, kam jsou data 
předávána v závislosti na cílovém trhu, na který má být léčivý 
přípravek uveden. 

Na opačném konci dodavatelského řetězce stojí lékárny  
a nemocniční lékárny, které musí povinně zkontrolovat, zda 
je balení nepoškozené, a ověřit pravost původu. Teprve po 
této operaci bude možné lék vydat do spotřeby a zároveň jej 
vyřadit z národního úložiště. Závazný termín spuštění celého 
systému je evropskou legislativou stanoven na 9. únor 2019.

Česká republika sedmým pilotním trhem
Zřízením a správou evropského úložiště byla pověřena ne-
zisková organizace EMVO (European Medicines Verification 
Organization). Národní úložiště pro Českou republiku pak zři-
zuje a spravuje Národní organizace pro ověřování pravosti 
léčiv (NOOL), ve které jsou zastoupeny hlavní zainteresované 
subjekty, konkrétně Asociace inovativního farmaceutického 
průmyslu, Asociace velkodistributorů léčiv, Asociace evrop-
ských distributorů léčiv, Česká asociace farmaceutických firem 
a Česká lékárenská komora. GS1 Czech Republic je přidru-
ženou organizací NOOL. Od zahájení projektu implemen-
tace systému ověřování léčiv v roce 2017 prošel několika 
důležitými fázemi. Byl vybrán provozovatel datového úložiště, 
informovány dotčené subjekty (lékárny, distributoři, technické 
firmy a výrobci léčivých přípravků) a proběhla úspěšná testo-
vání ITAT a UAT (Integrated Technology Acceptance Testing 
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a User Acceptance Testing). Významným mezníkem byla 
úspěšně zvládnutá validace EMVO, jež umožnila propojení 
produkčního prostředí národního úložiště s produkčním pro-
středím evropského hubu na konci dubna 2018. Česká re-
publika tak byla připojena jako sedmý stát v pořadí z celkem 
32 evropských zemí zapojených do evropského systému veri-
fikace léčiv. V létě projekt implementace vstoupil do další klí-
čové fáze – zahájení pilotního projektu. Pilotní fáze si klade 
za cíl otestovat v reálném provozu celý systém pro ověřování 
léčiv a jeho propojení s evropským hubem, prověřit tok dat 
od více různých výrobců až k několika koncovým uživatelům 
a upravit procesy pro potřeby protipadělkové směrnice u jed-
notlivých článků distribučního řetězce. Testování systému pro-
bíhá prostřednictvím předem připravených testů, které prověří 
i méně obvyklé scénáře.

Profil pilotního projektu
Do pilotu je přihlášeno osm výrobců, šest zástupců distribuce, 
dva lékárenské řetězce, 16 nemocničních a čtyři veřejné lé-
kárny spolu s jejich dodavateli IT řešení. Zúčastněným sub-
jektům pilot umožní připravit se na provoz včas a nastavit si 
procesy s předstihem oproti společnostem, které se budou při-
pojovat až po otevření systému do provozu. Svým aktivním pří-
stupem pomohou k zavedení nového systému, který poskytne 
veřejnosti stoprocentní jistotu, že léky v oficiální distribuční síti 
jsou v pořádku. 

Míra používání 2D kódů roste 
První generace snímačů byla schopna snímat jen jednoroz-
měrné lineární čárové kódy, mezi jejichž nejznámější zástupce 
patří kódy EAN-13 nebo GS1-128. Tyto snímače fungovaly 
na principu laseru, kdy snímač emituje tenkou linku, nebo 
CCD technologie (snímací paprsek je silnější a mírně roz- 
ostřený). Daná zařízení jsou na trhu nadále dostupná, avšak 
hlavní rozvoj v oblasti snímání dnes zaznamenáváme v ka-
tegorii kamerových 2D snímačů. Kromě lineárních čárových 
kódů dokáží tyto skenery snímat i dvojrozměrné kódy, které 
mohou mít zakódováno mnohem více informací. Mezi nejroz-
šířenější zástupce těchto kódů patří DataMatrix, PDF417 nebo 
QR kód. 2D snímače fungují na principu kamery nebo digitál-
ního fotoaparátu a na jedno sejmutí jsou tak schopné přečíst 
2D kód v celé ploše. Některé 2D snímače dokonce umožňují 
pořizovat fotografie, což lze využít například při potřebě doku-
mentovat poškozené balení zboží. Existují i typy 2D snímačů, 
které jsou navíc schopné číst i OCR kód používaný na dokla-
dech (Optical Character Recognition – optické rozeznávání 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR

Jedinečný identifikátor je sekvence numerických či 
alfanumerických znaků unikátní pro balení léků.

Skládá se z:

 kódu přípravku (GTIN)

 sériového čísla 

 čísla šarže

 data použitelnosti

O SNÍMAČÍCH PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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znaků). Díky schopnosti zakódování více informací se použití 
2D kódů stále více rozšiřuje. 

Snímání z displejů 
Při výdeji léčivého přípravku probíhá ověření jeho pravosti 
naskenováním jedinečného identifikátoru a jeho porovnáním  
s daty nahranými do centrálního úložiště výrobcem přípravku. 
Všechny lékárny, resp. osoby oprávněné k výdeji léčivých 
přípravků, by se měly vybavit 2D imagery, tj. snímači kame-
rového typu schopnými dekódovat standardní 2D i lineární čá-
rové kódy (tj. zejména symboly GS1 DataMatrix a GS1-128). 
Jaké jsou další požadavky na snímání? Vzhledem k projektu 
e-receptů by snímač měl být schopen dekódovat symbol i z dis- 
pleje mobilního zařízení. Co se týče SW vybavení, dekodér 
je dnes standardní součástí snímače (interpretace načtených 
dat je věcí informačního systému nebo konkrétního řešení). 

Jak na DPM? 
Pokud se ve zdravotnickém zařízení plánuje rovněž snímání pří-
mého/permanentního značení (DPM – Direct Part Marking), je 
potřeba tuto funkci při nákupu snímačů požadovat. Nejedná 
se o běžnou funkcionalitu. Snímání 2D kódů realizovaných 
přímo na zdravotnických prostředcích vyžaduje speciálně 
upravené snímače a zkušenost dodavatele zařízení v dané 
problematice. Přímé značení se zavádí u zdravotnických pro-
středků určených k opakovanému použití, které je nutné mezi 
jednotlivými použitími vyčistit, dezinfikovat či sterilizovat. Do 
GS1 DataMatrix je zakódován jedinečný identifikátor zdra-
votnického prostředku, který definuje nová evropská legislativa 
pro jednoznačnou identifikaci zdravotnických prostředků, tzv. 
UDI (Unique Device Identification).

Faktory ovlivňující snímání dat 
Snímání dat z datového nosiče samozřejmě nezávisí pouze 
na snímači, ale také na kvalitě a provedení samotného kódu. 
Roli hraje opět celá řada faktorů. Jedním z nejvýznamněj-
ších je velikost. Specifikace minimální možné velikosti GS1 
DataMatrix při povinném počtu zakódovaných informací – 
GS1 AI (01), (10), (17), (21), a to při vědomí proměnné 
délky polí AI (10) a AI (21) – je závislá na technice a rychlosti 
tisku, používaných materiálech apod. Obecně platí, že čím 
více informací je do symbolu zakódováno, tím bude velikost 
symbolu větší. Vliv má samozřejmě také počet alfabetických 
znaků, které jsou náročnější na velikost symbolu než znaky 
numerické. Velikost Modulu X pro identifikaci spotřebitelských 
jednotek ve zdravotnictví je X = 0,495, tolerance v rozmezí 
0,396–0,990. 

Při snaze zmenšit symbol z důvodu nedostatku místa na obalu 
je nutné dodržet minimální hodnoty Modulu X. Zmenšení pod 
tyto hodnoty má vliv na snímatelnost kódu a na rychlost čtení. 

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

ale zároveň lze snadno odstranit.

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

www.bprinting.eu

Laserová technologie

Termotransferové tiskárny

Aplikátory a tiskárny etiket

Tiskárny na velké znaky

Kontinuální ink jet tiskárny

Automatizace
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MATERIÁLY

V ČERVNOVÉM VYDÁNÍ MAGAZÍNU PACKAGING HERALD JSME SE U TÉMATU VĚNUJÍCÍMU SE  
POP/POS PROSTŘEDKŮM ZAMĚŘILI NA TRENDY, MEZI NĚŽ PATŘÍ NAPŘÍKLAD PROPOJOVÁNÍ VÍCE 
BRANDŮ, RŮST POČTU PERMANENTNÍHO VYSTAVENÍ, ALE TAKÉ OBLIBA KOMBINACÍ RŮZNÝCH 
MATERIÁLŮ. ZMÍNĚNA BYLA TAKÉ NUTNÁ UŽŠÍ SPOLUPRÁCE ZADAVATELŮ S VÝROBCI POP/POS. A PRÁVĚ 
NA VÝROBCE IN-STORE KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ SE V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH ZAMĚŘÍME.

Adriana Weberová

POP/POS: HLAVNÍ  JE  
LIŠIT SE OD OSTATNÍCH

Nepřehlédnutelné bylo srpnové a zářijové vystavení  
s robotem Karlem, které v prodejnách Ahold, Hruška 
a Globus propagovalo nové příchutě Kofoly. V po-

rovnání s minulými lety je zde patrný větší podíl plochy vě-
novaný kreativitě kampaně. Rovněž zpracování byla podle 
výrobce společnosti Dago věnována větší pozornost. 

Vylepšený displej využívá Karla jako dominantní prvek, aby si 
zákazník snadno spojil jeho postavu s příběhem hledání ky-
bernetické lásky z dalších částí kampaně. „Od předchozích let 
se vystavení liší nižším důrazem na množství vystaveného pro-
duktu. Celá polovina je věnována kreativnímu pojetí, abychom 

dosáhli zviditelnění značky v rámci kampaně,“ vysvětluje 
Jana Riegerová, trade marketing manager senior retail CS 
ze společnosti Kofola. 

In-store komunikační prostředek s robotem Karlem vyrobený  
z vlnité lepenky je oboustranný, a proto může stát samostatně 
v prostoru. 

In-store Kofola displej využívá Karla jako dominantní 
prvek, aby si zákazník snadno spojil jeho postavu  
s příběhem hledání kybernetické lásky z dalších částí 
kampaně.

ZNAČKU LZE VIDĚT  
Z RŮZNÝCH ÚHLŮ – VÍCE NA



POP/POS: HLAVNÍ  JE  
LIŠIT SE OD OSTATNÍCH

Zkušenosti s Kofolou má také společnost Paketo. „Velmi zají-
mavá byla pro nás spolupráce se společností Kofola, jejímž 
cílem bylo vytvořit podlahový paletový displej s co největší 
nosností, jednoduchým skládáním, maximální kapacitou pro 
produkty a navíc s vtipnou aplikací veverky v převlékací ka-
bince,“ říká za Paketo.one vedoucí konstrukce a výroby Palo 
Lezo. 

Výsledkem byl displej složený ze čtyř modulů, který se kon-
strukcí, designem a kvalitou zpracování lišil od ostatních stan-
dardních řešení. Navíc byl kompletně vyroben bez použití 
lepidla, vytištěn na recyklovatelné lepence a nosnost jednoho 
modulu dosahovala přibližně 100 kg. „Ve finální podobě 
byly moduly poskládány vedle sebe a položeny na paletu 
přebalenou papírovým celoplošně potištěným obalem,“ do-
plňuje Palo Lezo.

Do třetice za zmínku stojí pultový stojan AlzaCafé z produkce 
společnosti THIMM Packaging. Pro zviditelnění a podporu 
spontánního prodeje exkluzivní fair trade kávy AlzaCafé  
v kamenných obchodech společnost Alza zvolila digitálně po-
tištěný pultový stojan z vlnité lepenky. Konstrukce stojanu je 
navržena tak, aby byl rychle a jednoduše sestavitelný bez sle-
pování. „Výhodou pultového stojanu je možnost použití jak pro 
balíčky kávy s obsahem 1000 g, tak i pro kombinaci dvou 
různých velkosti – balení s 1000 g a 250 g kávy. Aby malé 
balíčky v pultovém displeji nezapadly, jsou podloženy výplní 
z vlnité lepenky,“ upřesňuje Martin Hejl, jednatel společnosti 
THIMM Packaging.

Součástí pultového stojanu je i výrazný topper. Grafika byla 
koncipována cíleně pro digitální tisk s důrazem na nízké po-
krytí barvami, čímž se zefektivnily náklady na balení. „Digitální 
tisk umožňuje výslednou kvalitu bez vlnkového efektu a je ide-
ální pro promoční akce či malé série tohoto typu,“ uzavírá 
Martin Hejl. 

MATERIÁLY

In-store displej od společnosti  
THIMM Packaging je vyroben  
bez použití lepidla.

Displej od společnosti Paketo 
je vyroben bez použití lepidla.

Techni Trade, s.r.o.
+420 246 089 786

service@techni-trade.com    |   www.techni-trade.com   |   www.techni-eshop.cz

STROJNÍ NOŽE PRO 
POTRAVINÁŘSKÝ A OBALOVÝ 

PRŮMYSL

Leader českého trhu ve výrobě a distribuci 
řezných nástrojů, dodavatel komplexního 

sortimentu řezných nástrojů a spotřebního 
materiálu

NOŽE DO 
HORIZONTÁLNÍCH 
A VERTIKÁLNÍCH 
BALIČEK, VÝSEKOVÉ 
NÁSTROJE:

Dlouholeté zkušenosti,
zakázková výroba,
komplexní sortiment řezných 
a doplňkových nástrojů

Široká nabídka provedení 
a povrchových úprav čepelí 
a nožů

Špičková kvalita produktů 

Nadstandardní zákaznický servis

Flexibilní řešení požadavků 
našich zákazníků

Technické poradenství

Velmi krátká dodací doba široké 
řady položek

Příznivé ceny

Certifikace ISO 9001

Nabízíme:
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Snadná 
manipulace

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

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

Zasílejte efektivněji v obalech od 
dssmithpackaging.cz
kontakt.dssmithczech@dssmith.com

Oba typy materiálů, tedy jak vlnité, tak i hladké 
lepenky, mají sice řadu vlastností společných, 
ale ve spotřebitelském balení si obvykle příliš 

nekonkurují. Zatímco doménou skládačkových lepenek 
je především oblast lákavě potištěných spotřebitelských 
obalů pro produkty menších rozměrů a nižších hmot-
ností, vlnité lepenky jsou spotřebiteli více vnímány v sor-
timentu vyšších hmotností (například spotřebitelské obaly 
na elektroniku, sklo, porcelán, BIB a SRP) či v podobě 
atraktivních prezentačních POS displejů. Vedle atraktiv-
ního potisku vnímají i strukturální design, tedy samotnou 
konstrukci obalu.

