eMAGAZÍN O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU

36. vydání

7–8/2021

www.packagingherald.cz
PŘEPRAVNÍ
BALENÍ
OPĚT
NA SCÉNĚ

PŘÍRODNOST
I INOVACE
V E-SHOPECH

KITL
VSTOUPIL
DO NOVÉ
ETAPY

MONDELĒZ
MODERNIZUJE
O STO ŠEST

INTERNÍ
LOGISTIKA
AUTOMATIZUJE

EDITORIAL

NENÍ TAK ZLE,
JAK SI MYSLÍME…

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
prázdniny jsou v plném proudu, počasí je trochu jako
na houpačce. Na houpačce naštěstí není průmysl, který
se podle ekonomických výsledků vymanil z covidového
šoku a je už na úrovni před pandemií. Výsledky by mohly
být dokonce lepší. To brzdí především narušení mezinárodních dodavatelsko-odběratelských řetězců. Například často zmiňovaný nedostatek čipů, což se negativně
odráží v tuzemském ekonomickém tahounu – automobilovém průmyslu. Nedostatek vstupních materiálů vede
k jejich dramatickému zdražení. Své o tom vědí i firmy
působící v obalové branži.
Rekordní čísla hlásí e-shopy. Jejich obrat v meziročním
srovnání vyskočil o více než deset procent. V prvním
pololetí dokonce o 29 procent, a to je nejsilnější část
roku teprve před námi. Nejčastěji se online prodává

oblečení. Téma e-commerce se objevuje i v srpnovém
vydání. Dočtete se například o novinkách a trendech
v balení pro e-shopy.
Stejně jako průmysl se pomalu, ale jistě rozjíždějí konference „naživo“. V září se po nucené pauze můžete
těšit na největší logistickou konferenci SpeedCHAIN,
čeká nás Retail Summit nebo předání ocenění pro nejlepší značky v rámci Czech Superbrands Tribute Event.
Koncem září se mnozí z nás těší na veletrh FACHPACK
v Norimberku. V říjnu se vydáme opačným směrem na
brněnskou konferenci Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě a v listopadu na Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV).
Věříme, že se už brzy sejdeme „naživo“!
Příjemné čtení.
Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald

Sledujte naše inspirace i na sociálních sítích
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Autobag ® AB 850S ™
- šířka sáčku až 500 mm
- délka sáčku až 900 mm
- dotykový diplej
- integrovaná tiskárna
- vhodné pro balení oděvů, obuvy ...

Efektivní balicí stroje pro e-commerce
se snadnou obsluhou a integrovanou tiskárnou.

Autobag ® AB 650 ™
- vysoce flexibilní
- integrovaná tiskárna
- až 40 zabalených sáčků za minutu
- vhodný i do menších prostor
- vhodné pro balení triček, mikin ...

www.nedpak.cz

+420 251 550 692
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Lepenkové držáky plechovek pro pivovar v Oslu
Pivovar Amundsen z Osla, druhý největší řemeslný pivovar v Norsku a jeden z nejrychleji rostoucích v zemi,
si jako skupinový obal pro svou řadu piv v plechovkách
zvolil nový lepenkový držák WaveGrip od Berry Global.
Držák na standardní šestikusové balení váží pouhých
7,95 g a je recyklovatelný. Navzdory své nízké hmotnosti
je pevný a snadno použitelný, ale zároveň skvěle drží
multipack pohromadě. „Zákazníci se stále hlasitěji a častěji zapojují do diskuse o udržitelnosti. Mají pádné názory a my jako
výrobce musíme těmto názorům
naslouchat,“ vysvětluje Geoffrey
Jansen van Vuuren, generální
ředitel pivovaru
Amundsen.
Více na: www.packagingherald.cz
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Novým distributorem Universal Robots v ČR je
Schmachtl CZ
Společnost Schmachtl CZ na trhu ve střední Evropě
dlouhodobě zastupuje desítky výrobců komponent pro
průmysl, automatizaci, elektro a další obory. Nyní se stala dalším distributorem kolaborativních robotů Universal
Robots v České republice. Ty tak bude možné nasadit
v ještě více firmách, které chtějí současně zvýšit produktivitu, zlepšit kvalitu výrobků a ulehčit zaměstnancům od
namáhavé práce. „Česká republika patří zejména díky
dodavatelům pro automobilový průmysl k evropské
špičce využívání automatizace ve výrobě. Naší vizí je
i nadále pronikat do dalších průmyslových oborů. Studie
a příklady z praxe totiž potvrzují o 85 % vyšší efektivitu
firem, které vedle svých pracovníků integrují do výroby
kolaborativní roboty. A to je už významný přínos,“ uvedl
Pavel Bezucký, generální ředitel společnosti Universal
Robots pro trh střední a východní Evropy, Ruska & CIS.
Partnerské firmy, které dodávají své výrobky prostřednictvím společnosti Schmachtl CZ, jsou uznávanými světovými výrobci komponent a zařízení pro užití ve všech
průmyslových oblastech.

NEWS

Greiner Packaging představil kelímky druhé generace
Společnost Greiner Packaging poprvé uplatnila ve výrobě potravinářských polypropylenových kelímků s in-mold etiketou (IML) také obnovitelné zdroje. Nové polyolefiny Bornewables, které vyvinula společnost Borealis
s ohledem na oběhové hospodářství, se vyrábějí ze surovin druhé generace. Na rozdíl od obnovitelných surovin pocházejících ze zemědělských plodin pěstovaných
jinak jako potraviny a krmivo pro hospodářská zvířata
jsou produkty
Bornewables
vyráběny ze
surovin druhé
generace.

Více na: www.packagingherald.cz

S&K LABEL bodoval v soutěži FINAT LABEL
COMPETITION 2021
Letos se konala již po jednačtyřicáté prestižní mezinárodní soutěž etiket pod hlavičkou organizace FINAT. V konkurenci výrobců z celého světa se rozhodně neztratila
společnost S&K LABEL, která do soutěže přihlásila dvě
etikety. První byla určena pro sběratelskou edici rumu
HEFFRON oslavující sté výročí od návratu československých legionářů z Ruska zpět do vlasti. Druhá etiketa
byla vyrobena pro špičkové víno Lahofer řady Wave edice Art. To zaujme samotnou robustností atypické lahve
a atraktivní etiketou. O vinné etiketě jsme již psali v červnovém vydání magazínu Packaging Herald. Obě etikety
vyhrály certifikát HIGHLY
COMMENDED a dostaly
se tak jako jediné z České republiky mezi nejlepších 20 etiket ve své
kategorii. Celkem bylo
do soutěže přihlášeno
222 etiket.
PI

Top logistický provider pro největší retailové řetězce
a FMCG výrobní společnosti v České republice
• 80.000 m² skladovacích prostor 200 vlastních vozidel
• umíme FMCG logistiku ve všech teplotních režimech
• sklady v Praze Horních Počernicích a Dašicích
Horní Počernice
Dašice
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Limonáda Kinley je v jedinečných designových
plechovkách
The Coca-Cola Company představuje ve své letní kampani Svět je plný chutí nealkoholické drinky tohoto léta.
Méně sladká a jemně hořká limonáda Kinley je nově
v praktických 330ml plechovkách, jejichž design byl
inspirovaný vybranými světovými destinacemi. Vybrat
si můžete ze tří příchutí: Tonic Water, Bitter Rose a Ginger Ale.

my. „Předpokládám, že již v příštím roce půjde přibližně
50 % naší produkce na český trh. Vidím jasné signály,
že v dalších letech bude poptávka v České republice
sílit, což vnímáme velmi pozitivně a jako žádoucí,“ uvádí
jednatel firmy Jiří Hudeček a dodává: „Potenciál vidím
jednoznačně v bottle to bottle aplikaci neboli ve výrobě
regranulátu z nápojových lahví znovu pro účely výroby
nových lahví. To byl od začátku náš záměr a cíl.“

Více na: www.packagingherald.cz
Bidfood Czech Republic zprovoznil novou balicí linku
Společnost Bidfood Czech Republic v dočasných prostorách kralupské zpracovny čerstvých ryb uvedla do
provozu tři nové stroje za téměř 12 milionů Kč. Kromě
dvoupásového vykosťovacího stroje Marel a krájecího
kalibrovacího zařízení Marel jde o balicí linku skin Multivac. Nová linka Multivac pro balení čerstvých ryb, filet
nebo porcí do tzv. skinové vaničky má v porovnání se
starším modelem o 40 % větší kapacitu.
Více na: www.packagingherald.cz

Unilever uvede v roce 2022 na trh prací prostředek
v papírové lahvi
Společnost Unilever se chystá v příštím roce uvést na
brazilský trh novou lahev na bázi papíru určenou pro
prací prostředky. Prohlásila, že nový obal bude vyvinut
pro značku pracích prostředků OMO. V obchodech by
měl být nasazen na začátku roku 2022. Brzy poté by
měly následovat trhy v Evropě a dalších zemích. Unilever vyvinul lahev společně s konsorciem Pulpex, které
sdružuje Unilever, Diageo, Pilot Lite a další organizace
z oboru. Vnitřek nové lahve je nastříkán speciálním povlakem, který odpuzuje vodu. Proto lze do papírového
obalu plnit kapalné produkty, jako jsou prací prostředky, šampony a kondicionéry s obsahem
povrchově aktivních či vonných látek
a dalších aktivních složek.
Více na: www.packagingherald.cz

Linka na výrobu regranulátu rPET se rozjíždí
Unikátní linka na zušlechtění PET vloček pocházejících
z vytříděných PET lahví byla zkompletována. Společnost rPET InWaste ji spouští ve svém závodě v Rosicích u Brna. Na plné obrátky by měla jet na konci roku.
O vyrobený rPET jeví zájem tuzemské i zahraniční fir8
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AB InBev vyvinul ultralehkou pivní lahev
Pivovarnický koncern AB InBev připravil ke komerční výrobě, podle vlastních slov, nejlehčí pivní lahev s dlouhým
krkem na světě. Její hmotnost činí místo 180 g pouhých 150 g. Pivní gigant tvrdí, že pokud by nová lahev
(vyvinutá v jeho Středisku pro výzkum a vývoj inovací
a techniky GITEC v Lovani v Belgii) nahradila roční objem
skleněných obalů pro značky AB InBev v Evropě, snížil
by se ekvivalent emisí CO2 tak, jako by na silnice celý
rok nevyjelo 62 000 aut. Majitel značek Budweiser, Stella Artois, Corona, Beck’s , Leffe atp. uvádí, že v situaci,
kdy obaly přispívají k uhlíkové stopě jeho produktů prů-

NEWS

měrně z 50 %, jsou podobné inovace důležitou součástí
jeho cílů udržitelnosti. Mezi ně patří 25% snížení emisí
CO2 v celém hodnotovém řetězci do roku 2025. Novinka
je výsledkem intenzivní spolupráce s externími partnery
ve sklářském průmyslu, kteří se podělili o znalosti a spolupracovali na nových povlacích skla, nových povlacích
sklářských forem a moderním zpracování, které přispělo
k větší odolnosti materiálu.

většině případů ve spalovnách nebo na skládkách, kde
znečišťovaly životní prostředí a rozkládaly se dalších 20
let. „Nově mohou zákazníci naše nové sáčky na pečivo vhodit bez obav do kontejneru na papír, jelikož průhledové okno je vyrobeno z celulózy. Sáček nově také
obsahuje 50 % recyklovaného papíru a má udržitelnou
certifikaci o odpovědném lesním hospodářství, ze kterého pochází materiál na jeho výrobu,“ uvádí Ivan Holub,
koordinátor udržitelného rozvoje BILLA ČR.

BILLA zavádí celopapírové sáčky na pečivo
Nejnovějším krokem společnosti BILLA je výměna dosavadních jednorázových papírových sáčků na pečivo
s plastovou perforací za šetrnější celopapírovou verzi.
Nové sáčky jsou 100% recyklovatelné, s minimálním
podílem 50 % recyklátu a vyráběné v České republice. Udržitelný původ celopapírových sáčků na pečivo
dokládá také certifikace FSC neboli znak šetrného lesního hospodářství. Sáčky BILLA se vyrábějí v Česku, na
Šumpersku.

PI

Tímto krokem společnost BILLA ročně ušetří více než
18 tun plastu, které se musely v minulosti vynakládat na
výrobu sáčků s plastovou perforací a končily ve valné
9
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Foto: DACHSER

I do přepravních obalů
proniká udržitelnost
V posledních deseti letech došlo v obalovém průmyslu k rozsáhlým změnám. Jedná se o globální
trendy, jako je například vzestup e-commerce, rostoucí význam udržitelných řešení a obecně přísnější
požadavky na obaly. To vše se odráží také v přepravním balení.
Adriana Weberová

V

současné době existuje široký sortiment produktů, které je třeba ve složitém a zároveň globalizovaném světě bezpečně přepravovat. „Při
řešení výzev jednotlivých zákazníků je nutné skloubit
udržitelnost, ekonomickou účinnost, nákladovou efektivitu a další důležité aspekty s optimální ochranou produktu,“ připomíná Sabine Ehrlich-Zingel, marketing &
communication manager CE společnosti Mondi Group.
Také podle manažera speciálních služeb společnosti DB
SCHENKER Pavla Trnky je velkým tématem, a to nejen
v logistice, dlouhodobě udržitelnost. Zákazníci proto
tento přístup přenášejí i do volby přepravních obalů
a kladou důraz na to, aby byly obaly pokud možno vyrobeny ze „zelených“ materiálů a daly se opětovně použít.
Podobnou zkušenost mají i ve společnosti DACHSER
Czech Republic. „Nyní jsou trendem bio a recyklovatelné obaly, většina dodavatelů má v portfoliu podobná
,eco-friendly‘ řešení. Jsou ale bohužel stále ještě náklad10 www.packagingherald.cz

nější než standardní obalové materiály,“ upozorňuje její
obchodní ředitel Jan Polter. Nejlépe podle něho vycházejí dřevěné a lepenkové obaly. Jsou dostupné a vyjdou
většinou ekonomicky nejlépe.
Podle Petra Kozla, předsedy představenstva VCHD
Cargo, se zvýšil tlak na rychlost zabalení a efektivitu
„baličů“, což ovlivnilo především lepenkové obaly. „Naši
zákazníci začali přicházet se zbožím v rychlouzavíratelných krabicích, s nosnými, často integrovanými fixacemi.
E-shopy, které zaznamenaly raketové nárůsty prodeje,
většinou nacházejí kompromis ve variabilních lepenkových krabicích, které se dají velmi jednoduše přizpůsobit
objemu zásilky a není třeba řešit různé velikosti, a krabicích, které mohou zákazníci využít pro vrácení zboží.“
Primární funkcí přepravního balení je samozřejmě stále
ochrana přepravovaného produktu, který musí být bez-

XXX
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BALICÍ TECHNIKA A MATERIÁLY
UMÍME VÍC NEŽ BALIT!

NÍ
EKOBAL s r. o.

Hlavní provozovna v ČR
Vídeňská 172, Vestec,
252 42 Vestec u Prahy,
Tel.: +420 234 144 111,
www.ekobal.cz, mail@ekobal.cz

Držitel ocenění SUPERBRANDS
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pečně s relativně nízkými náklady dopraven na místo
určení. Se zajištěním bezpečnosti mají zkušenosti i logistické společnosti působící v přepravě. Z hlediska
ochrany jsou podle Jana Poltera nejnáročnější produkty
ze segmentu Life Science & Healthcare, protože jde často o křehké výrobky vyžadující nejen speciální postup
balení, ale také přesně daný postup výstupní kontroly.
Náchylné k poškození jsou také elektronické a elektrotechnické výrobky a samozřejmě specifické požadavky
na balení má celý segment potravin. „Trendem je zejména zvyšování nároků na bezpečnost. Při přepravách
se proto používá více fixačního materiálu a zboží má
více fixačních bodů, aby se předešlo uvolnění během
přepravy,“ doplňuje Pavel Trnka.
Ve společnosti Mondi vnímají jako hlavní téma nabídku
udržitelných řešení. Právě ta jsou požadována v automobilovém průmyslu. Obaly z vlnité lepenky jsou proto
vyrobeny z papíru z kontrolovaných zdrojů, stále častěji
se využívají recyklované suroviny. Poptávána jsou univerzální obalová řešení pro velké množství komponent.
„Přepravní obaly kromě toho přestávají být pouhou komoditou, ale stále častěji se stávají také prostředkem,
který má zákazníky zaujmout, informovat je o jejich produktech a vytvořit dlouhodobý zážitek,“ podotýká Sabine Ehrlich-Zingel.

Primární funkcí přepravního balení
zůstává ochrana produktu.
Příklad úspěšného inovativního partnerství pochází od
zákazníka z automobilového průmyslu. Ve snaze zjednodušit přepravu hodnotného, ale těžkého zboží se Mondi
a švédská společnost aPak AB rozhodly spolupracovat
na projektu Brakebooster (Posilovač brzd) pro švédského výrobce automobilů. Společnost Mondi vylepšila
stávající přepravní obaly pro jemné automobilové součástky natolik, že za použití stejného množství materiálu
lze zabalit o 50 % více zboží. Inovace přinesla značné
úspory nejen v přepravě. Ušetří se přibližně 33 % surovin, přepravovaného objemu i skladovacího prostoru,
což představuje přínos i pro životní prostředí. Za obalovou inovaci získala společnost Mondi v roce 2021 cenu
WorldStar. Porota ocenila přepravní krabici za optimalizaci stávajícího obalového řešení, lepší ochranu a vysokou úroveň fixace. Zároveň je benefitem výrazné snížení
hmotnosti a spotřeby materiálu, zkrácení času montáže
a úspora prostoru během přepravy.
12 www.packagingherald.cz

Za použití stejného množství materiálu lze zabalit o 50 % více zboží.
Foto: Mondi Group

Také druhá ukázka je vyrobená z vlnité lepenky, tentokrát společností THIMM Packaging Systems. Zadáním
bylo vytvořit jednocestné snadno stohovatelné balení
na skleněnou střechu automobilu. Původně byly střechy
baleny a přepravovány skupinově v ocelových klecích,
které po vyprázdnění postrádaly schopnost snadné
komprimace tvaru nebo velikosti. Zajištění přepravy
prázdných klecí zpět z cílové destinace k zákazníkovi
bylo také finančně velice náročné.
Mezi hlavními požadavky na nové balení bylo kromě zajištění ochrany citlivého skleněného povrchu a těsnění
také zamezení nechtěného prohýbání a snadné ukládání a vykládání střechy z balení. Podmínkou rovněž byla
možnost manipulace pomocí dvou operátorů nebo VZV
/paletového vozíku. Díky povaze střechy, kterou z velké
části tvoří křehké sklo náchylné na oděrky, nebylo jednoduché určit kontaktní místa. „Nemožnost využít k podepření skleněnou část a tím zamezit prohýbání byla velice
limitující. Nalezení správných opěrných a vymezovacích
bodů tak patřilo k nejsložitější části při navrhování nového způsobu balení,“ doplňuje výzvy za THIMM Packaging Systems project manager Marek Sekula.
Nový obal tvoří dno a víko vycházející z konstrukce FEFCO 0452 vyrobené z kvalitní pětivrstvé vlnité lepenky,
kde je víko sešité záložkami ven a dno záložkami dovnitř. „Díky tomu je zajištěna tvarová přesnost a dolehnutí nosných stěn obalu k sobě, což umožňuje stohování
i 10 kusů obalů na dvou paletách na sobě,“ vysvětluje
Marek Sekula. Na víku jsou nalepeny čtverečky, které
přesně zapadají do proseků ve dnu, čímž je určena přesná pozice pro stohování více kusů na sobě. Ve dně je
vlepena proložka opatřená vyseknutými značkami, na
kterých jsou nalepeny tvarové pěny. Ty zajišťují citlivou
ochranu a aretaci balené střechy. Dále jsou na dnu i víku
vyseknuty manipulační značky a také otvory pro vložení

HLAVNÍ TÉMA

PP odnosných uch, díky kterým lze dvoudílný obal lehce
uzamknout a zároveň s ním snadno manipulovat pomocí
dvou operátorů. „Hlavním benefitem navrženého balení
je, i přes jeho veliké rozměry, snadné ukládání dílu a manipulace s naplněným obalem. K jeho výjimečnosti také
přispívá jednoduché a téměř intuitivní stohování,“ uvádí
Marek Sekula.
Nejsložitějším úkolem bylo vytvoření jasných a zřetelných pozic pro následné nalepení pěnových částí. Pěny
se liší tvarem a velikostí a každá z nich se umísťuje na
přesně určené místo. Byl tedy vytvořen proklad, na kterém byly vyseknuty jednotlivé značky, a díky nim se definovala pozice pro nalepení.

je hlavní výhodou možnost jejich opakovaného použití
a stejně jako u lepenky případná recyklace po uplynutí
životnosti obalu. „Tyto materiály mají svou pevnou pozici
na trhu, a pokud se neobjeví nějaké odolnější a zároveň levnější materiály, zůstane tomu tak pravděpodobně
i nadále,“ myslí si Pavel Trnka, kterého doplňuje jednatel
společnosti Kment Michal Kment: „Dřevěné obaly mají
své uplatnění v exportním balení také kvůli velké variabilitě dřeva obecně při výrobě např. individuálních rozměrů, a to z důvodu snadné recyklace a obnovitelnosti.“
Úroveň provedení balení výrobků pro export se podle
jeho názoru v České republice stále zvyšuje. Tomu přispívá i dobrý trend, kdy čeští výrobci navrhují sofistikovanější produkty s vyšší přidanou hodnotou. Vývoj se
také ubírá ke kontrolním mechanismům, jako jsou např.
dataloggery, senzory otřesu, náklonu či teploty. „Předpokládáme, že rozmach 5G sítí a tzv. internetu věcí posílí
jak poptávku po monitoringu zásilek, tak nabídku těchto
možností,“ odhaduje Pavel Trnka.

