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EDITORIAL

nový rok je v plném proudu, kalendáře nám začínají opět 
neúprosně zaplňovat různé akce a některé z nich jsme měli 
možnost již zažít. A těmi začneme. Na konci ledna proběhl 
ve Frankfurtu Paperworld, jehož ústředním tématem byla chytrá 
řešení, konkrétně ukázky kanceláří budoucnosti, kde nám  
k vysokým výkonům pomohou smart solutions. Veletrh se konal 
společně s Christmasworld. Návštěvníci si tak mohli od pře‑
technizovaného světa odpočinout uprostřed tradičních hod‑ 
not, které symbolizují právě Vánoce.

V tradičním termínu na začátku února proběhla na maloob‑
chod zaměřená akce roku Retail Summit. Klíčovým tématem 
bylo pokračující propojování a doplňování on‑line a off‑line 
obchodů. „Z obou světů by si každý z nás měl vzít to nejlepší,“ 
zaznělo na konferenci.

A co nás čeká v blízké budoucnosti? Zájemci o logistiku  
a vše s ní spojené by si neměli nechat ujít březnový LogiMAT 

konaný ve Stuttgartu, na kterém nebudou chybět nejvýznam‑
nější dodavatelé intralogistických řešení. 

Nově se již koncem března koná zavedená konference DAZ 
(Den automatizace a značení). Oblíbená je nejen místem 
konání v barokním mikulovském zámku, ale především pro‑
gramem. Tématy pátého ročníku budou návody, jak nejlépe 
zvýšit efektivitu provozů, což se neobejde bez robotizace  
a automatizace. Legislativní změny nás tlačí k maximální do‑
hledatelnosti výrobků, a ta není možná bez kvalitního značení. 
V oblasti balení je ústředním tématem udržitelnost. Teorie bude 
již tradičně spojena s praxí. To vše na vás čeká na dnech vě‑
novaných průmyslové automatizaci v oblasti balení, označo‑
vání obalů, paletizaci a interní dopravě.

A konečně dubnový EmbaxPrint a HANNOVER MESSE. Ale 
na ně a další významné akce se zaměříme na našem portálu 
www.packagingherald.cz a v dubnovém vydání magazínu.

Příjemné čtení!

Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,  

NEVÁHEJTE A NAZUJTE 
SPORTOVNÍ OBUV,  
LETOŠNÍ MARATON AKCÍ 
JE V PLNÉM BĚHU
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16.–26. června 2020 
Düsseldorf / Germany Informace pro návštěvníky, 

prodej vstupenek, komplexní cestovní služby:

Veletrhy Brno, a. s. – Miroslav Kožnar

Výstaviště 1 – 603 00 Brno

Tel. +420 541 159 190 – GSM +420 602 594 810

mkoznar@bvv.cz 

www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby

embrace the future

#drupa2020 blog.drupa.com

www.drupa.com

See video now!Zažijte inovace, fascinující technologie budoucnosti a nechejte se inspirovat těmi  

nejlepšími odborníky a hlavními tématy letošního veletrhu drupa. 

Staňte se součástí digitální transformace a využijte příležitostí pro Vaše podnikání.  

Zažijte budoucnost na největším veletrhu technologií tisku na světě.  

drupa 2020 – embrace the future 

dru2002_Image_LA_210x297+3_CZ.indd   1 20.01.20   17:20
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Tic Tac a Coca-Cola v jednom
Skupina Ferrero uvádí na český trh novinku Tic Tac 
Coca‑Cola. Jde o unikátní spolupráci mezi dvěma 
ikonickými značkami. Výsledkem je osvěžení Coca‑
‑Cola ukryté v malém dražé Tic Tac. Limitovaná 
edice v atraktivním balení se představí s pomocí 
360° mezinárodního integrovaného komunikač‑
ního plánu, včetně speciální televizní kampaně  
a komplexních komunikačních aktivit online a na 
sociálních sítích. V prodeji bude během několika 
nadcházejících měsíců, a to ve více než 70 ze‑
mích po celém světě. V České republice je Tic Tac 
Coca‑Cola (18 g, 49 g, 98 g) v prodeji od začát ‑ 
ku února.

Dr. Müller Pharma plánuje 
investovat do balicích strojů
Novým majitelem tradičního českého výrobce 
čajů značky JEMČA a PIGI se 13. ledna 2020 
stala společnost Dr. Müller Pharma, přední český 
výrobce léčiv, zdravotnických prostředků, kosme‑
tiky a doplňků stravy. Plánem nového vlastníka 
jsou významné investice do moderních balicích 
technologií. Původní vlastník, indický koncern 
TATA Global Beverages (TGB), jej vybral v ote‑
vřeném tendru, který vedla poradenská firma Ernst  
& Young. Známé značky čajů se tak dostávají zpět 
do českých rukou. „Je mi ctí, že v konkurenci ně‑
kolika vážných zájemců vybrala TGB právě nás,“ 
uvedl Vladimír Müller, zakladatel a ředitel společ‑
nosti Dr. Müller Pharma. „Vážíme si tradice, kterou 
výroba čajů v Jemnici má, a naším dlouhodobým 
záměrem je dál ji rozvíjet. Cítíme také velkou od‑
povědnost za značky JEMČA a PIGI a chceme jim 
dát nový impuls.“ Do portfolia společností vlastně‑
ných Vladimírem Müllerem dále patří výrobce by‑
linných čajů MEGAFYT Pharma. Celá skupina tak 
získává významný podíl na českém čajovém trhu.

NEWSDIÁŘ AKCÍ



Pepsi ČR uvádí 
na trh novou podobu 
etiket i plechovek
Oblíbená značka colových nápojů 
Pepsi představuje také na českém trhu 
nový design etiket svých lahví i vzhled 
plechovek. Nové podoby se dočkalo 
výhradně balení bezkalorických va‑
riant této značky, kam v současnosti na 
českém trhu patří Pepsi s příchutí višně, 
limetky a Pepsi Max. Pepsi tím reaguje 
na aktuální trendy v designu etiket se 
zachováním důrazu na svoji dlouhou 
tradici a atributy značky celosvětového 
významu. „Změnou prošlo zejména 
barevné provedení etikety s cílem po‑
sílit image moderní značky. Plechovky 
s novým designem budou proto matné 
černé, nikoli lesklé, jako tomu bylo do‑
posud. Identita značky, jako je logo, zů‑
stává,“ vysvětluje Kateřina Komárková, 
manažerka značky Pepsi pro ČR a SR.

Coca-Cola investuje do 
alternativy za smrštitelnou fólii
Multipacky plechovek Coca‑Coly v plastové fólii 
byly nahrazeny držáky vyrobenými z vlnité lepenky, 
do jejichž vývoje mezinárodní nápojový koncern in‑
vestuje nemalé finanční prostředky. Coca‑Cola na 
vývoji nového řešení spolupracovala s obalovou 
společností Graphic Packaging International, která 
vyvinula držák KeelClip. Ten je založen na jednodu‑
chém skládacím mechanismu, pomocí kterého do‑
káže uchytit až osm plechovek najednou. Poprvé se 
KeelClip objevily na začátku roku v Irsku a Polsku.

NEWS

PI

HOME OF INDUSTRIAL PIONEERS 

20. – 24. DUBNA 2020

  TRANSFORMACE JE
VŠUDE. SRDCE MÁ 
  ALE V HANNOVERU.

Již více než 70 let udáváme směr průmyslové transformace – 

inspirujeme a ukazujeme cestu dalšího vývoje. 

HANNOVER MESSE představuje svět  budoucnosti. 

Staňte se jeho součástí: hannovermesse.com #HM20
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Nemléko sází 
na papírovou etiketu
Česká firma Nemléko přichází  
s několika novinkami. Během ledna 
rozšířila své portfolio o ovesné 
Nemléko z tuzemského bioovsa  
a také Netradiční pomazánkové – 
alternativu české klasiky v rost‑
linném, poctivém podání. Nová je 
také etiketa, jež se dočkala nejen 
něžného květovaného designu, 
ale i kompletní změny materiálu. 
Plastové etikety nahradily papírové 
se snadno odstranitelným lepidlem 
pro jednodušší recyklaci. Nemléko 
vysílá na trh také cenově dostup‑
nější rostlinný nápoj v nové velikosti 
750 ml, který nahradí stávající lit‑
rovou lahev.

Aimtec 
odstartoval nový rok 
v moderních prostorách
Společnost Aimtec v lednu oficiálně zahájila činnost v no‑
vých kancelářích v Hamburk Business Center v Plzni. V mo‑
derních prostorách se zrcadlí image a charakter firmy, která 
dodává softwarová řešení zákazníkům z průmyslu po celém 
světě. V kancelářích nechybějí flexibilní pracovní místa, herna 
a kavárna. Společnost investovala nemalé úsilí i finanční pro‑
středky na úpravy a vybavení místa. Výsledkem je v Plzni oje‑
dinělý projekt. „Nové kanceláře nám umožní zlepšit hned 
několik oblastí našeho fungování. Prostory budou více odpo‑
vídat charakteru naší společnosti – softwarové a technologické 
firmy – a budou také ekologičtější a úspornější, než tomu bylo 
doposud. Zvýšíme komfort spolupráce na projektech, které 
jsou stále komplexnější a často na nich pracují týmy napříč 
divizemi. To vše se, jak věříme, pozitivně odrazí na úrovni 
služeb, které poskytujeme,“ říká ke změně Roman Žák, před‑
seda představenstva společnosti.

Operations managerem 
pobočky DACHSER Brno 
se stal Michal Císař
Na své nové pozici Michal Císař vede klíčové týmy logistic‑
kého provozu – oddělení místní dopravy, charterových pře‑
prav, linkových přeprav, překládkového terminálu a správy 
obalového hospodářství. Do jeho kompetence spadá napří‑
klad také komunikace s ostatními pobočkami v síti Dachseru 
a nastavování procesů a pravidelných linek mezi nimi. Michal 
Císař svoji kariéru v logistice zahájil již při studiu Provozně 
ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kdy 
začal pracovat jako kurýr a skladový operátor v DHL Express. 
Po ukončení studia měl na starosti disponování spojů na vnit‑
rostátních i mezinárodních linkách. V roce 2015 nastoupil do 
společnosti DACHSER Czech Republic jako disponent charte‑
rových přeprav. Později působil jako sales representative pro 
největší českou pobočku DACHSER Kladno a od roku 2018 
vedl oddělení charterových přeprav na pobočce DACHSER 
Brno.

Generálním 
ředitelem ABB 
je Vítězslav Lukáš
S účinností od 1. ledna 2020 byl na pozici generálního ře‑
ditele ABB pro Českou republiku jmenován Vítězslav Lukáš.  
V nové funkci vystřídal Tanju Vainio, která byla jmenována 
na pozici managing director Robotika a automatizace s od‑
povědností za oblast dodavatelů pro automobilový průmysl  
a bude působit ve švýcarském Curychu. „Přeji Tanje vše nej‑
lepší v její nové roli a těším se, že s celým týmem vedení bu‑
deme pokračovat v posilování našeho vedoucího postavení 
v ČR. Naším cílem je zaměřit se intenzivně na digitalizaci 
zákazníků, k čemuž můžeme využívat jak naše udržitelné vý‑
robky, tak naše zaměstnance s expertními znalostmi,“ uvedl 
Vítězslav Lukáš. Vítězslav Lukáš nastoupil do ABB v roce 1998. 
Během svého působení prošel několika divizemi a zastával 
celou řadu vedoucích pozic v oblasti řízení projektů, obchodu, 
služeb a také rozvoje obchodních příležitostí. Zkušenosti získal 
rovněž v zahraničí, když několik let působil v regionu jihový‑
chodní Asie.

NEWS
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Košík.cz a Mattoni testují 
zálohování PET lahví
Zákazníci online prodejce Košík.cz si mohou zakoupit pro‑
dukty Mattoni v zálohovaných plastových lahvích. Záloha je 
ve výši tři koruny. Pilotní projekt se týká pouze lahví vyro‑
bených z 80 % z recyklovaného PET. Prokázat má, zda je  
o zálohované lahve zájem. Jak to vše funguje? Zákazník si při 
online nákupu v internetovém obchodě objedná produkt ve 
vratné zálohované lahvi. Při dalším závozu kurýr nezmačkané 
prázdné lahve s víčkem a etiketou vyzvedne a zálohy vrátí 
v podobě zákaznických kreditů na další nákup. Vrácené PET 
lahve pak Košík odveze ve speciálním boxu zpět k dodava‑
teli, který zajistí recyklaci. Regranulát vzniklý recyklací vráce‑
ných lahví bude následně použit výhradně na výrobu nových 
PET lahví. Více na www.packagingherald.cz.  

Nový inkoust odolný vůči  
vlhkosti a změnám barvy
Společnost Linx Printing Technologies – 
dodavatel kontinuálních inkjetových, termotransferových a ter‑
málních inkoustových tiskáren a značicích zařízení – předsta‑
vila speciálně navržený dye‑based MEK inkoust odolný vůči 
vlhkosti a změnám barvy. Novinka Linx Black 1077 je ideální 
pro konzistentní značení sáčků a plechovek, jejichž obsah se 
vaří přímo v potištěném obalu. Určena je pro kontinuální ink‑ 
jetové (CIJ) tiskárny Linx sérií 8900 a 8800. Inkoust byl na‑
vržen speciálně pro podmínky panující při klasické sterilizaci 
a při mokrých procesech v konvektomatech. Jeho specifické 
složení umožňuje potisk i skrz tenkou mastnou vrstvu. Kromě 
toho obsahuje složky, které vylepšují jeho přilnavost za vlhka 
a vysokých teplot, přispívají k dobré adhezi a odolnosti vůči 
přenosu, ale i vynikající trvanlivosti a čitelnosti na řadě ma‑
teriálů i po zpracování. Typickou oblastí, kde lze novinku vy‑
užít, je potisk potravinových obalů, například na polotovary, 
zeleninu, fazole, ovoce, polévky, rýži, masné a rybí výrobky 
a krmiva pro domácí mazlíčky, tedy všechny výrobky, které 
jsou značeny před kuchyňskou úpravou vařením. Linx Black 
1077 je vhodný pro potisk mnoha materiálů včetně kovových 
plechovek či hliníkových a plastových obalů, jako jsou napří‑
klad PET sáčky.

Robota aibo chrání obal 
vyrobený z PET lahví
Společnost SONY dodává robota aibo v plstěném obalu. 
Vyroben je z 50 % z recyklovaných PET lahví a disponuje ino‑
vativní třívrstvou strukturou s dutým vnitřkem. Obal je přiléhavý 
a lze ho přizpůsobit tvaru robota či jiného výrobku. Výsledkem 
je dostatečná ochrana produktu. Konečné spotřebitele také za‑
ujme jeho efektní design s vytlačeným jménem aibo.

ABB roboty zdobily stromky 
a hrály koledy v New Yorku
Vánoční atmosféru New Yorku pomáhalo vy‑
tvářet 12 robotů ABB, kteří byli hlavní atrakcí 
ikonického obchodního domu Bloomingdale 
stojícího na Manhattanu na 59. ulici. 

Roboty byly k vidění ve třech z 12 vánočně vyzdobených 
výloh obchodního domu a představily schopnost robotických 
a automatizačních technologií revolučním způsobem měnit 
způsob prezentace zboží (tzv. visual merchandisingu) a na‑
bízet zákazníkům dynamičtější a překvapivější maloobchodní 
prostředí a zákaznickou zkušenost. ABB a jeho dlouholetý krea‑ 
tivní partner andyRobot využili nadšení, které vyvolává inter‑ 
akce robotů a lidí, a pokusili se s jejich pomocí v obchodním 
domě Bloomingdale nejen více vtáhnout návštěvníky do akce, 
ale také jim nabídnout jedinečný vizuální zážitek a ukázat, 
jakými způsoby lze robotické technologie využít v maloob‑
chodním prostředí. V další výloze hrál vánoční orchestr složený 
ze čtyř robotů vánoční koledy. Roboti hráli na mosazný shaker, 
tamburínu, koncertní zvony a futuristický digitální xylofon. 
Více na www.packagingherald.cz.

NEWS
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HLAVNÍ TÉMA 

Na menších tiskárnách (například SwiftColor SCL4000) bude 
trvat vytištění 1000 ks těchto etiket méně než 20 minut, a to 
včetně automatického čištění. Tisk bude prováděn v jednopro‑
dukci. A z pohledu investičních nákladů (rozpočítána pořizo‑
vací cena na čtyři roky a 250 000 ks/rok) budou investiční 
náklady na 1000 ks činit 150 Kč. Oproti tomu pokud použi‑
jeme nejmenší zařízení vyšší řady (T2‑C), bude trvat vytištění 
méně než sedm minut (dvouprodukce), ale investiční náklady 
budou řádově 4× vyšší. Provozní náklady obou zařízení jsou 
srovnatelné. 

Vyšší třídu zařízení můžeme definovat jako tisk s minimální 
šířkou tisku 200 mm a rychlostí vyšší než 12 metrů za minutu. 

Pokud je to možné, je vždy vhodnější použít více zařízení 
stejného typu. Díky tomu budeme mít garanci konzistentní 
kvality a zároveň i důležitou zastupitelnost v případě tech‑

nických problémů. Toto řešení má také význam z pohledu 
nárůstu požadavků a vlivu na investice. Cenový rozdíl mezi 
zařízeními menšími (stolními desktopovými) a zařízeními vyšší 
třídy je násobný, ale výkon v konečném výsledku nemusí být 
adekvátní vzhledem k investičním nákladům. Co však ve vět‑
šině případů platí, jsou nižší náklady provozní u vyšších tříd 
zařízení.

Jednoduše to lze ilustrovat na příkladu zákazníka, který potře‑
buje tisknout 250 000 etiket ročně v rozměru 10 × 10 cm. 

V MINULÉM DÍLU JSME V ZÁKLADU POPSALI TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO KLIENTY, KTEŘÍ TISKNOU NIŽŠÍ 
MNOŽSTVÍ ETIKET, TJ. DO 2000 KS DENNĚ. POKUD JE POŽADAVKEM VYŠŠÍ VÝKON, PRINCIPIÁLNĚ 
JSOU DVĚ CESTY. ZA PRVÉ JE MOŽNÉ ŠKÁLOVAT ŘEŠENÍ MENŠÍCH DESKTOPOVÝCH TISKÁREN NEBO 
INVESTOVAT DO ZAŘÍZENÍ VYŠŠÍ TŘÍDY. 

Martin Jamrich

Efektivní tisk etiket — 
druhý díl

AccurioLabel 230 od společnosti Konica Minolta



Cena těchto zařízení je od 700 000 Kč až po jednotky mi‑
lionů. Pokud bychom měli zůstat u menších modelů, cenový 
rámec by neměl překročit 4 mil. Kč. V této kategorii jsou za‑
řízení jak inkoustová, tak i tonerová. U inkoustových zařízení 
jsou již kromě inkoustů na vodním základu použity i inkousty 
UV vytvrditelné. 

Strojů v tomto pásmu však není mnoho. Inkoustové stroje  
s inkousty na vodním základu používají technologii MEMJET 
Sirius (dnes VERSAPASS). Vzhledem k tomu, že využívají 
stejné tiskové hlavy a inkousty jako stroje nižší třídy, je rychlost  
a šířka tisku totožná. Výhodou je, že oproti menším strojům 
jsou schopny lépe pracovat s materiálem, jsou schopny zpra‑
covat větší role a již předsekané etikety. 

Jedním z typických zástupců je například Trojan T2‑C či M TEX 
ATOM+. Stejnou technologii obsahují i stroje, které lze brát, 
že jsou ještě ve vyšší třídě, například Gallus Smartfire, kde 
však cena v konfiguraci s výsekem již atakuje horní hranici.

Druhá používaná technologie je technologie HP FI‑1000, jež 
však ještě nemá finální produkt, který by byl určen pro po‑
tisk etiket. Řada výrobců již stroje dokončuje a první budou  
k dispozici v rámci několika měsíců. Tato technologie je velmi 
zajímavá, neboť nabízí tiskovou šířku 297 mm a rychlost až  
24 m/min. při rozlišení až 1200 dpi. 

Posledním zástupcem využívajícím inkousty na vodním základu 
je pak EPSON se svým zařízením SurePress L‑4533, který má 
však nižší rychlost tisku. Výhodou je naopak široký barevný 
rozsah (umožňuje až sedm barev – CMYK + zelená + oran‑
žová + bílá + dvě černé + ochranný lak).

Další skupinou jsou stroje, které využívají UV vytvrditelné in‑
kousty. Zde je výrazným benefitem možnost použít i bílý in‑
koust, což není možné u strojů s inkoustem na vodním základu 
(mimo EPSON SurePress). Na druhou stranu je zde nutno po‑
čítat s vyšší cenou systému, který musí obsahovat UV sušicí 
lampy a tiskové hlavy již nejsou spotřební materiál, který by 
se měnil často. 

HLAVNÍ TÉMA 

KURZ Czech & Slovak s.r.o.
Za Humny 749/16, 664 47 Střelice u Brna

www.czkurz.com

Svetlana Holečková
PR and Marketing Manager

+420 736 101 333 
svetlana.holeckova@czkurz.com

Přední světový 
výrobce materiálů 

pro horkou 
i studenou ražbu

 I vám pomůžeme vytvořit váš jedinečný 
 produkt díky zušlechtění obalů metalickými,  
 holografi ckými i pigmentovými efekty nebo  

  

 Dovybavíme vám strojní park a rozšíříme  
 tak vaše produktové portfolio 

• o přídavné moduly pro studenou ražbu 
 s možností aplikace obrázkových ochranných  
 prvků pro rotační stroje 

• o inline i offl ine zařízení pro digitální
 metalizaci rolových i archových materiálů

vývojem vlastních ochranných prvků pro 
speciální aplikace. 

o inline i offl ine zařízení pro digitální
 metalizaci rolových i archových materiálů

KURZ_101_297_PH_27.indd   1 10.02.2020   18:09:16

Trojan T2-C 
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Určitou úsporou mohou být potiskované materiály, neboť často 
není nutná speciální povrchová úprava. Do finančního limitu  
4 mil. Kč se vejdou jen stroje menší tiskové šířky (kolem 200 mm) 
a v provedení jen CMYK. Je nutné počítat s tím, že každá 
další tisková hlava pro rozšíření šířky tisku či pro další barvu je 
výraznější investice minimálně na úrovni 100 000 Kč.

Dalším technologickým směrem pak mohou být zařízení na 
bázi suchého toneru. Zde jsou principiálně pouze dvě za‑
řízení, která se vejdou do finančního limitu. Tou jednodušší 
variantou jsou stroje postavené na barevných laserových 
(LED) tiskárnách. Tato zařízení jsou schopna tisknout pouze 
čtyři barvy (CMYK nebo CMYW = černá nahrazena bílou). 
Protože nejde o zařízení, která by byla od počátku takto kon‑
struována, mají řadu omezení. 

Před lety přišla společnost Konica Minolta se strojem určeným 
pro tisk etiket a dnes již v jeho druhé generaci jde o velmi vy‑
spělé zařízení. Základem byl sice archový produkční stroj, ale 
dnes tisková jednotka prošla celou řadou úprav pro kvalitní tisk 
etiket. Limitem je teplota zapékání tonerového prášku, která 

je pořád na úrovni 150–180 °C. Potiskované materiály musí 
být proto schopny krátkodobě odolat této teplotě. Jde již však  
o produkční zařízení, kde je potřeba počítat s vyšším množ‑
stvím zakázek. Stroj by měl pracovat alespoň dvě hodiny 
denně, což při příkladové etiketě 10 × 10 cm reprezentuje 
(tištěno v tři produkci) 3200–8200 ks etiket. Rychlost stroje 
je v rozsahu 9–23 metrů za minutu při tiskové šířce 330 mm.

Poslední skupinu tvoří již plnohodnotné produkční stroje, kde 
je ale nutné počítat s investičními náklady v řádech vyšších 
jednotek až desítek milionů Kč. Zde je navíc ještě technologie 
tekutého toneru (liquid toner), kterou používá společnost HP ve 
strojích HP Indigo a v určité modifikaci i společnost LANDA.
Produkční stroje jsou schopny nabídnout nižší provozní ná‑
klady, vyšší rychlost, variabilitu dokončování a zušlechťování. 
Jako etalon je dnes v Evropě bráno například HP Indigo, které 
tiskne rychlostí 30–60 metrů za minutu při šířce tisku 320 mm. 
To pro náš příklad (etikety 10 × 10 cm) reprezentuje hodinový 
výkon 5400 – 10 800 ks. Aby však investice do takového 
stroje měla smysl, je potřeba, aby pracoval alespoň na jednu 
osmihodinovou směnu, neboť jde o zařízení, které stojí více 
než 10 milionů Kč. Roční minimální objem je pak již více než 
20 milionů kusů etiket. 

Na druhou stranu je možné dosáhnout stejného množství vytiš‑
těných kusů etiket i na zařízení, které má o několik řádů nižší 
cenu. Je jasné, že kvalita bude odlišná, ale i ta může být pro 
řadu aplikací plně dostatečná a rozdíl v provozních nákla‑
dech nemůže dorovnat rozdíl v investičních vstupních nákla‑
dech. Výrazný rozdíl je, pokud jde o technologii, která má 
sloužit přímo výrobci „inhouse“ pro tvorbu vlastních etiket, či 
jde o technologii pro poskytovatele, výrobce etiket.  

HLAVNÍ TÉMA  

EPSON 
SurePress 
L-4533

Gallus Smartfire



Vytvoříme z vašich obalů konkurenční výhodu. Pojďme se inspirovat.
kontakt.dssmithczech@dssmith.com           www.dssmithpackaging.cz
+420 602 248 981 

PackRight Centre

Kreativní 

prostor 

pro obalové 

workshopy 
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VIZÍ TISKÁRNY LETOVICE JE NABÍDKA KOMPLEXNÍHO ZPRACOVÁNÍ ETIKET. JEDNÍM Z KROKŮ BYLA 
NEDÁVNÁ INVESTICE DO NOVÉHO DIGITÁLNÍHO STROJE ACCURIOLABEL 230 OD SPOLEČNOSTI 
KONICA MINOLTA. VÝSLEDKEM JE KROMĚ ZVÝŠENÍ VÝROBNÍCH KAPACIT FLEXIBILNÍ, RYCHLÝ  
A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ LEVNĚJŠÍ POTISK PAPÍROVÝCH I PLASTOVÝCH SAMOLEPICÍCH ETIKET.