Výrazné novinky z poslední doby jsou především u ba-
lení pro potraviny a nápoje. Velkou mírou inovace se 
vyznačuje například promoční a dárkový obal na šest 
lahví piva od společnosti THIMM Packaging. Balení  
s příběhem je navrženo jako kniha se dvěma stranami, 
kterou je možné na straně zavřít pomocí zámkového 
uzávěru. Produkt se otevírá přes výklopné víko na horní 
straně obalu. Dvojité integrované ucho poskytuje pří-
jemné pohodlí při přenášení a pro optimální paletizaci 
ho lze snadno složit. V kombinaci s digitálním potis- 
kem, který umožňuje pokročilou personalizaci, se jedná 
o ideální řešení pro dárkové balení. 

MATERIÁLY 

OBALY Z HLADKÝCH A VLNITÝCH LEPENEK PATŘÍ K NEJVÍCE VYUŽÍVANÝM ZPŮSOBŮM BALENÍ. 
SPOTŘEBITELÉ U NICH OBVYKLE VELMI POZITIVNĚ HODNOTÍ NÍZKOU HMOTNOST I FUNKČNÍ, 
UŽIVATELSKY PŘÁTELSKOU KONSTRUKCI VE SPOJENÍ S ATRAKTIVNÍ GRAFIKOU. SE ZAJÍMAVÝMI NEOTŘELÝMI 
KONSTRUKCEMI SE LZE SETKAT JAK U BALENÍ POTRAVIN, TAK I OBECNĚ VE SPOTŘEBITELSKÉM SEKTORU. 

Jana Žižková

Neomezené možnosti 
lepenky u balení pro 
potraviny a nápoje

Multipack na pivní nebo vinné lahve  
od společnosti THIMM Packaging



Snadná 
manipulace

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

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

Zasílejte efektivněji v obalech od 
dssmithpackaging.cz
kontakt.dssmithczech@dssmith.com
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zároveň i velmi funkčním a konstrukčně jednoduchým prvkům 
patří stále se rozšiřující sortiment termických lepenkových ke-
límků (double wall) či návleků na kelímky. Tyto návleky jsou 
vyráběny obvykle z dvouvrstvé vlnité lepenky z pevného pří-
rodního kraftu tak, aby se vlna vyznačovala vysokou stabilitou. 
Návleky izolují kelímek s horkým nápojem a jsou pro spotře-
bitele velmi pohodlnou záležitostí. Této vlnité lepence ostatně 
trochu konkuruje lepenka hladká. Nikoli v oblasti teplých ná-
pojů, kde skládačková lepenka nemůže dosáhnout izolačních 
parametrů lepenky vlnité, ale spíše u chlazených nápojů. Zde 
se konstrukce obvykle neomezuje na „pouhý“ návlek, ale díky 
různým násekům či vyseknutím si může spotřebitel vytvořit na-
příklad u kelímku „ouško“, které posouvá pití i z plastového  
a nepříliš stabilního kelímku přece jen o úroveň výše.

Asi nejznámější vlnitou lepenkou, která je vhodná pro přímý 
styk s potravinami a na našem trhu již „zdomácněla“, je food-
Wave od společnosti THIMM Packaging. Vysoce speciálním 
typem materiálu pro potravináře jsou papíry a lepenka od 
společnosti Pillopak (skupina Palm). Tyto lepenky se uplatňují  
v sortimentu balení dortů, pizzy, ale i jako dopékací paletky či 
pečicí formy. Naopak dvouvrstvé vlnité lepenky Well-Classic 
slouží obvykle pro vnitřní ochranné balení křehkých sušenek, 
čokolád a dalšího podobného sortimentu. 

MATERIÁLY

Fast food či take away – 
výzva pro lepenkové obaly
Značný potenciál představují pro obaláře hotové pokrmy  
a nápoje určené k přímé konzumaci, včetně fast food pro-
dukce. Současná proměna jídelníčku směrem ke zdravějšímu 
stylu a šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí ovlivňuje  
i balení. Řada producentů upřednostňuje papírové (papír, le-
penka, nasávaná vláknina) jednorázové obaly nejen z dů-
vodu ekonomického, ale i environmentálního. Na druhou 
stranu chce však fast food svým klientům servírovat potraviny 
a nápoje do obalů ne pouze funkčních, ale i s přídavnými 
benefity. Zvláště u odnositelných obalů s pokrmy či nápoji 
je důležitá i jejich uzavíratelnost. A rovněž zde se dají na-
lézt různé nové konstrukční trendy. Jedním z nich je ústup od 
plastových brček nebo víček a hledání nových „monomate-
riálových“ cest. Tento trend na posledním Interpacku prezen-
tovala irská společnost Hanpak, která ve spolupráci s Cup 
Concepts International a Kailai Packaging vytvořila nový typ 
kelímků ButterflyCup. Ty jsou určeny pro rychlé občerstvení, 
tedy typ „on the go“. Na rozdíl od klasických kelímků, které 
jsou uzavřeny plastovým víčkem, je tento typ uzavřen klopami, 
konstrukčně vytvořenými ve výseku těla kelímku. Jedná se tedy  
o monomateriálovou variantu na bázi papíru. U tvarovaných 
klop je nutné dodržet pořadí skládání, pak je zajištěna funkč-
nost „víčka“, které navíc umožňuje napít se kávy bez brčka  
a bez nebezpečí polití.

Úplnou novinkou v duchu podobného konceptu je řešení jednoho 
z finalistů prestižní soutěže Carton Excelence Award 2018. 
Obal Hot2Home pro smažené hranolky, jehož výrobcem je 
Acket drukkerij kartonnage a majitelem značky LambWeston/ 
/Meijer, je tvarem vzdáleně podobný již výše popisovaným 
kelímkům, ale konstruktéři ho vzhledem k sortimentu, pro který 
je určen, upravili řadou velmi funkčních prvků.

V uzavíratelném obalu jsou vyražené otvory, které u horkých 
hranolků vytvářejí „komínový efekt“, zajišťující řízené odvádění 
tepla, aniž by hranolky vyschly či navlhly. To vše je zajištěno 
po dobu 20 minut tak, aby si je spotřebitel mohl s nezmě-
něnou křupavostí zkonzumovat doma či v kanceláři. Pro vý-
robu balení byla použita vysoce kvalitní skládačková lepenka 
(Metsä Board).

A pokud ještě zůstaneme u zajímavých obalů pro fast food, 
je určitě potřeba zmínit ucelený koncept v podobě multipacku 
pro start-up Country Burger, který vyvinula a vyrobila společ-
nost Mondi. 

Tak trochu jiná vlnitá lepenka
U potravin, a to včetně rychlého občerstvení, se lze setkat 
i s řadou obalů z vlnité lepenky. K zvláště atraktivním, ale 

Ucelené řešení pro Country Burger nabídlo Mondi.
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Výrobou, dodáním nebo i recyklací obalu to ale nekončí. Po ně- 
jaké době se opět ptáme zákazníka, zda je spokojen a zda 
nechce něco vylepšit. Hledáme cesty a způsob, jak věci ne-
ustále posunovat dopředu a dělat lépe.

V PackRight Centru vždy vnímáme obal očima konečného zá-
kazníka. Mixujeme příběh, vkládáme do něho naše znalosti, 
emoce, důraz na kvalitu, lásku k přírodě a samozřejmě funkční 
vlastnosti tak, abychom vytvořili úspěšný obal. 

Pojďme si říct, co pojem úspěšný obal znamená pro vás. 
Naše PackRight Centrum je připraveno absorbovat nekonečné 
množství živých diskusí a nových obalů právě pro váš výrobek. 
Zamluvte si termín pro bezplatný obalový workshop, neode-
jdete bez prototypu v ruce a dávky inspirace. 

Napište nám a vytvořme spolu  
budoucnost i pro vaši značku... 

www.dssmith.com/proc
kontakt.dssmithczech@dssmith.com

PR PREZENTACE

Zákazník potřeboval obal, který nebude klasika, lidé si 
ho všimnou a zároveň mu vyřeší problém se zasíláním 
sypkého obsahu. A když půjde druhotně použít, bude 

to už třešinka na pomyslném dortu. Kaniko je excelentní krmivo 
pro vaše psí miláčky a obal musí odpovídat představám cílové 
skupiny. Nic nudného, musí odrážet aktivní a zábavný životní 
styl, kteří majitelé psích miláčků vyznávají. 

Nesourodé křivky nového obalu podtrhla hravá grafika a první 
prototypy už jsme brali domů k vyzkoušení. A nakonec obal do-
stal i své jméno. Říkáme mu KRMELEC. Proč  krmelec? 

Na internetu dopřejete svému psímu kamarádovi kvalitní 
granule a těšíte se na jejich doručení v tomto neotřelém 
balení. Jakmile tato neokoukaná vtipná krabice dorazí, 
otevřete víko, odtrnete perforovaný ovál na horní klopě 
a během chvilky nabíráte krmivo uvnitř. Asi vám u toho 
už v tuto chvíli bude asistovat i váš pes, který nemá 
nikdy dost. Vy ovšem po nakrmení opět zavřete víko. 
(OK, někdy na vás ty jeho psí oči přece jen zapůsobí  
a vy ho ještě jednou na chvilku otevřete.) Pytel uvnitř stojí 
ve vzpřímené poloze, takže se vám granule nesypou 
nikde po bytě. A krmelec už čeká na svou další velkou 
chvíli, aby nasytil psího miláčka další dávkou krmení.

Když vyberete i poslední granule, těžko se s krmelcem budete 
loučit. My ho používáme třeba jako outdoorový koš při za-
hradním grilování nebo jako útočiště psích hraček. A pokaždé 
se najde někdo, kdo nakonec předčítá vtipné hlášky natištěné 
na Kaniku. Ale i na loučení existuje řešení, říká se mu recyk-
lace. Naše obaly jsou kompletně vyrobené z papírové vlnité 
lepenky. A ta je, jak známo, 100% recyklovatelná. My v DS 
Smith uděláme ze starého obalu papír a pak znovu lepenku  
i nový obal za několik dní. Máme vlastní recyklační divizi  
i papírny, takže koloběh recyklace a ochranu životního pro-
středí už tak nějak máme v krvi… nebo spíš ve firemní DNA.

V PACKRIGHT CENTRU společnosti DS SMITH PACKAGING se za poslední dva roky jeho činnosti zrodila celá 
řada designů a nových obalů i jejich konečných prototypů. U naší inovační tabule se sejdou lidé různých profesí se 
skvělými nápady a společným cílem. Po dynamických diskusích už jen sledují, jak se designérům rodí pod rukama 
prototyp nového balení. „Svoje dítě“ si zákazník odnese okamžitě domů. Stejně jako první balení psího krmení Kaniko, 
které se pro všechny z nás už od první chvíle stalo srdeční záležitostí.  

Jak se rodí nový obal  
v DS SMITH PACKAGING
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nabízejí plnobarevný tisk CMYK inkousty (neumějí bílou, ražby 
atd.). Na trhu jsou i tiskárny využívající laserové technologie, 
ale ty nabízí pouze jeden výrobce.

Skutečný průlom v rychlosti nastal 
až díky využití širokých tiskových hlav
Se stolními inkoustovými tiskárnami začala před více než  
10 lety japonská společnost Kanematsu pod značkou 
SwiftColor, následně přišel EPSON, MEMJET a další. 
Inkoustové tiskárny byly na trhu již předtím, ale kvalita tisku  
a rychlost nebyla dostatečná. Opravdový průlom v rychlosti 
nastal až díky využití širokých tiskových hlav (tzv. single pass). 
Tiskárny jsou osazeny tiskovými hlavami, které pokrývají téměř 

Zákazník byl před 10 lety ochoten čekat na dodání 
etiket několik týdnů, ale dnes je to jen několik dní či 
dokonce  hodin. Jsou zákazníci, kteří požadují dodání 

etiket do 48 hodin a navíc v množství jen stovek kusů, ale 
desítek variant.

Pro řadu těchto zákazníků tak může být řešením tisk etiket 
přímo u sebe –  tzv. inhouse. Požadavky na tisk etiket „in-
house“ jsou jednoduché – podobná kvalita, podobná cena, 
rozumné požadavky na obsluhu a dostatečná rychlost. Není 
to řešení pro každého zákazníka a většinou je nutné udělat  
i úpravy stávajících etiket pro optimalizaci kvality a nákladů. 
Tiskárny využívají převážně technologii inkoustového tisku, 

VÝROBA ETIKET DÍKY VYŠŠÍMU TLAKU NA KVALITU OBALŮ A BALENÍ ZÍSKÁVÁ NA VĚTŠÍ DŮLEŽITOSTI. 
ZÁROVEŇ JE TRENDEM SNIŽUJÍCÍ SE MNOŽSTVÍ A VĚTŠÍ VARIABILITA ETIKET NA PRODUKTU. JEN PÁR 
VÝJIMEK AKCEPTUJE ETIKETU VYTIŠTĚNOU NA TERMOTRANSFEROVÉ TISKÁRNĚ, KDE NENÍ MOŽNÉ 
GARANTOVAT ČITELNOST MENŠÍCH ZNAKŮ ČI ČÁROVÉHO KÓDU. JEDNODUCHÉ ČERNOBÍLÉ ETIKETY 
JSOU NAHRAZOVÁNY PLNOBAREVNÝMI GRAFICKÝMI.