Trendem je zejména zvyšování
nároků na bezpečnost.
Hlavním benefitem navrženého balení je snadné ukládání dílu
a manipulace s naplněným obalem.
Foto: THIMM Packaging Systems

Přes nepopiratelné přednosti lepenky se musí stále počítat také se dřevem. U dřevěných a kovových obalů

S tradiční kombinací dřeva, plastu a vlnité lepenky má
bohaté zkušenosti společnost VCHD Cargo. „Pro linkové přepravy, které jsou naším hlavním byznysem, ale
stále zůstává nejtypičtějším přepravním balením europaleta s krabicemi, zafixovaná strečovou fólií. Na tom ani
pandemie zatím nic výrazně nezměnila,“ říká na závěr
Petr Kozel.
PI
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Foto: skladon

V e-shopech vyhrává
přírodnost i sofistikovanost
E-commerce je nejen v České republice dlouhodobě rostoucím segmentem a více než rok trvající
pandemie příznivým obchodním výsledkům nahrála. Vzniká tak prostor pro inovativní i ekologická
obalová řešení. Na jedné straně se využívají „přírodní“ krabice bez potisku, na druhé straně roste
jejich marketingová role. Poptávány jsou také znovu uzavíratelné nebo opakovaně použitelné obaly,
důraz je kladen i na optimalizaci jejich velikostí a minimalizaci odpadu.
Adriana Weberová

I

nternetový obchod Alza.cz podle vlastních slov klade
důraz na ekologii a minimalizaci odpadu. Primární je
pro něj ochranná funkce vybraného obalu a možnost
jeho opakovaného použití. I proto využívá přírodní krabice, bez potisků, případně s ekologickou variantou tisku.
Většinu obalů ve svých logistických centrech používá
opakovaně. „Obaly z příjmu nového zboží nevyhazujeme, ale opětovně je využijeme při expedici objednávek.
Může se tak stát, že objednávka přijde k zákazníkovi
v přepravní krabici od úplně jiného typu zboží,“ vysvětluje PR specialistka Lucie Dlouhá. Poškozené obaly putují
k recyklaci. Pro doplnění: na pobočky je zboží expedo-
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váno ve vratných plastových obalech (KLT přepravkách).
Zboží v tzv. AlzaBoxech je v černém neprůhledném plastovém obalu.
Oblibu přírodního vzhledu obalů potvrzuje Jana Dohnalová, marketing and PR specialist společnosti Cardbox
Packaging: „Je zde samozřejmě také trend nejen přírodní
vzhled evokovat, ale doopravdy tyto materiály používat
– většinou jde o udržitelně získané materiály, kompostovatelné, ale v první řadě recyklovatelné.“ Hlavním pravidlem je proto podle ní nemísit různé druhy obalových
materiálů, a pokud ano, umožnit jejich separaci. Rovněž

DESIGN

Foto: skladon
V e-shopech vzniká prostor pro inovativní i ekologická obalová řešení.

je kladen důraz na celkovou minimalizaci spotřeby materiálu a obaly s ohledem na balené zboží zmenšovat.

užít stejné balení. Běžnou praxí je i zde také opětovné
využívání obalů od dodavatelů a výrobců.

Poptávku po udržitelných obalech potvrzuje také Gabriela Fabiánová, country manager pro ČR a SR společnosti
RAJA. E-shopy si podle ní dávají také již více záležet na
vzhledu a marketingové funkci balení: „Nejčastěji dochází k výměně PVC pásky za papírovou. Plastová výplň
se dá nahradit papírovou nebo rozložitelnou. Samotné
balení se dá také ozvláštnit například barevnou výplní,
potištěnou páskou a uvnitř balení pak zákazník kromě
svého zboží může najít i kartičku s poděkováním či slevovým kódem na další nákup. I to může být dobrý marketingový nástroj, aby zákazník nákup brzy zopakoval.“

Obaly privátních značek online prodejců
Samostatnou kapitolou jsou obaly privátních značek
online prodejců. Příkladem je AlzaPower nebo AlzaEco.
I zde se Alza.cz snaží o maximálně udržitelný přístup.
Produkty AlzaPower jsou proto v nebarvené papírové
krabičce, bez blistrů a chemických lepidel. Také vnitřní
sáček, který je součástí některých produktů, je vyrobený
z kukuřičného škrobu a je ve vodě rozpustný. „Inkoust
použitý na krabičkách je na bázi sójových bobů, což je
jedna z nejekologičtějších variant tisku,“ věří Lucie Dlouhá. Drogerii AlzaEco balí do bag-in-boxů, což snížilo použití plastů až o 89 %. Vše je navíc plně recyklovatelné
a plní i funkci přepravního obalu.

Obalovou strategii ovlivnily koronavirové vlny
Také v MALL.CZ pracují na udržitelnosti. Kromě toho obalovou strategii ovlivnily koronavirové vlny, kdy zákazníci
preferovali bezkontaktní doručování domů na úkor dříve oblíbeného doručování na pobočky. „Při zmíněném
způsobu doručení musíme zboží nejprve u nás ve skladu
bezpečně zabalit, aby se při přepravě nepoškodilo. To
je velký rozdíl oproti osobnímu odběru na naší pobočce, kdy zboží nebalíme,“ vysvětluje Pavla Hobíková, PR
manažerka a tisková mluvčí.
Od loňského roku používají speciální krabice z vlnité lepenky. Při jejich výběru brali v potaz častou manipulaci
se zbožím. „Kromě odolnosti jsme zohledňovali i efektivitu při sestavení a udržitelnost materiálu. Vybrané krabice jsou dostatečně bytelné a mají zesílené deformační zóny. Zboží je v nich stabilní a dostatečně chráněné
před poškozením. Zároveň je velikost krabice variabilní,
takže se v ní mohou posílat produkty různých velikostí,
aniž bychom museli používat vnitřní výplňový materiál,“
doplňuje Pavla Hobíková. Pokud se zákazník z nějakého
důvodu rozhodne zboží vrátit, může bez problému po-

U primárních obalů privátních značek ještě zůstaneme.
Košík.cz je podle vlastních slov ve volbě obalů zatím poměrně konzervativní. „Přesto zde do budoucna vidíme
skvělý prostor pro experimentování a hledání nových
cest – zejména v oblasti ekologie,“ uvádí Jan Škrabánek,
CMO Košík.cz. Z hlediska marketingové funkce obalu
zmiňuje jako příklad značku Authentic. Její obaly nesou
zcela konkrétní označení lokality původu, receptury
nebo místa, odkud potravina pochází, portrét šéfkuchaře nebo garanta a jeho vlastnoruční podpis. „Transparentnost a partnerství se šéfkuchaři jsme tak dokázali
deklarovat přímo na produktu a neomezili se třeba jen
na online prezentaci.“
Výrobcem obalů pro e-shopy je například společnost DS
Smith Packaging Czech Republic. „Od bezejmenných obalů se dospělo k vnímání obalu jako komunikačního prostředku se zákazníkem. Obal jedním stručným logem vyzdvihuje filozofii společnosti a postoj vůči zákazníkům,“ je
přesvědčena Olga Kozminykh, customer support specialist.
15
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Obaly se mění také z pohledu funkčnosti. Ta je přizpůsobena konečnému spotřebiteli a jeho požadavkům, například
již zmíněná možnost vrácení zboží ve stejném obalu, což
mimo jiné přispívá ke zjednodušení reklamačních procesů.
Bohaté zkušenosti s obaly pro e-commerce má také
společnost THIMM pack’n’display. I zde vnímají sílící
zájem o marketingové využití plochy obalu. „Pomocí
nejnovějších digitálních technologií – digitálního tisku
a laserového výseku – můžeme nabídnout obaly, které
si zákazníci zapamatují a oblíbí. Často se využívají vnitřní
potisk, limitované edice, prvky personalizace, QR kódy
nebo laserem vyřezané motivy. Výsledkem jsou obaly
jedinečné,“ připomíná jednatel společnosti Martin Hejl.
Požadovány jsou také sofistikovanější obaly, například
s bezpečnostním uzávěrem. „E-shopy chtějí mít obaly,
které ochrání produkt, jsou udržitelné a zákazníka překvapí při rozbalování,“ doplňuje.
Příkladem e-commerce řešení zmíněného výrobce jsou
zasilatelské obaly na prémiové dezinfekce pro společnost Clean Doctrine. Výsledkem je atraktivní balení, které účinně propaguje produkty společnosti. Zasilatelská
krabička zaujme především svým barevným provedením
a květinovým designem. Jedinečný design umožnila vytvořit technologie digitálního tisku, která se vyznačuje
vysokou tiskovou kvalitou. Zajímavý květinový potisk navíc zákazníka překvapí i uvnitř krabičky. Spolu s lahvičkami s dezinfekcí jsou v obalu umístěny také karabinky,
díky kterým si zákazníci mohou dezinfekci pohodlně
připnout tam, kam potřebují. Všechny produkty jsou navíc v krabičce efektivně fixovány a tím maximálně chráněny během své cesty k zákazníkovi. „Zasilatelský box
navíc obsahuje i bezpečnostní zavírání, díky kterému
je zajištěno doručení v původním stavu. Neporušenost
obalu příjemce pozná právě podle bezpečnostního uzávěru,“ doplňuje Martin Hejl.

Zasilatelská krabička pro Clean Doctrine
zaujme především svým barevným provedením a květinovým designem.
Foto: THIMM pack’n’display
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Bezpečný, ale také úsporný obal vyrobila i společnost
DS Smith Packaging Czech Republic. „Zadáním od zákazníka bylo vymyslet nový úspornější obal, který by
i bez použití oboustranné pásky zůstal nadále bezpečný,“ prozrazuje Olga Kozminykh. Výsledkem je jednoduchá dárková krabice, u které záleží na způsobu,
jakým je zavřena horní klopa. Standardní zavření na
zámeček je určeno pro cestu ke spotřebiteli. Po otevření dojde k odtržení primárního zámečku a tím se
získá sekundární zámeček. Ten je na obalu předpřipraven pro zpětné zasílání. Absence lepicích pásek
obal činí navíc levnějším a plně recyklovatelným. „Díky
specifické konstrukci jsou zde navíc jasně viditelné
pokusy o nežádoucí otevření obalu již při cestě k zákazníkovi přes kurýrní službu nebo ještě ve skladu,“
varuje Olga Kozminykh.

Foto: DS Smith Packaging CR
Dárková krabice má primární i sekundární zámeček.

Zapomenout bychom také neměli na další požadavky, jako například rychlost složení obalu a proces zabalení produktu. „Obalové materiály stále procházejí
vývojem, jak zrychlit jejich složení, zabalení a podobně. Podobné krabice nabízíme,“ podotýká Gabriela Fabiánová. Například krabice s automatickým dnem jsou
složeny 2,5krát rychleji než běžný typ. „Mimo jiné jsou
opatřeny i lepicím proužkem a jednoduše se zalepí
bez lepicí pásky.“
Dalším odborníkem na obalová řešení pro e-commerce je společnost Smurfit Kappa, ke které se vrátíme na
stránce 67. Zkušenosti s e-shopy mají také společnosti skladon, Der Kurier a Packung. Na ně se zaměříme
v podzimním vydání magazínu.

Novinky a trendy ve světě obalového průmyslu

DENNĚ NOVÉ
INSPIRACE
PRO VÁŠ BYZNYS
A INOVACE…

Elektronický i tištěný magazín – 6× ročně
Newsletter Packaging Herald – každé 2 týdny
Portál www.packagingherald.cz
Sociální sítě
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Kitl vstoupil do nové etapy
Historicky druhý rozhovor pro magazín Packaging Herald byl téměř před šesti lety veden se
zakladatelem a majitelem společnosti Kitl Janem Vokurkou. Známý výrobce medicinálních nápojů
a Syrobů z přírodních biosložek zahájil letos v březnu novou etapu, když do areálu bývalé stáčírny
Vratislavické kyselky na břehu řeky Nisy přesunul svou výrobu. Aktuálně se v nové moderní výrobní
hale vyrábí 12 druhů sirupů. Plánem je obnovení stáčení kdysi oblíbené minerálky a rekonstrukce
historické lázeňské budovy (zámku) z roku 1862 s věžičkou.
Adriana Weberová

Červnové slavnostní otevření ve Vratislavicích nad Nisou si nenechalo ujít dva tisíce lidí. Návštěvníci si mohli prohlédnout nově zrekonstruované výrobní prostory.
Na programu nechyběly přednášky o historii areálu Vratislavické kyselky nebo soutěže pro děti.

Dvanáctou, jahodovou příchuť sirupu pokřtil symbolicky ve 12 hodin a 12 minut
herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka.

18 www.packagingherald.cz

Vrcholem celého dne byl vůbec první
postcovidový večerní koncert skupiny Tata Bojs.

REPORTÁŽ

První etapa rekonstrukce zpustošeného areálu plného sutin a špíny a zarůstajícího křovím a stromy
spočívala ve zbudování inženýrských sítí, skladových prostor a v rekonstrukci výrobní haly.

V nových prostorách byla nainstalována nová zařízení do plnicí linky. Kromě druhé etiketovací linky jde například o optického kontrolora naplněných lahví nebo
lepicí stroj určený pro menší až střední produkci balení.

Společnost Kitl vznikla v roce 2007 v Jablonci nad
Nisou. Inspiraci k přípravě receptur sirupů čerpá
z dobových regionálních pramenů a k jejich přípravě ji podněcují historií prověřené recepty. Ostatně
i název společnosti je odkazem na postavu legendárního léčitele a doktora Jana Josefa Antonína
Eleazara Kittela, který žil a působil v 18. století na
Ve zrekonstruované moderní výrobní hale se aktuálně vyrábí
12 druhů sirupů na výrobní lince s kapacitou 2 000 lahví za hodinu.

pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Areál Vratislavické kyselky Kitl zakoupil před necelými třemi lety.

19

INTERVIEW

Jan Vokurka, zakladatel a majitel společnosti Kitl © Daniel Hamerník, časopis Finmag

Areál je ideální
pro přírodní sirupy

Výrobce kromě Kitl Syrobu nabízí
například medicinální nápoje Kitl
Smrkáček Bio, Kitl Životabudič,
Kitl Meducínka nebo Kitl Šláftruňk.
V portfoliu je dále Kitl Medovina,
Šumavské Bylinné nebo Zámečnická mast.

Hlavním důvodem k přestěhování výrobního závodu z Jablonce nad Nisou do areálu bývalé stáčírny
Vratislavické kyselky ve Vratislavicích nad Nisou byl nedostatek místa, zvládnutí rostoucích objemů
a s tím související potřeba zvýšit efektivitu výroby. Jedním z kritérií výběru nové lokality byla touha
zachránit unikátní prostory, kterým hrozil zánik. Kromě toho je zde podle Jana Vokurky pramen, jenž
lze ideálně propojit s přírodními sirupy.
Adriana Weberová

Proč jste se rozhodl přestěhovat právě do prostor
bývalé stáčírny Vratislavické kyselky?
Myšlenka koupit naprosto zdevastovaný objekt Vratislavické kyselky, ve kterém dominuje zámeček, vznikla
už v roce 2014. Měl jsem potřebu areál zachránit a ne
novou halu postavit jednoduše na zelené louce. Prostory jsme po administrativně-právních komplikacích, například vyřešení exekucí a podobně, koupili v červenci
2018. Navíc jde o oblast v prvním ochranném pásmu
pramene minerální vody, takže jsme se museli vypořádat s různými omezeními. Samotná stavba trvala asi
rok a půl. A proč Vratislavická kyselka? I naše bývalé
prostory vyrostly na tzv. brownfieldu, v místě, kde byla
v minulosti prádelna. Nový areál má dlouhou historii, je
tu pramen, což jde spojit s našimi sirupy, a má skvělou
polohu mezi Libercem a Jabloncem.
20 www.packagingherald.cz

O jak vysokou investici se doposud jednalo?
Kolem 40 milionů korun. Zčásti jsme je čerpali z evropských dotací.
Investovali jste také do nových strojů?
Ano, a kromě toho jsme zreorganizovali jejich uspořádání.
Jaké stroje a od kterých dodavatelů to jsou?
Pořídili jsme si nová zařízení do stávající plnicí linky,
kterou máme od roku 2014. Nový je například Hepa
filtr, který nabízí vyšší kvalitu sirupů. Dodavatelem je
společnost ALTEC CHOTĚBOŘ. Nově jsme instalovali
optickou kvalitativní kontrolu naplněných lahví od společnosti SICK. Zařízení dokáže automaticky rozpoznat
požadovaný objem tekutiny v lahvi nebo její správné

INTERVIEW

uzavření. Pořídili jsme si druhý etiketovací stroj od společnosti UNICODE MD z Pelhřimova. V prosinci 2020
jsme si dále koupili nový stroj od společnosti TECHNOLOGY určený k uzavírání krabic lepicí páskou. V našem
případě krabice obsahuje šest lahví. Jejich dodavatelem
je společnost Model Obaly.

Od našeho posledního rozhovoru před šesti lety
jste uvedli na trh hned několik novinek. Můžete je
přiblížit?
Dominantní je v našem portfoliu řada Kitl Syrob odkazující na první recept na bezový sirup z regionálního muzea. Následovaly zázvor, máta, višeň, malina (ta je dnes
nejprodávanější) a další ovoce. Nejnovějšími příchutěmi
jsou pomeranč a citron a úplně poslední je jahoda. Ta
kromě toho, že obsahuje vysoký podíl ovocné složky, je
vyrobena za studena. V prodeji je ve skleněných lahvích,
které jsou stejně jako téměř všechny Syroby navíc zabalené v papírové etiketě.

Skupinové balení Kitl Syrobů

O bližší specifikace lepicího stroje jsme požádali
Bronislavu Kujanovou ze společnosti TECHNOLOGY.
Jedná se o lepicí stroj se dvěma bočními unášecími
pásy a průchozí válečkovou tratí. Určený je pro menší až
střední produkci balení s mechanickým seřízením stroje
podle velikosti balené krabice. Zařízení v jednom kroku zajišťuje automatické přelepení spodních a vrchních
chlopní krabice lepicí páskou a její následné odříznutí.
Stroj je vybavený zcela novým patentovaným systémem,
který jedním motorem pohání současně oba unášecí
pásy a tím zajištuje stabilní posuv krabice. Vrchní lepicí hlava je rovněž vybavena patentovaným systémem,
který regulací jedné pružiny nastavuje sílu působící na
krabici, a eliminuje tak případné rozdíly v objemu naplněné krabice.
Jak se změny spojené s přestěhováním a instalací
nových zařízení promítly do zmíněné efektivity?
Jan Vokurka: Odhadem se zvýšila o 40 %. Svou roli hrají
také nové procesy, které nám větší prostory poskytly.
Kromě toho jsme získali místo pro linku na minerální
vodu, která vyžaduje jinou technologii pro stáčení.
Jaké máte s areálem další plány?
Plánujeme v horizontu pěti až deseti let i rekonstrukci
zámečku. Ale předtím nás čeká ještě dost práce. Například hydrogeologická čerpací zkouška pramene kyselky.
Mým snem je obnovit stáčení minerální vody. Při zkoušce
zavodnění čerpadla jsem ji ochutnal a byl jsem nadšený.
Kyselka je hodně proplyněná a je v ní cítit mineralizace.

Kterou příchuť vnímáte jako vaši vlajkovou loď?
Nejprodávanější, malinovou.
Máte ve svém portfoliu i speciální limitované edice?
Ano. Letos před Valentýnem to byl unikátní Kitl Syrob
Růžový květ. Vyvinutý byl ve spolupráci s českými vědci
za použití unikátní české technologie přírodní konzervace pomocí silic z růžových lístků tzv. Pavelace. Je tedy
21
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bez konzervantů. Na rozdíl od ostatních
Syrobů ho zdobí transparentní etiketa. Za
zmínku určitě stojí také unikátní Kitl Syrob
Okurka BIO. Pro velkou oblibu u zákazníků
tuto limitovanou edici vyrábíme již potřetí
za sebou, opět v letním období. Právě
okurkový Syrob byl několikrát oceněn,
např. získal Zlatý klas na Zemi živitelce.
Vaše produkty jsou
nepřehlédnutelné díky papírovým
etiketám, do kterých jsou skleněné
lahve zabaleny. Kdo za nimi stojí?
Za jejich designem stojí především Libor
Linka a Pavel Winter z jablonecké společnosti Hlawa creative. Jedná se o unikátní obal „domácího vzhledu“, který
chrání obsah lahve před světlem. Navíc
nabízí prostor pro informace o sirupu samotném. Nechybějí recepty a také zmínka
o Kittelově muzeu, které jsme založili. Společnost Hlawa creative považuji za součást našeho úspěchu! Obal
máme patentovaný a aplikujeme jej na lahve pomocí
etiketovacího stroje od UNICODE MD z Pelhřimova.
Výjimkou je etiketa na Syrob Růžový květ…
Ano. Etikety byly vyrobeny společností S&K LABEL pomocí UV flexotiskové technologie, která zaručuje výbornou stálost barev. Použitá samolepicí transparentní
polypropylenová fólie s průhledným lepidlem etiketám
dodává dokonale čirý vzhled (tzv. no-label look). Detaily růží v jemně růžové barvě, které byly zvýrazněny
nánosem 3D laku, vytvářejí dojem paličkované krajky.
Etiketa působí romanticky, a skvěle tak doplňuje jedinečnost přírodního produktu uvnitř. Všichni si myslí,
že jde o tisk na sklo. Za etiketou stojí a vynikající práci
odvedl pan Jiří Chaloupka ze společnosti S&K LABEL,
který nás měl na starosti a bohužel předčasně a náhle
zemřel. S S&K LABEL spolupracujeme už od roku 2007
a jde o parádní spolupráci.
Společnost S&K LABEL dodává i další etikety?
Ano, je dodavatelem i našich papírových etiket.
Zastáváte stále konzervativní přístup k designu
etiket, nebo je pravidelně obměňujete?
Jde pouze o jemné nuance, které běžné oko nepostřehne.
Například upravené příběhy. Aktuálně o Vratislavické
kyselce. Jinak jsme a chceme být konzervativní v designu obalů.
22 www.packagingherald.cz

Do jaké míry využíváte čepičky na vašich obalech?
Stále je pro vás dělá Domov Maxov?
Především z kapacitních důvodů je nyní využíváme
pouze na novinky na Zámečnickou mast nebo na Kitl
Životabudič. Aplikovat je na sirupy by v Domově Maxov
kapacitně nezvládli.
Jaké používáte uzávěry?
Používáme speciální typy s nálevkou z Itálie.
Kdo jsou dodavatelé skleněných lahví?
Společnost VETROPACK MORAVIA GLASS. Dále využíváme také O-I. S oběma jsme spokojeni. Za zmínku také
stojí, že téměř dvě třetiny skla lahví pocházejí z recyklovaného materiálu.
Kde lze sirupy koupit?
Naše produkty najdete v regálech obchodních řetězců,
velkých e-shopech typu Rohlíku a Alzy a také v zahradnictvích či prodejnách se zdravou výživou. A v neposlední řadě lze malinovku koupit v McDonald’s a okurkovou
a grepovou v McCafé. Letos je možné naše produkty
koupit pod jinou značkou i v Irsku.
Kdy jste začali McDonald´s zásobovat a v jakých
obalech?
Od roku 2015 a používáme 5l bag-in-boxy.
Od koho bag-in-boxy nakupujete?
Vnitřní část od společnosti VEPAK, vnější obal od Renobalu.
Jak se vám vedlo v minulém roce?
Jsem spokojený. Kromě ukončení první etapy rekonstrukce se objemy zvýšily o více než pětinu. Pomohl
k tomu i prodej přes e-shopy, kde jde v celkových objemech o nárůst v řádu desítek procent.
Čemu se dařilo nejvíce?
Kitl Eligin BIO, které prodáváme v kapslích. Jeho prodej se meziročně zvýšil asi o 50 %. Důvodem byl koronavirus. Lidé hledali prostředky na podporu imunity,
což Eligin je. A také již zmíněnému malinovému Syrobu.
Kdy jste Kitl Eligin BIO uvedli na trh a v jakých
obalech?
V roce 2018. Balen je především kvůli bezpečnosti
v plastové dóze a papírové krabičce od společnosti
KARTEX.

SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME
ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST
DACHSER Contract Logistics

DACHSER Contract Logistics přináší komplexní řešení dodavatelského řetězce
prostřednictvím globální přepravní sítě, efektivního skladování, služeb s přidanou
hodnotou, individuálního poradenství a integrovaných informačních systémů.
Profitujte z dokonalé kombinace našich služeb.

www.dachser.cz
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Mondelēz investuje
do robotizace
Přes 65 milionů korun investoval potravinářský gigant Mondelēz International do modernizace
výrobního závodu v Lovosicích. Pět nových robotizovaných linek zvyšuje výkonnost a bezpečnost
práce při paletizaci 130 druhů oplatek, sušenek a slaných výrobků vyrobených v Lovosicích
a distribuovaných v Česku a Evropě. Celý proces trval více než rok.
Adriana Weberová

A

ž osm tun zboží musel v minulosti každý pracovník lovosického závodu přeložit za celou směnu.
Nová paletizační centra nyní zvládnou automaticky odbavit až 17 palet každou hodinu. „Naši operátoři byli přeškoleni na nové pozice, takže jejich práce je
bezpečnější a efektivnější. Roboty jsou nově umístěny
hned vedle skladu, což dále zvyšuje bezpečnost práce tím, že se minimalizuje přeprava zboží přes výrobní
halu továrny. Díky této investici vstupuje továrna do další
etapy automatizace,“ vysvětluje ředitel závodu Nicolas
Bouchet.

Výstavba robotických center, která manipulují s krabicemi a paletami, a plně automatizovaných pásových dopravníků spojujících centra s výrobní linkou byla zahájena v roce 2020. Hodnota investice dosáhla 3,1 milionu
dolarů, tedy více než 65 milionů korun.

výrobků, které jsou vyváženy do evropských zemí, Austrálie či do Spojených arabských emirátů. Brány závodu
opouštějí například oblíbené Miňonky, Tatranky a řada
oplatek Zlaté. Mezi nejznámější produkty patří také sušenky belVita, v České republice známé pod názvem
BeBe Dobré ráno.
Závod využívá především místní dodavatele. Nakupuje mouku z pšenice pěstované místními farmáři udržitelným způsobem podle standardů Iniciativy Harmony.
„V Evropské unii se nyní 60 procent všech našich sušenek, včetně těch, které vyrábíme v Lovosicích, peče
z pšenice vypěstované lokálně udržitelným způsobem,“
potvrzuje Ivana Tůmová, generální ředitelka společnosti
v České republice, Maďarsku a na Slovensku. Lovosická
továrna zaměstnává 350 lidí.
Více nám o projektu prozradil Jiří Šebek,

Historie lovosické továrny sahá až do roku 1806. Aktuálně zde vyrábí 130 druhů oplatek, sušenek a slaných
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corporate & government affairs manager CZ/SK/HU
společnosti Mondelēz International.
▶
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Paletizační centra zlepšila
nejen bezpečnost
Společnost Mondelēz International vyhodnocuje a plánuje automatizaci výroby na základě interního
globálního programu průběžně. Cílem je kromě zlepšení podmínek pro zaměstnance také zlepšení
pracovního prostředí, zjednodušení výrobních procesů anebo optimalizace výrobních nákladů či
manipulace s výrobky. Podobným projektem je nedávná investice do automatizované paletizace
v Lovosicích. A právě o ní jsme si povídali s corporate & government affairs managerem CZ/SK/HU
firmy Jiřím Šebkem.
Adriana Weberová

Proč se společnost Mondelēz rozhodla investovat do
automatizované paletizace právě v Lovosicích?
Investice do automatizace výroby probíhají ve společnosti Mondelēz International průběžně. A právě kolegové v Lovosicích připravili a obhájili svůj návrh týkající se
lepších podmínek pro zaměstnance spočívající například
v manipulaci s výrobky, a získali tak potřebné investiční
prostředky.
Mezi kolika dodavateli robotizovaných paletizačních
linek jste se rozhodovali?
Výběr dodavatelů probíhá podle přesně daných pravidel,
která zahrnují také vytipování potenciálních dodavatelů
výrobních a manipulačních zařízení. Pro zajištění paletizace jsou zapotřebí dodavatelé z oblasti dopravních
systémů, robotických manipulátorů a balicích strojů.
Oslovili jsme 16 dodavatelů a vybrali jsme z jejich nabídek dva, každý je
z jiné oblasti zakázky. Konkrétní jména
dodavatelských firem společnost obvykle nezveřejňuje.
Jak dlouho trvala modernizace?
Projekt měl dvě fáze: definici záměru
a následně realizaci. Celý proces trval
14 měsíců – od rozpracování záměrů
až po výrobu zařízení, instalaci a uvedení do provozu.
Co a proč bylo nejsložitější vyřešit?
Technicky náročnou částí bylo připojení výrobních linek k paletizačním centrům, kdy technický tým musel reflektovat stávající stavební dispozici budov

a vzdálenosti mezi jednotlivými technologickými prvky. To si vyžádalo poměrně netradiční
řešení dopravních tras
a další stavební úpravy
v budově zejména kvůli
zajištění potřebné pevnosti podlah.
Jiří Šebek, corporate & government

Z čeho se robotizovaná
affairs manager CZ/SK/HU
společnosti
Mondelēz International
linka skládá?
Paletizační centrum zahrnuje ucelené dopravní systémy, na které navazují robotické
manipulátory schopné uspořádávat krabice na paletě
do různých kombinací. Uspořádané palety jsou dále
prostřednictvím dopravníků přivedeny
k ovinovacím strojům s možností aplikace přídavných obalových materiálů.
Celý proces je ukončen automatickým
označením a registrací palet, které je
pak možné přesunout do skladu nebo
naložit přímo na kamion.

Paletizační centrum zahrnuje ucelené
dopravní systémy, na které navazují
robotické manipulátory schopné
uspořádávat krabice na paletě
do různých kombinací.

V čem vidíte hlavní benefity
projektu?
Investice společnosti významně přispěla ke zlepšení bezpečnosti práce.
Zjednodušili jsme původně náročnou
interní logistiku, upravili kontrolu kvality a ve výsledku snížili potřebu manuální manipulace s výrobky. Dokonce
jsme dosáhli snížení spotřeby některých materiálů.
25
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Internet věcí je i internetem
jejich obalů
Používání prvků IoT (internetu věcí) při výrobě obalů a v jejich logistice významně redukuje
náklady i ztráty. Podle celosvětových údajů například až 30 % všech zásilek nedorazí do svého
cíle včas a celá desetina se ztratí. Náklady a ztráty mohou významně eliminovat novinky uvedené
společnostmi Adastra, Stabilplastik a Zebra Technologies.
Miroslav Dočkal

S

polečnosti Adastra a Stabilplastik zaznamenaly
na českém trhu značný úspěch se svým řešením
chytrá paleta (Smart Palette), kombinujícím IoT
bateriový senzor 1guard s ekologicky šetrnou paletou
z plně recyklovaného plastu. Ve svém testovacím provozu ji úspěšně zavedla společnost IMI CCI. V posledních měsících prodělalo řešení značný vývoj. Nejde už
jen o paletu, ale o komplexní monitoring manipulačních
jednotek, obalových materiálů a samotného zboží. Řešení lze využít jak pro doručování zboží obchodníkům či
konečným zákazníkům, tak i mezi sklady k monitorování
palet, beden či klecí. V současnosti Adastra spolupracuje se svými zákazníky na využití senzoru 1guard pro
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monitoring cirkulárních obalů a jejich zpětný odběr. Zejména lepenkové krabice, které nyní konečný zákazník
většinou vyhazuje, by tak bylo možné udržet v oběhu
delší dobu.
Senzor 1guard je multisenzorovým bezdrátovým IoT
řešením na bázi sítě LPWAN (Low Power Wide Area
Network), která umožňuje přenos dat na velké vzdálenosti při nízkých nárocích na spotřebu energie. Na rozdíl
od RFID nejsou potřeba čtečky a je zajištěna vysledovatelnost během celého procesu, ne pouze na speciálních
branách či čtecích místech. Proto na rozdíl od pasivních
RFID tagů vyžaduje řešení baterii – ta ale díky použité
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technologii přenosu vydrží v senzoru i několik let. Spojení je zajištěno díky první české mobilní IoT síti společnosti Sigfox ČR, založené na mezinárodní technologii
Sigfox, která je v provozu již v 72 zemích světa.
Senzory měří pohyb, polohu, teplotu (volitelně i vlhkost),
náklon či otřesy. Čím je dodržování těchto limitů pro obsah zásilky důležitější, tím více roste o řešení zájem. Největší poptávku v současnosti vykazují potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl. Odesílatel získá přesný
přehled o své zásilce a procesu její dopravy, včetně
případného neoprávněného otevření či neopatrného
zacházení. Konkrétně u palet je klíčovým benefitem
vysledovatelnost. Díky ní se konečně přestávají ztrácet,
respektive je lze při ztrátě snadno dohledat. Poloha je
sledována zejména při opuštění či vstupu do určené oblasti, v níž by se paleta měla správně pohybovat.

firmy, a postoupil tak do finále této soutěže, které se
bude na podzim konat v Bruselu.
Výrobní kapacita palet Stabilplastiku je zatím využívána
z více než 70 % zahraničními společnostmi ze Slovenska,
Velké Británie, SRN a nově i Švédska, kde si zákazník
provozující paletový pooling zajistil u Stabilplastiku vlastní výrobní formy a design palety si nechal od výrobce
vyprojektovat přímo na míru.
IoT Zebra zabrání pandemii v podnicích
Společnost Zebra Technologies je v obalovém průmyslu známá svými softwarovými, zejména bezpečnostními
řešeními. Jednomu z nich se věnujeme i na stránce 31.
Její řešení v oblasti IoT ovšem obalový průmysl často
přesahují, respektive je lze aplikovat jak v jeho rámci,
tak i mimo něj.
Řešení Zebra MotionWorks Proximity zvítězilo letos v lednu v Los
Angeles v 5. ročníku
soutěže IoT Innovation
Award for Enterprise
Solution of the Year.
Soutěž o nejinovativnější IoT řešení roku
pro firemní použití vyhlašuje společnost IoT
Breakthrough, zaměřující se na průzkum trhu
internetu věcí (IoT).

MotionWorks Proximity
je aplikací usnadňující
a zefektivňující tzv. sociální distancování (společenský odstup ve fyZebra MotionWorks Proximity je podnikovým IoT řešením pro omezování pandemie sociálním distancováním.
zickém smyslu), omezující šíření epidemií,
Data jsou ze senzorů v reálném čase přenášena na clouaktuálně samozřejmě pandemie nemoci covid-19. Vydovou platformu, v níž jsou vyhodnocena. Použití cloudu
tváří bezpečnější a zdravější pracovní prostředí a umožzároveň chrání i data ze senzorů, protože jdou přímo do
ňuje podnikům snadněji spravovat trasování kontaktů
webového úložiště. Ani při případném odcizení senzoru
a identifikovat potenciálně exponované zaměstnance,
nezíská pachatel žádná data o historii palety či o zboží
což pomáhá omezit šíření nákaz. Řešení proaktivně upona ní.
zorňuje zaměstnance, aby udržovali sociální distancování, a zároveň zaznamenává blízké kontakty. Řídicí panel
Koncept chytré palety získal letos v červnu 2. místo
navíc pomáhá organizacím identifikovat nejproblemav prvním ročníku SME EnterPRIZE, národním kole soutičtější místa a vzorce chování. MotionWorks Proximity
těže společnosti Generali pro malé a střední evropské
využívá stávající mobilní zařízení Zebra s technologií
27
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Společnost Stabilplastik získala za koncept chytré palety 2. místo v národním kole soutěže SME EnterPRIZE.

Bluetooth Low-Energy (BLE) a wi-fi infrastrukturu. Využit
je cloudový hosting: informace jsou uloženy na internetu,
ne v jednotlivých zařízeních, což urychluje implementaci
– ta ve většině případů trvá jen několik dní.
Využívání IoT
raketově roste
v jihovýchodní Asii
Nakonec dejme slovo i statistice. Podle nedávno vydané
12. výroční studie
APAC Shopper Study,
zadané společností
Zebra Technologies
a mapující IoT trendy
na trhu jihovýchodní
Asie (APAC), více než
80 % prodejců v této
oblasti bude do pěti
Palety společnosti Stabilplastik
let využívat oční kaz plastového recyklátu jsou velmi dobře
mery (eye tracking)
stohovatelné.
a IoT řešení pro
ukládání a využívání dat v reálném čase. Podle Zebra
Technologies dnes ale téměř dvě třetiny maloobchodů
v regionu APAC nejsou vybaveny k maximalizaci výhod
mobilní technologie v rukou jejích pracovníků, zejmé28 www.packagingherald.cz

na pokud jde o správu zásob. Očekává
se, že mobilní řešení
na obchodních místech mPOS (Mobile
Point-of-Sale) bude
v roce 2026 využívat
98 % maloobchodníků v APAC oproti
dnešním 76 %. Stejný trend je očekáván
u ručních mobilních
počítačů se skeneFang-How Lim, regionální ředitel
ry: bude je využívat
pro jihovýchodní Asii v Zebra Technologies
96 % maloobchodníků oproti současným
75 %. Až 83 % maloobchodníků v současné době má
nebo chce v průběhu letoška zavést automatizované
systémy ověřování zásob v reálném čase.
„Řešení mPOS, jako je podnikový tablet ET51, dotykové
počítače TC52 a TC21 či mobilní tiskárna ZQ310, upozorňují pracovníky na nové online objednávky a umožňují jim balit zboží, označovat výrobky a tisknout účtenky
před příjezdem zákazníka,“ vysvětluje Fang-How Lim,
regionální ředitel pro jihovýchodní Asii v Zebra Technologies.
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Společnost CCEP, francouzský franšízant Coca-Coly, zavedla pomocí technologie Markem-Imaje
jedno z nejrychlejších laserových značení nápojových plechovek na světě.

Identifikace obalů:
označit i vysledovat
Pokroky ve značení obalů se týkají zejména vyšších rychlostí různých tiskových technologií, ale
i širšího sortimentu specializovaných inkoustů v kontinuálním inkjetu (CIJ). Novinky se ovšem
objevují i v aplikátorech etiket a etiketovacích technologiích vůbec. V identifikaci jde pak zejména
o vysledovatelnost: posuny v ní jsou iniciovány mimo jiné přísnější legislativou.
Miroslav Dočkal

Extrémně rychlé laserové značení nápojových
plechovek
Jednu z nejrychlejších světových linek pro značení
nápojových plechovek spustila nedávno francouzská
franšízová společnost Coca-Cola European Partners
(CCEP) ve svém provozu v Les Pennes – Mirabeau poblíž
Marseille. Využila k tomu laserovou značicí technologii
z produkce společnosti Markem-Imaje (MI). CCEP je výrobcem a distributorem 90 % nealkoholických nápojů ve
Francii, který má po celé zemi pět výrobních závodů se
zhruba 2 600 zaměstnanci. Provoz má celkem tři linky:
na PET, skleněné obaly a na nápojové plechovky. První
dvě již laserové značení MI využívaly několik let (PET
linka dokonce celé desetiletí), a bylo proto přirozené, že
společnost CCEP přenesla dobré zkušenosti s MI i na
30 www.packagingherald.cz

poslední z linek. Využity byly tři jednotky vláknového
laseru SmartLase F500 (dvě jako produkční a jedna
jako záložní), které tisknou na dna plechovek dva řádky
textu po 18 znacích. Největší technickou výzvou bylo
chlazení laserů, protože linka má pěti- až šestimetrovou výšku. Výkon linky nyní činí 120 000 plechovek za
hodinu, rozdělených do dvou pásů. Pokud se jeden pás
z nějakého důvodu zastaví, může druhý zvýšit svůj výkon z 60 000 až na 90 000 označených plechovek za
hodinu, tedy asi 25 plechovek za sekundu. Přes dobré
zkušenosti s MI vybírala společnost CCEP ze tří možných
dodavatelů značení, ale jen MI byla schopna udržet krok
značení s produkční rychlostí výrobní linky nápojových
plechovek. Na českém trhu nabízí výrobky MI společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM.
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Aplikátor etiket s mikroatomizérem
Společnost REKO PRINT uvedla na český trh nový aplikátor potištěných nesamolepicích etiket různé délky
Herma InNo-Liner. Etikety nevyžadují nosný papír, protože lepidlo na nich se aktivuje až později, a mohou být
navinuty v roli. Mikroatomizér aktivuje lepidlo až při lepení etikety nanesením přesné dávky vody. Síla lepidla
je přitom vysoká, jakýkoli pokus o následné odstranění
etikety z lepenkového obalu nutně vede k odtržení části
lepenky. Aplikátor lze vybavit termotransferovou nebo
přímou termální tiskárnou pro tisk proměnných dat. Po
vytištění je integrovanou řezačkou etiketa oříznuta na
požadovanou délku. Díky nové technologii má čepel řezačky životnost několik milionů řezů a poté ji lze snadno
vyměnit. Etiketa je ještě před aktivací lepidla přenesena
na paletku, která je vybavena snímačem výšky krabice
a lineární jednotkou. Nejprve vodní aktivační jednotka
provede příčný pohyb pod etiketou pomocí mikroatomizačních trysek, při kterém aktivuje lepidlo demineralizovanou vodou. Veškerá nepoužitá voda je v systému
filtrována a recyklována. Aktivační jednotku lze podle
potřeby vyčistit. Poté lineární přenosová jednotka automaticky přesune paletku s aktivovanou etiketou do požadované výšky. Systém tedy může aplikovat etikety na
horní část přepravních obalů různých výšek, které jsou
dopravníkovým pásem unášeny pod aplikátor v libovolném pořadí. K lepení etikety slouží vakuová sací deska
s nanášecím válečkem a integrovaným senzorem pro
automatickou detekci výšky lepenkové krabice. Délka
zdvihu ramene je 500 mm. Pro tisk proměnných dat na
etikety jsou k dispozici termotransferové tiskárny Savema nebo lasery. Etikety lze také předtisknout barevně
běžnými technikami.

Detail aplikace etikety aplikátorem Herma-InNo-Liner

Linx: značení mléčných výrobků i škála speciálních
inkoustů
Společnost Bottling Printing nabídla na českém trhu
značení mléčných
výrobků pomocí
zařízení Linx, určeného do vlhkého
a mokrého prostředí. Je vhodné pro
značení celé řady
obalů, od plastových sáčků přes
nápojové kartony
Schéma aplikátoru nesamolepicích etiket
až po plastové
s mikroatomizérem Herma-InNo-Liner,
nabízené na českém trhu
a skleněné lahve
společností REKO PRINT
nebo víčka, ať již
kovová či plastová.
Všechny zmíněné varianty se dnes v mléčném průmyslu
široce využívají. Dotykové obrazovky zařízení lze obsluhovat i v gumových rukavicích, což je v mléčném průmyslu podstatným požadavkem.
Škála inkoustů pro tiskárny Linx je velmi široká. Zahrnuje speciální inkousty pro přímý potisk potravin, jako
jsou vejce či sýry, vysoce přilnavé inkousty určené pro
potisk PE a jiných plastových obalů nebo inkousty odolávající vlhkosti a vysoké teplotě a určené pro retortní procesy. Poslední zmíněné jsou velmi vhodné pro
značení plechovek a sáčků, kde se jejich obsah vaří
v obalu až po značení. Dále zmíníme například termochromické inkousty, které změní barvu při vystavení
vlhkému teplu, což funguje jako vizuální indikátor, že
produkty prošly procesem sterilizace. Roste význam
inkoustů odolných vůči alkoholu, protože s ohledem
na rostoucí nároky na hygienu se stále více používají
čisticí prostředky na jeho bázi. V nabídce jsou i inkousty
odolávající teplotám až do 200 °C nebo varianty, které
efektivně tisknou přes tenkou vrstvu oleje či mastnoty
na plasty, kovy, sklo a voskované povrchy. Široce využitelný je černý inkoust na bázi alkoholu bez obsahu
ketonů či chromu, který splňuje požadavky USDA pro
kontakt s masem a drůbeží.

Zebra Technologies s Louisem
Widmerem proti padělání léků – více na:
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Co brání
recyklovatelnosti obalů
Recyklovatelnost je jeden z aktuálně nejfrekventovanějších termínů v obalové branži. Na
některé vlastnosti vybraných obalů, které zhoršují jejich recyklovatelnost, jsme se proto zaměřili
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Právě ona ve spolupráci se zpracovateli odpadů
zjišťuje, které úpravy obalů způsobují, že je obalový odpad obtížně recyklovatelný.
Adriana Weberová

U

papírových obalů komplikují jejich recyklovatelnost oboustranný plastový coating, voskové, silikonové a metalické povlaky, plastové lamináty,
neoddělitelné nepapírové součásti, krvácející barvy, barvy s migrujícími látkami, metalické barvy a velkoplošné
plastové etikety.
U PET lahví se vyvarujte látek PC, PO, PET-G, PVC nebo
PS. Tabu by měly být například netransparentní, opalické, fluorescenční a metalické barvy a jakýkoliv přímý tisk.
Dále se nedoporučují etikety s hustotou nad 1 g/cm3
(PVC, PS, PET, PETG, PLA), ale také nerozebíratelné
nebo svařované etikety a papírové etikety nepevné za
mokra. Z lepidel raději zapomeňte na lepidla ve vodě
nerozpustná či neoddělitelná při 60–80 °C. Uzávěry by
neměly být z materiálů a směsí s hustotou nad 1 g/cm3
(např. vysoce plněný PE, kovy atd.), těsnění raději ne ze
silikonu, PVC nebo kovů.

dělitelné, lisované, ze železa, hliníku, plastů, keramiky
a porcelánu.
Hliníkové plechovky by neměly obsahovat jiné kovy, lamináty s plastem a jinými materiály. Pozor na neoddělitelné nekovové a nehliníkové součásti nebo na neoddělitelné uzávěry z jiného materiálu než hliník.
Nápojovým kartonům, resp. jejich recyklaci škodí
oboustranný plastový coating, metalizované povrchy,
plastová hrdla nebo například potisk nevyhovujícími
barvami.
Dalším příkladům se budeme věnovat v některém dalším
vydání magazínu Packaging Herald.