Adriana Weberová

Digitální stroj zvýšil  
a zrychlil výrobu etiket
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od počátku měsíční nátisky řádově v desítkách kilometrů, což 
bylo nereálné,“ vrací se k důležitému momentu při výběru do‑
davatele Josef Bělehrádek. 
 
Jde o ideální řešení pro profesionální výrobce etiket, kteří chtějí 
přesunout objemy z konvenčních technologií do digitálních 
nebo hledají komplexní řešení konvenční výroby pro vytížení 
kratších zakázek. „Zvolený stroj s CMYK tonerovou techno‑
logií má extrémně krátkou dobu přípravy na tisk a velice jed‑
noduché ovládání. Disponuje senzorem pro dotisk do bílé 
barvy, a je tedy vhodný i pro potisk transparentních nebo me‑
talických fólií. Rychlost tisku je až 23,4 m/min. a umožňuje 
potisk většiny materiálů na etikety – papír, strukturovaný papír, 
YUPO, PP, PET,“ vyjmenovává hlavní benefity Pavel Franko, ob‑
chodní ředitel divize produkčního a průmyslového tisku Konica 
Minolta Business Solutions Czech.

Instalace stroje proběhla v lednu letošního roku. Momentálně 
je projekt v poslední fázi testovacího provozu těsně před 
spuštěním ostrého tisku. Následovat bude dolaďování prvot‑
ního záběhu a optimalizace výroby. „Dosavadní průběh byl 
s jedním drobným zaškobrtnutím, kterému ani nešlo zabránit, 
naprosto bezproblémový – od prvotních jednání, prezentace, 
zkušebních tisků až po vlastní instalaci stroje. Ocenil bych tak 
perfektní přístup všech zúčastněných osob. Tady můžu jen 
chválit,“ shrnuje spolupráci Josef Bělehrádek.

Již v testovací fázi se začínají projevovat očekávané benefity 
plynoucí z nemalé investice. Spočívají například ve flexibil‑
nějším, rychlejším a levnějším způsobu vykrývání požadavků 
stávajících klientů. Pro klienty bude dalším přínosem výrazně 
snazší ruční lepení a možnost strojového lepení etiket. V po‑
rovnání s flexotiskovou linkou pak bude tiskárna moci svým 
klientům nabídnout kromě výrazně vyšší rychlosti dodání také 
možnost smysluplné výroby menších sérií.

Dalším plánem tiskárny je pokračování v rozšiřování nabídky 
jak z hlediska kapacity, tak proklientského servisu, ale také 
ještě vyšší rychlosti produkce a zkrácení dodacích lhůt. Z dal‑
ších plánů stojí za zmínku kvantitativní rozšíření dokončova‑
cích zařízení a v delším časovém horizontu přesun výroby  
z pronájmu do vlastních prostor. O všem vás budeme informovat  
v následujících vydáních magazínu Packaging Herald.  

Tiskárna Letovice je malá rodinná společnost, která od 
roku 2014 přímo navazuje na více než třiadvacetiletou 
činnost předchozí tiskárny Šmahel Print. Její portfolio tvoří 

standardní nabídka tiskovin od vizitek přes letáky, plakáty až 
například po polepy kamionů. Stěžejní je pro ni také výroba pa‑
pírových či plastových samolepicích etiket. Přestože jde o men‑ 
ší regionální tiskárnu, její produkty najdete nejen v České 
republice, ale také například v USA, Rakousku, Německu, 
Polsku, Dánsku, Itálii, Izraeli a Spojených arabských emirátech.

Mezi klíčové zákazníky firmy patří zejména výrobci potravin, 
drogistického zboží, producenti laků a nátěrových hmot. 
Zpracování etiket zde doposud řešili kombinací ofsetového 
a digitálního archového tisku. „V poslední době se celý trh 
mění. Konkrétně u nás se snižují objemy tisku, roste počet jed‑
notlivých zakázek a zkracují se požadované termíny dodání. 
Proto preferujeme tisk digitální, který dnes tvoří drtivou vět‑
šinu produkce,“ říká na úvod majitel a jednatel tiskárny Josef 
Bělehrádek.

Rozhodnutí posunout výrobu modernějším směrem a investovat 
do nových strojů umožňujících kompletní zpracování etiket 
zrálo v tiskárně již delší dobu. „Projevilo se přání našich klí‑
čových klientů dostávat etikety místo v kusové formě nově  
v návinu na rolích. Podstatnou roli sehrál i technický pokrok,“ 
vysvětluje Josef Bělehrádek a dodává: „Už před lety jsem 
věděl, že nechci žádnou monstrlinku přes půl haly, kolem 
které bude běhat kupa lidí.“ A právě nové digitální stroje spl‑
nily jeho představy – flexibilitu a škálovatelnost efektivního ná‑
kladu od pár kusů po tisícové série, rychlost produkce, čistotu 
výroby, jednoduchou obsluhu a kompaktní rozměry.

Vedení firmy se rozhodovalo mezi třemi dodavateli. Zvolen 
byl nakonec dlouholetý partner, společnost Konica Minolta.  
V její prospěch rozhodla předchozí několikaletá naprosto bez‑
problémová spolupráce. Tiskárna ocenila především poskyto‑
vaný precizní servis, což je pro podobný podnik pro zajištění 
plynulého provozu nesmírně důležité. Zvlášť když každý stroj, 
dříve nebo později, servis potřebovat bude. Druhým důvodem 
byla kvalita tiskového výstupu a osobní reference na stroj z již 
zaběhnutého provozu. „Třetím a nejdůležitějším rozhodujícím 
důvodem bylo, že nám Konica Minolta prakticky jako jediná 
uměla nabídnout škálovatelné řešení, tedy stroj, který poroste 
s námi,“ doplňuje Josef Bělehrádek.

Nový digitální stroj AccurioLabel 230 určený pro potisk pa‑
pírových i plastových samolepicích etiket již nyní nahrazuje 
podstatnou část dosavadního tisku po arších. V budoucnu 
by měl zvládnout předpokládaný podstatný nárůst produkce. 
„Jsme na samém začátku, kdy fakticky spouštíme zcela nový 
druh výroby, přičemž konkurenční nabídky vyžadovaly hned 

PRO KLIENTY BUDE DALŠÍM 
PŘÍNOSEM VÝRAZNĚ SNAZŠÍ 

RUČNÍ LEPENÍ A MOŽNOST 
STROJOVÉHO LEPENÍ ETIKET.
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TISK PROCHÁZÍ ZMĚNAMI. JAKÝM SMĚREM SE POSUNE VE FIRMÁCH V ROCE 2020? NA TO SE 
POKUSÍME ODPOVĚDĚT V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH. OČEKÁVÁ SE NAPŘÍKLAD ROZMACH CLOUDOVÝCH 
SLUŽEB, NÁSTUP MULTIFUNKČNÍCH TISKÁREN A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ POKRAČOVÁNÍ 
VŠUDYPŘÍTOMNÉHO MÓDNÍHO TRENDU UDRŽITELNOSTI.

Adriana Weberová

Quo vadis, tisku?

Nahrává tomu poptávka po vyšší dostupnosti cloudových 
služeb, kapacitě či nízkonákladovosti. Společnostem se díky 
přesunu infrastruktury z té tradiční zlepší produktivita a sníží 
IT zatížení. Cloudový model snižuje kapitálové výdaje a pro‑
vozní náklady. Neznamená to ovšem, že přechod na nový 
systém bude nutně přímý. Kvůli udržení některých funkcí v pro‑
vozu a nutnosti zachovat flexibilitu při reakci na nové před‑
pisy a nařízení (jako je GDPR) budou mnozí upřednostňovat 
hybridní přechod.

Digitalizace hýbe světem a ochrana životního prostředí 
dopadá na všechna odvětví. V příštích letech si musí  
i výrobci tiskových zařízení položit otázku, jakým 

směrem se vydat. Rok 2020 přináší mnoho výzev. Kterých 
pět trendů nevyhnutelně ovlivní tisk?

Rozšíření cloudových služeb 
Cloudové služby jsou pro poskytovatele tisku zcela běžné.  
V novém roce se k nim přidají i nezávislí softwaroví prodejci. 



Častější využívání IoT (Internet of Things) 
Spojení tiskárny s tradičním počítačem čím dál častěji nahra‑
zují chytré telefony, tablety a další zařízení. Sílí tlak na pro‑
dukty s vyšší schopností adaptace na nové modely. K vytvoření 
strategie IoT vybízejí tiskové společnosti v používání veřejných 
cloudových platforem. Už nyní existuje celá řada možností. 
AWS, Google Cloud či Microsoft Azure nabízejí takové clou‑
dové platformy, díky kterým mohou společnosti urychlovat mo‑
dernizaci a nabízet služby, jako je printing‑on‑the‑go.

Širší portfolio multifunkčních tiskáren 
Podpora platforem pro ukládání a distribuci dokumentů do 
cloudových i lokálních firemních systémů je důležitější než 
kdy dříve. Podle studie MPS (Managed Print Services) z roku 
2019   společnosti Quocirca více než 80 % firem využívajících 
správu tiskového prostředí (MPS) považuje novodobé chytré 
funkce za velmi důležité. Podle výsledků si 76 % společností 
dále uvědomuje, že digitalizace papírových procesů bude pro 
byznys do roku 2025 hrát klíčovou roli. Spotřebitelé proto lo‑
gicky vyžadují další rozšíření portfolia služeb, které nyní stále 
neodpovídá jejich potřebám. Trend, který nastavil vývoj chyt‑
rých telefonů, tabletů a televizí plných aplikací se postupně 
přesouvá i do tiskařského odvětví. „Díky chytrým tiskárnám lze 
pracovat s digitálními dokumenty na jedno klepnutí bez za‑
pínání počítače, což šetří čas i peníze. U některých tiskáren 
Xerox jsou už předem nainstalované aplikace i obchod s apli‑
kacemi, které připravíme klientovi na míru,“ popisuje nejno‑
vější vývoj Ondřej Vltavský, produktový manažer společnosti 
Xerox.

Ochrana před kybernetickou hrozbou 
Vyšší míra digitalizace a využívání vzdálených úložišť s sebou 
nese i větší důraz na bezpečnost dat. Tiskařské společnosti 
musí zajistit vysoký stupeň ochrany proti hackerům a jiným 
formám manipulace. Pod ochranou proto musí být jak do‑
kumenty, tak i například samotné aplikace v tiskárnách.  
„V naší společnosti jsou tiskárny v síti umístěny za firewallem  
a přístupné jsou jen přihlášeným uživatelům, autorizovaným 
zaměstnancům,“ uvádí Pavel Hortvík, lektor společnosti 
NICOM v oblasti IT, podle kterého vždy záleží na konkrét‑
ních potřebách daných firem. Jednou z tradičních technik ky‑
bernetické bezpečnosti je například software od společnosti 
McAfee, Cisco.

Ekologická udržitelnost 
Problémy spojené s životním prostředím se staly jedním z hlav‑
ních témat v mnoha odvětvích, tisk rozhodně není výjimkou. 
Tlak spotřebitelů je takový, že ekologický přístup je pro výrobce 
tiskových zařízení v podstatě nutností. Využití recyklovaného 
papíru, výsadba nových stromů za každý pokácený. To jsou 
jen některé z možností, kterými se mohou společnosti vydat.  	

HLAVNÍ TÉMA 
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Informace pro návštěvníky, prodej vstupenek, 
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Veletrhy Brno, a.s._Miroslav Kožnar
Výstaviště 1_603 00 Brno

Tel.: +420 54115 9190_GSM: +420 602 594 810
mkoznar@bvv.cz

www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby
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SKLENĚNÉ OBALY JSOU V MNOHA KATEGORIÍCH POTRAVIN A NÁPOJŮ STÁLE NENAHRADITELNÉ. 
NAPOMÁHÁ TOMU ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL, ALE TAKÉ STOUPAJÍCÍ ZÁJEM O KVALITNÍ POTRAVINY. 
DLOUHOTRVAJÍCÍM TRENDEM JE POPTÁVKA PO ODLEHČENÉM SKLE. U ALKOHOLICKÝCH VÝROBKŮ  
SE TRH ORIENTUJE NA TVAROVĚ NÁROČNĚJŠÍ OBALY. V SEGMENTU VÍNA JSOU OBLÍBENÉ  
BARVY CUVÉE A OLIVOVÁ, PRO SVĚŽÍ MLADÁ VÍNA BÍLÁ.

Adriana Weberová

Ve skle se prosazují  
originální tvary

Vetropack Moravia Glass, a dodává: „Všeobecně platí, že 
se vždy snažíme u nových výrobků navrhovat nízkou hmot‑
nost obalů ovšem s ohledem na jejich bezproblémové plnění 
na linkách.“

V aktivitách vývojového oddělení lahví této společnosti se dále 
odráží orientace na zákaznické modely. Klienti preferují ve 
snaze odlišit se od konkurence skleněné obaly specifických 

Skleněné obaly jsou vnímány mnoha konzumenty jako 
zdravotně nezávadné, ale také jako balení určené pro 
kvalitnější a prémiové potraviny. Zákazníci některých 

skláren se stále více orientují na další snižování a optimalizaci 
hmotnosti u nevratných, ale také již stávajících vratných lahví 
a konzervového skla. „Vylehčením lahve se dosáhne zlevnění 
výrobků, snížení spotřeby surovin a energií na straně výrobce,“ 
vysvětluje Regína Bělohoubková, zástupkyně společnosti 

Detail lahve pro minerální vodu značky Fatra od Vetropack Nemšová
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tvarů, často doplněné na povrchu gravurou. Popularitu si stále 
drží také embossing. „Důkazem jsou lahve na rum Božkov, 
Becherovku Original nebo vinná lahev pro Neoklas Šardice. 
Dále například všechny lahve pro rodinný pivovar Bernard, vět‑
šina lahví Plzeňského Prazdroje nebo Coca‑Coly. Podobných 
příkladů z naší produkce lze vyjmenovat stovky,“ uvádí Regína 
Bělohoubková. 

Zmíněný trend potvrzují i další výrobci. Podle Jaroslava 
Holána, sales directora společnosti O‑I Czech Republic, se 
trh v segmentu alkoholových lahví orientuje zejména na tva‑
rově náročnější obaly. Snaha je o neválcové tvary. Oblíbené 
jsou i prvky retro designu. „U kategorie obalů pro potraviny 
je to složitější, protože ty mají ještě hodně podsegmentů, ale 
dá se říci, že také roste požadavek na složitější a privátní 
tvary,“ dodává Jaroslav Holán. V segmentu nealka zatím ne‑
spatřuje žádné významné změny, a to ani v souvislosti s tzv. 
antiPET náladou.

Modré sklo míří do zahraničí
Novinkou je ve Vetropacku Nemšová modré obalové sklo. 
„V počáteční fázi se zaměřujeme na dodávky lahví pro ne‑
alkoholické nápoje a pivo, ale v přípravě jsou i další pro‑
jekty. Podobné výrobky jsou zatím z převážné většiny určeny 
pro exportní evropské trhy,“ vysvětluje Regína Bělohoubková.  
Z hlediska barvy je v posledních letech v segmentu vín větší 
poptávka po tmavších odstínech, žádané jsou cuvée a oli‑
vová. U lehčích vín roste obliba bezbarvých (někdy uvádě‑
ných jako bílých) lahví se šroubovacím uzávěrem. Naopak 
zelená barva a vetrogreen jsou spíše na ústupu.

„Barvy hrají velmi důležitou roli v prezentaci a balení potravin 
a nápojů obecně. Avšak u skleněných obalů je více než jen 
důležitý faktor úspěšného prodeje. Chrání obsah výrobku před 
vlivem nežádoucího světla, které může změnit jeho chuť,“ při‑
pomíná funkci barev Regína Bělohoubková. 

Zajímavé řešení pochází od společnosti BRICOL‑M. Ta měla 
za úkol vyvinout a zabezpečit výrobu obalu na míru pro 
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Vinárstvo Masaryk ze slovenské Skalice, města, kterému do‑
minuje rotunda. „Zadavatel požadoval lahev, která by tvarem 
připomínala právě rotundu. Při realizaci konečného strukturál‑
ního designu bylo třeba zvládnout složitý tvar střechy, který 
obsahoval mnoho detailů,“ vysvětluje na úvod PR manažer 
Marcel Dian.

Prvním krokem byl ruční náčrt jednotlivých prvků, které chtělo 
vinařství do lahve zakomponovat. „V této fázi je třeba kli‑
enta obeznámit se základními zásadami konstrukce lahve. 
Ukážeme mu různé tvary forem, které sloužily nebo stále slouží 
k výrobě obalů. Zákazník si musí uvědomit, že jeho před‑
stava je limitovaná tím, co lze pomocí dané formy vyrobit,“ 
připomíná Marcel Dian. Využit byl dále konstrukční program 
Solidworks, který nasimuluje jednotlivé prvky lahve tak, aby už 
sloužily jako podklad pro výrobu. 

Energie vložená do designu, pře‑
devším do střechy rotundy, se na‑
konec vyplatila. Výsledná lahev 
zákazníky zaujala právě propra‑
covanou střechou, podle které při 
průzkumu hned identifikovali desig‑
nérský záměr. Každý rok vinařství 
prodá v této na první pohled origi‑
nální lahvi 15 000 kusů. A pouze 
pro doplnění: také design etikety 
je přizpůsoben historické rotundě. 
„Jde o imitaci starého papíru. V ně‑
kterých variantách jsou součástí vi‑
něty také okna a dveře rotundy.“

Poslední ukázka je z produkce O‑I 
Czech Republic. Úkolem bylo vyrobit 
privátní 70cl lahve na pálenku Tri 
stromy pro společnost STOCK Plzeň‑
‑Božkov. I zde byly využity 3D grafické 
a parametrické softwary. Nechyběla 
technická simulace výrobku, fak‑
tické testování a kontrola ve výrobě. 
Výsledkem je tvarově náročnější hra‑
natá lahev na pálenku částečně po‑
krytá reliéfem s tzv. ledováním, která 
odpovídá požadovanému obalu pro 
exkluzivní produkt.  

PESTRÁ ŠKÁLA UZÁVĚRŮ 

OBLÍBENÉ JSOU I PRVKY 
RETRO DESIGNU. 

Energie vložená do 
designu, především 

do střechy rotundy, se 
nakonec vyplatila.

OCENĚNÉ LAHVE PRO ROYAL CROWN 
COLU A MINERÁLNÍ VODU FATRA

VÍCE NA: 
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OBALY VYROBENÉ Z LEPENKY SE JIŽ PEVNĚ ZAKOTVILY V OBLASTI RETAILU A LOGISTIKY. MISTRY VE 
STRUKTURÁLNÍM I GRAFICKÉM DESIGNU JSOU TAKÉ SAMOTNÍ VÝROBCI TĚCHTO OBALŮ. ZDA TO TAK 
SKUTEČNĚ JE, SE MŮŽETE PŘESVĚDČIT V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH.

Adriana Weberová

Strukturální 
a grafický design  
v rukou lepenkářů

Při návrhu nového obalového řešení v zásadě platí, že čím 
více detailů konstruktér zná, tím lépe může obal navrh‑
nout. Kromě tvaru a hmotnosti baleného produktu hraje 

roli například i balené množství, paletové rozložení, cesta do 
místa určení, balicí proces (ruční nebo strojní), je‑li zboží třeba 
chladit, jedná‑li se o čistě transportní nebo POS/SRP obal, 
má‑li být na jednorázové nebo vícečetné použití. V zásadě 
je třeba zohlednit celý dodavatelský řetězec. A právě to se 
občas podceňuje. 

„Často narážíme na situaci, že zákazník má svou přesnou 
představu a i přes námitky designéra ji chce realizovat. Teprve 
když vidí vzorek, začíná řešit přesahy na paletě, mění se ba‑
lené množství, protože je balení příliš těžké atp.,“ uvádí Martin 
Hejl, jednatel THIMM pack’n’display. Také pro společnosti 

Smurfit Kappa, DS Smith a Model Obaly je stěžejní zna‑
lost dodavatelského řetězce. „Práce na návrhu je multidis‑
ciplinární a multižánrová. Zahrnuje úvahy i z psychologie  
a marketingu,“ doplňuje Miloš Hostovský, customer support 
specialist DS Smith, Packaging Division, Czech Republic.

V briefu nebývá vždy zohledněno celkové množství obalů, 
což ovlivňuje interní proces výrobce a správnou volbu zpra‑
covatelského stroje. Pro optimální plánování je už při návrhu 
konstrukce třeba vzít v potaz i grafiku, resp. počet barev tisku. 
Konstrukce tak bude pokud možno navržena pro stroj, kde lze 
výsek optimálně zkombinovat i s tiskem, aby byla výroba co 
nejefektivnější.

Trendem je narůstající poptávka po obalech pro strojní balení. 
Zejména u větších firem je zboží baleno na balicích linkách. 
„Ty pro hladký chod vyžadují bezvadné, kvalitní a přesně na‑
vržené obaly. Jeden vadný kus může zastavit celou linku, čímž 
naruší chod produkce. Obal zde hraje zásadní roli,“ zdůraz‑
ňuje Martin Hejl. 

Součástí zadání bývají také striktní manuály obchodních ře‑
tězců. Výrobci zboží, pokud chtějí v daném řetězci své vý‑
robky nabízet, jsou nuceni je zohlednit.

Zákazníci výrobců obalů z vlnité lepenky začínají také více 
využívat jeho marketingovou stránku. Chápou, že obal může 
výrazně podpořit prodej jejich zboží. Z hlediska grafiky tak 
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jednoznačně narůstá využívání digitálního tisku – například 
pro personalizace obalů, kombinace různých tiskových motivů 
v rámci jedné zakázky, k častějším změnám tiskových motivů 
podle kampaně.

„Trend poslední doby je udržitelnost a my jsme jedině pro. 
Znamená to, že je čím dál tím víc požadavků na náhrady 
polystyrenových výplní či jiných jednorázových plastů. A to 
nejen v sektoru B2B, ale i B2C,“ doplňuje aktuální trendy 
Jan Kaprhál, innovation & marketing manager CZ/SK Smurfit 
Kappa. Podobně to vidí Miloš Hostovský. „Zvyšuje se po‑
ptávka po redukci plastových komponent a roste i vývoj nejen 
na oko zelených řešení. Zákazníci se zajímají o efektivnější 
funkci obalu. Grafika se zjednodušuje, je zřetelnější produk‑
tové cílení.“

Ve společnosti THIMM pack’n’display využívají vlastní vývo‑
jové oddělení. Při návrzích nových obalových řešení úzce 
spolupracují se zákazníkem, od něhož potřebují získat ze‑
jména technická vstupní data. Ta následně putují nezkreslenou 
cestou k danému vývojáři. Ve společnosti Model Obaly při 
tvorbě konstrukčního návrhu spolu nejčastěji komunikují sa‑
motný konstruktér, technolog a obchodní zástupce. „Pokud je 
potřeba, oslovujeme ve fázi vývoje i zadavatele (zákazníka), 
který stejně na konci vývoje musí prototyp schválit, aby se vyro‑
bilo to, co očekává. V případě grafického designu oslovujeme 
zhotovitele grafiky a zákazníka,“ uvádí Radek Kupčík, projek‑
tový manažer Inovačního centra společnosti Model Obaly.  

„Tato tripartita se musí shodnout na finálním grafickém návrhu 
tak, abychom zde byli schopni obal vyrobit a v případě dal‑
šího zušlechtění také na našich strojích realizovat. Proto je více 
než vhodné v případě nadstandardních zušlechtění komuni‑
kovat záměr s námi už na samotném začátku vývoje grafic‑
kého designu. Naši specialisté tak mohou ušetřit spoustu času, 
peněz i nechtěných překvapení studiím před předložením ná‑
vrhu zákazníkovi,“ doporučuje Radek Kupčík. 

V DS Smith obvykle na vývoji obalu pracuje malý tým složený 
z designérů a obchodníka. V případě potřeby jsou k jed‑
notlivým projektům přizýváni odborníci na ostatní disciplíny. 
„Nedílnou součástí jsou samozřejmě i zákazník a jeho spe‑ 
cialisté,“ připomíná Miloš Hostovský.

Ukázky obalových řešení z vlnité lepenky jsme pro vás připra‑
vili na straně 52. V příštím vydání se zaměříme na strukturální 
a grafický design z pohledu designových agentur. 

V KURZU JE PROGRAM  
ARTIOS CAD — VÍCE NA
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LIMITOVANÉ EDICE MÁ VE SVÉM PRODUKTOVÉM PORTFOLIU 
VĚTŠINA PIVOVARŮ. ZNÁMÉ JSOU AUKČNÍ PIVNÍ LAHVE 
PILSNER URQUELL. AKTIVNÍ NA POLI SPECIÁLNÍCH EDIC  
JE TAKÉ PIVOVAR SVIJANY, POZADU URČITĚ NEZŮSTÁVÁ 
STAROPRAMEN. A PRÁVĚ NA TYTO TŘI PIVOVARY SE ZAMĚŘÍME.

Adriana Weberová

Limitované edice 
jsou stále trendy

Originálními limitovanými edicemi pivních lahví Pilsner 
Urquell je proslulý Plzeňský Prazdroj. Ten již osm let 
přináší na trh kolekce designových lahví, které kromě 

estetického zážitku přinášejí v aukci finanční prostředky pro 
Centrum Paraple. V roce 2019  putovalo na dobročinné účely 
více než dva miliony korun.

Loňská kolekce pivních lahví byla věnována oslavě třiceti let 
svobody. Jejich podobu navrhl český designér a sklář Lukáš 
Novák. Ten při tvorbě designu oslovil deset výrazných osob‑
ností, které se narodily v roce 1989. Každou z lahví tak obo‑
hatil vlastní pohled na svobodu. Možnost vyjádřit se měli 
například herci Vladimír Polívka, Patrik Děrgel, klavírista Lukáš 
Klánský nebo hokejista Tomáš Kundrátek.