Martin Jamrich

Trendy v digitální  
výrobě etiket – inhouse

TECHNOLOGIE
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celou šířku potiskovaného materiálu. Může jít o koncepci, kde 
je tisková hlava zvlášť pro každou barvu (řešení SwiftColor), 
nebo řešení, kde jedna hlava obsahuje více barevných ka-
nálů, např. MEMJET. Řešení, kde tisková hlava tiskne jen jednu 
barvu, je výhodné, pokud dochází k nerovnoměrnému zatí-
žení jednotlivých barevných kanálů – tisknete převážně jen 
červenou, tak vyměníte jen červenou hlavu. Pokud tisková 
hlava obsahuje více barevných kanálů (jednotlivých barev)  
v rámci jedné hlavy, musíte vyměnit hlavu celou. Na trhu jsou 
tiskárny s šíří tisku 2“, 4“ a 8“ (54, 105 a 210 mm). Díky 
možnosti různých šířek tiskových hlav je možné vybrat tiskárnu 
přesně podle požadavku a tisknout i velmi malé etikety (šířka 
10 mm a délka 6 mm). Všechny tyto tiskárny potiskují mate-
riál z role na roli, takže jsou vhodné i pro průmyslovou apli-
kaci na výrobních linkách. Jsou schopny potisknout materiál 
vícevrstvý (etikety) nebo jednovrstvý (běžný papír či plast).  
U vícevrstvého materiálu je možné, aby byl již předsekaný 
(horní část – samotná etiketa s lepidlem). Druhá možnost je 
potiskovat souvislý pás materiálu a výsek či archování udělat 
až po tisku. Tiskárny obsahují detekční čidla mezery mezi eti-
ketami či černé značky. Přesnost detekce je velmi vysoká, a je 
tak možno potiskovat již předsekané etikety s kvalitní přesností. 

Tiskárny jsou schopny tisknout 7–18 metrů za minutu v šířce 
2–21 cm. Což po představu umožňuje vytištění 420–1080 
etiket (10 × 10 cm) za hodinu. Pokud vezmeme v potaz vy-
užití tiskárny na jednu směnu denně, jsme schopni na „malé“ 
tiskárně udělat 3360–8640 ks za osmihodinovou směnu. 
Jediná technologická časová ztráta je výměna role s mate- 
riálem. Pokud bereme v potaz, že jde o stolní zařízení, které 
je schopen ovládat každý uživatel PC, může to být řešení pro 
řadu společností.

Při tisku na předsekané etikety je počet etiket pro nastavení 
menší než 3 ks (u SwiftColor není třeba nastavovat vůbec). Díky 
rychlosti jste schopni aktuálně reagovat na požadavky na eti-
kety a uspoříte nemalou část prostředků spojených s úsporou 
času vytištěním jen přesného množství, jež potřebujete, a skla-
dováním. Primárně jste takto schopni minimalizovat náklady 
spojené s chybou na etiketě či nutnou opravou dat. Lze takto 
reálně ušetřit až 20 % nákladů spojených s výrobou etiket.
Stolní tiskárny jsou ideální např. pro modernizaci etiket, které 
byly doposud tištěny na termotransferových tiskárnách. Řada 
výrobců sice využívá barevně částečně předtištěnou etiketu, 
ale ani tak není možné dosáhnout na termotransferové tiskárně 
vysoké kvality tisku. Problém je nejenom s nedostatečným rozli-
šením (max. 600 DPI, ale reálně 300 či 200 DPI), ale i tisko-
vými chybami, ke kterým dochází, pokud není termální hlava 
úplně v čistém prostředí a není v perfektním stavu. Výsledkem 
pak jsou etikety, které jsou sice barevné, ale černý text a čá-
rový kód není plně čitelný. 

Kvalita inkoustů za posledních několik let šla výrazně naho- 
ru. Stolní barevné inkoustové tiskárny nabízejí rozlišení od  
1200 × 600 DPI po  1600 × 1600 DPI, velikost kapek in-
koustu je velmi malá, díky plnobarevnému tisku není potřeba 
barevný předtisk. Používají se inkousty na vodním základu (až 
70 % vody), které obsahují buďto barviva (dye), nebo pig-
menty. Inkousty penetrují do materiálu, a tak mají velmi dobré 
vlastnosti z pohledu mechanického oděru či ohybu, nedochází  
k praskání, jaké známe u tonerového laserového tisku. Kvalita 
samotných inkoustů za posledních několik let šla výrazně na-
horu a dnes již není problém světlostálost a odolnost proti 
vodě (pozor, neplatí to u všech výrobců). I kvůli tomu, že dnes 
nejsou pro tyto stolní tiskárny v nabídce všechny druhy mate-
riálu, neustále se vyvíjejí nové. Základní papír matný, lesklý 
a film (plast) matný, lesklý a transparentní nabízí již řada 
dodavatelů. 
 

Pokud výrobce potřebuje etikety, které mají velkou tvarovou 
různorodost, je již dnes možné k těmto menším tiskárnám do-
koupit tvarový ořez etiket. Pro vetší ochranu je pak určena jed-
notka laminace. Není zatím možné jednoduše aplikovat bílý 
tisk či ražbu, ale na druhou stranu máte absolutní flexibilitu. 

POŽADAVKY NA TISK ETIKET 
„INHOUSE“ JSOU JEDNODUCHÉ – 

PODOBNÁ KVALITA, PODOBNÁ  
CENA, ROZUMNÉ POŽADAVKY 
NA OBSLUHU A DOSTATEČNÁ 

RYCHLOST.

Díky krátké  
dráze materiálu 
je technologický 
odpad minimální.

Blok tiskových hlav 
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JAK JSME JIŽ NAČRTLI V SRPNOVÉM VYDÁNÍ MAGAZÍNU 
PACKAGING HERALD, JEDNÍM Z HRÁČŮ NA POLI MYTÍ 
VRATNÝCH OBALŮ JE SPOLEČNOST BB SYSTÉM. TA SE 
ZAMĚŘUJE NA VÝROBU MYCÍCH STROJŮ NA ZAKÁZKU  
A NAVAZUJÍCÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY. MEZÍ JEJÍ KLIENTY  
PATŘÍ NAPŘÍKLAD SPOLEČNOST VAS SOLUTIONS.

Adriana Weberová

Na kvalitu mytí jsou  
v automotive sektoru 
zvlášť přísní

Siemens a VAS Solutions. A právě na poslední jmenovanou 
společnost se zaměříme.

Firma VAS Solutions nabízí komplexní logistické služby ze-
jména pro klienty z automobilového průmyslu na severní 
Moravě. Jedná se především o skladování a logistiku, copac-
king, spedici, zásobování výrobních linek, expedici hotových 
výrobků, řízení, kvalitativní kontroly, silniční přepravu a čištění 
přepravních obalů. „Mytí obalů zajišťujeme pro většinu vý-
znamných automotive klientů, kteří jsou subdodavateli BMW, 
VW, Škoda, Ford, Jaguár, Bentley, Hyundai, Renault apod. 
Někteří u nás obaly myjí pravidelně, někteří nárazově v pří-
padě auditů nebo kvalitativních problémů,“ uvádí Petr Botlík, 
jednatel společnosti VAS Solutions.

Kvalitu výrobku ovlivňuje i čistota obalu
V minulosti zde probíhalo mytí obalů ručně nebo tlakovou 
vodou, což neodpovídalo ani časovým, ani kvalitativním po-
žadavkům klientů, které jsou v automotive sektoru zvlášť přísné. 
„Čistota přepravních obalů patří mezi důležité aspekty, které 
ovlivňují kvalitu finálního výrobku. Jelikož našim klientům po-
skytujeme komplexní službu od příjmu materiálů na sklad přes 
jejich vychystání a zavezení do výroby až po expedici ho-
tových výrobků a třídění vratných obalů, byl nákup kvalitní 
myčky obalů logickým krokem pro zlepšení našich služeb,“ 
vysvětluje Petr Botlík.

Výroba mycích linek společnosti BB SYSTÉM zahrnuje 
širokou řadu strojů – od nejmenších (myček plechovek) 
až po největší stroje určené pro mytí palet, paletových 

vík, bigboxů, gitterboxů a udírenských vozíků. Výrobě mycích 
technologií zde vždy předchází důkladná konzultace se zá-
kazníky. Kromě individuálních požadavků na výrobu strojů na 
míru z jednání se zákazníky vyplývá hned několik obecných 
trendů: požadavek na maximální úsporu energií, vody, my-
cích prostředků a v neposlední řadě na úsporu pracovních sil.

Všechny mycí linky jsou projektovány na míru. Na rozdíl od 
většiny konkurenčních firem zde mycí technologie skládají 
podle rozsahu mytých předmětů. „Znamená to, že zjistíme 
největší a nejmenší rozměry, ale také nejčastější mytý rozměr. 
Na základě získaných informací je stroj vyroben tak, aby 
všechny tyto rozměry zvládl umýt a usušit a zároveň byl ma-
ximálně efektivní na nejčastěji používaný rozměr předmětu,“ 
doplňuje Libor Kubelka ze společnosti BB SYSTÉM. Důraz je 
kladen na konstrukci, která odolá i nejhrubšímu zacházení. 
Neméně velký důraz je kladen na rychlý a odborný servis. 
Pro klienty je proto v nabídce tzv. HOT LINE umožňující tr-
valou podporu servisních pracovníků s možností diagnosti-
kovat možné závady na dálku. 

Služby společnosti BB SYSTÉM využívají například firmy 
Hamé, Nestlé, Penam, United Bakeries, MP Krásno, TAURIS, 
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Společnost VAS Solutions se rozhodovala mezi třemi dodava-
teli průmyslových mycích zařízení. Vítězem se stala společnost 
BB SYSTÉM, která byla schopna vyjít vstříc nejen cenou a do-
dacím termínem, ale také schopností zapracovat do finálního 
výrobku specifické požadavky na míru. 

„Potřebovali jsme stroj, který by byl co nejuniverzálnější z po-
hledu rozměrů a znečistění přepravek, měl dostatečnou kapa-
citu a bylo by jej možno do budoucna modulárně rozšiřovat. 
Dále jsme měli specifické požadavky na částečnou rekupe-
raci vody a páry, napojení do okruhu s lapolem (odlučovač 
lehkých kapalin) a čističkou odpadních vod, ale také na elek-
trický příkon, který je u těchto zařízení extrémní,“ upřesňuje 
Petr Botlík.

Nové mycí zařízení BBP je určeno na plastové přepravky typu 
KLT nebo multipack a jim podobné obaly, a to včetně jejich 
vík. Rozměrově dokáže umýt všechny standardní velikosti až 
do maximálních rozměrů 800 × 500 × 500 mm. 

Další myčka slouží pro mytí paletových vík a plastových palet 
až do max. rozměru 1200 × 1600 × 165 mm a je také vy-
robena firmou BB SYSTÉM.

Většinou se jedná o znečištění od prachu, oleje a kovových 
nebo plastových špon. S tím vším se nová myčka ve spojení  
s ČOV bez problémů vyrovná. Nejsložitější však bývá odstra-
ňování etiket, které je časově velmi náročné a převážně jde  
o ruční práci. „Nejhůře se myjí a suší staré poškrábané obaly, 
které měly být už dávno vyřazeny z oběhu, a zákazníci je  
z ekonomických důvodů stále používají. Výsledek mytí u těchto 
obalů již není ideální,“ upozorňuje Petr Botlík.

Proces mytí a sušení, při němž dochází k průchodu přepravky 
mycím a sušicím tunelem, se pohybuje podle nastavení rych-
losti strojů a teplot v řádu jednotek minut. Zpravidla tak jde  
o 250 až 500 přepravek za hodinu. Kapacitu mycího pro-
cesu ovlivňuje míra znečištění přepravek.

Pro společnost VAS Solutions bylo v zadání stěžejní zaručení 
kontinuálního běhu mycí linky, kdy jakákoli porucha je pro-
blém, který musí být rychle odstraněn. „Servis proto zajišťujeme 
nonstop 24 hodin,“ uvádí Libor Kubelka ze společnosti BB 
SYSTÉM, kterého doplňuje Petr Botlík: „S myčkami BB SYSTÉM 
jsme spokojeni a do budoucna bychom volili stejného doda-
vatele. Nejdůležitější je spolehlivost strojů i ve třísměnném pro-
vozu a rychlé servisní zásahy ze strany dodavatele.“ 
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VÝROBCE MOTOROVÝCH PIL, SPOLEČNOST STIHL, ROZŠÍŘIL ŘADU ROBOTŮ FANUC, KTERÝCH 
VYUŽÍVÁ STOVKY, O NOVÉHO SPOLUPRACUJÍCÍHO ROBOTA CR-35IA. ROBOT SNIŽUJE ZATÍŽENÍ 
ZAMĚSTNANCŮ NA LINCE URČENÉ K BALENÍ TZV. ZKRACOVACÍCH PIL.

Adriana Weberová

Robot osvobodil  
zaměstnance od  
zvedání těžkých břemen

Společnost STIHL sídlící ve Waiblingenu poblíž Stuttgartu 
vyrábí kromě řetězových pil také řadu benzinových zkra-
covacích pil. Manipulace s pilou, jejíž hmotnost je 10 kg, 

 byla pro obsluhu obtížná. Celkové přepravované množství za 
jednu směnu na jednoho zaměstnance se pohybovalo kolem 
osmi tun. Výrobce se proto snažil najít řešení, jak na balicí 
lince snížit značné zatížení zaměstnanců.

Manipulace s pilou spočívala v jejím odebrání ze závěsného 
dopravníku, v provedení zkoušky protřepáním a nutnosti udržet 
pilu zavěšenou, dokud nebude úspěšně dokončena konečná 
vizuální kontrola. Posledním úkolem bylo umístit zkracovací 
pilu do přepravního obalu. „Předtím, než byla na této pracovní 
stanici zavedena manipulace robotem, musel manipulaci  
a zkoušku protřepáním provádět operátor manuálně,“ potvr-
zuje André Lange ze společnosti FANUC a dodává: „Zkouška 

protřepáním je vlastně akustický test, při kterém se se zkraco-
vací pilou třepe – jedná se však o důležitý krok pro zajištění 
kvality a finální kontroly. Pokud při třepání uslyšíte zvuk ,klik-
nutí´, je sací hlava nainstalována správně a zkracovací pilu 
je možné zabalit.“

Volba padla na robota FANUC CR-35iA, který vyjmenované 
činnosti zvládne od zaměstnanců převzít. Kromě snížení zá-
těže obsluhy balicích linek současně zvyšuje rychlost manipu-
lace na 250 mm/s.

