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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

na oteplování si ještě počkáme, ale máme zde již ko-
nečně uvolňování. Věřím, že se můžeme těšit na „živé“ 
tiskové konference a zajímavé press tripy a konečně se 
potkáme i na tuzemských nebo zahraničních veletrzích 
a konferencích. První vlaštovky se již začínají objevovat 
– s jakými informacemi přiletí, na to si počkáme až do 
dubnového vydání magazínu Packaging Herald.

Hlavními tématy aktuálního vydání jsou automatizace, 
robotizace a digitalizace. Investice do moderních tech-
nologií nepřestávají, a dokonce se jejich zavádění zrych-
luje. A obalový průmysl nezůstává stranou. Kolaborativní 
roboty pomáhají například při paletizaci, mobilní roboty 
jsou zase využívány ke spolupráci se zaměstnanci skla-
du například při přepravě dřevěných palet. Nasazeny 
byly nedávno v logistickém centru nábytkářského gigan-
ta IKEA v Polsku.

Donedávna byla automatizace vnímána jako budouc-
nost logistiky, nyní je však již nutností. Přínosy či výhody 
automatizace zaplnily už mnoho tiskových i elektronic-
kých stránek. Příliš často však nezaznívá, že implemen-
tace robotizace a automatizace jsou dnes díky novým 
i osvědčeným technologiím stále jednodušší. Možná 
i proto bude rok 2022 z hlediska investic do moderních 
technologií efektivní. 

Média jsou také plná udržitelných řešení. Diskuse se 
vedou například o zálohování či nezálohování PET la-
hví a plechovek. Vyřeší problémy odpadového hospo-
dářství jako celku, nebo mu naopak uškodí? Ožeha-
vému tématu se věnujeme v rozhovoru s univerzitní 
expertkou na odpadové hospodářství. Věřím, že také 
náš druhý rozhovor, tentokrát o green marketingu, 
vzbudí emoce.

OTEPLOVÁNÍ  
PŘEDCHÁZÍ  
UVOLŇOVÁNÍ 

Příjemné čtení!

Šéfredaktorka Adriana Weberová 
a tým Packaging Herald
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SmartLase® C350 (CO2) 
a SmartLase® F500 (Fiber)

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

Značení pro 
nápojový průmysl 

9450 S  
CIJ inkoustová tiskárna

• 120 000 označených balení za hodinu 
• Až o 50 % nižší spotřeba inkoustu 
• Hygienické, celonerezové provedení tiskárny bez 

retenčních zón krytí IP56/IP66
• Jediné řešení na trhu s vestavěnou funkcí pro 

značení výherních kódů, serializace a ověřování 
kódů

• Velký výběr inkoustů s vysokou přilnavostí, 
kontrastem a v různých barvách

• Unikátní řešení pro značení vratných lahví, 
Ref PET a rPET

• Univerzální černý nebo žlutý inkoust pro veškeré 
obaly v nápojovém průmyslu

• Možnost MEK-free inkoustů
• Unikátní inkoust proti padělání: odstraněný kód 

je stále viditelný pod UV světlem

• Přes 100 000 PET lahví nebo hliníkových 
plechovek za hodinu

• Patentovaná technologie Intelli’Arc umožňuje 
značení produktů až o 30 % rychleji oproti 
dostupným zařízením na trhu

• Vhodné i pro značení nejtenčích PET obalů
• Technologie Intelli’Cool umožňuje laserům 

fungovat i v prostředí 5–45 °C  bez vlivu na 
kvalitu značení a prostoje 

• Lídr v oboru, spolehlivost až 60 000 hodin MTBF 
pro SL C350 a pro SL F500 až 100 000 hodin. 
Oba lasery přesahují průměrnou dobu životnosti 
a oproti konkurenčním produktům maximalizují 
návratnost investic

• Standardní krytí IP55 a IP65 jako volitelné
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2.	–	3.	březen
World Elastomer Summit
Lyon

10.	–	11.	březen
Packaging and Converting  
Innovation Forum
Pharma Packaging  
and Labeling Innovation Forum
Mnichov

15.	–	17.	březen
ICE/CCE
Mnichov

28.	–	29.	březen
Brand Protection  
Excellence Forum 
Mnichov

29.	březen
Pharma and Device Packaging  
& Labelling Forum
Online

4. – 6. duben
Retail Summit
Praha

5. – 7. duben
Fruit Logistica
Berlín

12. duben
Brand Protection  
Congress
Online 

25. – 28. duben
Chinaplas
Šanghaj

26. – 29. duben
Labelexpo Europe
Brusel

DIÁŘ AKCÍ NEWS

Obal podtrhuje unikátnost produktu
Společnost EXPRES 
MENU nedávno 
uvedla na trh dvě 
novinky – játrové 
paštiky a cizrnovou 
pomazánku v balení 
„do kapsy“. Autorem 
designu je studio 
Perflex, které stojí za 
redesignem celého 
stávajícího portfolia 
sterilovaných jídel. „Ohlasy od zákazníků na redesigno-
vané obaly jsou skvělé, takže pro nás byly jasnou volbou 
i v případě nové produktové řady svačinek,“ uvádí Adam 
Sogel, director – international sales & marketing společ-
nosti. V zadání bylo navázat na současné produkty ve 
stojacích sáčcích, aby design obalu spojoval celé port-
folio a pomáhal budování značky EXPRES MENU. „Pre-
zentovat měl výhody daného výrobku a jeho unikátnost,“ 
upřesňuje Adam Sogel a dodává: „V neposlední řadě 
měl obal vzbuzovat chuť a působit prémiovým dojmem. 
Důležitá byla také originalita, aby se produkt vyčleňoval 
od konkurence a jasně vyzněla praktičnost použití.“ Od 
ostatních produktových řad se balení liší hlavně svojí ve-
likostí a tvarem, tím je také dáno, kolik 
informací se na něj vejde. Horizontální 
členění obalu na spodní tmavou část 
a horní kontrastní pruh s logem je za-
chován v celé produktové řadě.

Více na www.packagingherald.cz

Stylové	vizuály	nových	McCain	brambůrek
Společnost McCain, výrobce 
bramborových mražených pro-
duktů, uvedla na trh dvě novin-
ky. Doplní tak široké portfolio 
hranolků, pečených brambor 
a bramborových pochoutek pro 
každou příležitost. Značka tímto 
krokem reaguje na trendy a též 
na poptávku mladé generace po 
nových chutích a gastro zážitcích. „Jednou z příležitostí 
na přípravu jídel jsou oslavy a tradiční setkání rodiny či 
blízkých přátel. Tyto speciální události odráží elegantní 
obal Mediterrane Wedges, nových bramborových měsíč-
ků ve slupce s bylinkami,“ vysvětluje Svetlana Gálová, 
national key account manager, McCain Retail Slovakia 
and Czech Republic. Novými hranolky ze sladkých bram-
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bor Sweet Potatoes reaguje značka McCain na trendy 
streetfood a „přenesení“ restaurace domů. Obal připo-
míná atmosféru stylového  bistra.

V	Boru	u	Tachova	roste	automatizované	DC	 
pro	zooplus

Logistická společnost GXO vybuduje automatizované 
e-commerce distribuční centrum pro zooplus. Nové pro-
story pro evropského maloobchodního prodejce krmiv 
a doplňků pro domácí mazlíčky vyrostou v Boru u Ta-
chova. Zahájení provozu je plánováno ve třetím čtvrtletí 
roku 2022. V moderním areálu o rozloze 60 000 metrů 
čtverečních budou aplikovány automatizované procesy 
balení a třídění, chybět nebudou moderní dopravní tech-
nologie. Hlavními benefity budou bezpečnost a vyšší 
produktivita. Díky použité technologii, speciálně navrže-
né tak, aby minimalizovala obalový materiál, společnost 
GXO očekává snížení uhlíkové stopy logistického centra. 
Se zooplus spolupracuje od roku 2018.

Sklárna	Vetropack	hlásí	rekordy	v	podílu	střepů	při	
výrobě	skla

Sklárně Vetropack Moravia Glass se v roce 2021 poda-
řilo dosáhnout rekordního podílu střepů při výrobě skla. 
Použití vytříděného skla významně snižuje energetic-
kou náročnost výroby a šetří životní prostředí. Ve sklář-
ském průmyslu sílí tlaky na neustálé zvyšování používá-
ní skleněných střepů, což je nezbytné pro ekologickou 
výrobu skla. Ve všech závodech skupiny Vetropack činil 
průměrný podíl odpadního skla v minulém roce 53 %. 
„Dostupnost vysoce kvalitního odpadního skla je vel-

kým problémem, v mnoha zemích je míra sběru nižší 
než například ve Švýcarsku nebo Rakousku. O to větší 
máme radost z toho, že se ke konci roku 2021 blížíme 
množstvím střepů ve výrobě švýcarským kolegům, kteří 
vloni dosáhli 82 %,“ říká Miroslav Horký, vedoucí recyc-
lingu a laboratoře společnosti Vetropack Moravia Glass. 
V současné době je návratnost střepů 67 %.