Lahve byly vyrobeny v české sklárně Rückl. Autor se při je‑
jich tvorbě inspiroval tradiční českou brusnou technikou, která 
zdobí jejich dno i spodní část. Obě části lahví odděluje hlu‑
boký brus symbolizující rok 1989 jako výrazný zářez do na‑
šich dějin.
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vydavatelství Vltava Labe media určená pro nové předplati‑
tele časopisu Receptář. 

Význam speciálních edic si uvědomují také v Pivovarech 
Staropramen. Za hlavní specifikum zde považují originální 
prvek, který limitovanou edici odliší od běžného portfolia pro‑
duktů. V místě prodeje musí být pro zákazníka obal jedno‑
duše rozeznatelný, měl by dokázat upoutat pozornost něčím 
neobvyklým a podnítit k nákupu. „Ze zkušeností víme, že při 
správné podpoře POS materiály to v maloobchodě funguje 
zejména u spontánních nákupů,“ uvádí Denisa Mylbachrová, 
manažerka komunikace a tisková mluvčí pivovaru.

Také zde se limitované edice tradičně pojí s různými spe‑
ciálními příležitostmi, jako jsou například významná výročí. 
Typickým případem jsou piva Legendární Smíchov, Výjimečná 
Jedenáctka a Exportní ležák, u kterých byly v loňském roce 
jejich obaly opatřeny logem upozorňujícím na oslavy 150 let 
od vzniku smíchovského pivovaru. „V tomto případě šlo o ve‑
lice speciální příležitost. Občas také na trh maloobchodu uvá‑
díme limitované edice piv, která jsou primárně určena pro on‑
‑trade. Typickým příkladem je náš legendární Granát, který 
na konci loňského roku vyšel v limitované vánoční edici i se 
stylovým půllitrem,“ dodává Denisa Mylbachrová.

V horní části každé z unikátních lahví jsou vypískovány hod‑
noty, kterých si na svobodě cení jeden z deseti reprezentantů 
ročníku 1989. Patrik Děrgel si vybral hodnotu Svoboda je 
zodpovědnost, Tomáš Kundrátek Svoboda je šance poznat 
svět, na lahvi Vladimíra Polívky je napsáno Svobodně žít je 
zároveň závazkem tak i zemřít.

V roce 2015  se o vzhled originálních lahví Pilsner Urquell po‑
starala designérka Lenka Husárková a známý umělec Bořek 
Šípek. Hlavní inspirací při tvorbě designu byly dominantní 
vlastnosti zlatého piva. Oproti předešlým rokům byla lahev 
lehce masivnější, což vyzdvihlo zářivou barvu pivního moku.
Originální lahve pro prémiový plzeňský ležák navrhovali  
v minulých letech také například Miroslava Kupčíková, Maxim 
Velčovský nebo designéři studia deFORM Václav Mlynář  
a Jakub Pollág.

Kromě aukčních speciálních edic pivovary na trh pravidelně 
uvádějí sezonní limitované řady vlastních produktů v lahvích  
s originálním grafickým designem. Aktivní je například 
PIVOVAR SVIJANY. „Cílem limitovaných edic je zaujmout zá‑
kazníky a dát jim možnost vybrat si nápaditý obal s tematikou 
nadcházejících svátků či významných sportovních událostí,“ 
vysvětluje tamní sládek Petr Menšík. 

Pivovar pravidelně každoročně obměňuje limito‑
vané edice sezonních obalů u příležitosti veliko‑
nočních a vánočních svátků a oblíbených letních 
Slavností svijanského piva. „Příležitostně pak také 
vytváříme limitované edice k významným spor‑
tovním událostem, například k fotbalovému mist‑
rovství. Kromě toho během celého roku vyrábíme 
i velké množství privátních designů na zakázku 
různých objednavatelů – firem, našich restaurací, 
sportovních či kulturních partnerů i soukromých 
zájemců,“ uvádí Petr Menšík. Grafický návrh 
vlastních limitovaných edic zajišťuje dlouholetý 
partner pivovaru, studio HLAWA creative. V pří‑
padě privátních designů si zákazníci většinou 
dodávají vlastní grafické návrhy.

Za zmínku stojí loňský vánoční obal s motivem betlému, vá‑
noční komety a andělíčků. Vánoční edice svijanského piva 
byla určena pro období zvýšeného prodeje na předvánočním 
trhu. Z privátních designů se povedla limitovaná série pro 

Z privátních 
designů se povedla 
limitovaná série pro 

nové předplatitele 
časopisu Receptář.

Limitované edice se tradičně pojí  
s různými speciálními příležitostmi, 
jako jsou například významná výročí.

O PRVNÍ AUKČNÍ  
LAHVI NAVRŽENÉ 
LARSEM KEMPEREM  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

DALŠÍ UKÁZKA SPECIÁLNÍ EDICE  
Z PRODUKCE SMÍCHOVSKÉHO  
PIVOVARU V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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Obal je testován buď ještě ve fázi svého vývoje před 
uvedením výrobku na trh, nebo až poté, co je ně‑
jakou dobu v prodeji a výrobce plánuje jeho rede‑

sign, případně jeho umírněnější podobu zvanou facelift. 

Metody využívané při testování designu obalů zkoumají 
jednak chování (reakce) spotřebitele ve styku s baleným 
zbožím, jednak proces jeho vnímání. Tyto metody můžeme 
rozdělit i na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní výzkum 
se snaží pochopit, jak často se něco děje, používá uzavřené 

otázky nebo se snaží kvantifikovat data získaná kvalitativním 
výzkumem. Ten je zaměřen spíše na to, proč se něco děje, 
snaží se pochopit konkrétní zákazníky (formou hloubkových 
rozhovorů s jednotlivci či skupinami – tzv. focus groups, kde 
ale velmi záleží na sledu a způsobu položení otázek) a po‑ 
užívá spíše otevřených otázek, tedy umožňujících podrobnější 
odpověď než volbu ano/ne. 

U mnoha testů se ale otevřené a uzavřené otázky prolínají. Jde 
například o test spontánní volby obalu mezi několika jinými 

DESIGN

O TESTOVÁNÍ OBALŮ MLUVÍME NEJČASTĚJI V SOUVISLOSTI S OBALOVÝMI ZKUŠEBNAMI, KDE NÁM 
JDE ZEJMÉNA O ZKOUŠKY BEZPEČNOSTI, FUNKČNOSTI A OCHRANNÉ FUNKCE OBALU. DNES SE ALE 
ZAMĚŘÍME NA TESTOVÁNÍ JEJICH DESIGNU, KTERÉMU SE VĚNUJÍ PŘEDEVŠÍM MARKETINGOVÉ NEBO 
VÝZKUMNÉ AGENTURY. KROMĚ GRAFICKÉHO DESIGNU JSOU SCHOPNY OTESTOVAT I ZVOLENÝ 
MATERIÁL ČI KONSTRUKCI, POKUD OVLIVŇUJÍ PRODEJNOST A LZE JE V REAKCÍCH RESPONDENTŮ 
VYHODNOTIT.

Miroslav Dočkal

Testování  
designu obalů

Testování obalů respondenty často probíhá v kombinaci 
simulovaného a reálného prostředí.
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DESIGN

identity celé značky na obaly? Má redesign komunikovat hod‑
noty nového positioningu značky, tedy jejího zaměření na 
určitou cílovou skupinu? Je cílem podpořit změnu ve složení 
nebo vlastnostech výrobku? Jde o posouzení dopadů taktické 
změny, motivované například potřebou úspory výrobních ná‑
kladů či větší udržitelnosti obalů?“ vyjmenovává Jan Al‑Amel 
z agentury SIMPLY5.

Podle zadání jsou potom navrženy odpovídající metody ře‑
šení. SIMPLY5 zde kombinuje dva hlavní pohledy. Tzv. top‑
‑to‑bottom se dívá především na to, jakým způsobem designy 
působí v kontextu vědomých i nevědomých obsahů v mysli 
spotřebitele. K odpovědím na tyto otázky využívá agentura 
klasické kvalitativní metody, jako focus groups nebo indivi‑
duální hloubkové rozhovory a nástroje SimpSense, které 
umožňují do hloubky porozumět, jaké hodnoty a emoce jsou  
s designy a značkami samotnými spojovány a které prvky oba‑
lových designů jsou za to odpovědné. Metodika SimpSense 
byla vyvinuta v roce 2009 a agentura ji využívá na domácím 
trhu i v projektech napříč středoevropským regionem.

Druhý pohled, tzv. Bottom‑to‑top, se zaměřuje na výkon obalu 
a jeho designu v místě prodeje či v situacích spotřeby. Pro 
analýzu těchto stránek designu se využívají oční kamera Tobii 
Pro, která umožnuje ověřit výkon designu v konkurenčním pro‑
středí prodejního regálu, kvantitativní testy simulovaných re‑
gálů i experimentální a etnografické techniky. K těm posledním 
patří například pozorování práce s obalem při reálném po‑ 
užití produktů (například obalů koření při vaření) nebo při první 
zkušenosti se složitějším (například technologickým) výrobkem 
v rámci analýzy tzv. unboxingu (první zkušenosti při a po roz‑
balení výrobku). 

Společnost Response Now uvedla na český trh automati‑
zované on‑line dotazování, využívané rovněž pro testování 

po krátkém pozorování, dále asociativní testy s následnou 
analýzou odpovědí na otázky položené respondentům. Sem 
patří tzv. polaritní testy vedoucí respondenta k rozhodnutí mezi 
dvěma opaky (drahý/laciný, hezký/ošklivý, pánský/dámský, 
moderní/zastaralý), testy odstupňovací, při kterých se také 
„tipuje“ zboží předpokládané pro daný obal, nebo testy pa‑
ralelního hodnocení (více variant návrhů řešení hodnocených 
vůči danému účelu). 

V souvislosti s grafickým designem se často testuje i viditelnost, 
identifikovatelnost a čitelnost písma na obalu z různých vzdá‑
leností, úhlů, při různém osvětlení (měřeném expozimetrem, 
známým dříve zejména fotografům), za zhoršené viditelnosti 
(pomocí optických filtrů se na promítnutém obraze simulují 
podmínky, za jakých vidí obal lidé s různými zrakovými va‑
dami a pomůckami – zejména část žen často záměrně nenosí 
při nákupech brýle) nebo při velmi krátké době pozorování. 
Při těchto testech se hodnotí rovněž vizuální přitažlivost obalu. 
Grafická barevná jednota obalu a jeho výtvarná kompozice 
mohou být testovány pomocí tzv. torzního stereoskopu se 
dvěma diapozitivy téhož obalu a v různých úhlech natočení. 

Virtuálně, nebo reálně?
Místem testování může být jak kancelář či laboratoř, tak pro‑
dejní místo. Často jde také o jejich kombinaci: simulaci pro‑
dejního místa prostřednictvím skutečných regálů či jejich maket 
nebo virtuálním prostorem, se kterým pracuje například pa‑
řížská Dassault Systèmes. 

Čtyři příklady: 
SIMPLY5, Response Now, 
Focus agency a Datamar International
Nyní se zaměříme na konkrétní příklady z českého trhu. 
SIMPLY5, původně čistě kvalitativní agentura zaměřená 
na strategický výzkum trhu a poradenství v oblasti řízení 
značky, doplňuje své služby o kvantitativní výzkum ve spo‑
lupráci s agenturou g82. SIMPLY5 v uplynulých letech testo‑
vala například designy obalů pro zmrzliny Míša s proteinem 
(Unilever), rumy Republica (STOCK Plzeň‑Božkov), nové eti‑
kety Becherovky (Pernod Ricard), redesign výrobků značek 
Prostenal, Marťánci a Proenzi (Walmark) nebo etiket dětských 
nápojů Jupík (Kofola). „S klientem si vždy nejdříve chceme vy‑
jasnit, jaký je důvod redesignu. Jde o aplikaci nové vizuální 

SIMPLY5 testovala například design zmrzlin Míša.

O TESTOVÁNÍ POMOCÍ 3D BRÝLÍ  
VE SPECIÁLNÍ MÍSTNOSTI  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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designu obalu. Testuje celkovou líbivost obalu, originalitu, 
atraktivitu pro zákazníka, jednotlivé grafické prvky, barevnost, 
nápisy a texty. Podle Reného Hence ze zmíněné společnosti 
je možné celý výzkum včetně závěrečné zprávy uskutečnit  
i za čtyři dny. 

Zákazníci navíc v rámci výzkumu sami navrhnou, co by na 
obalu změnili či vylepšili, aby je motivoval ke koupi. Pomocí 
výzkumu je rovněž zjištěno, jak vizuál obalu koresponduje se 
značkou a jak často a v jaké cenové relaci testovanou kate‑
gorii cílová skupina kupuje.

Jak celý proces 
výzkumu probíhá? 
Zadavatel výzkumu nejprve nakonfiguruje svůj projekt na 
webu, na jeho základě vytvoří Response Now dotazník  
a provede výzkum samotný. Zvoleno je buď online či tele‑
fonické dotazování (pokud je testovaný design obalu již na 
trhu nebo lze problém snadno popsat slovně), nebo osobní 
rozhovory. 

Podle firmy je zmíněný systém až třikrát levnější a zároveň 
rychlejší než klasické průzkumy. Používán je tzv. monadický 
nebo sekvenčně‑monadický test kombinovaný s komparativním 
hodnocením. Při tzv. monadickém testování jsou jednotlivé 
koncepty hodnoceny samostatně a nezávisle na ostatních (při 
testování více konceptů), při komparativním je respondenti 
přímo porovnávají. Typicky jde o 100 až 200 respondentů  
v závislosti na počtu testovaných obalů. Počet si ale zadavatel 
může stanovit sám. Střední délka interview s jedním respon‑
dentem činí 9 až 16 minut. 

Dotazování probíhá libovolným způsobem v závislosti na sta‑
novené struktuře respondentů, obvykle online nebo mixed‑
‑mode (kombinace online a osobního dotazování). Zadavatel 

si jej může opět určit sám. Při online (tzv. CAWI) dotazování 
používá společnost Response Now vícestupňový pravděpo‑
dobnostní výběr respondentů ze stanovené cílové skupiny  
s využitím stabilního reprezentativního online panelu (v ČR při‑
bližně se 150 000 členy).

Podle společnosti Focus agency je možné na počátku vývoje 
obalu stejně jako u výrobku samotného využít kvalitativních 
metod pro určení základního směru návrhu. U testů hotových 
obalů se pak lze soustředit na funkčnost a/nebo estetické 
působení. U funkčnosti jde například o otevírání a uzavírání 
(případně opakované uzavírání), zde je možné zvolit kombi‑
naci kvalitativního přístupu (například individuálních rozhovorů  
s respondenty) a pozorování. 

U estetické funkce jsou vhodnější kvan‑
titativní testy, nejčastěji tzv. CLT (in‑hall 
testy), schopné simulovat skutečnou si‑
tuaci na nákupním místě. Využívány jsou 
skutečné regály nebo jejich maketa, na 
kterých se zkoumá tzv. shelf testem míra 
zaznamenání daného obalu v kontextu 
konkurenčních výrobků. Nejdříve se ob‑
vykle zjišťuje celkové hodnocení obalu 
a teprve poté jeho jednotlivých atributů. 

Společnost Datamar International na‑
bízí test designu tzv. D‑test, což je me‑
toda pro identifikaci potenciálu zaujetí  
a zhodnocení celkového dojmu půso‑
bení konkrétního baleného výrobku na 
zákazníka. Může proběhnout před uve‑
dením nového výrobku na trh, při rede‑
signu nebo jeho mírnější podobě, tzv. 
faceliftu. 

Různé varianty designu jsou testovány zejména z hlediska lí‑
bivosti, přehlednosti, orientace, množství a druhu informací. 
Kromě již zmíněné líbivosti a schopnosti zaujmout se soustředí 
i na spontánní asociace spojené s daným designem, jeho 
vnímání v konkurenčním poli a celkovou motivaci ke koupi. 
Simulovaný prodejní test odhalí i funkčnost a líbivost designu 
v reálném prostředí. 

Vybrat si
Celkově můžeme říci, že testující společnosti se ve svých na‑
bídkách snaží pokrýt, ať již samy či pomocí subdodavatelů, 
kompletní mix kvalitativních i kvantitativních testů. Liší se ovšem 
v důrazech na jednotlivé části tohoto mixu včetně vzájemného 
poměru osobních a online výzkumů. 

DESIGN

Při vyhodnocení výsledků testování hrají roli i údaje z tzv. oční kamery (eye tracking).



 OEE

KOMPLEXNÍ  ZNAČICÍ TECHNOLOGIE PRO VÝROBNÍ A BALICÍ LINKY

 
 Performance Analyser vám poskytne a vyřeší:

• automatické výpočty OEE
• informace v reálném čase
• rychlé a průběžné informace k řešení klíčových  
 výrobních výpadků, ztrát výkonu a kvality výroby
• snadnou implementaci
• řešení na skladě CoLOS®
• změny v rámci pokročilé konfigurace výrobní linky během náhlé zátěže  
 a současně sleduje hospodárnost, pokud vysoký výkon není aktuálně nutný

TISKNĚTE  A  ZNAČTE  PŘESNĚ  A  EFEKTIVNĚ — pomocí aplikace 
Performance Analyser, určené k on-line sledování vytíženosti a stavu strojů, 
jejich efektivního využití podle ukazatele OEE, sledování průběhu zakázek a práce 
operátorů.

DIGITALIZUJTE 
PROCES   BALENÍ!

Zvýšení efektivnosti výrobní linky pomocí 
Performance Alalyser ke zhlédnutí na 

obchod@ondrasek.cz
www.ondrasek.cz
www.markem-imaje.com
+420 558 639 611
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VÝROBCI BY SI MĚLI HLÍDAT SVÉ PRODUKTY PŘED KOPÍROVÁNÍM. TI VELCÍ VYVÍJEJÍ VLASTNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY, KTERÉ JSOU SOFISTIKOVANÉ A JEDINEČNÉ. MAJÍ VYVINUTOU  
I TECHNOLOGII, KTERÁ FALZIFIKÁT NA TRHU BEZPEČNĚ A RYCHLE ODHALÍ. PŘÍSNÁ PRAVIDLA PLATÍ 
ZVLÁŠŤ PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY. TY BY MĚLY NABÍZET NAPŘÍKLAD MOŽNOST OVĚŘENÍ JEJICH PRAVOSTI 
VÍCE BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY NA OBALECH.

Adriana Weberová

Specialistou na výrobu obalů ze skládačkové lepenky 
pro farmaceutický průmysl je společnost Rondo obaly. 
Zaměřuje se tak na odvětví, kde se klade důraz na bez‑

pečnostní prvky sloužící jako ochrana proti padělání nebo 
upozorňující na neoprávněnou manipulaci s obalem. „Funkce 
bezpečnostního/ochranného prvku je především chránit zá‑
kazníka, aby se k němu dostal potřebný lék v té nejlepší kva‑
litě a od společnosti, která ho vyrábí, dodává na trh a má ho 
patentovaný. Je třeba zamezit jakémukoli napodobení obalu 
a tím minimalizovat, že se dostane falzifikát k zákazníkovi. 
Ve farmaceutickém průmyslu je hodně financí a to je velmi lá‑
kavé pro firmy, které chtějí na zavedených výrobcích a znač‑
kách parazitovat,“ vysvětluje na úvod Jiří Žižka ze společnosti 
Rondo obaly.

Nejúčinnějšími prvky jsou podle něho přirozeně ty, které ne‑
jsou na první ani druhý pohled vidět, nedají se snadno rozpo‑
znat, a přitom jsou účinné. Firmy ochranné prvky využívají po 
určité období, někdy je na krabičce použito více bezpečnost‑
ních mechanismů. „Hodně záleží na cílové zemi a druhu vý‑
robku. Samozřejmě, že nejefektivnější jsou taková řešení, která 
jsou dodávaná jako komplexní od velkých hráčů na trhu a jsou 
určena jen pro jejich výrobky. Ale o těchto typech ochrany 

výrobku musím z pochopitelných důvodů pomlčet,“ vysvětluje 
vedoucí oddělení prepress Jiří Žižka. Klasickým ochranným 
prvkem je mechanismus, který umožní odhalit, zda již byla 
krabička otevřena. Otevřením dojde k vytržení přilepené per‑
forované části krabičky, čímž je nevratně poškozena a na 
první pohled je zcela zřejmé, že už byla minimálně jednou 
otevřena. Dalším řešením je tzv. tamper evidence zaručující 
originalitu balení. Je to prvek, který je na výsekovém stroji při‑
praven perforací. Perforované části jsou pak na adjustační 
lince po naplnění krabičky produktem ve velké rychlosti me‑
chanicky vmáčknuty dovnitř, čímž dojde k uzamčení krabičky. 
Při otevření dojde k poškození tohoto prvku. 

„Pokud zákazník požaduje bezpečnostní prvek, můžeme mu 
nabídnout ochranné technologie, jako je mikropísmo nebo 
barvu coin reactive. Dokonce každé zušlechtění krabičky např. 
studenou fólií, ražbou či UV lakem výrobek chrání proti padě‑
lání,“ doporučuje Jiří Žižka. A tím jsme se dostali k vícestup‑
ňovému zabezpečení spočívajícímu v tamper evidence, ve 
využití UV laku a například 3D ražby. Různé typy ochranných 
prvků jsou na krabičky aplikovány v jiné fázi produkce, čemuž 
odpovídá daný stroj. K jejich výrobě se používají například 
tiskové a výsekové stroje. K ochraně léčivých prostředků lze 
využívat i skryté prvky. Význam mají v zemích, kde je takřka 
nulová ochrana výrobku. „O skrytém prvku jsou informováni 
samozřejmě kontroloři společnosti v cílové destinaci, kteří  
tak dokážou výrobek rychle identifikovat. Příkladem může být  
úmyslně udělaná chyba v grafice nebo úmyslně pozměněné 
grafické prvky v lakování,“ říká na závěr Jiří Žižka. 

Léčiva vyžadují více 
bezpečnostních prvků 

IDENTIFIKACE 

ŘEŠENÍ RONDO TAMPER EVIDENCE  
NA VIDEU
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INTERVIEW

Proč nepodporujete plošné zavedení vratných 
záloh na jednocestné nápojové PET obaly v ČR?
Odmítáme zavedení povinného plošného systému záloho‑
vání z několika hlavních důvodů. Za prvé neexistuje rozdíl 
mezi nezálohovanou lahví ve žlutém kontejneru a lahví zálo‑
hovanou. Osud obou lahví je zcela stejný, je mýtus, že zálo‑
hovaná lahev je ekologičtější než lahev nezálohovaná. Obě 
skončí v recyklaci a následném zpracování naprosto stejným 

způsobem. A také tento návrh nemá podporu obcí a ani zda‑
leka všech výrobců. Co se týká litteringu, který je častým ar‑
gumentem, tak v přírodě bohužel neleží nelegálně odhozené 
jen PET lahve či plechovky, ale i celá řada jiných odpadů. 
Pokud jsou lidé schopni nechat v přírodě či na ulici PET lahev, 
jsou schopni toto udělat i s jiným odpadem. Zálohy samy  
o sobě nezmění myšlení či chování lidí. Je potřeba ale také 
uvést, že zálohové systémy, které po Evropě fungují, dosahují 

Proč MŽP nepodporuje 
zavedení záloh  
na PET obaly
Médii již nějakou dobu probíhá diskuse na téma zálohovat či nezálohovat jednocestné PET lahve. Jednoznačné  
negativní stanovisko k možnosti plošného zálohování vyjádřilo MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR  
(MŽP). Na otázky týkající se nejen plošného zavedení vratných záloh nám odpovídal ministr ŽP Richard Brabec.

Adriana Weberová 
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obvykle nižší míry sběru malých PET lahví (ze kterých se ob‑
vykle konzumují nápoje tzv. na cestě). Je to samozřejmě tím, 
že velké objemy PET lahví konzumují spotřebitelé zejména  
v domácnostech, a pak je dosaženo relativně vysoké účinnosti 
sběru, ale s obaly od nápojů spotřebovaných „na cestě“ již 
spotřebitelé takto ukáznění nejsou – hlavním důvodem je sa‑
mozřejmě fakt, že spotřebitelům obvykle nestojí za to trávit čas 
hledáním výkupního místa obalu, když potřebují něco zařídit, 
resp. nejdou na nákup. Boj proti litteringu se tedy musí skrývat 
hlavně v dlouhodobé výchově a v osvětě, současně musí být 
dostupná infrastruktura pro sběr tříděných odpadů, ale i košů 
na odpadky. Podle informací z akce Ukliďme Česko tvořily 
PET lahve 1,4 % z celkového sebraného množství odpadů. 
Navíc pokud ze žlutých kontejnerů vyjmeme PET lahve, při‑
jdou obce zhruba o 300 mil. Kč a mohou se stát dvě věci. 
Buď se sníží počet barevných kontejnerů v ulicích, nebo se 
občanům zvýší poplatek za nakládání s odpady. To zna‑
mená, že celý systém zálohování zaplatí právě občan, po‑
tažmo obec, následně stát, protože obce budou potřebovat 
pro svůj provoz více peněz. Snížení počtu kontejnerů v ulicích 
pak bude mít zásadní dopad na třídění v domácnostech. Je 
prokázáno, že čím je systém třídění jednodušší a čím blíže má 
veřejnost kontejnery v dosahu, tím více lidí třídí. Za loňský rok 
se díky rozšiřování sítě vytřídilo např. o 6000 tun více plastu 
než předloni. Z toho tedy plyne závěr, že za systém zaplatí 
stát, resp. občané.

S kým a proč jste konzultovali, co by zavedení 
povinného zálohování PET lahví přineslo? Jaká 
stanoviska jste od oslovených subjektů dostali?
Ministerstvo vedlo debatu se všemi včetně reprezentantů ná‑
pojářů, obalářů, recyklačního průmyslu a se zástupci měst 
a obcí; zasedli jsme s nimi ke kulatému stolu vloni v létě. 
Zejména mezi nápojáři a obaláři do dnešní doby nepanuje 
jednotný pohled na věc. V pohledu na nesmyslnost zavádění 
paralelního systému třídění pouze PET lahví v době, kdy tu 
máme za nemalých investic zavedený funkční systém, se sho‑
dujeme s kapitány českého průmyslu (MPO, HK, SP) a přede‑
vším s obcemi a městy (SMOČR), které jako zákonní původci 
komunálního odpadu mají pro nás nejdůležitější slovo. Kromě 
toho jsme si nechali vypracovat studii hodnotící možné přínosy 
a dopady plošného zavedení zálohování PET lahví (https://
www.mzp.cz/cz/news_190606-zalohovani-PET). 