Robot synchronizuje svou rychlost  
prostřednictvím programu Line Tracking
Na závěsný dopravník lze zavěsit přibližně 80 obrobků. 
Avšak vzhledem k tomu, že doba trvání seřizovacích prací 
na každé zkracovací pile se může během finální zkoušky lišit, 
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ne všechny pozice obrobku na nepřetržitém dopravníku jsou 
obsazeny. Někdy proto může být několik po sobě jdoucích 
pozic neobsazeno. Zatížený hák na závěsném dopravníku, 
na kterém visí zkracovací pila, je podél dráhy dopravníku roz-
poznáván několika kamerovými systémy a tato informace je 
přenášena do hlavní řídicí jednotky a správy dat. Robot syn-
chronizuje svou rychlost s dopravníkem prostřednictvím pro-
gramu pro sledování linky společnosti FANUC Line Tracking 
a potom pilu ve správnou chvíli uchopí. Markus Wahl z tech-
nického oddělení ve firmě STIHL vysvětluje: „Cílem je využít 
robota co nejpravidelněji, aby nedocházelo k žádným pro-
dlevám.“ Jedním z mnoha malých použitých triků je rychlost 
závěsu. Ta byla navržena tak, aby byla variabilní.

Cílem je udržovat závěsný dopravník  
za všech okolností prázdný
Aby mohl být robot využíván v plném rozsahu, je po závěsném 
dopravníku použito průběžné úložiště. Vyrovnávací úložiště 
se používá například v případě, že na balicí stanici dorazí 
více zkracovacích pil, než může zaměstnanec kontrolovat 
nebo když má přestávku. Robot pak pracuje plně automa-
ticky. Cílem je udržovat závěsný dopravník za všech okolností 
prázdný. Pokud se „doplňování“ z linky sníží, robot začne 
pracovat na vyprázdnění vyrovnávacího úložiště. Proměnnou 
veličinou je na této pozici zaměstnanec. Časy pro jednotlivé 
testy se mohou lišit. 

Pokud robot přístroj mine, jsou zavedeny různé scénáře likvi-
dace. „Robot zachytí zkracovací pilu za dvě rukojeti, jednu 
po druhé. Pouze po uchopení obou rukojetí může robot sun- 
dat zkracovací pilu ze závěsného dopravníku. Pokud k tomu 
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 nedojde, čeká na další kus,“ říká Markus Wahl a pokračuje: 
„To je důvod, proč kontrolujeme plný náklad zvednutý přímo 
na unašeči.“

Firma STIHL používá při  
výrobě novou technologii
Firma STIHL vytvořila pro model CR-35iA svůj vlastní unašeč, 
který je založen na konvenčním unašeči. „To však není jasně 
vidět, protože unašeč je opatřený krycí vrstvou, takže ochranná 
vrstva má při kontaktu s lidmi další tlumicí účinek,“ vysvětluje 
Markus Wahl. Aby toho bylo možno dosáhnout, bylo ne-
zbytné, aby výrobní inženýři ve Waiblingenu začlenili celou 
řadu dalších technických řešení. 

Výsledkem je, že unašeč byl rozvinut do in-
teraktivního prvku člověk–stroj. Nyní prostřed-
nictvím LED diod označuje, v jakém režimu 

se nachází. Červená LED dioda například svítí, když robot 
pracuje ve vysokorychlostním režimu při rychlosti 750 mm/s. 
Bezpečný režim MRC (Machine Robot Collaboration) je 
označen modrou LED diodou. Osvětlená tlačítka umístěná 
na unašeči umožňují obsluze potvrdit stav OK (v pořádku) 
nebo stav NOK (není v pořádku) v případě, že zjistí závadu  
a zkracovací pilu drženou unašečem je třeba odstranit a pře-
pracovat. Pokud je robot v klidu, například proto, že snímače 
zjistily přítomnost osoby v bezpečnostní oblasti, je funkce 
unašeče deaktivována. Díky tomu se zvládlo úsilí o splnění 
provozních požadavků – užitečná nosnost 10 kg, maximální 
rychlost 750 mm/s a prudký profil zrychlení.

Úsilí spojené s integrací systémů, a to nejen s ohledem na 
unašeče, vyvolává otázku, proč se firma STIHL nespoléhala 
na externího systémového integrátora a raději se zabývala 
vlastním vývojem. Markus Wahl nemusí nad odpovědí pře-
mýšlet dlouho: „Známe naše produkty, naše procesy a naše 
zaměstnance ve výrobním centru. A protože jsme hovořili s pra- 

Robotické unašeče se speciálním hmatovým snímáním působí 
mezi člověkem a robotem jako interaktivní prvek.

Před instalací robota musel manipulaci  
a zkoušku protřepáním provádět operátor 
manuálně.



TECHNOLOGIE

covníky ve výrobě již v rané fázi, známe také různé situace, 
které mohou nastat.“ Kromě toho by externímu integrátorovi 
trvalo značnou dobu, než by se seznámil s příslušnými data-
bázemi produktů a sestav a získal znalosti týkající se struktury 
výrobního systému. Jak zdůrazňuje André Lange: „Naše po-
žadované specifikace bychom nemohli definovat předem.“

Řídicí technologie a uživatelské  
rozhraní všech robotů FANUC jsou stejné
Ukázalo se, že možnost použití spolupracujícího robota  
CR-35iA s běžným řídicím systémem společnosti FANUC, 
který je stejný jako u jeho žlutých „kolegů“, má jednu zásadní 
výhodu: Řídicí technologie a uživatelské rozhraní jsou stejné. 
Použité systémové komponenty, jako je program společnosti 
FANUC Line Tracking, který je obzvláště užitečný pro synchro-
nizaci se závěsným dopravním systémem, integrace kame-
rových systémů nebo osvědčené softwarové řešení Collision 
Guard, jsou ve firmě STIHL již známé a velmi oceňované. 

A právě zde má firma STIHL mnoho zkušeností. Od prvního 
zavedení robotiky v polovině devadesátých let minulého sto-
letí se v této oblasti nahromadilo velké množství know-how, 
zejména díky stovkám robotů FANUC pracujících ve všech zá-
vodech firmy STIHL na celém světě. André Lange zdůrazňuje, 
že: „Na všech pracovištích přijímáme a dodržujeme relativně 
jednotné koncepce výroby. Výrobní zařízení, které využíváme 
po celém světě, například roboty FANUC, nám na různých 
úrovních usnadňují život – od inženýrství a programování až 
po servis.“ 

Ostrý provoz již za tři dny
Spuštění výroby trvalo pouhé tři dny. Krátkého termínu bylo 
dosaženo díky důkladné přípravě spočívající v ročním vývoji 
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20 let zkušeností s obalovými službami
FM Logistic je specialistou na obalové služby. 
Svým klientů pomáhá přizpůsobovat jejich produkty 
požadavkům trhu. Svěřte svůj promoční a 
sezónní co-packing do rukou profesionálů.

Kontakt:
E-mail: sales-cz@fmlogistic.com; tel:+420 220 413 201; 
Výrobní kapacity: Tuchoměřice - Praha západ;  
                Jirny - Praha východ
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technických požadavků a přípravě pracoviště na model  
CR-35iA. To, že se dlouhá příprava podařila, potvrzuje fakt, 
že už při první noční směně robot pracoval bez jediné chyby. 
K jeho úspěšnému nasazení pomohli také pracovníci balicí 
linky, kteří byli do projektu zapojeni od začátku. Nejenže byli 
schopni nabídnout odborné posouzení sestav testu, ale měli 
také vliv na design a ergonomii. Markus Wahl, který je zod-
povědný za budování montážních systémů, pracoval během 
vývojového období s roboty každý den: „Zaměstnanci pracu-
jící na balicí lince měli velké množství dobrých nápadů, které 
jsme použili.“ Vzhledem k tomu, že návrhy vycházely přímo  
z praktických zkušeností, mělo to jak technický smysl, tak  
i lepší přijetí nového řešení pracovníky.

Bezpečnost především
Model CR-35iA je v každodenním provozu déle než půl roku 
a spokojen s robotem není jen projektový manažer André 
Lange a Markus Wahl. Byl zcela přijat i pracovníky obsluhy. 
Spolupracující robot, kterému láskyplně říkají Hulk, je něco, co 
si žádný zaměstnanec firmy STIHL nechce nechat ujít.

Společnost STIHL v budoucnu počítá s ještě vyšší mírou využí-
vání kolaborativních robotů. Argumenty, které má André Lange 
ve prospěch MRC, lze víceméně aplikovat i na konvenční 
robotiku. Nicméně jasně poukazuje na to, co je pro firmu 
STIHL klíčovým krokem: „Již máme zaveden vysoký stupeň 
automatizace, od této chvíle však musíme vyhledávat a uza-
vírat stávající mezery. Tato technologie otevírá nový prostor 
pro projektování výrobních závodů.“

KOLABORATIVNÍ ROBOT  
V AKCI NA VIDEU
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Mezi základní logistické procesy pro dopravníkové 
systémy patří nakládka/vykládka, přeprava, tří dění, 
měření, vážení a skenování. Dopravníkové systémy 

řeší jednotlivé logistické procesy tak, aby odpovídaly pod-
mínkám provozu v příslušných režimech ranního, odpoledního 
či nočního třídění. Klíčovým faktorem je zpravidla požadavek 
na třídicí kapacitu.

Překladiště poskytovatelů balíkových služeb mohou být vyba-
vena plně automatizovanými technologiemi podobnými jako 
ve společnost PPL CZ, která na svém centrálním překladišti 
disponuje plně automatickým tříděním. „Pásové vstupy regu-
lují rozestupy mezi balíky a posílají je na třídič, kde botičkový 
třídič rozděluje balíky na jednotlivé směry, kterými jsou přes 
nově instalované spirálové skluzy pomocí motorového pásu 
nakládané do kamionů,“ popisuje proces generální ředitel 

společnosti Petr Chvátal a dodává: „Na největších depech 
a na centrálním překladišti se třídicí technologie počítá na 
jednotky kilometrů (dva až tři).“ Centrální překladiště dokáže 
zpracovat 15 000 zásilek za hodinu.

Také Geis Parcel CZ  
používá botičkový sorter
Centrální překladiště společnosti Geis Parcel CZ v Modleticích 
je vybaveno dvouliniovým plně automatickým botičkovým sor-
terem od společnosti VanRiet s kapacitou 16 000 balíků za 
hodinu. „Jde o projekt na míru, to znamená, že design třídičky 
byl vytvořen přímo pro naše potřeby a do konkrétní budovy,“ 
vysvětluje Aleš Vykydal, provozní ředitel Geis Parcel CZ.

Vstup do třídicích linek zde obstarávají pásové dopravníky, 
na kterých balíky putují ke skenovacím uzlům. Dále prochá-
zejí i zde botičkovým třídicím systémem, který třídí zásilky na 
základě informací načtených z adresního štítku. Zásilky jsou 
vykloněny botičkou v místě návazného směru přepravy a po 
válečkové gravitační dráze putují na nakládkový dopravník. 
Zde je obsluha uloží do návěsu kamionu. „Celý průběh třídění 
je sledován bezpečnostními kamerami, takže je vždy dohleda-
telné, jak konkrétní zásilka prošla systémem a v jaké kondici, 
a to od samotné vykládky z vozidla až po uložení do návěsu 
na konci třídění. Umožňuje nám to LED osvětlení ramp, jehož 
svítivost je dostatečná pro dobré osvětlení celého nákladového 
prostoru vozidla,“ doplňuje Aleš Vykydal.

Hlavní budova depa společnosti DPD CZ v Nehvizdech se 
skládá z administrativní a provozní části na výklad a třídění 
zásilek, kolmo se na ni napojují dva devadesátimetrové kurýrní 
prsty. Kapacita depa přesahuje 17 000 balíků. 
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PPL CZ na svém centrálním překladišti disponuje plně automatickým tříděním.

TŘÍDICÍ LINKY  
V AKCI
DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY PRO BALÍKOVÉ 
SLUŽBY JSOU NAVRHOVÁNY PODLE POŽADOVANÉ 
TŘÍDICÍ A PŘEPRAVNÍ KAPACITY, PODLE TYPŮ  
A ROZMĚRŮ PŘEPRAVOVANÉHO ZBOŽÍ, POČTU 
VSTUPNÍCH I VÝSTUPNÍCH BRAN, ALE TAKÉ PODLE 
PLOCHY HAL, KDE JSOU IMPLEMENTOVÁNY. 
TŘÍDICÍ KAPACITA SE V AUTOMATIZOVANÝCH 
PROVOZECH POHYBUJE KOLEM 15–16 TISÍC 
BALÍKŮ ZA HODINU.

Adriana Weberová

SEZNAMTE SE S ŘADOU 
e-Series 
Nejprodávanější 
kolaborativní robot.

UR3e UR5e UR10e
S řadou kolaborativních robotů e-Series od Universal 
Robots můžete jednoduše automatizovat, zefektivnit 
a rozšířit svou výrobu. Řada e-Series, která je 
výsledkem neustálého zlepšování a inovací, dokáže 

zvýšit vaši produktivitu bez ohledu na velikost fi rmy, 
odvětví či aplikaci. Podívejte se, jak může e-Series 
pomoci vašemu podnikání. 

Více informací o e-Series naleznete 
na universal-robots.com/cs/e-series/

Rychlé nastavení

Flexibilní

Snadné 
programování

Rychlá návratnost

Kolaborativní 
a bezpečný

DPD CZ V SOUČASNÉ DOBĚ  
VYUŽÍVÁ MANUÁLNÍ TŘÍDĚNÍ – VÍCE NA
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OBALY MOHOU VÝRAZNĚ PŘISPĚT K OPTIMALIZACI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE.  
A NAOPAK. KDO OBALY PODCENÍ, PŘICHÁZÍ O POTENCIÁL PRO SNÍŽENÍ SVÝCH NÁKLADŮ.  
NÁVODY NA IDEÁLNÍ OBALOVÁ ŘEŠENÍ NAJDETE V NÁSLEDUJÍCÍM ČLÁNKU.

Adriana Weberová

Klíčová role obalů  
v dodavatelském 
řetězci

Vzhledem k rozmanitosti zboží prodávaného v e-shopech 
Jiří Hlávka doporučuje v tomto odvětví používat obaly vy-
robené na míru. Aktuální rozměr krabice může být vyroben  
z lepenky automaticky pomocí online kartonážního stroje spo-
lečnosti Panotec. „Odpadá tak nutnost držení skladové zá-
soby velkého množství rozměrů krabic, postačí pouze několik 
šíří nekonečné lepenky. Obsluze navíc může pomoci software, 
který na obrazovce ukáže, jak maximálně využít prostor uvnitř 
krabice pro skupinové balení produktů,“ vysvětluje výrobu Jiří 
Hlávka. Krabice na míru navíc zcela eliminuje výplňové ma-
teriály. „Při použití krabice na míru dojde ke snížení objemu 
krabice o 76,7 % a poklesu hmotnosti balicího materiálu  
o 68 %, což s sebou nese finanční a přepravní úsporu, 100% 
ochranu produktu, rychlejší zabalení produktu bez fixací a v ne- 
poslední řadě jde o balení šetrné k životnímu prostředí,“ vy-
jmenovává benefity obalového řešení Jiří Hlávka. 