Více na www.packagingherald.cz

Verifikace
kvality

čárových
1D a 2D kódů

Poradenství

www.gs1cz.org

GS1 potvrzení
kvality kódu

Ověření
datového obsahu

Certifikovaná 
zařízení REA
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Tübingen	zavedl	zvláštní	daň	za	jednorázové	obaly
Město Tübingen na jihozápadě Německa jako první 
v zemi zavedlo od 1. ledna 2022 zvláštní daň na jed-
norázové obaly potravin a nápojů určených k okamžité 
spotřebě. Důvodem je znečištění města odhozenými od-
pady z jídel a nápojů s sebou. Od prvního ledna si tak 
zákazníci, kteří si kupují jídlo a nápoje s sebou, připlatí 
několik desítek centů. Za přiložený příbor či napichovát-
ko to bude 20 centů a za kelímek či tácek dalších 50. 
Poplatky se sčítají, ale za jeden nákup může daň činit 
nejvýše 1,5 eura. Nová daň by měla podpořit investice 
do opakovaně použitelných obalů, na které město přispí-

vá. Podniky, které 
podobné obaly 
pro jídlo s sebou 
používají, mohou 
dostat bonus až 
500 eur a dalších 
až 1 000 eur na 
nákup myčky.

Více na www.packagingherald.cz

Mattoni	s	Budvarem	přichází	s	unikátním	produktem

Mattoni a Budvar se spojily, aby na trh přinesly unikátní 
ochucené nealkoholické pivo z kategorie tzv. beermixů. 
Novinka je výsledkem spolupráce dvou renomovaných 
nápojářských expertů – příchutě od lídra nealkoholic-
kého trhu, Mattoni 1873, se snoubí s nealkoholickým 
pivem uvařeným v národním pivovaru Budějovický 
Budvar. Novinka se bude vyrábět výhradně v Budějovic-
kém Budvaru. Stáčet se bude na nové, moderní lince od 
KRONES s hodinovou kapacitou 55 000 plechovek, jejíž 

instalaci oznámil pivovar začátkem roku. Mattoni, jež má 
dlouhou zkušenost s chuťovými preferencemi českých 
spotřebitelů, pro tuto příležitost vyvinula zcela nové pří-
chutě. Kromě tradičních a oblíbených citrusových mixů 
přinese novinka také některé nové chuťové kombinace, 
které zatím na trhu k dostání nejsou.

Více na www.packagingherald.cz

Plzeňský	Prazdroj	definitivně	skoncoval	s	PET	
lahvemi
Piva v PET lahvích od Plzeňského Prazdroje natrvalo 
zmizí z pultů prodejen. Pivovar ukončil stáčení do plas-
tových obalů na konci loňského roku. V obchodech se 
nyní doprodávají poslední kusy. Z více než sedmdesáti 
procent teď Prazdroj plní pivo do vratných, znovupouži-
telných obalů, tedy sudů a skleněných lahví. „Rozhod-
nutí skončit s PET lahvemi souvisí s dlouhodobou sna-
hou minimalizovat dopad našeho podnikání na životní 
prostředí. Naším cílem je maximální cirkularita obalů, to 
znamená využívat je opakovaně nebo je vyrobit z po-
užitého obalu, tedy z recyklátu,“ říká ředitelka firemních 
vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje Pavlína Ka-
lousová. Pivní PET lahve nelze znovu využít na výrobu 
nových pivních lahví. Hlavní překážku představuje vnitřní 
ochranná membrána, která je nezbytná pro zachování 
kvality piva. Materiál z pivních petek tak lze recyklovat 
například pro výrobu koberců, ale nelze z nich znovu 
vyrobit lahve nové. Proto od nich Prazdroj definitivně 
upustil.

Více na www.packagingherald.cz
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Etiketa	v	sobě	snoubí	dvě	odrůdy	vín
Etiketa s akvarelem, ručním písmem a průvodním textem 
Jana Budaře vypráví spolu s limitovanou edicí vína Mizo-
ram svůj příběh, který vás vtáhne do děje. Vyrobena byla 
společností S&K LABEL. Mizoram je v sanskrtu Mistr. A za 

limitovanou edicí výborného čer-
veného vína stojí právě spojení 
dvou mistrů – vinaře Jiřího Uher-
ka z Dolních Bojanovic, který za 
svá vína pravidelně sklízí oceně-
ní, a Jana Budaře, tentokrát jako 
autora příběhu a etikety. „Snoubí 
v sobě dvě odrůdy červených 
vín – mužský NERONET a ženský 
MERLOT. Dvě tančící prasíly – 
vznik – zánik, nádech – výdech,“ 
vysvětluje Jan Budař. Využití di-
gitální tiskové technologie bylo 
jasnou volbou. Výrobce etikety 

S&K LABEL se mohl spolehnout na výraznou barevnost 
i přesnost v detailu a společně s jemným zušlechtěním zla-
tou ražbou vynikla autorská grafika.

Supermarket	Morrisons	chce	omezit	plýtvání	jídlem
Mléko je nejen ve Velké Británii potravinou, kterou se 
nejvíce plýtvá. Proto se britský supermarket Morrisons 
rozhodl na obalech neuvádět údaj „spotřebujte do“ data, 
do kterého může být potravina konzumována bezpečně. 
Od změny očekává omezení zbytečného plýtvání touto 
surovinou. Řetězec chce novým opatřením zákazníky vy-
zvat, aby zkontrolovali kvalitu mléka přičichnutím a zby-
tečně ho nevylévali. Kvalitní a dobře uschované mléko 
má ještě několik dnů života po datu spotřeby, věří vede-
ní řetězce. Označení minimální trvanlivosti (označuje da-
tum, do kterého si potravina uchová svoji deklarovanou 
kvalitu) na obalu zůstane. Novinka se bude zpočátku 
týkat privátní značky obchodního řetězce. Odstranění 

„spotřebujte do“ už nenajdete od roku 2020 například 
na jogurtech a sýrech. Agentura Food Standards Agency 
naopak připomíná a varuje, že kontrola potravin pomocí 
čichu není vhodná u produktů, které mohou způsobit 
otravu jídlem. Odhaduje se, že třetina veškerého vypro-
dukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí. 
V Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg vy-
hozeného jídla za rok.

Francie	dává	stopku	ovoci	a	zelenině	v	plastových	
obalech
Od nového roku platí ve Francii zákaz prodávat zeleninu 
a ovoce v plastových obalech. Zeleninu či ovoce zaba-
lené v plastu nyní nemohou prodávat jak supermarkety, 
tak další obchody. Restrikce platí pro 30 druhů zmíně-
ného sortimentu, například pro okurky balené jednotlivě 
do plastu, ale také papriky, cukety, lilky, hrušky, citrusy 
nebo kiwi a banány balené do samostatných plasto-
vých sáčků. Výjimka platí pro balení nad 1,5 kg nebo 
pro nakrájené či zpracované ovoce, zákaz se prozatím 
netýká také malin a borůvek. Od poloviny roku 2023 se 
rozšíří zákaz i na cherry rajčata, zelené fazolky a bros-
kve a do konce roku 2024 na čekanku, chřest, houby, 
některé saláty, bylinky a třešně. Plastové obaly budou 
postupně odstraněny u veškerého ovoce a zeleniny do 
roku 2026. 
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Vývoj lze rovněž dobře sledovat na četnosti ohlá-
šených novinek, která byla na přelomu roku 
enormní. Ostatně posuďte sami.

Vyšší	nosnost	a	delší	dosah	při	paletizaci
Problémem využití kolaborativních robotů při paletizaci 
bývá někdy omezený dosah, obvykle max. do 1,3 m, 
což občas nestačí na úhlopříčné umístění či při práci 
s vysokým nákladem na paletě. V prosinci instalovala 
společnost DREAMland PLC zřejmě nejlehčího kolabora-
tivního robota ve vysoké třídě nosnosti na českém trhu. 
Jde o šestiosého robota Doosan H2017, který dokáže 
manipulovat se zátěží až 20 kg a má dosah 1,7 m. Hmot-
nost břemen při paletizaci v praxi bývá kolem 15 kg, 
k tomu je ovšem potřeba připočítat hmotnost uchopova-
cího nástroje samotného. V tomto případě byl nasazen 
elektrický vakuový uchopovač VGP20 od firmy OnRo-
bot, který nepotřebuje externí zdroj vakua. Firma nabízí 
rovněž silnější model Doosan H2515 s vyšší nosností až 
25 kg, ale kratším dosahem 1,5 m.