Technologie a podmínky pro recyklaci odpadů se stále
rozvíjejí. Na trhu se objevují nové způsoby materiá-

Velkou komplikací pro recyklaci skla jsou neobalová
skla, například borosilikátové, olovnatý křišťál, kryolitové a podobně. Nevhodné z pohledu recyklace jsou složité konstrukce s neoddělitelnými neskleněnými prvky,
metalizované povrchy, metalické barvy, neoddělitelné
etikety bez ohledu na materiál a plochu pokrytí. Lepidla nerozpustná ve vodě a neoddělitelná (hotmelty)
se opět nedoporučují. Uzávěry by neměly být neod32 www.packagingherald.cz

lového využití dosud obtížně recyklovatelných odpadů. Přestože EKO-KOM vynakládá značné úsilí, aby
poskytované konzultace, informace a doporučení byly
aktuální a přesné, nemůže to jakkoli zaručit. Budete-li
mít zájem, pracovníci autorizované obalové společnosti
EKO-KOM vám pomohou s podrobnějším posouzením –
vaše konkrétní obaly lze konzultovat přímo se zpracovateli odpadů.

S námi to jde
jednoduše!
Kolektivní systémy pro zpětný odběr elektrozařízení,
baterií, akumulátorů a solárních panelů
Komplexní zajištění plnění

Ekologické zpracování

legislativních povinností

Individuální přístup

Přehledné výkaznictví a hladký

Osvětová činnost

fakturační proces

Poradenství

Kolektivní systémy REMA
+ 420 702 197 929 oblast Čechy | + 420 601 276 578 oblast Morava a Slezsko
regiony@rema.cloud

www.rema.cloud
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Ve Vysočanech třídí
i hliníkové kávové kapsle
Moderní poloautomatická linka na třídění kovových obalů byla v areálu Pražských služeb ve
Vysočanech spuštěna v roce 2019. Packaging Herald byl u toho. Separátory fungující na bázi
vířivých proudů zde umějí oddělit například hliník nebo zinek. Od letošního roku zde třídí i použité
hliníkové kávové kapsle, které mohou Pražané nově odevzdávat do šedých kontejnerů na kovové
obaly.
Adriana Weberová

V

pandemickém roce 2020 skončilo na třídicí lince
v areálu Pražských služeb 629 tun kovových obalů. Jde o výrazný nárůst oproti roku 2019, kdy
Pražané do šedých kontejnerů vyhodili 421 tun odpadu. Nově jsou součástí sbírané tříděné složky i použité
hliníkové kávové kapsle. Ty tak letos poprvé promluví
do statistik. „Hliníkové kávové kapsle mohou být vhozeny do příslušné nádoby, odkud putují k dotřídění na
linku v areálu Pražských služeb. Za první čtyři měsíce
roku 2021 se jich svezly dvě tuny,“ říká tiskový mluvčí
Pražských služeb Radim Mana a dodává: „Třídění kávových kapslí v metropolitním odpadovém hospodářství je
výsledkem spolupráce se společností Nespresso. Pražané však nejsou omezováni jednou konkrétní značkou.
Společnost Nespresso následně hliníkové kapsle od nás
odebírá a dále je recykluje.“
Separace a následná recyklace hliníku a dalších neželezných kovů je klíčová pro princip cirkulární ekonomiky
a snížení ekologické zátěže související s těžbou těchto
kovů. „Zapojení soukromého sektoru do koloběhu cirkulární ekonomiky je stěžejní pro splnění našeho klimatického závazku i pro předcházení vzniku odpadů. Nedává smysl, aby opětovně využitelné suroviny končily na
skládce nebo v zařízení na energetické využití odpadu,“
dodává náměstek primátora města Prahy Petr Hlubuček.
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S tím souhlasí i Andrea Petrová, marketingová manažerka Nespresso: „Hliník je nekonečně recyklovatelný
a výrobou recyklovaného hliníku se v porovnání s výrobou nového ušetří 95 procent energie, takže je pro cirkulární ekonomiku velmi vhodný. Zároveň výborně chrání
čerstvost i aroma kvalitní kávy. Je však důležité použité
kapsle získat od našich zákazníků zpět k recyklaci.“
V první fázi dochází k ruční separaci
Použité kávové kapsle jsou nyní společně s kovovými
obaly sváženy z šedých kontejnerů na poloautomatickou
třídicí linku do Vysočan. Linka se skládá ze dvou hlavních částí – třídicí technologie a lineárního lisu. Ústřední
roli v celém procesu hraje dopravníkový pás. Ten nabírá
kovové obaly z násypky a dopravuje je k obsluze. Ta
v první fázi ručně sebere nežádoucí odpad a nově i kávové kapsle. V první fázi jsou tedy tříděny manuálně.
Následně dopravník transportuje plechovky, tuby, víčka
či nečistoty k magnetickému separátoru.

Další fáze třídění
a co do kontejnerů nepatří – více na:

Ponožky dobrý, ale
co něco zajímavějšího?

Dejte letos k Vánocům svým
zaměstnancům, zákazníkům
nebo obchodním partnerům
dárek, který opravdu ocení.
Darujte plechovky piva nebo
energy drinku oblečené
do vašeho brandu nebo
jakéhokoli jiného designu.
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Plechovky různých objemů, výšek a šířek vyrábí například společnost Ball Beverage Packaging.

Plech je ideální obal
do batohu
Obliba plechovek především v kategorii nápojů pokračuje.
Svou roli zde sehrál covid-19 a s ním spojené omezení
provozu hospod i restaurací. I bez těchto opatření je ale
poptávka po baleném pivu (i ve skle) z dlouhodobého
hlediska rostoucí. Plechovky preferují mladší spotřebitelé,
ale i lidé, kteří jsou aktivní a chtějí si vzít nápoj s sebou
třeba do batohu a nechtějí se „tahat“ s lahvemi.
Adriana Weberová

K

I přes stoupající oblibu piva v plechu
zůstává nejprodávanějším obalem
v této kategorii klasická pivní lahev ze
skla. Její podíl tvořil v loňském roce
podle Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) 46 % z celkového výstavu,
plechovky 15 %. Velký propad je patrný u sudů, které tvořily 25% podíl.

romě ekologického aspektu je u plechovek oceňována například jejich nízká hmotnost, snadná manipulace, nerozbitnost, z hlediska designu široká
možnost použití potisku prakticky celého povrchu obalu.
V neposlední řadě se nápoje v hliníkové plechovce snáze chladí a déle si udrží svoji teplotu. Na druhou stranu
jistým minusem může být, že plechovka není opakovaně
uzavíratelná. I uzavíratelné varianty již ale existují.

o tento typ obalu ze strany spotřebitelů. Trend ještě akcelerovala pandemie a s ní související uzavření hospod,“
potvrzuje Martina Vajskebrová, manažerka výrobních
materiálů a obalů plzeňského pivovaru. Před deseti lety
zde tvořilo pivo v plechu kolem 5 %, v roce 2019 zhruba 18 % a vloni už přes 20 %. Piva a další nápoje jsou
stáčeny do šesti velikostí plechovek o objemu 200, 330,
330 sleek, 500, 550 a 750 ml.

Plechovky začali používat v Plzeňském Prazdroji začátkem devadesátých let. „Jejich výhodou je nízká hmotnost, skladnost a rychlé vychlazení. To jsou důvody,
které v posledních letech přispěly k rostoucímu zájmu

Celkově se tak jedná o 145 plechovkových položek napříč všemi značkami pro tuzemský trh a vývoz. Na otázku, zda pivovar uvažuje o opakovaně uzavíratelných plechovkách, jsme dostali odpověď: „Uvažovali jsme o nich,
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ale bohužel žádný dodavatel zatím toto řešení neumí
nabídnout,“ posteskla si Martina Vajskebrová.
Největším dodavatelem plechovek největšího tuzemského pivovaru je společnost CANPACK, dále využívá
také dodávky od firmy Ball Beverage Packaging.

CANPACK snížil uhlíkovou stopu –
více na:

ry a ochucená piva, která se v uplynulé dekádě objevila
v nabídce a představovala pro tehdy konzervativní trh
malou revoluci. Poslední novinkou pivovaru je Desperados Sangré, pivo vyostřené tequilou, červeným hroznovým vínem a směsí koření.
U plechovek oceňuje Jiří Brňovják rovněž nízkou hmotnost, to, že se dají rychleji vychladit a prakticky se nedají
rozbít. „Zároveň se také nabízí řešení zajištění jejich udržitelnosti, a to například prostřednictvím zálohování, jak
to známe u lahví.“ Systém zálohování u nás zvažuje také
Plzeňský Prazdroj. Na jeho zavedení nyní intenzivně pracuje na Slovensku. Průkopníkem v zálohování plechovek
je společnost Vi WINE, která jako první nabízela lidem
zpět peníze za vrácení plechovek.
V Plzeňském Prazdroji se ve spolupráci s dodavateli
zaměřují na snižování tloušťky plechovek a navyšování
recyklátu v obalu. „Hliník lze totiž recyklovat prakticky
donekonečna a jeho kvalita je přitom vždycky stejná,“
vysvětluje Martina Vajskebrová. Plechovky z recyklátu
mají navíc podle ní až o 80 % nižší uhlíkovou stopu a na
jejich výrobu je spotřebováno až o 95 % méně energie
než u plechovek vyrobených z tzv. panenského materiálu. „Naše plechovky jsou nyní vyrobené z více než 40 %
z recyklátu a tento podíl chceme dál zvyšovat.“

Hliníkové obaly pro kosmetiku nabízí
například společnost GALAPACK.

Budějovický Budvar používá hliníkové plechovky o objemech 0,5 a 0,33 l a ocelové soudky o objemu 5 l. „U 5l
soudků se měnil systém na vytáčení piva, současný soudek nepotřebuje výčepní zařízení a čepuje se pomocí
integrovaného systému,“ doplňuje Pavel Šíp – vedoucí
oddělení stáčení a balení jihočeského pivovaru. U plechovek oceňuje jejich skladnost. Naopak by přivítal vyšší podporu při jejich recyklaci, především více sběrných nádob.
Podíl plechovkového piva činil v loňském roce v Heinekenu ČR 26 %. „Může za to především měnící se životní
styl spotřebitelů. Začíná převažovat co největší důraz
na pohodlnost spotřeby,“ uvádí Jiří Brňovják, vedoucí
kvality pivovaru. Plechovkám proto podle něho holdují
především mladší konzumenti. Vývoj ovlivnily také cide-

Oblibu piva v hliníkových plechovkách hlásí také Pivovar
Svijany. Kromě toho zaznamenal zvýšený prodej pětilitrových ocelových soudků a dvoulitrových ocelových plechovek. „Cílem je vytvořit alternativu PET lahví, které pro
české pivo nepovažujeme za důstojný a ani z technického hlediska vhodný obal,“ dodává k 2l alternativě sládek
pivovaru Petr Menšík. Plechovky jsou podle něho pro
uchovávání piva ještě vhodnější než lahve, protože téměř
dokonale uchovávají jeho senzorické vlastnosti. Prodej
piva v půllitrových plechovkách roste rychleji než lahvového, loni meziročně vzrostl o dalších 8 %. Celkem tak již
z pivovaru odchází každé osmé pivo v plechu. Poslední
novinkou je další míchaný nápoj z nealkoholického piva
Svijanský Vozka Yuzu a bergamot. Právě pro podobné
typy nápojů jsou plechovky ideálním obalem. Jeho design vychází z nového vzhledu plechovek svijanského
piva, který charakterizuje provázání celé plochy obalu do
jedné geometrické kompozice akcentující rozpoznávání
značky. Autor, grafik Jakub Růžička, se zaměřil také na
zlepšení čitelnosti důležitých údajů. Obal působí velmi
přitažlivě a výborně reflektuje to, co nabízí obsah plechovky – příjemné letní osvěžení. „Při tisku, který probíhá standardně osmi přímými barvami, jsme u nového
37
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Obliba piva v plechovkách u všech pivovarů roste.

nápoje poprvé použili matný efekt. Převezmeme ho i pro
většinu ostatních plechovek,“ prozrazuje Petr Menšík.
Plechovky různých objemů, výšek a šířek vyrábí například již zmíněná společnost Ball Beverage Packaging CR.
Kromě toho v současné době nově nabízí barevné provedení, které svítí pod UV světlem. „Oblast výroby hliníkových obalů se v posledních 10 letech změnila v mnoha
ohledech. Nejvíce je to vidět na používaných technologiích. Pro obsluhu nejmodernějších přístrojů, které používáme, potřebujeme opravdu kvalifikované a sofistikované zacházení,“ vysvětluje jednatel společnosti Radek Mádr. Vývoj je podle něho velmi patrný i v designu
a technikách potisku plechovek. „Velmi důležité je také
zvýšení míry recyklace plechovek, která se v Evropě
zvedla průměrně na 76 % a neustále roste.“ Výrobce má
ve svém portfoliu plechovky s certifikací Aluminium Stewardship Initiative (ASI), které používá kupříkladu pivovar
Estrella Damm z Barcelony. „V současnosti komunikujeme s dalšími našimi zákazníky a domlouváme s nimi spolupráci v tomto směru,“ doplňuje Radek Mádr. Aktuálně
také probíhají investice v závodě v Dýšině nedaleko Plzně, které zvýší jeho produkci v regionu o 100 % a vytvoří
nových 200 kvalifikovaných pracovních míst.
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Plechovky pronikají i mezi vinaře

Hliníkové obaly získávají také stále větší oblibu pro balení kosmetických produktů. Jejich výhodou jsou velmi
dobré bariérové vlastnosti, které dokonale chrání obsah (např. éterické oleje). Ze stejného důvodu se hliník
stále používá ve farmacii pro balení citlivých obsahů
(např. oční masti). „Výrobci hliníkových nebo skleněných obalů pro kosmetiku postupně rozšiřují nabídku
tvarů a objemů v závislosti na požadavcích zákazníků.
V oblasti hliníkových obalů se trend výrazně mění a hliník jako materiál začíná být vnímaný jako ekologické
řešení, které navíc podtrhne image přírodní kosmetiky,“ upozorňuje Markéta Trnobranská ze společnosti
GALAPACK.

Hliníkové tuby
od výrobce Linhardt – více na:
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Ani pandemie
inovace
nezastavila
Sklářský průmysl se s pandemií vyrovnal
– a nejen to, inovace nezastavil. Všechny
významné sklárny se mají čím pochlubit,
přesvědčte se sami.

Foto: SKLÁRNY MORAVIA

Adriana Weberová

J

ako každá krize také pandemie firmy detailně prověřila. Přitom přežít mohou především ty flexibilní.
„Byla zde velká nejistota zákazníků, kterou se nám
díky naší flexibilitě podařilo zdolat bez větších obtíží.
Naopak v krizi se poznají silné stránky a přišli jsme na
mnoho nových nápadů a vylepšení. Volný prostor jsme
využili pro práci na marketingu, vývoji nových lahví i přípravě investic do rozvoje sklárny,“ podotýká Radim Bondy, sales director společnosti SKLÁRNY MORAVIA.

Také společnost VETROPACK MORAVIA GLASS se
s pandemií vypořádala. „Vzhledem k tomu, že vyrábíme obaly na potraviny a nápoje, krize nás drtivě nezasáhla. Požadavky se částečně přesunuly ze segmentu horeca do segmentu potravinářských obalů. Také
nedostatek hliníkových plechovek na globálním trhu
nahrává větší poptávce po skleněných obalech,“ vysvětluje Dana Švejcarová, ředitelka marketingu a obchodu. Sklárna zaznamenala například vyšší poptávku
po pivních lahvích.
Jistý vliv sklárna pocítila v oblasti inovací. Vzhledem k její
široké nabídce obalů vybírají odběratelé častěji z existujících tvarů, než aby volili vývoj zcela nových. Přesto
za poslední období dokončili kompletní design několika
pivních lahví. „Například jsme upravovali tvar lahve, na
některé jsme přidávali specifický embossing, kterým
chtěl výrobce vyjádřit původ a jedinečnost svého piva,“

říká Dana Švejcarová. U alkoholických nápojů přetrvává
trend speciálních lahví pro každý brand. „Ze strany českých likérek pozorujeme velký zájem o lahve na rumy,“
potvrzuje Jaroslav Holán, obchodní ředitel společnosti
O-I. Dlouhodobým trendem je obliba vylehčených skleněných obalů.

Modernizované tvary
pivních lahví

I menší sklárna
umí být kreativní – více na:

Za zmínku z produkce sklárny O-I stojí například lahev
na Hanáckou vodku, o které jsme již psali v magazínu
Packaging Herald č. 32.
Skleněné obaly jsou populární například i v oblasti kosmetiky, kde se prosazují i u větších objemů. „V naší nabídce máme nově kosmetický skleněný kelímek 200 ml,“
doplňuje Markéta Trnobranská ze společnosti GALAPACK.
39

MATERIÁLY

Kovové obaly se prosazují
v nových kategoriích nápojů
Veronique Curulla, ředitelka marketingu a rozvoje obchodu ve společnosti Crown Bevcan Europe
& Middle East, se zabývá trendy a výzvami, které ovlivňují současný trh s nápoji, a důvody, proč jsou
kovové obaly stále oblíbenější.
Ze zahraničních zdrojů

S

oučasný evropský nápojový trh se v důsledku
ničivé pandemie covidu-19 stále rychleji přizpůsobuje a vyvíjí. Před pouhými několika lety vypadalo prostředí výroby a distribuce nápojů ve srovnání
s dnešním stavem velmi odlišně. Nyní se stále úspěšněji
prosazují nové a zajímavé koncepty nápojů – za předpokladu, že splňují přísná kritéria dnešních, informovanějších spotřebitelů. Více než kdy dříve jsou důležité prvky
zahrnující podporu zdraví a wellness. To platí zejména
v souvislosti s pandemií, která ještě více zaměřila pozornost spotřebitelů na jejich osobní pohodu, udržitelnost
nakupovaných výrobků a také na nové způsoby domácí
spotřeby prostřednictvím platforem elektronického obchodu.
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V kurzu jsou zdravé
a funkční nápoje – více na:

Nealkoholické nápoje jsou na vzestupu
Prvek všímavosti má zjevně vliv na to, jak lidé konzumují
nápoje, což platí zejména v případě alkoholu. Trh s nealkoholickými nápoji je na vzestupu a předpokládá se,
že jeho tržby porostou do roku 2025 tempem 4,95 %
(zdroj: www.statista.com). Jednou ze značek, která je
lídrem v oblasti nabídky nových nápojů, je Seedlip; tato
značka je se svými nealkoholickými destiláty v podstatě
průkopníkem zcela nové kategorie nápojů.
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Seedlip nabízí neobvyklou aromatickou a sofistikovanou
alternativu k lihovinám, jako je například gin nebo vodka.
Nedávno ve spolupráci se společností Crown uvedla na
trh koktejly Seedlip určené k okamžité konzumaci (RTD)
a tonic v plechovkách o objemu 250 ml. Jejich design
se v listopadu 2020 stal finalistou soutěže Luxury Packaging Awards. V současné době se stále více značek
snaží nabízet komplexnější nealkoholické alternativy
a počet nových produktů stále roste.
Neuvěřitelný růst zaznamenala také kategorie nealkoholického piva. Očekává se, že evropský trh dosáhne do roku 2024 hodnoty přibližně šest miliard
dolarů (zdroj: www.prnewswire.com). Tento trend následují značky, jako například Brewdog. Minipivovar
nyní vyrábí nealkoholické verze svých piv Punk IPA,
Lost Lager a zcela unikátního Nanny State, které se
staly ve svém oboru ikonou. Nyní je spíše výjimkou,
že by velké pivní značky neměly v nabídce variantu
bez alkoholu. A naprostá většina z nich je k dostání
v plechovkách. Díky své robustnosti jsou vhodným formátem pro online nákupy, poskytují dostatečný objem
pro možné sdílení v rámci domácnosti a díky vynikající
ochraně proti pronikání světla a kyslíku také zajišťují,
že se výrobek dostane ke spotřebiteli ve stavu, v jakém ho výrobce zamýšlel.

Hard Seltzer dobývá evropský trh –
podrobnosti na:

Kovové obaly v roli designového chameleona
Klíčovým prvkem jsou samozřejmě obaly. Jak už to bývá,
nové kategorie se objevují velmi často v designovém
chameleonovi, jakým jsou kovové obaly – jsou univerzální z pohledu tvaru i velikosti.
Nápojové plechovky v Evropě i mimo ni prožily navzdory období nejistoty vyvolané pandemií rok posilování
a zhodnocování. V současné době se celosvětová poptávka odhaduje na více než 350 miliard kusů, což upevňuje pozici plechovek jako preferovaného formátu na zavedených i rozvíjejících se trzích. Jen v samotné Severní
Americe se tempo růstu v současnosti pohybuje nad 6 %,
což je téměř dvojnásobek tempa pozorovaného v letech
2018 až 2019. A spotřeba plechovek současně roste
i na všech evropských trzích. GlobalData předpovídá,
že v Evropě a na Středním východě poroste spotřeba
nápojů v plechovkách do roku 2025 tempem 3,5 %.
Na růstu se nepochybně podílela pandemie covidu-19
zejména proto, že spotřebitelé vyhledávají obaly, které
jsou udržitelné, ale zároveň zajišťují hermetickou ochranu před vnějšími vlivy, díky čemuž jsou výrobky skladovatelné a jejich doba skladování se prodlužuje. Abychom
se na věc podívali podrobněji, uvádíme klíčové oblasti,
které vedou značky k volbě kovových obalů jako preferované varianty – dnes i do budoucna.
Měnící se doba a životní styl přinášejí nové návyky
Větší důraz na ohleduplnost dnes vyžaduje, aby značky
pečlivě zvážily každý element výrobku od zdrojových
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surovin až po obal. Vzhledem k současné situaci tráví
spotřebitelé většinu času doma a mnozí z nich se více
zaměřují na vliv zakoupených výrobků na životní prostředí a na svůj celkový životní styl. Zdravý výrobek zabalený
do neudržitelného obalu pravděpodobně neosloví příliš
velkou část spotřebitelů. Protože však kov dokáže plnit
požadavky na udržitelnost, je stále oblíbenou volbou.
Vsází na něj mnoho značek, které hledají spolehlivou
a všestrannou variantu obalu s udržitelnými vlastnostmi. Je to materiál, který lze recyklovat s nulovou ztrátou
vlastností a který se bez ohledu na design a výběr barvy
vrátí na pulty již za 60 dní. Rostoucí zájem o udržitelnost
otřásá i některými aspekty kategorií, které byly v různých formátech dobře zavedeny. Základní produkty, jako
je balená voda, přecházejí v posledních letech stále častěji na plechovky, protože pomáhají značkám dodržovat
jejich odhodlání přispívat k ochraně životního prostředí.
Například italská značka vody WAMI tento přístup obohatila o snahu proměnit obyčejné pití vody v něco mimořádného tím, že s každým zakoupeným výrobkem
poskytne 100 litrů vody lidem, kteří k čisté vodě nemají
přístup. Voda WAMI, která vstoupila na trh v červenci 2020, je k dispozici v hliníkových plechovkách o objemu 0,44 l. QR kód důmyslně integrovaný do designu
a dekorace plechovky umožňuje spotřebitelům zjistit
přesné údaje o tom, kde jejich příspěvek pomohl. Někdy
lze dokonce identifikovat konkrétní rodinu, která vodu
obdržela. Většina z nich žije v odlehlých venkovských
oblastech, a aby jejich rodiny přežily, musí pro pitnou
vodu chodit dlouhé vzdálenosti.

