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Inovace + Produktivita = Budoucnost
Tiskoviny s přidanou hodnotou vytvářejí prostor pro vyšší zisk. 
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EDITORIAL

většina z nás se jistě shodne, že nejnáročnější období, ales‑ 
poň z hlediska pracovního nasazení, je v letošním roce již za 
námi. A že i v jeho závěru bylo rušno, potvrzuje také obsah 
prosincového vydání magazínu Packaging Herald.

Hned na úvod se s námi vrátíte do Norimberku, kde zářijový 
FachPack vystřídal neméně inspirativní veletrh BrauBeviale. 
Také na něm byl patrný všudypřítomný trend udržitelnosti. 
Potvrzují ho i společnosti HENKEL a ROSSMANN, které 
odstartovaly společný projekt Drogerie bez obalu. Zda jde 
pouze o marketingový tah nebo o začátek „doby bezoba‑
lové“, nám ukáže čas.

Pokud vás však zajímá blízká budoucnost, odpovědi nalez‑
nete v článku zaměřeném na trendy v balení pro rok 2020.  

V prosincovém vydání nechybějí ani novinky a očekávaný 
vývoj logistiky a tisku. Na tiskové novinky se zaměřila flexotis‑
ková konference v Hotelu Kraví hora. Logistické a obalové news 
byly v centru pozornosti mezinárodní akce SpeedCHAIN.

Nejen pro milovníky lihovin jsme připravili exkluzivní reportáž 
z plzeňského STOCKU nebo rozhovor s výrobcem unikátního 
ginu Little Urban Distillery. Vánoční atmosféru navodí reportáž 
z vysočanské tiskárny a silvestrovskou naopak článek věno‑
vaný balení zábavné pyrotechniky.

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme příjemné prožití vá‑
nočních svátků, do nového roku hodně pohody, šťastné ná‑
hody, legrační příhody, žádné nehody, důležité dohody  
a další výhody. 

Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,  

NEZADRŽITELNÝ ČAS… 
BUDE TAKÉ JEDNOU 
UDRŽITELNÝ  
A RECYKLOVATELNÝ?

3



4 www.packagingherald.cz

OBSAH

44

46

48

50

52

56

58

60

62

64

66

68

71

74

TECHNOLOGIE 
	Efektivní tisk etiket
 
	Jak se musí obaly přizpůsobit éře droidů?

	Užiteční kolaboranti mezi roboty

	Vlnitá lepenka ve spárech robotů 

VZDĚLÁVÁNÍ
Balení nebezpečného zboží 
se řídí tzv. Orange book

MATERIÁLY
Aktivní a inteligentní obaly vznikají i u nás

VELETRHY/VÝSTAVY/AKCE 
	S BrauBeviale 2019 bylo  
 spokojeno 98 % dotázaných

	Aktuální vývoj ve flexotisku 

	SPEEDCHAIN 2019 :  
 logistika, packaging a retail v jednom

REPORTÁŽ
	Tiskárna AF BKK nabízí  
 speciální výsuvný systém

	Stuttgart zásobují elektrokola,  
 která zvládnou až 250 kg

	STOCK Plzeň‑Božkov: Řešení tři v jednom  
 zdvojnásobilo kapacitu balení

	CIMTO disponuje pestrou  
 škálou testovacích strojů

REJSTŘÍK

NEWS

HLAVNÍ TÉMA 
Také BrauBeviale 2019 potvrdilo zelenou linii

INTERVIEW 
	„Autentičnost řemeslné výroby ginu se  
 odráží i v designu lahví,“ prozrazuje  
 Robert Urbánek, zakladatel destilérky  
 Little Urban Distillery.

	HENKEL a ROSSMANN zkoušejí  
 drogerii bez obalu. O důvodech  
 jsme si povídali s Janou Očadlíkovou  
 a Olgou Stanley.

DESIGN 
	Hlavní trendy v balení pro rok 2020

	Dárkové balení z lepenky

CASE STUDY 
Zentiva zautomatizovala proces paletizace

EKOLOGIE
Vratné, nebo jednocestné? Hledání bodu zvratu

IDENTIFIKACE
	RFID pomáhá odstranit  
 i špatné návyky pracovníků

	Značení produktů s proměnnými jednotkami

LOGISTIKA
	Trendy v logistice 2019/2020

	Fólie nezvětšuje rozměr ani hmotnost zásilky

	Nadrozměry v rukou odborníků

6

10

16

20

22

26

28

30

32

34

38

40

42

10

16

20 62

58



Model Obaly inzerce 2019_06_postavy a ananas.pdf   6   30.1.2019   15:29:31



6 www.packagingherald.cz

	22.–23. LEDEN
 Future of Polyolefins Summit
 Brusel
 

	25.–28. LEDEN
 Paperworld
 Frankfurt nad Mohanem
 

	3.–5. ÚNOR
 Retail Summit
 Praha
 

	5.–7. ÚNOR 
 FRUIT LOGISTICA
 Berlín
 

	12.–13. ÚNOR 
 The European  
 Biopolymer Summit
 Zaragoza
 

	20. ÚNOR
 Východočeský  
 Marketing Day
 Dříteč
 

	26.–27. ÚNOR 
 European Food & Beverage  
 Plastic Packaging Summit
 Brusel
 

	5. BŘEZEN
 Ostravský Marketing Day
 Ostrava
 

	10.–12. BŘEZEN
	 LogiMAT
 Stuttgart
 

	26.–27. BŘEZEN
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NEWSDIÁŘ AKCÍ

POPAI AWARDS 2019 :  
absolutním vítězem se stal…
Jedenáctý ročník soutěže POPAI AWARDS o nejlepší in‑store 
realizace proběhl jako součást programu mezinárodní akce 
POPAI DAY 2019, která se konala 21. listopadu 2019  
v Kongresovém centru TOP Hotelu Praha. Soutěž, kterou kaž‑
doročně pořádá středoevropská pobočka POPAI, je vnímána 
jako významná událost oboru in‑store komunikace pro tvůrce 
i zadavatele řešení v místech prodeje. Nabízí možnost se‑
známit se s novými realizacemi pro účinnou komunikaci v místě 
prodeje a získat přehled o nejvýraznějších trendech na trhu  
in‑store komunikace. Soutěžní expozice letos zahrnovala 
celkem 107 projektů komunikace v retailu. Odborná porota 
se při hodnocení zaměřila například na originalitu a inovativ‑
nost, estetickou úroveň a design, kvalitu výrobního zpracování, 
vhodnost do prodejního prostředí a další kritéria. Nejvyšší 
počet bodů získal a absolutním vítězem se stal Paletový ostrov 
Jägermeister od přihlašovatele společnosti DAGO. O in‑store 
realizaci jsme již psali na www.packagingherald.cz. Oceněn 
ve dvou kategoriích byl Krmelcovník z produkce POS/POP 
centra závodu THIMM pack'n'display ve Všetatech. 
Více na www.packagingherald.cz. 

Svijanské pivo  
s vánočními motivy
Betlém, kometa a andělíčci zdobí vánoční edici svijanského 
piva. Stejně jako v uplynulých letech i letos dostál pivovar tra‑
dici a připravil nejen speciální vánoční osmipack Svijanského 
Mázu 11 %, ale i pětilitrové soudky, půllitrové plechovky  
a dvoulitrové Plechovky (nejen) pro chlapy s motivem nad‑
cházejících vánoční svátků. Stejný vánoční dekor se objeví  
i na lahvích Svijanského Mázu v běžném prodeji. Multipack  
s vánočním designem obsahuje osm půllitrových lahví světlého 
ležáku Svijanský Máz. Speciální vánoční edice oblíbeného 



EMBAXPRINT

20 —— 23 4 2020

VÝSTAVIŠTĚ BRNO

EMBAXPRINT

Mezinárodní 
veletrh 
obalů 
a tisku
www.embaxprint.cz
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dvoulitrového balení piva – Plechovek (nejen) pro chlapy – je 
k dostání na e‑shopu pivovaru, ale také například v prodej‑
nách Globus, Tesco a Makro. Do vánočního designu se pře‑
vlékly i pětilitrové soudky. Více na www.packagingherald.cz.

Mondelēz uvedl na trh  
pralinky v elegantním obalu
Značka Milka představila novinku Milka Moments v podobě 
pralinek. Sáhnout můžete pro jednu z pěti nejoblíbenějších pří‑
chutí tabulkových čokolád Milka – plně čokoládovou pralinku, 
čokoládovou pralinku plněnou celým lískovým oříškem, s ná‑
plní Oreo, mandlovým karamelem nebo karamelem s oříškem. 
K dispozici je také jednodruhové balení. Jedenáct pralinek je 
ukryto v elegantní typicky fialové krabičce z hladké lepenky. 
Díky samostatně baleným pralinkám se Milka Moments hodí 
i na cesty. Balení s gramáží 97 g koupíte v běžné obchodní 
síti.

Češi vybojovali stříbro a bronz!
Společnost Linde Material Handling uspořádala v německém 
Aschaffenburgu již patnáctý ročník mezinárodní soutěže ři‑
dičů vysokozdvižných vozíků – Stapler Cup 2019. Česká re‑
prezentace vybojovala vynikající třetí místo v soutěži družstev 
a druhé místo v kategorii jednotlivců. Stapler Cupu se zúčast‑
nilo 17 týmů z celého světa. Úspěšná česká výprava byla slo‑
žená z vítězů českého Ještěrka Cupu, jimiž jsou Radek Fiala 
ze společnosti SCHOTT Flat Glass ČR, Tomáš Patočka z firmy 
WASSA a Gabčo Koloman ze společnosti ROCKWOOL.  
V jednotlivcích se prosadil Radek Fiala, který svým vyrovnaným 
výkonem v těžké konkurenci 53 účastníků obsadil druhé místo. 
Zkušení ještěrkáři při soutěžení absolvovali několik náročných 
disciplín, které prověřily jejich přesnost, zručnost a znalost 
bezpečného a přitom rychlého zacházení s vysokozdvižným 
vozíkem. „Jsme hrdí, že se našim závodníkům podařilo v tak 
silné mezinárodní konkurenci předvést své kvality,“ říká Martin 
Petřík, vedoucí oddělení marketingu Linde Material Handling 
Česká republika.

NEWS



REGISTRACE SPUŠTĚNA!

www.denautomatizace.cz

5.
ročník

26. - 27. března 2020
Zámek Mikulov

Další ročník odborné 
konference o trendech 
v oblasti automatizace, 
značení a manipulace 
s výrobky.

Hlavní mediální partner Mediální partneři

Hlavní partneřiPořadatelé

Partneři
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HLAVNÍ TÉMA 

strukturálního designu jsou podle zástupců firmy v kategorii li‑
hovin stále populární hranaté tvary a embossing. 

Ve výstavní galerii nechyběli zástupci českých značek, jako 
jsou například lahve pro Božkov Republica, Fernet Stock či 
Becherovka, se kterými jsme vás již seznámili v loňském dub‑
novém vydání a na portálu www.packagingherald.cz.

Také obchodní ředitel společnosti O‑I Czech Republic Jaroslav 
Holán potvrdil stoupající poptávku po lahvích vyrobených ze 
skla. Jedním z důvodů byla vysoká úroda vinné révy. Pozadu 
nezůstává rostoucí zájem o minerální vody, především v seg‑
mentu gastronomie. Výsledkem je poptávka převyšující výrobní 
kapacity všech skláren. Problémem ve sklářském průmyslu je 
navíc nedostatek sběrového skla, které se musí částečně do‑
vážet ze zahraničí. Pro lepší představu: k výrobě barevného 
skla je potřeba až 80 % střepů, pro bílou variantu 50 %.

Na mezinárodním veletrhu pro nápojový průmysl 
BrauBeviale, o kterém píšeme také na straně 58, 
nechyběli ani nejvýznamnější zástupci výrobců obalů 

ze skla, kovu a plastů. Ve všech expozicích dominovaly pojmy 
asociující trend udržitelnosti.

Nepřehlédnutelný byl stánek výrobce skleněných obalů, firmy 
Vetropack. Export manager společnosti Vetropack Moravia 
Glass Vlastimil Ostrezi potvrdil rostoucí poptávku po skle. 
Nevyloučil, že jedním z důvodů může být kampaň proti PET 
lahvím. „Zaznamenáváme rostoucí popularitu vody ve skle‑
něných lahvích v Německu. Také poptávka po odlehčeném 
skle pokračuje.“

Stánek amerického výrobce skleněných obalů O‑I hrál jako 
již tradičně mnoha barvami, ale také různými tvary lahví na 
víno, pivo a v neposlední řadě na nealko produkty. Z hlediska 

SOUČASNÉ TRENDY V BALENÍ NÁPOJŮ A TEKUTIN PŘEDSTAVIL LISTOPADOVÝ VELETRH BRAUBEVIALE. 
STEJNĚ JAKO NA ZÁŘIJOVÉM FACHPACKU BYL I ZDE CÍTIT NA KAŽDÉM KROKU TREND UDRŽITELNOSTI.  
Z HLEDISKA INOVACÍ SE ZDÁ, ŽE SI NĚKTEŘÍ VYSTAVOVATELÉ ŠETŘÍ NOVINKY NA INTERPACK 2020. 

Adriana Weberová 

Také BrauBeviale 2019  
potvrdilo zelenou linii



KHS nabízí kompletní linky a osvědčená technologická 
řešení na klíč pro plnění a balení plechovek, skleněných  
i PET láhví, jednocestných i vratných sudů keg, a to již déle 
než 150 let!

Představeno na 
BrauBeviale 2019

KHS CZECH s. r. o.  
Husova 636/33a
CZ-370 05 České Budějovice

www.khs.com 
lubomir.neubauer@khs.com

.

NATURE MULTIPACK a Stamping 
Beyond Juice: KHS představuje 

první recyklovatelnou juice láhev 
vyrobenou ze 100% rPET. Koncept láhve 

poskytuje maximální ochranu citlivých nápojů 
• Plně recyklovatelná láhev díky KHS 

technologii FreshSafe PET® • Renomovaný 
zástupce environmentálních služeb vydává 

pečeť kvality s nejvyšší známkou hodnocení

KHS FormFill  
ve finální podobě 
Revoluční technologie kombinující 
vyfukovací a plnicí proces, připravená  
k provozu před koncem roku 2019 • Vysoká 
účinnost a úspory díky kombinaci dvou kroků 
jedním systémem • KHS je připraveno uvést 
systém na trh za méně než dva roky od 
zahájení vývoje

INNOFILL GLASS DRS ECO
Šetrný a digitálně propojený: nová  

generace plničů skleněných lahví od KHS
• Vynikající kvalita produktu a vysoká 

účinnost • Výrazná redukce spotřeby 
energie a emisí CO2 • Modulární 
design pro maximální flexibilitu

INNOKET NEO 
a Labeling

Flexibilní, kompaktní a šetrná:  
KHS nyní také etiketuje plechovky
• KHS rozšiřuje své portfolio 

v oblasti etiketování prázdných 
a plných plechovek • Kompaktní 
stroj s nízkou spotřebou energie 
• Flexibilní marketingové 
možnosti prostřednictvím 
samolepicí etikety
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I „plechovkáři“ kladli na svých stáncích důraz na udržitelnost. 
Tu lze podle ředitelky komunikace společnosti Ball Elisabeth 
Tanguy vyjádřit i podporou třídění pomocí piktogramů umís‑
těných na pivních plechovkách Dalton‘s distribuovaných na 
britském trhu. „Popularita plechovek v Evropě stále roste. Ve 
třetím kvartálu roku 2019 došlo k 4% ná‑
růstu. Stoupá obliba minerálních vod  
v plechovkách, ale také tzv. flowered vod 
s jemnou příchutí květin. 

Pozadu nezůstává vyšší poptávka od výrobců čajů a samo‑
zřejmě piva. Ano, jedním z důvodů může být také antiplas‑
tová kampaň,“ zmiňuje Elisabeth Tanguy. Z hlediska tvarů  
a velikostí nabízí výrobce širokou škálu produktů: od tzv. slim  
(150 až 250 ml), sleek (250 až 591 ml), standard (330 až 
568 ml) až po king o objemu 750 až 1000 ml. Například na 
ruském pivním trhu přetrvává poptávka po větších objemech.  

V portfoliu nechybějí plechovky ve tvaru skleněných lahví. 
Další výrobce kovových obalů, společnost Ardagh Group, se 
pochlubil mimo jiné 187ml plechovkou na víno určenou pro 
export do USA. 

Společnost NEWBOX prezentovala de‑
korované plechovky ve tvaru twist vyro‑
bené z oceli. Své zastoupení zde měl 
i výrobce CROWN, který představil 
stejně jako většina konkurentů odleh‑
čené plechovky. I letos byly na stánku 
obaly umožňující interakci s koncovým 
zákazníkem prostřednictvím kódů umís‑
těných na obalu.

Zřetelným trendem jsou víčka pevně při‑
pevněná k PET lahvím. Ve svém port‑
foliu je již mají společnosti BERICAP, 
Closure Systems International, Zalkin, 
RETAL nebo Aptar. Poslední jmenovaná 
představila hned tři druhy podobných 
uzávěrů: STRAP BAND, STAY‑WITH  

a FLIP LID. Petr Novák, account manager firmy, připomněl 
důvod výroby podobných řešení. „Od roku 2024 budou muset 
být ve státech EU víčka na PET lahve povinně pevně připev‑
něná k lahvi.“ Jedná se o jeden z požadavků nové protiplas‑
tové směrnice (SUP). Důvod je jednoduchý – víčka jsou jedním 
z nejčastěji nalezených druhů plastu na evropských plážích.

Pozadu se zmíněným řešením určitě nezůstává již zmíněná 
společnost BERICAP. K vidění byla řešení pro různé velikosti 
hrdla plastových lahví.

HLAVNÍ TÉMA  

Představeno bylo skupinové balení, kde stretch fólii nahradila vlnitá lepenka. 

Podpora třídění pomocí piktogramů 
na pivních plechovkách.
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HLAVNÍ TÉMA 

zástupkyně firmy sales managerky Zuzany Richterové roste 
poptávka po jednocestných plastových obalech typu KEG na 
ochucené pivo. Mezi zákazníky tohoto výrobce jsou například 
Budějovický Budvar nebo Primátor.

Jiné plastové obaly, tentokrát přepravky, byly k vidění v ex‑
pozicích firem DS Smith, Schoeller Allibert nebo Alfa Plastik.

A na závěr: do světa etiket návštěv‑
níky veletrhu zasvětila expozice 
firmy Leonhard KURZ. Prezentovány 
byly možnosti grafického zdokona‑
lování v podobě metalických efektů 
pomocí technologie z dílny HP 
Indigo nebo zušlechťování metodou 
horké ražby ofsetem.

Pro výrobce nápojů v PET lahvích a plechovkách byla v něko‑
lika expozicích představena alternativa skupinového balení ze 
stretch fólie v podobě fixací a úchytů vyrobených z vlnité le‑
penky. K vidění byly například u společnosti WestRock, mezi 
jejíž zákazníky patří mimo jiné Plzeňský Prazdroj. Podobná 
řešení se objevila také na stánku dodavatele technologií pro 
nápojový a potravinářský průmysl, společnosti Krones. 

Na norimberském výstavišti měli již tradičně 
hojné zastoupení výrobci plastových a ko‑
vových kegů. Kovové varianty představila 
společnost SCHÄFER Container Systems.

Stále populárnější plastové kegy prezentovaly například 
firmy Ecodraft a Petainer. Výrobce Petainer vystavoval kegy 
vyrobené z 60 % z recyklovaného materiálu a nová kon‑
cová plnicí zařízení, která jsou 100% recyklovatelná. Podle 

Na norimberském výstavišti měli již tradičně hojné zastoupení i výrobci kovových kegů. 

OHLÉDNUTÍ ZA BRAUBEVIALE 2019
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Současným trendem v průmyslovém značení už není jen zvyšování výkonu a kvality rozlišení. To se u špičkových strojů 
považuje za samozřejmé axiomy. Naopak se zvyšuje zájem o inteligentní technologie, které přispívají ke zlepšení 
transparentnosti, vysledovatelnosti a optimalizaci celého balicího procesu. Hned NĚKOLIK NOVINEK ze sortimentu  
smart řešení šitých na míru digitálně automatizovaným požadavkům současnému Industry 4. 0 má ve svém portfoliu 
společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.  o.

Balte inteligentně:  
DIGITALIZUJTE PROCES BALENÍ

PR PREZENTACE 

Zájem o inteligentní řešení, jehož cílem je eliminace pří‑
padných chyb, zvýšení vysledovatelnosti a zlepšení op‑
timalizace celého balicího procesu, nikdy nebyl větší 

než právě nyní. Těmto požadavkům současného trhu se snaží 
svým vývojem vycházet vstříc mnozí producenti a dodava‑
telé, kteří si uvědomují, že pokročilé smart řešení přináší zá‑
kazníkům nejenom nemalé úspory, ale následně zvyšování 
kvality, prodeje a sekundárně i loajality zákazníků. V součas‑
nosti vývojově nejpokročilejší řešení v oblasti automatizace  
a digitalizace nabízí společnost ONDRÁŠEK INK‑JET SYSTEM.

CoLOS V6 digitalizuje proces balení
V oblastech plnohodnotné automatizace ve spojení s digita‑
lizací procesu hraje hlavní roli pokročilý typ SW, kterým lze 
řídit jak jednotlivé části, tak i celý proces balení. ONDRÁŠEK 
INK‑JET SYSTEM v současnosti uvádí na trh nejnovější upgrade 
SW CoLOS. Současná verze 6 umožňuje spojovat centrali‑
zovaná produktová data, systémy pro řízení linek, obsluhu 

tiskárny a zařízení pro kontrolu kódů ve zcela integrovaných 
řešeních. SW aplikace vyvinuté společností MARKEM‑‑IMAJE 
jsou dostupné ve variantách CoLOS Base, CoLOS Line  
a CoLOS Factory. Výhodou řídicího programu je individua‑
lizace systému, tedy vytváření zákaznických řešení na míru 
klientovi. Ukazuje se, že je to právě digitalizace, která před‑
stavuje nejlepší a nákladově nejefektivnější způsob k dosažení 
zlepšení výkonu, spolehlivosti, udržitelnosti a efektivity balení. 
CoLOS, který je modulární aplikací, zvyšuje efektivitu výroby 
a snižuje množství odpadu výrobků spojeného se špatným 
kódováním a tiskem. SW se dobře integruje nejenom s tech‑
nologiemi Markem‑Imaje, ale i s dalšími SW využívanými  
v procesu výroby a balení (různé typy ERP, MES WMS apod.).