Nástup	mobilních	robotů
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) instalovala 
počátkem ledna se společností FM Logistic v distribuč-
ním centru společnosti IKEA v polských Jarostech auto-
nomního mobilního robota MiR500. Využíván je ke spo-
lupráci se zaměstnanci skladu při přepravě dřevěných 
palet a jiných nákladů až do hmotnosti 500 kg. Podle 
Alexandera Damie, manažera pro inovaci a procesy ve 
společnosti FM Logistic Central Europe, bylo zvolené 

řešení více než dvakrát levnější než použití automatizo-
vaných vozíků typu AGV. Projektu se více věnujeme na 
stranách 14–15.

První	SW	WebLytics	pro	kolaborativní	aplikace
Vývoj pokračuje také v případě softwaru. V listopadu 
uvedla společnost OnRobot na trh první softwarové ře-
šení WebLytics v reálném čase pro kolaborativní aplika-
ce napříč značkami robotů. WebLytics přináší funkčnosti 
vzdáleného monitoringu, diagnostiky zařízení a analýzy 
dat. V reálném čase dokáže monitorovat výkonnost ně-
kolika kolaborativních aplikací současně, sbírá data z ro-
botů i nástrojů a transformuje je na snadno srozumitelné, 
vizualizované přehledy o zařízeních a aplikacích, a rovněž 
navrhuje preventivní a prediktivní údržbu. WebLytics re-
portuje využití jak robotického ramene, tak OnRobot ná-
strojů typu uchopovačů, kamerových systémů a senzorů 
a také počet bezpečnostních zastavení a cyklů úchopů 
provedených během aplikace. Dojde-li ke změnám robo-
tického pracoviště, například ke změně rychlosti robota 
nebo nastavení uchopovače, poskytuje WebLytics auto-
matické reportování dopadu těchto změn na výkonnost. 
Aplikace byla testována mimo jiné na paletizaci. 

KUKA:	hygienické	portfolio	a	beztransformátorový	
provoz
Společnost KUKA v lednu oznámila nasazení nového 
portfolia Hygienic Oil (HO) a robotů v provedení Hygie-
nic Machine (HM), splňujících nejvyšší hygienické stan-
dardy v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém 

Zavádění	
automatizace	 
se	zrychluje
V posledních dvou letech zavádění automatizačních a digitalizačních 
technologií v obalovém průmyslu akcelerovalo. Souviselo to především 
s koronavirovou pandemií, která – vzhledem k šíření viru ve firmách, 
nemocnosti, ale i státními úřady nařízeným karanténním uzavírkám – měla 
dopad na dostupnost pracovních sil ve výrobě. 

Miroslav Dočkal
Společnost FANUC uvedla letos v lednu na trh lehkého, plně 

uzavřeného přenosného robota FANUC LR-10iA/10.

PI
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průmyslu. Určeny jsou pro manipulaci, balení, paletizaci 
i stohování. Robotická technologie je ve všech osách 
vybavena potravinářskými mazivy NSF H1 s certifikací 
FDA a díky hladkému povrchu umožňuje snadné čiště-
ní. Průmyslové roboty HO splňují hygienické požadavky 
v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES 
a normou DIN ISO 14159. Rovněž světlý šedý odstín 
usnadňuje identifikaci znečištění na stroji. Nové roboty 
lze využít i při zpracování kusových nebo suchých pro-
duktů, jako je čokoláda nebo pečivo.

V dubnu bude na trh uvedena i nová generace robotů 
s centrální rukou KR CYBERTECH nano, která je nyní 
k dispozici s řešením KR C5 micro, a může tak být na-
pájena přímo z elektrické zásuvky bez potřeby transfor-
mátoru. Roboty z rodiny KR CYBERTECH nano jsou vy-
užívány především v elektronickém průmyslu, stále více 
se však prosazují i v potravinářském průmyslu a dalších 
odvětvích. „Poptávka po flexibilně použitelných robo-
tických řešeních pro třídu nízkého užitečného zatížení 
od 6 do 10 kg bez transformátoru roste,“ uvádí Markus 
Hollfelder-Asam ze společnosti KUKA.

FANUC:	uzavřená	lehkost
Společnost FANUC uvedla letos v lednu na trh lehké-
ho, plně uzavřeného přenosného robota FANUC LR-
-10iA/10. Při hmotnosti jen 46 kg nabízí užitečné zatí-
žení 10 kg, dosah 1 101 mm a vysokou odolnost proti 
prachu a vodě. Lze jej instalovat i na podlahu, strop či 
zdi nebo na mobilní platformy. Zakládat a vykládat je 
robot schopen díky svému štíhlému profilu i v úzkých 
prostorách, proto je jednou z jeho perspektivních apli-
kací i balení.

Tisíc	buněk	a	dva	tisíce	robotů	ABB	na	
kompostovatelné	obaly
Další zajímavou novinku oznámila v prosinci společnost 
ABB. Její robotické buňky zajistí automatizovanou ma-
sovou výrobu milionů kompostovatelných obalů z rost-
linného materiálu, které představují alternativu k jed-
norázovým plastům. V příštích pěti letech nainstaluje 
více než 1 000 robotických buněk na výrobu nasávané 
kartonáže, včetně 2 000 robotů v pobočkách zákazníků 
kalifornské společnosti Zume po celém světě. Aplikaci 
jsme se již věnovali na www.packagingherald.cz. 

Chcete vědět více?
www.linde-mh.cz/wbb
 
Tel.: 731 660 107
E-Mail: reseni@linde-mh.cz

AGV-WAREHOUSE BUILDING BLOCKS
3× standardizovaná řešení nasazení robotických vozíků pro váš sklad

→ Obsluha pásových dopravníků robotickými vozíky
→ Přeprava palet mezi úložnými místy
→ Zásobování výrobních linek robotickými vozíky

PI
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Například společnost Siemens podporuje výrob-
ní podniky během přechodu k inteligentním 
řešením logistiky a skladového hospodářství, 

od úvodního poradenství přes návrh a optimalizaci 
komplexních řešení až po jejich implementaci. „Naše 
expertiza pokrývá široké pole oblastí od strategie do-
davatelských řetězců přes návrh layoutu brownfield 
a greenfield projektů, návrh pokročilých automatizač-
ních a digitalizačních řešení až po optimalizaci výrob-
ních, logistických a nákupních procesů,“ vyjmenovává 
obchodně-technický zástupce pro intralogistiku firmy 
Jan Kopecký. Automatizace a digitalizace představuje 
podle něho obrovský balík možností, které společnosti 
mohou využít. 

Tradiční	přístupy	se	vyčerpaly
Ptáte se jak? Na návrhu špičkových logistických řešení 
pracují agilně multidisciplinární týmy konzultantů a ex-
pertů a již od raných fází návrhu využívají pokročilé si-
mulační a optimalizační nástroje. „Tradiční přístupy se 
vyčerpaly a dnes je možné opravdu efektivně zlepšovat 
logisticko-výrobní procesy jen s využitím simulací a po-
kročilé datové analýzy, při zohlednění všech možností 
IT/OT technologií a v těsné vazbě na celkovou strategii 
digitalizace a automatizace podniku,“ podotýká Jan Ko-
pecký. Mezi typické projekty v českém prostředí patří 
využití digitálních dvojčat k optimalizaci materiálových 
toků ve výrobě nebo k návrhu optimálních variant trans-
portních, automatizačních a robotických řešení. Na ná-

Siemens	umí	sklady	 
nové	generace
Automatizace a digitalizace hýbou průmyslovým světem. Stranou již nějakou dobu nezůstává ani 
logistika. Její poskytovatelé čím dál častěji sázejí na inteligentní řešení.

Adriana Weberová
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RTLS je určené pro digitalizaci pohybu zejména uvnitř budov.
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vrh optimálního konceptu řešení pak navazuje fáze 
inženýringu s využitím vv virtuálního zprovoznění a ná-
sledná implementace a s tím související velmi těsná inte-
grace řady podnikových IT/OT systémů. Moderní řešení 
jsou sice poměrně komplexní, ale zato velmi efektivní 
a s rychlou návratností.