Také správná volba materiálu hraje v optimalizaci dodavatel-
ského řetězce významnou roli. THIMM Packaging proto nabízí 

Správně navržený obal, vyrobený například z vlnité le-
penky, zohlední všechny části dodavatelského řetězce: 
balicí proces, skladování, přepravu, otevírání a pří-

padné opětovné uzavření obalu i jeho recyklaci.

U ručního balení, které je rozšířeno zejména u e-commerce, 
snadno sestavitelný obal, například se samosvorným dnem, 
urychlí celý balicí proces. „Obal opatřený integrovanými le-
picími páskami kromě toho umožní uzavření obalu bez dal-
ších pomůcek. Výsledkem jsou zrychlené jednotlivé kroky  
v balicím procesu a zvýšení produktivity,“ uvádí Martin Hejl, 
jednatel společnosti THIMM Packaging. „Aktuálním trendem 
je také důraz na minimalizování obalu při zachování kvalitní 
ochrany zboží,“ připomíná Jiří Hlávka, obchodní zástupce 
společnosti Packung.

Příkladem snadno sestavitelného obalového řešení je zásil-
kový obal z produkce společnosti THIMM Packaging. „Naše 
firma pro zahraniční e-shop Zalando dodává obaly s dvěma 
integrovanými lepicími páskami – jednu pro první uzavření 
obalu a pro případné zaslání zboží zpět slouží druhá lepicí 
páska, kterou spotřebitel obal pohodlně opět uzavře. Také ote-
vírání zásilky Zalando svým zákazníkům usnadňuje. V obalu 
je zapracována i odtrhávací páska, po jejímž odtržení dojde  
k otevření, aniž by k tomu bylo potřeba jiných pomůcek,“ po-
pisuje řešení Martin Hejl. 

Zasilatelský obal s lepicími a odtrhávacími 
páskami od společnosti THIMM Packaging

MANIPULACE S OBALEM  
NA VLASTNÍ OČI – ZHLÉDNĚTE VIDEO
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tzv. T-vlnu, která svými parametry (výška a členění vlny) za-
padá mezi standardní B-vlnu a E-vlnu a přináší řadu výhod. 
Díky tomu, že je T-vlna plošší, lze obalů/přířezů na paletu 
vyskládat více, čímž se sníží náklady na skladování i pře-
pravu. V balicích strojích se do zásobníku vejde více obalů, 
což zjednodušuje manipulaci a zvýší produktivitu výroby.  
„I pro ruční balení je T-vlna vhodnější, neboť se obaly snáz 
sestavují. Navíc lze T-vlnu velmi dobře potisknout, a to takřka 
bez vlnkového efektu. Celkově lze počítat až s 25% úsporami 
v logistickém a balicím procesu oproti použití B-vlny. To jistě 
stojí za přehodnocení a zavedení nových obalů,“ doporučuje 
Martin Hejl.

3. srovnání velikosti krabic

I digitální tisk 
může přinést úspory
A v neposlední řadě i využití digitálního potisku obalů přispívá 
k optimalizaci dodavatelského řetězce. Tím, že z procesu pří-
pravy tisku odpadá zajištění tiskového štočku, který pro digi-
tální tisk není potřeba, mohou marketéři s grafikou před tiskem 
pracovat až do poslední chvíle. To poskytuje velkou volnost, 
která je potřeba zejména u akčních obalů, a umožnuje rea-
govat na zcela aktuální podněty z trhu, popřípadě i na akti-
vity konkurence. 

1. standardní balení
2. ukázka balení na míru bez 
výplně od společnosti Packung
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OPTIMALIZACE  
DESIGNU OBALU 
PŘINESLA 25% 
NÁRŮST POČTU 
JEDNOTEK NA 
PALETĚ

CASE STUDY 

Klient z oblasti spotřební elektroniky se rozhodl optima-
lizovat přepravní lepenkové obaly na své výrobky. 
Společnost chtěla minimalizovat spotřebu papíru a od-

stranit odpad z obalů z vlnité lepenky bez vlivu na funkčnost 
nebo ochranu produktu. „Naším úkolem bylo přinést úsporu 
v balení a zvýšit počet balení na paletě,“ upřesňuje Libor 
Zajíček, business development manager pro Evropu a stře-
dovýchodní Afriku společnosti RRD Supply Chain Solutions.

Odborníci na strukturální design v RRD designovém centru 
začali proces hloubkovou analýzou spotřeby obalového ma-
teriálu a odpadu při výrobě obalu. Analýza probíhala s po-
užitím softwaru, kde se hledala jiná kombinace a rozvržení 
skládacích klop obalu potřebných pro vytvoření funkčního 
obalu, který splňuje strukturální normy pro bezpečné uložení 
daného produktu, a zvolení rozměru vhodného lepenkového 
archu pro výsek. Poté se designéři pokoušeli virtuálně se-
skládat tvary obalů na arch tak, aby vznikla požadovaná 
úspora použitého materiálu a odpadu z výseku. 

SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA ČELÍ ZKRACUJÍCÍM SE 
DODACÍM LHŮTÁM, NEUSTÁLE SE MĚNÍCÍM 
POŽADAVKŮM ZÁKAZNÍKŮ A TLAKŮM NA NIŽŠÍ 
NÁKLADY. TATO PŘÍPADOVÁ STUDIE UKAZUJE, 
JAK INOVATIVNÍ DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC A SLUŽBY 
BALENÍ MOHOU POMÁHAT SPOLEČNOSTEM  
Z OBLASTI SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY ČELIT TĚMTO 
VÝZVÁM A ZVYŠOVAT EFEKTIVITU.

Adriana Weberová

Původně se na výrobu jednoho milionu krabic spotřebovalo 
86 t produkčního materiálu. Po výrobě činil odpad 38,8 %, 
takže téměř 40 % materiálu zůstalo nevyužito. „Už první na-
vržené řešení, spočívající v úpravě rozvržení skládacích klop 
přineslo snížení spotřeby materiálu o 10,4 % a snížení od-
padu o 4 %,“ uvádí Libor Zajíček. Po řadě dalších návrhů  
a jednání s klientem vyvinul tým RRD design obalů, který snížil 
spotřebu materiálu o 25 % a snížil množství odpadu ve formě 
zbývající lepenky po řezání o 13,8  %.„Vnější design obalu 
a původní rozměry byly zachovány. Upravením tvarů a jiným 
umístěním skládacích klop se zajistilo efektivnější vložení tvarů 
obalu na arch, ze kterého se vyrobilo více kusů, čímž vniklo 
méně odpadu,“ popisuje Libor Zajíček. K výrobě milionu kusů 
krabic tak stačilo již pouhých 64,7 tuny.

Druhá část úkolu spočívala ve zvýšení počtu balení na paletě
Prvním krokem bylo analyzovat rozměr přepravního a velko-
obchodního balení a určit optimální počet jednotek uvnitř. 
Výsledkem měl být optimální rozměr přepravního obalu, který 
by zajistil v souvislosti s rozměrem palety větší množství ulo-
žených výrobků. 

Finální návrh využívající krabice s rozměry 369 × 414 × 
245 mm s pomocí spirálovitého uložení krabic na paletu při-
nesl 95,5% využití prostoru na paletě, na kterou se nyní vešlo 
1200 kusů, což představuje 25% nárůst počtu jednotek na 
paletě. Analýza struktury obalů klientovi přinesla zefektivnění 
procesů a pomohla mu odhalit skryté zisky. Výsledkem jsou 
nižší náklady v dodavatelském řetězci. 

Díky novému 
designu obalu  
se snížila spotřeba 
materiálu o 25 %  
a množství odpadu 
o 13,8 %.

FINÁLNÍ ÚPRAVĚ PŘEDCHÁZELY  
DVA NÁVRHY – VÍCE NA 



„šedé“ ekonomiky na trhu s paletami. Samozřejmě se ne-
zabýváme pouze pozitivními novinkami, ale trvale řešíme 
i oblast padělaných a nekvalitních palet na našem trhu, 
které trápí nejen EPAL, ale i většinu poctivých společností, 
jež působí na trhu s paletami. Zde velmi často dochází  
k porušování ochranných známek, v našem případě tedy 
EPAL, kdy je běžná paleta vydávána za paletu značkovou 
a licencovanou. Tímto krokem nepoctivý nelicencovaný vý-
robce nebo opravce palet „unikne“ přísné kontrole kvality 
ze strany EPAL. A o to nepoctivým výrobcům i opravcům palet 
jde především. Vede to k celé řadě konkrétních prohřešků proti 
definované standardizované kvalitě palet. Mezi nejčastější 
patří úspory (nazývejme to pravým jménem – ošizení zákaz-
níka) na materiálu, kdy jednotlivé díly palet nesplňují poža-
davky dané normou. Zde se jedná o tloušťku a šířku prken 
nebo rozměry špalků. Dále dochází k používání necertifiko-
vaných a nevhodných hřebíků. Další, rozhodně ne poslední, 
ale velmi důležitou oblastí, která je často těmito podvodníky 
„opomíjena“, je požadovaná vlhkost dřeva, která musí být 
pod 22 %. S tím také souvisí často chybějící fytosanitární 
ochrana dřeva – tedy tepelné ošetření dřeva jako ochrana 
proti škůdcům.

Děkuji všem našim klientům za důvěru a spolupráci v le-
tošním roce. Mohu přislíbit, že jak Zemský výbor EPAL, tak 
i všichni výrobci a opravci palet EPAL vám budou i nadále 
poskytovat služby a výrobky nejvyšší kvality! Těšíme se na 
další spolupráci!   

www.epal.eu

V České republice a na Slovensku se nám v posled-
ních letech rovněž velmi dobře daří. Počty vyrobených 
a opravených palet EPAL v roce 2017 vzrostly při-

bližně o 50 % oproti předešlému roku, a to již třetí rok po 
sobě. Aktuální výsledky pak ukazují, že obdobného růstu do-
sáhneme i v letošním roce 2018. Přesto EPAL jako jedno-
značný lídr paletového trhu v Evropě i ve světě hledá další 
možnosti, jak uspokojovat nové požadavky svých klientů, 
a již v letošním roce připravil pro své zákazníky dvě klí-
čové novinky. Tou první je nová řada palet EPAL – tzv. CP 
PALETY. Jedná se o palety využívané v chemickém průmyslu. 
Byly vyvinuty ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu 
a vyrábíme je v devíti různých variantách lišících se formáty, 
provedením i nosností. EPAL samozřejmě nabízí plnou sadu 
těchto palet – tedy CP 1 až CP 9.

Jako zcela zásadní trend vidím plné zapojení palet do tzv. 
Průmyslu 4.0 – tzn. další prohloubení a plné nasazení di-
gitalizace a automatizace celého logistického procesu  
a řetězce. Z těchto důvodů EPAL vyvíjí nosiče nákladů bu-
ducnosti. Proto druhou zásadní novinkou je vyvinutí inter-
aktivní palety, kterou EPAL poprvé představil veřejnosti na 
veletrhu LogiMAT 2018 v Německu. Interaktivní paleta již 
nefunguje pouze jako nosič nákladu, ale současně jako 
nosič informací. Tím se uspíšil čas masivního nasazení této 
technologie a inovativních interaktivních palet do oběhu. 
Nasazení interaktivních palet umožní detailně sledovat zásilky 
v oběhu – nejen jejich trasu, ale například i klimatické pod-
mínky, kterým je zboží vystaveno po dobu přepravy i sklado-
vání. Společnosti tak budou mít komplexní přehled o svých 
paletách, čímž by mělo rovněž dojít k zásadnímu omezení 

EPAL celosvětově DOSÁHL za rok 2017 REKORDNÍHO VÝSLEDKU 115,8 milionu vyrobených a opravených 
palet EPAL. To představuje 10% meziroční nárůst, a to jak v počtu vyrobených, tak i opravených palet. Současně je 
však důležité si uvědomit, že na celém světě, většinou v Evropě, je již v oběhu přes 500 milionů palet EPAL. 

Milan Kovařík, ředitel Zemského výrobu EPAL pro Českou a Slovenskou republiku

EPAL POKRAČUJE V RŮSTU  
A ROZŠIŘUJE SVÉ PORTFOLIO

PR PREZENTACE
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Specialista na etikety a obaly, společnost FLEXON, působí na našem trhu téměř 20 let. Pro tisk samolepicích etiket 
využívá již mnoho let švýcarské tiskové stroje značky GALLUS. Kromě tří flexotiskových strojů si společnost nedávno 
pořídila další úzkoformátový rotační stroj, tentokrát ale s ofsetovými tiskovými jednotkami – Gallus TCS 250. 
Provozem tiskárny nás provedl Daniel Mencl, key account manager flexo společnosti Heidelberg, do které firma 
Gallus patří. 

Adriana Weberová

FLEXON využívá Gallus už deset let

REPORTÁŽ

Společnost Flexon jako první v České republice instalo-
vala v roce 2008 rotační tiskový stroj Gallus RCS 330. 
Tento univerzál umožňující kombinaci různých tiskových 

technologií a zušlechťovacích operací je vhodný na nejná-
ročnější zakázky. „V roce 2008 jsme hledali ideální kombi-
naci tiskové technologie na etikety kombinované se sítotiskem.  
V té době nám nebyl schopen na-
bídnout tuto alternativu nikdo jiný 
než Gallus. Od té doby si pořizu-
jeme pouze stroje této renomované 
značky,“ říká Martin Chaluš, ředitel 
společnosti Flexon.

Gallus RCS 330 je vybaven osmi 
jednotkami, v nichž lze kombinovat 
UV flexotisk s rotačním sítotiskem, 
případně i s horkou ražbou. Tiskový 
stroj RCS 330 umí potiskovat různé 
materiály, jako jsou samolepicí eti-
kety a fólie. Tisknout dokáže s vy-
užitím UV barev do šíře 330 mm. 