Uživatelský systém řízení
doslova pro každého
Systém lze implementovat připojením k tiskárnám, výrobním 
zařízením a podnikovým datovým zdrojům přes ethernet. 
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PR PREZENTACE 

Administrátor vytvoří přístup k rozhraním CoLOS jednotlivým 
zaměstnancům podle potřeby či jejich zařazení. Ti se pak  
k němu mohou připojovat pomocí PC, tabletu či dalšího mo‑
bilního zařízení. Pomocí programu lze snadno získávat zá‑
znamy o výrobě dostupné v reálném čase i v archivu výroby, 
aby poskytly lepší dohledatelnost s poznatky o kódování, tis‑
kovém výkonu a kvalitě. Z hlediska cybersecurity systém po‑
skytuje velkou míru bezpečnosti sbíraných dat, u kterých lze 
nastavit různé možnosti jejich zálohování. CoLOS V6 je inte‑
ligentní řešení, které uživatele upozorní rychle, přesně a eko‑
nomicky na všechny možné problémy, které jsou detekovány 
v reálném čase, čímž se eliminuje potenciální chybovost ob‑
sluhy, eventuálně se snižují náklady na přebalování a vyřazo‑
vání výrobků v případě chybovosti. Díky řízení a inspekčnímu 
sledování SW systému dochází k výraznému omezení prostojů 
a tím zároveň ke zvýšení výrobního výkonu.

Vysledovatelností k ochraně značky
Obecně lze konstatovat, že v rámci celého systému Packaging 
Inteligence s využitím unikátního softwaru pro správu infor‑
mací CoLOS nabízí MARKEM‑IMAJE mnoho různých řešení ši‑
tých přímo na míru zákazníkovi. Jedním z takovýchto řešení je  
i Markem‑Imaje Tracking Solution. Toto řešení lze uplatnit na 
úrovni výrobku, obalového materiálu z lepenky nebo palety, 
takže lze skenovat a sledovat výstup na každé úrovni, aby 
byla zajištěna plná dosledovatelnost produktů. Díky sofisti‑
kovanému řešení je zajištěna nejen správnost kódování, ale 
i bezchybná kompatibilita dat tak, aby celý proces byl co 
možná nejvíce nákladově efektivní. Tím, že inteligentní SW 
řešení umožňuje sledovat každý jednotlivý produkt, který vyšel 
z výrobní linky, a bezchybně ho označit, poskytuje v nemalé 
míře ochranu značce před případným paděláním a drasticky 
limituje problémy související s kvalitou produkce.

 

Nové smart řešení z oblasti 
termotransferového tisku
Inteligentní SW řešení však není jedinou novinkou letošního 
podzimu. Další novinkou je uvedení nových TTO tiskáren 
(SmartDate X45, X65 a X65–128) na český trh. Nové tis‑
kárny zažily svou premiéru již v říjnu na brněnském výsta‑
višti v rámci MSV. Poprvé na trhu TTO tiskáren přicházejí tyto 
technologie s vestavěným nástrojem pro zlepšování procesů. 
Jakmile je povoleno, mohou být logovány a analyzovány dů‑
vody výpadků balicí linky, což usnadňuje rozhodování na 
základě dat. Tiskárny SmartDate® (TTO) představují zvláště 
vhodné řešení pro potisk fóliových materiálů, které jsou běžné 

při vytváření skupinových či přepravních obalů především  
v sortimentu kosmetiky, farmacie, potravin či nápojů. Tento 
typ přebalu se však vyskytuje i u vytváření větších jednotek, 
které jsou typické např. ve stavebnictví. Díky novým funkcím, 
kterými TTO tiskárny disponují, se zrychluje kódování povrchů 
a zároveň eliminují náklady na prostoje výroby. Ve srovnání 
se staršími typy dochází u nových tiskáren k další výrazné mi‑
nimalizaci potenciální chybovosti. Další novou a určitě velmi 
využitelnou funkcí je u tiskáren relativní pohyb, kterým se za‑
jišťuje, že kódy jsou vytištěny plně, i když se obalový mate‑
riál z nějakého důvodu zastaví uprostřed tisku. Upozornění 
na chybějící body pomocí detekce mrtvých bodů umožňuje 
operátorům provést úpravy před tiskem problematických kódů.

Standardní výkon výrazně překonán
Tiskárny se ovládají pomocí velkého dotykového displeje 
(25,6 centimetru / 10,1 palce). Ovládání je pro uživatele 
díky zlepšení čitelnosti uživatelsky přátelštější. Oproti konku‑
renčním tiskárnám je díky novým funkcím a zjednodušení cest 
proces ovládání rychlejší (stačí méně kliknutí na dokončení 
úkolů). Pro další zrychlení a zefektivnění každodenních ope‑
rací pomáhají uživatelům různí podrobní průvodci v podobě 
vestavěných videonávodů a modulů „how to“. Další kvalita‑
tivní novinkou je doplněk Detect‑Plus, kterým se potvrzuje pří‑
tomnost kódu, jeho pozice a kvalita přímo na fólii produktu, 
na rozdíl od konkurenčních řešení, která kontrolují otisk tisku 
na pásce, nikoli na balení. 

Balte inteligentně:  
DIGITALIZUJTE PROCES BALENÍ

TISKÁRNA SMARTDATE X65

Díky všem vychytávkám tiskárny poskytují i mnohem vyšší 
výkon, který není na úkor ekonomičnosti provozu ani kvality 
tisku. SmartDate X65 umí tisknout rychlostí 1800 mm/s, aby 
dosáhl 455 ppm při 300 dpi. Rychlost tedy překonává prů-
myslový průměr (120–160 ppm). Při použití široké tiskové 
hlavy SmartDate X65-128 dosahuje 400 ppm na ploše až  
128 × 500 mm, což při současném vývoji technologií před-
stavuje dvojnásobek proměnného tisku oproti standardním 
tiskárnám.   

VÍCE O DIGITALIZACI PROCESU BALENÍ
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INTERVIEW

Zakladatel destilérky LITTLE URBAN DISTILLERY Robert Urbánek se rozhodl kolem padesátky k radikální změně. 
Povolání pořadatele sportovních eventů vyměnil za pálení ginu. Aktuálně nabízí čtyři hlavní druhy – London Dry, 
Matured, Sloe a Winter. Autentičnost řemeslné výroby ginu se odráží i v designu lahví.

Adriana Weberová, Veronika Kozelková

Když design  
harmonizuje  
s řemeslným pojetím
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Co vás vedlo v již zralém věku k založení  
vlastní destilérky na výrobu ginu?
Vzhledem k tomu, že mám od mládí gin velmi rád, bylo roz‑
hodnutí věnovat se jeho výrobě logickým krokem ve chvíli, kdy 
jsem chtěl dělat něco, co mě bude bavit a kde budu svým 
vlastním pánem. Little Urban Distillery jsem založil v lednu 
roku 2018 jako společnost, která vyrábí a prodává destiláty 
a ostatní lihoviny pod vlastní značkou. Jsme jediná destilérka 
v Česku, která se zaměřila pouze na výrobu ginů.

Jaké produkty — druhy ginu — 
tvoří vaše portfolio?
Vlajkovou lodí našeho portfolia je London Dry Gin, který vyrá‑
bíme i s použitím lokálních surovin včetně třeba jablek nebo 
bezového květu. Dále tento gin staříme v jalovcových sudech 
a takto stařený gin je pod názvem Matured další položkou 
v našem portfoliu. Velmi mě okouzlil Sloe Gin, což je vlastně 
likér vyráběný z ginu, ve kterém se dlouho macerují trnky. Je 
velmi populární v Anglii. Opravdovým originálem je Winter 
Gin. Je to opět likér a základní složkou jsou aronie macero‑
vané v ginu.

Jak se jednotlivé produkty liší 
z hlediska designu obalů? A co je 
naopak jednotícím prvkem?
Jednotícím prvkem obalů produktů Little Urban Distillery je sa‑
mozřejmě logo, dále tvar lahve, atypický tvar etikety, ilustrace 
na etiketě a zalití uzávěru voskem. Jednotlivé produkty se liší 
kromě názvu barevným provedením etikety a barvou vosku. 

Kdo je autorem loga a co má vyjadřovat? 
Ornament v logu symbolizuje chladicí spirálu z tradičních jed‑
noduchých destilačních kotlíků. Spirála je podle mě krásně 
jednoduchá a čitelná, a když se na ni kouknete lehce šikmo, 
můžete si představit kaligraficky napsaná písmena „l“ a „u“ jako 
Little Urban. Logo stejně jako celkový vizuální styl vytvořila 
parta z olomoucké firmy Rency. Strávili se mnou hodně času 
před tím, než se pustili do práce. Pečlivě jsme si rozebrali, 
jaká jsou moje očekávání, a potom jsem už vlastně mohl bez 
zásadního zasahování koukat, jak jim to všechno krásně šlo.

Kladete důraz na pojmy řemeslo 
a řemeslný. Jak to lze vyjádřit 
prostřednictvím obalu? 
Obsah, který vyrábím, je svým způsobem prémiový. A to mě 
maličko svádělo k tomu, aby byl celkový design obalu luxus‑
nější. Přece jen obal prodává. Jenže to, o co se snažím, je 
soulad a věrohodnost. Ať už třeba v komunikaci nebo i v tom, co 
říká obal. Pojem řemeslný není pro mě jen slovo. Je to to, čím 
se odlišuji od velkovýrobců. Je to způsob práce a manuál‑ 
ní zpracování. Skleněnou lahev jsem volil tak, aby měla co 

INTERVIEW 

The 
visionary 
offi ce.

The 
stationery 
trends.

Zapojte se do diskuse 
o budoucím vývoji odvětví

info@messefrankfurt.cz
Tel. +420 233 355 246 

Paperworld představí nejnovější trendy a zároveň 
se stane místem, kde se setkávají experti v oboru. 
Letošní ročník nabídne spoustu inspirace a novinek. 
Získejte přístup k trendům a sortimentu zítřka na 
předním světovém veletrhu papírnických, kancelář-
ských a psacích potřeb pro komerční i veřejný sektor. 
Pořiďte si své vstupenky už dnes!

paperworld.messefrankfurt.com

25. – 28. 1. 2020
Frankfurt nad Mohanem
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nejjednodušší tvar, byla souměrná se silným dnem a masivním 
hrdlem. Podobně, jako byly dříve ručně vyráběné lahve. I eti‑
kety jsou vyrobeny způsobem, aby harmonizovaly s řemesl‑ 
ným pojetím. Papír byl zvolen matný, co nejsilnější s jemnou 
strukturou. Tisk je jednobarevný. A konečně také vosk na hrdle 
odkazuje na to, že je nutné mít každou lahev několikrát v ruce.

Jde o vaši vlastní, nebo 
o standardizovanou lahev?
Vzhledem k tomu, že jsme začínali úplně od nuly, potře‑
boval jsem kvůli odběrovému množství standardizovaný obal 
s dobrou dostupností. Tyto požadavky splnila španělská firma 
Estal, která má vlastní sklárny ve Španělsku a Portugalsku  
a dále odlévá skoro po celé Evropě. Dokonce lahve, které 
jsem zvolil, se odlévaly ve sklárnách v Úsobrně u Jevíčka.

S kým a proč jste 
spolupracoval na designu etiket?
Jak jsem zmiňoval, tvorba etiket byla součástí prací na cel‑
kovém vizuálu v zakázce Rency. Určitě klíčová pro design eti‑
kety je ilustrace, trošku urbanistická, trošku industriální. Ilustraci 
vytvořila Terka Bartošová a nebylo potřeba, abych organi‑
zoval nějaká kola výběrových řízení. Terka si se mnou dlouho 

povídala o mých představách, o produktu, o tom, co bych 
chtěl dělat a jak, a také jaké se mi líbí jiné styly etiket. Člověk 
jako já, když není dostatečně umělecky kreativní, tak ty před‑
stavy jsou většinou kompilátem toho, co už někde viděl, čím 
se inspiroval. Když mi Terka ukázala první skici kreslené perem 
do bloku, věděl jsem, že to je přesně to, co jsem si předsta‑
voval – a navíc originální. A potom už jsem jí do toho vůbec 
nemluvil, protože jsem věděl, že to bude perfektní.

Kdo vám etikety vyrábí?
Před výběrem většiny dodavatelů jsem navštívil mimo jiné  
i veletrh drinktec v Mnichově a byl jsem velmi rád, že jsem 
nakonec vybral pro výrobu etiket společnost S&K Label  
z nedaleké Kuřimi. Nejenže je mám za humny, ale v kvalitě 
provedení a poměru ceny a výkonu jsou opravdu evropsky kon‑
kurenceschopní. Etikety jsou tištěny na strukturovaný papír  – 
arctic – a kvůli odolnosti vůči lihovině byl použit matný lak.

Současným trendem je personalizace. 
Nabízíte podobné řešení?
Ano a snažím se je nabízet aktivně. Kromě vlastních produktů 
nabízím možnost výroby například firemních lahví nebo jsme 
dělali vlastní edice pro některé bary.

INTERVIEW
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INTERVIEW

jeho vlastní grafici. Proto je pro výsledek nejlépe fungující 
model, když já dodám zákazníkovi grafický manuál, mustr 
etiket a zákazníkův grafik upraví etikety podle jejich vlastních 
představ. Na rámci nebo míře úprav se vždy dohodneme 
předem.

Jaká je vlastně vaše roční 
produkce a kam giny míří?
Pořád jsme na začátku. První lahev jsme prodali v září 2018. 
Od té doby jsme vyrobili už pár tisíc láhví. Zákazníky jsou 
primárně koktejlové bary, kde dobře pracují se všemi druhy 
alkoholu. Ale také restaurace i například hospody, kde dokáží 
ocenit, čím se lišíme od masové produkce. 

A to není jen řemeslný způsob výroby. To je jen prostředek. 
To, čím se odlišujeme, je chuť, dostatečně jemná třeba i k sa‑
motnému pití, ale i chuťově velmi výrazná. Někoho baví lo‑
kální charakter našeho ginu. Další velmi početnou skupinou 
jsou přímo koncoví zákazníci, kteří si kupují naše giny pro‑
střednictvím e‑shopu.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.  

Uvádíte, že škála individualizace 
je možná ve třech úrovních. Můžete 
to upřesnit?
Tři úrovně individualizace se týkají spíše ginu jako takového. 
Na úrovni úprav etiket jsou možnosti téměř neomezené. 
Nabízím malé série ginů, kde obsah je shodný s mým pro‑
duktem a pro zákazníka se vyrobí „pouze“ uzpůsobená eti‑
keta. Další variantou je gin dochucený infuzí bylin a plodů 
přidáním po destilaci. Třetí variantou je speciální receptura 
ginu vytvořená podle představ zákazníka.

Zaujal nás například 
chystaný design vánočních etiket 
pro společnost Cyrrus. Mohl byste 
našim čtenářům přiblížit jeho vznik?
Tak především etiketa pro Cyrrus, což je obchodník s cennými 
papíry, se opravdu povedla. Jeden člen z týmu marketingu byl 
u mě v destilérce na řízené degustaci, a když viděl možnosti, 
které nabízíme, bylo k nápadu objednat dárky pro významné 
klienty ve formě lahve s vánočním ginem blízko. Vzhledem ke 
klientele společnosti bylo možné přistoupit k posunu designu 
maličko více směrem k luxusnějšímu provedení. 

To se odrazilo ve volbě lahve, která je masivní s ostře řeza‑
nými hranami, a v provedení etikety, kde jsme použili horkou 
ražbu zlatou fólií. Kombinace tvaru etikety a loga destilérky 
jako spojujícího prvku a ilustrací symbolizujících typické české 
Vánoce vyšla moc hezky. A černo‑zlaté provedení je současně 
slavnostní a elegantní.

Kdo se na designu podílel? 
Pro individuální úpravy etiket nabízím spolupráci mých grafiků, 
ale upřímně, nejlépe většinou znají vizuální projev zákazníka 

Design vánočních etiket pro společnost Cyrrus
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INTERVIEW

Mezinárodní výrobce drogistického zboží, společnost HENKEL, společně s drogerií ROSSMANN odstartoval 
pilotní projekt DROGERIE BEZ OBALU. Zákazníci si mohou od 6. listopadu ve vybraných drogeriích opakovaně 
doplňovat své oblíbené výrobky společnosti HENKEL: prací prostředek Persil Gel, aviváž Silan Sensitive, prostředek  
k mytí nádobí Pur Balsam, tekuté mýdlo na ruce Fa a šampony a sprchové gely Nature Box. 

Adriana Weberová

HENKEL a ROSSMANN 
zkoušejí drogerii bez 
obalu

O projektu jsme si povídali s Janou Očadlíkovou, 
manažerkou marketingu divize Pracích a čisti‑
cích prostředků HENKEL ČR, a Olgou Stanley, 
manažerkou komunikace ROSSMANN.

Jak vznikl nápad Drogerie bez obalu?
Jana Očadlíková: Společnost HENKEL spolupracuje s droge‑
riemi ROSSMANN na různých společných projektech v ob‑ 

lasti udržitelnosti. Už v minulosti jsme společně realizovali 
projekty, jako je například Vraťme stromům korunu, díky kte‑
rému ožila česká města novými stromy, nebo společný úklid 
v Chráněné krajinné oblasti Karlštejnsko či Malá a Velká 
Amerika. ROSSMANN se rozhodl oslovit společnost HENKEL 
i proto, že je lídrem na českém trhu a má rovněž vedoucí posta‑
vení v prodejích drogerie v rámci sítě ROSSMANN, což před‑
stavuje příležitost ovlivnit spotřební chování velkého  počtu lidí. 

Jana Očadlíková, HENKEL
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jiným šamponem či výrobkem. Každá lahev má na zadní 
straně QR kód, který aktivuje příslušnou plnicí trysku.

Jaký je poplatek za lahve?
Všechny velikosti nádob jsou při první koupi prodávány za 
jednotnou cenu 19,90 Kč. Při prvním nákupu pokladní opatří 
obal nálepkou, aby bylo zřejmé, že byl zaplacen. Až ho 
zákazník poté přijde znovu naplnit, bude již platit jen za sa‑
motný výrobek a nikoli za lahev.

Kde projekt běží a jaké 
jsou zpětné vazby z drogerií? 
Olga Stanley: Zatím je příliš brzy na vyhodnocení prodejů. 
Tento pilotní projekt budeme vyhodnocovat po roce. Po 
celou dobu jednoho roku budeme sledovat zpětnou vazbu 
od našich zákazníků a také porovnávat prodeje bezobalové  
a klasické drogerie. Dosud byla zpětná vazba velmi dobrá  
a zákazníci tento krok v oblasti udržitelnosti velmi ocenili. 
Zatím se samozřejmě prodá více produktů v jednorázových 
obalech než ve znovu plnitelných lahvích, ale je ještě příliš 
brzy na vyhodnocení. V případě úspěchu budeme projekt roz‑
šiřovat dál do více prodejen i do dalších zemí. Drogerie bez 
obalu je od 6. listopadu dostupná na těchto pobočkách: Praha 4 – 
Budějovická, Praha 8 – Sokolovská, Praha 2 – Bělehradská, 
Praha 1 – OC Florentinum, Praha 7 – Jubileum, Praha 6 – Blox, 
Pardubice – tř. Míru, Liberec – Fügnerova, Brno – Kubíčkova  
a České Budějovice – Lannova tř.

Jaký je cenový rozdíl v porovnání s podobnými 
produkty prodávanými v tradičních obalech?
Budeme se vždy snažit držet cenu bezobalové drogerie nižší, 
než je cena identického výrobku v regále. Přidanou hodnotou 
pro naše zákazníky je, že při používání znovu plnitelných 
lahví šetří životní prostředí.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.  

Proč byla zvolena právě 
Česká republika a kdy byl projekt spuštěn?
Spotřebitelé jsou zde otevřenější novým věcem a také mají 
rostoucí ekologické smýšlení, což například dokazuje vysoká 
míra třídění odpadu. Přípravy začaly na začátku roku 2019 , 
spuštěn byl 6. listopadu.

Kolik produktů lze natočit 
do opakovaně plnitelné nádoby?
Doplnit lze osm produktů: prací prostředek Persil Gel Color, 
Persil gel Sensitive, aviváž Silan Sensitive, prostředek k mytí 
nádobí Pur Secrets of Care Aloe Vera, tekuté mýdlo na ruce 
Fa Hygiene & Fresh Orange, šampony 
Nature Box Avokado a Granátové 
jablko a sprchový gel Nature Box 
Avokado. Produkty lze doplnit do pěti 
různých lahví. Každá značka má svou 
vlastní a různé varianty jednoho vý‑
robku používají typově stejnou lahev.

Z čeho jsou obaly pro 
opakované plnění vyrobeny?
Vyrobeny jsou ze stejného materiálu jako ty, které využíváme 
u běžné drogerie (z PET materiálu, pozn. redakce). Lahve 
produktů Nature Box jsou vyrobeny z 25 % z recyklovaného 
plastu. Rozdíl je jen ve velikosti balení, např. prací gel Persil 
koupíte v Drogerii bez obalu ve velikosti 30 pracích dávek, 
Silan 60 dávek, Pur o velikosti 750 ml, Fa tekuté mýdlo 750 ml, 
což v běžném prodeji v prodejnách ROSSMANN nenajdete.

Kolik obrátek, resp. 
opakovaných plnění obaly vydrží?
Lahev je možné používat opakovaně do té doby, dokud není 
mechanicky poškozena. Z důvodu zachování delší životnosti 
nedoporučujeme lahve mýt v myčce na nádobí. Aby se za‑
chovala ochrana zdraví spotřebitele a co nejvyšší kvalita vý‑
robku, je nezbytné zohlednit i materiál, z kterého jsou tyto 
lahve vyráběny. 

Nezhoršuje se opakovaným používáním 
kvalita a následně snímatelnost čárového 
kódu na etiketě?
Opakované použití může poškodit i etiketu. V takovém pří‑
padě dostane zákazník po předložení účtenky novou etiketu. 
V případě poškození lahve si bude muset pořídit novou.

Lze si produkty stočit i do 
vlastních přinesených nádob?
Lahev můžete naplnit pouze odpovídajícím produktem a do 
jemu určené lahve. Pokud je na etiketě uvedeno „šampon avo‑ 
kado“, můžete ji naplnit pouze „šamponem avokado“, nikoli 

Olga Stanley
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KAŽDÝ ROK SE V OBALOVÉM PRŮMYSLU OBJEVÍ NĚKOLIK JEDINEČNÝCH TRENDŮ. NÁKUPNÍ ZVYKLOSTI 
SPOTŘEBITELŮ SE POSTUPEM ČASU MĚNÍ A DÁ SE OČEKÁVAT, ŽE I V ROCE 2020 SE OBJEVÍ NĚJAKÉ 
NOVINKY. OD TRVALÉ UDRŽITELNOSTI A ECO‑FRIENDLY BALENÍ AŽ PO NAPŘÍKLAD CHYTRÉ OBALY – 
TO JE BUDOUCNOST. V ČLÁNKU SE PODÍVÁME NA NĚKOLIK HLAVNÍCH TRENDŮ V BALENÍ PRO ROK 
2020 A ZAMYSLÍME SE NAD DYNAMIKOU KAŽDÉHO Z NICH.