Plechovky – samozřejmost
v našem každodenním životě
Pro spotřebitele, kteří rádi konzumují nápoje na cestách
nebo mimo domov, jsou plechovky ideální, protože nabízejí pohodlí, odolnost a udržují nápoj vychlazený po
delší dobu. K tomuto trendu přispívá rychlejší životní styl
mladé generace. Například v Turecku se u mladších spotřebitelů v polovině roku 2000 s příchodem mezinárodních maloobchodních řetězců začala prosazovat ledová
káva a od té doby se tento způsob podávání oblíbeného
nápoje velmi rozšířil. Prodejci ledové kávy zaznamenali
rychlý růst, což podnítilo turecké značky, aby rozšířily
svá vlastní portfolia a využily tohoto trendu. V současnosti se odhaduje, že v místním trhu s kávou je zapojeno
více než 61 řetězců.
Zkušenosti získávané na cestách byly v roce 2020 zbrzděny pandemií, nicméně prvky funkčnosti a pohodlí
zůstanou i do budoucna v centru pozornosti, protože
mnoho výhod, které spotřebitelé využívají na cestách,
lze uplatnit i v domácnosti. Kontrola velikosti porcí je
důležitá i v souvislosti s trendem zdraví a pohody a ti,
kteří pracují z domova, si například mohou vybrat kávu
v plechovce, aby si během dne dodali energii.
Bez ohledu na současnou globální situaci se nápojový segment nadále rozšiřuje a diverzifikuje díky novým
a zajímavým podkategoriím a značkám, které, pokud jde
o obaly, hledají dokonalou rovnováhu a nadále volí kov
jako univerzální řešení. Znalí spotřebitelé požadují mnohem více než jen skvěle chutnající nápoje a schopnost
kovových obalů zajistit snadnou udržitelnost, flexibilitu
designu a přinést pohodlí na cestách splňuje všechny
požadavky životního stylu 21. století.
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Bag-in-boxy
expandují
Koncept bag-in-box má v obalové branži pevnou
pozici. Tvoří ho flexibilní a vzduchotěsný sáček
s uzávěrem k vypouštění obsahu. Umístěn je
v krabici z vlnité lepenky. Nejčastěji se používá
k balení vín, moštů či vod. Postupně expanduje
do dalších potravinářských odvětví, stranou
nezůstává oblast kosmetiky.
Adriana Weberová

J

edním z hlavních benefitů obalů bag-in-box je dlouhý
shelf-life po otevření. „Umožňuje to jeho jedinečná
koncepce spočívající v tom, že když tekutina z obalu vytéká, sáček se vlivem gravitace smršťuje a dovnitř
se tak nedostává vzduch ani nic jiného, co by způsobilo
oxidaci obsahu. Produkt proto zůstává čerstvý i týdny
po otevření, víno například šest až osm týdnů,“ vysvětluje Veronika Nečasová, sales and marketing manager
společnosti Smurfit Kappa North America – vitop USA.
Výsledkem je perfektní ochrana produktu před možnou
kontaminací. Oceňován je také dostatečný marketingový prostor vhodný pro grafický potisk a jednoduchá
manipulace pro konečného uživatele. Určitým limitem
v porovnání s „tvrdými“ obaly je nižší rychlost plnění, ale
i tento handicap dodavatelé plnicích technologií řeší.
Někomu může vadit nedostatečná recyklace vnitřních
obalů – sáčků. Ale i ten může být recyklovatelný.
Výrobcem flexibilních vaků je například společnost VEPAK. V nabídce má varianty pro tekutiny s výpustným
uzávěrem v objemu 2–20 litrů v metalickém nebo čirém
provedení. Vhodné jsou například pro víno, stolní oleje,
sirupy nebo mléko. Vnitřní sáčky vyrábí také firma BIBP.
Ve svém portfoliu má řešení pro alkoholické i nealkoholické nápoje, aseptické varianty pro potraviny nebo
sáčky pro chemii a kosmetiku. Největší zájem je podle
regional sales managera Bogdana Bialonczyka o ekologicky šetrné materiály.

Bag-in-boxům
se daří ve Skandinávii – více na:

Z pohledu velikostí jsou v případě vína preferovány především 3l objemy, v menší míře 5l a 2,25l (například
ve Velké Británii). Restaurace a vinné sklepy využívají
objemy 10–20 l. „U mléčných výrobků a tekutých vajec
se používají varianty o objemu 10, 15 a 20 l, na džusy
a mošty především 3l a občas 5l formáty,“ doplňuje Veronika Nečasová. Jako příklad uvádí standardní bag-in-box na víno. Jeho interní fólie je vyrobena z polyetylenu,
externí z polyetylenu + EVOH bariéry. Kohoutek je z polypropylenu a polyetylenu a membrána z TPE. „Podle
objemu a potřebné únosnosti obalu je vnější obal z třívrstvé nebo pětivrstvé vlnité lepenky převážně z přírodních vláken (kraftový papír),“ upřesňuje.
Bag-in-box lze použít i pro již zmíněné oleje. O podobném řešení pro olivový olej v podobě stojacího
sáčku s výpustným ventilem jsme již psali na portálu
www.packagingherald.cz. Jinou ukázkou od společnosti
Smurfit Kappa je degustační box pro vína, lihoviny, šťávy, nektary, sirupy apod. Ideální je na společenské akce
pod širým nebem nebo jako příruční samoobslužná vinotéka.
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Mantra udržitelnosti –
lepenkové obalové materiály
v online obchodě
S rychlým celosvětovým rozvojem a neustálým rozšiřováním e-shopů i v odvětvích, jejichž produkce
byla v předešlých letech dostupná pouze v kamenných obchodech, roste nutnost vhodně vybírat
balení zásilek. Výběr vhodného obalu má několik parametrů a zásilkové obchody musí pracovat
s různými scénáři možných rizik, která mohou během přepravy zboží nastat.
Magdalena Bambousková

O

nline svět dovoluje obchodování mezi zeměmi
i kontinenty s různými klimatickými podmínkami,
stejně tak jako vyžaduje kombinaci různých typů
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dopravních prostředků. Každý obalový materiál, typ dopravy či počet manipulačních kroků se zásilkou – to vše
jsou hlediska výběru, která nelze opomíjet. A také silný
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tlak na udržitelnost materiálů, z nichž jsou obaly vyráběny. Je pochopitelně nutné hledět na mechanické vlastnosti materiálů, protože právě ty jsou jedním z hlavních
faktorů bezpečnosti při přepravě zásilek, ale s ohledem
na životní prostředí. Díky snaze o minimalizaci množství
problematicky zlikvidovatelného odpadu je nutné při volbě obalového materiálu dbát i na toto kritérium.
Z výsledků evropského průzkumu uskutečněného s cílem zjistit oblíbenost jednotlivých obalových materiálů u spotřebitelů jasně vyplývá, že více než polovina
dotázaných respondentů považuje papír a lepenku za
nejlepší materiál. Výsledky dokazují, že lepenka splňuje
nejen mechanické požadavky, ale také environmentální
hledisko důležité pro většinu spotřebitelů. Při posuzování obalových materiálů z ekologických hledisek jsou
lepenkové obalové materiály ekologicky nejvhodnější,
neboť jsou recyklovatelné. U některých druhů těchto
obalových materiálů dosahuje recyklace až 95 %. Lepenkové obaly jsou celosvětově nejprogresivnější a tento trend se drží již několik let. Významně se uplatňují ve
všech kategoriích obalových prostředků podle funkčních účelů, které plní, tedy v obalech spotřebitelských,
skupinových, přepravních a výstavních, v reklamních
obalových prostředcích, jakož i v doplňkových a pomocných obalových prostředcích. Pokud je pro lepenkový
obal chytře zvolena také doplňková fixace baleného
produktu, jedná se o obal téměř bezchybný. Nicméně
i on má své slabiny.
U lepenkových obalů je potřeba na vstupu prověřit,
která přepravní rizika hrozí v průběhu cesty zásilky od
dodavatele k zákazníkovi, a této specifikace se držet
při prověření některých vlastností a podmínek dříve,
než bude obal pro přepravu zásilek finálně zvolen.
Vlastnosti lepenky se neodvozují pouze z použitého
materiálu, ačkoliv platí, že druhy lepenky jsou obecně
popsány typem a její tloušťkou. Ale tloušťka lepenky
sama o sobě není příliš vhodným vodítkem pro jednoznačný výběr tohoto materiálu, protože různé druhy
vlákna mají také různé vlastnosti. Různé výrobní metody mají zásadní vliv na plošnou hmotnost lepenky,
čímž zásadně ovlivňují charakteristiku jejího provedení.
V každém případě platí pravidlo slučitelnosti, což v praxi
znamená, že každá lepenka použitá na výrobu daného
obalu musí být slučitelná s baleným obsahem. Lepenka
určená pro styk s poživatinami musí odpovídat přísným
legislativním parametrům, ale mít také odpovídající fyzikální vlastnosti, aby neovlivňovala povahu a kvalitu
baleného potravinového produktu. V potaz je potřeba

brát i ostatní možné vlivy, jako je koroze obsahu, plísně
nebo zbarvení beden obsahem. Důležité je také, jak
dlouho a za jakých podmínek bude lepenkový obal
s obsahem na cestě mezi dodavatelem a zákazníkem.
Skladování lepenkových beden příliš dlouhou dobu
a za nevhodných podmínek (příliš suché nebo příliš
vlhké prostředí) významně ovlivňuje celkovou kvalitu
obalu. Celkově se doporučuje maximální doba skladování dva až tři měsíce.
Zásadním technickým kritériem většiny lepenkových
obalů je jejich nosnost prokazující se zkouškou stlačování v lisu. Tato metoda má zkratku BCT z anglického Box
Compression Test. Hodnota nosnosti lepenkové bedny
je závislá na kvalitě použité lepenky a rozměrech krabice a nejlépe vystihuje vlivy, které působí na obal a zboží
během jeho přepravy a skladování, konkrétně schopnost bedny chránit balenou náplň před působením tlakových sil. Hodnota BCT je stanovena jako největší síla,
kterou vzorek vydrží bez poškození. Jako základ pro
odvození BCT se používá další zkouška, a sice hranová
vzpěrová pevnost lepenky ECT, z anglického Edgewise Crush Test. Měří se maximální síla, při které dojde
ke zborcení vzorku. Síla působí souběžně na směr vlny,
tedy kolmo na směr výroby lepenkového vzorku. V neposlední řadě je měřeným parametrem také odolnost
lepenky proti průrazu neboli vtlačení pomocí BST. Název
zkoušky pochází z anglického Burst Strength. Naměřená hodnota charakterizuje maximální tlak, při kterém
dochází k protlačení lepenky v ploše. Přestože je tento
parametr uváděn v různých charakteristikách a klasifikacích lepenek, je podstatný pouze u lepenkových beden,
které jsou určené pro balení sypkých a drobných volně
ložených produktů.

Vlastnosti lepenky se neodvozují
pouze z použitého materiálu.
Vhodné balení má zásadní význam pro distribuci
a ochranu baleného zboží po celou dobu jeho přepravy.
Nevhodně zvolený materiál, potažmo obal, totiž může
zapříčinit významné poškození baleného obsahu nebo
dokonce jeho zničení. Jsou-li lepenkové bedny vyrobeny z vhodného materiálu a mají také odpovídající tvar,
umožňují jednoduchou manipulaci a optimální využití
prostoru při přepravě zásilky a jejím skladování. Typ lepenkové bedny pro dané použití závisí na obsahu zásilky, její hmotnosti, rozměrech, tvaru, ale také na povaze
baleného zboží.
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Nesrovnalosti nejen kolem
plastových příborů
Směrnice EP a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. 6. 2019 ukládá členským státům s odkazem na
zastavení rostoucího znečištění moří a oceánů plastovými jednorázovými výrobky řadu úkolů,
mj. schválit národní legislativu do 3. 7. 2021. Tento termín splnilo pouze sedm členských států,
ČR mezi nimi není.
František Vörös

S

měrnice definuje plastové výrobky na jedno použití (SUP) jako výrobky vyrobené zcela nebo částečně z plastu, přičemž tyto výrobky jsou obvykle
určeny k tomu, aby byly před vyhozením použity pouze
jednou nebo krátkodobě.

Směrnice dále ukládá požadavky na tříděný sběr a na
navrhování výrobků v případě plastových lahví, dále
povinné označování čtyř skupin SUP s návodem na nakládání s odpadem. Má v sobě zabudovanou zásadu
rozšířené zodpovědnosti výrobce a dovozce.

Směrnice zakazuje například tyto výrobky: příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky), talíře, brčka, vatové
tyčinky, nápojová míchadla, tyčky k uchycení a podpoře balonků, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu, výrobky z oxorozložitelných
plastů.

Vlastní směrnice a tisková zpráva z 21. 5. 2019 způsobily řadu nedorozumění a zhoršily povědomí veřejnosti o plastech, zejména nesprávnou interpretací v tisku.
Například německý Sueddeutsche Zeitung ve vydání
22. 5. 2019 uvedl v titulku, že směrnice zakazuje aplikace obalů z pěnového polystyrenu.
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Kriticky se můžeme stavět k vágní metodice stanovení
konkrétních plastových jednorázových výrobků, které se
dostávají do moří a oceánů. Dobrovolníci z řad studentů
„hledali“ na vytrasovaných úsecích 276 evropských pláží
plastové odpady a třídili je podle kategorií. Zjistili, že jednorázové plasty se podílejí 50 % na všech nalezených
odpadech na plážích. Do kategorie „fragmenty z plastů/
polystyren“ byly zařazeny všechny bílé a lehké plasty.
Nejčastějšími odpady byly nápojové lahve s podílem
23 %, následovaly cigaretové filtry s 21% podílem, podíl
pěnových polystyrenových odpadů byl méně než jedno
hmotnostní procento.

Jsou uvedeny obecné pojmy a jejich definice, kritéria
a specifika pro každý výrobek a vztahy mezi původní
směrnicí 94/62/ES a novější směrnicí 2019/904. Názorně jsou uvedena kritéria pro výklad definice jednorázových plastových nádob na potraviny, nádob na nápoje
a nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček, dále
na sáčky a obaly, příbory, talíře, brčka, míchátka, lehké
nákupní tašky, vatové tyčinky, balonky a tyčky k balonkům, hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů,
vlhčené ubrousky a tabákové výrobky a filtry. Pokyny
jsou navrženy tak, aby zajistily správné a konzistentní
uplatňování nových pravidel v celé EU.

Známou skutečností je, že 80 % z každoročně odhadovaných „přírůstků“ plastů v mořích ve výší 5–13 milionů tun se tam dostává prostřednictvím řek. Přesto se
problematice zákazu jednorázových plastových výrobků
věnuje v EU až přehnaná péče ve vazbě na jejich výskyt
na plážích, aniž by byla posouzena i nedostatečná infrastruktura při jejich sběru a třídění.

Německá asociace průmyslu plastových obalů (IK)
publikovala dne 4. 6. 2021 stanovisko k pokynům následovně: „Místo praktické pomoci zkomplikovaly pokyny implementaci do praxe. Byly vydány pozdě a výrobci
nejsou schopni uvést do 3. 7. 2021 výrobky do souladu
se směrnicí.“

Nejrychlejší transpozici směrnice EU provedla německá Federální rada, když schválila již 6. 11. 2020
zákon o zákazu plastových výrobků na jedno použití.
Dne 10. 2. 2021 následovala značně kritizovaná vyhláška o označování takovýchto výrobků piktogramy
s textem, že výrobek obsahuje plast. Její platnost byla
odsouhlasena k 3. 7. 2021, přičemž za úmyslné nebo
nedbalé plnění může být organizace pokutována až
100 000 eury.
V německé novele zákona o obalech z počátku letošního června je zakotveno, že od roku 2023 musí restaurace, bistra a kavárny, které nabízejí potraviny a nápoje
k odnesení s sebou, je nabízet v opakovaně použitelných obalech. To platí i pro případy, že je jídlo a pití přivezeno do domácnosti prostřednictvím doručovatelských
služeb. Přitom tato varianta obalů nesmí být dražší než
jednorázový obal.
S dvouletým zpožděním byla dne 7. 6. 2021 v Úředním
věstníku EU publikována Informace orgánů, institucí a jiných subjektů EU, ve které jsou uvedeny „pokyny Komise týkající se plastových výrobků na jedno použití podle
směrnice EP a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. 6. 2019,
o omezení dopadu některých plastových výrobků na
životní prostředí“.
Na více než 40 stránkách jsou definovány postupy
k 15 zakázaným plastovým výrobkům na jedno použití.

Zdůrazňují, že zákaz používání obalů z EPS se nevztahuje na hojně rozšířenou aplikaci přepravek na mořské produkty, nazývané jako fish boxy. Ty se vyrábějí z předpěněných perliček EPS. Z původního zákazu jsou vyjmuty
EPS nádoby pro balení zmrazených potravin, tácky pod
maso, které není určeno k okamžité spotřebě, a nádoby
s obsahem směsi potravin, ke kterým se přidává před
konzumací teplá voda.
Bohužel ani ve směrnici, ani v pokynech není definována
zkratka EPS. Jedná se o zkratku z anglického expanded,
tj. pěnový polystyren. Stejná zkratka se však používá pro
expandable, tj. zpěňovatelný, schopný vypěnění perliček
s nadouvadlem procesem předpěňování a následném
vypěnění parou ve formě na tzv. částicovou PS pěnu.
Pěnový polystyren lze však vyrobit i procesem vytlačování standardního polystyrenu s následným nástřikem
pentanu do taveniny. To lze realizovat při vytlačování
s použitím ploché hubice na tzv. XPS izolační desky
nebo procesem vyfukování kruhovou hubicí na pěnové
polystyrenové fólie s tloušťkou 1–5 mm. Tyto fólie se
následně tvarují na ochranné obaly pro balení masných
výrobků a ovoce a zeleniny.

Většina členských států EU neukončila
legislativní proces v termínu – více na:
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Hmotní i nehmotní
správci barev
Color management potištěných obalů zahrnuje dvě hlavní oblasti. Jednak jde o hardwarová zařízení,
jako jsou spektrofotometry, a jednak mnohé další měřicí a jiné přístroje (ještě o nich bude řeč). Na
druhé straně se jedná o specializovaný software: zejména přímo v oblasti kontroly barev, ale i jejich
recepturování. Jak je patrné, obě oblasti jsou velmi úzce propojeny.
Miroslav Dočkal

X-Rite s color managementem pro papírny i 3D
povrchy
Společnost X-Rite uvedla letos na světový trh systém
správy barev pro papírenský průmysl. Tvoří jej nový
bezkontaktní inline spektrofotometr ColorXRA 45 se
softwarem ESWin Closed Loop Color Control. Papírny
tak získávají automatizovaný systém správy barev, který
zlepšuje produkci a snižuje množství odpadu. Je vhodný
mimo jiné pro včasnou identifikaci barevných posunů
během výroby papíru a kontrolu barev na papírech různých druhů, včetně laminovaných, testlinerů, bezpečnostních, barevných i bílých papírů, ať již s optickými
zjasňovači (OBA) nebo bez nich. Systém pomáhá výrobcům zkrátit dobu náběhu výroby papíru a dobu změny
odstínu až o 50 %, ušetřit energii i spotřebu vody. Přístroj
s velmi jemným spektrálním rozlišením 1 nm může měřit
barvu na více místech v procesu výroby papíru, včetně
stavu před navíjením, během výroby tekutého papíru
nebo mezi lisovací a sušicí částí. ColorXRA 45 použí48 www.packagingherald.cz

vá standardizovanou
geometrii měření 45°:
0°. „Pokud se inline přístroje používají se softwarem pro řízení barev
v uzavřené smyčce,
zákazníci vidí průměrnou návratnost investic
(ROI) za šest měsíců,“
doplňuje Michael Seager, který má v X-Rite
na starosti řešení pro
inline měření.
Další letošní novinkou vý- Bezkontaktní inline spektrofotometr
ColorXRA 45 od společnosti X-Rite
robce je digitální řešení
pro 3D design Pantora,
propojitelné se spektrometry řady Ci7000, MA-T12
a MetaVue VS3200 a určené pro měření 3D aplikací na
… pokračuje na str. 50
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30 let color managementu a výroby
štočků v České republice
Společnost PANFLEX, s.r.o., slaví v letošním roce 30 let svojí působnosti na trhu. Specializuje se na výrobu štočků pro
flexotisk, přípravu dat pro tisk různými technologiemi, obchod se zbožím pro flexotiskové tiskárny a color management.
Za dobu svojí existence vystřídal PANFLEX postupně tři výrobní
objekty v okolí hlavního města Prahy a v současnosti vyrábí své
produkty ve dvou hlavních pobočkách – v Černém Volu a Hnojicích nedaleko Olomouce.
Díky ideálnímu rozmístění výrobních kapacit je PANFLEX schopný
kvalitně a včas dodávat svoje výrobky zákazníkům v celé České
republice, ale také v Německu, Rakousku a dalších zemích. To by
nebylo možné bez skvělého týmu téměř 90 kolegů. Přípravu dat
pro různé tiskové technologie aktuálně zajišťuje více než 20 DTP
operátorů, kteří svými dlouholetými zkušenostmi pomáhají držet
vysokou kvalitu služeb, jež PANFLEX svým zákazníkům poskytuje.
V roce 2020 byla realizována zásadní investice, díky které byly
zmodernizovány a rozšířeny výrobní prostory v Černém Volu. Následná instalace nových výrobních zařízení znásobila výrobní
kapacitu a přinesla automatizaci výrobního procesu. Celková
investice činila zhruba 30 milionů korun, částka téměř symbolická k letošnímu výročí.
Dne 16. září 2021 oslaví PANFLEX kulaté výročí se svými zákazníky a partnery na akci, při které již tradičně proběhne Flexoforum a dojde k představení aktuálních novinek jak ze strany
společnosti PANFLEX, tak i dodavatelů.
Automatizace výrobního procesu umožňuje společnosti PANFLEX vynakládat ještě více svých časových kapacit na digitalizaci práce DTP operátorů a posouvání oblasti color managementu
na vyšší úroveň, do jiného prostoru.
Expanze do nového barevného prostoru
Značný potenciál úspor nákladů na tisk obalů a zvýšení flexibility tisku jak pro držitele značek, tak pro tiskárny se skrývá
v technologii nazývané tisk v Expanded Color Gamut (ECG)

či vícekanálový tisk. Princip této technologie je znám dlouhou
dobu, ale až s nástupem moderních technologií a zvyšováním
kvality flexotisku je nyní realizovatelná v běžné praxi. Co přináší?
Jedná se o eliminaci používání přímých/Pantone barev v tisku.
Pantone je běžnou referencí, která barva je požadována. Avšak
klasickým tiskem ve CMYK je dosažitelných pouze zhruba 40 %
škály Pantone. Proto se v tisku používají přímé barvy, což přináší
tiskárnám vysoké náklady na množství barev, které logicky tvoří obrovské procento zbytků barev, tedy ztráty. Stejně tak jsou
zde skryté náklady na komplikovanou komunikaci a schvalovací
proces barevnosti finálního obalu. ECG toto řeší rozšířením škály
základních tiskových barev CMYK o „O“ oranžovou, „G“ zelenou
a „V“ fialovou. Využitím ECG odpadá používání barev speciálně
míchaných, čímž vzniká úspora nákladů. To však není zdaleka vše.
Obrovský potenciál úspor je skryt v tom, že tiskárna může přecházet na nové tiskové úlohy téměř či zcela bez časové ztráty na
přestavbu tiskového stroje či tisknout najednou různé zakázky,
což by ve CMYK + Pantone barvy nebylo možné. A to je při tlaku
držitelů značek na malé a častější tiskové dávky pro efektivitu
tisku naprosto zásadní.
Jako každá technologie i tato má své nároky na realizovatelnost.
Jde především o precizní standardizaci tiskových procesů, kvalitní mechanickou kondici tiskového stroje, jasnou dohodu mezi
zákazníkem a tiskárnou na reprodukci barev. Naprosto odlišný
je i prepress za použití specifických a investičně nákladných
nástrojů a postupů. Takže i zde platí – úspory jsou možné, ale
kdo se bojí, nesmí do lesa.

www.panflex.cz
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… pokračování ze str. 48

zdi, kovy, plasty, tkaniny a síťovinu. Spektrometr MA-T12
je vhodný pro měření vloček, flopů a dalších částeček
strukturovaných povrchů, například na zdech. Stolní sférické spektrofotometry Ci7000 jsou určeny pro měření
barev na průsvitných materiálech reflexních barev, včetně probarvených hmot, jak je běžné zejména u plastů.
Pro multispektrální měření textury kůže, laminátu a textilu je určen bezkontaktní spektrofotometr MetaVue
VS3200.