V současné době končí ve žlutých  
kontejnerech 80 % PET lahví, co plánujete 
udělat pro vyšší podíl?
K vašemu dotazu dodávám podstatný detail, že cíle pro 
sběr PET se netýkají jen „limonád“ a vod, ale i ostatních PET 
lahví (které nejsou v hledáčku navrhovaného zálohového sys‑
tému), lahví od mléka, sirupů, saponátů a také PET obalů, 

které nejsou nápojové – od elektroniky, parfémů, cukrovinek 
apod. Ale zpět k vaší otázce. 

Sběr nápojových lahví z PET se v současné době pohy‑
buje v míře zhruba mezi 75 a 80 %. Počítáme s tím, že  
k vyšší míře třídění všech komodit i s ohledem na splnění cílů 
na recyklaci komunálního odpadu (v roce 2025 – 55 %,  
v roce 2030 – 60 %, v roce 2035 – 65 %) dospějeme in‑
tenzifikací stávajícího funkčního systému, tj. sběrné sítě barev‑
ných kontejnerů, s recyklací pak pomůže ekomodulace (pozn.: 
bližší vysvětlení níže). Za plnění těchto cílů budou zodpovědné 
obce, které budou muset spolu s výrobci a dovozci baleného 
zboží zafinancovat intenzifikaci tříděného sběru odpadů. 

Jak bylo řečeno výše, vyvedením nápojového PET z barevných 
kontejnerů by obce přišly až o 300 milionů Kč ročně, což jsou 
prostředky, které v současné době dostávají od autorizované 
obalové společnosti a které určitě budou v dobách zahuš‑
ťování sítě chybět. Se zahuštěním sběrné sítě dojde logicky 
k navýšení kapacity sběru, a sběr PET lahví v samostatném 
toku mimo obecní systém tedy pro obce nedává smysl. Ví se, 
že Češi jsou dlouhodobě v třídění jedničkou na evropském 
poli, proto je tu potenciál na další zlepšování a není důvod 
o něm pochybovat. V čem spatřujeme větší problém, je nižší 
míra recyklace, což je způsobeno nevyhovujícím ekodesignem 
nápojových PET lahví uvedených na trh v ČR – příkladem 
je například přítomnost shrink sleevů z PVC, které recyklaci 
těchto lahví znemožňují. Tento problém by však zavedení zá‑
lohového systému neřešilo, neboť by se změnil pouze způsob 
jejich zpětného odběru. Navýšení míry recyklace závisí na 
úpravě designu nápojových lahví ze strany výrobců a nikoliv 
na způsobu jejich zpětného odběru ze strany spotřebitelů. 
Pokud výrobci odstraní překážky, které brání recyklaci lahví, 
míra jejich recyklace se zvýší i ve stávajícím systému sběru. 
MŽP tento princip, tzv. ekomodulaci, zavádí do legislativy 
prostřednictvím novely zákona o obalech. Zvýhodnění recyklo‑
vatelných materiálů by se mělo projevit v poplatcích výrobců 
do kolektivních systémů. 

Jaké jsou konkrétní plány vedoucí k dalšímu 
rozšíření systému sběru tříděného odpadu,  
k vyššímu počtu sběrných kontejnerů? Jaký  
je zájem ze strany obcí?
MŽP bude v této oblasti i nadále obce zcela zásadně fi‑
nančně podporovat prostřednictvím prostředků z fondů EU,  
z operačního programu Životní prostředí, který spadá pod 
ministerstvo životního prostředí (pro představu: jen v OPŽP 
2007–2013 to bylo 13 mld. Kč), podpora bude pokračovat  
nadále i v novém programovacím období po roce 2021. 
Každoročně jsou alokace na podporu zahušťování sběrné 
sítě a dotřiďování vytříděných komodit ze strany obcí zcela 
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vyčerpány. Ministerstvo životního prostředí podporuje 
rovněž rozvoj oběhového hospodářství v rámci programů 
Technologické agentury ČR. Na návrhu intenzifikace systému 
a zároveň dalšího zjednodušení systému třídění v ČR aktuálně 
pracuje autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM, která ho 
následně představí MŽP. 

Máte nějaké konkrétní plány pro zvýšení  
sběru kovových obalů, jejichž míra třídění  
nevykazuje stejně vysoká čísla jako v případě 
ostatních materiálů?
Česká republika v současnosti plní cíle stanovené evropskými 
předpisy. Dané cíle pro sběr kovů nicméně budou v budoucnu 
narůstat, přičemž to bude muset být doprovázeno zvýšenou 
intenzitou třídění (rozvojem systémů sběru). Rozvoj systémů 
sběru odpadů bude muset být realizován i s ohledem na cíle 
pro sběr komunálních odpadů (65 % v roce 2030). Zálohový 
systém nicméně nemůže vyřešit problém sběru všech obalo‑
vých odpadů, a už vůbec nemůže vyřešit sběr všech komunál‑
ních kovů, jejichž sběr stejně musí obce pro občany zajišťovat. 
Zálohový systém na PET lahve a plechovky dohromady může 
zajistit oproti současnému stavu sběr navíc asi 20 000 tun od‑
padu (5000 tun PET lahve a 15 000 tun plechovky). 
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Česká republika musí nicméně zvýšit recyklaci komunálního 
odpadu v řádech stovek tisíc tun za rok. Zálohový systém je 
proto v tomto ohledu nekoncepční prvek, zejména zkomplikuje 
občanům třídění v domácnostech a zcela změní ekonomiku 
současných dotřiďovacích linek na plasty a zastaví rozvoj in‑
frastruktury na třídění kovů (Praha např. dnes zvažuje rozšíření 
dotřiďovací linky na kovy). Ačkoli se sběr kovů každoročně 
navyšuje (což dokládají čísla například z Prahy, kde bylo  
v roce  2016  sesbíráno 21 tun kovových obalů a v roce 2018   
to bylo už více než desetkrát tolik, 262 tun), oblast sběru kovů 
vidí MŽP jako prostor k výraznému zlepšování a chceme se 
na něj i s ohledem na nový odpadový zákon výrazně zaměřit. 
Občané musí mít možnost pohodlně kovy třídit. Podporujeme 
proto dlouhodobě města a obce ve zlepšování systémů třídě‑
ného sběru zejména finančně prostřednictvím dotací z OPŽP. 
EKO‑KOM připravuje např. i zjednodušení systému sběru ple‑
chovek, umožní je umísťovat do žlutých kontejnerů, návrh ře‑
šení aktuálně připravuje a představí jej MŽP.

POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU  
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU



Další ročník odborné 
konference o trendech 
v oblasti automatizace, 
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7 důvodů, proč přijet na 
Den automatizace a značení

Uvažujete nad automatizací 
a zvýšením efektivity
Rozšiřujete výrobu nebo ji chcete optimalizovat? Vhodnou 
cestou může být automatizace a zvýšení efektivity výrobních 
procesů. Na toto téma bude na DAZ 2020 přednášet odborník 
ze společnosti AXIMA, která vyvíjí elektrotechnické produkty 
a zároveň zastupuje i další špičkové výrobce. 

Chcete plynuleji manipulovat 
s výrobky
Manipulace s obaly, polotovary či hotovými výrobky, paletizaci, 
interní logistiku a automatizaci skladu bude reprezentovat 
mezinárodní společnost Scott, do jejichž portfolia patří 
konvenční i robotické paletizátory, dopravníky, automatické 
skladové vychystávací a regálové zakládací systémy a další 
zařízení.

Přemýšlíte o investici do značení 
Jak správně značit a na co nezapomenout tak, aby to 
vyhovovalo měnícím se legislativním požadavkům? 
Potřebujete označit zboží tak, abyste jej mohli jednoduše 
dohledat? Chcete mít jistotu, že tiskárny budou stíhat rychlost 
linky i za 5 let? Všechny tyto otázky vám zodpoví specialisti na 
značení z Bottling Printing.

Čeká vás nastavování 
dopravníkového pásu
Jak správně dimenzovat dopravníkový pás a jaké nároky 
by měl splňovat právě ve vašem oboru? Na to vám odpoví 
největší dodavatel pásů a hnacích řemenů v České republice, 
společnost Habasit.

Lámete si hlavu nad tím, jak snížit 
náklady na balení
Obalové hospodářství je téma, kterého se ujmou zkušení 
odborníci ze společnosti Packung, kteří pohovoří o novinkách 
v obalových materiálech, představí prostředky šetrné k 
životnímu prostředí nebo možnosti zvýšení bezpečnosti 
baleného výrobku

Chcete se dozvědět, co vše zvládnou 
roboti
Roboty mohou pomoci při manipulaci zbožím, třídění, 
skládání, obsluhování, svařování a mnoha dalších činnostech. 
Své o tom ví specialisté ze společnosti Tiesse Praha – 
Kawasaki Robot, kteří rádi zodpoví všechny vaše dotazy.

Zajímá vás jak nejlépe kontrolovat 
produkci
Automatizujte vizuální kontrolu kvality ve svém provozu 
pomocí strojového vidění. Využijte k tomu nejnovější 
technologii zpracování obrazu, která je založená na 
neuronové síti ViDi. Společnost Cognex Ireland Ltd pro 
vás chystá ukázky realizací této technologie ze všech 
průmyslových odvětvích.

1. 5.

6.2.

3.

4.

7.
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AKTUÁLNÍ TRENDY V OBLASTI MANIPULAČNÍ TECHNIKY JIŽ TRADIČNĚ PŘEDSTAVÍ VELETRH  
LOGIMAT 2020. JEDNÍM Z NICH JE NAPŘÍKLAD ÚSTUP SPALOVACÍCH VOZÍKŮ, KTERÝ JE PATRNÝ  
TAKÉ V ČESKÉ REPUBLICE. DALŠÍM TRENDEM JSOU VOZÍKY PŘIPRAVENÉ NA PRŮMYSL 4.0.

Adriana Weberová

Klíčoví dodavatelé 
vozíků na scéně

LOGISTIKA

průzkumy. Téměř tisíc logistických manažerů a řidičů vozíků 
z 26 zemí během akce Truck Clinics hodnotilo vozíky a vy‑
jadřovalo svá přání – od designu nástupního schůdku až po 
snadnou přístupnost agregátů při provádění údržby a servisu. 

Výsledkem jsou nové vozíky s hydrostatickým pojezdem, které 
posouvají komunikaci mezi lidmi a vozíky na novou úroveň, 
zavádějí nová měřítka v provozuschopnosti, efektivitě, bez‑
pečnosti a udržitelnosti životního prostředí. Současně jsou 
připraveny pro všechny aplikace Průmyslu 4.0. Významným 
inovativním prvkem je jejich vybavenost plnou síťovou konek‑
tivitou. Získaná relevantní data jsou na základě nejpřísnějších 
bezpečnostních standardů přenášena na centrální evropský 

Na veletrhu LogiMAT 2020, který se uskuteční od  
10. do 12. března v německém Stuttgartu, nebudou 
chybět klíčoví hráči na trhu s manipulační technikou. 

Někteří z nich budou vystavovat na větší ploše a poprvé využi‑ 
jí i venkovní prostory. Širokou paletu inovací představí hned 
na několika výstavních plochách o celkové rozloze přibližně 
875 metrů čtverečních společnost Linde Material Handling. 
V centru dění bude nová řada čelních vysokozdvižných vo‑
zíků s nosností od 2 do 3,5 tuny, které budou poprvé veřejně 
představeny.

Jde o zcela novou generaci manipulační techniky, která byla 
vyvinuta od základu. Na začátku stály rozsáhlé uživatelské 
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dá nutnost výměny baterie i v nonstop provozu, což šetří ná‑
klady na druhou baterii, výměnnou stanici, nabíjecí stanici  
a v případě větších flotil není zapotřebí pořizovat ani nabíječ 
ke každému vozíku. Cenový argument z minulosti tak dnes již 
neobstojí,“ podotýká Martin Koudelka. V okamžiku nasazení 
na dvě a více směn se podle něho během celého životního 
cyklu vozíku vyplatí investice do elektrické trakce. „Navíc lit‑ 
hium‑iontové baterie mají násobně delší životnost oproti olo‑
věným, takže nehrozí ani vysoké náklady na pořízení další 
baterie po několika letech provozu.“ A jenom pro doplnění, 
jejich nástup kromě toho umožnil zvýšení výkonu a spolehli‑
vosti elektrických vozíků.

Elektrický vozík s výkonnostními parametry 
spalovacího motoru bude na veletrhu pre‑

zentovat také společnost STILL. Vozík STILL RX 60 představuje 
ekologickou alternativu k naftovým nebo benzinovým vozíkům, 
když nabízí stejný celkový jízdní výkon. Vhodný je například 
k nakládání a vykládání nákladních automobilů z boku, k ho‑
rizontální přepravě nákladových jednotek, ke stohování do 
regálů či vychystávání a přípravě zboží. 

Zmíněný dodavatel rovněž představí širokou škálu vzájemně 
spolupracujících automatizovaných vozíků i interakci vozíků  
s lidmi – včetně vítěze ocenění IFOY 2019, kterým jsou auto‑
matizované tažné soupravy LTX 50. 

cloudový server, ke kterému mají přístup oprávnění zákaz‑
níci a obchodní partneři. Data je možné zpětně stahovat  
a zpracovávat. Tímto způsobem bude možné provádět bez‑
drátové aktualizace softwaru vozíku nebo aktivovat různé 
funkce, jako například zobrazování hmotnosti nákladu. 
„Kdykoliv v budoucnu budeme mít možnost vozíky přizpů‑
sobit měnícím se potřebám zákazníků, a to v průběhu jejich 
celého životního cyklu. Dokonce budeme moci vozíky přizpů‑
sobit i takovým potřebám, o nichž dnes ještě ani nevíme,“ do‑
plňuje Stefan Prokosch, senior vice prezident pro produktový 
management průmyslových protizátěžových vozíků z Linde 
Material Handling.

Přesnou, rychlou a především bezpečnou manipulaci se 
zbožím zajišťuje neomezený výhled do všech směrů. Průhled 
zdvihovým sloupem se ve srovnání s předchozími modely 
zvětšil o 20 %. Tenké A‑sloupky ochranného rámu a asymet‑
rické profily zdvihového sloupu umožnily použít nová průhle‑
dová okna, která usnadňují manipulaci s nákladem s vysokou 
přesností. Také díky použitému ploššímu protizávaží vidí řidič 
lépe dozadu.

Novou modelovou řadou skončilo dřívější dělení na vyso‑
kozdvižné vozíky se spalovacím motorem a elektrickým po‑
honem. Všechny nové čelní vozíky Linde o nosnosti 1,2 až 
5 tun budou již vyráběny na základě unifikovaného modulár‑
ního konceptu. „Našim zákazníkům 
chceme nabídnout rovnocenné stroje 
použitelné pro všechny aplikace, a to 
bez ohledu na typ pohonu,“ vysvět‑
luje Stefan Prokosch.

Stánek společnosti Jungheinrich na 
veletrhu představí svůj koncept čel‑
ního elektrického vozíku pro blízkou 
budoucnost. Reaguje tím na již zmí‑
něný trend ústupu spalovacích vo‑
zíků. „Výhody elektricky poháněných 
čelních vozíků jsou obecně známé. 
Jde o nižší provozní náklady, nulové 
emise v místě používání, nízké vibrace a hluk, tedy vyšší po‑
hodlí a bezpečnost pro zaměstnance. I nevýhody jsou jasné, 
vyšší pořizovací náklady a nižší výkon. Je tomu ale stále tak?“ 
klade si otázku Martin Koudelka z marketingového oddělení 
společnosti Jungheinrich.

S příchodem přísnějších emisních norem jsou spalovací vozíky 
vybavovány filtry pevných částic a stále složitějšími motory, 
které zvyšují jejich cenu a přibližují se tak ceně elektrických 
vozíků. Na druhé straně se pak velmi rychle osvědčily lit‑ 
hium‑iontové baterie do elektrických vozíků. „Díky nim odpa‑ 

Elektrický vozík bude na veletrhu 
prezentovat také společnost STILL.

Jungheinrich na veletrhu představí svůj  
koncept čelního elektrického vozíku pro blízkou 
budoucnost.
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NA NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍKLADECH VÁM BUDEME DEMONSTROVAT, CO VŠE DOKÁŽE AUTOMATIZACE  
V LOGISTICE. PRVNÍ UKÁZKOU JE LOGISTIKA V RUKOU ROBOTŮ. TY BYLY NASAZENY VE SKLADU 
E‑SHOPU LEKMER.COM, KTERÝ DISTRIBUUJE KAŽDOROČNĚ KOLEM JEDNOHO MILIONU ZÁSILEK 
DO SKANDINÁVIE A NIZOZEMSKA. Z NIZOZEMSKA BUDE UKÁZKA INSTALACE KOMPLEXNÍHO 
VYCHYSTÁVACÍHO SYSTÉMU VE VELKOOBCHODU S TECHNICKÝM MATERIÁLEM. VÝSLEDKEM JE 
MNOHONÁSOBNĚ VYŠŠÍ PRODUKTIVITA OPERÁTORŮ.

Adriana Weberová

Automatizace  
v logistice dělá divy

a osvětlené prostory, takže stačí topit a svítit jen tam, kde jsou 
pracovní stanice pro zaměstnance.

Vše se odehrává ve švédském logistickém centru Arlandastad 
nedaleko Stockholmu, kde se roboti, nebo chcete‑li vozítka ve 
tvaru kvádru, pohybují na ploše 6000 m2. Systém CarryPick 
vyvinutý švýcarskou společností Swisslog, nonstop zpraco‑
vává objednávky zákazníků z e‑shopu. Ty následně převádí 
na „cestovní pokyny“, podle kterých vysílá roboty pro jednot‑
livé regály, v nichž je uloženo objednané zboží a převáží ho 
k jedné ze sedmi pracovních stanic. Zde laserový paprsek 

Roboti a automatizované balení již nějakou dobu zásadně 
mění způsob, kterým poskytovatel logistických služeb  
DB Schenker organizuje online objednávky pro skandi‑

návský e‑shop s hračkami a dětským oblečením Lekmer.com. 
Celkem 65 robotů v systému CarryPick dokáže za den zpra‑
covat až 40 tisíc objednávek. Ušetří navíc až 20 % místa  
a zvýší produktivitu personálu o 60 %.

Robotičtí pomocníci dokáží manévrovat v mnohem menších 
prostorech než klasické vysokozdvižné vozíky, proto ušetří až 
pětinu prostoru. Navíc ke svému provozu nepotřebují vytápěné 



PR PREZENTACE

Veletrh INTERPACK 2020 hlásí vyprodáno! Od 7. do 13. 5. 2020 očekává nejvýznamnější událost obalového 
průmyslu a přidružených průmyslových odvětví na světě přibližně 3000 VYSTAVOVATELŮ ZE 60 ZEMÍ. 
Obsazeno je 18 pavilonů, jakož i venkovní výstavní plochy. Naplněnost hlásí i paralelní veletrh „components – 
special trade fair by interpack“. 

INTERPACK 2020 – 
kompletně vyprodáno 

Efektivní návštěva veletrhu 
interpack je zaměřen na řešení v oblastech balení a obalových 
technologií v segmentech potraviny, nápoje, cukrovinky, pečivo, 
farmacie, kosmetika a non-food spotřební a průmyslové zboží. 
Aby byli návštěvníci těchto oborů ušetřeni dlouhých vzdáleností, 
tvoří nyní vystavovatelé s odpovídající nabídkou přesněji zamě-
řené segmenty. Takže firmy s nabídkou technologií pro balení 
farmaceutických produktů a kosmetiky najde návštěvník v halách  
15 až 17; etiketovací a značicí technologie, balicí technologie, 
jakož i nabídky tiskových technologií v halách 8a a 8b. 

Pro další zjednodušení orientace v rámci výše jmenovaných oborů 
v jednotlivých pavilonech došlo k jasnějšímu rozdělení vystavova-
telů. Nabídky k určitým výrobním procesům jsou umístěny blízko 
sebe. Vedle zmíněných oborů se toto týká také segmentu procesů 
a technologií pro balení potravin, nápojů, spotřebního a prů-
myslového zboží v halách 5, 6 a 11 až 15 a dále pro nabídku  
z oblasti procesů a technologií pro balení cukrovinek a pečiva  
v halách 1, 3 a 4. Obor obalových materiálů a prostředků byl 
centrálně umístěn v blízkosti hlavního vstupu sever v halách 7a, 7, 
8a, 9 a 10. Velký synergický potenciál se nachází v hale 8a. Tam 
se setkají výrobci strojů z oborů výroby obalových prostředků, kon-
vertování, potisku obalů a etiketování s odpovídajícími vystavova-
teli, kteří nabízejí odpovídající obalové prostředky a materiály. 

Krátce po veletrhu interpack 2017 byly zahájeny bourací práce 
staré haly 1 a 2, čímž vznikl prostor pro architektonický skvost 
společnosti Messe Düsseldorf: Neue Messe Süd. Nabízí jak nej-
modernější architekturu a techniku, tak o přibližně 500 m2 více 
výstavní plochy, zahrnuje šest konferenčních místností a je přímo 
spojen s kongresovým centrem „jih“.

Odborný veletrh components  
současně s veletrhem interpack 
Veletrh subdodavatelů návštěvníci opět naleznou v centru düssel-
dorfského výstaviště v dočasně montované hale č. 18. Nabídne 
novinky z oblasti technologie pohonů, řízení a čidel, technologií 
k průmyslovému zpracování obrazu, manipulační techniky a ostat-
ních strojů a komponentů. www.packaging-components.de 

Nové impulzy pro SAVE FOOD 
Téma SAVE FOOD se ve formě různých doprovodných akcí na 
téma redukce ztrát a plýtvání potravinami přesune i do města 
Düsseldorf a vtáhne tak veřejnost do dění. 

Konference Life without Packaging?
Udržitelnost, v posledních letech zásadní téma této branže, zís-
kala na ještě větší intenzitě vzhledem k diskusi o používání plas-
tových obalů. Nová konference Life without Packaging? se zaměří 
na kontroverzní téma obaly, udržitelnost a životní prostředí z růz-
ných perspektiv. Ke slovu se dostanou jak kritici, tak i zastánci. 
Diskutovat se bude o tématech udržitelnosti a dopadů na životní 
prostředí, omezování plýtvání potravinami a hygieně. Jednodenní 
konference se koná 12. května od 10.30 do 16.30 hodin v kon-
gresovém centru CCD Süd. Účastnický poplatek je ve výši 299 eur. 
Vstupenky online na www.interpack.de. 

Otevírací doba a vstupenky 
Denně od 10.00 do 18.00 hodin. Informace o vstupném a on-line 
vstupenky jsou k dispozici na www.interpack.de. 
Vstupenky opravňují  
k bezplatnému použití MHD  
při cestě na a z veletrhu. 
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pracovníkovi ukáže, které zboží má z regálu odbavit a při‑
pravit k odeslání zákazníkovi.

Robot se řídí cestovním  
rozkazem a QR kódy
Robot si cestu k regálu najde díky pravidelné síti QR kódů, 
kterými je poseta podlaha logistického centra. Pomocí ro‑
botů je hračka ze skladu připravena k vyzvednutí s bleskovou 
rychlostí. A to je to, o co v e‑commerce běží. „Rychlost je 
základem e‑commerce. S více než 60 roboty a 1500 pohy‑
blivými regály jsme schopni spravovat přes 30 tisíc různých 
položek zboží, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tímto způ‑
sobem dokážeme zpracovat až 40 tisíc objednávek denně,“ 
upřesňuje kapacity Anders Holmberg, manažer pro strategické 
řízení zodpovědný za CarryPick. Zároveň potvrzuje, že za‑
vedení systému vyžadovalo komplexní testování, nejdříve za 
použití počítačem simulovaných modelů a následně ve zku‑
šebním provozu.

Stavebnicový design řešení umožňuje systém rozšiřovat tak, 
aby pokryl sezonní špičky nebo průběžný růst objemu pod‑
nikání zákazníka. Systém používá inteligentní software, který 
je napojený na vlastní systém skladového managementu DB 
Schenker. Toto spojení usnadní instalaci uvedeného řešení  
i v dalších skladech DB Schenker.

Automatický zakladač 
jako alternativa miniloadů
Proces vychystávání, a to nejen pro oblast e‑commerce, může 
zefektivnit také automatický zakladač. Společnost Kardex se 
rozhodla již před časem reagovat na požadavek trhu skla‑
dovat a manipulovat plastové euroboxy (KLT boxy). Právě pro 
ně vyvinula systém Vertical Buffer Module – automatický za‑
kladač Kardex LR35, který představuje alternativu různým slo‑
žitým miniload systémům, je však energeticky méně náročný, 
prostorově úspornější, modulární a nevyžaduje stavební zá‑
sahy. Nezanedbatelná je také finanční úspora při pořizování 
a velmi krátká doba dodání (v porovnání právě s miniload sys‑
témy). Skladový systém tvoří regálový prostor s uličkou. Zboží je  
v něm uskladněno v plastových euroboxech o velikosti  
600 × 400 mm nebo 640 × 440 mm až ve čtyřech růz‑
ných výškách na nastavitelných lokacích. Na pokyn operá‑
tora nebo automaticky pomocí skladového softwaru dopravuje 
automatický podavač ve stroji boxy k jednotlivým výdejovým 
stanicím. Skladový systém minimalizuje prostoje obsluhy, a je 
tak ideálním řešením pro skladování velkého množství malých  
a středních dílů a komponentů, ke kterým je nutný rychlý 
přístup.

V minulém roce představila společnost Kardex komplexní ře‑
šení spočívající hned v několika systémech LR35 propojených 
do tzv. FramePick 4 Wholesale systému, který se skládá ze 
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Pomocí systému CarryPick, který pro Lekmer.com do skladu 
implementoval DB Schenker, udělá hračka dětem radost 
zpravidla ještě v den objednání.