Ze zahraničních zdrojů

Hlavní trendy  
v balení pro rok 2020

Trvalá udržitelnost 
a ekologické obalové materiály
V roce 2020 zažijeme ještě větší poptávku po trvale udržitel‑
ných obalech než dosud, což již o něčem vypovídá. V roce 
2019 se odehrálo několik vůbec největších protestů proti kli‑
matickým změnám v historii planety, kdy v různých zemích 
po celém světě probíhaly velké demonstrace. Do středu po‑
zornosti se stále více dostávají trvalá udržitelnost, recyklace  

a otázky ekologie. Důvodem je i růst pracujících mileniálů  
a generace Z a jejich zvyšující se podíl na spotřebě. Lze oče‑
kávat, že boom oblíbenosti ekologických obalů – od reform‑
ního hnutí podporujícího prodej zboží bez obalů po projekty, 
jako například LOOP, řešící jejich opakované využívání  – 
bude pokračovat a posílí poptávku ze strany spotřebitelů.  
K současné nabídce obalů se budou více připojovat nové al‑
ternativy z rostlinných surovin.

S rostoucím počtem technologických inovací budeme svědky stále většího počtu 
interaktivních a multimediálních aplikací pro rozšířenou realitu.
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Také se dá čekat, že stále hlasitěji znějící slogan „reduce, 
reuse and recycle“ (RRR) bude jenom sílit, protože svět si stále 
více uvědomuje vliv obalů na životní prostředí. Rozsáhlé pro‑
blémy spojené s plasty a jinými odpadovými materiály, které 
si našly cestu do našich moří, nutí společnosti, aby nabídly 
ekologičtější alternativy k současnému sortimentu obalových 
materiálů, jako jsou sklo, kov, papír, plasty a lepenka.

Chytré balení, 
rozšířená realita a gamifikace
Ať už mluvíme o rozšířené realitě, QR kódech nebo RFID tech‑
nologii, vše je spojeno s myšlenkou chytrého balení. S přibý‑
vajícím počtem technologických inovací budeme svědky stále 
většího počtu interaktivních a multimediálních aplikací pro roz‑
šířenou realitu. To se týká všeho od vína po dětské hračky. RFID 
aplikace mohou nabídnout skvělé možnosti sledování všech 
výrobků. Gamifikace bude dále měnit způsob interakce mezi 
spotřebiteli, výrobky a jejich obaly.

Ve světě obalů se budeme setkávat s tím, že se gamifikace za‑
pojí do vzdělávání dětí. Vzniknou hravé a umělecké návrhy, 
které budou evokovat ducha zabaleného výrobku. Začnou 
se také více využívat symboly a hodnocení podobné těm ze 
sociálních sítí a mobilních her. Přibývat budou i videoherní  
a digitální zážitky spojené s tradičními obalovými materiály.

Zejména u vintage, luxusních a unikátních obalů očekávají 
spotřebitelé zážitek z rozbalování. I nadále se proto budeme 
setkávat s originálním propojením tradičních obalových ma‑
teriálů, jako je papír a lepenka, s digitálními technologiemi.

Vintage obaly uspokojí 
touhu po retru
Jak se říká, „what is old is new again“ neboli „co je staré, 
je zase nové“. V naší moderní technologické době se spo‑
třebitelé začínají také více zajímat o zážitky, které je vracejí 
do dřívější doby. Důvodem je jejich sílící touha připomenout 
si a znovu si udělat radost retro hudbou, videohrami, filmy  
a dalšími médii. Nostalgie po kouzlu „starých časů“ bude 
dále přispívat k obnově zájmu o klasické zážitky. Pohled do 
minulosti podle případové studie agentury Dieline „Analog je 
nový vintage“ a serveru 99designs ve skutečnosti znamená 
dívat se vpřed.

DESIGN

Jak se tento trend projeví v balení? Objeví se více moderních 
návrhů obsahujících retro prvky a barvy. Snahou bude na‑
vázat na úspěch předchůdců. Typografie, barevné odstíny, 
branding a klíčové sdělení budou voleny s ohledem na vyvo‑
lání požadovaných nostalgických emocí u spotřebitelů, mla‑
dých či starších. 
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Trend udržitelnosti bude v roce 2020 dále sílit. 

CO JE GAMIFIKACE?  
VYSVĚTLENÍ V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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čistých a přehledných vizuálů poroste i kvůli prohlížení obsahu 
na menších obrazovkách, jako mají smartphony či tablety.

Popkultura prosazuje autentičnost a transparentnost, což se 
projeví i v práci designérů. Výsledkem jsou například ilust‑
race oslavující nedokonalost v umění. Setkáme se s více pro‑
jekty, které obsahují „čmáranice“ od ruky ve stylu freestyle, 
výrazné barvy, jedinečné tahy štětcem a organické textury.
Eklekticismus bude designéry odklánět od rigidních systémů 
omezených mřížkami směrem k asymetričtějším přístupům. Tím 
vytvoříte pocit kinetického pohybu.

Přitažlivost trendu spočívá i v tom, že vintage balení vyvo‑
lává příjemnou atmosféru spojenou s krásou, kvalitou, módou  
a úctou, které mnoho moderních typů obalů odvrhlo kvůli sni‑
žování nákladů nebo v zájmu trvalé udržitelnosti. Ale ani vin‑
tage balení nebo luxusní obaly s vintage designovými prvky 
nemohou trvalou udržitelnost přehlížet. Kombinace různých 
materiálů může vést k obtížnější recyklaci. Z těchto důvodů 
musí i vintage balení najít způsob, jak být v souladu s trendem 
trvalé udržitelnosti a současně poskytnout zážitek, který spo‑
třebitel očekává.

Minimalismus, 
eklekticismus a křiklavé barvy
Minimalismus  se nevztahuje jen k množství použitých mate‑
riálů, ale i k brandingu. V posledních letech je design obalů 
ovládán mantrou „méně je více“. Očekávejte, že tento trend 
bude pokračovat i v roce 2020. Pro mnohé spotřebitele budou 
prvořadé racionální, snadno stravitelné a silně kontrastní ná‑
vrhy, které jasně a jednoduše vyjádří obsah obalu. Obliba 
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Roste zájem i o balení obsahující retro prvky.
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www.dssmithpackaging.cz
kontakt.dssmithczech@dssmith.com

DŮLEŽITĚJŠÍ

www.dssmithpackaging.cz
kontakt.dssmithczech@dssmith.com

DŮLEŽITĚJŠÍ
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E-commerce, to je výzva
A na závěr se dostáváme k e‑commerce. Jedna věc je jistá: 
e‑commerce tu je a zůstane. S jejím rozšiřováním se mění 
vztah i způsob, jakým vnímáme jednotlivé značky a produkty. 
Osobní setkání v místě prodeje je nahrazováno komunikací 
prostřednictvím designu. Webové stránky e‑shopu a obal – 
to bude veškerý zážitek z nakupování, který byl dříve tvořen 
prostředím prodejny, zvuky, vůněmi a osobním přístupem per‑
sonálu. To je výzva, která přináší mnoho příležitostí, ale také 
klade vyšší nároky a očekávání na proces návrhu balení.

Balení vhodné pro kamenné prodejny nemusí v e‑commerce 
fungovat. Některé materiály a způsoby brandingu se ukazují 
jako zbytečné a často neoptimalizované.

Vzhledem k tomu, že řada spotřebitelů opakovaně vyjadřuje 
nechuť k nadměrnému balení a obavy o životní prostředí, které 
s ním souvisejí, musí e‑shopy najít rovnováhu mezi řádným 
zabalením a ochranou svých výrobků bez použití nadbyteč‑
ných materiálů.

Síla otevřené kompozice 
vzbuzuje naši pozornost 
Řekněte sbohem rámečkům a ohraničením a přivítejte „volně 
plynoucí“ návrhy. Díky otevřeným kompozicím se lidé budou 
cítit, jako by zahlédli jeden nádherný kousek většího obrazu. 
Prvky jednoduše létají na stránce i mimo ni a vytvářejí letmý 
záblesk nekonečna. Síla otevřené kompozice spočívá v její 
schopnosti proniknout do představivosti publika a vzbudit jeho 
zvědavost. Přinutí vás zajímat se: „Co je tam dál?“ První ná‑
znaky tohoto trendu najdete ve web designu, ale očekává se, 
že bude expandovat i do tištěných projektů.

DESIGN

www.dssmithpackaging.cz
kontakt.dssmithczech@dssmith.com

DŮLEŽITĚJŠÍ

www.dssmithpackaging.cz
kontakt.dssmithczech@dssmith.com

DŮLEŽITĚJŠÍ
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Podle Leoše Másla, project managera POS & POP společ‑
nosti THIMM pack’n’display, je v současné době patrné 
větší povědomí zákazníků o přínosech vhodně zvoleného 

obalu, který výrazně pomůže zvýšit hodnotu obsahu (dárku). 
Důraz kladou jak na promyšlené konstrukce či nápaditý  
a atraktivní design, tak na kvalitu potisku. U dárkových obalů 
je jasným trendem personalizace, která zvýší pocit exkluzivity 
a podpoří vazbu osoby na značku. Právě pro vánoční balení 
dárků pro osoby, jejichž jména předem známe (například 

zákazníci e‑shopu, obchodní partneři nebo zaměstnanci), jsou 
podle Leoše Másla personalizované obaly ideální a digitální 
tisková technologie umožní potisknout každý obal jiným, indi‑
vidualizovaným motivem.

Pro zušlechtění dárkových obalů a zejména pro zvýšení jejich 
exkluzivity lze využít i digitální laserový výsek vlnité lepenky. 
Výrazný, laserem vyřezaný motiv udělá i z jednoduchého 
obalu exkluzivní dárkový přebal. Jednobarevná vnější vrstva, 

DESIGN

OZNAČENÍ NĚJAKÉHO OBALU JAKO „DÁRKOVÉHO“ JE SICE ZČÁSTI SUBJEKTIVNÍ, ALE OBECNĚ JÍM 
ROZUMÍME BALENÍ REPREZENTATIVNÍHO VZHLEDU, ZE KTERÉHO JIŽ VÝROBEK NENÍ NUTNO 
PŘEBALOVAT DO JINÉHO. V PŘÍPADĚ PERSONALIZOVANÝCH OBALŮ JEJ DOKONCE NENÍ ANI TŘEBA 
DOPLŇOVAT JMÉNEM ČI CEDULKOU SE JMÉNEM OBDAROVANÉHO. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME 
PŘEDEVŠÍM NA BALENÍ LEPENKOVÁ.

Miroslav Dočkal

Dárkové balení  
z lepenky
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podložená barevným primárním obalem produktu, dodá 
obalu nový optický rozměr a umocní luxusní efekt. K této no-
vince od společnosti Highcon, která bude ještě letos instalo-
vána ve všetatském závodě THIMM pack’n’display, se vrátíme 
v dalším vydání magazínu Packaging Herald.

Vánoční i jiné dárky
Po loňském úspěchu vyrobila i letos společnost THIMM 
pack’n’display pro e-shop PivoJinak.cz adventní kalendář pro 
24 lahví různých druhů piv. Konstrukce obalu je koncipována 
tak, že se lahve uvnitř obalu nedotýkají a každé okénko se 
po vyloupnutí použije jako podtácek. Z podobného ranku je 
i digitálně potištěný adventní kalendář – Degustační encyklo-
pedie pálenek – pro e-shop Lihovárek.cz, prodávající českou 
řemeslnou pálenku. 

„Pošli to dál“ 
Koncept „Pošli to dál" je inovativním řešením společnosti 
Model Obaly.

Obal z vlnité lepenky s oboustranným potiskem určený pro 
e-commerce zdobí navenek černo-červený potisk s QR kódem. 
Obal pro dva páry ponožek je rozdělitelný perforací na půl. 
Jeden pár si můžete nechat a druhý zaslat někomu jinému. 
Instrukce pro zabalení a další zaslání jsou uvedeny na vnitřní 
straně balení. Pro opětovné uzavření slouží SKV páska. 

DS Smith luxusně: 
od čajů k ponožkám
Dárkové obaly se objevují (a jsou také oceňovány) i v pro-
dukci společnosti DS Smith Packaging. Z nedávných let připo-
meňme zejména dárkové čajové kazety. Slovenská pobočka 
DS Smith Turpak Obaly vyvinula Čaj o piatej – firemní dárkové 
balení osmi druhů čajů z vlnité lepenky s vlnou typu E, které 
sloužilo jako reklamní předmět podporující integraci původní 
slovenské společnosti do anglické DS Smith. Ekologické hle-
disko zde bylo zdůrazněno samosvornou konstrukcí bez le-
pení, použity byly i výsek symbolu šálku čaje a jednobarevný 
flexotisk pro zdůraznění harmonie s přírodním obsahem.

Pro balení ájurvédské směsi Yogi Tea od společnosti DS Smith 
Packaging Czech Republic byla rovněž použita E-vlna. Na 
obalu je minimum potisku bez použití laku. Jedná se o mini-
malistický design s indickým dekorem v matné červené a zlaté 
barvě. Díky výseku je viditelný obsah dárkového setu – dva 
druhy ájurvédského čaje s designovým hrníčkem. Vnitřní upev-
ňovací prvky zajišťují ochranu hrníčku a zároveň umožnují jeho 
dobrou vizibilitu.

Konstrukcí DS Smith Packaging z poslední doby, respektive 
jeho PackRight Centra, je Ponožkovýchova – dětská edice 
Klubu Pánů z Ponožkovic, zadavatele a autora grafického 
designu tohoto obalu. Více jsme o řešení psali již v srpnovém 
vydání magazínu Packaging Herald. 

Dárky, kam se podíváme
Náš stručný výčet nemohl samozřejmě obsáhnout vše zají-
mavé, co se na českém trhu v poslední době objevilo. Český 
obalový svět zaujaly i další dárkové obaly, jako je například 
univerzální obal na skleničky 5 v 1 od firmy Boxmaker, ka-
zeta na permanentku „Ideme domov“ od skalické společnosti 
Grafobal nebo balení Pro něj i pro ni české pobočky Xeroxu, 
kterému jsme se více věnovali na www.packagingherald.cz. 
Některých dosud neznámých, do tohoto tématu spadajících 
obalů se navíc ještě jistě do Vánoc dočkáme.

DESIGN

Adventní kalendář pro 24 piv pro e-shop PivoJinak.cz

Balení ájurvédského 
čaje Yogi Tea

KRABICE 
PŘIPOMÍNÁ KNIHU

MULTIFUNKČNÍ  
DÁRKOVÝ OBAL MULTÍK

VÍCE NA: 

JAK TO CELÉ FUNGUJE? 
ZHLÉDNĚTE VIDEO
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ZENTIVA, NEJVĚTŠÍ TUZEMSKÝ VÝROBCE LÉČIV S VÍCE NEŽ 2500 ZAMĚSTNANCI PO CELÉ EVROPĚ  
A DVĚMA VÝROBNÍMI ZÁVODY V PRAZE A BUKUREŠTI, ZAUTOMATIZOVALA PROCES PALETOVÉHO 
BALENÍ. DŮVODY JSOU PROSTÉ A STEJNÉ JAKO U VĚTŠINY VÝROBNÍCH FIREM: LEGISLATIVNÍ 
POŽADAVKY NA PRODUKTY PRO RUSKÝ TRH, NEDOSTATEK ZAMĚSTNANCŮ, NAVÝŠENÍ VÝROBNÍ 
KAPACITY, ZVÝŠENÍ KVALITY BALENÍ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ. 
REALIZACÍ BYLA POVĚŘENA SPOLEČNOST EKOBAL.

Adriana Weberová

Zentiva 
ZAUTOMATIZOVALA  
PROCES PALETIZACE 

CASE STUDY 
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CASE STUDY 

Jak to vlastně funguje?
Jednotlivé krabice jsou ve výrobě označeny etiketami s 2D 
kódem na dvou přilehlých stranách a jsou přeloženy z hli‑
níkových palet na dřevěné palety. Následně jsou manuálně 
označeny na horní straně interním předávacím štítkem z vý‑
roby do skladu. Tento štítek obsahuje čárový kód, který je 
následně snímán na lince. Skladník poté odveze paletu k auto‑
matickému dopravníku (z výroby do skladu hotových výrobků)  
a vloží ji na začátek dopravníku. Interní předávací štítek umís‑
těný na horní straně palety je automaticky načten kamerovým 
systémem a systém si vyžádá data od ERP o produktu a pří‑
padně o agregovaných obalech. V případě neúplné palety 
je paletová etiketa načtena záložním ručním skenerem na za‑
čátku dopravníku. 

Následně jsou podle dat z ERP systému všechny krabice 
na paletě buď automaticky načteny systémem a porovnány  
s předlohou, nebo projíždějí do dalšího kroku k automatic‑
kému ovinutí. Načítání probíhá průběžně z obou stran pa‑
lety. Poté probíhá tisk a automatická aplikace paletové etikety 
na dvě přilehlé strany palety podle standardu GS1. Potom je 
paleta dopravníkem automaticky převezena do skladu hoto‑
vých výrobků. U neúplných palet nebo palet, kde z nějakého 
důvodu nedošlo v některém z požadovaných kroků k vyho‑
vujícímu výsledku, dochází k tomu, že tato paleta vyjíždí ve 
speciálním zásobníku ve skladu hotových výrobků a obsluhou 
jsou nejasnosti dořešeny manuálně.

„Nyní probíhají finální zkoušky tak, abychom mohli říci, že 
Zentiva má vhodné řešení dané jak logistickými, tak obchod‑
ními požadavky nejen na úrovni jednotlivých balení (seriali‑
zace a tamper evidence), ale i na úrovni agregace (jednotlivé 
balení přiřazené k transportnímu obalu – krabici – a krabice 
přiřazené k transportní paletě) a paletizace (ovinutí a ozna‑
čení pro e‑zpracování v rámci distribučního řetězce) a je  
k 1. 1. 2020 připravena pro expedici plně agregovaného 
zboží pro ruský trh,“ vysvětluje Jaromír Šolc a dodává: „Z hle‑
diska benefitů řešení je možno konstatovat, že byly naplněny 
cíle projektu – proces umožňuje práci s paletami s hotovým 
zbožím v tzv. e‑režimu a palety jsou bez nutnosti dalších ope‑
rací připraveny pro celý logistický řetězec. Úspora na úrovni 
zaměstnanců, resp. snížení četnosti manuálních operací (jak 
pro standardní výrobu, tak pro nové legislativní požadavky) 
je využita na požadovaný dvojnásobný výstup z výroby  
a expedice.“

Následným projektem, řešeným s jiným partnerem, je auto‑
matizace procesu zaskladňování a vyskladňování zboží ze 
skladu hotových výrobků výhradně elektronicky včetně e‑do‑
dacích listů. Tento aktuálně probíhající projekt by měl být  
spuštěn nejpozději v 1. čtvrtletí 2020.

Ve skladu hotových výrobků společnosti Zentiva denně 
dochází k manipulaci s více než 500 kusy palet s ho‑
tovým farmaceutickým zbožím. „Z výrobních linek zboží 

přicházelo označené údaji, které se nedaly použít pro auto‑
matizaci procesu předání zboží na sklad, zaskladnění a vy‑
skladnění, a ani nebylo připraveno pro expedici ve vhodném 
obalu,“ vysvětluje na úvod původní stav Jaromír Šolc, enginee‑
ring manager výrobce léčiv.

Myšlenka zavedení automatizace vznikla potřebou reagovat 
na nové podmínky na trhu a především na novou legislativu 
pro ruský trh ohledně agregace zboží, což znamená jednot‑
livé balení přiřazené k transportnímu obalu (krabici) a krabice 
přiřazené k transportní paletě. Zhruba před třemi lety proto 
nastala akutní potřeba řešit finální balení palet, ale také za‑
vést elektronickou evidenci a dokumentaci. Od té doby bylo 
přijato několik opatření pro zvýšení efektivity jak ve vlastní vý‑
robě, tak ve skladu hotových výrobků. Jedním z těchto opatření 
bylo i doplnění stávající transportní trasy z výrobního objektu 
do skladu hotových výrobků. 

Při volbě dodavatele nové balicí linky byly hlavními kritérii vý‑
běrového řízení procento naplnění požadavků zadání, termín 
dodání, cena, reference a pro Zentivu vyhovující struktura sub‑
dodavatelského řetězce. Uvedená kritéria nejlépe splnila spo‑
lečnost EKOBAL. Jejím úkolem byl vývoj, konstrukce a instalace 
balicí linky s důrazem na ovinování zboží na paletě, čtení 
kódů z etiket a štítků expedičních krabic a označení palety lo‑
gistickou etiketou. „Po vložení palety na dopravník se měl auto‑ 
maticky načíst kód z předávacího štítku z výroby do skladu 
a připravit ke kontrole souhrn balení obsažených na paletě 
z ERP systému, a to jak pro úplné palety, tak palety neúplné 
obsahující balení z výroby z konce šarže,“ doplňuje Jaromír 
Šolc. Úkolem dále bylo kamerovým systémem načíst kódy 
všech balení/krabic a porovnat kamerově pořízený seznam 
se souhrnem z ERP systému. Následně měla být data uložena 
a archivována v nadřazeném systému. V zadání také bylo au‑
tomatické zabalení palety do stretch fólie a v neposlední řadě 
vytisknutí dvou paletových etiket s aplikací na krátkou i dlouhou 
stranu zabalené palety podle standardu GS1.

Nejrychleji byl zprovozněn systém ovinování, který je více‑
méně nezávislý na ostatní technologii. S technologií čtení kódů 
a jejich použitím v následujících krocích již došlo ke zpož‑
dění, a to vinou neuzavřené legislativy ve vazbě na ruský trh.

INSTALACE PROBĚHLA JIŽ  
PO NĚKOLIKA MĚSÍCÍCH — VÍCE NA
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VRATNÉ OBALY JSOU V KURZU. NE VŽDY 
ALE MUSÍ BÝT JEJICH POUŽITÍ VHODNÉ. VŽDY JE 
TŘEBA ZOHLEDNIT I NÁKLADY NA ZPĚTNÝ ODBĚR, 
PŘEVOZ A VYČIŠTĚNÍ A JEJICH EKOLOGICKOU 
STOPU. OBECNĚ PLATÍ, ŽE ZEJMÉNA  
V INTRALOGISTICE SE PROSAZUJÍ NEJSNÁZE  
A NEJSILNĚJI, NAOPAK PŘI PRODEJI KONEČNÝM 
SPOTŘEBITELŮM JDE ZATÍM SPÍŠE JEN O OJEDINĚLÉ 
VLAŠTOVKY. 