V září 2011 byl v tiskárně instalován druhý stroj Gallus RCS 
330. Ten má již devět jednotek. Navíc je vybaven nonstop 
odvinem a návinem, což umožňuje kontinuální tisk. Řada strojů 
RCS je určena například k potisku fóliových etiket na kosmetiku 

a farmacii, ale také k potisku tzv. peel of etiket (vícevrstvé eti-
kety). Zákazníky tiskárny jsou kromě jiných společnosti Tomil 
a Sanytol.

Třetím flexotiskovým strojem je 
Gallus ECS 340 s osmi tisko-
vými jednotkami. V porovnání  
s modelem Gallus RCS 330 jde 

o jednodušší stroj s vysokou produktivitou, který je schopen 
plnit nároky běžné etiketové produkce. Potiskovat umí široké 
spektrum materiálů, a to jak papírových, tak i samolepicích  
a fólií. Stroj je využíván například k potisku termoetiket pro 
společnosti Jihočeská drůbež a Klatovské uzenářství.

První tiskový stroj Gallus RCS 330 byl v tiskárně instalován v roce 2008.

  Druhý stroj Gallus RCS 330 má již devět jednotek,  
  a navíc je vybaven nonstop odvinem a návinem,  
  což umožňuje kontinuální tisk.

Největší výhodou stroje  
Gallus ECS 340 je příznivý 
poměr ceny a výkonu.



REPORTÁŽ

Efektivní řešení pro digitální plnobarevný tisk
etiket pro každou velikost a aplikaci

www.pap4ever.cz • 602 292 915 •  mjamrich@pap4ever.cz

Neprodáváme krabice, ale nabízíme komplexní 
zákaznické řešení. Technologie v showroom.

Kompletní porfolio produktů pro řezání etiket
z arhu i role, včetně laminace a prořezu

Modulární a škálovatelný inkoustový systém
 pro CMYK tisk pro průmyslové aplikace

Zajímavostí je, že základní konstrukce strojů ECS 340 je vyro-
bena z žuly, což zvyšuje celkovou robustnost stroje a snižuje 
vibrace během tisku. Tím je dosaženo velmi vysoké kvality 
produkce. Stroj umožňuje pracovat s úzkou dráhou substrátu 
o maximální šíři 345 mm. Největší výhodou je příznivý poměr 
ceny a výkonu. 

Nejnovějším strojem z rodiny Gallus je ve společnosti Flexon 
semirotační ofsetový stroj Gallus TCS 250. Instalován byl  
v únoru 2018. „Stroj jsme si primárně pořídili ze dvou dů-
vodů. Chtěli jsme více nahlédnout do nápojového, konkrétně 
do vinařského průmyslu. Druhým důvodem jsou podstatně lev-
nější vstupy v porovnání s technologií flexotiskovou,“ podo-
týká Martin Chaluš. Nový stroj se skládá ze čtyř ofsetových 
tiskových jednotek, horké ražby a páté ofsetové tiskové jed-
notky umožňující přetisknout horkou ražbu. Následuje lakovací  
a sítotisková jednotka, semirotační výsek, odvin mřížky a ná- 
vin. Tiskárna plánuje stroj využívat především na výrobu etiket 
pro vinařský a masný průmysl. Například pro rakouské vinař-
ství vyrábějící víno z odrůdy MALBEC. 

Etiketa pro víno MALBEC využívá technologii horké ražby, kdy 
jedna černá je přetisknutá horkou ražbou a druhá černá pře-
tiskuje horkou ražbu. Na etiketě je také přímá červená barva 
a na ní je sítotiskem aplikovaný reliéfní lak – výsledkem je 
hmatatelná struktura nápisu MALBEC. „Aktuálním trendem ve 
vinařství je náhrada embossingu levnější technologií reliéfním 
sítotiskem,“ zmiňuje Martin Chaluš. 

Gallus TCS 250 se skládá ze čtyř ofsetových tiskových jednotek, 
horké ražby a páté ofsetové tiskové jednotky umožňující 
přetisknout horkou ražbu. 

Etiketa s hmatatelnou strukturou nápisu MALBEC
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Vyvrcholením workshopu byla exkurze po montážní hale, kde 
byly představeny tři výrobní řady plotrů KONGSBERG, jejichž 
výhodou je modulární konstrukce umožňující vstoupit do no-
vého výrobního segmentu. 

Provozem účastníky provedl vedoucí výroby společnosti Esko 
Brno Jaroslav Šustr. „Plotr jsme schopni od objednání vyrobit 
podle druhu stroje za deset až patnáct pracovních dní. Jinak 
tack time výroby je každé dvě hodiny expedice jedné mašiny. 
V současné době vyrábíme 16 plotrů za týden.“ Plotry z br-
něnského závodu putují do celého světa. 

OBALOVÝ INSTITUT SYBA uspořádal 20. září ve Vienna Pointu v Brně další workshop, jehož ústředním tématem 
byly fixace a výplně v přepravním balení. Na akci do moravské metropole dorazilo 60 účastníků, což potvrzuje 
rostoucí zájem o specializované obalové vzdělání. Po teoretické části následovala exkurze do montáže plotrů 
KONGSBERG.

Adriana Weberová

O semináře spojené s praxí je zájem 

REPORTÁŽ

Na programu semináře bylo představení fixací a vý-
plní z hlediska materiálů, provedení a technologií.

Přehlídku fixací a výplní
představil Václav Doležal
Václav Doležal z OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA zopakoval 
základní úkoly výplní při fixaci: zachovat uspořádání dílů  
v obalu, chránit povrch zboží před poškrábáním, společně 
s vnějším obalem chránit před proražením krytu zvenčí 
a tlumit nárazy. K fixaci lze používat celou řadu pro-
středků: mřížky, desky s podložkami nebo je možné 
zboží uvázat. Oblíbené jsou například vzduchové pol-
štářky, bublinkové fólie a fixační pytle. Zapomenout by-
chom neměli na fixace papírové – například tvarovaný 
papír či papírová tělíska. Za zmínku stojí skupina fixací 
zahrnující fólie, vázací materiály a v automotive oblí-
bené fixace textilem, které umožňují barevné odlišení pro 
pravý či levý komponent.

Václav Doležal se věnoval také fixaci z EPE – požadav- 
ky, vlastnosti, výpočet. Účastníci byli seznámeni s postupem 
výpočtu na fixace z pěny.

Výroba v nové hlavní hale byla zahájena v roce 2013. 
V současné době se zde vyrábějí v různých konfiguracích modely 
X20, X22 a X24, ale také větší modely C24, C44, C60, C64. 
Největší stoly s šířkou 3,2 m používá řada C.

ESKO NABÍZÍ MULTIFUNKČNÍ SLUŽBY

VHODNÝ OBAL UŠETŘÍ AŽ 20 % NÁKLADŮ

ZNAČKY NA OBALECH  
MAJÍ JASNÁ PRAVIDLA

VÍCE NA

STŘÍPKY Z EXKURZE NA VIDEU
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Plotr v akci bylo možné vidět v demo- 
centru, kde Václav Petr ze společnosti 
Macron Systems předvedl řezání EPE 
fixace.

Desky plotrů jsou před exportem chráněny fólií.

Srdcem výroby je tabule informující  
o stavu jednotlivých zakázek.

Výroba podsestav a portálů 
plotrů probíhá v montážní 
hale, kde je také prostor 
pro vývoj, kde se testují buď 
nově vyvíjené stroje, nebo 
jejich inovované části. 

: Vše od přípravy pro tisk až podokončení po dokončení

Macron Sy s tems, spol. s  r. o.
a u t o r i z o v a n ý  p r o d e j c e
Staňkova 31/270, Praha 4-Háje
T: 242 408 654, M: 602 367 178

E: info@macronsystems.cz
www.macronsystems.cz

Nová úroveň kvality pro FLEXO – CDI Crystal

profesionální nástroje 
pro výrobu obalů, etiket, 
signmaking i akcidenční tisk

příprava
příprava

celosvětově nejrozšířenější sw
nástroj pro návrhy i konstrukce 
obalů a strukturální design

ArtiosCAD

všestranné řezací plotry
KONGSBERG

CTP pro flexotisk s výsledky 
dříve dosažitelnými pouze 
v ofsetu či hlubotisku

CDI (Cyrel Digital Imager)
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VÝZKUM

Z VÝSLEDKŮ PROVEDENÝCH VÝZKUMŮ ZAMĚŘENÝCH NA PROBLEMATIKU POSTOJŮ OBYVATEL  
K TŘÍDĚNÍ ODPADU JE PATRNÉ, ŽE V ČESKÉ REPUBLICE TŘÍDÍ KOMUNÁLNÍ ODPAD JIŽ 73 % OBYVATEL. 
V DLOUHODOBÉM SROVNÁNÍ JE V TÉTO SOUVISLOSTI ZŘEJMÉ, ŽE OD ROKU 2003 SE TENTO PODÍL 
NAVÝŠIL O 10 PROCENTNÍCH BODŮ Z VÝCHOZÍCH 63 %. 

Jiří Remr, Markent

V Česku třídí komunální 
odpad 73 % obyvatel

K nejvyšším meziročním změnám v třídění odpadu v České 
republice docházelo v letech 2003–2006, kdy začala 
komunikační kampaň zaměřená na podporu třídění od-

padu v domácnostech a téma bylo nové a atraktivní.

Pokles v letech 2007–2009 byl dán probíhající ekonomickou 
krizí. Pomalejší tempo růstu, které lze zaznamenat v posled-
ních pěti letech, je dáno částečně stárnutím populace, a také 
pomalým rozvojem sběrné sítě v městech, která nepovažují 
třídění odpadu za prioritu.

Zbývající část obecné populace, která podle aktuálních údajů 
představuje 27% podíl, tvoří netřídiči a tzv. faktičtí netřídiči. 
První skupinou (20 %) jsou obyvatelé, kteří se do systému sběru 
tříděného odpadu nijak nezapojují a kteří rovněž tuto skuteč-
nost otevřeně deklarují. 

Graf:  Třídění odpadu od roku 2003 do 2017
Zdroj:  Markent 2017; N = 8619
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V Česku třídí komunální 
odpad 73 % obyvatel

Druhou skupinu, jejíž podíl činí 7 %, představují lidé, kteří sice 
deklarují svou účast na systému a sami sebe charakterizují jako 
třídiče, nicméně jejich skutečné chování řadí tyto jednotlivce 
mezi netřídiče. Zde lze vypozorovat efekt „sociálního nátlaku“, 
kdy respondent odpovídá podle toho, jaká je podle něj oče-
kávaná odpověď. 

Lokální rozdíly
Zapojení obyvatel v systému sběru tříděného odpadu v jednot-
livých krajích je do značné míry ovlivněno blízkostí barevných 
kontejnerů. Provedený výzkum proto sledoval i subjektivní hod-
nocení vzdálenosti kontejnerů na tříděný odpad od bydliště 
respondentů. Nejmenší podíl obyvatel, kteří mají ze svého 
bydliště zkušenost s blízkým umístěním kontejnerů na tříděný 
odpad, je v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina (61 %, resp. 
63 %). Naopak nejvyšší je v Karlovarském a Pardubickém 
kraji, kde činí podíl dotazovaných, kteří vnímají aktuální umís-
tění třídících nádob jako blízké, 88 %, resp. 84 %. V případě 
ostatních krajů se takto definovaný podíl obyvatel pohybuje 
mezi 64 a 81 %.

 

Nejvíce se o třídění zajímají 
v kraji Jihomoravském, 
nejméně v Karlovarském kraji
Významné rozdíly mezi jednotlivými kraji jsou patrné také  
v zájmu obyvatel o problematiku třídění komunálního odpadu 
a zpracování vytříděného odpadu, kdy největší část populace 
se o tuto problematiku zajímá v krajích Jihomoravském (65 %), 
Moravskoslezském (63 %), Zlínském (63 %) a v Kraji Vysočina 
(63 %). Naproti tomu v krajích Karlovarském, Ústeckém  
a Plzeňském převažují ti, kteří se o informace z oblasti třídění 
odpadu spíše nezajímají. V posledně jmenovaných krajích 
obyvatelům stačí podstatně nižší objem informací o třídění 

odpadu než v ostatních krajích. Ve všech regionech přitom 
platí, že třídiči se o tyto informace zajímají ve větší míře než 
netřídiči. 

Významné je rovněž vnímání důležitosti problematiky třídění 
komunálního odpadu. Zatímco na samém počátku sledova-
ného období, v roce 2001, byla nadpoloviční část populace 
rozhodně přesvědčena o důležitosti třídění a podíl respon-
dentů zastávajících negativní postoj nepřesahoval sedmipro-
centní hranici, po roce 2004, kdy podstatná část obyvatel 
zahrnula třídění odpadu mezi své běžné každodenní činnosti, 
podíl obyvatel přesvědčených o důležitosti třídění již nepře-
sáhl 45% hranici.

Pro 21 % obyvatel 
není třídění důležité
Z dlouhodobě sledovaných změn si můžeme všimnout zvýšení 
podílu těch, kteří jsou naopak přesvědčeni o tom, že třídění 
není důležité. Je jich aktuálně 21 %, přičemž největší byla tato 
podskupina v roce 2012, kdy tvořila 27 %. Tento výsledek 
však na rozdíl od předchozího nevypovídá o naplňování oče-
kávání obyvatel, ale je naopak argumentem netřídičů, kteří 
tímto způsobem ospravedlňují svou netečnost k problematice 
nakládání s odpady a neochotu třídit. 

VÝZKUM

Graf:  Hodnocení umístění kontejnerů na tříděný odpad
Zdroj: Markent 2017; N = 6809

Graf: Podíl obyvatel v krajích, kteří se zajímají 
 o informace o třídění odpadu
Zdroj:  Markent 2017; N = 8619

K NEJVYŠŠÍM MEZIROČNÍM 
ZMĚNÁM DOCHÁZELO  
V LETECH 2003–2006. 

POKLES V TŘÍDĚNÍ  
V LETECH 2007–2009  
BYL DÁN PROBÍHAJÍCÍ 

EKONOMICKOU KRIZÍ.

Graf:  Vývoj postoje obyvatel k důležitosti třídění odpadu
Zdroj:  Markent 2017; N = 8619
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V letošním roce se prezentovalo celkem 1644 vystavo-
vatelů v celkem 12 halách, v roce 2016 jich bylo pro 
srovnání 1542. Většina z nich byla z evropského sek-

toru. Vedle nejpočetněji zastoupeného Německa nechybělo 
především Nizozemsko, Polsko, Švýcarsko, Česká republika, 
Rakousko a Turecko. Vzrůstající tendence se projevila i u počtu 
návštěvníků, ten letos dosáhl během tří dnů konání veletrhu  
45 000, což je o 4000 více než v roce 2016. Stále 
větší zájem je i ze strany českých vystavovatelů a ná-
vštěvníků. Ryze českých stánků bylo 47, ale české 
zastoupení nechybělo ani v rámci stánků nadnárod-
ních společností.