RTLS	a	digitální	dvojče
A jak vytvořit digitální dvojče skladu a celého logis-
tického procesu? Nabízejí se dvě možnosti, které se 
navzájem ideálně doplňují. První je simulace celého 
procesu pomocí nástrojů Tecnomatix Plant Simula- 
tion. Druhá možnost je použít pro sledování procesu 
RTLS neboli Real-Time Locating System – obdobu GPS 
navigace pro vnitřní prostory. RTLS je určené pro di-
gitalizaci pohybu zejména uvnitř budov, které posky-
tují přesné aktuální informace o pozici sledovaného 
objektu v reálném čase. Jedná se o plynulou detekci 
a lokalizaci pro zjištění umístění palet, nástrojů, vozi-
del, robotů či samotných pracovníků. Vše je sledováno 
až s přesností v řádu centimetrů (15–30 cm) a s vyso-
kou spolehlivostí bez ohledu na to, o jaké prostory jde. 
Následně jsou tyto informace odesílány do systémů 
vyšší úrovně, kde jsou využity pro optimalizaci mate-
riálových toků a příslušné aplikace plánování výroby či 
jiných logistických operací. „V inteligentních továrnách 
budoucnosti budou různé výrobní prvky, jako jsou 
např. automaticky řízené vozíky (AGV) a mobilní robo-
ty, spolupracovat s lidmi, stroji a systémy,“ předpovídá 
Jan Kopecký. Poloha stroje nebo robotu bude v tomto 
ohledu relevantní proměnnou. Vědět, kde přesně jsou 
v továrně, je proto nezbytné pro vysoce efektivní pra-
covní postup a pro bezpečnost, stejně jako znát stav 
a pozici výrobku a materiálu nebo vysokozdvižného 
vozíku.

Uplatnit	se	mohou	i	jinde
Ale není to jen průmysl, kde tato řešení mohou najít 
uplatnění. Kromě určení polohy objektu ve skladu v čase 
a prostoru či automatického určení vzdálenosti mezi 
objekty, umožňujícího např. lokalizaci strojů, vybavení 
a nástrojů ve výrobních halách, k optimalizaci výroby 
nebo mobilních robotů či vysokozdvižných vozíků pro 
vymezení bezpečných zón a získání přehledu o aktuál-
ním stavu vozového parku, jsou využitelná třeba i ve 
zdravotnictví. Ale stejně tak například při monitoringu 
a zabezpečení souprav v kolejové dopravě, při sledová-
ní pohybu nákupních košíků, v retailových obchodních 
systémech nebo ve sportu k monitoringu pohybu hráčů 
na hřišti a podpoře a analýze tréninku či utkání.

„Staré	dobré“	RFID	s	novými	možnostmi
Ani starší technologie RFID, byť nenabízí přesnosti dosa-
hované RTLS, se však do důchodu nechystá a s postu-
pujícím vývojem přicházejí i její další inovace reagující 
na nové podmínky. Nejnovější systémy RFID nevyžadují, 
aby byla zařízení pro čtení/zápis a transpondér v přímé 
dohlednosti. V řadě případů navíc může být optimálním 
řešením právě hybridní systém kombinující různé tech-
nologie a využívající výhody obou světů. Na úseku, kde 
je zapotřebí naprosto přesná lokalizace, se tak např. 
uplatní sofistikovanější RTLS, zatímco tam, kde není vy-
žadována maximální přesnost, se může aplikovat jiná, 
levnější technologie. Podstatné je, aby všechny části 
umožňovaly pořizovat, přenášet a analyzovat digitální 
data. Navíc lze díky škálovatelnosti a modularitě těchto 
technologií ekosystémy nasazené u zákazníka i jejich 
konfiguraci průběžně modernizovat či doplňovat podle 
měnících se potřeb a požadavků a nahrazovat postupně 
jednodušší systémy vyspělejšími variantami.

Příkladem inovace v řešeních využívajících RFID tech-
nologii může být novinka v podobě čtečky SIMATIC 
RF360R HF RFID. Kompaktní, komunikativní a náklado-
vě efektivní zařízení, které kombinuje ve stejné jednotce 
funkce komunikačního modulu a čtečky, podporuje kro-
mě dvou integrovaných rozhraní PROFINET i nejmoder-
nější rozhraní OPC UA, což znamená, že vůbec poprvé 
lze RFID čtečku prostřednictvím průmyslové IoT brány 
přímo připojit ke cloudovým aplikacím. Připojení ke 
cloudovému otevřenému operačnímu systému pro IoT 
MindSphere tak otevírá nové možnosti v Průmyslu 4.0 
a digitální továrně. 

Siemens podporuje výrobní podniky během přechodu k inteligentním 
řešením logistiky a skladového hospodářství.
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AMR, nebo AGV?
Alexander Damie, manažer pro inovace a procesy ve fir-
mě FM Logistic Central Europe, na úvod vysvětluje: „Pro 
zajištění konkurenční výhody naší společnosti a našich 
klientů investujeme do inovativních řešení, která jsou 
flexibilní, snadno použitelná, a tedy nákladově efektivní. 
Zvažovali jsme konkurenční koncept automaticky navá-
děných vozidel (AGV), ale technologie AMR od Mobile 
Industrial Robots se ukázaly cenově mnohem efektiv-
nější. V tomto konkrétním případě se jedná o řešení, 
které je více než dvakrát levnější než AGV.“ FM Logistic 
Central Europe zajišťuje logistiku pro společnost IKEA 
od roku 2020.

Autonomní mobilní pomocník je využíván ke spolupráci 
se zaměstnanci skladu při přepravě palet a jiných nákla-
dů až do hmotnosti 500 kg. Hlavním konceptem řešení 
je odlehčit zaměstnancům od neproduktivních činností, 
zlepšit bezpečnost práce a v neposlední řadě optimali-
zovat skladové náklady.

IKEA	věří	v	autonomní	
mobilní	roboty
Automatizace s pomocí mobilních robotů nabrala v poslední době vysoké obrátky a je již pevnou 
součástí odvětví přepravy a logistiky. Mezi typické činnosti vykonávané AMR (autonomní mobilní 
roboty) patří kromě přesunu produktů mezi výrobními operacemi například i nakládání a převoz 
palet. A právě s převozem palet pomáhá nyní v logistickém centru IKEA v polských Jarostech 
provozovaném společností FM Logistic Central Europe robot MiR500 od Mobile Industrial Robots.

Adriana Weberová
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FM Logistic CE má 17 logistických center, 30 překladišť 
a zaměstnává více než 5 500 lidí. Disponuje sklado-
vými prostory o rozloze 750 000 m2 tvořících více než 
1 000 000 paletových míst a také vozovým parkem 
o velikosti zhruba 2 500 vozidel.
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Robot MiR500 se snadno vyhýbá překážkám, je auto-
nomní a nevyžaduje dlouhé a časově náročné konfigu-
rování, což usnadňuje jeho ovládání. Díky funkci mapo-
vání a integrovanému pokročilému softwaru je schopen 
před jízdou dynamicky navigovat a zvolit si nejvhodnější 
trasu – to vše bez lidské pomoci. Pohybuje se rychlostí 
2 m/s, kterou je ale možné flexibilně měnit podle potřeby 
v jednotlivých zónách.

Práce	robota	je	plně	automatizována
V polských Jarostech robot odebírá palety z automati-
zované části skladu a vozí je do třídicí zóny. Za úkol 
má také převážet prázdné dřevěné palety naskládané 
na sebe po roztřídění pro automatickou část skladu. 
Současně dokáže přepravit až 15 palet, aniž by byla 
ohrožena jejich stabilita. AMR navíc používá různé barvy 
k informování o aktuálním provozním stavu. V případě 
detekce objektu skenuje nejbližší oblast, aby vytvořil 
novou alternativní cestu. Robot neblokuje průjezd vy-
sokozdvižným vozíkům a v případě potřeby se přesouvá 
na průchod vyhrazený pracovníkům.

Dva laserové skenery v robotu kontrolují pracovní ob-
last, což umožňuje bezpečně pracovat v blízkosti vy-
sokozdvižných vozíků a lidí. Implementovaná pravidla 
pohybu robota pomáhají operátorům předvídat chování 
vozidla tak, aby nebyl proces na žádné straně narušen. 
Díky přídavnému systému, který dohlíží na obsazení 
paletového regálu, je práce robota plně automatizová-
na. „V případě, kdy operátor vysokozdvižného vozíku 
vyprázdní stanici, MiR500 dostane informaci, aby při-
vezl další sadu palet do paletového regálu,“ doplňuje 
Alexander Damie.