SYSTÉM CARRYPICK  
NA VLASTNÍ OČI NA VIDEU



dvou až šesti systémů LR35, vychystávacích vozíků, pevných 
rámů s integrovanými systémy navádění obsluhy a vše řídí 
software PowerPick Global. Vychystávání probíhá do vozíků, 
které jsou umístěny za rámy. Na nich se nacházejí systémy na‑
vádění obsluhy (put‑to‑light), které operátora informují o množ‑
ství a pozici pro umístění odebíraného zboží.

Čtyřnásobné 
navýšení produktivity
Výhody komplexního vychystávacího sys‑
tému představíme na loňské instalaci v ni‑
zozemském velkoobchodu s technickým 
materiálem společnosti Wildkamp. Ta své 
zboží zaváží do 50 vlastních kamenných 
prodejen nebo přímo koncovým zákaz‑
níkům, včetně staveb. S ohledem na nárůst 
prodejů bylo zapotřebí zvětšit skladovací 
kapacitu a zvýšit přesnost vychystávání.

Produktové portfolio pro různá průmyslová 
odvětví, jako například stavebnictví, ze‑
mědělství a instalatérství, tvoří 5000 SKU, 
které jsou uskladněny v 3000 boxech.  
V tradičním regálovém skladu by tyto boxy 
zabraly 450 m2 plochy. Systém FramePick 4 
Wholesale umožňuje uskladnit všechny boxy na půdorysné 
ploše pouhých 67 m2, což představuje až 85% úsporu místa. 
Automatický sklad musí zajistit vyskladnění 500 objednávek 
průměrně s pěti řádky na objednávku každý den. „Pokud vy‑
cházíme z toho, že zákazník používá vychystávací vozíky  
s 16 lokacemi, tradiční sklad vyžaduje osm operátorů. Ve skla‑ 
du, kde je používán systém FramePick 4 Wholesale, je na‑
proti tomu možné navýšit počet boxů k vychystání na 300 za 
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hodinu,“ zdůrazňuje za dodavatele marketing co‑ordinator 
Blanka Lejsalová. S ohledem na to, že se operátoři pohybují 
mezi dvěma jednotkami LR35, bylo možné navýšit produktivitu 
každého operátora z původních 60 na 270 řádků za hodinu. 
To znamená, že na vychystávání jsou potřební pouze dva 
operátoři a jako bonus pracují s přesností 99,8 % nebo více.

Komplexní skladový systém FramePick 4 Wholesale kromě 
toho pomáhá zkrátit pochůzky obsluhy až o 65 %. „Díky 
kombinaci chytrých technologií navádění obsluhy pro minima‑
lizaci chybovosti a inteligentního sdružování objednávek je  
s jeho použitím možné až čtyřnásobné navýšení produktivity – 
to vše bez nutnosti kompletní přestavby skladu a bez nutnosti 
investovat do nákladných technologií, jakými jsou například 
dopravníkové pásy,“ dodává Blanka Lejsalová.

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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PRVNÍ ROLOVÉ DIGITÁLNÍ ŘEZACÍ PLOTRY BYLY VYUŽÍVÁNY ZEJMÉNA K ŘEZÁNÍ PÍSMEN Z NÁPISŮ, OBRYSŮ 
LOG A DALŠÍ JEDNODUCHÉ TVAROVÉ GRAFIKY VČETNĚ SAMOLEPICÍCH ETIKET. POSLÉZE PŘIBYLY STOLOVÉ 
PLOTRY SCHOPNÉ ŘEZAT HLADKOU A PAK I VLNITOU LEPENKU. DALŠÍM STADIEM, KTERÝM PROCHÁZÍME 
DODNES, JE SJEDNOCOVÁNÍ MOŽNOSTÍ ROLOVÝCH A STOLOVÝCH (DESKOVÝCH) PLOTRŮ  
S GRAVÍRKAMI A FRÉZAMI. SAMOSTATNOU KAPITOLOU JSOU PAK ŘEZACÍ PLOTRY KOMBINOVANÉ 
S TISKOVÝMI.

Miroslav Dočkal 

Řezací plotry a stoly  
se univerzalizují

i na deskové materiály, dopravované do stroje díky přísavkám 
a posuvnému pásu. SheetFeeder a odvíjecí systém Unwinding 
Device lze tak nyní kombinovat na plotrech ARISTO řad TL 
a GL. Další loňskou novinkou je BevelCut, což je zařízení 
pro šikmý řez pod úhlem 45° určené zejména k řezání vlni‑
tých lepenek, desek a dalších objemnějších materiálů. Dosud 
posledním modelem společnosti je vysoce automatizovaný 
produkční ARISTOMAT TL (Technology Line) se silně dimen‑
zovanými vývěvami a pracovní plochou konceptu matrix, 

V našem článku se podíváme zejména na loňské a le‑
tošní novinky klíčových výrobců, společností ARISTO, 
COMAC, GERBER, Summa, Mimaki, Zünd, ESKO 

(Kongsberg) a GRAPHTEC.

ARISTO krát čtyři
Jaké byly loňské novinky společnosti ARISTO v oblasti řezacích 
plotrů, využitelné pro obalový průmysl? Jako první zmíníme roz‑
šíření funkčnosti automatického podavače SheetFeeder z rolí  

COMAGRAV DIGI CORSA nově disponuje automatickým 
výměníkem nástrojů, chráněným proti nečistotám z obrábění.
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zajišťující dobrou fixaci řezaného materiálu. Čtvrtou novinkou 
je rozšíření využití technologie ARISTO Infracrease i pro protla‑
čování kartonplastu. Zařízení jej před protlačením nahřeje IR 
paprskem a tím zaručí jeho trvalou deformaci ve směru ohybu.

COMAC spojil frézu s plotrem
Novinky loni představila i společnost COMAC, český výrobce 
CNC strojů COMAGRAV. COMAGRAV DIGI CORSA je hyb‑
ridní stroj v rozměrech pracovní plochy až 3400 × 5000 mm, 
spojující frézovací router s velkoplošným řezacím plotrem. 
Dokáže proto jak frézovat pěny, tak řezat lepenku. Pracuje 
až se čtyřmi moduly najednou – tužkou, elektrickou oscilační 
hlavou, univerzálním modulem pro rylovací kolečko (dráž‑
kování a rýhování v‑cut, nařezávání fólií kiss‑cut, direct cut)  
a 3,6kW frézovacím vřetenem s 50 000 otáčkami a auto‑
matickou výměnou nástroje. Hlavní výbavou pro řezání jsou 
oscilační a pevné nože s rychlostí posuvu přes 1 m/s. Pro  
vlnitou lepenku a rychlé řezání jiných materiálů lehké a střední 
hustoty, jako jsou PVC či PE, je vhodný elektrický oscilační nůž 
(EOT) s frekvencí 18 000 úderů za minutu. Pneumatický osci‑
lační nůž (POT) s vysokým zdvihem oscilace řeže až 10mm 
PVC a těžké pěny. 

Stroj automaticky načítá kamerovým 
systémem QR kódy z materiálu,  
a je tak schopen řezat díky odví‑
ječi více souborů za sebou bez 
přítomnosti operátora. Cyklonové 
odsávání špon s integrovaným chla‑
zením nástroje pro řezání hliníko‑ 
vých a Dibond desek podle výrobce  
o 90  % lépe odsává zbytkový ma‑
teriál po frézování. 

Stroje COMAGRAV rovněž vstoupily do letošního roku s ino‑
vovaným designem, přičemž oranžové prvky na bocích slouží 
i jako bezpečnostní prvek, a novými průmyslovými tlačítky na 
operátorském pultu pro obsluhu vakua i odsávání a také pro 
spouštění řezacích operací. 

Další novinkou je EOT modul. Elektrická oscilační hlava  
s 1,5mm zdvihem umí řezat maximální rychlostí stroje napří‑
klad vlnitou lepenku, reboardy či sendvičové materiály. Řídicí 
systém Pilot TDP dostal nové jádro s možností osazení libo‑
volným počtem modulů. Nyní obsahuje i knihovnu materiálů  
a nástrojů. Vylepšen k větší přesnosti a rychlosti byl i automa‑ 
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tický laserový senzor osy Z pro kalibraci délky nástrojů. 
Novinkou je i automatický odvíječ materiálu, který je na přání 
dodáván ve verzi Digi RC. 

GERBER, Summa a Mimaki
Plotry GERBER série Envision jsou podle výrobce nejrychlej‑
šími plotry na trhu s vedením materiálu pomocí děrování na 
jeho okraji. Na loňském ročníku pražského veletrhu Reklama 
Polygraf představil Spandex v evropské premiéře Gerber MCT 
cutter, print‑to‑cut systém na pevné i flexibilní archy i role, podle 
modelu v rozměrech od 1,6 × 1,6 do 3,2 × 6,4 m.

Přejděme k novinkám společnosti Summa. Mezi rolové řezací 
plotry patří řady Summacut D pro menší kapacity, Summa 
S‑Class 2 D pro vyšší produktivitu se systémem OPOS X  
a Summa S‑Class 2 T pro nejvyšší výkony s technologií tan‑
genciálního nože, který umožňuje řezání velmi houževnatých 
fólií a velmi malých detailů. 

Řadě SummaCut‑R umožňuje technologie OPOS X číst křížové 
značky pro řezání obrysu nejen na standardních materiálech, 

Nahoře: Řezací hlava plotru 
ARISTO (Dual Mode Cutting Device)
Vlevo: Nový design hybridního 
stroje COMAGRAV DIGI CORSA

COMAGRAV DIGI CORSA  
V AKCI NA VIDEU
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ale také na reflexních, holografických a zrcadlových, stejně 
jako zalaminovaných.

Pryč je doba, kdy jsme si japonského výrobce Mimaki spojo‑
vali pouze s tiskovými plotry, případně ojediněle s rolovými 
řezacími. Společnost již dodává i řezací stoly. CFL‑605RT je 
kompaktní flatbed plotr pro řezání a bigování, který lze zkom‑
binovat s UV LED tiskárnou Mimaki. Řezná plocha u něj činí 
610 × 510 mm při řezacím tlaku do 1500 g. Univerzální 
průmyslová řada flatbedů CF2 řeže škálu materiálů od sub‑
strátů pro reklamu až po gumu a plasty. 

Zünd na FachPacku i Fespě
Známá švýcarská značka zvládá zpracování složitých obalů 
z vlnité i hladké lepenky i komplikované tvary z pěnových 
materiálů. Deskové plotry Zünd třetí generace obsahují ze‑
jména dvě řady: modulární S3 pro menší rozměry a D3, do 
níž patří podle výrobce nejproduktivnější automatizovaný des‑
kový řezací plotr na trhu s dvěma rameny. Novinkou, kterou 
jsme mohli vidět například na loňském veletrhu FachPack, je 
automatický systém podávání a odebírání velkých archů BHS 
150 (Board Handling System) určený až pro 1,5m stoh bez 
potřeby zásahu operátora. Na veletrhu FESPA 2019 byla 
představena automatická linka Zünd G3 se dvěma pracov‑
ními rameny a automatickým systémem nakládky a vykládky 
potištěných archů vlnité lepenky. Díky kamerám snímajícím 
arch zespodu i shora je dobře využitelná i v případě prů‑
myslové kartonáže, která často vyžaduje formátování archů  
z rubové strany. 

V loňském roce byl rovněž uveden na trh řezací nástroj Zünd 
Press Cutting Tool – PCT pro vlnitou lepenku, který jsme blíže 
představili v říjnovém vydání magazínu Packaging Herald.

Ve druhé polovině roku 2019 představila společnost ESKO 
řezací stůl Kongsberg C Edge, který je vhodný i pro vzorko‑
vání a výrobu obalů z hladké a vlnité lepenky. Rychlost stroje 
je až 75 m/min. při zrychlení (akceleraci) až 1 G. Rychlost  
i zrychlení lze dále zvyšovat upgradem.

GRAPHTEC zakončil 
loňský rok dvakrát
Japonské rolové i stolní (firma používá toto označení spíše než 
obvyklejší „deskové“) plotry GRAPHTEC, které podle údajů 
výrobce tvoří až 70 % všech řezacích plotrů na světovém 
trhu, nabízí nyní na českém trhu i společnost Igepa, původně 
zejména papírenská firma, spolu s tiskárnami Epson a OKI. 
Koncem loňského roku otevřela nový showroom v Horních 
Počernicích, kde kromě například velkoformátových tiskáren 
Epson najdete i řezací plotry GRAPHTEC. Letos k nim má 
přibýt i model GRAPHTEC CE7000. 

V závěru roku proběhla i jiná událost spojená s plotry zmí‑
něné značky. Jejich další český distributor, společnost Bitcon, 
uspořádal ve svém pražském sídle workshop zaměřený na 
řezání a další dokončovací technologii, vhodné i pro výrobu 
krabiček a skládaček. 

Obecné trendy:  
zvětšování, modularita,  
univerzalita, produktivita
Na závěr si shrneme hlavní trendy, které můžeme na trhu po‑
zorovat. Růst produktivity vede k tomu, že řezací plotry jsou 
v obalovém průmyslu využívány kromě vzorkování stále více 
i k samotné produkci menších nákladů obalů či etiket. Z dří‑
vějších průměrných rozměrů ploch řezacích stolů kolem 1 m2 
se stroje stále zvětšují. Přesněji řečeno: prodává se více vět‑
ších modelů, přestože v nabídce jsou i menší. Stroje jsou stále 
modulárnější a mnoho nástrojů lze dokoupit později v opci 
a stroj jimi dovybavit. Opční zařízení jsou často určena pro 
automatizaci výroby. 

Roste také schopnost plotrů zpracovávat více materiálů. Plotry, 
které jsou schopny řezat i silnější lepenku, velmi často zvládají 
(byť obvykle je potřeba výměna řezného nástroje) i další mate‑
riály, například gumu, desky, voštiny, plasty či dřevo. Zejména 
ti, kdo uvažují o řezání těžkých vícevrstvých lepenek či hlad‑
kých lepenek vyšší tloušťky a plošných hmotností (gramáží), 
by měli zvážit koupi univerzálnějšího stroje, jehož cena často 
nebude o tolik vyšší. 

TECHNOLOGIE 

Společnost Summa, známá především v signmakingu, 
vyrábí řezací plotry a stoly mnoha velikostí i výbavy.

PŘEDSTAVENY BYLY  
DVA PLOTRY — VÍCE NA

ESKOLOVÁNÍ PRODUKTIVITY —  
VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU 
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DŘÍVE JSME JE NAZÝVALI TISKOVÉ PLOTRY A DODNES TAK ŘÍKÁME ZEJMÉNA TĚM Z NICH, KTERÉ 
KOMBINUJÍ TISK S ŘEZÁNÍM V JEDNOM STROJI. SEZNAMTE SE SE SOUČASNÝMI DIGITÁLNÍMI 
VELKOFORMÁTOVÝMI TECHNOLOGIEMI VHODNÝMI PRO OBALOVÝ PRŮMYSL. ANO, 
TECHNOLOGIEMI: EVOLUCE DIGITÁLNÍHO TISKU SE TOTIŽ ROZBĚHLA DO NĚKOLIKA SMĚRŮ.

Miroslav Dočkal

Velkoformátové 
digitální tiskárny 
pro obalový průmysl

Ocenění SGIA loni získaly hned dva inkjetové stroje Durstu z řady Delta 
pro potisk lepenek: SPC 130 a (nahoře zobrazený) WT 250.
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Dvě ocenění Durstu
Na sklonku loňského roku udělila asociace SGIA ocenění 
Produkt roku 2019 dvěma tiskárnám Durst Delta pro potisk 
hladké i vlnité lepenky. První obdržel model SPC 130 v ka‑
tegorii Nejlepší single‑pass tiskárna, druhé v kategorii Nová 
RTR/Hybrid/Flatbed technologie si odnesl model WT 250.

Tiskárna Delta SPC 130 získala ocenění zejména za univerzál‑
nost, nízké požadavky na údržbu a spolehlivost i v nepřetržitém 
provozu. Určena je pro zákazníky s produkcí nad 10 milionů m2 
vlnité lepenky ročně. WT 250 byla oceněna za schopnost 
automatického provozu, kvalitu tiskových výstupů srovnatelnou 
s ofsetem a inkousty na vodní bázi s certifikací pro potisk pri‑
márních obalů na potraviny. 

Hewlett-Packard: do různých stran
Řada velkoformátových tiskáren HP Latex je již vhodná i pro 
potisk lepenek. Jednou z jejích výhod je mimo jiné to, že na‑
bízí i bílou barvu, která – na rozdíl od klasických UV barev – 
časem nežloutne i bez další ochrany.

Řada PageWide obsahuje mimo jiné i stolní modely pro běžný 
kancelářský tisk, řadí se do ní ale i modely určené pro potisk 
hladké i vlnité lepenky. Dosud posledním z nich je termální 
jednoprůchodová inkjetová tiskárna HP PageWide C500. 
Tiskne barvami na vodní bázi bez UV reaktivních chemikálií, 
a je proto vhodná i pro potisk spotřebitelských a skupinových 

obalů na potraviny bez nutnosti bariérové vrstvy. Pro potisk 
například samolepicích etiket a dalších flexibilních materiálů 
mohou být samozřejmě využity i ekosolventní velkoformátové 
tiskárny HP Scitex a další řady.

Océ je již plně Canon
Od letošního roku již společnost Océ, integrovaná do 
Canonu, zcela opouští své původní jméno a nese název 
Canon Production Printing. S Océ jako značkou velkoformá‑
tových tiskáren se ale zřejmě budeme nadále, přinejmenším 
po určitou dobu, setkávat. Šest modelů flatbed tiskáren Océ 
Arizona 1300 nabízí rychlost tisku přesahující 50 m² za 
hodinu v některých aplikacích a je určen pro celkovou pro‑
dukci až 15 000 m² ročně. Menší GT varianty pracují s roz‑
měrem tiskového stolu 1,25 × 2,5 metru, větší XT s rozměrem  
2,5 × 3,08 metru. Jako první UV tiskárny od Océ vytvrzují 
výtisky LED diodami, což vede k prodloužení životnosti ně‑
kterých dílů, zejména samotné vytvrzovací jednotky, a navíc 
není nutné čekat na zahřátí jako u předchozích UV výbojek. 
Inkousty mají certifikát UL GREENGUARD Gold. 

Z dalších loňských novinek Océ stojí za zmínku Colorado 
1650 z řady UV gelových strojů určených spíše pro jiné 
tržní segmenty (zejména tisk plakátů a další signmakingové 
aplikace), z ostatních barevných velkoformátových tiskáren 
Canonu pak zejména řada imagePROGRAF PRO s bezokra‑
jovým tiskem.

TECHNOLOGIE 

Společnost Durst vyrábí i další 
inkjetové stroje pro potisk lepenek,  
na snímku model Rho1330F. Řada strojů HP PageWide pro 

potisk lepenek inkousty na vodní 
bázi výrazně zahýbala trhem, 
zejména aktuální model C500.
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Epson s bulk systémem
Od loňského prosince jsou na trhu první dvanáctibarvové 
velkoformátové tiskárny Epsonu: SureColor SC‑P7500 a SC‑
‑P9500 s 99% pokrytím vzorníku Pantone a novými inkousty 
Epson UltraChrome Pro12 s technologií K3. Určeny jsou i pro 
nátisk, není proto vyloučeno jejich použití při výrobě věrných 
maket (vzorků obalů).  

Zapomenout bychom neměli ani na novější modely pro 
velké tiskové objemy SC‑S60610L a 80610L, které 
oproti předchozím modelům snížily tiskové náklady  
o 20–30 %. Jedním z důvodů je možnost výměny 
700ml cartridgí za externí bulk systém, do něhož se 
vkládají 1500ml sáčky s inkoustem. Bulk systém se  
i pod jinými názvy (tedy zásobování tiskárny z velko‑
objemových zásobníků místo z kazet) již na trhu zřejmě 
dominantně prosadil, můžeme jej dokonce vidět i ve 
spotřebitelských stolních tiskárnách.

Roland a Mimaki 
kombinují tisk s ořezem
Mezi kombinované tiskově‑řezací plotry na rolové a flexibilní 
materiály se tradičně řadí zejména stroje značek Roland DG 
a Mimaki. První z nich nabízí na našem trhu společnost Bitcon. 
Japonský Roland přišel s kombinovanými plotry na trh jako 
první a dnes nabízí v této oblasti zejména řady VersaCamm 
a Soljet Pro, ovšem i samostatné tiskárny řad VersaArt a Soljet 
Pro či samostatné řezací plotry. Loňským přírůstkem je řada 
kombinovaných tiskáren VG2, konkrétně modely 540 a 640. 
Pokud jde o tisk samolepek, který bude obaláře zajímat zřejmě 
na těchto strojích nejvíce, mají certifikaci předních výrobců sa‑
molepicích materiálů 3M a Avery Dennison. Používají nové 
inkousty TR2 s vyšší otěruvzdorností i trvanlivostí, automatická 
přítlačná kolečka a zhruba čtyři desítky dalších vylepšení.

Pokud jde o Mimaki, neměli bychom zapomenout přede‑
vším na UV roll‑to‑roll tiskárnu s integrovaným řezacím plotrem 
Mimaki UCJV300‑160 nebo flatbed JFX200‑2513. Rolová 
tiskárna s novými UV LED inkousty LUS‑170 je určena i pro 
potisk etiket bez nebezpečí jejich smrštění a vzhledem k po‑ 
užité tiskové technologii umožňuje okamžitou finalizaci. 
Flatbed tiskne rychlostí až 25 m²/h ve formátu 2,5 × 1,3 m.

Ricoh a OKI
Ricoh představí na červnovém veletrhu Drupa v Düsseldorfu 
mimo jiné vylepšené archové tiskárny Pro C7200 a Pro 
C9200 a velkoformátovou latexovou roll‑to‑roll tiskárnu Pro 
L5160 s duálním barevným systémem CMYK, oceněnou 
agenturou Buyers Lab. Jde mimo jiné o další důkaz šíření 
technologie latexového tisku, před lety uvedené na trh v jiné 
podobě od společnosti Hewlett‑Packard.

Letošní dosud největší novinkou OKI je obsáhlá databáze 
pro uživatele grafických širokoformátových ekosolventů 
ColorPainter, která čítá přes 31 000 profilů tiskových médií 
pro softwarové ripy různého stáří a výrobců, včetně značek 
ONYX a Caldera.

Černý vzadu: HandTOP
Za zmínku stojí rovněž u nás méně známé UV LED velkofor‑
mátové tiskárny HandTOP, představené na sklonku loňského 
roku svým moravským distributorem AWC nedlouho po jejich 
listopadové premiéře ve Slovinsku. Jde o 3,2m rolovou tis‑
kárnu HTH3200UV RTR‑turbo a dva modely flatbedů, posta‑
vených na tiskových hlavách Ricoh Gen6 (HT2512UV‑Gen6) 
a Konica Minolta K1024A (HT2512UV KM102A). Oba flat‑
bedy pracují s tloušťkou materiálu až 100 mm, první při rych‑
losti až 60 m2/h a druhý až 156 m2/h. 

Do vyšších nákladů 
a potravinářských obalů
Chceme‑li shrnout hlavní změny v této oblasti, jsou to zejména 
následující: stoupá důraz na ekologii potisku, včetně certifikátů 
pro potisk primárních obalů potravin. Klasický solvent mizí, 
ekosolvent částečně drží, částečně mírně opouští své pozice. 
Roste rovněž tlak na energetickou úspornost, zejména u UV 
inkjetu, kde se projevuje nejvíce v přechodu na LED sušení. 
Rozšiřují se možnosti softwaru, který produkci jednak automa‑
tizuje, jednak zrychluje, a zajišťuje spolu s fyzickým zdoko‑
nalováním barev (inkoustů, tonerů, gelů apod.) rovněž vyšší 
barevnou věrnost. Stoupající produktivita vede k neustálému 
posouvání objemového bodu zlomu v efektivitě využití digi‑
tálních tiskových technologií oproti konvenčním, kterými jsou 
především ofset, flexotisk a hlubotisk. A konečně, zajímavá je 
renesance již dříve existujících inkoustů na vodní bázi, nyní 
ovšem de facto vylepšených UV vlastnostmi, které útočí na 
„klasický“ UV inkjet.

EVOLUCE DIGITÁLNÍHO 
TISKU SE ROZBĚHLA 

DO NĚKOLIKA SMĚRŮ.

Čínský UV LED inkjet HandTop HT3200 RTR, 
vhodný mimo jiné pro velkoformátový potisk etiket.
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Postupně se však z ručních pracovišť stávají logické flexibilní 
celky. Ty zde od letošního roku spojují do plynulého toku  
s použitím strojů; s možností zapojení budoucí kolaborativní 
robotiky. „Klientům postupně odhalujeme možnosti v oblasti 

Ve společnosti Marvinpac se snaží jít v copackingu 
cestou maximální automatizace, ale zároveň si uvědo‑
mují nenahraditelnou funkci manuální práce. Ve firmě 

HOPI HOLDING zatím stále převažuje manuální balení. 

SLUŽBA COPACKING (CONTRACT PACKAGING) V SOBĚ ZAHRNUJE PŘEBALOVÁNÍ VÝROBKŮ,  
VÝROBU SKUPINOVÝCH BALENÍ A MNOHÉ DALŠÍ AKTIVITY. K DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ KVALITY JSOU  
POTŘEBA SPECIÁLNÍ STROJE, ALE TAKÉ ŠIKOVNÉ RUCE OPERÁTORŮ. MEZI TRADIČNÍ POSKYTOVATELE  
PODOBNÉHO SERVISU S PŘIDANOU HODNOTOU PATŘÍ NAPŘÍKLAD SPOLEČNOSTI HOPI HOLDING  
A MARVINPAC CZ.

Adriana Weberová

Copacking postupně  
ovládá automatizace

TECHNOLOGIE 
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Jako příklad uvádí technické řešení pro výrobu displejů, které 
je třikrát rychlejší než používaný manuální proces. Koncepce 
flexibilních automatických modulů dopravníků, zavíračů a eti‑
ketovacích center umožní v různých kombinacích dvakrát až 
třikrát rychlejší produkci s až 30% úsporou současných lid‑
ských zdrojů. „Namísto pevně zabudovaných strojů, spoje‑
ných v jeden celek řízený z jednoho místa, jsme určili směr 
vývoje technologické linky, která nemusí být pevně spojena 
se zemí, nemusí mít stejný tvar ráno jako večer a k jejímu 
zprovoznění, nastavení a spojení není potřeba speciálních 
dovedností, nástrojů a dokonce ani znalosti programování. 
Linka funguje jako spotřebič připojený k síti internet,“ vysvět‑
luje Martin Středa.