Miroslav Dočkal

Vratné, nebo  
jednocestné? 
Hledání bodu zvratu

Nejběžnějším vratným řešením je EUR paleta se stan‑
dardními parametry, nejčastěji dřevěná. Využívány 
jsou ale i kovové klece (roltejnery), gitterboxy nebo 

podobné, mnohdy i na míru vyprojektované a pořízené pře‑
pravní obaly. „Prvoplánová ekonomická či ekologická hle‑
diska nejsou při rozhodování o tom, zda využít jednorázové 
nebo vícecestné obaly, na místě,“ uvádí Jiří Pravenec, projek‑
tový manažer společnosti Geis CZ, a dodává: „Ačkoliv by 
se zdálo, že vratné obaly jsou v obou případech výhodnější, 
je třeba vzít v potaz všechny další náklady spojené s jejich 
využíváním (vstupní náklady, vedení evidence, opravy nebo 
jiná údržba, mytí, náklady na zpětnou přepravu). Mnohdy 
se ukáže, že uhlíková stopa i celkové náklady jsou vyšší než 
u jednocestné varianty. Rozhodnutí, zda tedy použít vratné 
nebo jednocestné obaly, je skutečně otázkou pečlivé kalku‑
lace celkových nákladů na manipulaci se zbožím.“

Lepenkové obaly nevratné… i vratné
Podle Gabriely Petrové, jednatelky závodu THIMM Packaging 
Systems v Chotětově, je možné většinu produktů umístit do jed‑
nocestného obalu z vlnité lepenky i do vratného plastového 
obalu. Kritériem pro rozhodnutí je charakter projektu. Cena 
obalu z vlnité lepenky se pohybuje mezi 20 a 70 % ceny plas‑
tového obalu, podle daného případu. Avšak i některé obaly 
z vlnité lepenky lze použít jako vratné (vícecestné). Často se 
tak děje u konceptů určených pro vnitropodnikovou přepravu. 

V některých případech může podle Jana Kaprhála ze společ‑
nosti Smurfit Kappa sloužit týž obal z vlnité lepenky při někte‑
rých použitích jako vratný a při jiných jako nevratný, jako je 
tomu u paletového CKD boxu (Complete Knock Down).

Cívky: od vratných 
k nevratným
Dalibor Vrba, marketingový specialista společnosti SERVISBAL 
OBALY, k problematice dodává: „U řady obalů je bez hlub‑
šího prostudování všech souvislostí těžké určit, zda se jedná 
skutečně o ekologicky příznivé řešení nebo jen o módní vý‑
střelek. Vždyť i plastová taška , jeden ze symbolů nadužívání 
plastů, je bezproblémová, pokud se správně recykluje. Tedy  
u všech obalů, vratných i nevratných, nejvíce záleží na tom, co se  
s nimi stane v okamžiku, když už nejsou potřeba.“ A potvrzuje 

EKOLOGIE 

OBECNĚ MUSÍ VRATNÝ OBAL  
Z VLNITÉ LEPENKY SPLŇOVAT  
NÁSLEDUJÍCÍ KRITÉRIA — VÍCE NA

VRATNÝ CKD BOX BYL POUŽIT 
NAPŘÍKLAD PRO LCD OBRAZOVKY— 
VÍCE NA



i úvodní slova Jiřího Pravence, že u vícecestných obalů je 
nutno posuzovat energetickou náročnost všech procesů při je‑
jich vracení včetně přepravy a čištění. SERVISBAL OBALY vy‑
rábí převážně jednocestné obaly z vlnité lepenky. Dbá na to, 
aby jím navržené obaly – tedy nejen vnější obal, ale i fixace 
či výplně – byly vyrobeny z jednoho druhu materiálu, kterým 
je v tomto případě obvykle vlnitá lepenka. Takový obal se ná‑
sledně velmi snadno recykluje, není třeba žádné další třídění.

Palety vratné i jednocestné
Také Alice Baumruková Kotylová z české pobočky společnosti 
Klaus Timber potvrzuje, že nelze vynést obecný rozsudek nad 
tím, zda je z ekonomického i ekologického hlediska výhod‑
nější a šetrnější využívat vratný nebo jednocestný obal. Vždy 
je třeba posoudit zvlášť jednotlivé příklady. Například palety 
EUR/EPAL mají na první pohled jasný plusový bod v tom, že 
je lze použít opakovaně a jsou dlouhodobě v oběhu. Navíc 
unesou břemeno v řádu tun. 

Pokud chce zákazník přepravit zboží, jehož hmotnost se po‑
čítá v řádu kilogramů, pak mu společnost Klaus Timber spíše 
navrhne lehkou jednorázovou paletu, jež bude v konečném 
důsledku ekonomicky i ekologicky výhodnější než vratný obal. 

EKOLOGIE 

PI

 Na stohování, tedy ukládání přepravek  
na sebe, není potřebné víko  
 Jednoduchým otočením lze  
prázdné bedny do sebe zasunout

PŘEPRAVKY STOHOVATELNÉ
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Navíc atypickou paletu přesně uzpůsobí přepravovanému 
výrobku a může vyhovět nejrůznějším dalším požadavkům 
zákazníka.

Vratné plastové kontejnery
Vratné řešení přesto zůstává jedním z trendů doby. Evropskou 
jedničkou ve výrobě vratných, tedy vícecestných, odolných  
a po dlouhodobém využití opět recyklovatelných přepravních 
obalů (tzv. RTP) je společnost Scholler Allibert.

Společnost v posledních letech vyvinula skládací paletové kon‑
tejnery, jako je řada Magnum Optimum s o 10 % větším ob‑
jemem pro přepravu a přitom o 30 % menším objemem ve 
složeném stavu při zpětné logistice. V ČR ji poprvé zavedly 
automobilky, novinkou v této řadě je model 1208 se sklopným 
poměrem o 6 % vyšším, než bylo standardem. Více jsme  
o řešení psali v srpnovém vydání magazínu Packaging Herald. 
Zajímavá je i nová generace skládacích IBC kontejnerů na 
tekutiny Combo Excelsior pro mezinárodní logistiku tekutých 
produktů zejména v potravinářském, kosmetickém a farma‑
ceutickém průmyslu. V blízké budoucnosti firma chystá zasou‑
vací pevné paletové kontejnery pro ještě větší úsporu místa, 
zejména pro zemědělství a odpadové hospodářství, paletu 
vyvinutou pro pooling a IBC kontejner s UN certifikací pro 
převoz a skladování nebezpečných chemikálií. 

DŮLEŽITÁ JE HMOTNOST ZBOŽÍ —  
VÍCE NA

VRATNÉ/JEDNOCESTNÉ OBALY —  
KRITÉRIA V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

LEHČÍ, HYGIENIČTĚJŠÍ, SKLADNĚJŠÍ…

TYPICKÝM PŘÍKLADEM  
JSOU PAPÍROVÉ  
CÍVKY POUŽÍVANÉ  
PRO KABELY — VÍCE NA
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GLOBÁLNÍ KONKURENCE MEZI JEDNOTLIVÝMI 
FIRMAMI PŘEDSTAVUJE HNACÍ MOTOR PRO 
PODNIKATELE NA CELÉM SVĚTĚ. FIRMY USILUJÍ 
JEDNAK O CO NEJLEVNĚJŠÍ, ALE NA DRUHÉ 
STRANĚ TAKÉ O CO NEJEFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBU. 
ZÁSTUPCI A VLASTNÍCI FIREM HLEDAJÍ NOVÁ 
ŘEŠENÍ A PŘÍSTUPY, JAK NEJLÉPE OPTIMALIZOVAT 
VÝROBNÍ PROCESY. JEDNOU Z MNOHA 
MOŽNOSTÍ JE RFID TECHNOLOGIE UMOŽŇUJÍCÍ 
RYCHLOU AUTOMATICKOU IDENTIFIKACI OBJEKTŮ 
A NAPOMÁHAJÍCÍ TAK KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY 
VÝROBNÍCH I LOGISTICKÝCH PROCESŮ.

Adriana Weberová

Aplikace RFID jsou založeny na označení výrobku/kom‑
ponentu identifikátorem (RFID tagem). Ten umožňuje 
čtení uložené informace v klíčových uzlech výrobního 

a logistického procesu, zpracování a filtraci informace a ná‑
slednou distribuci do vyšší vrstvy informačního systému.

Společnost GABEN se aktivně podílela na mezinárodním vý‑
zkumném projektu zaměřeném na využití RFID technologie  
v logistických sítích. „Cílem bylo vyvinout univerzální a snadno 
přizpůsobitelný systém využívající technologii automatické 
identifikace jak jednotlivých dílů, tak i logistických jednotek  
a přispět tak ke snížení nákladů spojených s logistickými pro‑
cesy a k minimalizování skladových zásob. Ale také, jak se 
ukázalo, pomoci odstraňovat špatné návyky pracovníků,“ 
uvádí Tomáš Oborný z obchodního oddělení firmy GABEN.

Během úvodních testů, kdy byly RFID tagem označovány kon‑
krétní produkty, které sjížděly z výrobní linky, bylo totiž zjiš‑
těno, že ne všechny operace probíhají podle stanovených 
pracovních postupů a norem. V době, kdy byly tyto výrobky ve 
svém balení expedovány na kamion a načítány RFID branou, 
bylo zjištěno, že kolem 6 % produktů nebylo načteno, což 
představovalo ohromný problém. I přes fakt, že dodávka bude 
zpožděna, následovala kompletní kontrola jednotlivých pro‑
duktů, při níž bylo odhaleno, že oněch 6 % produktů není 
označeno RFID tagem, i když by mělo. „Ukázalo se, že pra‑
covníci, kteří hotové produkty umísťují z linky do krabic, si čas 
od času schovají nějaký ten výrobek tak, aby v případech, 
kdy nestíhají či potřebují pauzu, byli schopni i nadále plnit 
normy a neměli postihy. A právě to byl i případ oněch asi 6 % 
výrobků, které neměly RFID tag,“ vysvětluje Tomáš Oborný.

Nově vyvinutý systém nyní dokáže úspěšné ověření RFID  
automatické identifikace v logistickém řetězci od výrobce po‑
lotovarů až po finální montáž. Ověřeny byly rovněž softwa‑
rové komponenty pro napojení nasazeného hardwaru na ERP 
systém SAP R/3. Stejně tak se ukázalo, že vyvinuté řešení 
může přispět k dodržování přísných norem a požadavků kla‑
dených na dodavatele průmyslu a zajistí tak řádnou dohleda‑
telnost jednotlivých položek v logistickém řetězci, a stejně tak 
pomůže odstranit špatné návyky pracovníků, které byly díky 
nasazení této technologie v praxi odhaleny.

RFID POMÁHÁ  
ODSTRANIT 
I ŠPATNÉ 
NÁVYKY 
PRACOVNÍKŮ

IDENTIFIKACE 

PLÁNEM JE OZNAČIT  
VŠECHNY DÍLY PŘEKRAČUJÍCÍ  
URČITOU HODNOTU — VÍCE NA



Děkuji vám za projevenou důvěru v uplynulém roce. 
Jménem společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM vám přeji 

příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví 
a v roce 2020 se těším na další úspěšnou spolupráci.
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SORTIMENT FRESH FOOD JE TYPICKÝ VÝROBOU MNOHA PRODUKTŮ, KTERÉ JSOU JEDNOZNAČNĚ 
KVALITATIVNĚ DEFINOVÁNY INTERNÍM TECHNICKÝM PŘEDPISEM, NEMOHOU VŠAK BÝT DEKLAROVÁNY 
A STANDARDNĚ IDENTIFIKOVÁNY JAKO KALIBROVANÉ POLOŽKY. PROMĚNNOU JEDNOTKOU BÝVÁ 
V NAPROSTÉ VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ HMOTNOST, VÝJIMEČNĚ CENA PRODUKTU, TJ. KAŽDÝ BALÍČEK 
KONKRÉTNÍHO DRUHU SÝRA, MASA, ZELENINY ATD. JE ODLIŠNÝ ORIGINÁL. JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT 
PŘI IDENTIFIKACI UVEDENÉHO SORTIMENTU? JAKÉ JSOU REÁLNÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY  
DO BUDOUCNA?

Hana Neradová, GS1 Czech Republic

Značení produktů  
s proměnnými 
jednotkami

IDENTIFIKACE 



Číselník standardizovaného zboží a služeb s pro‑
měnnými jednotkami pro Československo vznikl  
v osmdesátých letech, na samém začátku existence 

samostatné GS1 Czech Republic (tehdy známé pod názvem 
EAN Česká republika). V té době bylo možno pro označo‑
vání všech položek využívat pouze existující 13místnou iden‑
tifikační strukturu kódovanou do čárových kódů EAN‑13. Pro 
položky s proměnnou jednotkou byla organizací GS1 vyhra‑
zena struktura, která je charakterizována dvojmístným prefixem 
začínajícím číslicí 2. Je označována zkratkou RCN, identifi‑
kace s omezenou působností, tj. s platností pouze na národní 
či dokonce jen na firemní úrovni. Z uvedeného současně vy‑
plývá, že RCN nepředstavuje a nenahrazuje GTIN, neboť je 
vyloučena globální unikátnost identifikace. 

Identifikace RCN je v současné době již vnímána jako za‑
staralá, je nicméně funkční a doposud široce využívaná. 
Konkrétním druhům výrobků, které nejsou deklarovány jako 
kalibrované, jsou lokální organizací GS1 Czech Republic při‑
dělována kódová čísla, která umožňují tuzemským výrobcům 
a distributorům označovat stejné výrobky stejným kódovým 
číslem a obchodníkům identifikovat stejné zboží stejným 
kódem. Jednotliví dodavatelé zboží (dovozci, distributoři, ma‑
sokombináty a řezníci, zemědělská družstva či společnosti, 
mlékárny či velkoobchodníci) tak mají možnost označovat 
zboží standardním kódem ve standardizované struktuře a do‑
dávat je do široké distribuční sítě.

Pro Českou republiku byl stanoven prefix 29 pro vyjádření 
hmotnosti a prefix 27 pro vyjádření ceny. Tyto dva prefixy uvo‑
zují Číselník standardizovaného zboží a služeb s proměnnými 
jednotkami. Daný číselník je uložen v sekci Moje GS1, kam 
mají přístup registrovaní uživatelé Systému GS1. Databáze 
těchto čísel vzniká na základě jednotlivých požadavků pro 
zařazení výrobků s proměnnou hmotností; požadavky firmy 
registrované v Systému GS1 zadávají u GS1 Czech Republic.

Pokud tedy registrovaná firma produkt s takovou specifikací 
vyrábí, balí, distribuuje atd., může číslo pro svůj výrobek  
z tohoto číselníku použít. 

O zařazení nového výrobku s proměnnou hmotností, tedy  
o přidělení nového čísla, musí firma u GS1 Czech Republic 
požádat písemně nebo mailem, kdy vyplní příslušný formulář. 
Formuláře ke konkrétní skupině (např. skupina A – Maso, 
droby, živočišné tuky a jiné výrobky, skupina B – Ryby, korýši, 
měkkýši a ostatní bezobratlí) jsou k dispozici opět v sekci 
Moje GS1. 

Pokud tedy bude například identifikován produkt s proměnnou 
hmotností (každý balíček má jinou hmotnost), identifikace  
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bude následující. Třináctimístná sekvence v čárovém kódu 
EAN‑13 bude začínat dvojčíslím 29 a následující numerická 
kombinace bude vyjadřovat druh produktu, tj. čtyřmístné při‑
dělené číslo v národním číselníku u GS1 Czech Republic  
a jeho hmotnost, tj. každý balíček bude mít odlišnou iden‑ 
tifikaci.

Příklad struktury 13místného  
kódu pro vážené zboží
29  —  prefix pro hmotnost
XXXX —  číslo přidělené GS1 Czech Republic  
   (standardizované zboží)
K  —  kontrolní číslo vnitřní
XXXXX —  hmotnost produktu 
   (v kg na tři desetinná místa –  
   např.: 99, 999 kg)
F  —  kontrolní číslo celkové

Pro standardizované zboží určené pro český trh jsou 
závazně stanoveny následující struktury interních 
kódů: S1 až S4 je standardizované číslo zboží stanovené 
GS1 Czech Republic, KV je vnitřní kontrolní číslice, C1 až C5 
(cena v Kč – na jedno desetinné místo) a H1 až H5 (hmotnost  
v kg – na tři desetinná místa). K je celková kontrolní číslice.

V číselníku jsou uvedeny jednotlivé varianty zboží (např. čerst‑ 
vé či zmrazené, kvalita, porcované či neporcované, ale  
i druhy zboží). Kódové číslo položky zboží však neovlivňuje 
způsob balení z hlediska obalového materiálu.

Shrnutí základních principů práce s RCN
V první řadě je důležité opakovaně zdůraznit omezenou pů‑
sobnost těchto kódů. Český Číselník standardizovaného zboží 
a služeb s proměnnými jednotkami platí pouze na území České 
republiky, stejně jako například rakouský číselník platí pouze 
na území Rakouska, německý pouze na území Německa atd.
V současné době se bohužel často vyskytují případy dovozů 
zboží označeného podle zahraničních národních číselníků  

s platností pouze na jejich území (např. salámy z Německa či 
Francie, ryby ze severských zemí, drůbež a sýry ze Slovenska 
apod.). V těchto případech je obchodní firma, která snímání 
kódů RCN využívá pro svoji činnost, nucena zboží sama pře‑ 
značit, případně symbol znehodnotit.

V případě dovozu zboží s proměnnými jednotkami 
ze zahraničí je nutno zabezpečit jeho správné  
značení. V podstatě lze volit mezi dvěma způsoby:
	sdělit zahraničnímu dodavateli požadovanou strukturu  
 čísla RCN, tj. buď použít prefix 29 + čtyřmístné číslo 
 z českého standardního číselníku, nebo v případě pro 
 měnné ceny prefix 27 + čtyřmístné číslo z českého  
 standardního číselníku
	použít interní kód organizace, pro kterou je dodávka  
 určena, tj. sdělit dodavateli konkrétní interní čtyřmístné  
 číslo, které používá konkrétní maloobchodní organizace  
 pro identifikaci položky (s využitím prefixů pro interní  
 použití – tj. prefix 21 pro cenu nebo 28 pro hmotnost).  
 Je třeba zdůraznit, že takto vytvořené interní číslo platí  
 pouze v rámci konkrétní organizace.

Nerespektování tohoto řešení může mít za následek vážné ko‑
lize v informačních systémech obchodních partnerů, případně 
hrozbu vrácení zboží a související sankce.

A jak dál?
V úvodu již byla konstatována značná zastaralost popsaného 
způsobu identifikace. Současný trh vyžaduje vysokou efektivitu 
činnosti s vyloučením chyb, jednoznačnost, soustavný přehled 
o stavech zásob na skladě a na prodejním regále, přehled  
o stáří produktů skladem, zajištění funkční sledovatelnosti  
a podobně. Těmto požadavkům na identifikaci struktura RCN 
naprosto nevyhovuje. 

Postupný vývoj v oblasti standardů Systému GS1 umožnil kó‑
dování celé škály nezastupitelných doplňkových informací  
s využitím standardu GS1 aplikační identifikátory, mezi něž 
patří i vyjádření čisté či hrubé hmotnosti produktu. Je‑li k dis‑
pozici moderní datový nosič, který umožňuje kódování jedno‑
značné, globálně platné identifikace položky GTIN, doplněné 
například o čistou hmotnost, číslo šarže, datum minimální 
trvanlivosti či datum exspirace, sériové číslo apod., jsou dány 
předpoklady pro naplnění výše uvedených požadavků. 

Tímto konstatováním se dostáváme k tématu již existujících,  
reálně využitelných, moderních datových nosičů – čárových kó‑ 
dů GS1 DataBar Expanded, případně velmi vhodných dvoudi‑ 
menzionálních symbolů GS1 DataMatrix a GS1 QR Code. 
Řešení je tedy již před námi, můžeme si klást jen otázku, kdy 
nalezne masivní uplatnění. Ale to je již jiný příběh. 

IDENTIFIKACE

ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU 
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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PŘED NÁMI JE ZAČÁTEK NOVÉHO DESETILETÍ A S ČASEM JDE KUPŘEDU TAKÉ LOGISTIKA. TRENDY 
STÁLE NAZNAČUJÍ POPTÁVKU PO CO NEJRYCHLEJŠÍCH SLUŽBÁCH, DIGITALIZACI, NEUSTÁLÝ NÁRŮST 
E‑COMMERCE, ALE I TLAK NA ZLEPŠOVÁNÍ SLUŽEB V SEGMENTU B2B.

Přemysl Lukeš, Der Kurier

Trendy v logistice 
2019/2020 

trend bude stávat větším standardem. Například v sousedním 
Německu tuto možnost ve větších městech začíná nabízet 
Amazon. Jde o trend, který je patrný spíše na B2C trhu. 

Autonomní vozidla už jezdí  
mezi Mnichovem a Norimberkem
Auto bez řidiče? Zdá se to jako sci‑fi, ale s autonomními 
kamiony se budeme setkávat čím dál častěji. V současné 
době jezdí autonomní kamiony bez řidiče mezi Mnichovem 
a Norimberkem, kde jsou využity jako součást konvoje klasic‑
kých kamionů, které jsou řízeny člověkem. V USA se používají 
od letošního roku mezi městy Phoenix a Dallas. Autonomní 

Nedostatek pracovních sil, neustálý vývoj technologií 
a tlak na náklady ze strany zákazníků společně při‑
spívají k postupnému zavádění digitalizace, ale  

i využívání inteligentních zařízení v provozu skladů. Kromě pří‑
strojů, které jsou schopné autonomně manipulovat s předměty, 
přesouvat a ukládat je, jsou postupně zaváděny také drony. 
Ve skladech pomáhají zejména s inventurami, protože se do‑
kážou dostat i do vysoko položených a hůře přístupných míst. 
První vlaštovky využití dronů k samotnému doručování již vy‑
létly v USA, kde se ale momentálně řeší problematická legis‑
lativní stránka tohoto způsobu doručování a další specifikace. 
O droidech se více dočtete na straně 46. 