Během testů ujel robot přes 60 km, úspěšně dokončil 
180 misí a přepravil přes 1 500 prázdných palet. Díky 
tomu bylo možné optimalizovat pohyby při zachování 
plné bezpečnosti zaměstnanců a garantovat rentabilitu 
této investice. Zaměstnanci skladu a odpovědné osoby 
procházejí školením. Počítá se s tím, že robot bude v akci 
24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 

Podle Sebastiana Kaczmarskiho, central fulfillment ope-
rations managera z polské IKEA, představuje implemen-
tace robota MiR v distribučním centru IKEA Jarosty další 
krok k optimalizaci procesů a také k implementaci inova-

tivních řešení do skladových provozů. „Jde o příklad vy-
užití synergie mezi našimi společnostmi a sdílení znalostí 
vedoucí ke zlepšení a adaptaci skladových procesů na 
novou realitu, kterými je součinnost manuálních a auto-
matizovaných procesů.“

Menší	robot	už	pomáhá	v	Mszczonówě
Společnost FM Logistic má již s podobným typem robo-
ta zkušenosti. Již o rok dříve byl implementován menší 
robot MiR200 na logistické platformě v Mszczonówě 
k podpoře balicích procesů. Robot zde transportuje od-
pad typu fólie a lepenky z výroby do třídírny. Denně ujede 
průměrnou vzdálenost okolo 18,5 km, což dříve museli 
podstupovat sami zaměstnanci. Společnost FM Logistic 
zvažuje implementaci AMR i v dalších svých centrech.

FM Logistic zvažuje implementaci 
AMR i v dalších svých centrech.

Robot přemístí najednou až 15 palet 
bez ohrožení jejich stability.

Robot MiR500 se snadno vyhýbá překážkám.

Během testů ujel robot přes 60 km, úspěšně dokončil 180 misí a přepravil 
přes 1 500 prázdných palet.

MiR500 v akci na videu
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SK-II	a	Andy	Warhol	oslavují	ideu	krásy	limitovanou	
edicí	od	LOVE
Pro oslovení a zapojení i mladšího publika uvádí 
japonská značka kosmetiky SK-II, patřící pod Proc- 
ter & Gamble, pravidelně na trh limitované edice 
své stejnojmenné kultovní esence pro péči o pleť. 
Speciální verze často čerpají z kulturních odkazů 

přinášejících posilující afirmace. Při přípravě Andy 
Warhol X SK-II Facial Treatment Essence se britská 
kreativní agentura LOVE ponořila do archivu Andy-
ho Warhola. Znovu zde objevila jeho všeobjímající 
pohled na krásu a vytvořila pozoruhodnou koncepci, 
která značku a umělce spojuje současným a půso-
bivým designem.

TOP	limitky	ze	tří	kontinentů
Za atraktivními obaly limitovaných edic se tentokrát vydáme výhradně do zahraničí. Japonská 
kosmetická značka vsadila u své kultovní omezené edice na motivy od Andyho Warhola. Design 
whisky Glenfiddich byl svěřen do rukou čínského umělce Rlona Wanga. Za lahví pro vodku ABSOLUT 
stojí týmy z Ardagh Glass Packaging – Europe a designové agentury Brand Union. O grafický vzhled 
koňaku Hennessy se nemohl postarat nikdo jiný než francouzští mistři designéři. Poslední ukázka nás 
zavede s bramborovými lupínky na americký fotbal.

Ze zahraničních zdrojů

Křišťálovou karafu Hennessy*8 z omezené série 250 ks, symbolicky poskládanou z osmi kruhů, jako pocta osmi generacím mistrů blenderů, navrhl Arik Lévy.
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Andy Warhol, sám majitel ohromné sbírky krémů a ple-
ťových vod, měl na krásu jedinečný názor, který vyjádřil 
například v citátech: „Pokud nejsou krásní všichni, pak 
nikdo“, „Všechno je hezké“ a „Nikdy jsem nepotkal člo-
věka, kterého bych nemohl nazvat krásným“. Tato víra, 
že krása je v každém z nás, dokonale odráží posilující 
charakter esence SK-II, a proto je správným ústředním 
tématem spolupráce. 

Aby agentura LOVE zmíněné všezahrnující poselství pře-
dala, vytvořila návrh, v němž čerpá z další z Warholových 
vášní, jeho lásky k hromadným sdělovacím 
prostředkům. Se svou vlastní show v kabe-
lové televizi MTV byl průkopníkem televiz-
ních novinek a neustále zkoumal vztah mezi 
uměním a masmédii.

Z této fascinace vychází jak slogan pro spo-
lupráci „Vysílejte svou krásu“, tak i vizuální 
ztvárnění s použitím Warholových ikonic-
kých televizních zkušebních obrazců, a to 
na obalech i v kampani. Balení limitované 
edice, dostupné ve třech barevných pro-
vedeních, zdobí jeho povzbuzující citáty, 
výrazný podpis a také QR kód pro zpřístup-
nění dalšího „vysílání“ značky.

Limitovaná edice zahrnuje rovněž exkluzivní 
dárkové sady, které posouvají téma vysílání 
ještě dál. Jedna má tvar videokazety z 90. let a druhá 
je navržena tak, aby vypadala jako analogová televize 
z Warholovy éry. David Palmer, výkonný kreativní ředitel 
agentury LOVE, k designu říká: „Od začátku jsme chtěli 
odhalit méně známé rysy Andyho Warhola či jeho tvorby. 
Vytvořil spoustu ikonických a okamžitě rozpoznatelných 
prací, my se ale chceme podělit o jinou jeho stránku. 
Něco, co ještě nebylo zužitkováno a prozkoumáno. 

Jsme nadšení, že jsme ve spolupráci s Nadací Andyho 
Warhola objevili konkrétní spojení mezi SK-II a Andym 
Warholem – společnou fascinaci péčí o pleť.“

Limitované	balení	whisky	Glenfiddich	k	čínskému	
Novému	roku
Skotská palírna Glenfiddich uvedla na trh omezenou edi-
ci 21leté whisky Reserva, jež zraje v sudech po rumu, 
ve speciálním balení na oslavu čínského Nového roku. 
Design limitované edice pro rok 2022 navrhl proslulý 
čínský umělec Rlon Wang. Jedná se o závěr trilogie dár-
kových balení k čínskému Novému roku. Kolekce je in-
spirována velkolepou výpravou Charlese Gordona, zetě 
zakladatele palírny Glenfiddich Williama Granta, který 
světu přinesl skotskou whisky z oblasti Speyside.

Design poslední edice se tematicky odvíjí od slavného 
návratu domů, kdy jelen z loga Glenfiddich velebí trium-
fální návrat výpravy vyprávěním kouzelných a podivu-
hodných příběhů. Ikonický jelen (do mandarínštiny se 
překládá jako Fu Lu) připojuje přání bohatství, prosperity 
a dlouhověkosti, které se pojí s novoročním obdobím 
plným nadějí, a končí představou dalšího cíle.

„V závěru této série li-
mitovaných edic obalů 
k čínskému Novému roku 
umělec Rlon Wang pro-
mlouvá k naší době tím, že 
zachycuje pocit optimismu 
z budoucnosti. Talentova-
ný ilustrátor, skutečný indi-
vidualista ve svém oboru, 
posílá naše hrdiny ještě na 
poslední cestu k horizon-
tu možností a příležitostí,“ 
doplňuje k designu Will 
Peacock, ředitel pro luxus-
ní zboží. 

Ke spolupráci se vyjádřil 
i samotný autor Rlon Wang: 

„Práci s Glenfiddichem na tomto posledním návrhu jsem 
si skvěle užil. Využil jsem techniku vícevrstvé ilustrace, 
abych na papír přenesl ty nejzářivější naděje a sny lidí. 
Návrhu jsem dodal nadpozemský nádech použitím tradič-
ních symbolů ve futuristických formách. Vidíme, jak staří 
přátelé – majestátní jelen Glenfiddich a tradiční čínský 
tančící lev – stoupají ke hvězdám s jasnou galaxií před se-
bou. Lampiony štěstí, lotosové květy a vznášející se fénix 
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je vedou do zářícího světa galaktických rozměrů. Nulová 
přitažlivost jim umožňuje dosáhnout nových výšin, což 
představuje budoucnost bez hranic, která nás očekává.“

V zářivém novoročním obalu od Rlonga Wanga se 
prodává 21letá Glenfiddich Reserva Rum Cask a 12-, 
15- a 18letá sladová whisky. Každá z pestrých kreseb 
odpovídá barvám na etiketě maltky. Všechny uvedené 
varianty jsou nyní k dostání v luxusních maloobchodních 
prodejnách whisky, špičkových restauračních zařízeních 
a na vybraných letištích v Asii, Tichomoří a USA.