V Marvinpacu jdou v oblasti plnění potravin (čaj, kávové 
kapsle) stejně jako u kosmetiky cestou automatizace. „Kde to 
je jen trochu možné, snažíme se o automatizaci. Na druhou 
stranu automatizace dává smysl jen při úspoře nákladů  
a návratnosti investice v kratším časovém horizontu. Mnohdy 
jsou manuální výroba a balení nenahraditelné. Naši operátoři 
zboží nejen balí, ale také kontrolují kvalitu výrobků, což stroje 
zatím neumějí,“ připomíná Jan Pavlík.

V loňském roce zde například instalovali dvě plně automatické 
linky na plnění a balení kosmetických produktů. V rámci sku‑
piny Marvinpac pak začal projekt plně automatického repac‑
kingu kávových kapslí do prodejních balení specifických pro 
určitý trh. „Specializujeme se na výrobu a balení dárkových 
sad. Tato aktivita prostupuje všemi našimi oblastmi zaměření. 
Vyrábíme 250 000 ks dárkových krabiček týdně. Strojové vy‑
bavení postupně inovujeme a vybavujeme podle požadavků 
nových projektů,“ doplňuje Jan Pavlík. V rámci balení se zde 
snaží inovovat i použitý materiál, testují nová lepidla, lepenky 
a další. „Inovace se projevují nejen v technologickém vyba‑
vení, ale i ve výrobním procesu. Připravujeme například pro‑
jekt dalšího využití papírového obalového materiálu ve formě 
lepenky na výrobu dárkových sad,“ doplňuje.

copackingu, což plně podporuje náš cíl, kterým je maximální 
flexibilita při plném využití kapacit,“ vysvětluje Martin Středa, 
VAS improvement manager firmy.

HOPI HOLDING nabízí služby ručního a automatického 
balení pracích a čisticích prostředků, drogistického zboží, 
kosmetiky, body a hair care, ale také potravin – převážně 
čokolády, sušenek a mléčných produktů. „Jde o služby od pře‑
lepování etiket (lokalizace produktu) přes svazkové balení do 
fólie, papíru, technologie sleevu nebo pásky, dále kompletní 
etiketování a identifikace produktů po vytváření mixovaných 
vystavitelných balení shelf ready packaging a reklamních 
displejů,“ vyjmenovává Martin Středa. Nejvyšší poptávka je  
v poslední době po baleních typu SRP a displejích. Důvodem 
je převažující snaha prodejců o minimalizaci nákladů spoje‑
ných s vybalováním volně balených výrobků. Dalším důvodem 
je spojení s různými akcemi výrobců, kde je snahou zviditel‑
nění produktů.

Skupina Marvinpac CZ je rozdělena na dvě divize. První 
nabízí služby v oblasti contract packaging a manufactu‑
ring především pro potraviny (káva, čaj) a spotřební zboží. 
„Zajišťujeme kompletní servis od návrhu balení, zajištění tech‑
nologie pro balení, nákupu materiálu a obalů až po konečnou 
logistiku. Proto si nás vybírají hlavně zahraniční společnosti, 
kterým nabízíme kompletní servis na globální úrovni. Roste 
poptávka právě po vývoji inovativních obalových řešení  
a jejich realizaci,“ připomíná Jan Pavlík, regional business de‑
velopment director společnosti Marvinpac CZ.

Druhá divize, MS BeautiLab, vyvíjí a vyrábí kosmetické vý‑
robky ve Francii a Švýcarsku. V České republice pak probíhá 
plnění do primárních obalů v čistých prostorech a následné 
prodejní balení. Vše, stejně jako v první divizi, je realizováno 
pod jednou střechou. Zákazník má jeden kontakt pro kom‑
pletní výrobu svého kosmetického produktu. O zmíněnou spo‑
lupráci roste zájem hlavně u firem z USA a západní Evropy.
Ve skupině zaznamenávají narůstající nároky na lokalizaci 
a customizaci výrobků. „Z uvedených důvodů instalujeme tis‑
ková řešení pro přímý tisk a k tomu i upravujeme informační 
systém. V potravinách jsou výrobní série samozřejmě poměrně 
vysoké, v kosmetice jde mnohdy o série v řádu tisíců kusů,“ 
vysvětluje Jan Pavlík. 

Z hlediska využívaných technologických postupů neexistuje  
v copackingu plně univerzální proces. Technologie v HOPI 
navrhují s ohledem na udržitelnost současné koncepce pro‑
dukce a zároveň možnosti rychlé a jednoduché přestavby na 
různé nové varianty produktů. „Potvrzuje se nám, že spíše než 
ke změnám v technologii dochází ke změnám způsobů jejího 
využití,“ podotýká Martin Středa.

V MARVINPACU 
SE SNAŽÍ JÍT CESTOU 

MAXIMÁLNÍ 
AUTOMATIZACE.

PROJEKT NOVÉ DIMENZE  
V COPACKINGU – VÍCE NA
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SPOLEČNOST THIMM PACK’N’DISPLAY VE VŠETATECH POUŽÍVÁ OD LEDNA NOVÝ STROJ PRO 
DIGITÁLNÍ LASEROVÝ VÝSEK VLNITÉ LEPENKY HIGHCON BEAM 2C, KTERÝ JE V TOMTO PROVEDENÍ 
JEDINÝ V EVROPĚ. LASER DOKÁŽE VYŘÍZNOUT KONSTRUKCE Z VLNITÉ LEPENKY, KTERÉ BYLY DOPOSUD 
OBTÍŽNĚ VYROBITELNÉ NEBO NEREALIZOVATELNÉ, A TÍM OTEVÍRÁ DESIGNÉRŮM DALŠÍ PROSTOR 
JEJICH KREATIVITĚ. CELKOVÁ INVESTICE VČETNĚ PŘESTAVBY HALY A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ ČINILA  
KOLEM 1,8 MIL. EUR.

Adriana Weberová

THIMM pokračuje  
v digitalizaci

Nový stroj řeže i gravíruje laserem vlnitou lepenku s naprostou 
přesností. Rylování (bigování) umožňuje patentovaná techno‑
logie DART (Digital Adhesive Rule Technology). Celý proces 
od návrhu až po vlastní výrobu probíhá digitálně, bez výseko‑ 

Digitální zpracování vlnité lepenky – od přípravy dat 
přes digitální potisk po digitální laserový výsek – při‑
náší mnoho výhod jak designérům, tak marketérům  

i nákupčím obalů a POS/POP stojanů. 
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V THIMMu jsou přesvědčeni, že se digitální obaly dotknou 
různých oborů, a proto by o nich měli všichni vědět co nejvíce. 
„Čím dříve, tím rychleji tyto výhody budou moci využít ve svůj 
prospěch. Naši designéři jsou nadšeni novými možnostmi, 
které jim dovolují dívat se na konstrukce ze zcela nového po‑
hledu a být mnohem kreativnější,“ zdůrazňuje Leoš Máslo. 

Jedna z prvních realizovaných zakázek byla výroba malých, 
pultových displejů. Dále ve Všetatech vyrobili dárkový obal  
na košile. Jedná se o bílou krabičku, jejíž překlápěcí víko je 
ozdobené výraznými, laserem vyřezanými ornamenty. Když 
se do podobného obalu vloží barevná košile, zákazníky 
nadchne jednoznačně více než obyčejný plastový průhledný 
sáček. 

vých forem, flexibilně, spolehlivě a rychle. „Investice do stroje je 
logickým krokem v digitalizaci produkce THIMM pack’n’display 
ve Všetatech,“ uvádí Leoš Máslo, project manager POS & POP, 
a dodává: „V loňském roce zde bylo založeno centrum pro 
výrobu POS a POP produktů, kde již úspěšně využíváme 
digitální tisk a nový stroj nám právě v této oblasti pomůže  
realizovat rostoucí poptávky po digitálních 
obalech, a to i ty, které by jinak nebyly vyro‑
bitelné.“ Stroj byl do závodu dodán v prosinci 
2019. „Protože jsme měli prostory již připra‑
vené, instalace probíhala za běžného provozu 
a první testovací vzorky jsme vyráběli již druhý 
týden v lednu 2020,“ říká Leoš Máslo.

Digitalizace posouvá 
zpracování vlnité lepenky
Digitální stroje v porovnání s konvenčními stroji pomáhají 
pružněji reagovat na rostoucí poptávku po nových výrob‑
cích a individualizovaných variantách zboží přímo na míru 
spotřebitelům. 

„Digitální výroba obalů pro malé, ale i velké, individua‑
lizované a často se měnící zakázky nabízí flexibilní řešení  
a posouvá zpracování vlnité lepenky na novou, vyšší úroveň. 
Nejenže digitální laserový výsek pracuje bez výsekových ná‑
strojů, ale dokáže vyříznout i velmi jemné kontury, které výs‑
ekové nože technologicky nemají šanci zpracovat,“ potvrzuje 
Leoš Máslo a připomíná: „Vedle digitálního tisku technologií 
digitálního laserového výseku logicky rozšiřujeme naše mož‑
nosti pro digitální výrobu obalů a POS/POP produktů z vlnité 
lepenky. Tím, že trh si na tyto nové možnosti teprve zvyká a učí 
se, kde a jak digitální laserový výsek využít, vidíme náš úkol  
i v šíření osvěty a naše zákazníky intenzivně v přípravě nových 
obalových a prezentačních variant doprovázíme.“

Highcon Beam 2C je určen pro zpracování vlnité 
lepenky o tloušťce až 3 mm (typ EE). Stroj zpracovává 
přířezy o minimálních rozměrech 500 × 700 mm  
a o maximální velikosti 760 × 1060 mm. Jeho rychlost 
závisí na rozsahu zakázky, množství výřezů atp.,  
ale lze dosáhnout rychlosti zpracování až  
4000 přířezů (archů) za hodinu. Od předchozích typů 
strojů se liší zejména svou rychlostí zpracování  
a možností zpracovat vlnitou lepenku až o tloušťce  
3 mm. Uvedenou kombinaci předchozí generace strojů 
neměly – buď měly nízký výkon, nebo byly určeny pro 
materiály pouze do 2mm tloušťky.

Dárkový obal vyrobený 
digitálním laserovým 
výsekem.

Nový stroj řeže i gravíruje 
laserem vlnitou lepenku  

s naprostou přesností.
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Nová ochrana spočívala ve využití 
VCI fólie v kombinaci s antikorozními papíry
Firma vyrábějící vznětové motory a kompletní pohonné jed‑
notky si během testů v klimatické komoře všimla výskytu koroze. 
K ochraně proti korozi používala při přepravě mezi jednot‑
livými výrobními zařízeními olej. Společnost hledala kvalitní 
řešení, díky němuž by použití oleje před balením nebylo zapo‑
třebí, a zásilky by se nemusely balit opakovaně. Nová ochrana 
spočívala ve využití VCI fólie v kombinaci s antikorozními pa‑
píry od společnosti ANTALIS|BRANOPAC CZ. Výsledkem je 
balení dokonale odolné proti korozi a úspora nákladů. „Už při 
samotné výrobě a montáži mohou vhodně zvolené ochranné 
prostředky s VCI urychlit průběh technologických procesů, pří‑
padně vynechat kroky nutné při výrobních operacích, které 
vyžadují odstranění rizika a jsou spojeny s konzervací a ná‑
sledně odstraněním konzervačních prostředků,“ doporučuje 
Stanislav Aberle ze společnosti BRANOPAC CZ, která patří 
do skupiny ANTALIS. Zkušenosti s antikorozním balením má 
také společnost TART, která vyrábí a doporučuje teplem smršti‑
telný obalový materiál pro široké průmyslové využití jak v ob‑
lasti civilní, tak vojenské. Jde o obalovou fólii, jejímž základem 
je polyetylen. „Fólie obsahuje přísady pro ochranu kovových 
dílů před korozí – VpCI inhibitory. Dále také přísadu pro sta‑
bilizaci obalu před UV zářením. Obal je teplem smrštitelný  
a pevný tak, aby zajistil dostatečnou ochranu balených vý‑
robků před mechanickým poškozením,“ upřesňuje Karel Čefelin 
ze společnosti TART. Výhodou použití zmíněného obalového 
materiálu je spojení ochrany před mechanickým poškozením 
i před korozí. Aplikován byl například k ochraně turbíny při 
exportu nebo jako dlouhodobá ochrana vojenské techniky.

Antistatické balení slouží k ochraně produktů před poško‑
zením statickou elektřinou. Jeho význam roste především v elek‑ 
trotechnickém průmyslu. Ochranné antistatické prostředky 
ESD (electro‑static discharge) nabízí například společnost 
EUROSTAT. „V našem portfoliu máme hlavně pevné (traye)  
a flexibilní (sáčky) řešení ESD ochrany. U trayů je nyní trendem 
náhrada vodivého polystyrenu za antistatické disipativní ře‑
šení,“ uvádí Milan Gubka, sales engineer firmy. Společnost 
nabízí v oblasti disipativních řešení materiály E‑Stat (s uhlí‑
kovými vlákny), Nano‑Stat (uhlíkové nanotrubice), Color‑Stat 
(barevné materiály), Clear‑Stat (transparentní materiály) nebo 
například Soft‑Stat (ABS/TPU).  

Koroze mívá vážné důsledky pro firmy působící v ko‑
voobráběcím průmyslu, např. pro dodavatele automo‑
bilových dílů nebo výrobce strojírenského vybavení.  

K ochraně podobných produktů se běžně používají aplikace 
prchavých inhibitorů koroze (VCI). Jejich hlavní výhoda coby 
efektivní ochrany před korozí spočívá v tom, že nevyžadují 
ochranu pomocí oleje. Kovové součásti lze používat hned po 
vybalení, není nutné je mýt ani jinak čistit.

MATERIÁLY

LOGISTIKA V MNOHA PŘÍPADECH VYŽADUJE 
ANTIKOROZNÍ A ANTISTATICKÉ BALENÍ. 
OBĚ SKUPINY SPECIÁLNÍCH OCHRANNÝCH 
PROSTŘEDKŮ ZAJIŠŤUJÍ IDEÁLNÍ KLIMA V OBALU 
PRO PRODUKTY CITLIVÉ NA VLHKOST NEBO 
STATICKOU ELEKTŘINU. PRVNÍ SKUPINA JE 
ZPRAVIDLA NEZBYTNÁ PŘI DLOUHODOBÉM 
USKLADNĚNÍ, ZVLÁŠŤ VENKOVNÍM, ALE TAKÉ PŘI 
NÁMOŘNÍ PŘEPRAVĚ. ANTISTATICKÉ BALENÍ MÁ 
SVÉ NEZASTUPITELNÉ MÍSTO U ELEKTRONIKY.

Adriana Weberová 

JAK NA  
VLHKOST  
A STATICKOU 
ELEKTŘINU
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VYBRAT SI LZE MEZI SUCHOU NEBO  
TEKUTOU KONZERVACÍ — VÍCE NA
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Trvalá udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí je velkým tématem současnosti, jehož součástí je často zmiňovaná 
tzv. UHLÍKOVÁ STOPA. Tou rozumíme NADMĚRNÉ ZATĚŽOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CO2 se všemi 
jeho negativními důsledky. Snaha minimalizovat emise CO2, které jsou průvodním jevem většiny našich aktivit, se tak 
stala trvalou součástí strategických cílů firem a společností.

DS SMITH může snížit  
uhlíkovou stopu vašeho podnikání

V DS Smith pro vás vytváříme obaly na míru. Řešíme optimální slo-
žení materiálu s cílem použití jen takového objemu surovin, který 
je nutný pro zabezpečení všech potřebných parametrů. Konstrukci 
obalu navrhujeme s ohledem na maximální využití použitých ma-
teriálů a minimalizaci odpadu. Dbáme na soulad velikosti obalu 
s baleným produktem, abychom vám pomohli realizovat úspory 
v oblasti dopravy a skladování. Je totiž smutným faktem, že třeba 
v oblasti e-commerce jezdí zhruba 50 % balení více než ze čtvr-
tiny prázdných.

Obal je nenahraditelnou součástí výrobku a v celém dis- 
tribučním cyklu plní řadu důležitých funkcí. I po splnění všech  
funkcí a skončení životnosti obalu nabízí DS Smith řešení. V roz-
sáhlé síti svých výrobních závodů zpracovává recyklované obaly  
a vyrábí nové plnohodnotné papíry pro následnou výrobu obalů no-
vých. Cyklus „od obalu k obalu“ přitom může trvat pouhých 14 dnů. 

V rámci divize recyklace se však dokážeme postarat o řádnou  
a ekologickou recyklaci či likvidaci i nepapírového odpadu.  
K realizaci a vyhodnocení přínosů máme své know-how a řadu 
nástrojů a odborníků, kteří jsou našim klientům k dispozici. 

www.dssmithpackaging.cz
www.obalyprobudoucnost.cz

Hodnocení snižování uhlíkové stopy je často komplikované, 
protože ke snížení emisí v určité oblasti našich aktivit jsou 
zpravidla nutné kroky a procesy, které samy CO2 rovněž 

emitují. Celkové zhodnocení opravdu dosaženého snížení je tedy 
často komplikovaným výpočtem celkové bilance.
 
DS Smith je výrobcem vlnité lepenky a obalů z vlnité lepenky. 
Tento materiál patří z hlediska životního prostředí a trvalé udržitel-
nosti jednoznačně k těm nejšetrnějším. Je stoprocentně recyklova-
telný a lze ho vyrábět ze 100% recyklovaných vláken. Recyklací 
papírových vláken a jejich dalším použitím tak můžeme každý 
rok ušetřit až 360 000 stromů od pokácení a neoslabovat 
tak plíce naší planety. Nicméně i v případě použitých papírů  
z primárních vláken jsou tyto z obnovitelných a kontrolovatelných 
zdrojů. Vlastní výroba papíru a recyklace již použitých obalů je 
samozřejmě energeticky náročná a má velkou spotřebu vody. Pro 
zhodnocení pozitivního vlivu výroby a používání vlnitých lepenek 
na snižování uhlíkové stopy tady platí výše uvedené složité pro-
počty celkově prokazatelně pozitivní bilance. 

DS Smith plní v těchto oblastech jasné dlouhodobé úkoly se stra-
tegickým cílem zaujmout v trvalé udržitelnosti vedoucí úlohu na 
trhu. Strategickým cílem v oblasti uhlíkové stopy je snížení emisí 
CO2 na tunu výroby o 30 % do roku 2030 oproti stavu roku 
2015. Lze tak říci, že používáním výrobků DS Smith zákazníci 
participují na postupně realizovaném cíli snížení uhlíkové stopy  
a nepřímo přispívají k trvalé udržitelnosti v této oblasti. S DS Smith 
však můžete dosáhnout více a realizovat další zcela konkrétně 
měřitelné a vyhodnotitelné snížení uhlíkové stopy. Ve skupině  
DS Smith je trvalá udržitelnost základem celkové obchodní stra-
tegie. Proto jsme pro naše zákazníky důvěryhodným strategickým 
partnerem, navrhujeme a vyrábíme inovativní trvale udržitelná 
obalová řešení při zohlednění celého distribučního cyklu. 

DS SMITH může snížit 
uhlíkovou stopu vašeho podnikání

Věděli jste, že úsporou či recyklací jedné tuny 
papíru lze ušetřit 17 stromů, 32 000 l vody,  
1750 l paliva, 3,3 m3 skládkového prostoru, 
4000 kilowattů energie, což je dost na to, abyste mohli 
dům napájet po dobu šesti měsíců? A tím se ušetří 
jedna tuna uhlíkového odpadu.
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byla rovněž zvolena například pro název značky Hubert nebo 
spodní části obalů, které jsou s ní barevně v souladu. Dalším 
zušlechtěním je matný efekt drip‑off. Matný dojem s hrbolko‑
vitým profilem je vytvořen nanesením matného laku na plochu 
drip‑off, která vzniká reakcí offsetového a UV laku. Výhodou 
je nejen vyšší odolnost proti poškrábání, ale na obalu nezů‑
stávají ani otisky prstů.

Kromě vnějšího potisku 
nás překvapí i vnitřní
„Tmavý Johann uvnitř skrývá rudý potisk se vzorem, který za‑
ujme již tím, že ho tam nejdříve ani nečekáte. Paulina má 
uvnitř růžový potisk a opět umocňuje zážitek před otevřením 
samotné lahve,“ vysvětluje Peter Havrilák, brand manager spo‑
lečnosti HUBERT J. E. Páté zušlechtění spočívá v ofsetovém po‑
tisku rubové strany N‑vlny. „Vzhledem k tomu, že jsou obaly 
vyrobené z kašírované lepenky, použili jsme tzv. kiss metodu 
ofsetového potisku, kdy se kašírovaná lepenka s malým prů‑
měrem potiskne nízkým tlakem. Výsledkem je líbivý potisk  
z vnitřní strany, který dodává obalu prémiový nádech a prvek 
překvapení,“ objasňuje způsob výroby Radek Kupčík, projek‑
tový manažer Inovačního centra společnosti Model Obaly.

Dárkové balení je vybaveno otevíracím mechanismem 
odolným proti případnému opakovanému otevírání krabice  
v místě prodeje. Zvoleno bylo řešení, které umožní otevřít víko 
jen na 90 stupňů, což na výběr lahve vína stačí. Součástí je 
i aretační víko, které fixuje lahev při přepravě.

Další zajímavé řešení je ze segmentu potravin. 
Prodejní obal s atraktivním designem od společ‑
nosti THIMM pack’n’display je určený k propa‑
gaci značky Chio Chips. Na POS prostředku  
z vlnité lepenky jsou digitálním potiskem fotorealis‑
ticky zobrazeny westernoví hrdinové Bud Spencer 
a Terence Hill. Kromě poutavého designu lze obal 
stohovat do sloupků, což umocňuje lepší prezen‑
taci různých druhů sortimentu. „Otvory na přední 
a zadní straně balení umožňují dobrou viditelnost 
výrobků v místě prodeje a usnadňují přístup k pro‑
duktům. Víko s individuálním potiskem lze na POS 
snadno odstranit,“ doplňuje Petr Kaczor, regional 
sales manager firmy. Dodatečné otvory po straně 
obalu navíc přispívají k snadné manipulaci a po‑
hodlnějšímu nošení.  

Prémiové obaly Hubert a Paulina
Společnost HUBERT J. E. uvedla v loňském roce na trh dárkové 
balení bílého šumivého vína Johann a šumivého vína typu rosé 
Paulina. Autorem designu je grafické studio Paul‑Murín, vý‑
robcem obalů z kašírované lepenky společnost Model Obaly. 
Na dárkových krabicích najdeme až pět druhů zušlechtění, 
díky kterému již na první pohled působí luxusním a prémiovým 
dojmem. Pro dosažení zářivého efektu písma na obalech byl 
zvolen UV lak. 

Slepotisková ražba neboli mechanické vytlačení materiálu  
z plochy do prostoru vytvořila 3D efekt, který je patrný  
z názvu Paulina na boční straně balení. U Huberta byla použita  
v kombinaci se studenou ražbou. Technologie studené ražby 

MATERIÁLY

NA STRANÁCH 20 A 21 JSME SE ZAMĚŘILI  
NA PROCESY, KTERÉ PŘEDCHÁZEJÍ VÝROBĚ  
OBALŮ Z LEPENKY. PLATÍ, ŽE ČÍM VÍCE DETAILŮ  
KONSTRUKTÉR ZNÁ, TÍM LÉPE MŮŽE OBAL 
NAVRHNOUT. NYNÍ SI PŘEDSTAVÍME  
KONKRÉTNÍ REALIZACE.

Adriana Weberová 

MOMENT 
PŘEKVAPENÍ  
S LEPENKOU 

FOTOGRAFIE A VÍCE DETAILŮ  
O BALENÍ CHIO CHIPS NA
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dostává málokdy, přičemž podobné zadání má podle ní vý‑
hody i nevýhody. „Kvůli technologickým specifikům kartonážní 
výroby nedokážeme splnit například dodání 300 kusů malé 
krabičky potištěné flexotiskem. Ale získala jsem představu  
o požadavcích zákazníka, především požadavek na malé 
série a marketingovou hodnotu obalu, na něž jsem zaměřila 

naši cenovou nabídku,“ vysvětluje. Zákaz‑ 
níkovi nabídli minimální odběry krabic s po‑
tiskem, které ale byly pro něho příliš velké, 
což se muselo vyřešit. Následovalo osobní 
jednání, při kterém si obě strany upřesnily 
představy a možnosti. Vznikla nabídka malé 
série standardizovaného obalového řešení 
bez potisku s tím, že by zákazník vyřešil in‑
dividualizaci krabic etiketami.

Avšak ani druhá nabídka nebyla finální, je‑
likož zákazník průběžně ladil požadavky na 
vzhled krabic s realizovatelností balení v lo‑
gistickém centru. Při další schůzce se obě 
strany dohodly upustit od standardizova‑
ných krabic. Výsledkem bylo kompromisní ře‑
šení spočívající ve výrobě více druhů balení  
s různými rozměry – tři typy dárkové kra‑
bice bez potisku v malém množství (kolem  
200 kusů) a dva typy s potiskem v mini‑
mální sérii (přibližně 1000 kusů), které si 
zákazník naskladní pro přibližně dvouletý 

odbyt. „Jedná se tak o tři typy dárkové krabičky, jedné i s le‑
penkovou fixací, a dva typy klopové krabice s fixační mřížkou. 
Nyní nás čeká dodat vzorky vyrobené na plotru k odsouhla‑
sení. Následovat bude výroba výsekových forem a samotná 
dodávka série,“ uzavírá Lucie Krčmová. 

Typickými zákazníky společnosti LAJK PACK jsou malé  
a střední výrobní podniky, živnostníci s vlastním pro‑
duktem nebo obchodníci. „Ale i malí zákazníci dbají 

na funkčnost a marketingovou hodnotu obalu. Zvlášť rodinné 
firmy věřící svému produktu vyžadují hezké řešení a jedno‑
duché balení, doplňuje jednatelka firmy Lucie Krčmová.