Čím rychleji, tím lépe
Nároky na rychlé logistické služby se stále zvyšují. V rámci 
České republiky a zejména hlavního města si již zákazníci 
zvykají na tzv. same‑day delivery a lze očekávat, že se tento 

DŮLEŽITOU ROLI TAKÉ HRAJÍ  
ČAS A CENA — VÍCE NA



kamiony zatím nejezdí zcela samy, řidiče však mají pouze  
z bezpečnostních důvodů pro případ potřeby. Výhoda těchto 
vozidel je zejména v šetrném užívání paliva a vysoké bezpeč‑
nosti, kterou neohrožuje lidský faktor. Pokud se podíváme na 
kurýrní balíkovou logistiku, autonomní vozidla bez kurýra jsou 
zde zatím spíše v nedohlednu. Myslím si ale, že je celkem 
reálné, že se v blízké budoucnosti setkáme s autonomními 
vozidly, která v určitý čas přijedou na určité místo a lidé si  
z nich sami převezmou balík. Lze to pokládat za vhodné ře‑
šení především pro místa s vysokou koncentrací poptávky.

Sdílená ekonomika proniká i do logistiky
Trend sdílené ekonomiky je znatelný v mnoha odvětvích  
a jinak tomu není ani v logistice. Oblíbené jsou a dále budou 
hlavně sdílené sklady, kde mohou spolupracovat klidně kon‑
kurenční společnosti, sdílet zde zaměstnance a společně do‑
vážet také do prodejen nebo ke koncovým zákazníkům. Za 
předpokladu správně nastavených podmínek se může jednat 
o velmi efektivní způsob spolupráce. Také se v poslední době 
hodně akcentuje sdílené doručení do center měst. Koncept 
má fungovat tak, že by zásilky byly doručovány do sdíleného 
skladu, pro který poskytne prostory město. Následně by z to‑
hoto skladu v určitém časovém rozmezí doručovala zásilky do 

PI
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centra města jedna společnost, která by zásilky konsolidovala. 
Sdílená centra fungují již v zahraničí, například v Nizozemsku 
nebo Španělsku. Cílem je omezit dopravu v centrech měst. 

Bez udržitelnosti to nepůjde
Ekologické smýšlení přijímá čím dál tím větší část společnosti. 
Automobilová doprava vždy byla a bude jistou zátěží pro ži‑
votní prostředí, ale cílem je tuto zátěž co nejvíce snížit. Za 
účelem dosažení co nejmenší ekologické stopy je potřeba 
optimalizovat trasy, k čemuž již dnes lze využít moderní tech‑
nologie. Dále jsou samozřejmostí auta splňující emisní normy 
nebo alternativní pohony.

Odesílatelé zásilek kladou důraz také na šetrné balení a snaží 
se například o možnost opětovného využití obalových mate‑
riálů. Stále důležitější bude i volba vhodné velikosti obalu  
s ohledem na balený produkt, aby se minimalizovalo tzv. pře‑
vážení vzduchu. 

V KURZU BUDOU  
ALTERNATIVNÍ POHONY — VÍCE NA
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SPOLEČNOST SANDER SUPPORT LOGISTIC OSLAVILA NEDÁVNO 10 LET SVÉ EXISTENCE. FIRMA 
BYLA ZALOŽENA SE ZÁMĚREM NABÍZET A REALIZOVAT EXPORTNÍ PŘEPRAVNÍ BALENÍ, TRANSFERY 
STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIÍ, VYKLÁDKY A NAKLÁDKY KONTEJNERŮ, SPEDIČNÍ A PŘEPRAVNÍ 
ČINNOST. BALENÍ A TRANSFERY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ REALIZUJE PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE, ALE TAKÉ 
NA SLOVENSKU, V MAĎARSKU ČI NĚMECKU.

Adriana Weberová

Fólie nezvětšuje rozměr 
ani hmotnost zásilky
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Největší podíl činností společnosti SANDER SUPPORT 
LOGISTIC se odehrává na severní a jižní Moravě 
a na severozápadě Slovenska. Součástí nabídky je 

pronájem 16t vysokozdvižného vozíku KALMAR a 12t vozíku 
CAT, které nabízí včetně obsluhy a přepravy. K pronájmu je 
určena také jeřábová váha s váživostí do 10 t a speciální za‑
řízení pro nakládku a vykládku trubek a plechů do/z kontej‑
nerů – tzv. C‑hák. Firma disponuje skladovými kapacitami ve 
Frýdku‑Místku a v Zábřehu na Moravě. Prostory jsou určeny 
také pro manipulaci a balení.

Balení zásilek je realizováno jak tradiční technologií v souladu 
s HPE standardy, tzn. za použití kombinace bedny z řeziva 
nebo plošného materiálu a bariérové fólie s vysoušedly, tak 
moderním balením do teplem smrštitelných fólií. „Využíváme 
různé druhy těchto fólií. Podle požadavků zákazníků lze po‑
užít několik barevných variant. Fólie se liší svojí tloušťkou, tedy 
schopnostmi odolávat povětrnostním vlivům během přepravy. 
Některé fólie jsou výrobci deklarovány jako antikorozní, to 
znamená, že obsahují plynné inhibitory, které po uzavření 
obalu vytvoří na povrchu kovů ochrannou vrstvu proti korozi,“ 
upřesňuje jednatel společnosti Jan Valerián.

Nejčastěji používaným produktem je 200mikro‑
nová fólie Dupasafe PE‑Folie, případně antikorozní 
fólie MilCorr stejné tloušťky. „Je na zvážení, jakou 
funkci má daný obal mít. Antikorozní ochrana není 
vždy nezbytně nutná. Často se jedná o zásilky  
s finální povrchovou úpravou nebo zařízení, která 
jsou určena pro venkovní používání,“ podotýká Jan 
Valerián. 

Teplem smrštitelné fólie chrání balené zboží zejména před po‑
větrnostními vlivy, před znečištěním a do jisté míry také před 
drobným povrchovým poškozením. Významná je také ekono‑
mická otázka. Balení do beden a bariérových obalů může být 
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několikanásobně dražší než balení do teplem smrštitelné fólie. 
Také časová náročnost samotného procesu může být oproti 
bednám poloviční. Nižší jsou pak v důsledku i samotné pře‑
pravní náklady. Balení nadměrné zásilky zvětší finální rozměry 
do délky, do šířky a zejména na výšku, což se odráží ve vyš‑
ších cenách přepravy. Fólie po zahřátí těsně kopíruje tvary 
zabalené zásilky a nezvětšuje rozměr ani váhu.

Teplem smrštitelné fólie jsou odolné, 180 až 300 μm silné, 
vyrobené z polyetylenu a obsahují frakci roztavené čisté plas‑
tické pryskyřice a dalších aditiv. Obsahují i tzv. zpomalovače 
hoření a UV stabilizátory, které výrazně prodlužují jejich ži‑
votnost i v případech, kdy jsou vystaveny přímému působení 
slunce. Fólie jsou tak vhodné nejen pro přepravní balení, ale 
také pro ochranu zboží při dlouhodobém skladování. V mo‑
mentě, kdy je smršťovací fólie podrobena zahřátí, začíná  
v ní dvouosý proces smrštění, což znamená, že se smršťuje 
ve všech směrech, a to o 20–30 % z  původní plochy. To jí 
umožňuje přizpůsobit se jakémukoli povrchu a tvaru a vytvořit 
tak tenkou, těsnou a přitom pevnou ochrannou vrstvu na po‑
krývaném zboží či materiálu.

I u nadměrných zásilek do jisté míry platí, že obal prodává. 
Nebo minimálně podporuje image výrobce, kvalitu jeho práce 
a důvěryhodnost. Mnozí výrobci a odesílatelé již ustoupili od 
nepraktického a neefektivního krytí nadrozměrných nákladů 
klasickými kamionovými nebo dokonce tkanými plastovými 
plachtami. Takové plachtování bylo často po nakládce pone‑
cháno na samotném řidiči, což je časově a fyzicky náročný 
úkol. Navíc nezřídka dochází k poškození balení již po pár ki‑
lometrech jízdy. Každý řidič už někdy předjížděl kamion s ná‑
kladem s vlajícími potrhanými plachtami. Vhodnou variantou 
je přenechání balení odborné firmě. 

Zásilka zabalená obalovým odborníkem

Neprofesionálně zabalená zásilka
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LOGISTIKA NADROZMĚRNÝCH NÁKLADŮ 
MÁ JASNÁ PRAVIDLA A VYŽADUJE SPECIFICKÉ 
ZACHÁZENÍ. OBALOVÁ ŘEŠENÍ PRO TĚŽKÉ  
A NADROZMĚRNÉ KUSY SE VŽDY PŘIPRAVUJÍ NA 
MÍRU PODLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA. SVÉ O TOM 
VĚDÍ I SPOLEČNOSTI DACHSER A TART.

Adriana Weberová

První ukázka je z dílny společnosti TART. Zákazník po‑
třeboval zabalit dvě technologická zařízení pro ropný 
průmysl, která putovala z Hradce Králové do přístavu  

v Mělníku a dále až do irácké Basry. „Zařízení vážila 110, 
resp. 46 tun a měla tvar válce o průměru kolem šesti metrů  
a délce přesahující 20 metrů. Zákazník požadoval obal, který 
minimalizuje přepravní náklady a co nejvíce ochrání zařízení 
před negativními vlivy okolí,“ uvádí Adam Pilmaier, marketin‑
gový specialista společnosti TART.

K ochraně produktu byl zvolen 3D obal vyrobený z teplem 
smrštitelné antikorozní fólie MilCorr. „Připravený obal jsme na 
zařízení smrštili – tím se upevnil a produkty byly dostatečně 
ochráněny,“ popisuje Adam Pilmaier. Fólie ochránila produkt 
nejen proti povětrnostním vlivům a zašpinění, ale také splnila 

funkci antikorozní ochrany. V porovnání s transportními plach‑
tami, které se v těchto případech také využívají, nehrozí poško‑
zení silným větrem. Celkem bylo spotřebováno 1000 m2 fólie. 

Vzhledem k velikosti zařízení bylo nejsložitější vytvořit 3D 
obaly. Komplikovaná byla také manipulace s oběma bale‑
nými produkty. „Manipulace proběhla pomocí mostového je‑
řábu ve výrobním závodu našeho zákazníka, což je běžné, 
ale vzhledem k velikosti produktu to bylo obtížnější,“ doplňuje 
Adam Pilmaier. 

Celý proces trval několik dní. Dva dny byly potřeba k výrobě 
obalů a jejich dopravě na místo balení. Samotné balení za‑
řízení včetně zajištění ostrých hran a výstupků, aby nedošlo  
k protržení fólie, trvalo další dva dny. „Zmíněné obalové ře‑
šení má řadu výhod. Dostatečně chrání produkt proti povětr‑
nostním vlivům, pošpinění i korozi, zabalení je rychlé, obal 
nenavyšuje přepravní rozměry a hmotnost. Rychlé je také fi‑
nální rozbalení s minimem odpadu,“ shrnuje hlavní benefity 
obalu Adam Pilmaier. Také zadavatel byl maximálně spokojen 
a službu využívá opakovaně.

Pobočka logistického providera DACHSER v Břeclavi posky‑
tuje logistické služby výrobci eskalátorů a travelátorů, společ‑
nosti OTIS. Součástí služeb je co nejrychleji a nejkvalitněji 
finální produkt výrobce zabalit a vyexpedovat. Kromě ochrany 
zde nesmějí zapomínat na dobrou manipulovatelnost se zá‑ 
silkou.

NADROZMĚRY 
V RUKOU 
ODBORNÍKŮ

LOGISTIKA  

O CESTĚ  
ESKALÁTORŮ  
NA OLYMPIÁDU  
A VÝTAHŮ  
DO NEW YORKU  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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Trh s etiketami se mění. Zákazníci se stále častěji zajímají o digitální etikety, roste poptávka po větší variabilitě, 
personalizaci a zušlechtění za účelem zviditelnění značky nebo brandu. Na inovace v oblasti obalů a etiket se 
v posledních letech zaměřila i KONICA MINOLTA. Ta upozorňuje, že nová řešení a pokročilé technologie přinášejí 
firmám vedle těchto možností i významnou úsporu výrobních nákladů.

Personalizované etikety a tisk v malých 
sériích nabízí konkurenční výhodu

Trh se samolepicími etiketami dynamicky roste a v příštím ro- 
ce by měla jeho hodnota celosvětově dosáhnout 36,92 mi- 
liardy dolarů. Zájem o tyto etikety táhne rozvoj průmyslových 

odvětví, zvýšená poptávka po léčivech, rostoucí povědomí spotře-
bitelů i technologický vývoj jak v průmyslu, tak v maloobchodě.
„Etikety jsou klíčovým prvkem obalu produktu ve všech průmys-
lových odvětvích. Důležitý je nejen grafický design etikety, který 
odráží sílu značky a její identitu, ale i kvalita zpracování. Zaměřili 
jsme se proto na poskytování ucelených řešení digitální výroby 
obalů od tisku přes zušlechtění až po dokončování nejen pro 
velké firmy, ale i pro segment SMB,“ řekl Pavel Franko, obchodní 
ředitel divize produkčního a průmyslového tisku Konica Minolta 
Business Solutions Czech. Obaly, které projdou zušlechtěním, 
ať už jde například o 3D tisk, embosování nebo aplikaci ko-
vové fólie, pomáhají výrobcům odlišit se od konkurence, ale také 
umístit produkt do vyšší cenové kategorie nebo vytvořit dojem, 
že jsou produkty v zušlechtěných obalech kvalitnější. S rozvojem 
e-commerce roste rovněž poptávka po bezpečnostních etiketách 
například s hologramy, které umožňují kontrolu jak obsahu, tak  
i pravosti veškerých balených výrobků.

Pro digitální tisk etiket z role na roli nabízí Konica Minolta tiskárnu 
AccurioLabel 230, která může představovat i vhodný doplněk 
ke konvenční technologii, například flexotisku. O jejích kvalitách 
svědčí i to, že Konica Minolta má v současnosti již více než  
400 instalací těchto tiskáren po celém světě. Jednou z velkých 
předností AccurioLabel 230 je kromě kompaktních rozměrů  
a energetické nenáročnosti také její rychlost. Ve většině případů 
se obejde bez speciální předtiskové přípravy. Tisk přímo z dat na-
bízí také automatické sdružování zakázek, čímž se minimalizuje 
odpad materiálu. Digitální tisková technologie navíc umožňuje  
i tisk variabilních dat. To znamená, že i při tisku z role na roli mů- 

že být každá etiketa jedinečně personalizovaná. Další výhodou je 
snadná obsluha. Role tiskových materiálů na sebe navazují jedno-
duchým spojením – lepicí páskou, výměnu rolí tak zvládne v řádu 
minut jeden člověk. Zařízení přitom umožňuje potisk většiny sa-
molepicích materiálů, ať už jde o papír nebo film (PP, PET, YUPO).

Vytištěné etikety je možné dále zušlechtit na stroji MGI JETvarnish 
3D WEB, který je v jednom kroku schopen nanést UV lak o tloušťce 
od tří až do 232 mikronů včetně nánosu metalické nebo hologra-
fické fólie. Výsledkem takového zušlechtění je unikátní digitální 
etiketa s nepřeberným množstvím dekorativních efektů od stan-
dardního parciálního laku přes 3D lak až po nános fólie včetně 
ochranných prvků.

Zákazníci pokryjí celý výrobní proces
„Našim zákazníkům nenabízíme pouze tisk a zušlechtění etiket, 
ale také kompletní takzvané end-to-end workflow. To znamená, 
že pomůžeme vyřešit automatizaci výroby digitálních etiket od 
příjmu zakázky mj. přes e-shop až po samotný tisk a expedici 
klientovi. E-shop obsahuje nástroje pro 3D vizualizaci tiskoviny 
na webu včetně parciálního laku 3D a metalické fólie, a koncový 
klient tak na webu vidí, kde přesně zušlechtění bude, a to před 
samotným tiskem,“ zdůraznil P. Franko.

www.konicaminolta.cz

PRO KLIENTY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ JEŠTĚ
VÍCE ODLIŠIT OD KONKURENCE... 
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ ZA POSLEDNÍCH 10 LET UDĚLAL VELKÉ KROKY A DNES JIŽ SNAD 
NIKDO NEMÁ PROBLÉM S ROZDÍLEM MEZI DIGITÁLNÍM TISKEM A TRADIČNÍMI ANALOGOVÝMI 
TECHNOLOGIEMI. KAŽDÁ Z TECHNOLOGIÍ MÁ VŠAK SVÉ LIMITY, A PROTO BUDOU STÁLE 
EXISTOVAT VEDLE SEBE DIGITÁLNÍ I ANALOGOVÉ.

Martin Jamrich

Efektivní tisk etiket — 
první díl

výsledku bez nutnosti skladových zásob předtištěných etiket. 
Zákazníkův sklad je pak pouze v podobě čistých předseka‑
ných etiket. Toto řešení je nejlepší, pokud zákazník má velkou 
variabilitu motivů etiket, ale stejný výsledný rozměr.

Obecně lze říci, že menší stolní tiskárny jsou určeny pro tisk 
do jednotek či maximálně nízkých tisíců kusů denně. Jejich 
cena je od 50 do 300 tisíc korun českých. Rychlost tisku 
těchto tiskáren je od 50 do 300 mm tisku za sekundu, do‑
káží tak vytisknout i 3000 ks etiket za hodinu (pro délku etikety  
100 mm). Tiskárny jsou dostupné v šířce tisku od 20 po 230 mm. 
Délka tisku většinou není omezením, respektive je na úrovni 
až 1200 mm. Určitým omezením obráceně může být, pokud 
chcete tisknout velmi malé etikety, např. 10 × 10 mm, neboť 
u některých zařízení je minimální rozměr na 25 × 25 mm. 

V oblasti tisku etiket jsou dnes používány všechny možné 
dostupné technologie od inkoustové až po knihtisk. 
Digitální technologie jsou schopny plně obstát, pokud 

je požadavek na tisk jen CMYK či vybrané přímé barvy. 
Stejně tak není úplně možné na digitálních technologiích při 
tisku etiket provádět například slepotisk.

Základní tiskárny pro tisk etiket jsou schopny vytisknout kvalitní 
plnobarevné etikety od jednoho kusu s minimálními náklady 
na technologickou přípravu. Pokud však zákazník požaduje 
přesné dodržení přímých barev, vyšší kryvost, metalické barvy, 
parciální lakování, je to již trochu složitější. Není to o tom, 
že by nebylo možné tyto přidané vlastnosti dnes vytvořit digi‑
tálně, ale otázkou jsou investiční náklady. Dnes však je na trhu 
řada stolních barevných tiskáren, která je schopna podobného 



Tyto tiskárny jsou schopny potisknout jak pás materiálu (papír 
nebo nálepka), tak i již předsekané etikety. Pracují s mate‑ 
riálem v roli, který může být buďto papír, či plast. 

Z pohledu tiskových technologií jsou tyto tiskárny buďto in‑
koustové, nebo LED laserové. Inkoustové tiskárny s inkousty 
na vodním základu pak můžeme dělit na tiskárny s inkousty, 
které používají barviva (dye) a které používají pigmenty (pig‑
ment). Pro kvalitní inkoustový tisk je nezbytné používat tiskový 
materiál, který obsahuje speciální vrstvu (nátěr) pro inkoustový 
tisk. Tento nátěr pak umožňuje lepší kvalitu tisku a zasychání  
a zvyšuje odolnost. Základní barvivové dye inkousty jsou ur‑
čeny na jednodušší aplikace, kde není nutná dlouhodobá 
odolnost a odolnost vůči vlhkosti. 

V případě, že je požadována odolnost větší či dokonce splňo‑
vání certifikace, je nutné použít pigmentové inkousty. Dnešní 
pigmentové inkousty splňují certifikace pro technologické po‑
žadavky jako značení chemických látek či potravin. Druhým 
zástupcem technologie tisku pro stolní tiskárny je pak laserový 
tisk, respektive dnes využívají LED diod pro vytvoření obrazu 
namísto laserového paprsku. Tato technologie využívá sypký 
tonerový prášek, který má velmi dobré vlastnosti z pohledu 
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chemické a mechanické odolnosti, a navíc není potřeba nijak 
povrchově upravený materiál. Na druhé straně je limitem této 
technologie zapékání, neboť tonerový prášek se fixuje na mé‑
dium teplotou a tlakem. Teplota fixace je 120–160 °C. Tato 
teplota je zároveň limitem z pohledu použitých materiálů, 
neboť pro některé plastové materiály je to již teplota vyšší 
než samotný bod tání daného materiálu. Druhý problém může 
způsobit vysoká teplota, pokud je použito lepidlo, které se 
aktivuje vyšší teplotou. Pro tyto technologie se proto používá 
lepidlo akrylové, které s tím nemá problém. 

Stolní tiskárny nejsou řešením pro každého, ale mohou být vy‑
užívány jako záložní řešení nebo pro etikety na produkty, kde 
jsou technologické limity akceptovatelné. 

V dalším díle se budeme věnovat produkčním digitálním 
strojům.

MENŠÍ STOLNÍ 
TISKÁRNY ZVLÁDNOU  
I 3000 KS ETIKET 

ZA HODINU.

www.steinbauer-lechner.cz

STEINBAUER LECHNER s.r.o., Lišov, Sosní 824/25, 37373 Štěpánovice, 

387 984 917, stbox@steinbauer-lechner.cz

Všem našim obchodním partnerům 
děkujeme za spolupráci v roce 2019 

a do nového roku přejeme zdraví, štěstí,

hodně osobních i pracovních úspěchů.

PI
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Remedies, uvedl: „Bylo vzrušující být svědkem celosvětového 
závodu ve vývoji robotů, které dokážou dovézt zboží přímo 
k zákazníkům po chodníku.“ Tato futuristická technologie se Robert Lockyer, vlastník britské společnosti Delta Global, 

která dodává luxusní obaly pro e‑shopy známým 
značkám, jako jsou Tom Ford, Coach a Neal’s Yard 

PODLE ZNÁMÉHO PODNIKATELE ROBERTA LOCKYERA MUSÍ FIRMY UDĚLAT VÍCE PRO TO, ABY 
DOKÁZALY VYUŽÍT RYCHLÉHO TECHNOLOGICKÉHO VÝVOJE A NEZŮSTALY POZADU ZA „ROBOTICKOU 
REVOLUCÍ“. TA UŽ ZAČÍNÁ PRONIKAT NAPŘÍKLAD DO DORUČOVÁNÍ PŘÍMO DO DOMU. TAKÉ OBALOVÝ 
PRŮMYSL SI V ROBOTICKÉ REVOLUCI MUSÍ NAJÍT SVÉ MÍSTO A PŘIZPŮSOBIT SE. NAPŘÍKLAD POKUD 
SE DRONY STANOU FUNKČNÍ DISTRIBUČNÍ SLUŽBOU, MUSÍ BÝT OBAL LEHČÍ, ALE SOUČASNĚ VÍCE 
CHRÁNIT ZBOŽÍ PRO PŘÍPAD PÁDU Z VÝŠKY.