Lahev	ABSOLUT	oslavuje	ty,	kdo	dělají	„vlny“	
a	prošlapávají	cestu
Společnost Vin & Spirit spadající pod Pernod Ricard před-
stavila nejnovější limitovanou edici své lahve ABSOLUT 
VOICE. Novinka oslavuje ty, kdo dělají „vlny“ a prošlapá-
vají cestu, což se v jejím designu odráží jako „zvukové 
vlny“. Na vytvoření návrhu se značkou úzce spolupraco-
val tým produktového designu z Ardagh Glass Packaging 
– Europe a designová agentura Brand Union. „Oslavu 
různorodých a odlišných úhlů pohledu máme v povaze,“ 
upozorňuje Elin Furelidová, vedoucí pro sortiment a de-
sign, ABSOLUT. „Neustále se inspirujeme myšlenkou, 
že když překonáváme hranice odlišností, sdílíme dobrou 
náladu a posilujeme se navzájem, svět se stává lepším 
místem. V tomto duchu se nese i ABSOLUT VOICE.“

Luxusní safírově modrá lahev obsahuje ze všech oba-
lů oblíbené vodky dosud nejvyšší podíl recyklovaného 
skla, konkrétně 80 %. Z velké části je to kvůli vysoké míře 

recyklace ve Švédsku, díky které měl 
Ardagh k dispozici více recyklovaných 
skleněných střepů. „Spolupracovali jsme 
s Brand Union, abychom zajistili, že ná-
vrh splní kreativní zadání – zprostředko-

vat více efekt šířících se zvukových 
vln než vlnek na vodě,“ vysvětlu-
je Maria Perssonová, projektová 
manažerka pro návrh nových vý-
robků společnosti Ardagh Glass 
Packaging – Europe, a dodává: 
„360stupňový efekt jsme získali 
vytvořením nepravidelných kruhů 
s mělkým reliéfem, který vlnám 
vdechl život. Náš tým produkto-
vých designérů zformoval požado-
vaný prvek na základě odborných 
znalostí a pomocí vlastní techno-
logie plastické ražby, jež mu do-
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dala realistický charakter a výjimečnou působivost. Bylo 
vzrušující vidět, jak z výrobní linky sjíždějí první temně 
safírově modré lahve a kolem nich se láme světlo od 
hran obrazce zvukových vln.“ Limitovaná edice lahví je 
k dostání po celém světě v objemech 0,7 , 0,75 a 1 l.

Hennessy	nabídne	dvě	lahve	z	limitované	edice	jako	NFT
Bylo by snadné zavrhnout sbírání nezaměnitelných to-
kenů NFT (Non-Fungible Token) jako utrácení statisíců 
za záznam do luxusní veřejné databáze, která zazname-
nává vlastnictví podivného gifu. Ale tradiční značka ko-
ňaku Hennessy vidí ve Web3 příležitost pro jedinečnou 
nabídku, která využívá výhod neměnnosti blockchainu.

Omezená série 250 lahví Hennessy*8 původně vznikla 
v roce 2016, když Yann Fillioux předával klíče od skle-
pa Renaudu Filliouxovi de Gironde, a slouží jako pocta 
osmi generacím mistrů blenderů. Karafu, symbolicky po-
skládanou z osmi kruhů, navrhl Arik Lévy a je vyrobena 
z křišťálu sklárnou Baccarat. Kolem jejího hrdla je ovinuto 
tenké hedvábné vlákno měděné barvy a utěsněna je 
membránou pomocí techniky známé jako baudruchage. 
Jde o detail, se kterým se častěji setkáme na flakonech 
luxusních parfémů. Kazeta je vyrobena z dubového dře-
va, hliníku a mědi a dodává se také s degustační sadou. 
Ta obsahuje sklenice, pipetu, průvodní karnet, stojan na 
karafu a plaketu s osvědčením pravosti, podepsanou Yan- 
nem Filliouxem. Po přední části kazety navržené rovněž 
Arikem Lévym se vine drážka inspirovaná řekou Charen-
te. K jejímu odemykání slouží měděný klíč.

Prostřednictvím NFT jsou nabízeny lahve Hennessy*8 čís-
lo 1 a 250, první a poslední z kolekce. V katalogu dražební 
platformy BlockBar jsou popsány jako „poslední most mezi 
fantazií a realitou, splněný sen“. BlockBar také skladuje 
a pojišťuje lahve samotné. Pokud by si majitelé NFT přáli 
převzít své lahve koňaku tzv. IRL (v reálném životě), Block- 
Bar jim je pošle a odpovídající token bude „spálen“. „Pále-
ní“ je způsob, jak NFT odstranit z oběhu jeho zasláním na 
nepřístupnou adresu, čímž se stane neobchodovatelným.

Internetová aukční síň se otevřela ve středu 12. ledna 
2022 ve 14.30 koordinovaného světového času. Vy-
volávací cena byla 69,46 etherea, což den před aukcí 
představovalo asi 224 318 USD.

Lay’s	oslavuje	nadšení	pro	americký	fotbal	edicí	
Golden Grounds 
Poslední ukázka nás zavede do USA. Fanoušci americ-
kého fotbalu považují domácí hřiště jejich oblíbeného 
týmu NFL (Národní fotbalové ligy) za posvátnou půdu, 
kde ožívá vášeň ze hry. A právě populární americká 
značka bramborových lupínků Lay’s dnes oslavuje fa-
noušky tím, že v limitované edici Lay’s Golden Grounds 
přináší hřiště až k nim.

Chipsy Lay’s Golden Grounds jsou poctou 29 týmům 
NFL z celých USA. Mají stejnou klasickou chuť Lay’s, ale 
tentokrát se zvláštním pozdravem od jejich oblíbených 
týmů. Lay’s limitovanou edici totiž připravil tak, že z kaž-
dého stadionu a hřiště NFL po celé zemi vzal trochu 
půdy a tu pak pod pečlivým dohledem farmářů Frito-
-Lay přimíchal do vyhrazené části pole. Na té pak vy-
pěstoval brambory prosycené půdou a slávou každého 
týmu NFL. Sáčky limitované edice jsou potištěné bar-
vami a logy týmů NFL, proto mohou rovněž sloužit jako 
tzv. památeční obaly. Fanoušci je měli možnost vyhrát 
mezi 11. a 25. lednem. K účasti stačilo sledovat Twitter 
Lay’s a hledat speciální tweety loterie Golden Grounds. 
Na ně pak měli reagovat vyznáním lásky svému oblíbe-
nému týmu NFL (nejlépe obrazem) a museli použít jeho 
oficiální hashtag a #LaysGoldenGrounds a #Sweep-
stakes. 
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Začneme specifiky limitovaných edic z hlediska 
použitých výrobních technologií, i když praktic-
ky žádné technologické zvláštnosti související 

primárně s limitovanými edicemi nenajdeme. „Vidím je 
snad jen v personifikaci, která je pro menší série typická. 
Podobné zakázky jsou proto primárně určené pro digi-
tální technologie,“ uvádí Miroslav Vrba, výkonný ředitel 
a prokurista společnosti S&K LABEL. 

Zajímavý je podle něho spíše marketingový účel a krea-
tiva, která s celkovým designem produktu souvisí. „Vý-
sledné produkty jsou natolik zajímavé, že často získávají 
ocenění v mezinárodních designových a obalových sou-
těžích,“ připomíná.

Limitované edice jsou v celkovém objemu zakázek spíše 
okrajová záležitost, poměrově se pohybují v řádech procent. 
„Nejvíce zakázek je jednoznačně z oblasti beverage. Výrob-
ci nápojů je umějí skvěle marketingově využít a u spotřebi-
telů mají většinou velký úspěch,“ podotýká Miroslav Vrba.

Z produkce této společnosti stojí za zmínku například eti-
kety pro vinařství ARTE VINI, konkrétně pro stejnojmen-
né 45% brandy a 45% vínovice. Zadáním bylo vytvořit 
minimalistický návrh s důrazem na čitelnost a exkluzi-
vitu. „Koncipován byl tak, aby především respektoval 
výjimečnost vybraných lahví, čehož jsme dosáhli sklou-
bením jednoduchosti, čitelnosti a exkluzivity materiálu 
ve spojení s dokončením,“ prozrazuje Miroslav Vrba.