Z hlediska konstrukce má firma ve svém 
portfoliu standardní typy FEFCO a jejich 
modifikace, ale kromě toho vyvíjí i nové 
tvary. A právě to je baví především – vy‑
víjet a vyrábět komplexní řešení na za‑
kázku. „Aktivně hledáme zákazníky, kteří 
požadují krabice na míru,“ podotýká Lucie 
Krčmová. 

Výrobce se nevyhýbá ani menším sériím. 
„Navázali jsme spolupráci s uherskobrod‑
skými umělci z Ateliéru Žampach, kteří ke 
své primární ruční výrobě reliéfně pískova‑
ného skla přidali luxusní obaly z kraftové 
lepenky.“ Jako příklad uvádí dárkový obal 
na lahev vína.

Za zmínku stojí také právě probíhající 
projekt pro distributora olivových olejů. 
Zákazník měl jasnou představu o sérii oba‑ 
lů, se kterými chce rozjet své podnikání – 
dovoz prémiových olivových olejů z jihoevropských zemí 
(Chorvatsko, Španělsko). „Dokonce jsem při první poptávce 
dostala několikastránkový dokument vytvořený spolumajitelem, 
kde byly nakresleny jednotlivé krabice včetně potisku,“ uvádí 
Lucie Krčmová a dodává, že podrobně zpracované zadání 

CASE STUDY 

V MAGAZÍNU PACKAGING HERALD NECHCEME ZAPOMÍNAT NA MENŠÍ VÝROBCE. JEDNÍM Z NICH 
JE SPOLEČNOST LAJK PACK. SLOVÁCKÁ FIRMA NABÍZÍ PŘEDEVŠÍM KLOPOVÉ A VÝSEKOVÉ KRABICE 
VYROBENÉ NA ZAKÁZKU. ZAMĚŘUJE SE NA MENŠÍ SÉRIE OD NĚKOLIKA DESÍTEK KUSŮ. OD SVÝCH 
PARTNERŮ DODÁVÁ VĚTŠÍ OBJEMY V TISÍCÍCH KUSECH, VELKÉ ROZMĚRY A TAKÉ KRABICE S POTISKEM. 

Adriana Weberová 

I malí zákazníci 
chtějí kvalitní obaly 
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PR PREZENTACE

MESSE DÜSSELDORF zaznamenává významný počet přihlášek na veletrh. Zájem vystavovat podtrhuje exkluzivitu 
veletrhu jako nejvýznamnější platformy globální polygrafické branže. DRUPA 2020 očekává přibližně  
1800 VYSTAVOVATELŮ Z 50 ZEMÍ a doprovodný program odráží inovační sílu oboru. 

Veletrh DRUPA 2020 nabídne  
od 16. do 26. června rozhodující 
impulzy

V ýznamné bude zastoupení vystavovatelů z Evropy, při-
čemž skupinu top 5 tvoří Německo, Japonsko, Itálie, Čína 
a Velká Británie. Budou zde světoví hráči oboru, rostoucí 

menší společnosti i slibné start-upy. Třicetiprocentní podíl nových 
vystavovatelů z celého spektra technologií probouzí již dnes zvě-
davost zájemců o návštěvu veletrhu. Veletrh drupa 2020 opět za-
plní všechny haly výstaviště v Düsseldorfu. Profil nabídky přitom 
zajišťuje jasnou strukturu a zahrnuje kategorie:

 Prepress / Print  Premedia / Multichannel 
 Post press / Converting / Packaging  Future Technologies 

 Materials  Equipment / Services / Infrastructure

Aktuálním megatrendům budou věnována specializo-
vaná fóra, tzv. hotspoty: drupa cube, dna — drupa next age, 
touchpoint packaging, touchpoint 3D fab + print a touchpoint 
textile.

	drupa cube: educate — engage — entertain najdete  
v hale 6 a vzdělávací program se zaměří na inovace v tiskových 
technologiích a oborech, jako jsou tištěná elektronika, kreativní 
multikanálové aplikace nebo použití digitálního tisku. Ke slovu se 
dostanou nejen vystavovatelé, ale i manažeři s rozhodovacími 
pravomocemi z dalších branží. Důležitými poznatky přispěje na-
příklad světový poradce a autor bestsellerů Michael Gale. 
	dna — drupa next age se bude věnovat tématům budouc-
nosti oboru a podpoře produktivní výměny názorů mezi globál-
ními hráči, start-upy a inovativními středně velkými firmami. 
	touchpoint packaging — tímto specializovaným fórem 
veletrh drupa reflektuje enormní růstový potenciál tiskových tech-
nologií a oboru tisku jako takového a ve spolupráci s European 
Brand and Packaging Design Association (epda) se stane jevištěm 

pro budoucnost obalů, zejména designu. Zcela vlastní pohled na 
vizionářská řešení obalů nabídnou studenti milánské vysoké školy 
NABA a dalších vzdělávacích institucí. 
	touchpoint 3D fab + print — významným tématem ve-
letrhu bude i potenciál technologií souvisejících s oborem jako 
průřezových technologií budoucnosti. Touchpoint 3D fab + print 
obohatí prezentace vystavovatelů a nabídne bohaté spektrum 
technologií, jako např. „state of the art“ včetně praktických pří-
kladů. Realizací přednášek se poprvé ujala pracovní skupina 
Additive Manufacturing v rámci VDMA.
	touchpoint textile se zaměří na potenciál digitálního tisku 
v oblasti textilu.

Nové služby na veletrhu drupa 2020
Organizátoři veletrhu investovali nejen do specializovaných fór, 
ale i do infrastruktury a nových služeb. Nabídnou inovovanou ve-
letržní aplikaci, matchmakingový nástroj, objednávkový systém 
pro vystavovatele a poprvé službu „wayfinding“ pro lepší navi-
gaci po areálu pro efektivnější a komfortnější naplánování je-
jich programu na veletrhu. Během veletrhu se Düsseldorf promění  
v „drupacity“ a nabídne večerní zábavy ve městě jako protipól  
k intenzivnímu pobytu na veletrhu. Novinky a napínavé příběhy  
z polygrafické branže doplněné relevantními průřezovými tech-
nologiemi jsou tématem drupa-blogu na adrese 
https://blog.drupa.com.

Od 16. do 26. června 2020 bude veletrh pří-
stupný od 10.00 do 18.00 hodin, v sobotu  
a v neděli od 10.00 do 17.00 hodin. Aktuální 
informace o veletrhu i jeho doprovodném pro-
gramu a specializovaných fórech najdete na 
adrese www.drupa.de. 
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ZAKÁZKA, KTEROU SPOLEČNOST COLOGNIA PRESS REALIZOVALA PRO ČESKÝ NÁRODNÍ PODNIK  
A JEHO ZNAČKU MANUFAKTURA, SPOČÍVALA V POŽADAVKU NA VYSOCE KVALITNÍ POTISK 
LAMINÁTOVÝCH TUB PRO KRÉMY DANÉ ZNAČKY. POUŽIT BYL FLEXOTISKOVÝ STROJ GALLUS RCS 330  
A TISKOVÉ DESKY ASAHI.

Adriana Weberová 

Potištěné laminátové 
tuby pro kosmetiku 
značky Manufaktura

CASE STUDY 
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CASE STUDY 

Gallus, kde jsou možnosti sítotisku i horké nebo studené 
ražby. Uvedené laminátové tuby jsou potištěny UV barvami, 
sítotiskem, studenou ražbou a matným parciálním lakem.  
K samotnému tisku byly zvoleny tiskové desky od japonské 
společnosti Asahi – i díky nim byla výsledná kvalita podle 
představ výrobce kosmetiky.

„Prvním produktem v novém designu byl pečující levandulový 
krém na ruce a nohy, poté následoval osvěžující krém na 
ruce orange & grapefruit a hydratační krém na ruce s meruň‑
kovým olejem,“ doplňuje Jiří Havránek a pokračuje: „Jelikož 
jsme schopni zajistit kromě potisku i kompletaci, ušetřili jsme 
klientovi práci s řešením jednotlivých subdodávek a nabídli 
mu vše jako kompletní službu.“

Vlastní výroba a dodání finálních tub byly bez problému  
a proběhly v dohodnutém termínu. „V návaznosti na tuto 
dobrou zkušenost se snažíme u firmy Colognia press tisknout 
většinu používaných tub, neboť kvalita provedeného tisku 
zvedá atraktivitu celého obalu,“ hodnotí spolupráci Martin 
Homolka. 

Tiskárna Colognia press nabízí široký sortiment výrobků, 
který stále rozšiřuje. Pomáhá jí k tomu moderní strojové 
vybavení. Mezi produkty této ryze české firmy patří pře‑

devším klasické a speciální etikety, ale zabývá se také celou 
řadou dalších produktů, jako jsou například visačky, flexibilní 
obaly nebo vstupenky. V neposlední řadě zde umí potiskovat 
laminátové tuby. A právě těm se budeme věnovat v přípa‑
dové studii o kosmetice Manufaktura společnosti Český ná‑
rodní podnik.

Také Český národní podnik se sídlem v Praze je 
100% česká společnost, která působí na trhu již od 
roku 1991. V areálu bývalého cukrovaru v pražských 
Čakovicích vyvíjí, vyrábí a ve vlastní obchodní síti 
prodává přírodní kosmetiku Manufaktura. Inspiraci 
hledá v místní historii, tradici a přírodě. Při výrobě 
využívá lokální suroviny s vysokým obsahem přírod‑
ních ingrediencí. Jenom pro zopakování (více jsme  
o společnosti psali v říjnovém vydání) je důležité 
zmínit, že celý kosmetický koncept doprovází myš‑
lenka domácích lázní vycházející z české lázeňské 
tradice. Cílem je zmírnit novodobou uspěchanou 
dobu a navodit pocit pohody.

Ve společnosti jsou rovněž aktivní v oblasti ekologie  
a udržitelného rozvoje. Neustále se zamýšlejí nad 
otázkami, jak tvořit, vyrábět i prodávat v rámci 
zachování co největší ohleduplnosti vůči přírodě. 
Popsaný koncept a filozofie firmy by se měly od‑
rážet také v grafickém designu obalů.

Český národní podnik oslovil kolínskou tiskárnu s poptávkou 
na výrobu potištěných laminátových tub na kosmetiku. „Vnímali 
jsme to jako příležitost, protože laminátové tuby umíme potis‑
kovat, a proto jsme se s klientem domluvili na společné ná‑
vštěvě v naší firmě. Vždy vnímáme jako velkou výhodu, když 
nás klient navštíví přímo u nás, protože tak máme možnost 
ukázat mnohem více,“ uvádí Jiří Havránek, produktový ma‑
nažer Colognia press.

Klient požadoval kvalitní tisk doplněný o ražbu a sítotisk, 
kromě toho si přál také kompletaci tub. „Pro naše nové pro‑
dukty jsme v loňském roce hledali nového dodavatele PBL tub. 
Po prohlídce výrobního zázemí společnosti Colognia press  
v únoru jsme se rozhodli pro tuto tiskárnu. Už po nátisku nám 
bylo jasné, že kvalita tisku výrazně převyšuje stávajícího do‑
davatele,“ vysvětluje Martin Homolka, vedoucí zásobování 
společnosti Český národní podnik. 

Vzhledem k celkovému objemu zakázky a požadovanému 
zušlechtění byl použit flexotiskový stroj od švýcarské značky 

ČESKÝ NÁRODNÍ 
PODNIK POŽADOVAL 

KVALITNÍ TISK DOPLNĚNÝ  
O RAŽBU A SÍTOTISK, 
KROMĚ TOHO SI PŘÁL 
TAKÉ KOMPLETACI TUB.
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OSLAVTE S NÁMI 10. VÝROČÍ PACKAGING LIVE NA VELETRHU EMBAXPRINT 2020 
V CENTRÁLNÍ ČÁSTI PAVILONU V OD 20. DO 23. 4. 2020. 

Doprovodný program Balicí linka Packaging Live se pravidelně koná v Brně v rámci MEZINÁRODNÍHO 
STROJÍRENSKÉHO VELETRHU a také na mezinárodním obalovém veletrhu EMBAXPRINT. A právě před  
10 lety měla na Embaxu 2010 premiéru. Jednou ze zakládajících organizací tohoto interaktivního doprovodného 
programu byla společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, dodavatel značicích technologií MARKEM-IMAJE. 
Není proto náhodou, že desáté výročí nese název MARKEM-IMAJE PACKAGING LIVE podle generálního 
partnera. Na které partnerské společnosti Markem-Imaje Packaging Live se můžeme těšit a co se bude na lince 
nejen balit?

PR PREZENTACE 

Zveme vás na  
Markem-Imaje 
Packaging Live
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Koordinátorem technologií a integrátorem japonských ro‑
botů FANUC bude společnost ARC Robotics. V lince 
uvidíme proces balení rýže, od primárního obalu až po 

paletizaci. Vertikální balicí stroj dodá firma Viking Mašek,  
o veškeré značení sáčků i lepenkových obalů se postarají tis‑
kárny Markem-Imaje od firmy ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM 
a vážení produktů i detekci kovů zajistí METTLER TOLEDO. 

Výškově stavitelné stoly a plošiny pro obsluhu dodá ZDVIH 
SERVIS, manipulaci zajistí vozíky Hyundai firmy Mátl Bula. 
Financování technologií nabídne Moneta leasing, doda‑ 
vatelem lepenkových obalů je firma THIMM pack´n´display. 
O catering vystavovatelů i návštěvníků se už tradičně postará 
BWS Bistro. Mediálními partnery jsou odborné časopisy 
Automa, Packaging Herald a TECH Magazín.

Novinkou letošního ročníku bude úzká spolupráce s progra‑
movým centrem, které zajišťuje odborný časopis Automa  
a které navazuje na prostory balicí linky. Společným projektem 
pak bude soutěž pro studenty na téma kreativního obalu pro 
rýži. Pořadatel Packaging Live, agentura Equicom, zde na‑
vazuje na spolupráci s brněnskou Střední školou umění a de‑
signu v Husově ulici. Originální návrhy jejích studentů jsme již 
mohli vidět na veletrhu v roce 2018  a setkaly se zde s velkým 
zájmem návštěvníků. BWS

BISTRO

Mediální partneři: 

 Generální partner:

Partnerské společnosti:
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restrikcí, které by měly podle jeho názoru vést až k nezbyt‑
nému zabránění výroby plastových obalů jako takových. IK se  
s příchodem těchto prohlášení obává dopadu na budoucnost 
plastových obalů v celé cirkulární ekonomice. „Pan euroko‑
misař by si měl položit otázku, jak budou podobná tvrzení 
přijata těmi, kteří se dnes rozhodují, zda a v jaké míře inves‑
tovat do recyklovatelných obalů nebo recyklačních závodů. 
Pakliže politici vyloučí plastové obaly z cirkulární ekonomiky,  
u těchto nyní skutečně potřebných investic nedojde k reali‑ 
zaci,“ doplňuje Martin Engelmann, ředitel asociace IK.  

V Německu panuje přísný zákaz skládkování odpadu již od 
roku 2005. Odpad z domácností ale může být i nadále ve 
velké míře skládkován napříč celou Evropskou unií až do roku 
2030. V reakci na současné dění IK považuje dřívější termín 
úplného zamezení skládkování odpadu za nejdůležitější mo‑
ment pro cirkulární ekonomiku. 

Asociace IK dále kritizuje možný vliv takového omezení přímo 
na spotřebitele. „Někteří politici dnes tvrdí spotřebitelům a vo‑ 
ličům, že plošná omezení pomohou vyřešit hlavní výzvy  
v ochraně životního prostředí a klimatu. Bohužel již opo‑
míjejí zmínit, že plastové obaly vysoce přispívají například  
k úspoře CO2 nebo ochraně potravin,“ sklesle dodává Martin 
Engelmann. Pokud nahradíme plastové obaly v obalovém 
průmyslu jinými materiály, obvykle dojde k nárůstu spotřeby 
energie a navýšení emisí CO2. Asociace IK a společnosti, 
které zastupuje, by se proto i z tohoto hlediska rády dočkaly 
od Evropské komise nových rozhodnutí učiněných na zákla‑ 
dě předkládaných faktů, nikoli trendů poplatných duchu  
současné doby. 

Počínaje rokem 2021 Evropská unie schválila zákaz  
prodeje některých jednorázových plastových výrobků  
a obalů. Nový eurokomisař pro životní prostředí  Virginijus 

Sinkevicius však i nadále spatřuje nutnost v uvalení další řady 

EKOLOGIE  

Asociace Industrievereinigung 
Kunststoffverpackungen sídlící  
v lázeňském městě Bad Homburg  
v německé spolkové zemi Hesensko  
hájí zájmy výrobců plastových obalů  
a fólií nejen v Německu, ale i v Evropě. 
Široce podporuje výrobní segment, jenž 
představují středně velké společnosti čítající 
více než 90 000 zaměstnanců s ročním 
obratem dosahujícím přes 15 miliard eur. 
Plastové obaly tvoří v Německu 44 % 
současného obalového trhu.

VIRGINIJUS SINKEVICIUS, NOVÝ 
EUROKOMISAŘ PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ, SE V ROZHOVORU PRO NĚMECKÝ 
DENÍK DIE WELT KLADNĚ VYJADŘUJE  
K ZAMÝŠLENÉMU ZÁKAZU VÝROBY PLASTOVÝCH 
OBALŮ NA ÚZEMÍ EVROPSKÝCH STÁTŮ. 
ASOCIACE IK INDUSTRIEVEREINIGUNG 
KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN (DÁLE IK) 
NAPROTI TOMU POVAŽUJE TAKOVÝ KROK 
ZA KONTRAPRODUKTIVNÍ A SNAŽÍ SE SVÝMI 
PODNĚTY PŘIMĚT EUROKOMISAŘE K OPATŘENÍM 
A DOHLEDU SPÍŠE NAD TÍM, ABY PLASTOVÉ OBALY 
NEKONČILY NA SKLÁDKÁCH, NÝBRŽ  
BYLY RECYKLOVÁNY. 

Ze zahraničních zdrojů

Martin 
Engelmann, 

ředitel 
asociace IK

MÍSTO 
SKLÁDKOVÁNÍ 
ODPADU JE 
TŘEBA 
RECYKLOVAT
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VZDĚLÁVÁNÍ 

V MINULÉM VYDÁNÍ MAGAZÍNU PACKAGING HERALD JSME SE ZAMĚŘILI NA LEGISLATIVU SOUVISEJÍCÍ 
S BALENÍM NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ. ZVLÁŠTNÍ POZORNOST JSME VĚNOVALI NA KONCI ROKU 
AKTUÁLNÍMU TÉMATU — ZÁBAVNÉ PYROTECHNICE A JEJÍM OBALŮM. NYNÍ SI POSVÍTÍME NAPŘÍKLAD  
NA FIXAČNÍ PROSTŘEDKY.

Šárka Pěkná

Hlavní slovo má 
balič — odesílatel

Jenom pro zopakování. Ochranná funkce je u obalů pro 
nebezpečné zboží zvlášť dominantní. Obal umožní (měl 
by, musí) nebezpečnou vlastnost výrobku omezit a zajistit 

bezpečnou přepravu z místa odeslání k příjemci. Výrobce/
balič/odesílatel by si měl včas uvědomit, jakým způsobem 
bude obal pro přepravu dále balit. Bude se odesílat po ku‑
sech, po paletách, v bednách, v kontejneru? Jak bude možné 
zvolené vhodné obaly fixovat, jak se zabezpečí jednotlivé 
odesílané kusu proti pohybu? Tato úvaha je na místě u všech 

druhů zásilek, ale u nebezpečného zboží je povinná a fixace 
musí odpovídat praktickým návodům uvedeným v CTU Code 
(oficiální název souboru požadavků a praktických rad a pří‑
kladů na zajištění nákladu v kontejneru, odvolává se na něj 
nejen předpis pro přepravu nebezpečných zásilek po moři 
IMDG CODE, ale i ADR).

Fixací je standardně myšlen systém upínacích pásů, vymezo‑
vacích bloků atp. I jejich použití a počty se mohou měnit na 
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základě včasných úvah ještě před balením a exportem. 
Komplexní znalosti celého řetězce od výroby po spotřebu 
umožní výběr obalu, kdy může být docíleno úspor nákladů 
nejen na obal samotný a na jeho fixaci, ale i na dopravní  
a další přidružené služby vyplývající z požadavků souvisejí‑
cích předpisů. Pro zajištění nákladu jsou pochopitelně také 
rozhodující velikost, poměr délka : šířka : výška. Mnohé na‑
padne i možnost stohování, využití ok a pevných hran pro 
upevnění či (ne)kluzký povrch. 

Tak, jako nechceme přepravovat vzduch mezi výrobkem  
a obalem používáním zbytečně nadrozměrného balení, je 
výhodné využívat ložnou plochu vozidel, jejich odstupňo‑
vané (hlavně) hmotnostní kapacity a u námořní kontejnerové 
přepravy se to samozřejmě týká rozměrových možností po‑
volených kontejnerů. Ostatně víte, že kontejner je obal, ne pře‑
pravní jednotka? Za jeho výběr, nakládku, zajištění nákladu 
a označení kontejneru je tedy podle předpisů pro přepravu 
nebezpečného zboží IMDG Code (ADR/RID) zodpovědný 
odesílatel – nakládající.

U některých výrobků může být výhodné balení do dvojího 
(trojího) obalu. Jedná se většinou o spotřební chemii v přede‑
psané hmotnosti nebo objemu podle požadavků tzv. omeze‑
ného množství. Může jít o klasifikovaný nebezpečný produkt, 
jako jsou například barvy, rozpouštědla, odstraňovače nátěrů, 
různé chemikálie škodící životnímu prostředí, parfémy, aero‑
soly a další, jsou‑li baleny v jedno‑ až pětikilogramovém / 
/ jedno‑ až pětilitrovém (prodejním) obale a navíc zabalené 
do maximálně 30kilogramového pevného přepravního obalu. 

Jednat se ale také může jen o balení (přířez plus fólie) s ma‑
ximální hmotností 20 kg. Takto baleným výrobkům je mnoho 
dalších požadavků odpuštěno. Výběr je opět na baliči – ode‑ 

VZDĚLÁVÁNÍ

VÍTE, ŽE 
KONTEJNER JE OBAL, 

NE PŘEPRAVNÍ 
JEDNOTKA?

Za výběr, nakládku, zajištění nákladu a označení kontejneru je podle předpisů pro přepravu
nebezpečného zboží IMDG Code (ADR/RID) zodpovědný odesílatel – nakládající.
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sílateli, ten musí zajistit dostatečně pevný transportní obal 
anebo zabalení kusů do fólie tak, aby tento kus bez poško‑
zení, bez úniku nebezpečného produktu přestál pád mini‑
málně z výšky 1,2 m. Nejedná se tedy o zkoušku pověřenou 
zkušební laboratoří, jedná se o odpovědnost za dostatečnou 
kvalitu balení odesílatelem. Lze si představit, že se jedná  
o „méně nebezpečné“ produkty a „menší“ objemy, které by 
se pravděpodobně při nehodě neuvolnily naráz, tedy by snad 
nepředstavovaly vysoké riziko. Tato omezená množství šetří 
mnohým dodavatelům náklady na certifikovaný obal, na spe‑
cializované dopravce a výbavu vozidel atd. Ale současně 
je na místě i představa takto baleného nebezpečného zboží  
v letadle, kde i malé úniky mohou mít fatální následky,  
a proto lze pochopit, že některé aerolinky neodzkoušené 
obaly, garantované pouze odpovědností odesílatele, na pa‑
lubu letadla nepřijmou a vyžadují i pro omezená množství 
obaly s UN kódem.

Rizika zásilek s lithiovými 
bateriemi pod drobnohledem
Právě na základě nehod a havárií se často pravidla pro pře‑
pravu nebezpečného zboží upravují. Teprve následně po kri‑
zových stavech, v horším případě po ztrátách na majetku  
a nejhůře po ublížení na zdraví se zpřísňují požadavky a tvoří 
se nová ustanovení pro přepravu. Tak to v posledních asi pat‑
nácti letech probíhá u zásilek s lithiovými bateriemi. Zkušenosti 
se stále sbírají a zjišťují se možné vlivy a rizika za běžných  
i nepředstavitelných situací. 

Prudký rozvoj mnoha typů lithiových článků, baterií a zařízení 
využívajících tuto energii znamená pochopitelně i četné zá‑
silky za různých podmínek – od osobní elektroniky prakticky 
dnes každého cestujícího přes obchodní zásilky nových ba‑
terií až po svoz k opětovnému zpracování starých a poniče‑
ných baterií. Tato rozmanitost představuje specifická rizika 
a dodnes ne všechna jsou plně známá.  Je potřeba je ještě 
zkoumat a testovat a na jejich nově získaných poznatcích 
průběžně upravovat podmínky pro co možná nejbezpečnější 
přepravu. 

Obaloví experti přicházejí s různými přístupy a řešeními od 
jednoduchých fixací po komplexní samozhášecí tepelně 
odolné boxy. Za jistých podmínek a do určité velikosti (wattho‑
dinové zatížitelnosti) je možné balit do dostatečně pevných 
obalů, dokonce opět bez nutné certifikace. Ale všechny ostatní 
lithiové baterie certifikát obalu, tedy obal s UN‑kódem vyža‑
dují a jeho kvalita opět musí odpovídat minimálně obalové 
skupině II. Podle použití musí obal plnit kompletní ochrannou 
funkci před vnitřním teplem, mít elektricky nevodivý povrch  
a zabránit pohybu a vibracím uvnitř obalu, případně s mož‑
ností ventilace.

Pozor na poškozené 
lithiové baterie
Nejpřísnější požadavky na obal jsou pro poškozené lithiové 
baterie, protože se lze oprávněně obávat nejen nekontrolo‑
vaného vývinu tepla, vyvolání ohně, ale i uvolňování zatím 
ne zcela popsaných plynů, které mohou být toxické, žíravé  
i hořlavé. Od ledna roku 2020 je povinností odesílatele všech 
lithiových baterií poskytnout certifikát o provedených testech 
a hodnocení podle UN/DOT 38.3, který by měl zaručovat 
jistou úroveň kvality a tím snad i omezit poškozené lithiové 
baterie bez výrazného násilného přičinění.