PackBox Forum v centru pozornosti
Jako obvykle nechyběl ani zajímavý doprovodný program. 
V první podvečer veletrhu proběhlo tradičně i předávání cen 

za nejlepší obalová řešení, inovace a technologie. K hojně 
navštíveným akcím patřilo PackBox Forum, jehož byla part-
nerem i česká obalová asociace SYBA. Novou platformou se 
na základě principu „dva je více než jeden“ stalo i TechBox 
Forum, které bylo více orientováno na svět digitálních techno-
logií, ochranu dat či smart obalová řešení, která jsou často  
i dalším prvkem v boji proti padělání. 

Další novinkou bylo vytvoření Pavilonu obalových asociací  
v hale 6, kde byla ČR zastoupena Sybou. Samozřejmě, že ne- 

Poslední zářijový týden byl ve znamení jednoho z nejvýznamnějších obalových veletrhů v Evropě. Letošní, doposud 
největší, ročník FACHPACK 2018 se konal jako obvykle na norimberském výstavišti. Oproti předchozímu ročníku 
opět zaznamenal nárůst v počtu vystavovatelů, z tohoto důvodu byla organizátory otevřena i další nová hala 8, 
aby veletrh kapacitně vyhovoval všem potřebám. 

Jana Žižková

FACHPACK 2018: cirkulární  
ekonomika v centru pozornosti

HANS KOLB Wellpappe a jeho Eko box

LETOS SE PREZENTOVALO  
CELKEM 1644 

VYSTAVOVATELŮ  
VE DVANÁCTI HALÁCH.
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chyběly ani tradiční doprovodné programy v podobě fór  
orientovaných například na vlnitou lepenku, plasty, udržitel-
nost nebo robotiku.

Řada řešení byla určena pro oblast e-commerce, včetně 
vzrůstajícího obchodu s čerstvými potravinami. Nové typy 
odnosných lepenkových obalů na ovoce, maso a další potra-
vinové produkty představila v podobě atraktivně potištěných 
a zároveň stohovatelných „košíků“ společnost HANS KOLB 
Wellpappe. A projevila se také vzrůstající tendence produ-
centů s POS displeji. 

Udržitelnost, cradle to cradle 
a cirkulární ekonomika
Uvedená témata nebyla jen proklamovanými frázemi na kon-
ferencích v podobě doprovodných programů, ale rezonovala 
i u vystavovatelů. U řady obalových produktů či technologií 
mohli návštěvníci na vlastní oči vidět, že výrobci se k okolnímu 
prostředí chovají (i když někdy jsou k tomu přímo i legislativně 
nuceni) stále zodpovědněji. Nechyběla sice tradičně řada ex-
pozic zaměřených přímo na biomateriály se zajímavými oba-
lovými koncepty, ale určitě letos zaujala i řešení ze stávajících 
materiálů, která však byla inovována s ohledem na spotřebu 
materiálu, ochranu zdrojů či případné eliminace energeticky 
náročných procesů při výrobě. 

Stále častěji se výrobci zaměřují 
i na řešení, která se po splnění 
své funkce nějakým způsobem 
vracejí do oběhu. A zdaleka se 
nemusí jednat pouze o vratný 
typ obalů. Možností byla na 
FachPacku představena celá 
řada – počínaje sekundárním 
využitím různých obalů či ma-
teriálů a  konče jejich šetrnou 
recyklací, jejímž úkolem není 
produkt zlikvidovat, ale naopak 
znovu vrátit do oběhu ať již spo-
třebitelského či průmyslového. 

Nové možnosti cirkulárního využití byly prezentovány i v ob-
lasti velkoobjemových transportních obalů, včetně IBC kon-
tejnerů. Zajímavá řešení prezentovala nejen asi nejznámější 
společnost z tohoto sektoru, SCHÜTZ, ale i její další významní 
konkurenti. IBC s bariérovými vlastnostmi, kde obal je zároveň 
vhodným řešením právě pro cirkulární ekonomiku, představila 
společnost MAUSER Group. 

Nový MAUSER SkINliner IBC je určen pro ochranu tekutin, kde 
je zapotřebí citlivější zacházení při jejich plnění. IBC obsahuje 
další vnitřní vložku s vynikajícími bariérovými vlastnostmi, která 
může být přizpůsobena specifickým požadavkům zákazníka. 
Oproti konvenčním vícevrstvým IBC je zde značné omezení 
použití bariérového plastu. 

Bezpečnost a udržitelnost nabízí ve 
velkoobjemovém sektoru firma Mauser.

NOVÉ MOŽNOSTI  
CIRKULÁRNÍHO VYUŽITÍ  

BYLY PREZENTOVÁNY  
I V OBLASTI VELKOOBJEMOVÝCH 

TRANSPORTNÍCH OBALŮ.

RYZE ČESKÝCH STÁNKŮ BYLO 47, 
ALE ČESKÉ ZASTOUPENÍ 
NECHYBĚLO ANI V RÁMCI  
STÁNKŮ NADNÁRODNÍCH 

SPOLEČNOSTÍ.
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Další novinkou jsou i plastové sudy typu MAUSER Infinity 
Series™. Tyto sudy představují ekologickou variantu, protože 
je při jejich výrobě využíván ve větším množství recyklát z prů-
myslových obalů. Tento recyklát zpracovává speciální vlastní 
recyklační centrum společnosti. Na základě vysoké kvality re-
cyklovaného materiálu obdržely obaly schválení typu nebez-
pečného zboží pro pevné látky i tekutiny. 

Udržitelná řešení 
pro flexible packaging
Myšlenka udržitelnosti se odrážela nejen v prezentaci pevných 
spotřebitelských a přepravních obalů, ale řešila ji i řada vý-
robců flexibilních obalů. Mezi ně nepochybně patří i gigant 
Mondi Group. 

Jak již název naznačuje, BarrierPack Recyclable, (pozn. redak‑ 
ce – fotografie na straně 65), je nejen bariérový, tedy více- 

vrstvý typ sáčku, ale zároveň se jedná o plně recyklovatelný 
obal, který má ambici snižovat množství odpadu vstupujícího 
do životního prostředí. Vedle nižší spotřeby materiálu s recyklo-
vanou složkou je pro zákazníka komfortní i konstrukce sáčku, 
především kvůli možnosti jeho opětovného uzavírání. 

Obal bude ve větším měřítku uveden na trh v roce 2019, ale 
již teď získal řadu cen, včetně German Packaging Award 
2018 (kategorie Sustainability) či Best Technology Innovation 
v rámci Plastics Recycling Europe Awards 2018. 

Návštěvníky zaujala 
nejnovější verze pytle SPLASHBAG
Velký zájem vzbudil ve své nejnovější verzi i pytel SPLASHBAG. 
Nová generace papírového pytle vhodného především pro 
oblast stavebních hmot vydrží až šest hodin přímého kontaktu 
s hustým deštěm a je schopen odolávat vlhkému prostředí až 
30 dní. Ventilová konstrukce pytle je zhotovena z vysoce kva-
litního kraftového papíru Mondi Advantage Protect sack kraft 
paper. Pytel s voděodolným povrchem je vhodný pro hmot-
nosti 25–35 kg.

„Zelený“, tedy 100% recyklovatelný,  PE 
využívá v rámci produkce plochých  
i stojacích sáčků společnost Polysack. 
Materiál se vyznačuje dobrou potisko-
vatelností, pevností a nízkou hmotností. 
Benefitem je i vysoká bariéra vůči vlh-
kosti či excelentní pevnost svaru. 

Nejen zajímavými designy, které pod-
porují prodej především pečiva v sáč-
cích, se mohla pyšnit rodinná firma 
WEBER Verpackungen. Nechyběla ani 
nová udržitelná řešení. Při prodeji pe-
čiva sice zákazník ocení ekologičnost 
papírového sáčku, na druhou stranu však 
udává, že chce na pečivo vidět, z toho 
vyplývá, že u něho vedou sáčky kombi-
nované, tedy papír/plast. 

Společnost WEBER tento požadavek řeší sníženou spotřebou 
fólie, u svých průhledových sáčků využívá na okénka pevné, 
transparentní, ale zároveň velmi tenké fólie (10 µm). Sáček 
tedy obsahuje 95 % papíru a pouze do 5 % fólie, takže je po 
vyprázdnění brán jako běžný papírový odpad. 

Další ročník veletrhu se uskuteční již příští rok, a to ve dnech  
od 24. do 26. září 2019. Bude FachPack 2019 opět 
lámat rekordy?   

U ŘADY OBALOVÝCH 
PRODUKTŮ ČI TECHNOLOGIÍ 

MOHLI NÁVŠTĚVNÍCI NA 
VLASTNÍ OČI VIDĚT, ŽE 

VÝROBCI SE K OKOLNÍMU 
PROSTŘEDÍ CHOVAJÍ STÁLE 

ZODPOVĚDNĚJI.
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Mezinárodní firma 4ISP po třech letech příprav slavnostně otevřela 6. září největší prodejní a předváděcí centrum 
EURAZIO v Modleticích u Prahy. Zákazníkům nabídne největší množství laserů a CNC strojů na jedné ploše, 
připravených pro jejich předvedení a vyzkoušení vlastních materiálů a aplikací. 

Ivana Kohoutová  

Největší showroom laserů  
a CNC strojů EURAZIO otevřen

poskytuje svým technikům i zázemí pro zakázkové úpravy 
strojů, kvalitní poskytování servisu či harmonizaci dovozových 
strojů s našimi bezpečnostními normami. Pro zákazníky, je-
jichž aplikace vyžaduje delší přítomnost, je připravena i malá 
ubytovací sekce. Investice do celého projektu byla extrémní  
a přesáhla částku 10 mil. eur. „Přesto, a to vzhledem ke složi-
tosti procesů, nebyla v rámci tohoto projektu využita evropská 
dotace,“ podotýká Petr Tůma. 

EURAZIO představí základní typy vláknových řezacích laserů 
na řezání kovů, což na jiných místech v Evropě může zá-
kazník vidět zcela ojediněle. Nabídne mu možnost vyzkoušet 
si vlastní materiály na jedinečných strojích, například na kom-
binovaných strojích pro trubkové a plošné řezání kovu, trub-
kových řezacích strojích pro velmi malé i velmi velké průměry 
kovových materiálů, značkovacích laserech s automatickými 
podavači pro velkokapacitní výrobu i značkovacích laserech 
pro velkoformátová značení.  

K      expanzi firmy 4ISP pomohla nejen propracovaná stra-
tegie ukázek práce na jednotlivých strojích, ale i návrhy 
řešení pro specifické provozy, zakázkové modifikace, 

implementace do výrobních linek nebo částečně robotická 
řešení. Slavnostní opening navštívili zákazníci a zájemci  
o tento typ laserů. Dopolední část byla věnována ukázkám 
práce strojů a zpracování materiálů. Odpoledním kulturním 
programem pak provedla přední česká moderátorská dvojice 
Marek Eben a Tereza Kostková. Během programu vystoupil  
i oblíbený Petr Bende & Band a CM Gromba.

„Společnost 4ISP již více než osm let dodává CNC stroje 
nejen na český trh. Investice do zařízení se velmi často po-
hybují v řádech milionů až desítek milionů korun. Při této 
výši investice je jen málokterý zákazník uspokojen obrázkem  
v katalogu či tabulkou s technickými parametry – chce stroj 
vidět. Potřebuje si otestovat svůj výrobní proces s vlastním ma-
teriálem přímo na daném stroji,“ uvádí Petr Tůma, jednatel 
společnosti 4ISP, a dodává: „Proto jsme v minulých letech po-
strádali dostatečně kvalitní zázemí, a právě centrum EURAZIO 
v Modleticích u Prahy tento nedostatek řeší. Na ploše více než 
5000 metrů čtverečních budeme mít trvale k dispozici zhruba 
80 strojů nejrůznějších typů.“

O spokojenost zákazníků se bude starat dnes již téměř pade-
sátka zaměstnanců. EURAZIO center kromě předvádění strojů 

NA PLOŠE VÍCE NEŽ  
5000 METRŮ ČTVEREČNÍCH  

BUDE K DISPOZICI ZHRUBA  
80 STROJŮ NEJRŮZNĚJŠÍCH TYPŮ.
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První říjnový týden žilo BRNO JUBILEJNÍM MSV. Ústředním mottem byla průmyslová automatizace a prezentace 
měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky napříč všemi obory veletrhu. Své zastoupení měla i témata 
související s obaly, především průmyslové značení, 3D tisk a některé přepravní obaly. 

Ivana Kohoutová

MSV v Brně již po šedesáté!

Pavilony byly vyprodány, vystavovalo přibližně 1650 
firem z 32 zemí a organizátor hlásí meziroční nárůst 
počtu návštěvníků. 

HP představilo plnobarevný 3D tisk s přesnou geometrií. Nové 
modely 3D tiskáren, HP Jet Eusion 300/500, budou příští rok 
putovat k prvním uživatelům. Žhavé novinky 3D technologie 
představila expozice firmy MCAE Systems, např. 3D skener 
ATOS 5 nebo 3D tiskárnu Studio System nebo 3D tiskárnu 
J750, která je skvělým nástrojem pro každého, kdo chce pře-
vést své představy a očekávání do reálného produktu s věr-
nými barvami a současně v kombinaci různých materiálů. 

Na MSV se opět udělovaly zlaté medaile, a to celkem šesti ex-
ponátům. Jednu za inovaci v automatizační technice převzala 
společnost KUKA za robot Ready2_spray, který umožňuje  
automatizaci lakovacích nebo nanášecích aplikací i menším 
a středním firmám a nabízí jim tak i možnost automatizace.

Siemens prezentoval digitální řešení pro životní cyklus stroje, 
komplexní řešení pro zvýšení efektivity výroby od návrhu vý-
robku až po jeho servis. Hbitého, bezpečného a univerzálně 
adaptibilního pomocníka do jakéhokoli výrobního prostředí, 
robota YUMi, předvedla společnost ABB. 