Limitované	edice	umíme	i	u	nás
Limitované edice neodmyslitelně patří k destilátům. Bohaté zkušenosti s podobnými projekty má 
například společnost S&K LABEL. Její etiketa pro sběratelskou edici rumu HEFFRON oslavující sté 
výročí návratu československých legionářů z Ruska zpět do vlasti dokonce bodovala v mezinárodní 
soutěži FINAT LABEL COMPETITION 2021. My se ale tentokrát zaměříme na vínovici a brandy značky 
ARTE VINI. Za druhou ukázkou, navazující na Sērum Puente Centenario, stojí Marek Mikovec.

Adriana Weberová
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Ale vraťme se na začátek. Vinařství ARTE VINI z již-
ní Moravy se rozhodlo zpracovat některá svá vína na 
ušlechtilé destiláty – čirou vínovici a sudově zralé brandy 
– s cílem rozšířit produktovou paletu. Pro jejich výrobu 
použilo kvalitní vína z vlastních hroznů a vinic a produkty 
nechalo zpracovat v malých sériích několika set lahví 
v řemeslném lihovaru v Bohdanči. To vše chtělo komu-
nikovat i v adjustáži produktů.

Cílem	bylo	přizpůsobit	balení	exkluzivitě	
a	výjimečnosti	nápojů
Primární cílovou skupinou pro zmíněné novinky jsou 
spotřebitelé, kteří se v dané produktové kategorii dob-
ře orientují a měli již možnost ochutnat mnohé kvalitní 
destiláty tuzemské i zahraniční provenience. Aby u nich 
nové produkty obstály, bylo cílem přizpůsobit balení ex-
kluzivitě a výjimečnosti nápojů.

Realizací etikety byla pověřena již zmíněná společnost 
S&K LABEL, která byla zvolena na základě referencí 
v podobě realizovaných zakázek a možností zušlechtění. 
Jejím úkolem bylo skloubit jednoduchost s elegantním 
exkluzivním vzhledem. Pro dosažení požadovaného vý-
sledku navrhla podobu etikety i vhodný technologický 
postup. 

Návrhů bylo předloženo několik. Jednalo se zejména 
o správné vyvážení grafiky, tj. textu vůči zušlechťova-
cím prvkům v ražbě a 3D laku. „Zákazník vybral kvalitní 
transparentní lahve z masivního skla, dřevěné uzávěry 
a hledal výrobce schopného pro tyto exkluzivní produkty 

vytisknout poutavé a na první pohled hodnotné etikety,“ 
upozorňuje Miroslav Vrba. Vývoj celého balení trval zá-
kazníkovi zhruba šest měsíců, etiketa se ladila přibližně 
tři měsíce. „Celý tým S&K LABEL, se kterým jsme na vý-
voji etiket spolupracovali, nám byl velmi nápomocný a tr-
pělivý. Grafik nám pomáhal odladit a vybrat tu správnou 
finální verzi, několikrát jsme také měnili název a texty 
na předních i zadních etiketách,“ hodnotí spolupráci za 
vinařství Jan Neubauer.

Výsledné řešení potvrzuje, že exkluzivní etiketa nemu-
sí být složitá a výroba finančně náročná. V uvedeném 
případě byl využit prémiový černý papír pouze v kom-
binaci s efektním finálním dokončením v podobě ražby 
a 3D laku. Etiketa zaujme svou jednoduchostí, výběrem 
potiskovaného materiálu a jasným důrazem na detaily. 
Oba produkty byly vyrobeny v řádu stovek kusů. „Finální 
vzhled etiket dopadl 100% k naší spokojenosti, kvalita 
tisku je perfektní. Produkt jsme uvedli na trh na podzim 
2021, zatím si hledá své zákazníky a podle prvních zpět-
ných vazeb od klientů by mohl být velmi dobře přijat,“ 
pochvaluje si Jan Neubauer.

Zajímavostí je, že destiláty arte vini pocházejí z hroz-
nů sklizených výhradně z vlastních vinic vinařství ve 
velkopavlovické vinařské podoblasti a jsou sestave-
né z nejdůležitějších odrůd vinné révy. Vínovice je 
z burgundských odrůd Pinot Blanc, Pinot Gris a Pinot 
Noir. Brandy je výhradně z odrůdy Frankovka a zrálo 
v dubových sudech, ve kterých před brandy zrálo víno 
Frankovka VOC Modré hory. Proto také zbarvení de-
stilátu vykazuje kromě zlaté barvy také načervenalé až 
měděné odlesky.

Novinky designově korespondují s edicí Sērum Puente Centenario  
(uprostřed).
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WET	a	DRY	rum	vyjadřuje	krásu	Panamy
O exkluzivní lahvi panamského rumu Sērum společnosti 
KRATOCHVÍLOVCI jsme již psali v magazínu Packaging 
Herald č. 32. Ale i ona se dočkala nové limitované edice 
uváděné na trh v roce 2022. Zlatý design lahve zůstává, 
změnil se však název, a především se rum dočkal no-
vého atraktivního dárkového balení. „Novinka navazuje 
na edici Sērum Puente Centenario, se kterou sdílí zlaté 
provedení láhve,“ vysvětluje Marek Mikovec ze studia 
MIKOVEC DESIGN.

Zadavatel edice přišel s požadavkem na design pro-
duktů, které v sobě ponesou charakter Panamského 
podnebí. „Panama je země dvou tváří. Na jedné straně 
Panamského průplavu se bělají nekonečné pláže Karibi-
ku a Pacifiku. Ta druhá patří horám a divokým deštným 
pralesům. Podobně se ale země proměňuje i v průbě-
hu roku, kdy se zde střídají dvě sezony. Období deště 
a období sucha,“ vysvětluje jeden z majitelů společnosti 
KRATOCHVÍLOVCI Michal Kratochvíl. Právě proto byly 
vytvořeny dva produkty označené Panama Seasons, 
které chuťově zachycují atmosféru klimatu ve dvou 
označeních. Opulentní, šťavnatý a dokonale nasládlý 
Sērum WET a surový, nepřikrášlený, suchý rum Sērum 
DRY. „V těchto protikladech objevíte celou krásu Pana-
my,“ upozorňuje Michal Kratochvíl.

Zemi	dvou	tváří	vystihla	zelená	a	červená
Inspirací pro design série WET byl tedy deštný prales 
karibského pobřeží. „Z fotografií jsem sestavil barevnou 
koláž odstínů zelené barvy, ze které byla nakonec vy-
brána jedna, Pantone 364. Představuje ideální poměr 
sytosti a šťavnatosti rostlin. Barva symbolizující období 

plného růstu,“ prozrazuje Marek Mikovec. Základem pro 
design série DRY byla zase krajina tichomořského po-
břeží, která je výrazně sušší. „Výběr červené Pantone 
485 koreluje více s horkým a suchým podnebím než 
s barevností krajiny. Výrazná červená barva tedy pro 
umocnění pocitu horka. Ostatně myslím, že tato barva 
v sobě nese chuť popsanou klientem jako robustní, plná 
chuť, která vám připomíná horký, suchý panamský letní 
den s modrým mořem na obzoru.“

Grafika nových etiket vychází z předchozích produktů. 
Přibylo druhové označení Panama Seasons Vintage 
2005 a LIMITED EDITION DRY nebo WET, použité písmo 
Euphorigenic. „Opět jsme zvolili ušlechtilý papír fleur de 
coton, který svým povrchem připomíná velvet. Do pa-
píru přichází zlatý metalický stamping. Výsek lemování 
ve tvaru poštovní známky je ve skutečnosti inspirovaný 
obloukovitými prolisy lahve. Tento motiv se objevuje 
také na uzávěru. Etiketa je vždy jak barevně, tak formou 
matného metalického povrchu propojená s uzávěrem,“ 
popisuje etiketu Marek Mikovec.

Již zmíněné dárkové balení kombinuje barevnost podle 
druhu se zlatou barvou navazující na povrch lahve. Ta je 
poté vsazena do lesklé lineárně členěné dekorace, která 
je inspirována lany mostu Puente Centenario (jde o zá-
věsnou lanovou konstrukci mostu přemosťujícího Panam-
ský průplav). Jak lahev, tak dárkové balení kombinují vždy 
pouze dvě barvy a povrchy – matnou metalickou zelenou 
pro WET (červenou pro DRY) a zlatou barvu v lesku. 

Celá série vznikla v edici 3 000 kusů a bude uvedena 
v letošním roce. 



Na veletrhu Labelexpo Europe 2022 se sejdou ti nejlepší odborníci z oblasti tisku etiket 
a obalů, kteří spojí své síly, aby vám pomohli dosáhnout dokonalého tisku. Tato skutečně 
velkolepá výstava je vaší příležitostí sledovat živé ukázky nejnovějších technologií, setkat 
se s kolegy, navázat spojenectví a dále rozvíjet své podnikání.