M&P se ale neomezuje jen na nabídku produktů EFI
a X-Rite. Software PressSIGN Pro, vyráběný společností Bodoni Systems již ve verzi 9, lze využít pro řízení
a kontrolu barevného ofsetového, digitálního a flexografického tisku, ale i pro barevné gravírování. Posledním
příkladem, který zde zmíníme, je Esko Equinox, řešení
color managementu s rozšířeným barevným gamutem
zvlášť zaměřené na tisk obalů a etiket. Díky Equinoxu lze
reprodukovat barvu konkrétního výrobce (brandu) bez
přímých barev Pantone, nikoliv ovšem v čistém CMYK,
ale s použitím pěti, šesti nebo sedmi barev. Jako zajímavost uveďme, že software prodávaný společností
M&P na slovenském trhu je často lokalizován v českém
jazyce.
Datacolor srovná do latě i termochromii
Jednou z novinek společnosti Datacolor je přenosné
zařízení ColorReader pro okamžitou identifikaci barvy
a její srovnání se vzorníkem barev. Zařízení lze propojit
s počítačem i chytrým telefonem. Výstupní hodnoty jsou
v barvových prostorech CIELAB, RGB, CMYK, HEX nebo
v hodnotách delta*e, s více než 90% přesností měření.
Zařízení má uloženo přes 10 000 barevných odstínů.

Digitální řešení Pantora od společnosti X-Rite je určeno zejména pro
3D design, tedy měření strukturovaných povrchů a probarvených předmětů.

M&P: i na slovenském trhu může správa barev mluvit
česky
Společnost M&P nabízí na slovenském trhu například
novou verzi 7.x známého nátiskového RIP EFI Fiery XF.
Jde o řešení se serverem a až deseti klienty (uživatelskými rozhraními) určené pro nátisk (proofing) i pro produkční tisk, mezi nimiž lze jednoduše přepínat. Podporuje
většinu standardních měřicích přístrojů hlavních výrobců,
jako jsou EFI či X-Rite. Poslední zmíněná společnost je
rovněž výrobcem aplikace X-Rite ColorCert pro kontrolu
kvality a barevných standardů, která umožňuje rychlé
vyhodnocení podle digitálních standardů či knihoven
PantoneLive.

Přenosný set ColorReader ve verzi Pro od společnosti Datacolor
pro identifikaci barvy a její srovnání se vzorníkem

Od téhož výrobce pochází také X-Rite InkFormulation 6 SW pro tvorbu a profesionální recepturování barev hlavně pro obalový tisk (ofset, flexotisk, hlubotisk,
sítotisk). V porovnání s minulými řešeními lépe využívá
zbytkových barev a zabezpečuje stabilní reprodukci výsledků tisku na různých obalových materiálech. Má tři
základní moduly: PrinterBasic, PrinterPro, Manufacturer.
Používá Pantone i HKS knihovny.

Datacolor vyrábí kromě široké škály spektrofotometrů
(přenosných i stolních) i světelné komory (boxy) Light
Booth se standardizovaným světlem ve čtyřech provedeních (řady ColorMatcher a TRU-VUE). Zajímavým
a u nás poměrně neobvyklým zařízením je Conditioner,
který upravuje teplotu a vlhkost prostředí pro dosažení
standardizovaného srovnání odstínů v různých částech
světa.

50 www.packagingherald.cz
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Řešení s rozšířeným barevným gamutem Equinox od výrobce Esko nabízí na slovenském trhu společnost M&P.

Color management Esko Equinox
je určen především pro přípravu tisku obalů a etiket.

Měřicí přístroje Datacolor je ovšem potřeba pravidelně
přezkušovat a seřizovat. V rámci pravidelné servisní prohlídky a kontrolní kalibrace se vedle spektrálního testu
provádějí i další diagnostické kontroly – test opakovatelnosti měření, výkonnosti výbojky, kontrola mechanických částí přístroje, kontrola stavu kalibračního setu (černý tubus, bílá a zelená kalibrační kachle). Spektrální test
spektrofotometru se provádí zpravidla jednou ročně ve
výrobním závodě Datacoloru pomocí master referenčního přístroje a tuctu keramických kachlí vyrobených výlučně k tomuto účelu. Barevné materiály podléhají vždy
určité termochromii (změně barevného odstínu při změně teploty). Pro použité keramické kachle jsou tyto změny známy. Proto se při spektrálním testu měří a zaznamenává teplota a vlhkost vzduchu a naměřené hodnoty
jsou následně příslušně korigovány. Zařízení Datacolor
nabízí na českém trhu společnost LIMEX-TECHNIK.
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Obalové barvy vsadily
na tažení proti migraci
Vývoj barev pro tisk obalů se dnes ubírá jednak směrem ke zlepšování jejich barevných
charakteristik (přesnější reprodukci grafického návrhu, širšímu gamutu, lepší přilnavosti a celkové
potiskovatelnosti více substrátů) a jednak směrem k ekologii. To znamená k nízké migraci, nízkému
zápachu, nižší spotřebě barvy na jednotku plochy. Nezanedbatelná je podobně jako v jiných oborech
stále intenzivnější spolupráce firem na společných produktech.
Miroslav Dočkal

U

vedeme si pro zmíněná obecná tvrzení několik
příkladů: spolupráci firem Epple a Zeller + Gmelin na barvách pro UV archový ofset, nové barvy
Toyo Life Premium, nízkomigrační flexotiskové barvy od
INX International Ink a novou barvu na potisk vlnité lepenky od Flint Group.

Epple + Zeller + Gmelin = UV archový ofset
Pokrok v technologii UV archového ofsetu zřejmě přinese spolupráce německých výrobců tiskových barev
Epple Druckfarben a Zeller + Gmelin ohlášená letos
v květnu. Prvním výsledkem této kooperace je UV LED
ofsetová barva, tedy UV barva schnoucí vytvrzováním
„studeným“ LED zářením. Celosvětově ji bude nabízet
52 www.packagingherald.cz

společnost Epple pod označením LightStar UV LE/LED.
Epple do spolupráce vnesla svou zkušenost s vývojem
archových ofsetových barev, Zeller + Gmelin zkušenost
s vývojem UV barev a laků nejen pro tiskové účely. Na
českém trhu ji nabídne společnost Grafoservis.
Rostlinné barvy pro kontakt s potravinami
Japonský výrobce tiskových barev Toyo Printing Inks
představil novou sérii nízkozápachových a nízkomigračních barev Life Premium Food LO/LM LP-9000. Určena
je pro potisk sekundárních lepenkových potravinářských
obalů, ale i kosmetických a farmaceutických obalů. Jde
o barvy na bázi rostlinných (nikoliv minerálních) olejů
a bez sušidel. Zasychají penetrací (vsáknutím do povr-
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chu potiskovaného obalu) bez zápachu či
vzniku hexanalových zplodin v průběhu sušení. Složení barev vykazuje jejich vynikající přenos i při vysokých rychlostech tisku.
Vzhledem ke schnutí penetrací je vhodné na
potisk aplikovat disperzní lak. Barvy neobsahují sloučeniny antimonu, arzenu, kadmia,
šestimocného chromu, olova, rtuti a selenu,
kobaltová sušidla, fanálové pigmenty či jiné
škodlivé látky.
Byly certifikovány německým ústavem ISEGA, prošly testem migrace na základě nařízení EU 10/2011 ze dne 14. ledna 2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro
styk s potravinami, splňují rovněž regulační
požadavky směrnice EC 1935/2004 Evropského parlamentu a Rady EU a švýcarské vyhlášky Nestlé Guidance Note on Packaging
Inks. V neposlední řadě jsou ve shodě s požadavky a doporučeními organizace EuPIA
(European Printing Ink Association) a její normou EuPIA-CEPE/Exclusion Policy for Printing Inks and Related Products. Na českém
trhu je nabízí společnost Arets Graphics.

Barvy Toyo Life Premium Food LO/LM LP-9000 jsou určeny zejména pro potisk sekundárních
potravinářských obalů.

Flexotiskové barvy s hlubotiskovými mimikry
Společnost INX International Ink představila novou nízkomigrační barvu GelFlex-EB pro potisk flexibilních obalů. Barva na bázi gelu je určena pro CI flexotisk. Díky
svým tonálním hodnotám, rozšířenému gamutu, kontrastu a jemnějšímu rastru ale výsledná tiskovina činí dojem
hlubotisku s detaily a prokreslením i v nejsvětlejších místech. Odolná vrstva barvy redukuje nutnost laminace.
Barvy jsou vhodné pro potisk obalů potravin a dalšího
spotřebitelského zboží. Oproti konvenčním flexobarvám
na bázi vody či rozpouštědel umožňují nové gelové barvy snížit spotřebu barev i ušetřit energii při tisku. Lesklé,
matné a jiné dekorativní nebo speciální efekty lze nanášet in-line. K vytvrzení stačí jediná jednotka EB sušení
na konci stroje.

Odlišnost složení a tloušťky nánosů na výsledném tisku ukazuje výhody
GelFlex-EB barev od společnosti INX International Ink
oproti barvám tradičním.

SuperCorr Expo s novou barvou a čistidlem
od Flint Group
Na letošním ročníku amerického veletrhu SuperCorr
Expo, zaměřeného na vlnitou lepenku, představily společnosti Flint Group a Poteet Printing Systems novou
řadu udržitelných barev na vodní bázi TerraCode, které
využívají obnovitelné zdroje, spolu s webovou platformou digitální správy barev VIVO Color Solutions. Nová
platforma zvyšuje přesnost barevného výsledku a zároveň redukuje množství odpadu – jak zbytků barev, tak
pomocných prostředků. Oddělení Flint Group Image
Transfer Technologies zde představilo rovněž biologicky
odbouratelný čistič Enviroflex.
Světový trh s obalovými barvami
poroste o 5 % ročně
Letos by měl podle společnosti Technavio vzrůst světový trh s obalovými tiskovými barvami o 4,1 % a následně
do roku 2025 by měl každoročně růst v průměru o více
než 5 %. Ve finančním vyjádření by měl od roku 2021
do roku 2025 vzrůst o 5,46 mld. USD. Klíčovými hráči
na trhu jsou podle Technavia společnosti Akzo Nobel,
Altana a Arkema.
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Inkoustová technologie je detailnější a umožňuje vyšší produkci.

Inkoustová tiskárna
nahradila tradiční vypalování
Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM má ve svém portfoliu mimo jiné inkoustové tiskárny
Limitag od společnosti Limitronic, kterou na českém trhu zastupuje. V následujících řádcích vám na
třech konkrétních příkladech představíme zařízení Limitag V5 Compact a Limitag V5 STD. Jejich
společnými rysy jsou například vyšší kvalita potisku, vyšší produkce, snadná obsluha, variabilita
a snadná údržba.
Adriana Weberová

S

polečnost Dřevo complet používala v minulosti
k označování dřevěných komponent techniku
napalování plynovými a elektrickými raznicemi.
V poslední době stouply požadavky na kvalitu zobrazení phyto razítka, což způsobilo několik reklamací. „Inkoustová technologie Limitronicu požadovanou kvalitu
splňuje, je detailnější, umožňuje vyšší produkci, a navíc
nabízí více možností využití,“ říká na úvod společník firmy Orest Janeček.
Zvolena byla tiskárna Limitag V5 STD se dvěma hlavami, které tisknou na materiál shora. Měsíčně se jedná
o 10 000 označení prken, hranolů a menších velkoploš54 www.packagingherald.cz

ných materiálů. Zařízení disponuje vertikálním rozlišením
180 dpi a nastavitelným kontrastem tisku. Jeho výhodami je mimo jiné personalizace, redukce skladových zásob nebo prakticky nulové náklady na údržbu. „Tiskárna
pracuje v prašném prostředí bez jakýchkoliv problémů
a zvýšených nároků na údržbu,“ potvrzuje Orest Janeček.
Druhá ukázka nás zavede k výrobci dřevěných obalů
společnosti Holzpack. Co vedlo k nahrazení původního značení metodou ručního vypalování nebo razítkování dřevěných, překližkových, dřevotřískových a OSB
komponent pro výrobu, nám prozradil její majitel Štěpán
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Plíva. „Podnětem bylo zajištění jakostního 100% označení v trvalé kvalitě spojené s růstem produktivity práce bez neustálých dohadů a dotazů, zda je daný otisk
ještě v pořádku nebo je již nevyhovující.“ Volba padla
tentokrát na zařízení Limitag V5 Compact, které rovněž
disponuje vertikálním rozlišením 180 dpi a nastavitelným kontrastem tisku. Jeho benefity jsou kompaktní
konstrukce a vysoká kvalita tisku při nízkých nákladech.
Kromě potisku dřeva si poradí s pórovitou nebo lakovanou lepenkou, textilií, kovem nebo také s polystyrenem.
Výměna technologie značení umožnila výrobci významný růst produktivity výroby. Nová tiskárna zvládne v podstatě neomezené množství tisků, kapacita je limitovaná
pouze rychlostí dopravníku a obsluhy. „Při zátěžovém
testu jsme natiskli 4 800 ks za hodinu. Tiskárna by zvládla i více, ale my jsme ji již nedokázali zásobovat.“ Měsíční
objem výroby se pohybuje kolem 350 000 tisků.
Také požadovaná kvalita tisku je v porovnání s vypalováním a ručním tiskem nesrovnatelná, vždy čitelná
a perfektní. „Musí se ale použít vysoké rozlišení, alespoň 180 dpi, neboť při nižším rozlišení značení poměrně
rychle bledne a po týdnu na slunci se stává vybledlým
a nečitelným,“ doporučuje Štěpán Plíva.

Se stejnou tiskárnou má zkušenosti také firma TALPA.
V její náplni práce je značení jednotlivých kostek před
kompletací palet. Objem označených kusů se pohybuje
v desítkách tisíc kusů měsíčně. „Potřebovali jsme technologii, která bude značit i na ne vždy perfektní podklad.
Jednotlivé dřevěné hranoly mají často odlišnou vlhkost,
jejich povrch je hrbolatý a mají otřepy. S tímto mělo naše
předchozí vypalovací zařízení problémy a znak nebyl
vždy 100% čitelný a oražený,“ vysvětluje výrobní ředitel Tomáš Tauchman. I on považuje provoz tiskárny za
bezproblémový a oceňuje také její jednoduchost. Tiskárnu stačí zapnout, vytisknout potřebné a vypnout. „Tištěný znak je vždy celý a čitelný. Vypalování je závislé
na přesné pozici kostky k raznici, rovinnosti povrchu
kostky a její vlhkosti,“ poznamenává. Za hlavní benefity
investice do nového zařízení považuje zrychlení procesu značení a vyšší kvalitu jeho provedení. Výhodou je
také podle něho možnost vytvoření jakéhokoliv motivu
a značky, protože není nutná zdlouhavá a nákladná výroba raznice. Díky tomu mohou zákazníkům palety značit
jejich logy a podobně. A na úplný závěr i on potvrzuje
jednoduchou údržbu a nižší náklady na značení.

Doposud výrobce natiskl více než 5 000 000 bez jediné reklamace. Velmi výrazným benefitem byl okamžitý
pokles zmetkovosti při výrobě o 89 %! S odstupem času
hodnotí Štěpán Plíva i zaměstnanci zavedení nového
systému označování velice pozitivně. „Naši zákazníci si
velice pochvalují kvalitu značení. Navíc pod každé IPPC
razítko se tiskne kód zaměstnance, který daný výrobek
vyráběl,“ doplňuje Štěpán Plíva. I v tomto případě je provoz v podstatě bezúdržbový a v porovnání s původním
značením nákladově efektivnější.

Doposud výrobce dřevěných obalů natiskl více než 5 000 000
bez jediné reklamace.

Tištěný znak je vždy celý a čitelný.
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4 kroky, jak inovovat etikety
s lehkostí
Rodinná firma Purgina má za sebou s mnoha svými klienty roky úspěšné spolupráce. Výsledkem
jsou nové a zajímavé etikety, které rostou a zrají s identitou daného produktu. A to především pokud
klient přijde s technologickou výzvou, která ji přinutí najít vhodné a netradiční řešení.
Adriana Weberová

P

říkladem úspěšného projektu je nedávná spolupráce s vinařstvím Mrva & Stanko spočívající ve
výrobě etikety jeho nejnovějšího vinařského počinu 3 Burgundy. Cuvée 3 Burgundy je tvořené třemi
burgundskými odrůdami a je vhodné na archivaci. Jak
zrod etikety probíhal, pro Packaging Herald zaznamenal
Radovan Kilársky, který vyzpovídal za vinařství Petera
Stanka a za jeho grafické studio Grafias Štefana Jakubíka.
Portfolio vinařství je ve vinotékách dlouhodobě rozeznatelné především díky lahvím s „no-label look“ etiketami, navozujícími pocit potisku barevného listu vinné
révy přímo na sklo lahve. Právě tyto etikety již dlouho
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dobu vyrábí společnost Purgina. K jejich výrobě využívá
barevný potisk s použitím UV flexo a UV sítotiskových
technologií a také speciální efekty pomocí lakování. Samotné vinařství si již několikrát pohrávalo s myšlenkou
použít etikety na papírovém podkladě. A právě to se mu
u nové řady vín 3 Burgundy ve spolupráci s grafickým
studiem Grafias a společností Purgina konečně podařilo.
Ideální je začít změnu portfolia v malém
U etiket tištěných podobnými technologiemi a na stejný materiál je možná optimalizace výroby a nákladů.
Zároveň lze docílit vhodné konzistence produktového
marketingu. Pokud jde ovšem o inovaci, je potřeba postupovat v malých, promyšlených nákladech. „Rozdělili
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jsme řady vín a vyčlenili burgundské druhy, které dostaly nový typ lahve. To nás přivedlo ke změně etikety,
která má jiný rozměr. Už delší dobu jsme chtěli přejít na
papírové etikety, což nám doposud nevycházelo. Pak
přišel tento impulz, a tak jsme hledali vhodné řešení,“
prozrazuje Peter Stanko.
Na schůzku se společností Purgina přišli s jasnou
představou o tom, co na etiketě chtějí komunikovat
zákazníkům a jaké přibližné podoby viněty by chtěli
dosáhnut.
Dobře zvolený materiál je základ
Papírové etikety na vinné lahve jsou nejběžnější volbou.
Jejich nevýhodou ale je, že vlivem prostředí mohou
často měnit svůj vzhled. Přesně to zástupci vinařství
na svých produktech nechtěli dopustit, a proto dlouho hledali vhodné řešeni. Jako materiál nakonec zvolili speciální druh Fibers Look od Avery Dennison. Jde
o směs syntetických látek a buničiny, která má velmi
zajímavou strukturu, přičemž vzhledem připomíná ručně vyrobený papír.

Základem úspěchu byl podle Radovana Kilárskyho pestrý vzorkovník od dodavatelů materiálů, kde nechyběly
technologicky nejpokročilejší materiály, a také cílevědomé vyhodnocení jejich kvalit při společném setkání.
„Delší dobu se nám líbil White cotton, ale v praxi jsme
roky bojovali s tím, že někdy se podobný papír při vyndání lahve z ledničky či při podobné změně teplot začne
krčit. Právě to nám u naší vyšší řady překáželo a vybraný
materiál nám to doposud neudělal. Zdá se mi pro vinařský obor nejvhodnější,“ doplňuje Peter Stanko.

Kombinací
vhodných technologií dosáhnete
maximálního efektu – více na:

Myslete na praktické používání etiket
na vašem výrobku
PI

Leader
v automatizaci

Autopilot
pro efektivní manipulaci
Automatické vozíky pracují bez obsluhy a ukazují, jak
může být manipulace nákladově výhodná, a přitom
absolutně bezpečná a ohleduplná k lidem, k prostředí
skladu i k vlastnímu vozíku.
Bezobslužné stroje zajistí přesný horizontální transport,
zakládání nebo vychystávání v aplikacích, kde dochází
k častému opakování běžných manipulačních operací,
obvykle ve vícesměnných provozech.