Balit nebezpečné zboží předpokládá míru znalostí o produktu, 
předpisech a obalech. Znalosti jsou baliči podle české legis‑
lativy (pro silniční dopravu zákon 111/1994 a jeho novely) 
povinni získat pravidelným školením. Školení je možné absol‑
vovat u školicích organizací obecně nebo cíleně na konkrétní 
povinnosti v dané firmě prostřednictvím tzv. poradce pro ne‑
bezpečné věci (Dangerous Goods Safety Adviser). Poradce 
musí mít jmenovaného od roku 2003 každá organizace zabý‑
vající se přepravou nebezpečných věcí a činnostmi souvisejí‑
cími (balení, nakládka, vykládka). Vyjmuty jsou podniky, které 
se vejdou pod limity podle 1.1.3.6 a 3.4 ADR. 

U NĚKTERÝCH VÝROBKŮ 
MŮŽE BÝT VÝHODNÉ 

BALENÍ DO DVOJÍHO
(TROJÍHO) OBALU.
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Vzniká ekosystém nového retailu
Letošní RETAIL SUMMIT, konaný od 3. do 5. února 2020 v pražském Clarion Congress Hotelu, se v řadě směrů 
odlišoval od předchozích 25 ročníků tohoto setkání odborníků českého a středoevropského maloobchodního trhu.  
V přednáškách přibylo otevřenosti a velmi konkrétních vyjádření. V centru pozornosti byly kamenné i on-line 
obchody. Akce se zúčastnilo rekordních 1100 reprezentantů firem i institucí.

Adriana Weberová 

Nové technologie přinášejí transparentnost, větší do‑
stupnost informací a potřebu řešit věci bez přetvářky. 
Jak v úvodu Retail Summitu uvedl Tomáš Prouza ze 

Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, vzniká nový eko‑
systém a obchod v něm má šanci hrát roli integrátora trhu 
a iniciátora nových pravidel kooperace. Stále při tom platí 
to, co na základě rozsáhlého celosvětového výzkumu potvr‑
dili Harjot Singh a Rodney Collins (McCann Worldgroup): 
„Základní principy úspěšného obchodu zůstávají stejné, mění 
se však způsob, jak je spotřebitelé zažívají. V nových podmín‑
kách trhu je třeba věnovat zásadní pozornost zákaznickému 
zážitku.“ Dnes je již zjevné, že budoucnost patří vzájemně 
propojeným a organicky koexistujícím on‑line a off‑line ka‑ 
nálům. Stále více se tedy budou objevovat termíny jako omni‑
channel, connected či seamless retail.

Na řadě praktických příkladů se i na konferenci podařilo pro‑
kázat, že neplatí dva extrémní názory, které v minulosti často 
zaznívaly, tedy že „kamenný obchod je mrtev“ nebo naopak 
že „na e‑commerce se nedá vydělat“. Velmi jasně to popsali 
ve společném vystoupení Kateřina Harris a Petr Pavlík (Albert 
ČR): „Nejde o dva světy, které jsou v opozici. Naše před‑
stava ve skupině Ahold Delhaize o novém maloobchodním 
ekosystému je taková, že se on‑line a off‑line kanály vzájemně 
doplňují.“ Jednoznačně se k tématu vyjádřil pionýr on‑line pro‑
deje potravin Tomáš Čupr (Rohlík), který kromě ziskové bilance 
svého e‑supermarketu ohlásil i akvizici kamenné sítě prodejen 
Sklizeno.

Wijnand Jongen (Ecommerce Europe) účastníky seznámil  
s hlavními myšlenkami své knihy Konec nakupování on‑line: 
budoucnost obchodu v propojeném světě. Fakta jsou v zásadě 
prostá: „Nové generace spotřebitelů vyžadují nové způsoby 
nakupování, vždy a všude. On‑line a off‑line jim vycházejí 
vstříc a maloobchod společně přetavují do podoby nového 
retailu.“ Jde přitom o proces, který již naplno probíhá i u nás. 
Na výsledcích výzkumu mezi více než 50 manažery a ex‑
perty to potvrdil Lukáš Havlásek (Shopsys). Snahou bude brát 
si z obou světů to nejlepší s cílem maximální jednoduchosti 
a nezahltit zákazníky technologiemi. Velkou výzvou pro „new 
retail“ bude najít prodavače schopné nabízet zboží v mno‑
hokanálovém prostředí. Na Retail Summitu proběhlo tradičně 
vyhlášení soutěže Obchodník roku 2019. Absolutním vítězem 
a držitelem titulu Mastercard Obchodník roku 2019 se již po‑
sedmé stala IKEA Česká republika. 

DALŠÍ OCENĚNÉ FIRMY 

CO JEŠTĚ NA  
KONFERENCI ZAZNĚLO?

Retail Summit 2020 byl připraven společností Blue Events, 
Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a VŠE Praha.  
V jeho průběhu se kromě velkého plenárního jednání 
uskutečnilo i 14 specializovaných paralelních sekcí.

VÍCE NA: 
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Společnost MESSE DÜSSELDORF se aktivně podílela na organizaci premiérového ročníku veletrhu  
pacprocess MIDDLE EAST AFRICA (MEA) & FOOD AFRICA konaného od 9. do 10. prosince v Káhiře.  
Na tiskovou konferenci uspořádanou v areálu výstaviště k veletrhu INTERPACK 2020 byl pozván i Packaging Herald. 
Na programu byla také prohlídka výstavního centra.

Adriana Weberová

Premiérový veletrh  
pacprocess MEA se vydařil

Ne náhodou byl pro konání veletrhu, který se uskutečnil 
v rámci již zavedeného veletrhu FOOD AFRICA, vy‑
brán Egypt neboli brána do Afriky. Zároveň jde  

o jednu z nejlidnatějších a nejvýznamnějších zemí tohoto teri‑
toria. Význam události podtrhuje účast egyptského prezidenta 
Moustafa Madbouly.

Do egyptského mezinárodního výstavního centra se vy‑
dalo 21 640 návštěvníků. Samotný pacprocess MEA při‑
lákal 125 vystavovatelů z 12 zemí. Obalová akce byla 
zaměřena na cílové skupiny z oblasti potravin, nápojů, 
kosmetiky, léčiv a například spotřebního zboží. 

Nechyběla problematika udržitelnosti, která má pro daný re‑
gion mimořádně vysoký význam. „Zpětná vazba, kterou jsme 
obdrželi od potenciálních zákazníků, byla mimořádně pozi‑
tivní. Ukázalo se, že zájem o moderní technologie zpracování 
a balení je v této zemi hmatatelný,“ uvedl Bernd Jablonowski, 
manažer globálního portfolia v Messe Düsseldorf.  

Druhý ročník veletrhu se bude konat  
pod záštitou Messe Düsseldorf opět  
v Káhiře od 17. do 19. prosince  2020. 
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V pořadí již 19. ročník konference bezpečnostních spe-
cialistů proběhl v listopadu v Brně a následně také  
v Praze. Kromě zkušených lektorů ze společnosti DEKRA 

na odborné akci každoročně vystupují odborníci z oblasti pře-
pravy nebezpečných věcí, záchranných složek, kontrolních or-
gánů, ale i zástupci Ministerstva dopravy ČR. Tématem číslo 
jedna byla bezpečnost přepravy a změny některých ustano-
vení v Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě ne-
bezpečných věcí. 

Mezi prvními vystoupil na konferenci Jiří Došek za společnost 
DEKRA, který účastníky informoval o chystaných změnách  
v dohodě ADR, platných od 1. ledna 2021. Více než de-
sítka změn se chystá v 1. části – Všeobecná ustanovení  
a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů. Ve  
2. části – Klasifikace – je připravovaných změn také celá 
řada, za všechny jmenujme nově upravenou podkapitolu 
2.3.2.1 týkající se kritérií nitrocelulózy. Zajímavá je rovněž 
část 5 – Postupy při odesílání, kde v podkapitole 5.5.3 došlo 
k dílčím změnám v přepravě suchého ledu. Připravovaných 
změn je pochopitelně celá řada a týkají se všech devíti částí, 
které dohoda ADR má. Proto je toto téma zásadní pro kaž-
doroční konferenci, aby se bezpečnostní poradci v těchto 
změnách dobře orientovali a mohli je v praxi vhodně použít.

Velmi zajímavý příspěvek přednesl Jan Vaishar z Celní správy 
České republiky. Přítomné detailněji seznámil s náplní práce 
odboru GŘC a informoval o tom, jakým způsobem je v praxi 
kontrolováno dodržování zákona 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě. Zaznělo, co všechno má v kompetenci Celní správa 
v souladu se zákonem č. 17/2012 a jaká oprávnění má 
celník při kontrole osob, dopravních prostředků nebo poštov-
ních a jiných zásilek. Pro nezasvěcené byly zajímavé podrob-
nosti o kontrole přepravy ADR, co všechno celníci kontrolují 
a jaké přístroje a mechanismy k tomu používají. Závěrem Jan 
Vaishar upozornil na nejčastější porušení přepravy ADR, na 
státní silniční dozor v silniční dopravě a pohovořil o sankcích 
a postizích pro řidiče a dopravce. Na konferenci bezpeč-
nostních poradců vystoupil také manažer kvality společnosti 
CIMTO Ivo Hlavůněk. Jeho přednáška se týkala nejčastějších 
obtíží při testování a certifikaci přepravních obalů na nebez-
pečné věci. Jako hlavní problém se jeví všeobecná snaha 
výrobců obalů uspořit na materiálu. Čím méně kvalitní mate-
riál, ze kterého je obal vyroben, tím obtížněji lze naplnit zku-
šební kritéria ADR. Ivo Hlavůněk vyzdvihl některé nejkritičtější 
zkoušky, kterými musí obal projít, jako jsou pády, nebo napří-
klad u lepenkových beden, dnes pro přepravu nebezpečných 
věcí hojně používaných, test nasákavosti metodou Cobb. 

Letošní, již 20. ročník se chystá opět na podzim, a to 19. lis-
topadu 2020 v Brně a 24. listopadu v Praze. Pokud vám pře-
prava nebezpečných věcí není lhostejná, nebo vás dokonce 
živí, jste srdečně zváni. 

Společnost DEKRA uspořádala na podzim loňského 
roku již tradiční konferenci bezpečnostních poradců 
ADR. Konference není určena striktně jen poradcům, 
kteří s dohodou ADR denně pracují, ale na své si zde 
přijde i široká odborná veřejnost, zejména lidé, kteří ve 
společnostech zajišťují přepravu nebezpečných věcí.

Magdalena Bambousková, CIMTO

Bezpečnost nebezpečného zboží 
podle poradců ADR

V ČESKÉ REPUBLICE JE PŘIBLIŽNĚ  
650 BEZPEČNOSTNÍCH PORADCŮ —  
VÍCE NA
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Veletrh PAPERWORLD, který se tradičně konal souběžně s veletrhy Christmasworld a Creativeworld ve Frankfurtu  
nad Mohanem od 25. do 28. ledna, i letos představil klíčové trendy v papírenských a kancelářských potřebách.

Adriana Weberová

PAPERWORLD přilákal  
31 tisíc návštěvníků

Společné trojakce se v letošním roce zúčastnilo 3051 vy‑ 
stavovatelů ze 74 zemí. Na výstavní plochu se vydalo 
více než 84 000 návštěvníků ze 163 zemí. Kolem  

76 % tvořili již tradičně zástupci top managementu.

Samotný veletrh Paperworld si nenechalo ujít téměř  
31 000 návštěvníků, pro které bylo připraveno  cel‑ 
kem 1591 stánků z 69 zemí. I letos byly na veletrhu  
k vidění nejnovější produkty z oblastí kancelář‑
ského vybavení, psacích potřeb, vybavení pro ško‑
láky, dárkových předmětů, balení, papírového zboží  
i přáníček. Prezentovány byly například návody, jak 
atraktivně vystavit v obchodech výrobky pro školáky 
a studenty. Příprava na jejich prodej vyžaduje velkou 
kreativitu, protože zboží ve výkladní skříni musí být na‑
aranžováno každý rok jinak. Jenom tak lze přilákat co 
nejvíce zákazníků.

V sekci pro soukromý sektor probíhala opět oblíbená 
akce Mr Books & Mrs Paper, která ukázala, jak vyplnit 
sortiment v obchodech s knihami. V hale 3.1 se konal BMWi 
Area, kde měly možnost představit inovativní nápady mladé 
německé firmy. Návštěvníky jako každoročně lákala prezen‑
tace Wrap up!, kde se dozvěděli, jak efektivně balit dárky.

Svět kancelářských prostor a práce vůbec se rovněž ubírá 
směrem k digitální transformaci. Na výstavišti proto nechyběla 

speciální sekce Future Office, jejímž ústředním tématem byly 
Smart Solutions. Hala 3.0 byla věnována otázce ideálního 
pracoviště budoucnosti plného chytrých řešení pro moderní 
kanceláře uzpůsobené týmové práci. 

Kromě přednášek a komentovaných prohlídek byly ve stejné 
hale představeny inovační nápady a produkty podporující 
Smart Solutions například společností Byok, Legamaster,
Novus‑Dahle, Wilkhahn a dalších.

Oficiálním obchodním partnerem Messe Frankfurt pro Českou 
a Slovenskou republiku je společnost Happy Materials. 
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HANNOVER MESSE bude  
v duchu Industrial Transformation
Významný světový průmyslový veletrh HANNOVER MESSE, který se koná na výstavišti v Hannoveru  
od 20. do 24. dubna, představí v rámci zastřešujícího tématu Industrial Transformation všechna aktuální témata 
průmyslu, jako jsou Průmysl 4.0, umělá inteligence, 5G nebo smart logistics. Partnerskou zemí je Indonésie.

Adriana Weberová 

Na hannoverské výstavní ploše se představí 6000 fi‑ 
rem z celého světa. Hlavními sekcemi veletrhu 
HANNOVER MESSE 2020 budou Future Hub, 

Automation, Motion & Drives, Digital Ecosystems, Energy 
Solutions, Logistics a Engineered Parts & Solutions. Program 
doplní přes 80 konferencí a fór. 

Digitalizace, individualizace a ochrana klimatu – tři mega‑ 
trendy budou motorem proměny průmyslu. Současně je průmysl 
konfrontován s výzvami rámcových ekonomicko‑politických 

podmínek. „Vstupujeme do fáze změn, jaké jsme už dlouho 
nezažili,“ uvádí Jochen Köckler, předseda představenstva ve‑
letržní správy Deutsche Messe. „Veletrh HANNOVER MESSE 
má v této fázi mimořádně velkou důležitost, protože je jedinou 
veletržní platformou, která komplexně odráží a kontinuálně 
provází proces průmyslové transformace. Díky rozmanitosti 

a kompetenci našich vystavovatelů z různých ob‑
lastí udává akce s jeho hlavním tématem Industrial 
Transformation směr a je zdrojem impulzů pro glo‑
bální a digitálně propojený průmysl.“

Digitalizace vytváří příležitosti, ale vyvolává řadu 
otázek a také obavy. Na veletrhu proto bude vytvo‑

řena nová platforma Transformation Stage, která se pokusí 
na tyto otázky nalézt odpovědi. V jejím rámci se mohou zá‑
stupci z průmyslu, ekonomiky, politiky a společnosti zabývat 

DISKUTOVAT SE BUDE  
O BEZPEČNOSTI PRÁCE  

S UMĚLÝMI 
POMOCNÍKY.



69

zvláště ve spojitosti se strojovým učením (machine learning) 
a umělou inteligencí velký potenciál pro flexibilní automati‑
zaci výroby,“ říká Hubertus von Monschaw, global director 
Automation, Motion, Drives z týmu HANNOVER MESSE.  
„V Hannoveru chceme ukázat aktuální možnosti a také se po‑
díváme do blízké budoucnosti digitalizovaného průmyslu.“

Diskutovat se bude o bezpečnosti práce s umělými pomocníky. 
Samozřejmě je třeba si na spolupráci s kobotem zvyknout. 
Všechny výhrady nebo dokonce obavy jsou však podle do‑
davatelů neopodstatněné. Celosvětově platné bezpečnostní 
normy prověřované prostřednictvím analýzy rizik jsou zá‑
vazné. „Při výběru kobotu je třeba věnovat pozornost zohled‑
nění a dodržení platných norem,“ doporučuje Jens Kotlarski, 
ředitel společnosti Yuanda. „Jen certifikovaný kobot s bez‑
pečnou kontrolou rychlosti a pozice včetně působení vnějších 
sil je skutečně bezpečný.“

Bezpečnostní riziko navíc velmi závisí na typu operace, po‑ 
užitých nástrojích a na obrobcích. „Kobot, který provádí řezné 
aplikace, lze jen velmi těžko využít pro spolupráci s člověkem,“ 
zdůrazňuje Jens Kotlarski. „Navíc se v takových případech do‑
poručuje využívat dostupnou zabezpečovací techniku. Díky 
bezpečným vstupům a výstupům mohou být například ke ko‑
botům připojeny světelné závory fungující na stisknutí tlačítka. 
Také s manipulačními objekty, které nejsou zcela spolehlivé, 
je tímto způsobem i bez komplexního posouzení rizik možná 
rychlá a bezpečná automatizace.“

Partnerskou zemí průmyslové události je Indonésie. 

globálními dopady digitálního věku. Svou účast už potvrdili 
experti, jako například Toby Walsh, profesor na University of 
New South Wales, expert v oboru umělé inteligence, Michael 
ten Hompel, výkonný ředitel Fraunhoferova ústavu materiálo‑
vého toku a logistiky IML, nebo Norbert Pohlmann, výkonný 
ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti internetu.

Chybět nebudou řešení pro logistiku. Mezi vystavujícími fir‑
mami zde návštěvníci najdou například společnosti Autostore, 
Hänel, Metalsistim, STILL, Toyota Material Handling, Sick, 
Siemens a SEW, ale také Amazon Web Services, Microsoft, 
SAP a Oracle. Všechny budou chtít poukázat na potenciál 
doprovázející digitalizaci a předvést, jak lze do budoucna 
řídit logistické procesy.

Ve spolupráci s DVZ (Německé noviny pro dopravu) se usku‑
teční v hale č. 4 CAMP Logistics vybavený pódiem, na kterém 
proběhne program zaměřený na aktuální trendy včetně dia‑
logu a diskusí o tématech doprovázejících supply chain, jako 
jsou například blockchain, green energy, drony a low‑cost 
sensor solutions ve skladech, big data analytics při vyhodno‑
cování rizik nebo start‑upy v logistice.

Další pódium v hale č. 2 ovládne logistické fórum. 
Po dobu pěti veletržních dnů zde proběhnou diskuse 
o aktuálních tématech, jako jsou například umělá 
inteligence, nové obchodní modely, drony a auto‑
nomní vozidla nebo inovativní strategie pro logistiku 
v obchodu.

V Hannoveru bude prezentováno také mnoho různých ko‑
botů. Hlavní firmy na trhu jako ABB, Atlanta, Bosch, igus, 
Pilz GmbH, Stäubli, Universal Robots, Yaskawa nebo Yuanda 
ukážou své kolaborativní roboty především v nové hale č. 6 
věnované robotizaci. Budou zde také vystaveny komponenty, 
jako jsou úchopové systémy firmy Schunk nebo Zimmer, a prů‑
myslové zpracování obrazu firem ISRA Vision nebo Stemmer. 
Schopnosti klasických průmyslových robotů ukážou v hale č. 6 
také společnosti Yaskawa, Yamaha a mnoho dalších. 

Nabídku doplní podpůrná softwarová řešení na programo‑
vání robotů, například Artiminds. „Roboty a koboty představují 

CHYBĚT NEBUDOU 
ŘEŠENÍ PRO LOGISTIKU.

DIGITALIZACE 
VYTVÁŘÍ PŘÍLEŽITOSTI, 

ALE VYVOLÁVÁ ŘADU 
OTÁZEK A TAKÉ OBAVY.
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PRAKTIK system zmodernizoval 
linku na zpracování plastů 

REPORTÁŽ

Celková instalace nové 
technologie probíhala 
přibližně rok, aniž by byl 
přerušen stávající provoz 
a zpracování. Automatický 
proces zpracování je 
monitorován dodaným 
softwarem, který průběžně 
zaznamenává  
a vyhodnocuje provozní  
a legislativní hodnoty.

Firma na modernizaci linky vynaložila 165 milionů korun. 
Ta nyní dokáže ročně zpracovat až 450 tisíc vyřazených 
lednic. 

Víte, že kromě obalů se recyklují také například ledničky? Své o tom ví společnost PRAKTIK System, která se 
zabývá likvidací vyřazených elektrospotřebičů, přičemž právě lednice tvoří polovinu zrecyklovaných spotřebičů. 
Nedávno zmodernizovaná linka na ekologické zpracování starých lednic dokáže využít více než 85 % materiálů. 

Adriana Weberová 

Dodavateli jsou společnosti  
ANDRITZ MeWA a Herco Kühltechnik  
Hermanns & Co, které předtím dodaly  
své technologie největším zpracovatelům 
lednic v Evropě. Nová linka byla 
vystavěna v souladu s nejpřísnějším 
evropským standardem na zpracování 
chlazení WEEELABEX.

Celý proces likvidace je ekologický  
a díky zpětnému dopracování plastů 
dokáže PRAKTIK system zpětně využít 
více než 85 % materiálu.
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Kromě zautomatizovaného systému nové zařízení zajišťuje i lepší recyklaci plynů 
škodlivých životnímu prostředí. „Předchozí linka uměla zachytit pouze freony. 
Nová linka zachytává veškerá nadouvadla včetně pentanu,“ vysvětluje jednatelka 
společnosti Lada Martinková.

REPORTÁŽ

Společnost jako jediná v České republice a jedna z mála v Evropě 
dokáže pod jednou střechou dopracovat a dočistit z likvidovaných 
lednic také plasty, které tvoří více než 20 % lednice. 

Z opětovně 
použitelných 

plastových materiálů 
se vyrábějí například 

 ramínka nebo 
poklice na auta.

Dodavatelé plastů z lednic či naopak odběratelé opětovně 
využitelných materiálů jsou zejména z Německa, Polska, 
Rakouska, Švédska, Itálie, Rumunska, Slovenska a dalších 
evropských států. „Na zahraničních trzích vidíme velký 
potenciál růstu pro to, abychom naše kapacity dostatečně 
zaplnili. Plastový materiál z České republiky zaplní naše 
kapacity pouze z 20 %, proto je pro nás velmi  
důležité nabízet nejlepší evropskou kvalitu zpracování  
a výstupy kvalitativně srovnatelné s primárním  
materiálem, aby naše služba byla pro evropský trh 
atraktivní a konkurenceschopná,“ dodává Lada Martinková.
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kdy bylo zpracováno zadání. Dodavatel automatizované  
plnicí linky IMACO Group byl vybrán na začátku roku 2019. 
Od implementace zařízení, která byla zahájena 7. září 2019 
a dokončena 10. října 2019, se očekávalo výrazné zvýšení 
kapacity výroby.

Automatizovaná linka zabírá prostor 442 m2, což je zhruba velikost 
tří volejbalových hřišť. Linku tvoří plnicí, uzavírací a etiketovací 
stroje. Součástí je i část určená k balení do obalů z lepenky, stroj 
pro aplikaci odnosného ucha, etiketovací stroj skupinového balení, 
aplikace ochranné fólie včetně horkovzdušného tunelu. V provozu běží 
paletizátor, automatický ovíjecí stroj palet a další etiketovací zařízení.

Linka umožňuje plnit až 11 různých typů obalů. Za 
hodinu zvládne až 3600 pětilitrových lahví. Denně je 
schopna naplnit až 500 000 litrů kapalin.

Společnost DF Partner dlouhodobě evidovala nárůst 
poptávky po provozních kapalinách. Požadavky 
obchodních partnerů proto bylo těžké uspokojit. 
Důvodem byly chybějící důležité technologie i lidské 

kapacity. Příprava projektu byla zahájena již v roce 2017, 

Rodinná firma DF PARTNER zprovoznila v loňském roce ve svém podniku automatizovanou linku, první svého druhu 
v České republice. Uvedením do provozu zdvojnásobila produkci provozních kapalin své vlastní značky Sheron. Jedná 
se o největší investici (v řádech desítek milionů korun) do navýšení výrobní kapacity v historii společnosti.

Adriana Weberová 

DF PARTNER spustil plně  
automatizovanou plnicí linku

REPORTÁŽ
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REPORTÁŽ

K její obsluze stačí pouze čtyři pracovníci. Díky automatizaci 
navíc došlo k odstranění manuální náročnosti původního 
výrobního procesu.

„Linka je unikátní rozsahem automatizace s minimálním 
podílem manuální práce. Všechna její dílčí zařízení 
jsou napojena na vlastní informační systém DF Partner, 
odkud čerpají parametry k právě vyráběnému výrobku. 
Výrobní linka tak má online kompletní informace k danému 
vyráběnému artiklu,“ vysvětluje Adam Nezval, výrobní 
ředitel společnosti DF Partner.

O SPOLEČNOSTI DF PARTNER 

Firma sídlí ve vesnici Neubuz u Zlína, kde také vyrábí 
známou autokosmetiku a provozní kapaliny značky 
Sheron. Je rovněž výhradním distributorem motorových 
olejů Eurol pro Českou republiku. Firma vznikla v roce 
1990 – z původních tří pilířů podnikání, tj. výroby 
obalů, potravinových koncentrátů a výroby autochemie si 
ponechala pouze poslední. Dnes je v jejich výrobě lídrem 
na trhu a neustále inovuje. V současnosti na něj dodává 
více než 1200 produktů. Denně továrna v Neubuzi naplní 
300 tisíc litrů výrobků a z areálu vyjede až 60 kamionů. 
Firma si zakládá na hladké a rychlé distribuci zboží – 
systém má propracovaný tak, aby byla schopna dodávky 
doručit až na místo do 24 hodin.

Výrobní linka je navržena tak, že po každé operaci následuje 
automatická kontrola – ať už se jedná o aplikaci etikety, 
implementaci odnosky na kanystr, instalaci uzávěru či kontrolu 
konečného objemu kapaliny a hmotnosti palety. Z linky tak  
vyjíždí ucelená přepravní jednotka určená k distribuci. 
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