Ze zahraničních zdrojů

Jak se musí obaly 
přizpůsobit éře droidů? 

TECHNOLOGIE 
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ekonomický růst, pokud by zákazníci za tuto službu platili ně‑
jaký poplatek.“

Při online nakupování je důležité, aby obal přispěl k vytvo‑
ření jedinečného zákaznického zážitku. „Obzvlášť u luxusního 
zboží se očekává, že bude doručeno a zabaleno originálním 
způsobem a po doručení vyvolá wow‑efekt spojený s emocí,“ 
vysvětlil. „V době Instagramu, kdy se nakupující řídí obrázky, 
je balení jedním z nejlepších způsobů, jak mohou obchod‑
níci zaujmout zákazníka, nabídnout personalizovaný přístup 
nebo předvést zvláštnosti výrobku. Doručení droidem, obzvlášť 
v menších skupinách, jako jsou kanceláře a univerzity, by 
mohlo tento zážitek poskytnout a současně zajistit, že když se 
otevře víko robota, bude ‚značka‘ stále přítomna, resp. spo‑
třebiteli na očích.“ 

Obchodníci již začínají vnímat přínosy zmíněné technologie 
vedoucí ke zvýšení automatizace a efektivity skladů. Roboty 
mohou také přenášet zboží z místa vychystávání do úseku 
balení a urychlit tak nakládku vozidla. „V době, kdy naku‑
pující kladou větší důraz na udržitelnost, by měli obchodníci 
zvážit, že když droidy umějí dodávat, mohly by také od‑
vážet. Výrobci produktů i robotů by měli popřemýšlet, jak by 
to pomohlo při recyklaci zboží a jak motivovat spotřebitele  
k výměně starého za nové na jednoduchém principu ‚vy‑
zvedni  – vlož‘,“ doporučuje Robert Lockyer.

Obchodníci musejí rovněž zajistit vhodný obal s ohledem na 
zařízení, které ho nese. Pokud se drony stanou funkční distri‑
buční službou, musí být obal lehčí, ale současně více chránit 
zboží pro případ pádu z výšky. „Budeme muset soustavně 
zkoumat materiály a opakovaně použitelné obaly přizpůso‑
bovat zmíněnému způsobu distribuce, kterému se v budoucnu 
nevyhneme,“ upozorňuje Robert Lockyer. A svůj rozbor uza‑
vírá: „Je důležité si uvědomit, že tyto technologie jsou vítaným 
novým doplňkem k našim každodenním postupům a jsou tu, 
aby nám pomohly optimalizovat workflow a vylepšit životní 
styl.“

svou schopností snížit náklady na distribuci i emise CO2  
v městských oblastech je připravena stát se samostatným od‑
větvím přepravy pro e‑shopy a od základu změnit způsob,  
jak nakupujeme.

Nová technologie pro doručování zásilek podle něho změní 
tvář maloobchodní distribuce, a protože online nakupování,  
u kterého spotřebitelé vyžadují rychlost a jednoduchost, se roz‑
máhá po celém světě, nesmíme ji ignorovat. Z těchto důvodů 
se zaměřil na očekávané trendy související s jeho oborem  
a na kroky, které musí udělat, aby se jim přizpůsobil.

Jaká je současná situace?
V dubnu 2019 se stal Washington osmým státem USA, ve 
kterém bylo schváleno použití doručovacích robotů. Při zkouš‑
kách rozvážkového vozítka Scout ve Washingtonu a Kalifornii 
experimentuje lídr elektronického obchodu Amazon s dodáv‑
kami po zemi a použitím vzdušných dronů pro svou službu 
Amazon Prime.

V Číně a Japonsku zase nedávno zrevolucionizovali schopnost 
robotů zvládat schodiště a výtahy. Testovali řadu robotů pro 
rozvoz jídla, které doručí zásilku studentům na koleje nebo 
administrativním pracovníkům doslova až „ke stolu“. Ve Velké 
Británii představila společnost Starship Technologies systém 
robotizované distribuce ve městě Milton Keynes. Obyvatelé 
za měsíční předplatné používají aplikaci umožňující, aby je‑
jich zboží bylo dodáno přes tzv. centrální robot hub na jejich 
domácí adresu. Podle Roberta Lockyera začíná do podobné 
technologie investovat stále více společností, které jsou si vě‑
domy, že pohodlí spotřebitelů je při online nakupování čím 
dál tím důležitějším faktorem. Starship Technologies již provo‑
zují některé ze svých robotů od osmi ráno až do dvou hodin 
v noci, což je zvýhodňuje před tradičními kurýry.

Automatizovaný robot šetří čas 
nejen spotřebiteli, ale i kurýrní službě
Sofistikovaná technologie se orientuje pomocí 360stupňové 
kamery a integrované GPS. Ultrazvuková čidla a radary po‑
máhají robotům vyhnout se překážkám a „přecházet“ ulice. 
Je všeobecně známé, že maloobchodníci čelí zvyšující se 
poptávce zákazníků po rychlých a bezpečných metodách 
doručení. Je proto potřeba vyvinout systém, který by vyho‑
voval požadavkům, ale stále přinášel zisk. A právě automati‑
zovaný robot šetří čas nejen spotřebiteli, ale i kurýrní službě. 
„V současné době je v retailu rovněž klíčovým tématem trvalá 
udržitelnost,“ prohlásil Robert Lockyer a dodal: „Protože tyto 
roboty jsou poháněny elektřinou, přechod na jejich využití by 
mohl omezit emise CO2, dopravní zácpy a v některých pří‑
padech i obaly. Jejich zavedení by mohlo snížit náklady na 
přepravu v zastavěných oblastech, a dokonce vyvolat větší 

OBALOVÝ PRŮMYSL  
SI V ROBOTICKÉ REVOLUCI 

MUSÍ NAJÍT SVÉ MÍSTO  
A PŘIZPŮSOBIT SE.

JAKÁ JSOU RIZIKA?  
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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16 kg s dosahem 900 mm a opakovatelnost pohybu s přes‑
ností ±0,05 mm. Stejně jako všechny koboty z portfolia UR 
lze i UR16e rozbalit, namontovat a naprogramovat do pro‑
vozu za méně než jednu hodinu. Má zabudovaný senzor 
síly, 17 konfigurovatelných bezpečnostních funkcí včetně při‑ 

Jaká zajímavá technologická řešení můžeme na dnešním 
trhu najít? Na říjnovém Mezinárodním strojírenském vele‑
trhu v Brně měl na stáncích společností Amtech a Exactec, 

distributorů společnosti Universal Robots, svou českou premiéru 
kobot UR16e. Nabízí ve své řadě dosud největší zatížení 

PODLE LETOŠNÍHO VYDÁNÍ ROČENKY WORLD ROBOTICS REPORT MEZINÁRODNÍ ROBOTICKÉ 
FEDERACE IFR SE V LOŇSKÉM ROCE NA CELÉM SVĚTĚ PRODALO REKORDNÍCH 384 000 ROBOTŮ, 
O 1 % VÍCE NEŽ O ROK DŘÍVE. JEN ASI 4 % Z PRODANÝCH ROBOTŮ TVOŘÍ DNES KOBOTY, TEDY 
KOLABORATIVNÍ ROBOTY. JEJICH PODÍL ALE ROSTE. V SOUČASNOSTI JE PO CELÉM SVĚTĚ V PROVOZU 
PŘES 37 000 KOBOTŮ NASAZENÝCH I V OBALOVÉM PRŮMYSLU (ZEJMÉNA PŘI PALETIZACI). KOBOTY 
KROMĚ DALŠÍCH VÝHOD POTŘEBUJÍ OPROTI KLASICKÝM ROBOTŮM MÉNĚ PROSTORU, PODLAHOVÉHO  
I KOLEM SEBE.

Miroslav Dočkal

Užiteční kolaboranti 
mezi roboty 

TECHNOLOGIE 

Na MSV měl svou českou premiéru kobot 
UR16e od Universal Robots.
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zdvihem 42,5 mm na jeden „prst“ (dosud to bylo maximálně 
140 N). Maximální hmotnost břemene může činit 2,25 kg. 
Aby bylo možné i přes vysokou uchopovací sílu dodržet bio‑
mechanických mezních hodnot podle ISO/TS 15066, je cha‑
padlo Co‑act EGL‑C vybaveno kombinovaným měřením síly  
a zdvihu. V základních čelistech integrované měřicí čelisti spo‑
lečně s inkrementálním snímačem permanentně monitorují pří‑
slušnou uchopovací sílu a polohu prstů chapadla. 

Co nás čeká za pár let? 
Budoucnost oboru bylo také možné dobře pozorovat na 
letošních velkých německých technologických veletrzích. 
Fraunhoferův institut pro obráběcí stroje a tvářecí technologie 
IWU například vyvinul pro kolaborativní roboty technologii 
rozpoznávání lidských tváří, gest a postojů člověka v pracovní 
zóně kobota. Technologie původně používaná v počítačových 
hrách zároveň umožní člověku dorozumět se s robotem pou‑
hými gesty rukama a pažemi. Kobot dokonce pozná pomocí 
výrazu a otočení tváře, zda jsou gesta určena jemu nebo ji‑
nému člověku.

způsobitelného času zastavení a vzdálenosti ramene, splňuje 
regulace a bezpečnostní standardy pro spolupráci mezi ro‑
botem a člověkem včetně EN ISO 13849‑1 a 10218‑1.
 
Dánská společnost Universal Robots je největší světový vý‑
robce kobotů a první, který je začal v roce 2008 vyrábět. 
Dodnes má více než poloviční podíl na světovém trhu s nimi. 
Platforma UR+ je open source technologií, její technologické 
detaily tedy nepodléhají utajení či patentům a kdokoli může  
s jejich pomocí vytvářet vlastní kompatibilní řešení. 

Koboty nabízí i společnost FANUC
Společnost FANUC nabízí pět modelů kobotů s nosností od 
čtyř do 35 kg. Nejtypičtěji pracují s lehkými produkty bez  
ostrých hran (nevhodných pro koboty), v packagingu jde napří‑
klad o paletizaci menších krabiček. Oproti klecovým robotům 
se koboty pohybují jen asi desetinovou rychlostí – obvykle  
1 m/s oproti 10 m/s. Každému nasazení kobota předchází 
důkladná analýza pracoviště a vhodnosti dané aplikace. 

KUKA pokročil v kobotickém softwaru
V poslední době nabídla v kooperativní robotice několik no‑
vinek také společnost KUKA. V loňském roce to byla například 
aplikace KUKA HRC Guide pro smartphony, která vypočítává 
mezní hodnoty parametrů HRC (spolupráce mezi člověkem  
a robotem). Po zadání maximální rychlosti možné kolize s pra‑
covníkem, maximálního užitečného zatížení na přírubě kobota 
nebo minimální styčné plochy kolizní oblasti vypočítá apli‑
kace způsob kontaktu (přechodný, tedy s nárazem ve volném 
prostoru, nebo kvazistatický, tedy s nebezpečím přiskřípnutí  
k pevné překážce) i oblasti těla, které by mohly být zasaženy 
robotem. Podle vstupních parametrů pak aplikace vypočítá 
volné parametry vyhovující normě ISO/TS 15066. Zajímavé 
je, že větší kolizní plochy snižují tlak během nárazu a vedou 
tak k nižšímu počtu nebezpečných kolizí. Aplikace má i tiš‑
těnou verzi. 

Robotické montážní vozítko KUKA KMR je dosud zřejmě je‑
diným představitelem mobilních robotů s integrovaným ko‑
botem. KUKA rovněž spolupracuje se společností SICK na 
aplikaci, která měří mezní síly na kolaborativních robotech. 
Novinkou významnou i pro kolaborativní robotiku je školicí 
centrum KUKA College Bratislava, které doplnilo již fungující 
českou KUKA College ve Zdibech u Prahy. V kurzech se účast‑
níci naučí ovládat a programovat roboty včetně kobotů bez 
požadavků na předchozí praxi s nimi.

Robotické ruce Schunku práce nepáchne
Společnost Schunk vyvinula světově první silové chapadlo („ro‑
botickou ruku“) EGL‑C z řady Co‑act s velkým zdvihem pro ko‑
laborativní provoz se silou úchopu až 450 N v kombinaci se 

„Použití kolaborativních robotů lze v principu rozdělit 
do dvou oblastí. První je ta, která je nám nejbližší, tedy 
jejich nasazení v současných aplikacích a projektech, kde 
primárně nahrazují lidskou obsluhu, ale sekundárně mohou 
lidem jejich práci zjednodušit a zmírnit jejich zatížení nebo 
nahradit klasickou robotiku. S rozvojem nových produktů 
a jejich výrobních procesů bude podíl těchto robotů na 
trhu narůstat. Druhou oblastí je ale použití v aplikacích, 
kde nás toto nasazení překvapí, protože nasazení robotů 
mimo výrobní procesy doposud není běžné. S postupujícím 
negativním demografickým trendem nebo naopak rostoucím 
rozvojem služeb se ale právě v těchto oblastech budeme  
s kolaborativními roboty potkávat stále častěji.“

RADEK VELEBIL 
SALES MANAGER, KUKA CEE

Koboty FANUC  
i jiných výrobců jsou
nejčastěji využívány  

v automobilovém  
průmyslu.

POSTUP UCHOPENÍ 
JE ROZDĚLEN DO VÍCE FÁZÍ 

BOSCH A TECHMAN DOPLŇUJÍ NABÍDKU

VÍCE NA: 



50 www.packagingherald.cz

zoufale hledali podporu jiných odborníků,“ vzpomíná Lothar 
Heinzelmann, projektový manažer inženýringu ve společnosti 
Tricor.

Rozhodl rychlý zásah 
nového integrátora
Na pořadu dne byl rychlý výběr nového integrátora. Volba 
nakonec padla na zákaznický servis společnosti KUKA. „Na 
požadavek Tricoru jsme reagovali okamžitě,“ popisuje první 
kontakt Wolfgang Wanka, vedoucí oddělení aplikačního pro‑
gramování v KUKA. „Od prvního kontaktu s novým integrá‑
torem za méně než 24 hodin byl již jeho zákaznický servis  
u nás a začal problém konkrétně řešit,“ potvrzuje rychlost 

Origami – známé umění skládání papíru – vzniklo  
v Japonsku a rozšířilo se po celém světě. A právě 
výrobu origami může připomínat operace robotů 

skládajících vlnitou lepenku ve společnosti Tricor Packaging  
& Logistics. V jejích halách v německém Bad Wörishofenu pro‑
bíhají na výrobních linkách procesy tisku, lisování, skládání 
a sešívání. Výsledným produktem jsou odolné boxy vyrobené 
z vlnité lepenky například pro automobilový a chemický prů‑
mysl. Přímo uprostřed výrobní haly pracuje 30 robotů KUKA. 
„Před několika lety jsme pověřili výrobce montážních strojů 
vyvinutím nového speciálního systému. Cílem bylo zvýšit pro‑
duktivitu a přesnost. Nicméně během uvádění do provozu 
přestal být integrátor neočekávaně k dispozici, a proto jsme 

TŘI TUCTY ROBOTŮ KUKA VE FIRMĚ TRICOR PACKAGING & LOGISTICS AG PROVÁDĚJÍ 
AUTOMATIZOVANÉ MONTÁŽE A SKLÁDACÍ PROCESY PRŮMYSLOVÝCH OBALŮ Z VLNITÝCH LEPENEK  – 
BEZPROBLÉMOVÉ VYKONÁVÁNÍ TĚCHTO APLIKACÍ JE MOŽNÉ TAKÉ DÍKY ZÁKAZNICKÉMU SERVISU 
KUKA.

Adriana Weberová

Vlnitá lepenka  
ve spárech robotů

TECHNOLOGIE 
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Hledáte-li skutečně jednoduché a efektivní řešení 
tisku etiket od 3 do 3000 ks?

Řešíme problém komplexně od výběru 
vhodného materiálu, tiskové technologie 
až po aplikaci etiket. 

Jsme schopni dodat úplné řešení s garancí 
funkčnost, ale i jen jednotlivé části.

+420 602 292 915
mjamrich@pap4ever.cz

zásahu Lothar Heinzelmann. Hlavním cílem bylo dokončit zá‑
kladní konfiguraci systému, přičemž nejprve bylo třeba pro‑
gramy, které byly během změny dodavatele služby ztraceny, 
nově vytvořit. „Po obnovení programování bylo nejdůleži‑
tějším úkolem optimalizovat časy cyklu a sekvencí,“ upřesňuje 
Wolfgang Wanka. 

Dalším úkolem bylo poskytnout podporu při definování bez‑
pečnostních zón a spouštění systému. „Díky již zmíněné rychlé 
reakci byl systém dokončen podle plánu,“ hodnotí Lothar 
Heinzelmann. Od té doby výrobce obalů podepsal servisní 
smlouvy s oddělením zákaznických služeb pro všechny roboty 
KUKA. „To znamená, že v případě jejich poruchy vysílá do‑
davatel okamžitě servisního specialistu na místo,“ vysvětluje 
Wolfgang Wanka.

Zákaznický servis ušitý na míru potřebám konkrétního pro‑
vozu pomáhá nejen v případě krize, ale provází zákazníka 
celým procesem: od offline simulace po výběr správného 
robota až po optimalizaci výrobních systémů. „Nastavená 
servisní smlouva umožňuje, že zůstáváme v úzkém kontaktu. 
Výsledkem je, že jsme společně vyvinuli dvanáct dalších sys‑
témů balení,“ upozorňuje Lothar Heinzelmann. Například 
robot KR QUANTEC zodpovídá za manipulaci se speciali‑
zovanými obaly, jejichž konstrukce zahrnuje integrované auto‑ 
matické dno umožňující snadnou a rychlou montáž. Robot 
složí spodní části krabice a spojí je dohromady. K tomu je vy‑
baven ohebným vakuovým chapadlem, kterým přesně ohýbá 
dna krabice a přivádí je do dalšího výrobního procesu. 

Nejnovějším společným projektem je citlivý robot LBR iiwa, 
který ohýbá a lepí přířezy z vlnité lepenky, které se používají 
jako výplně v obalech určených pro automobilový průmysl. 
Archy vlnitých lepenek jsou přiváděny ze zásobníku do pra‑
covního prostoru malého lehkého robota. Citlivý robot vezme 
přířez chapadlem a složí jej podél předem stanovené zlo‑
mové linie v rylu. Poté umístí přířez do držáku a složí z něj 
box. Následně robot podá složenou čtvercovou výplň do seší‑
vacího zařízení a umístí sešívanou část na stanovené stanice.

Společné rozšiřování 
automatizace
Společnost Tricor je s výsledky spolupráce velmi spokojena. 
Roboti ve třísměnném provozu přebírají montáž krabic ze 
silných vlnitých lepenek s vysokou mírou spolehlivosti a za‑
jišťují efektivní zpracování. „Díky jejich trvale vysoké kvalitě 
nám systémy poskytují konkurenční výhodu a zbavují naše 
zaměstnance těžkých a monotónních úkolů,“ uzavírá Lothar 
Heinzelmann. Spolupráce trvá více než deset let a očekává 
se, že se rozšíří. Již probíhá plánování pro další projekty sou‑
visející s automatizací. 
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při přepravě omezuje právě obal. Obal umožní (měl by, 
musí) nebezpečnou vlastnost výrobku omezit a zprostředkuje 
bezpečnou přepravu z místa odeslání k příjemci. Musí tedy 
splňovat předepsaná kritéria a úspěšně obstát v příslušných 
zkouškách na přetlak, pádem atd. podle jeho povoleného 
použití pro jmenované klasifikované zboží. 

Aby obal měl vlastnosti doporučené experty z OSN, resp. 
podle příslušných požadavků v daném předpise aktuálně 

Nebezpečí při 
přepravě omezuje obal
Mezinárodní předpisy platné i v České republice využívají 
tzv. Orange Book – Doporučení OSN. Všechny tedy vychá‑
zejí ze stejných nebezpečných vlastností a míry rizika jednot‑
livých výrobků. V zásadě lze přiřadit nebezpečí do devíti tříd 
podle vlastností, jako je výbušnost, plynná fáze, hořlavost, sa‑
mozápalnost, oxidace, jedovatost, infekčnost, radioaktivita, 
žíravost a pro jistotu třída 9 – ostatní nebezpečí. Nebezpečí 

NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ JE PODLE DEFINICE TAKOVÉ, KTERÉ PŘI PŘEPRAVĚ MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ 
ÚČASTNÍKŮM PŘEPRAVNÍHO ŘETĚZCE A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. MEZINÁRODNÍ PŘEDPISY PLATÍ  
V ZÁSADĚ I V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY A PODLE DRUHU DOPRAVY SE JEDNÁ O ADR (SILNIČNÍ), RID 
(ŽELEZNIČNÍ), ADN (PO ŘEKÁCH), IATA DGR (LETECKÁ) A IMDG CODE (NÁMOŘNÍ). 

Šárka Pěkná, konzultantka

Balení nebezpečného 
zboží se řídí  
tzv. Orange Book

VZDĚLÁVÁNÍ

Testování obalů na nebezpečné zboží se věnuje například zkušebna CIMTO.



THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

FANUC je, díky třem základním skupinám  produktů, jedinou společností v tomto sektoru, která 
interně vyvíjí a vyrábí všechny hlavní komponenty. Každý detail hardwaru i softwaru prochází 
řadou kontrolních a optimalizačních procesů. Výsledkem je vynikající funkční spolehlivost a důvěra 
spokojených zákazníků na celém světě. 

2019
2018

2017

Jeden dodavatel,  
nekonečné možnosti.

WWWW.FANUC.CZ

Průmyslové roboty, 
CNC stroje a CNC řídící systémy. 
Kompletně navrženo a vyrobeno 
v Japonsku. 
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platného znění, je nutná certifikace pověřenou organizací, 
která na základě úspěšného testování udělí obalu povinný 
UN kód. Výrobce úspěšně otestovaných obalů obdrží certi‑
fikát a podle něj smí na obalu užívat konkrétní UN kód, který 
je následně vyznačen na typově odzkoušeném obale a jeho 
použití je dáno právě takto deklarovanými vlastnostmi. Na zá‑ 
kladě UN kódu se rozhoduje balič (výrobce) z hlediska po‑ 
užití vhodného obalu. Stejně tak má povinnost se ujistit o jeho 
vhodnosti i následující obchodník, distributor, dopravce, rejdař 
a samozřejmě i kontrolní orgán (policie). Všichni na základě 
školení a znalosti daného předpisu (ADR/RID/ADN/IATA 
DGR/IMDG Code) mohou z UN kódu vyčíst, zda je tvar, 
materiál, kvalita, objem a čas použití v souladu s požadavky 
předepsanými pro tu kterou látku či předmět podle známé 
a deklarované klasifikace. 