Universal Robots představil novou řadu cobotů e-Series: UR3e, 
UR5e a UR10e. Tato řada dokáže efektivně pokrýt ještě širší 
portfolio aplikací díky vyšší přesnosti a citlivosti s využitím za-
budovaného F/T senzoru a zajistit ještě vyšší úroveň bezpeč-
nosti pro spolupráci s lidmi. Uživatelé řady e-Series mohou 
očekávat rychlou návratnost investice, připravenost robota pro 
jakoukoliv současnou i budoucí aplikaci a dlouhodobé zvý-
šení produktivity.

Novinkou v expozici společnosti FANUC byl spolupracující 
robot CR-15iA. Umožňuje užitečné zatížení a disponuje ši-
rokým rozsahem manipulačních aplikací. 

Gaben Packaging Live – balicí linka v pavi-
lonu A2 – letos rovněž inovovala. Nabídla tři 

Universal Robots 
představil novou řadu 
cobotů e-Series.

Novinka společnosti FANUC –  
 spolupracující robot CR-15iA

Stäubli prezentovala
řešení SMED  

a divizi Robotics.
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samostatné výrobní uzly na třídění čokolád podle barvy, 
hraček podle čárového kódu a lepení a ukládání krabic na 
paletu, a to v kooperaci robota se čtecím zařízením firmy 
GABEN. Historicky se zapojilo nejvíce robotů značky FANUC, 
včetně scara a delta robotů. Partnery linky byly společnosti 
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, EKOBAL, KLIMASOFT, MÁTL- 
--BULA, ALVEY MANEX, MONETA, FANUC, Tiskárna Didot, 
BENEŠ a LÁT, THIMM Packaging, BOKS, L.CH.Oil a cate-
ring Breadway Stores. Packaging Herald byl tradičním me-
diálním partnerem. Ačkoli nosným tématem letošního MSV 
byla automatizace, je možná škoda, že jsem nenašla jedinou 
ukázku automatizačních systémů. Uvidíme, co nabídne na 
jaře AMPER.  

 
Novinka od společnosti 
KARDEX – systém  
úložných boxů VLM BOX 
pro vertikální výtahové 
systémy REMSTAR – 
zvyšuje efektivitu 
skladového řešení. 

Novinkou na stánku DENIOS byla první skříň SCOPER  
na bezpečné ukládání nebezpečných látek.

Robot 
Ready2_spray
od společnosti 

KUKA získal 
zlatou medaili.

PŘIPOMEŇME SI NA VIDEU  
ATMOSFÉRU OSLAVY 25 LET  
FIRMY BOTTLING PRINTING
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správného postupu pro testování a následného sestavení po-
vinného prohlášení o shodě. Opět jiskření dané protichůdnými 
požadavky: na straně jedné v rámci cirkulární ekonomiky ak-
cent na používání recyklovaných materiálů, na straně druhé 
absence evropského seznamu uznaných recyklátorů pro food 
contact, což jenom dokládá komplikovanost naplnění této vize 
v praxi.

Společnost Siemens prostřednictvím svých zástupců Jakuba 
Vojance a Maartena van Rossuma představila svět internetu 
věcí (Internet of Things, IoT) a jeho praktické dopady na bez-
poruchovost běhu výrobních a balicích linek. Současně také 
demonstrovali urychlení vývoje včetně testování softwaru  
v systému virtuálních dvojčat. To značí vytvoření balicího stroje 
pouze v počítači, který se zobrazuje na obrazovce, je osazen 
vyvíjeným softwarem a tak je umožněno i jeho rozpohybování 
dříve, než je ze „železa“ vyroben. Tím se ověří funkčnost na-
vržených částí stroje i samotného řídicího programu. Pozitivní 
zpětná vazba indikuje vytvoření sekce v příštím ročníku zamě-
řeném na automatizaci balicích technologií.

Závěr konference patřil Martinu Volkovi, řediteli projektů vý-
zkumné agentury Ipsos. Ve své prezentaci shrnul výsledky na- 

OBALOVÝ INSTITUT SYBA uspořádal 4. října v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze akci nazvanou 
PACKSUMMIT. Na programu byly obalová konference a slavnostní ceremoniál, na kterém byly předány trofeje  
a certifikáty vítězům soutěže OBAL ROKU 2018. Galavečer si nenechalo ujít více než 200 hostů. Jedním  
z mediálních partnerů byl tradičně i magazín Packaging Herald.

Kateřina Kolářová

PACKSUMMIT 2018: konference  
a slavnostní ceremoniál v jednom

Pestrý program odborné obalové konference, pořá-
dané v rámci středoevropského obalového kongresu 
PackSummit, byl sestaven z několika aktuálních tematic-
kých okruhů. Více než dvě stovky registrovaných účast-

níků získaly řadu cenných informací nejen z oblasti obalů pro 
potraviny. 

V úvodní přednášce Rudolf Ševčík z Ústavu konzervace po-
travin VŠCHT Praha provedl posluchače současným stavem  
v oblasti aktivních a inteligentních obalů. 

Pravidelná účastnice akcí pořádaných OBALOVÝM 
INSTITUTEM SYBA Jitka Sosnovcová, vedoucí Národní refe-
renční laboratoře ze Státního zdravotního ústavu, představila 
ucelený přehled požadavků evropské legislativy pro některé 
materiály, například plasty, či požadavků národních legis-
lativ, například na papír a lepenku, nebo obecně platných 
na dřevo a bambus. 

Po přednášce následovala živá diskuse 
Živá diskuse se odehrála okolo vrstvených materiálů – sklá-
dačkové lepenky s potahem plastové fólie z důvodu určení 

AKTIVNÍ A INTELIGENTNÍ 
OBALY VZBUZUJÍ NÁZOROVÉ 
JISKŘENÍ – VÍCE NA

O DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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šich i mezinárodních výzkumů týkajících se věkové rozvrstve-
nosti pracovníků, ale zejména zákazníků. Jejich návyky, jejich 
způsob komunikace a žití na pomezí reálného a virtuálního 
světa. Znalost důležitá pro komunikaci akceptovatelnou pří-
slušnou cílovou skupinou.

Po konferenční 
sekci se rozdávaly ceny
Během obalového galavečera, kterým 
provázela Daniela Písařovicová, byly 
předány ceny vítězům národního kola 
soutěže OBAL ROKU 2018. O oceně‑
ných exponátech jsme již psali v červ‑
novém i srpnovém vydání magazínu 
Packaging Herald. 

Ani letos nechybělo vyhlášení prestižního ocenění zlatá, stří-
brná a bronzová CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY. V letošním 
roce byly uděleny hned dvě bronzové ceny. Zlato si odnesl 
reverzní zasilatelský obal od společnost BOXMAKER, stříbro 
patří obalu pro dveřní těsnění s výstižným názvem Sardinky od 
společnosti Smurfit Kappa. Třetí příčku obsadily obaly Dove 
150 od společnosti Moravia Cans a ramínko na vodítka pro 

psy Non-stop-Dogwear od společnosti DS Smith Packaging. 
Exponátům jsme se již blíže věnovali v červnovém vydání 
magazínu.

Během večera byla rovněž vyhlášena Cena spotřebitele, 
kterou si odnesla společnost Smurfit Kappa za transportní obal 
se sekundárním využitím – Feedo hrad. 

Nezapomeňte si poznamenat do diáře 31. října 2019, kdy 
proběhne další ročník středoevropského obalového kon-
gresu PackSummit 2019! 

Zlato si odnesli zástupci společnosti 
BOXMAKER za reverzní zasilatelský obal.

Martin Volek, Ipsos 

 OBAL ROKU je jediná certi�kovaná obalová soutěž
na našem trhu  a je určená pro české i zahraniční �rmy, 
které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem 
soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlep-
ší myšlenky, inovace a technologiev oblasti balení, 
které se na  trhu objevují. 

Součastně je dána možnost veřejně ocenit 
práci obalových konstruktérů , designérů 
a gra�ků při slavnostním předání ocenění 
na galavečeru obalového kongresu 
PackSummit.

www.obalroku.cz
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Label design. „Ocenění Superbrands jsme získali již druhý rok 
po sobě. Pro nás je to znamení, že věci děláme správně  
a to jak obchodně, tak marketingově, protože si nás zákaz-
níci všímají a oceňují náš přístup k nim. Bez našich zákaz-
níků bychom na toto ocenění těžko dosáhli," podotýká Daniel 
Havlíček z marketingu společnosti FANUC. Cenu si odnesly 
také například Kaufland, Marlenka nebo Pangamin.

Již čtvrtým rokem byla také vyhlášena kategorie SUPERSON  – 
Superbrands Osobnost roku. V letošním ročníku se držitelem 
tohoto titulu stala snowboardistka a alpská lyžařka Ester 
Ledecká.

V České republice je program Czech Superbrands aktivní již 
šestým rokem. I letos vybral ty nejúspěšnější značky z více než 
milionu registrovaných značek na českém trhu. 

Volbu nejlepších značek určuje nezávislé tříkolové poměřování 
napříč desítkami kategorií, přičemž důraz je kladen na jejich 
obchodní výsledky, odborný pohled komise expertů Brand 
Council nebo v případě spotřebitelských značek i na průzkum 
mezi spotřebiteli.

V řadách 31členné komise Brand Council zasedají profe- 
sionálové z oblastí obchodu, komunikace, marketingu a dal-
ších oborů, aby tak posoudili hodnotu nominovaných značek. 
Jedním z mediálních partnerů soutěže je Packaging Herald.Letos si Česká republika připomíná 100. výročí od zalo-

žení Československé republiky. K oslavám se proto připo-
jila i nejuznávanější globální autorita, Superbrands, která 

hodnotí a oceňuje nejlepší obchodní značky ve více než  
90 státech světa.

Právo užívat pečeť kvality Superbrands si odneslo 56 ob-
chodních značek, z nichž 38 získalo titul spotřebitelská super 
značka, Consumer Superbrands, a dalších 18 si odneslo B2B 
titul – Business Superbrands. Mezi oceněnými nechyběly, 
stejně jako vloni, značky FANUC a Label design. „Získání 
ceny Superbrands pro mě znamená cenný pohled zvenku. 
Tato úžasná pochvala naší práce nám dává novou energii do 
dalších dnů,“ řekl Karel Rohan, obchodní ředitel společnosti 

V RÁMCI GALAVEČERA CZECH SUPERBRANDS 
2018 TRIBUTE EVENT, KTERÝ SE KONAL  
26. ZÁŘÍ, BYLY VYHLÁŠENY NĚKTERÉ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 
OBCHODNÍ I SPOTŘEBITELSKÉ ZNAČKY V ČESKÉ 
REPUBLICE ZA ROK 2018. MEZI OCENĚNÝMI BYLY 
OPĚT ZNAČKY FANUC A LABEL DESIGN.

Adriana Weberová

Superbrands 
2018
ZÍSKALO 56 TOP  
OBCHODNÍCH 
ZNAČEK

Projekt Superbrands od svého vzniku ve Velké Británii 
získal celosvětové uznání a dnes je cena Superbrands 
uznávána jako speciální ocenění, které na základě 
sjednocených kritérií a metod každoročně identifikuje 
nejlepší z nejlepších značek ve více než 90 státech.  

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MOMENTY ZE  
SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁVÁNÍ CEN  
NA VIDEU
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V POŘADÍ JIŽ 23. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ 
SOUTĚŽE MODEL YOUNG PACKAGE LETOS 
PŘINESL HNED NĚKOLIK NOVINEK. SOUTĚŽ 
MÁ NOVÝ NÁZEV – MODEL YOUNG PACKAGE, 
CENA PRO VÍTĚZE SE ZTROJNÁSOBILA A HLAVNÍ 
KATEGORIE SE LETOS OTEVŘELA I DESIGNÉRŮM 
NAD TŘICET LET. TÉMATEM LETOS BYLO  
COFFEE MANIA.

Adriana Weberová

Model Young 
Package: 
ZVÍTĚZILY 100% 
KOMPOSTOVATELNÉ 
KÁVOVÉ KAPSLE

stavebním prvkem je recyklovaná papírovina doplněná o růz- 
ná pojidla, jako je například kávová sedlina. 

V kategorii středních a vyšších odborných škol se letos první 
místo neudělovalo. Přihlášené práce svou kvalitou bohužel ne-
dosáhly požadované úrovně. Stříbro za návrh dárkové sady 
pro kávu z různých koutů světa získala Lucia Šuliková.

Zvláštní cenu organizace CZECHDESIGN, která soutěž spo-
luorganizuje, získal Marcin M. Kumorek z Polska za exklu-
zivní řadu balíčků kávy. Různé barvy a tvary oken rozdělují 
dva typy kávy – Robusta a Arabica. Balíček je ergonomicky 
přizpůsoben pro držení v jedné ruce. Díky propracovanému 
tvaru a dírce ve vrchní části produktu lze obal prezentovat jak 
na pultu, na připraveném stojánku, tak i na stěně. Produkt za-
ujal především konstrukční hravostí a precizností, která sice 
není právě inovátorská, ale je čistě zpracovaná.

Speciální ocenění předsedy poroty Jana Činčery získal Petr 
Matoušů, který ve své práci řeší problém skladování kávových 
filtrů. Jednoduchý papírový obal v podstatě kopíruje tvar filtru  
a je řešen tak, aby se vrchní část obalu dala použít jako 
jeho stojánek. Tématem dalšího ročníku bude Zážitek z roz-
balování. Soutěž od roku 1996 vyhlašuje společnost Model 
Obaly. Mediálním partnerem soutěže je magazín Packaging 
Herald.  

Soutěž Model Young Package, dříve Young Package, již 
více než dvacet let motivuje mladé designéry k navrho-
vání nápaditých ekologických obalů. I letos se soutěžilo 

ve dvou kategoriích: vysokoškolské a středoškolské. Do hlavní 
kategorie se mohli premiérově přihlásit i designéři nad třicet 
let. Vyhlášení výherců proběhlo 24. září 2018 v Centru archi-
tektury a městského plánování CAMP v Praze.

Hlavní cenu ve vysokoškolské kategorii si za sadu 100% kom-
postovatelných kávových kapslí odnesla Veronika Janečková. 
Kapsle jsou vyrobeny z kuchyňského odpadu přeměněného 
do nového materiálu podobného bioplastu. Jeho základním 

SOUTĚŽ

 
Vítězný obal – 

100% kompostovatelné 
kávové kapsle od  

Veroniky Janečkové  

MODEL YOUNG PACKAGE  
OČIMA SOUTĚŽÍCÍCH NA VIDEU
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