Pro více informací:
toyota-forklifts.cz
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Speciální kapitolou je kolkování zboží, především alkoholu.

Co obnáší dovoz zboží
ze zemí mimo EU?
Vývoz a dovoz zboží ze zemí mimo EU s sebou nese mnohá úskalí. Prvním je splnění celních
náležitostí, dalším může být úprava zboží pro prodej na místním trhu. Zde jde například o přebalení,
doplnění českých návodů nebo etiket. Zajímavé zkušenosti má v této oblasti například společnost
ESA logistika, která v rámci komplexních logistických služeb nabízí jak celní deklaraci, tak další
úpravy zboží nevyjímaje přebalení nebo jeho kompletaci.
Adriana Weberová

M

ěsíčně ve společnosti ESA logistika vystaví průměrně 700 dovozních celních prohlášení pro
zboží v hodnotě převyšující 200 milionů korun.
Na vývoz připraví měsíčně v průměru 1 000 celních
prohlášení představujících například 140 kontejnerů či
zboží o hmotnosti 1 800 tun. „Pro zákazníka zařídíme
celní odbavení na klíč, seznámíme ho s nutnými dokumenty a upozorníme i na případná omezení v podobě
kvót na dovoz. Celní prohlášení připravujeme před příjezdem zboží a samotné odbavení pak trvá pouze kolem
hodiny a půl. Velikost zásilky tu nehraje roli, odbavení
malého balíčku může být komplikovanější než celého
kontejneru,“ uvádí Gabriela Bystrá, vedoucí oddělení
celní deklarace ESA logistika.
Rychlost hraje prim
Celní proceduru urychluje fakt, že zmíněná společnost
je držitelem certifikátu AEO, který umožňuje maximální
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využití zjednodušených celních postupů a přednostní
odbavení zboží. K jeho získání musí splnit řadu požadavků celní správy, především zajistit personál s praxí, používat schválené postupy a prokázat absenci celních deliktů
a finanční stabilitu. Firma tak může klientům nabídnout
celní služby i mimo dobu fungování celního úřadu.
Většina dovozních případů po proclení pokračuje přímo
k zákazníkům, ale dovozci mají možnost využít celní
nebo daňový sklad. Celní sklad slouží k dlouhodobému
uskladnění zboží za účelem odložení platby cla (platí
se až při uvolnění zboží na trh). Na podobném principu funguje daňový sklad pro zboží zatížené spotřební
daní (např. alkohol). „Pro oba sklady platí přísné režimy.
Daňový sklad musí být pod nepřetržitým kamerovým
dohledem, k němuž má přístup celní správa. V celních
skladech je pak zakázána manipulace se zbožím, která by měnila jeho povahu,“ vysvětluje Gabriela Bystrá.
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Oddělení celní deklarace spolupracuje i při kolkování
dováženého zboží, kdy zajišťuje komunikaci s celním
úřadem a kolkové hospodářství.

řadu dalších služeb. Pokud to daná komodita umožňuje, je u ní uplatněn stejný zjednodušený postup i při
vývozu.
Nejvíce zboží se dnes přes celní deklaraci ESA logistika
dováží z Asie, balkánských zemí, Ruska a Ukrajiny. Převažují hračky, krmiva, ocel a železné výrobky, na vývoz
dominují opět hračky, elektronické součástky a zdravotnické vybavení. „Ale zajištovali jsme například ‚celní
odbavení‘ dvou vlků arktických pro zoo ve Skopje v Severní Makedonii nebo dovoz pěti lemurů kata. Pravidelně
řešíme vývoz akvarijních rybiček,“ přidává zajímavosti
vedoucí oddělení celní deklarace ESA logistika, a prozrazuje, že neobvyklou zkušeností byl vývoz meteoritu
na aukci do USA.

Proclením zboží jeho cesta na český trh teprve začíná,
často musí být pro něj ještě upraveno.

Oddělení celní deklarace také může zákazníkovi vystavit certifikát o původu a statusu zboží a poskytnout mu

3 + 1 aneb Svět obalů a etiket
Proclením zboží však jeho cesta na český trh teprve začíná, často musí být pro něj ještě upraveno. Tím se zabývá oddělení VAS operací neboli služeb přidané hodnoty.
VAS služby zabezpečuje ESA logistika ve všech svých
… pokračuje na str. 60

PI

I vaše retraky

MOHOU
JEZDIT
SAMY

Zdvih až 11,37 m - nejvýše ve své kategorii
Dvojí bezpečnost, díky dokonalým bezpečnostním senzorům
a eliminaci rizik přenosu infekcí ve skladech
Bez dodatečné infrastruktury - geonavigace

Nezávazná konzultace
Rychlé ověření možnosti
nasazení

Volejte 731 660 107
info@linde-mh.cz
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… pokračování ze str. 59

skladech v České republice, na Slovensku i v Polsku
a v několika specializovaných provozech.

modelů hraček doplněná o kompletaci modulů pro jejich
vystavení,“ doplňuje Lucie Smrčková z provozu VAS ESA
logistika.

Službám přidané hodnoty se v ESA logistika v ČR, SR a v Polsku
věnuje několik stovek lidí.

Se zbožím lze provést řadu operací. Velmi žádané je
přebalení nebo kompletace zboží, kdy se jeden výrobek doplňuje o další. Ta se týká třeba elektronických
součástek, jako jsou systémy proti krádeži zboží, nebo
balených potravin. ESA logistika je kompletuje i v chlazeném režimu, kdy například na kelímky s jogurty přidává víčka s cereáliemi nebo cukrovinkami. Zde musí být
kromě teplotního režimu zajištěna i plná dohledatelnost
potravin podle druhu, šarže, data výroby a trasy přepravy, i pokud se jeden výrobek skládá z více komponent
od různých dodavatelů.

VAS služby zabezpečuje ESA logistika ve všech svých skladech.

Přebalují se i hračky.
Se zbožím lze provést řadu operací.

Populární je také balení po více kusech, příprava dárkových nebo promočních packů (nejčastěji balené potraviny nebo kosmetika), vkládání návodů, potisk, lepení
elektronických zabezpečovacích štítků, označování cenovkami nebo naopak odstraňování původních etiket.
Pro zákazníka lze také vygenerovat EAN kódy. Speciální kapitolou je už zmíněné kolkování zboží, především
alkoholu. K tomu účelu disponuje již zmíněný provider
kolkovacími linkami s kapacitou v řádu statisíců lahví
měsíčně. Zajímavou zkušeností byla například kompletace adventních kalendářů z balených sladkostí. „Jsme
schopni rovněž navrhnout celkový design skupinového
balení a zajistit pro něj materiál. Sami si také tiskneme
etikety na různé materiály. Zajímavou službou je montáž
60 www.packagingherald.cz

Službám přidané hodnoty se v ESA logistika v ČR, SR
a v Polsku věnuje několik stovek lidí, přičemž vrcholy
sezony jsou tradičně Velikonoce a Vánoce. Zboží pro
vánoční kampaně musí být připraveno k distribuci v srpnu, velikonoční se chystá před koncem roku. Výhodou
je, že uskladněné zboží ve skladech providera je možno speciálně zabalit kdykoli, což dovoluje zákazníkovi
pružně reagovat na situaci v prodeji. „Zmíněné služby
jsme schopni nabídnout samostatně nebo jako součást
komplexního logistického řešení, které zahrnuje dopravu, proclení, uskladnění a případně i úpravu zboží pro
místní podmínky nebo jeho přebalení. V tom je naše přidaná hodnota, která zákazníkovi ušetří mnoho starostí
a času, protože o všem komunikuje s jedním zástupcem
naší společnosti,“ dodává na závěr manažer marketingu
Jindřich Karas.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Jeden dodavatel,
nekonečné možnosti.

Průmyslové roboty, CNC
stroje a CNC řídící systémy

Kompletně navrženo
a vyrobeno v Japonsku

FANUC je, díky třem základním skupinám produktů, jedinou společností v tomto sektoru, která
interně vyvíjí a vyrábí všechny hlavní komponenty. Každý detail hardwaru i softwaru prochází řadou
kontrolních a optimalizačních procesů. Výsledkem je vynikající funkční spolehlivost a důvěra
spokojených zákazníků na celém světě. WWW.FANUC.CZ
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Pick to light
nahradil papírovou průvodku
Mezi aktuální trendy, zejména v oblasti automotive, patří systém světelné navigace pick to light. Se
zmíněnou technologií od společnosti Smart Product Solution má zkušenosti i tuzemská automobilka.
Adriana Weberová

P

řed nasazením systému pick to light byl proces
zásobování KLT boxů při rozvozu ve výrobní hale
automobilky řízen pouze prostřednictvím navádění papírovou průvodkou k příslušnému regálu. Operátor
rozvážel KLT boxy vozíkem a danou pozici, kam box
umístit, hledal na základě párování kódu materiálu na
papírovém štítku na regálu a označení materiálu na boxu.
Popsaný způsob byl velmi neefektivní a docházelo ke
zbytečným chybám při nesprávném umístění KLT boxu
s materiálem.

Zadáním bylo eliminovat chybovost během zásobovacího procesu a zvýšit efektivitu vychystávacího procesu.
Úkolem bylo osadit pick (put) to light systémem stávající
trubkové spádové regály ze zásobovací strany. Nutné
bylo zachovat mobilitu regálů s pick (put) to light systémem, aby bylo možné s nimi při pravidelném úklidu
linky manipulovat a následně regály jednoduše znovu
zapojit.
Papírové štítky musely být nahrazeny elektronickými
cenovkami (tzv. e-inkovými tagy). Dodavatel nové technologie měl za úkol vytvořit aplikaci pro rozvoz KLT boxů
na platformě Android. Kromě toho měl zajistit, aby operátor nemusel využívat PDA skener, který by jej omezoval v pohybu.
Firma Smart Product Solution ve výrobní hale automobilky implementovala přibližně 3 000 kusů pick (put) to
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light pozic a s využitím vývojového týmu naplnila požadavek na mobilitu regálů. Došlo k nahrazení papírových
štítků na pozicích v regálech e-inkovými tagy, přičemž
pro změnu informací na jednotlivých e-inkových štítcích
byla vytvořena webová aplikace umožňující měnit data
v aktuálním čase podle potřeb zákazníka.
K jednotlivým regálům nyní navádí operátora signalizační maják. Do samotných pozic je pak navigován pomocí
pick (put) to light navigace. Zároveň operátor využívá
rukavici Proglove s integrovaným skenerem a e-inkovým displejem, která přes Bluetooth komunikuje s PDA
umístěným v držáku na zavážecí soupravě. Operátor tak
má neustále obě ruce volné, čímž je zajištěna snadná
a rychlá manipulace s jednotlivými KLT boxy.
Na displeji rukavice se operátorovi zobrazují všechny
potřebné informace pro jednotlivé kroky procesu, tj. jaký
KLT box z které pozice na vozíku odebrat a do jaké pozice v regálu jej doplnit. Pomocí skeneru integrovaného
v rukavici operátor zároveň potvrzuje správnost dokončení těchto kroků, tj. sken kódu požadovaného materiálu
ze štítku KLT boxu a sken kódu pozice v regálu z e-ink
tagu pro potvrzení doplnění do správné pozice.
Výsledkem je odstranění chybovosti při rozvozu KLT
boxů a zrychlení zásobovacího procesu o 50 %. Zákazník dále ocenil uživatelskou správu e-inkových tagů
a úsporu času při změně informací na štítcích.

PR PREZENTACE

Jak zefektivnit váš byznys?
Realizujte více zakázek bez navýšení lidských zdrojů a skladovacích či výrobních prostorů prostřednictvím optimalizace
materiálového toku ve vašich logistických a výrobních procesech.

Mezi nejvýraznější technologické trendy současnosti patří automatizace logistických a výrobních procesů. Pro její úspěšné
zahájení však není nutné investovat do plně automatizovaného
řešení, jehož implementace je nejen finančně, ale i časově velmi
nákladná. Ideálním dostupným řešením je zavedení poloautomatizovaného procesu, který později umožňuje snazší přechod
na plně automatizovaný proces.
Firma Smart Product Solution se pro zefektivnění logistických
a výrobních procesů zaměřuje na optimalizaci materiálového
toku. Součástí řešení je software dodávaný ve formě standardních modulů, takzvaný SLM (Storage Location Manager) systém,
nebo software na zakázku. Díky využívání REST API lze software integrovat do jakéhokoliv ERP systému, WMS či MES podle
individuální potřeby. Právě komplexnost celého řešení, jehož
součástí může být nejen software, ale i veškerý hardware od
kartonplastových obalů na míru až po různé typy regálů, vozíků
či pracovních stanic představuje hlavní přínos zaručující úsporu
času dodání, kompatibilitu všech prvků i nižší pořizovací náklady.

Proč využít SLM systém a pick to light od firmy
Smart Product Solution?
• Snadná instalace na stávající hardware
• Nízké pořizovací náklady
• Vlastní výroba pick to light systému
• Jednoduchá správa pozic
• Zvýšení efektivity a snížení chybovosti
• Traceabilita
• Vysoká odolnost
• Možnost přizpůsobení na zakázku

SLM systém dokáže pomocí technologie pick/put to light zajistit
rychlou a snadnou orientaci v jakémkoliv skladu. Díky chytré
rukavici Proglove, opatřené e-inkovým displejem, se stává zaskladňování či vychystávání materiálu jednoduchou záležitostí.
Samozřejmostí je možnost rozšíření systému o nejrůznější akční
prvky, jako jsou optické nebo mechanické senzory a čidla či
využití e-inkových tagů, které nahrazují papírové štítky u jednotlivých pozic, a tak plně automatizují systém vašeho značení.
V rámci samotného projektu zajistíme analýzu vašich logistických i výrobních procesů a návrh optimálního řešení podle
vašich potřeb. Naše řešení lze využívat v nejrůznějších průmyslových oblastech, jako například v automobilovém průmyslu,
farmacii nebo retailu.

Smart Product Solution s. r. o.
info@smartbox4you.com
+420 739 372 011
www.smartbox4you.com
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Foto: Linde Material Handling ČR

Intralogistika
věří v automatizaci
Automatizace manipulačních procesů ve výrobě nebo skladové logistice je stále žádanější.
Většina firem s nějakou formou automatizace svých manipulačních procesů v blízké či vzdálenější
budoucnosti počítá. I proto je u dodavatelů působících v intralogistice již delší dobu součástí jejich
standardní nabídky.
Adriana Weberová

V

zhledem k dlouhodobému nedostatku pracovních sil je v České republice silná poptávka po
automatizaci již několik posledních let a stále
nabírá na síle. „Svou roli sehrála také pandemie, která způsobila horší dostupnost zahraničních pracovníků a neplánované absence kmenových zaměstnanců,“
říká na úvod Aleš Hušek, logistics solutions manager
a specialista na automatizaci společnosti Toyota Material Handling CZ, kterého doplňuje vedoucí oddělení marketingu společnosti Linde Material Handling ČR
Martin Petřík: „Pandemie ve své první části roku 2020
přinesla odložení či zpomalení některých projektů. Firmy
řešily svůj každodenní boj o udržení provozu ve výrobě
i ve skladech, ubylo možností setkávání a strategická
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rozhodování byla často odložena. Nicméně po vyřešení
základních problémů v chodu firem a zavedení nezbytných opatření se úvahy o automatizaci dostaly na pořad
dne více, než tomu bylo kdy předtím.“ Za velmi důležitou podle něho pokládaly automatizaci firmy z oblasti
e-commerce, které byly v době pandemie doslova zavaleny objednávkami.
S realizací projektů automatizace manipulačních procesů má velké zkušenosti již zmíněná Toyota. Instalace
proběhly nebo aktuálně probíhají například ve společnostech Siemens, Bosch Diesel, Continental Automotive,
Faurecia, Witte, BOS Automotive, Linea Nivnice, Ball Aerosol Packaging nebo Petainer Czech Holdings.
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Další významný hráč v oblasti intralogistiky, Linde Material Handling ČR, řeší v České republice například projekty s robotickými vozíky, a to dnes již i v oblasti VNA
vozíků (systémové vozíky naváděné indukcí v úzkých
uličkách). Dalším zajímavým řešením od Linde Material
Handling ČR jsou systémy pro skladování drobného zboží, jako je například systém AutoStore dodávaný firmou
DEMATIC. Při něm vyskladňované zboží samo přijde/
přijede k pracovníkovi, na rozdíl od jiných systémů, kdy
pracovník, který vychystává, chodí po skladu a zboží
z regálů vychystává na vozík.

Popsaný způsob má více výhod,
podrobnosti na:

kategorií (nízkozdvižné, vysokozdvižné a tahače). „Je
to dáno hlavně jejich univerzálností, spolehlivostí a relativně snadnou implementací do existujících procesů.
Pokud se někde vyskytuje opakující se manipulace, například mezi výrobou a skladem, je možné tyto činnosti
jednoduše automatizovat pomocí AGV vozíků a uvolnit
tak pracovníky na činnosti s vyšší přidanou hodnotou,“
vysvětluje Pawel Byczkowski, projektový manažer automatizace Jungheinrich ČR. Zajímavou realizací tzv.
stand-alone řešení je vozík AGV ve společnosti FOXCONN v Pardubicích. Více jsme se projektu věnovali
v dubnovém vydání magazínu Packaging Herald. Na
přelomu prázdnin uvedl Jungheinrich na trh zcela nový
autonomní vysokozdvižný vozík EKS 215a.

Zájem je o řešení, která snižují náklady a omezují vznik
chyb, na jejichž nápravu je třeba vynaložit relativně vysoké náklady v porovnání s bezchybným průběhem.
„Například každé vychystání zboží, které neproběhlo
korektně, stojí každou firmu nezanedbatelné náklady
a problémy ve vztahu s koncovým zákazníkem. Velký zájem je tedy o oblast vychystávání a konsolidace zásilek.
Další zajímavou oblastí pro zákazníky jsou pracoviště
pro automatickou paletizaci a depaletizaci,“ připomíná
Martin Petřík.
Bohaté zkušenosti s automatizací a robotizací má také
společnost Jungheinrich (ČR). V intralogistice zaznamenali největší zájem o autonomní vozíky AGV všech

Bohaté zkušenosti s automatizací a robotizací
má také společnost Jungheinrich (ČR).

Ball Aerosol Packaging ví, jak automatizovat
Na závěr se vydáme do společnosti Ball Aerosol Packaging, kde už mají s automatickou manipulací desetileté
zkušenosti. Denně v závodu vyrobí 1 500 000 protlaPI

Společnost FM Logistic posiluje svůj vozový park
Společnost FM Logistic neustále pracuje na vylepšování vozového parku. Kromě velké
obměny a zlepšení motorizace vozidel, jsou nově ve flotile i vozidla na CNG.
Firma se snaží neustále posouvat hranice. “Naším cílem je jak spokojený klient, tak i životní
prostředí. Jelikož pro naše zákazníky zajišťujeme distribuci všemi typy vozidel, je pro nás prioritou, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší,” říká Pavel Ruda, Transport Manager
FM Logistic. “Jedním z našich velkých projektů je Urban Logistic. Jedná se o speciální
nabídku logistické služby našim klientům,“ dodává.
Z tohoto důvodu jsou ve flotile FM i vozidla s pohonem CNG. Jedná se o vozidla,
která mohou tonážně obsluhovat i střed a centrum města. „Vozidla, která máme
ve flotile, jsou multifunkční. Mohou převážet zboží jak s teplotním režimem, tak
i bez teplotního režimu, anebo oba typy najednou. Zároveň ale myslíme na životní
prostředí,“ popisuje funkčnost těchto vozidel Pavel Ruda.
Vozidla s CNG pohonem výrazně snižují emise pevných částic, prakticky
nulová kouřivost, snížení oxidů dusíku i oxidu uhelnatého. Další velkou výhodou je i tišší chod. Snížení hluku oproti naftovým motorům je až 50%.
Náklady na pořízení těchto vozidel jsou vyšší, nicméně finální dopad
na ekologii je daleko přínosnější, a o to jde společnosti především.
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Foto: Toyota Material Handling CZ
Pět autonomních vozíků Autopilot OAE120CB s Li-Iontovými bateriemi bude zajišťovat plynulý odvoz hotových výrobků od devíti výrobních linek do expedice.

čovaných hliníkových pouzder a obalů pro aerosolové
spreje. V současné době zde v reakci na vyšší objemy
výroby modernizují a rozšiřují proces automatické manipulace na konci výrobního procesu novým systémem Autopilot od společnosti Toyota Material Handling CZ. Pět
autonomních vozíků Autopilot OAE120CB s Li-Iontovými
bateriemi bude zajišťovat plynulý odvoz hotových výrobků od devíti výrobních linek do expedice. „Přizpůsobovat, modernizovat nebo posílit starou technologii, která je
zastaralá a ani se již v celé šíři nevyrábí ani nerozvíjí, by
nemělo smysl. Autopilot je moderní systém se zaručeným
technologickým vývojem a kontinuitou i v budoucnu,“ vysvětluje důvody investice Martin Franc, technical specialist společnosti Ball Aerosol Packaging, a dodává: „Věděli
jsme, co chceme, jaké jsou slabiny současného systému,
a ty jsme chtěli eliminovat. Toyota nabízí širokou řadu
vozíků Autopilot, takže jsme si mohli vybrat nejvhodnější
model, který přesně vyhovuje našim potřebám.“
Podstatným faktorem při výběrovém řízení bylo, kromě
cenových a obchodních podmínek, zajištění komplexní
péče včetně servisu a IT podpory od jednoho dodavatele. Podle Martina France je rovněž důležité, že veškeré
služby jsou poskytovány v tuzemsku a jsou nezávislé na
zahraniční podpoře.
Vývoj projektu a zajištění servisní péče
Projekt se aktuálně nachází ve fázi specifikace komunikace mezi automatickými manipulačními jednotkami
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a výrobními technologiemi. Cílem je, aby docházelo ke
správné obsazenosti jednotlivých pozic. Dále také, aby
byly správně a včas předávány informace o paletách
k odvezení, o doplnění prázdných palet ze zásobníku
i informace, zda ji zásobník může vydat. „Proběhl stručný
popis všech činností s techniky Toyoty a byly podrobně
specifikovány veškeré pohyby vozíků Autopilot. Systém
už tedy ví, co budeme vozit, odkud a kam i jak často,“
doplňuje Martin Franc.
Servisní krytí všech pěti vozíků a požadavky Ball Aerosol
Packaging budou řešeny servisní smlouvou. Uživatel si
prověřil různé alternativy servisní pohotovosti a reakční
doby v rámci 24/7, 24/5 a 8/5. V první fázi, přibližně
rok od spuštění, bude požadovat jištění v režimu 24/7.
Servis kryje jak softwarové požadavky, tak péči o vlastní
vozíky. „Jakékoli výpadky celého systému jsou naprosto
nežádoucí. Předpokládáme, že dobře odladěné vozíky
budou spolehlivé a s minimálními servisními nároky
v podobě stanovených servisních prohlídek v intervalech podle dohodnutých ujetých motohodin. Autonomní
vozíky se opotřebovávají velmi pozvolna a velmi rovnoměrně, protože odpadá jakékoli nešetrné nebo dokonce
agresivní zacházení s vozíkem,“ říká Martin Franc.