Vzhledem k pravidelné aktualizaci předpisů (po dvou letech, 
u leteckého IATA DGR po roce) je potřeba sledovat případné 
změny a včas se na ně připravit, zareagovat, aby nedochá‑
zelo nejen ke zbytečným vícenákladům za pokuty, zdržení 
kvůli nutnému přebalení, ale samozřejmě hlavně aby se zabrá‑
nilo nebezpečným únikům. Tady je asi nejdůležitější obecné 
pravidlo pro plastové nádoby na nebezpečné zboží, které se 
nesmějí používat déle než pět let. I zde ale existují výjimky. 
Každá musí být pochopitelně příslušně prokázána. S takto ba‑
lenou zásilkou musí jít doklad o povolené odchylce.

Dále je v UN kódu uveden zkratkou výrobce, země výroby, 
zkušební orgán i číslo testu/protokolu. Z popsaného tedy vy‑
plývá samozřejmost nepřenositelnosti uděleného UN kódu. 
Není možné stejný UN kód „opsat“ a použít na snad i typově 
a rozměrově shodném obalu, protože se nejedná o stejného 
certifikovaného výrobce. 

Ochranná a informační funkce je u obalů pro nebezpečné 
zboží dominantní. Některé nebezpečné věci jsou dokonce 
klasifikované až na základě použitého obalu. Jeho volba spo‑
luurčuje další předepsané podmínky pro přepravu. Jedná se 
například o balení některých výbušných látek, běžně patří‑
cích do tř. 1. Díky vhodně upravenému obalu se podařilo na‑
příklad výrobcům a distributorům v automobilovém průmyslu 
překlasifikovat zásilky s airbagy z původní třídy 1 – výbušné 
látky a předměty do třídy 9 – jiné nebezpečné látky a před‑
měty. Účelem a hlavní výhodou nového zatřídění je možnost 
společné nakládky zásilek z různých tříd na jednu přepravní 
jednotku (na vozidlo). 

Společná nakládka pro zboží ve třídě 1 s dalšími nebezpeč‑
nými věcmi není povolena. Toto ustanovení ale neplatí pro zá‑
silky ve třídě 9, a tak se díky nově vyvinutému obalu výrobky  
s výbušninou (jako jsou právě airbagy atp.) mohou odesílat 
společně s dalšími, například hořlavými barvami, rozpouš‑
tědly, lepidly nebo bateriemi. Přepravní obal, který to umožnil, 
je lepenkový box s drátěným pletivem ve stěnách, který v pří‑
padě nehody znemožní prudké vystřelování částí výrobků,  
a je tedy natolik „bezpečný“, že se již na výbušný předmět 
původně třídy 1 nahlíží jako na ostatní nebezpečný třídy 9.

Jak si poradit se 
zábavnou pyrotechnikou
Blíží se konec roku, kdy se hojně prodávají různé výbušniny, 
tzv. zábavná pyrotechnika. Podle předpisů se hovoří o UN 
0333, 0334, 0335, 0336 nebo 0337 (UN číslo je ex‑
perty Spojených národů přiřazené k dané látce, předmětu či 
skupině – prosím nezaměňovat s UN kódem obalu!) zařaze‑
ných do podtřídy 1.1 až 1.4 a skupin snášenlivosti G a S.  

VZDĚLÁVÁNÍ

DRUH NEBEZPEČÍ LZE 
PŘIŘADIT DO DEVÍTI TŘÍD 

PODLE VLASTNOSTÍ, JAKO JE 
VÝBUŠNOST, PLYNNÁ FÁZE, 

HOŘLAVOST, SAMOZÁPALNOST, 
OXIDACE, JEDOVATOST, 

INFEKČNOST, RADIOAKTIVITA, 
ŽÍRAVOST A PRO JISTOTU  

TŘÍDA 9 – OSTATNÍ NEBEZPEČÍ.



A i tato klasifikace podléhá předepsaným testům u příslušného 
(jmenovaného) orgánu (institutu). Opět je přiřazení klasifikace 
závislé i na obalu. Ten musí splňovat minimálně požadavky 
pro obalovou skupinu II, tedy v UN kódu musí být vyznačeno 
písmeno Y nebo X. Obal musí chránit před kontakty s kovy, 
proti jiskření a statické elektřině. Při přepravě musí být řádně 
uzavřeny. 

Pro takto zařazenou zábavnou pyrotechniku platí předepsaná 
omezení ve smyslu nakládky a vykládky jen mimo veřejná 
prostranství a ve vzdálenosti od ostatních vozidel minimálně 
50  m, resp. je možná vykládka a nakládka jen na základě 
povolení. Společná nakládka je omezena, nad 20 kg vý‑
bušné látky ji smí přepravovat jen vyškolený řidič s průkazem 
pro třídu 1, stejně tak vyšší množství (nad 3000 kg výbušné 
látky) smějí přepravovat jen speciální vozidla (EX/II a EX/III). 

Opět je možné znění požadavků podle uvážení příslušných 
orgánů jmenovaných ministerstvem dopravy upravit v souladu 
s evropskou směrnicí 2019/1094. Budou‑li výše zmíněná na‑
řízení pro bezpečnost dodržována, je věcí odpovědného pří‑
stupu prodejců, a hlavně kontrolních orgánů…

Na rozdíl od většinou dovážené pyrotechniky je mnoho tuzem‑
ských výrobců nebezpečného zboží, kteří jsou současně ba‑
liči a odesílateli. Výběr obalu je tak plně v jejich kompetenci. 
Výrobní závod nejen klasifikuje zboží na základě nebezpeč‑
ných vlastností a míry daného rizika v souladu s aktuálními 
předpisy, ale musí se rozhodnout, v jakých a jak velkých oba‑
lech (opět dle doporučení předpisů) bude optimální daný vý‑
robek expedovat. Výběr ovlivní již úvaha o následném druhu 
dopravy. Omezení plynoucí z leteckých a někdy i z námořních 
předpisů oproti silničním mohou být dodatečně nepříjemně 

nákladná. Jedná se o certifikaci obalů pro leteckou a námořní 
přepravu u nádob z tenkého plechu, a hlavně o množstevní 
omezení u leteckých zásilek. Častým problémem je neakcep‑
tování tzv. omezených množství a balení v souladu s tímto 
uvolněním pro některé letecké přepravce. 

Podobně může přinést těžkosti balení do větších obalů plně 
v souladu s pozemními požadavky, které jsou ale nad limity 
udané leteckým předpisem, a není tak připuštěno k přepravě 
vzduchem nebo je nutné použít cargo letadlo (letadlo bez 
cestujících). Taková nákladní letadla ale ne vždy létají do po‑
třebných destinací. 

V neposlední řadě by si měl výrobce/balič/odesílatel včas 
uvědomit, jakým způsobem bude obal pro přepravu dál balit. 
Bude se odesílat po kusech, po paletách, v bednách, v kon‑
tejneru? Jak bude možné tyto zvolené vhodné obaly fixovat, 
jak se zabezpečí jednotlivé odesílané kusy proti pohybu? 
Tato úvaha je na místě u všech druhů zásilek, ale u nebezpeč‑
ného zboží je povinná a fixace musí odpovídat praktickým 
návodům uvedeným v CTU Code. K balení nebezpečného 
zboží se vrátíme v únorovém vydání.  

VZDĚLÁVÁNÍ

OBAL MUSÍ SPLŇOVAT 
PŘEDEPSANÁ 

KRITÉRIA  
A ÚSPĚŠNĚ OBSTÁT  

V PŘÍSLUŠNÝCH ZKOUŠKÁCH 
NA PŘETLAK, PÁD ATD.

PI

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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AKTIVNÍ A INTELIGENTNÍ OBAL JE TAKOVÝ, KTERÝ BUĎ SVÝM VLASTNÍM CHEMICKÝM ČI 
BIOLOGICKÝM PŮSOBENÍM ZVYŠUJE OCHRANU A TRVANLIVOST BALENÉHO PRODUKTU PROTI 
NEPŘÍZNIVÝM VNĚJŠÍM NEBO ZHORŠUJÍCÍM SE VNITŘNÍM PODMÍNKÁM (FUNKCE AKTIVNÍHO 
OBALU), NEBO POMÁHÁ PŘI PŘEPRAVĚ PRODUKTU A/NEBO JEHO KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM 
ZOBRAZOVÁNÍM AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O STAVU PRODUKTU (FUNKCE INTELIGENTNÍHO OBALU).

Miroslav Dočkal

Aktivní a inteligentní 
obaly vznikají i v ČR 

MATERIÁLY

Etikety FreshTag od společnosti Insignia Technologies byly jednou z novinek představených na nedávném kongresu AIPIA.
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Kongres shrnul i výsledky končícího tříletého projektu 
NanoPack, financovaného z programu EU Horizon 2020. 
Jeho výsledkem je vývoj průkopnické antimikrobiální balicí 
fólie vyrobené s použitím nanotechnologií, jejíž komerční pro‑
dukce je již nastartována. 

Chytrý český 
(tedy moravský) obal
Tým Michala Veselého a Petra Dzika z Fakulty chemické 
Vysokého učení technického v Brně do konce letošního roku 
otestuje a připraví na výrobní zkoušky u svého českého prů‑
myslového partnera chytrý obal signalizující, zda je daný 
produkt skladován podle doporučení výrobce. Pozoruhodné 
je mimo jiné to, že tento obal vychází ze zdravotnického vý‑
zkumu z tzv. barevných hodin, které uživatelům ukazují, jak 
dlouho mohou pobývat nechráněni na slunci bez většího ri‑
zika. Základem barevných hodin je dozimetr, tedy přístroj na 
měření záření (slunečního, ionizujícího, kosmického apod.). 
Využívány jsou již například při monitorování a ochraně citli‑
vých uměleckých děl v muzeích a galeriích.

Na obalový materiál bude natištěn fotoche‑
mický polovodič citlivý na UV záření. Výzkum fo‑

tochemických materiálů na VUT pokročil mílovými 
kroky po nedávném zahájení spolupráce s Jihomoravským ino‑
vačním centrem (JIC) a jeho FabLabem, který je vybavený spe‑
ciální laserovou řezačkou. Ta umožní snadno připravit vzorky 
polovodičů nanesené na transparentním vodivém substrátu, 
aby se na ně dalo svítit z různých stran. K tomu byla dosud 
nejen na VUT používána skla potažená elektricky vodivou 
vrstvou, obvykle ze směsi oxidů india a cínu, a k rozdělení 
sklíčka na více menších ploch pro nanesení více vzorků bylo 
používáno leptání. Nový způsob dělení laserem práci výrazně 
urychluje, proto chce v budoucnu tým z VUT zmíněný druh ře‑
začky zakoupit i pro svou brněnskou laboratoř.  

Společnost Value Market Research v rámci Decision 
Databases vydala nedávno report o aktivním a inte‑
ligentním balení na trhu, zahrnující stav oboru, jeho 

trendy a prognózy v letech 2018 až 2025. Aktivní obaly jsou 
nejčastěji používány k balení masných a mléčných výrobků, 
hotových jídel, polévek, mořských plodů, cukrovinek, ovoce  
a zeleniny (u potravin obecně jde zejména o absorbéry kyslíku 
a dalších plynů), farmaceutických i elektronických výrobků, auto‑ 
dílů, ale i mnoha dalších produktů. V jejich využívání vede 
Severní Amerika před Evropou, výrazný je ovšem rozvoj asij‑
ského trhu. Zpřístupnění celé studie je zpoplatněno.

Mezi přední hráče v tomto segmentu patří podle ní společnosti 
známé i u nás, například Amcor, BASF, Clariant, Honeywell, 
MeadWestvaco, Rexam, DuPont (EI) de Nemours, Sealed Air 
nebo 3M, ale i společnosti pro běžného českého spotřebitele 
méně známé, jako Albis Plastic, Bemis, CCL Industries, DIC, 
Graphic Packaging, Indorama Ventures, Information Mediary, 
Koch Industries, Landec, Mitsubishi Gas Chemical, Multisorb 
Technologies, Graham Packaging, Constar International, 
Reynolds, Sysco, Temptime, Timestrip UK, United Technologies 
nebo YottaMark. 

Absorbéry kyslíku 
i pro tekuté potraviny
Zajímavé novinky z tohoto oboru 
bylo možné nedávno vidět nebo  
o nich slyšet na Světovém kongresu 
organizace AIPIA, který v letošním 
roce proběhl v Amsterdamu od  
18. do 19. listopadu.
 
Zaměříme se na některé z nich. 
Inteligentní etikety FreshTag společ‑
nosti Insignia Technologies pomá‑
hají podle vedoucího jejich vývoje 
Grahama Skinnera prodloužit na‑
příklad trvanlivost potravin změnou 
barvy v závislosti na teplotě.

Xu Li z čínského Ústavu materiálového výzkumu a inženýrství 
mluvil o výsledcích výzkumu ústavu v oblasti nanostrukturo‑
vaných absorbérů kyslíku na bázi železa a uhlíku s vysokou 
kapacitou. I přesto, že se sáčky na zachycování kyslíku již 
delší dobu používají k odstranění zbytkového kyslíku v potra‑
vinových obalech pro zachování kvality na něj citlivých po‑
travin během distribuce, skladování, prodeje a použití, dosud 
je nebylo možné použít na pasty nebo tekuté potraviny. Ve 
své přednášce Xu Li ukázal, že průhledná vrstva nanesená 
na PET může dosáhnout vysoké kapacity zachycení kyslíku  
8,8 cm3 / 100 cm² i u výrobků tohoto typu. 

Ukázka použití fólie NanoPack (vpravo), vlevo 
tzv. barevné hodiny, na které navazuje chytrý obal 
vyvinutý na brněnském VUT
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Ani letos si norimberský veletrh nenechalo ujít přibližně 
40 000 návštěvníků, z nichž jich téměř polovina přices‑
tovala ze zahraničí, zejména z Itálie, Česka, Rakouska 

a Ruska. Odborní návštěvníci pocházeli z různých segmentů 
nápojového průmyslu. Podle průzkumu bylo s nabídkou ve‑
letrhu spokojeno přibližně 98 % dotázaných, což potvrzuje 
fakt, že 97  % návštěvníků plánuje BrauBeviale navštívit příští 
rok znovu. Veletrh se bude konat od 10. do 12. listopadu. 
O trendech v balení nápojů a tekutin píšeme na stranách  
10 až 13. Nyní se zaměříme na zástupce technologií.

Zástupci plnicích a balicích strojů obsadili haly 7 a 8. Své 
zastoupení zde měly například firmy KHS, Sidel, Krones, 
ANTICORO Bábík Josef, CHEOPS, ALTEC Chotěboř, 
RAVECO, MORAVEK International a NATE.

Společnost KHS prezentovala mimo jiné novou generaci šetr‑
ného a digitálně propojeného plniče na skleněné lahve ve své 
osvědčené řadě DRS ECO. Plnič byl vyroben pro konkrétního 
zákazníka a měl 120 plnicích ventilů a výkon 80 000 lahví 
za hodinu. Jeho výhodou je výrazná redukce spotřeby energie 
a emisí CO2. Další novinkou byl kombinovaný systém balení 
do lepenkových multipacků, kde společnost KHS navázala na 
svou dřívější spolupráci s firmou Schubert. 

Také firma ALTEC Chotěboř prezentovala nový stroj, tzv. triblok 
obsahující vystřikovačku, plničku a uzavíračku na skleněné 
lahve a hladké šroubové uzávěry. Instalován byl ve slovenské 
společnosti Budiš – Fatra. Expozice společnosti MORAVEK 
International zahrnovala plnicí stroje určené pro menší pivo‑
vary. V zákaznickém portfoliu má však i giganty PEPSICO  
a Kofolu. Stroje míří doslova do všech koutů světa. Zajímavostí 
je, že některé z nich navrhuje sám Michal Morávek. 

Výrobce RAVECO se pochlubil plnicím strojem, který si poradí 
jak se skleněnými lahvemi, tak s plechovkami. Zákazníkem je 
například albánský pivovar Rauschberg. 

V Norimberku nechyběli také dodavatelé inspekčních, detekč‑
ních a ochranných systémů k plnicím linkám. Za zmínku stojí 
například firmy Filtec a KS Control.  

Norimberské výstaviště se od 12. do 14. listopadu stalo díky veletrhu BRAUBEVIALE opět centrem mezinárodního 
nápojového průmyslu. Vystavovatelé, jejichž účast se vyšplhala k číslu 1088, již tradičně představili své produkty 
a řešení týkající se celého procesního řetězce výroby nápojů od surovin přes technologie a komponenty až po balení 
či příslušenství a prodejní nápady. Polovina vystavovatelů pocházela ze zahraniční.

Adriana Weberová

S BRAUBEVIALE 2019  bylo 
spokojeno 98 % dotázaných
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V roce 2020 se uskuteční na brněnském výstavišti již 31. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU OBALŮ  
A TISKU EMBAXPRINT. Jedná se o přední akci svého oboru v České republice, díky čemuž představuje ideální 
místo pro předvedení technologických inovací a řešení.

Veletrh EMBAXPRINT v Brně  
se uskuteční v novém termínu

Do dalšího ročníku vstupuje veletrh velkou změnou, 
a to v podobě nového termínu. Konat se bude od 
20. do 23. dubna 2020 souběžně s Mezinárodními 

potravinářskými veletrhy, které se právě do tohoto data 
přesunuly. „Obalová technika má k potravinářství velmi 
blízko, protože vysoké procento produkce obalů je vázáno 
právě na výrobu potravin a nápojů,“ vysvětluje ředitel veletrhu 
EmbaxPrint Martin Videczký. Kromě potravinářského průmyslu 
se však veletrh zaměřuje také na obaly 
pro strojírenský, automobilový, farma‑
ceutický či chemický průmysl.

Změna nastane také z hlediska prosto‑
rového rozložení veletrhů v areálu vý‑
staviště. „Celý komplex akcí chceme 
soustředit do centrálních moderních 
pavilonů. Nové rozložení bude pozi-
tivní zejména pro EmbaxPrint, jelikož 
se přiblíží k ostatním veletrhům,“ sdělil 
Videczký.

EmbaxPrint je významnou obchodní platformou pro celý středo‑
evropský trh. „Během minulého ročníku se představilo celkem 
199 vystavujících a zastoupených firem, celkem 63 % 
firem pak bylo ze zahraničí. Silné zastoupení měli vystavo-
vatelé z Itálie, Polska, Slovenska a Číny,“ doplňuje Videczký. 

Přidanou hodnotou veletrhu je i jeho komplexnost. Na jednom 
místě je tak možné seznámit se s kompletním výrobním pro‑
cesem v jednotlivých odvětvích obalového a tiskařského 
průmyslu. 

Nechybí ani doprovodný program, 
který se skládá z odborných přednášek 
a konferencí na aktuální témata.  

Další informace najdete na 
www.embaxprint.cz.

K oblíbeným součástem patří také projekt  
Packaging Live, který představuje 

živou balicí linku v praxi. 
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Po oficiálním zahájení se letošní ročník věnoval především 
vývoji materiálů, barev, strojů s akcentem na velmi důle‑
žité rastrované (aniloxové) válce, ale i dalším změnám, 

ke kterým ve flexotisku dochází s ohledem na proměny 
společnosti.

Velkoryse, co se týče historie i přítomnosti, koncipoval svou 
přednášku na téma fotopolymerů Bryce Benson (MacDermid 
Graphics Solutions). Novinku v technologii výroby tiskových 
desek Kodak Flexcel NX Ultra představil Alexandr Kobranov, 
Amos CZ. Kompaktní řešení na solventní bázi je vylepšením 
úspěšného konceptu Kodak Flexcel NX. Nyní je nabízeno 
jako all‑in‑one (osvit, sušení a vymývání v jednom), takže při 
instalaci zabírá nejen méně místa, ale navíc je i energeticky 
úspornější. Tisková kvalita je srovnatelná s ofsetem či hlubo‑
tiskem, s benefitem 10% úspory barvy.

Stejně jako k podzimu 
i k flexotisku patří barvy
Jedním z klíčových témat, na které se z různých úhlů pohledu 
zaměřili jednotliví řečníci, je všeobecný příklon k požadavku 
na rozšiřování barevného gamutu. Jaké možnosti poskytuje 
rozšířený barevný gamut za pomoci šesti barev (CMYKOGV) 
oproti klasickému CMYK, ukázal ve své prezentaci Pavel 
Hošek ze společnosti Panflex. Rozšířený tiskový gamut přináší 
mnohé výhody. Především je možné redukovat zvýšený počet 

přímých barev či eliminovat přetisk různých přímých barev pro 
dosažení požadovaného odstínu s barvami CMYK. 

Barevnosti se věnoval i Marek Siekiera, zástupce jednoho  
z nejznámějších výrobců barev, společnosti CHESPA Group. 
Vedle zájmu o větší zobrazitelnost barev společnost zazna‑
menává i další trendy, například v podobě zvýšeného zájmu 
o efektové barvy či barvy na metalizované povrchy. Velkým 
trendem, u kterého se očekává další vývoj a zvýšené využití, 
je digitalizace a možnost elektronického tisku.

Rastrované válce, 
inspekce a digitalizace
Novinky v rastrovaných válcích pro HD flexo prezentovaly 
hned dvě společnosti. Andreas Willeke z TLS Anilox považuje 
ve vývoji za velmi důležitou úpravu povrchu válce natíráním. 
Díky technologii Terolux je možné vytvářet nejen příznivější 
tvar bodu, ale i jemnější rastr (500 l/cm). I Svetlana Hatton 
z firmy Zacher zdůraznila nové technologie ohledně úpravy 
povrchu válce, které vedou ke snížení pórovitosti a tím umož‑
ňují vyšší optimalizaci vytvářených jamek. 

Na konferenci nechyběla ani řada dalších témat, mezi nimi 
především trendy, vývoj a možnosti v dnešních inspekčních 
systémech (Petr Zíka, Digitisk) či stále rostoucí segment digitál‑
ního tisku (Martin Bělík, DataLine Technology).

Pravidelná podzimní konference odborné skupiny flexotisku CFTA SPOLEČNOSTI TISKU se konala ve dnech  
12. a 13. listopadu v Hotelu Kraví hora v Bořeticích. Letos pod názvem TECHNICKÉ NOVINKY ZA POSLEDNÍCH 
15 LET. Přednášející sice shrnuli vývoj flexotisku v tomto horizontu, ale mnohem více se soustředili na současné 
novinky a další aktuální vývoj. 

Ivana Kohoutová

Aktuální vývoj ve flexotisku 
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sáhlejší studii, kde se přerodí ekologické v ekonomické. Pomáháme 
našim zákazníkům uspokojovat stále náročnější požadavky na re-
cyklovatelnost a na poměr recyklovaného materiálu v obalu. Jsme 
první společností na světě, která recykluje více materiálu pro- 
střednictvím našich recyklačních operací, než vyrábí. Žijeme  
s ohledem na uhlíkovou stopu a její minimalizaci. Naše druhy pa-
píru jsou vyrobeny z recyklovaných vláken, 100% recyklovatelné 
a snadno přeměnitelné. 

Jako jediný integrovaný poskytovatel obalů, který slibuje nulové 
plýtvání, zůstáváme věrní hierarchii odpadu s cílem učinit ze 100 % 
zdrojů opět něco užitečného.

Jsme DS Smith Packaging —  
obaloví stratégové
www.obalyprobudoucnost.cz

kontakt.dssmithczech@dssmith.com
www.dssmith.com/cs/packaging

M y v DS Smith jsme si naši zodpovědnost uvědomili 
už dávno před tím, než se stala módní. Za ta léta ji 
máme zakořeněnou ve firemní DNA. Jsme globální 

lídři v systému oběhové ekonomiky a její velcí propagátoři. Jsme 
hlavním partnerem nadace Elen MacArthur, která je považována 
za zásadního nositele myšlenky oběhové ekonomiky. Nejenže 
tento systém podporujeme, my podle něj fungujeme po celém 
světě. Abychom z našich poznatků mohli profitovat všichni, použí- 
váme několik nástrojů, kterými pomáháme našim zákazníkům 
s udržitelností, optimalizací uhlíkové stopy a v neposlední řadě  
s možností cirkulárně pracovat.

Tým našich odborníků je připraven kdykoli přijet k zákazníkovi 
optimalizovat obaly a pracovat na parametrech, které ovlivňují 
budoucí udržitelnost. Co je ovšem důležité, ony pomáhají už  
v přítomnosti. Většina těchto kroků je ekonomicky přínosná již ve 
velmi krátkém čase. Formou obalového auditu odhalíme rezervy  
v množství používaných materiálů, ale i v následném užití. 
Zlepšíme funkčnost a poradíme, co s nimi, až doslouží. Umíme 
spočítat uhlíkovou stopu až na jeden kus obalu. Tento poznatek 
pak umíme zohlednit právě v obalovém auditu. A v neposlední 
řadě použijeme námi vyvinutý nástroj Value Tool. Pomocí něj se 
podíváme na celý dodavatelský řetězec a roli konkrétního obalu. 
Získáme tak ucelený pohled, kde se dají vysledovat významné 
úspory, a to nejen finanční, ale i ekologické. 

Na našich stránkách www.obalyprobudoucnost.cz si mů-
žete objednat konzultaci, na jejímž základě vypracujeme roz- 

Žijeme v době, která je v mnoha ohledech převratná. Automatizace, robotizace, umělá inteligence, internet věcí 
a mnoho dalších pomocníků, kteří posouvají naše jednání a konání na hranici science fiction. Všechno se děje 
překotnou rychlostí a musíme na to reagovat. Ale jak říká klasik: s takovouto změnou musí přicházet i velká 
ZODPOVĚDNOST.

Udržitelnost máme v DNA
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Ve dvou paralelních sekcích vystoupilo více než 65 čes‑
kých i zahraničních spíkrů. Diskutovalo se například  
o tématech týkajících se všudypřítomné energetické 

udržitelnosti, rostoucí role segmentu e‑commerce, na pro‑
gramu nechyběla logistika pro výrobu  
a retail. Nosnými tématy byly ochlazení 
globální ekonomiky a logistika jako 
hybná síla průmyslu.

Programovou část věnovanou ekono‑
mickým souvislostem vývoje světového 
hospodářství a technologiím Průmyslu 
4.0 zahájil Lukáš Kovanda, hlavní 
ekonom společnosti Czech Fund. 

Na programu nechyběly panelové diskuse. O logistice pro 
výrobu a retail debatoval například Jiří Tyl, ředitel společnosti 
První obalová, a Petr Jahoda, general manager, Sony DADC 
Czech Republic. 

„V poslední době se začínají 
také stále častěji objevovat poža‑
davky na integraci označovacích 
technologií do podnikových infra‑
struktur,“ připomněl další z účast‑
níků diskuse Pavel Ondrášek, 
managing director společnosti 
ONDRÁŠEK INK‑JET SYSTEM,  
a doplnil: „V rámci konceptu 4.0 
nabízí Markem‑Imaje řešení po‑
skytující spojení mezi vnitropod‑
nikovými systémy, řízením výroby 
a skladovým hospodářstvím.“

Další panelová diskuse hledala 
odpověď na otázku, jak přežít 

e‑commerce. Zastoupeno bylo šest odborníků 
z různých segmentů, včetně zástupce packa‑
gingu, kterým byl Jiří Štěpán ze společnosti 
SERVISBAL OBALY. 

Letošní, již 14. ročník mezinárodní logistické konference SPEEDCHAIN, proběhl v duchu motta „Logistika:  
trendy, technologie a transformace“. Již tradičně se v Břevnovském klášteře sešlo 6. listopadu kolem  
700 účastníků z 11 zemí světa.

Adriana Weberová

SPEEDCHAIN 2019:  
logistika, packaging a retail v jednom
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Zvláštní pozornost byla ve speciální sekci věnována obalům 
a obalovým technologiím. Program moderovaný Michalem 
Bílým, obchodním ředitelem GS1 CR, zahájila Renata 
Dobešová, obchodní ředitelka společnosti EKOBAL. V úvodu 
upozornila, že dostatečné zajištění stability palet (nákladu) 
i ze strany odesílatele se stane nutností každé společnosti  
a nově bude zakotveno v legislativě. V současné době je nedo‑
statečně zajištěno až 40 % přepravovaného 
zboží. Zmínila proto také zkušební metody 
balení, pro které tato firma vyvinula zařízení 
pro testování stability palet. „Stroj umožňuje 
dva typy zkoušek. Statický/náklonový test  
a dynamický test.“ Na základě výsledků tes‑
tování je navrženo optimální zabalení palety.

Milan Kovařík, výkonný ředitel Zemského výboru 
EPAL pro ČR a SR, se v přednášce vrátil do 60. let 
minulého století, kdy v souvislosti s dynamickým 
rozvojem mezinárodní dopravy došlo k definování 
a standardizaci známých europalet. Následovalo 
přiblížení vývoje a vzniku palet EPAL. Ty se skládají z 11 prken, 
devíti špalků a 78 speciálních hřebíků. Na programu byla 
stále aktuální problematika nekvalitních (necertifikovaných 
palet). Ty mohou ohrozit nejen majetek, ale také zdraví. Na 
závěr doporučil, aby uživatelé palet spolupracovali pouze 
s výrobci nebo opravci, kteří mají řádnou licenci na výrobu 
nebo opravu palet.

O tom, že skládací plastové kontejnery šetří logistické ná‑
klady i přírodu, hovořil Bohuslav Černý, key account manager 
Schoeller Allibert. Tvrzení prezentoval na kontejneru Magnum 
Optimum 1208, který získal Obal roku. Více jsme se obalo-
vému řešení věnovali v srpnovém vydání.

Na závěr se na digitální značení europalet, které pomáhá při 
poolingu, zaměřil Markus Kirchhoff, jednatel firmy inter.PAL. 
Ta je v současné době technologickým lídrem v oblasti správy 
digitalizovaných palet v Evropě.

Vyvrcholením konference byl galavečer VIP Logistic Rendezvous. 
Kromě neformální zábavy doprovázené vystoupením Leony 
Machálkové proběhlo i slavnostní předání ocenění. 

Prvním bylo uvedení Jiřího Cee, vedoucího logistiky ŠKODA 
Auto, do Logistické síně slávy. Druhá cena, SpeedCHAIN 
Supply Chain Award, byla udělena za celkový přínos ve‑
doucí k zefektivnění a optimalizaci dodavatelského řetězce. 

Historicky prvním držitelem se stala 
společnost GS1 CR. Ocenění pře‑
vzala od Ivany Kohoutové z maga‑
zínu Packaging Herald, Evy Klánové 
z časopisu Retail News a Markéty 
Vojáčkové z Logistic News ředitelka 
oceněné společnosti Pavla Cihlářová.

Druhý den byl věnován exkurzi v evropském logistickém centru 
Sony DADC. Více v únorovém vydání magazínu Packaging 
Herald. 

Jubilejní, 15. ročník konference SpeedChain pro-
běhne 4. a 5. listopadu 2020 opět v historických 
prostorách Břevnovského kláštera v Praze. 

Akci podpořilo celkem 91 partnerů, například společnosti 
DACHSER, FM ČESKÁ, GS1 CR, EKOBAL, EPAL, Kardex 
Remstar, Linde Material Handling, První obalová, 
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, Schoeller Allibert CR, 
SERVISBAL OBALY nebo STEINBAUER LECHNER.

Milan Kovařík, Zemský výbor EPAL pro ČR a SR

Renata Dobešová, EKOBAL

Pavla Cihlářová (druhá zprava) převzala za GS1 CR 
ocenění SpeedCHAIN Supply Chain Award.

I VY MŮŽETE BÝT PŘI TOM — 
ZHLÉDNĚTE VIDEO
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Tiskárna AF BKK nabízí 
speciální výsuvný systém

REPORTÁŽ

Základ technologického parku tiskárny, která se specializuje na 
prémiové malonákladové obaly, tvoří tiskový stroj Speedmaster 
CX 102-5 s lakovací jednotkou od společnosti Heidelberg  
a výsekový a lepicí stroj značky KAMA.

V srpnovém vydání jsme vám slíbili reportáž z vysočanské tiskárny AF BKK, která úzce spolupracuje se společností 
INDIGOPRINT. Specialitou tiskárny je manuální výroba prémiových krabiček využívajících speciální výsuvný systém, 
ale nejen to. Areálem nás provedla prokuristka a ředitelka firmy Monika Kočvarová.

Adriana Weberová 

Pýchou tiskárny je výsekový a zušlechťovací 
stroj KAMA ProCut 76 Foil, který si poradí  
s papírem, lepenkou, mikrovlnou a PVC fólií.

DALŠÍ SPECIFIKACE STROJE  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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Specialitou je výroba krabiček se speciálním výsuvným 
systémem. „Jsme jediným držitelem výrobní licence na výrobu 
těchto speciálních obalů v České republice,“ zdůrazňuje 
Monika Kočvarová. 

REPORTÁŽ

Firma disponuje lepičkou KAMA ProFold 74, která pomáhá lepit 
jednotlivé komponenty složitých obalů nebo lepí jednoduché 
obaly. Lepička představuje efektivní a výkonné řešení nejen pro 
lepení, ale také pro skládání produktů.

Prémiové obaly s výsuvným systémem využívá například 
společnost L'Oréal. Většinou se však jedná o zahraniční 
klientelu, například z řad výrobců léků a potravinových 
doplňků.   

Výsledným produktem mohou být 
například vánoční dárky pro firmy. 
Právě na nich tiskárna prezentuje 
vše, co umí, od návrhu přes tisk, 
výsek, ražbu fólií, slepotisk, lepení 
až po doručení klientovi.

Kompletace prémiových obalů 
spočívající ve skládání a lepení 
probíhá převážně ručně. Vyškolený 
personál zvládne manuálně 
zpracovat zakázky v řádech stovek 
až deseti tisíců krabiček. 

UKÁZKA KRABIČKY  
S VÝSUVNÝM SYSTÉMEM NA VIDEU

CO LZE NA LEPICÍM STROJI  
ZPRACOVAT? VÍCE NA
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Výchozím bodem pro zásobování centra Stuttgartu je 
přibližně 16 kilometrů vzdálená pobočka DACHSER 
Kornwestheim. Tam jsou zásilky od zákazníků společ‑

nosti DACHSER z celé Evropy dopraveny konvenčními dieselo‑
vými kamiony. Všechno zboží, které je určené pro bezemisní 
zónu v centru Stuttgartu, je dále přepravováno elektromobily. 
Bezemisní vozový park tvoří 7,5tunové rozvozové vozidlo 
FUSO eCanter značky Mercedes‑Benz a deset nákladních 
elektrokol, která jsou provozována partnerem Velocarrier.  
„V letošním roce jsme také přidali 18tunový Mercedes‑Benz 
eActros, na který jsme přes rok netrpělivě čekali. Tím je naše 
flotila pro bezemisní zásobování centra Stuttgartu kompletní,“ 
doplňuje Stefan Hohm, corporate director divize Corporate 
Solutions, research & development firmy DACHSER.

Za úkol má zásobovat centrum města na ploše pěti kilometrů 
čtverečních. DACHSER se tak stal prvním logistickým provi‑
derem, který zavedl bezemisní doručování sběrnou službou 
i pro těžké paletizované zboží. Každý den se do zóny vyex‑
peduje kolem 85 zásilek. Dvacet z nich je ke svým příjemcům 

dopraveno elektrokolem, zbytek rozvážejí elektrické nákladní 
vozy eActros a Fuso eCanter. Elektrokola přitom na svoji po‑
slední míli vyrážejí z microhubu provozovatele společnosti 
Velocarrier v samém centru města, kam zásilky do hmotnosti 
250 kilogramů doveze elektromobil z pobočky DACHSER 
Kornwestheim.

Elektrokola, tzv. pedeleky, jsou vybavena přívěsem, do kte‑
rého se přesně vejde europaleta o rozměrech 120 × 80 cm, 
celková hmotnost nákladu pak může být až 250 kilogramů. 
I s přívěsem má toto elektrické nákladní kolo úctyhodné roz‑
měry – 160 cm na výšku, 90 cm na šířku a celkovou délku 
kolem tří metrů. 

Elektrokola mají dovoleno používat i cyklostezky a jed‑
nosměrné silnice v obou směrech. Do centra města se na 
nich přepravují například kancelářské potřeby nebo kosme‑
tika. „Využití nákladních elektrokol je odpovědí na dopravní 
zácpy a kolapsy, nedostatek místa, tlaky na snížení znečištění 
a restrikce pro vjezd automobilů na dieselový pohon,“ vysvět‑
luje Stefan Hohm. Elektrokola si mohli přímo v centru Stuttgartu 
vyzkoušet i dobrovolníci z řad novinářů. Na bezemisní zá‑
sobování pedeleky kromě Stuttgartu vsadily i další pobočky 
společnosti zásobující centrum Kolína nad Rýnem, Karlsruhe 
a Freiburgu.  

Společnost DACHSER uspořádala 16. a 17. října pro tuzemské novináře výjezd do německého Stuttgartu. 
Představen byl koncept city logistiky, při kterém zásobování města zajišťuje flotila výhradně na elektropohon.

Adriana Weberová

Stuttgart zásobují elektrokola,  
která zvládnou až 250 kg

REPORTÁŽ

DACHSER PRESS TRIP —  
ZHLÉDNĚTE VIDEO



NEW RETAIL
ECOSYSTEM

Clarion Congress Hotel Prague
3 – 5/2 2020

Registrace a info na www.retail21.cz.
Pozor! Slevy pro Early Birds jen do konce prosince!
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Řešení TŘI V JEDNOM  
zdvojnásobilo kapacitu balení

REPORTÁŽ

Výrobce tradičních lihovin a hořkobylinných likérů STOCK PLZEŇ-BOŽKOV má ve svém portfoliu více než  
380 produktů. K balení do multipacků využívá od září na jedné z výrobních linek nový balicí stroj od společnosti 
KHS. Nejčastěji se na této lince do skupinového balení vkládají produkty Božkov Republica Exclusive, Pražská 
vodka a kompletní řada produktů Golden. Packaging Herald byl u balení Golden Ľadová hruška 0,5 l. Provozem  
nás provedl plant manager Josef Bergl.

Adriana Weberová 

Vloni na podzim se výrobce STOCK Plzeň‑Božkov roz‑
hodl investovat do nové balicí technologie. Cílem 
bylo zvýšit efektivitu balení a naopak snížit provozní 

náklady. Nový balicí stroj měl nahradit šest 12 až 20 let 
starých stávajících strojů (formovače, vkládače a skladače)  
a zároveň zajistit plynulé sériové balení do různých typů mul‑
tipacků z vlnité lepenky. Původní balicí linka skládající se  
z uvedených šesti strojů vyžadovala manuální činnosti spočí‑
vající například v ručním vkládání lahví do krabic a především 
složité nastavení změny formátů balení. 

Výběrového řízení se zúčastnily čtyři firmy. Vítězem se stala 
společnost KHS. Hlavním důvodem byla rychlost dodání stroje 
a schopnost promptně reagovat na nové požadavky, které při‑
cházely během stavby balicího stroje. Například se jednalo  
o přípravu na nový tvar lahve pro nový produkt. Dalšími fak‑
tory byla příznivá cena a dobré reference.

Dodání stroje trvalo pět měsíců. Důležitou roli pro krátký 
termín dodání sehrála i výborná spolupráce s dodavatelem 

obalového materiálu, společností Mondi Bupak, jehož zá‑
stupce navštívil výrobní závod již v iniciační fázi projektu, 
kde úzce spolupracoval na formátu přířezu a nastavení jed‑
notlivých úhlů na chlopních krabic. Samotná výroba stroje po 
důkladné přípravě trvala pouhých 15 týdnů.
 
Po sestavení 23 m dlouhé baličky, které trvalo dva týdny, 
proběhlo její seřízení v řádu několika hodin pro každý jeden 
formát. „V ranních hodinách jsme najeli na daný formát  
a plynulý provoz byl zajištěn již v odpoledních hodinách, což 
považuji za velký úspěch, zvlášť před vánoční sezonou, která 
pro nás začala již v září,“ uvedl Josef Bergl.

HLAVNÍ BENEFITY NOVÉHO BALICÍHO STROJE: 

	vyšší rychlost a efektivita
	nižší provozní náklady
	nižší spotřeba energie
	úspora místa
	nižší dopad na životní prostředí
	šetrný nástřik lepidla – úspora jeho množství
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REPORTÁŽ

Nový stroj KHS Kisters WP umožňuje aktuálně skupinové balení pro 17 druhů lahví (0,5 l až 1 l) po 6, 9, 12 a 15 kusech. Nejčastěji 
jsou využívány varianty po devíti a dvanácti kusech. Kapacita balení se zdvojnásobila na stávajících 6000 lahví za hodinu s možností 
navýšení rychlosti na 15 000 lahví za hodinu. Produkty jsou baleny do krabic vyrobených z třívrstvé vlnité lepenky typu B.

Poté lahve míří do akumulační zóny před 
samotnou baličkou. Následuje řazení do tří řad.

Vše začíná lineárním 
rozřaďovačem lahví od 
italského dodavatele 
EUROPOOL, kde 
probíhá rozřazení lahví 
do jednotlivých řad.

Na začátku baličky probíhá dělení, při němž jsou lahve pomocí 
tzv. prstů rozděleny do skupin po 6, 9, 12 nebo 15 lahvích.
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Před samotným procesem balení přijíždí kontinuálně s produkty na pásu ve spodní části stroje přířez z vlnité lepenky. 

Následuje kompletní zabalení včetně 
zalepení krabice.

U procesu lepení se zastavíme. 
Pro zalepení obalu se používá 

takzvané teplé lepení, kdy se na 
kontaktní body krabice nastříkne 
lepidlo ohřáté na 160 °C, které 

ve formovací části vystydne  
a pevně spojí její stěny. 

 Finální produkty na výstupu z balicí linky

REPORTÁŽ

PROVOZ NOVÉ LINKY NA VIDEU



71

Specialista na testování a certifikace obalů, společnost CIMTO, před pár lety otevřel akreditovanou zkušební 
laboratoř (AZL) v nových prostorách v Tišnově u Brna. V AZL lze provádět zkoušky a certifikace pro přepravní 
obaly. Nejčastěji se jedná o testování obalů určených k ochraně nebezpečného zboží, tedy obalová řešení, která 
musí splňovat mezinárodní přepravní předpisy. Provozem nás provedli vedoucí zkušební laboratoře Miroslav Beroun  
a za kvalitu zodpovědný Ivo Hlavůněk.

Adriana Weberová

CIMTO disponuje pestrou  
škálou testovacích strojů

REPORTÁŽ

Obaly určené pro nebezpečné zboží potřebují 
certifikát, který je vydán na základě několika 
zkoušek. Nejčastěji se testují lepenkové kra‑

bice, sudy, kanystry, papírové pytle a dřevěné bedny. 
Cílem je ověření odolnosti testovaného vzorku obalu při 
přepravě. Zkoumají se především 
deformace a poškození, při nichž 
může uniknout obsah. Zkušebna 
je proto vybavena zařízeními, 
která simulují možná rizika při ma‑
nipulaci a přepravě. 

Každé testované balení vyžaduje 
individuální přístup. Při samotných 
zkouškách obalu se používá ná‑
hradní náplň co nejvíce podobná 
původní. Testovaný obal se musí 
chovat stejně jako originál. Obsah 
proto musí mít stejnou hmotnost  
a umístění těžiště. 

Ve zkušebně při naší návštěvě testovali například i dřevěné 
bedny určené k transportu raket. K testování je potřeba 
obvykle 12 vzorků, přičemž jedna sada se zkouší až dva dny. 

Pro zjištění následků  
pádů slouží padostroj.  

Čím nebezpečnější zboží, 
tím vyšší výška.

KTERÝMI TESTY BEDNY  
NA RAKETY PROŠLY? VÍCE NA
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Simulace horizontálních nárazů probíhá na šikmé dráze. Na obrázku je 
demonstrováno namáhání palety se zbožím jako při kritickém brzdění kamionu.

REPORTÁŽ

V testovací laboratoři nechybí klimatizační komora simulující 
různé atmosférické podmínky: teplotu od -60 do +70 °C 
a relativní vlhkost od 10 do 98 %.

Jedním z vybavení je vibrační stolice určená k simulaci 
možných vibrací a opakovaných otřesů například při 
přepravě součástek citlivých na otěr. Nastavit lze amplitudu 
a četnost vibrací. Test trvá obvykle 60 minut, lze ale napodobit 
i delší přepravu do libovolného místa na světě.

Pevnost obalů a jejich 
odolnost proti zborcení při 
skladování je ověřována na 
speciálním lisu určeném pro 
menší obaly.
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Stroj na testování chemické snášenlivosti plastových kanystrů simulací zátěže ve stohu za zvýšené teploty.

REPORTÁŽ

Krabice, která projde testováním, může 
být označena jedinečným UN kódem. 

K testování beden, paletových jednotek nebo flexibilních vaků 
(FIBC) o hmotnosti až několika tun slouží velký lis.

 Ve zkušební laboratoři nechybí 
skrápěcí komora pro zkoušení 

odolnosti obalů vůči nepříznivým 
povětrnostním podmínkám.

TESTOVÁNÍ NA VLASTNÍ OČI —  
ZHLÉDNĚTE VIDEO
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