A to není zdaleka všechno – více na:
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Nová zkušebna obalů
pro e-commerce v Británii
Společnost Smurfit Kappa ve svém novém závodě v Northamptonu ve Velké Británii, který se
specializuje na obaly pro e-commerce, otevřela novou laboratoř s certifikací podle International Safe
Transit Association (ISTA).
Ze zahraničních zdrojů

N

ovým provozem společnost Smurfit Kappa rozšířila svou síť laboratoří a středisek pro zkoušení
obalů, jež pomáhají obchodníkům a výrobcům
s vývojem, testy a zaváděním podle jejích slov „převratných obalů pro e-commerce s minimálním rizikem a spolehlivou realizací“.

Osvědčení ISTA je často vyžadováno online obchody,
jako je například Amazon, Alibaba nebo eBay. Výrobce
obalů má díky své laboratoři ISTA v Nizozemsku více než
14 let zkušeností a údajů ze zkoušení nových a inovovaných obalových řešení, čímž může zaručit, že jsou vhodné k danému účelu a splní náročné úkoly v distribučním
řetězci e-shopu. Nedávno si například jako vůbec první
zajistila u Amazonu certifikaci třílitrového bag-in-boxu
jako obalu, který nevzbuzuje frustraci (Frustration-Free
Packaging, FFP).
Tým odborníků spolupracuje se zákazníky na vývoji
nových obalů takovým způsobem, aby se minimalizovalo či zabránilo poškození výrobků během distribuce.
Konstrukce prototypů jsou pak pro získání osvědčení
důkladně testovány, aby se zaručilo, že plní normy požadovaných vlastností, pokud jde o stlačení, pád a vibrace.
Po certifikaci jsou obaly uvedeny do výroby.
Eddie Fellows, výkonný ředitel pro Spojené království
a Irsko, při zahájení provozu uvedl: „Naši zákazníci

potřebují nápadité a udržitelné obaly pro uspokojení
rostoucí poptávky v online prodeji. Laboratoř je ideální
prostředí, kde s nimi můžeme spolupracovat na vývoji
nových obalů v reálném čase. Ať už se přesouvají do
online obchodu, aby rozšířili svou zákaznickou základnu, nebo zavádějí nová obalová řešení, zajištění nezbytné certifikace v naší laboratoři jim otevře jasnou cestu
k rychlému vývoji balení odolného vůči poškození v distribučním řetězci.“ „Naše síť inovačních center zajišťuje
udržitelná, přizpůsobivá a rozšiřitelná řešení a zdůrazňuje naše zaměření na e-commerce. Zavázali jsme se
pokračovat v investicích do vlastních laboratoří, z nichž
mají naši odběratelé přímý prospěch, protože jim poskytují skutečnou výhodu před konkurenty a zároveň
nabízejí svým zákazníkům ještě větší hodnotu,“ doplnil
Arco Berkenbosch, viceprezident pro inovace a vývoj.

Centrum je vybaveno nejmodernější
technikou a nástroji.
Kromě nové certifikační laboratoře ISTA pro e-commerce se ve Smurfit Kappa Northampton nachází také zákaznické centrum, kde lze načerpat nejnovější poznatky
a z první ruky se seznámit s inovacemi v balení. Centrum
je vybaveno nejmodernější technikou a nástroji pro získání hlubších znalostí celého hodnotového řetězce od
simulací skladů až po virtuální prodejnu.
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Bezpečný přepravní obal
musí mít i kosmetika
Kosmetický a drogistický průmysl je již řadu let na vzestupu stejně jako farmaceutická produkce.
I přes snahu výrobců o dosažení maximální biokvality, ekologičnosti a nezávadnosti je stále vysoká
poptávka po produktech, jejichž povaha odpovídá nebezpečnému zboží i v oblasti zboží každodenní
spotřeby. Nemusí jít vždy o úmyslně přidané chemické látky, které jsou přinejmenším diskutabilní
z hlediska bezpečnosti a zdraví člověka. Často jsou přidávány chemikálie zcela v souladu s jejich
vlastnostmi, které jsou nezbytné buď pro efektivnost výrobku, nebo pro kvalitu výroby.
Magdalena Bambousková

M

luvíme-li o „hazardous materials“, nemusí se
překvapivě jednat pouze o výbušniny nebo vysoce toxické chemikálie. Existuje řada kosmetických nebo drogistických výrobků, které se některými
dílčími složkami hravě vyrovnají nebezpečným věcem
v jejich doslovném pojetí. Zdánlivě neškodné produkty
mohou svou povahou spadat do rizikové kategorie nebezpečných produktů. Proto i zde musí firmy zajišťující
přepravu myslet na dodržování předepsaných povinností, aby byl produkt nejen bezpečně zabalen, ale také
dopraven ke koncovému uživateli.

Příklady „nebezpečných“ produktů
Ve většině případů nejsou kosmetické přípravky považovány za nebezpečné pro své složení. Mnohem vyšší
bezpečnostní rizika představují během přepravy, protože řada z nich spadá do třídy 2 – plyny, případně třídy 3 – hořlavé kapaliny. Například vůně, parfémy, kolínské, vody po holení, které jsou na bázi alkoholu, spadají
právě do zmiňované třídy 3, jedná se o hořlavé kapaliny.
Do stejné skupiny řadíme také éterické oleje a některé
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přírodní vonné produkty, protože i ty jsou svou povahou
hořlavé. Neopomenutelnou složkou produkce kosmetického průmyslu jsou aerosolové rozprašovače a spreje.
Ať vezmeme v potaz běžný suchý šampon, lak na vlasy
nebo deodoranty, všechny tyto výrobky jsou nebezpečné, protože jsou skladovány pod tlakem. V neposlední
řadě jsou zde reprezentanti hořlavých kapalin, a sice
laky na nehty či odlakovače. Prakticky jakýkoliv druh
kosmetiky nebo drogerie představuje pro spotřebitele
jisté riziko a má povahu nebezpečné věci.
Nařízení CLP
Nařízení CLP (Classification, Labelling and Packaging) –
nařízení (ES) č. 1272/2008 – stanovuje systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí a vztahuje se na všechny látky a směsi dodávané v rámci EU.
Účelem CLP nařízení je zajištění vysoké úrovně ochrany
lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb chemických látek nebo směsí. Proto byl vytvořen jednotný
systém klasifikace látek a směsí a také systém pravidel
označování a balení nebezpečných látek a směsí. Naří-
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zení CLP v podstatě sladilo předchozí právní předpisy
EU s globálním harmonizovaným systémem OSN (GHS)
pro identifikaci nebezpečných látek a informování uživatelů o těchto nebezpečích. Přestože některé kosmetické
produkty nebezpečné látky obsahují, mají z tohoto nařízení CLP udělenu výjimku. Ta se kromě kosmetických
výrobků týká také například veterinárních a humánních
léčiv, zdravotnických prostředků, potravin nebo krmiv
a některých dalších produktů (směsí).
Z výzkumu německé Univerzity aplikované vědy v Ulmu
ale k této výjimce vyvstaly četné výhrady a detailní prověření kosmetických produktů ukázalo zcela odlišné
poznatky. Němečtí výzkumníci si položili otázku, co by
následovalo, pokud by kosmetické produkty tuto povinnost měly, a co by nastalo, pokud by na ně bylo nahlíženo rovnocenně jako na ostatní spotřebitelské produkty.
Na předem vybranou širokou skupinu výrobků byla aplikována kritéria nařízení CLP a výsledek byl velmi překvapivý. Kromě jednoho jediného výrobku všechny ostatní
obsahovaly nebezpečné složky v takovém množství,
že by musely být označeny a zabaleny plně v souladu
s nařízením CLP pro „směsi“. Celkem 85 % analyzovaných výrobků mělo vysoce negativní vliv a silně dráždilo
oči, 52 % mělo zase extrémní vliv na pokožku. Výstrahu v podobě signálního slova „VAROVÁNÍ“ by na svých
obalech muselo mít více než 64 % všech testovaných
produktů a téměř 33 % by bylo označeno jako „NEBEZPEČÍ“. Závěry, které z výzkumu vyplývají, se dají shrnout
do jediného požadavku odborné chemické veřejnosti,
a sice, že klasifikace a označování produktů v souladu
s nařízením CLP je výborným komunikačním prostředkem pro koncového spotřebitele, aby byl upozorněn na
možná rizika. Proto bylo již opakovaně doporučeno, aby
byla výjimka pro kosmetickou kategorii, a nejen pro ni,
zrušena.
Nevelká regulovanost evropského i zámořského kosmetického průmyslu má za následek stálé používání
některých toxických chemikálií ve výrobě. Nicméně na
jejich použití je spotřebitel upozorněn prostřednictvím
obalu, proto také nejsou použité látky důvodem k označení kosmetických produktů značkou nebezpečných
věcí. Přeprava zmíněných produktů je něco jiného, zde
je potřeba uvažovat, v čem tkví konkrétní nebezpečí
přepravovaného produktu a jakým způsobem může balený výrobek při havárii reagovat s okolním prostředím.
Množství parfémů, produktů na nehty či ostatních druhů
kosmetiky je například hořlavých. Jejich přeprava vyžaduje zvláštní opatření, aby se zabránilo riziku vznícení.

Jiné kosmetické výrobky jsou zase skladovány jako plyny pod tlakem a nebezpečí spočívá zejména v možnosti
poškození nebo propíchnutí obalu. Řada plynů je také
hořlavá.
Látky obsažené v jednom balení kosmetiky naštěstí nepředstavují žádnou zásadní hrozbu a kosmetická produkce bývá odesílána v režimu omezeného množství.
Výjimky na omezené množství závisí na nebezpečnosti
balené látky. I přes reálně nižší riziko je důležité volit
vhodný obal, který je dostatečnou zárukou prevence rizika jejího úniku. V souladu s obecně platnými pravidly
musí být obal navržen a vytvořen tak, aby jeho obsah nemohl uniknout, s výjimkou případů, kdy jsou předepsány
jiné blíže určené bezpečnostní prostředky (splňují obaly
pro přepravu). Ani materiály pro výrobu obalu a uzávěru
nesmějí být náchylné k poškození způsobenému obsahem nebo k tvorbě nebezpečných sloučenin s obsahem.

Obal a uzávěry musí být ve všech místech silné a pevné,
aby bylo zajištěno, že se neuvolní a bezpečně odolají napětím a deformacím při běžném namáhání. V neposlední řadě obal vybavený vyměnitelnými uzávěry
musí být navržen tak, aby mohl být opakovaně uzavírán
bez možnosti úniku obsahu. Řada výrobků nebo směsí
také díky obsahu nebezpečných látek vyžaduje balení
odolné vůči dětem. Uzávěry odolné proti otevření dětmi
použité na opakovaně uzavíratelných obalech musejí
splňovat požadavky normy EN ISO 8317 v platném znění a takové obaly musí být také označeny hmatatelnou
výstrahou pro nevidomé.
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Společensky odpovědné
musí být firmy
Výsledky výzkumu CSR & Reputation Research Ipsos Global Reputation Center odhalily zajímavé
změny, které se v souvislosti s celosvětovou pandemií odehrávají na poli společenské odpovědnosti.
Na programu semináře Udržitelnost pro výrobu a obchod byly také projekty na ochranu prostředí.
Pavel Neumann

S

oučástí semináře Udržitelnost pro výrobu a obchod: Rok 2020–2021 jako vstup do nové reality?, který v červnu uspořádaly společnost Press21
a časopis Retail News, byla také prezentace výsledků
výzkumu společnosti Ipsos zabývajícího se společenskou odpovědností. Z názorů české veřejnosti vyplývá,
že společenská odpovědnost a udržitelnost firem se
týká především ekologie a životního prostředí (56 %),
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vztahu k zaměstnancům (28 %) a odpovědnosti vůči společnosti (15 %). Zahrnuje ale také přístup k zákazníkům
(8 %), sponzoring, řešení sociálních konfliktů, potlačování korupce nebo třeba dodržování zákonů.
Termín udržitelnost si Češi spojují hlavně s životním prostředím (60 %), s ekonomickou stabilitou a soběstačností (30 %). Firmy by se podle respondentů měly nejvíce

VELETRHY/VÝSTAVY/AKCE

soustředit na ochranu životního prostředí, která zahrnuje
také ekonomickou výrobu a recyklaci. Například boj proti globálnímu oteplování se umístil až na šestém místě.
Celosvětové výsledky výzkumu kupříkladu také ukázaly, že přestože lidé chtějí být zodpovědní, „něco“ jim
v tom brání. Na prvním místě (16 %) je to nedostatek
peněz, který je nejmarkantnější u mladé generace. Následují časová vytíženost, pohodlnost a někteří z nich
přiznávají, že dokonce lenost. Například jen pět procent
nákupů kávy je uskutečněno do znovupoužitelných
kelímků, protože by ho lidé museli nosit u sebe a po
použití umýt.
V otázce osobní společenské zodpovědnosti dochází
k určitému rozporu mezi tím, co by lidé chtěli, a tím, co
jsou ochotni obětovat. Vlastní společenskou odpovědnost a ekologické chování přenášejí na výrobce, prodejce a vládu – ponejvíce na společnosti produkující
balené zboží, společnosti, které je prodávají, a na státní
systém.

Nejsme sarančata

Spotřební družstva investují do inovací a lepších služeb
pro zákazníky, přičemž jedním z trendů jsou nízkoenergetické modulární prodejny či čerpací stanice. Například
prodejny COOP jako první v republice spustily chlazené
výdejní boxy na potraviny. Ty pomohou občanům v obcích, které nemají kamenné prodejny.
Jednou z firem, která se už v minulosti rozhodla, že půjde cestou udržitelnosti, je také Dr. Oetker. Zavázala
se např. do roku 2025 k dosažení transparentnosti při
označování potravin, díky které by zákazníci mohli provádět správná rozhodnutí při jejich nákupu, ke zlepšení
nutričních vlastností výrobků a k investicím do nabídky
zdravějších potravin. „K dalším našim závazkům patří
dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 nebo nulový podíl plastového odpadu do roku 2030,“ vypočítává
marketing executive manager senior CZ/SK firmy Zdeněk Kvinta.
Na cestě k udržitelnému podnikání je rovněž Tchibo.
„Přijímáme odpovědnost v celém produktovém cyklu,
který zahrnuje návrh produktu, zdroje, výrobu, balení,
dopravu, prodej a s ním spojenou administrativu, zákaz-

nický přístup, užívání produktu a jeho následnou recyklaci,“ vypočítává tisková mluvčí české pobočky Tchibo
Praha Eva Kotýnková. V oblasti kávy je potěšující, že
každou vteřinu firma prodá jednu odpovědně vyprodukovanou porci.

Rohlík rozváží i na kole – více na:

Uhlíkové neutralitě pomáhají technologie
Jedním z aktuálních trendů je klimatická neutralita
obalů. Mnoho výrobců ovšem bohužel ani netuší, že
by je i oni mohli používat. „Přitom s udržitelnými obaly
mohou výrobci podpořit svou vlastní udržitelnou činnost a prezentovat udržitelnost své značky a produktů
okolnímu světu. To je možné například natištěním QR
kódů na obal, protože spotřebitelé si informace aktivně
nevyhledávají, takže je musí informovat sami výrobci,“
říká Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM pack´n´display. Samotné obaly nemusí být naprosto klimaticky
neutrální, protože neutralitu je možné kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu. Ta probíhá
ve spolupráci s partnerem a proces kontroluje certifikovaná třetí strana, jako je například TÜV, SGS, PwC. Tyto
klimaticky neutrální obaly je pak možné odlišit v místě
prodeje a ukázat tak postoj k ochraně životního prostředí. Velké možnosti v tomto ohledu nabízejí obaly z vlnité
lepenky. „Naše řešení například nabízejí optimalizaci
potisku, čímž je možné snížit náklady na tisk až o 70 %.
Díky konstrukčnímu vývoji lze také používat stále nižší
gramáž, aniž by byla ovlivněna pevnost obalu. Životní
prostředí šetří i inkousty na vodní bázi nebo recyklovaný papír, který je opatřen certifikátem FSC,“ popisuje
Martin Hejl.
Souborem opatření, cílů a ambicí v oblasti udržitelnosti
posouvá hranice dosavadního snažení maloobchodní
řetězec Billa. Jedním z pilířů jsou zelené produkty. V této
oblasti společnost Rewe Group ČR, která jej provozuje,
přistoupila například k výhradnímu používání opakovaně
použitelných plastových odnosných tašek. Společnost
také pracuje na úspoře v oblasti obalů privátních značek,
plné recyklovatelnosti obalů pro pečivo, rozšiřování portfolia produktů z udržitelného zemědělství a rozšiřování
veganského sortimentu.
Mediálním partnerem akce byl tradičně i magazín Packaging Herald.
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U Buštěhradu vyrostl sklad
s evropskými parametry
Společnost Lidl otevřela v Buštěhradě u Kladna v pořadí již páté logistické centrum. Jedná se o jeden
z největších skladů Lidlu v Evropě. Z plochy téměř 60 000 metrů čtverečních bude postupně
zásobovat až 90 prodejen a poskytne kolem 500 pracovních míst.
Adriana Weberová

B

uštěhradský sklad vyniká i lokalitou, ve které se
nachází. Vyrostl totiž na brownfieldu bývalého továrního komplexu v areálu oceláren Poldi Kladno.
Jeho výstavba odstartovala již v roce 2018 terénními
úpravami pozemku, postupně byla vybudována nosná
konstrukce skladové haly skládající se z téměř 600 betonových sloupů.

Buštěhradský sklad vyrostl na brownfieldu bývalé továrny.

Skladové regály pojmou až 47 000 palet se zbožím, což
buštěhradský sklad řadí k největším skladům Lidlu v celé
Evropě. Vybaven je jak standardními typy regálů (s výškou posledního patra 12,3 m), tak válečkovými. Operátorům ulehčují práci retraky, rychloběžky, kompletační
vozíky, vozíky na rampách a na odpadovém a paletovém hospodářství. Celkem tak mají k dispozici více než
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350 různých manipulačních vozíků. Distribuční centrum
je vybaveno 195 rampami. Na jeho stavbě se podílelo
více než 245 různých dodavatelů.
„Výstavba nového skladu byla potřebná kvůli tomu, že
naše stávající logistická centra již dosáhla své kapacity.
Buštěhradský sklad tedy bude zásobovat nejen v budoucnu otevřené prodejny z pražské oblasti, v okolí
Prahy zajistí také bezproblémové zásobování prodejen,
které jsou již v provozu,“ upřesňuje jednatel společnosti
Lidl odpovědný za výstavbu Martin Molnár.
Do podoby skladu se přirozeně promítla i poptávka zákazníků po čerstvém zboží. V průběhu výstavby se proto
dodatečně upravovalo vnitřní uspořádání a prostor pro
ovoce a zeleninu se rozšiřoval o celých 50 %. Skladové
prostory tvoří oblasti pro mražené zboží (-24 °C), chlazené zboží (1 °C), ovoce/zeleninu a květiny (14 °C a 4 °C).
Dále pak prostory pro zboží obsahující čokoládu (18 °C)
a zóny bez teplotní regulace.

Pamatovalo se také
na životní prostředí – více na:

REPORTÁŽ

Specialista na testování
obalů slaví již 50. narozeniny
Rok 2021 je pro CIMTO – Centrum pro informace a mechanické testování obalů – významným
milníkem v jeho historii. Přesně před 50 lety byl v Praze založen IMADOS – Institut manipulačních,
dopravních, obalových a skladovacích systémů, který se v roce 1991 transformoval nejprve do
státního podniku a poté v roce 2015 do společnosti s ručením omezeným.
Adriana Weberová

V

rámci oslav 50. výročí se konal 24. června 2021
v Tišnově Den otevřených dveří. V akreditované
laboratoři jeho organizátoři přivítali současné
i budoucí zákazníky, kteří měli jedinečnou příležitost
nahlédnout do zákulisí certifikované zkušebny a oslavit významné výročí společnosti. O zkušební laboratoři
jsme psali také v magazínu Packaging Herald č. 26.

hování dřevěné bedny v lisu. Překvapením pro ně byl
ledově vychlazený dárek v klimakomoře, která zvládne pojmout celou paletu a má široký rozsah nastavení
teploty a vlhkosti. Komora slouží k testování obalů za
různých klimatických podmínek. Návštěvníci měli také
příležitost vyzkoušet si například otevření uzávěru obalu
odolného vůči dětem.

Součástí programu byl i křest unikátního testovacího
stroje na přepravní namáhání – innSlide Boomerang –
jediného v České republice a jednoho z mála na světě.
Stroj dokáže velmi přesně simulovat přepravní namáhání
jakéhokoliv zboží umístěného například na paletě a přispívá tak ke zvýšení bezpečnosti
dopravy. Více jsme se stroji věnovali v červnovém vydání magazínu Packaging Herald.

„Nezastupitelnou roli v logistickém řetězci má bezpečný,
funkční a spolehlivý přepravní obal,“ upozorňuje ředitel
CIMTO Michal Krempl. Akreditovaná laboratoř zkouší
obaly již 50 let a navazuje tak na dlouhou tradici v tomto specifickém oboru.

Zkušební stroj
innSlide Boomerang

Obchodní partnery zaujaly praktické ukázky pádové zkoušky
s lepenkovou bednou, test přepravního namáhání na vibrátoru,
zkoušky přetlaku obalů na kapaliny, zkrápění pytlů i zkouška sto-

Má ambice pokračovat nejen v budování tradice zkušebnictví přepravních obalů v Česku, ale také v rozšiřování
svých aktivit do nových, stále sofistikovanějších služeb.
Magdalena Bambousková, vedoucí certifikačního oddělení a odbornice na přepravní obaly, dodává: „Zákazníci
preferují partnera, který jim dokáže poradit s celým procesem certifikace obalů od bezpečnostního poradenství
přes vlastní zkoušky v laboratoři a vyhotovení protokolu
s fotodokumentací až po vydání celosvětově platného
certifikátu v různých jazykových variantách.“
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