Základem úspěchu při tisku etiket a obalů je přesnost, znalosti, technologie a spolupráce. 
Přesně to najdete na veletrhu Labelexpo Europe 2022, přední světové akci v oboru.

Připojte se k nám v dubnu, kdy se šlechetní rytíři ze světa tisku sejdou na jednom místě a 
společně vyrazí na výpravu za dokonalým tiskem.

Osm  

h a l  

Čtyři   
d n y 

Stovky ukázek  

n a ž i v o

Registrujte se na: www.labelexpo-europe.com
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Za designem zlaté olympijské plechovky stojí brit-
ská agentura Purple Agency. Vyrobeny jsou stej-
ně jako všechny plechovky pro Pilsner Urquell 

společností CANPACK. Limitovaná edice zlatých plecho-
vek vstoupila na trh v počtu 860 000 kusů přímo v den 
zahájení olympijských her. 

V kategorii speciálních edic má pivovar jasno. „Nejdůle-
žitější pro nás je, aby spotřebitel bez váhání rozpoznal, 
že se jedná o limitovaný produkt od dané značky. Proto 
dbáme na to, aby designy pracovaly s výraznými znaky 
značky, jakými jsou například v případě Radegastu logo 
nebo ikona boha,“ vysvětluje mluvčí největšího tuzem-
ského pivovaru Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář. 
Zároveň musí být design dostatečně odlišený od stá-
vajících produktů, aby spotřebitel zaznamenal novinku. 
Vždy záleží na konkrétní značce, některé limitované edi-
ce nedělají vůbec, jiné jich mají i více do roka. A právě 
u Radegastu se na chvíli zastavíme.

Úspěšné	speciální	edice	patří	do	stálé	nabídky
Pivovar Radegast zpravidla uvádí jednu až dvě limito-
vané edice ročně. Již tradičně obohacuje svoji nabídku 
například na podzim limitovanou várkou piva Radegast 
Extra hořká 15, která je mezi spotřebiteli velmi oblíbená. 
Jednou z posledních limitovaných edic v rámci portfolia 
nošovického pivovaru je ROG IPA. Speciál byl loni v limi-

Pivní	speciály	ideálně	
dvakrát	ročně
V oblasti limitovaných edic jsou odborníky na slovo vzatí i pivaři. Aktuálním příkladem je exkluzivní 
limitovaná olympijská edice zlatých plechovek Pilsner Urquell. Chybět nebude v místě konání 
v Pekingu a já pevně věřím, že nepůjde o jediné zlato. Sportovně laděný design využívají také 
Pivovary Staropramen. To Budvar vloni vsadil na motiv opice.

Adriana Weberová
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tované edici v nabídce pouze v obchodech Albert. „Díky 
ohlasu našich spotřebitelů jsme se ho rozhodli během 
letošního roku zařadit do stálé nabídky většiny obchod-
ních řetězců,“ pochvaluje si Zdeněk Kovář. Jde o stejný 
příběh jako v případě výčepního speciálu Radegast Ra-
tar. I ten byl nejprve uveden v limitované edici, ale na 
základě pozitivních ohlasů je dnes k dostání v obcho-
dech i čepovaný v restauracích a hospodách. O speciálu 
jsme si již povídali s Markem Grabovským v Packaging 
Heraldu č. 29. 

S designem ROG IPY z dílny grafika a designéra Ondřeje 
Balajky jsme vás již také seznámili v loňském dubnovém 
vydání, tak jen pro osvěžení paměti a doplnění. Vývoj 
etikety nebyl jednoduchý. ROG IPA totiž představovala 
pro Radegast vstup do zcela nové kategorie. Jde o první 
svrchně kvašené pivo v historii nošovického pivovaru, 
což měl vyjádřit právě design etikety. Celkem vzniklo 
25 návrhů etiket, které se lišily barevností, rozložením 
elementů i názvem produktu. „Z nich jsme postupně vy-
brali zhruba 10, které jsme následně konzultovali přímo 
se spotřebiteli, a na základě jejich zpětné vazby připravili 
finální design,“ uvádí Zdeněk Kovář.

Etiketa jako taková je rozdělena do dvou základních 
úrovní, vrchní a spodní. Vrchní představuje lehkost, svě-
žest a pitelnost produktu. Použitá světle krémová barva 
tyto aspekty podtrhuje. Naopak spodní část zastupu-
je aspekt síly produktu. ROG IPA má totiž 50 jednotek 
hořkosti (IBU), což mělo být promítnuto i do samotné 
etikety. Celá etiketa nese společný pattern ikonického 
chmele, který je ve spodní části záměrně výraznější, aby 
na spotřebitele působil právě svou silou. Na vrchní části 
je téměř podprahový a jemně dokresluje celkový pocit 
z produktu a zároveň etiketu sjednocuje.

Dominantní ikona boha Radegasta a samotný název 
produktu jsou vyobrazeny zlatou metalickou Pantone 
barvou. „Díky možnostem tiskové technologie CMYK 
v kombinaci s vybranými Pantone barvami jsme měli 
možnost variability. Dokázali jsme díky tomu namíchat 
barvy takovým způsobem, aby splňovaly zadání, byly 
svěží, atraktivní a zároveň prémiové,“ podotýká Zdeněk 
Kovář. Etiketa je vyrobena z materiálu MatisSet Linen 
80 g/m².

S finálním výsledkem je pivovar spokojen. „Jedná se 
o velmi kvalitní prémiový design, který neuhýbá ze svě-
ta Radegastu, ale přitom produkt adekvátně odlišuje od 
ostatních variant značky i konkurence,“ hodnotí design 
Zdeněk Kovář.

S limitovanými edicemi nezůstává pozadu ani Budějo-
vický Budvar. Do širší distribuce se dostanou jeden až 
dva speciály ročně. Loni v létě se to podařilo například 
Opičímu ejlu. Speciál je výsledkem spolupráce kama-
rádů sládků Petra Košina z Budvaru a Michala Kuřece 
z minipivovaru Nachmelená Opice. Jedná se o první pivo 
typu ALE (svrchně kvašené pivo, vařené na varně infuzí, 
studeně chmelené s použitím aromatických amerických 
chmelů Cascade, Simcoe, Amarillo a Mosaic), které se 
v Budvaru kdy uvařilo, ale již o několikátou a určitě ne 
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poslední spolupráci Budvaru s minipi-
vovarem. „Spolupráce s minipivovarem 
Nachmelená Opice měla být i informace, 
kterou si měl spotřebitel odnést. Vizuál-
ně jsme se toho nebáli – jako maskota 
jsme si vybrali (stejně jako minipivovar 
sám) opici a dali jí moderní a neotřelý 
vzhled, jehož cílem bylo především za-
ujmout,“ prozrazuje Barbora Bláhová, 
HR marketing a interní komunikace 
národního pivovaru. Mimochodem 
o obalech minipivovaru Nachmele-
ná Opice jsme již také psali v Pac-
kaging Heraldu č. 29.

Pro jihočeský pivovar šlo o premié-
ru, kdy k novému packagingu přidali 
limitovanou edici. „Trochu jsme se 
hledali, vývoj opravdu nebyl jedno-
duchý. Z výsledku jsem ale nadšená. 
Chtěli jsme poněkud rozvířit vody 
nudných obalů, provokovat, půso-
bit mladě a neotřele, a to se nám, 
věřím, povedlo,“ podotýká Barbora 
Bláhová. Celá etiketa se podle ní sta-
věla jako solitér a měla především reflektovat dané pivo. 
„S jednotícími prvky se zbytkem portfolia Budvaru jsme 
záměrně šetřili a zůstali jsme pouze u stampu v horní 
části a tvaru etikety.“ 

Etikety byly vyrobeny ofsetovou technologií stejně jako 
ostatní, které pivovar používá. Zapadly tak do stávají-
cího portfolia. Také použitý papír Labelset se využívá 
i pro ostatní etikety (především zadní a krčkové). „Mar-
ketingově nám vyhovuje a z hlediska lepení ho máme 
vyzkoušený ve výrobě. Zvolena byla hnědá nevratná 
lahev 0,33 l, která je určena pro vybrané exportní trhy,“ 

doplňuje Barbora Bláhová. Za design nejnovější speciál-
ní edice je zodpovědná dvorní packagingová agentura 
budějovického pivovaru Unity GDG.

V Pivovarech Staropramen se limitované edice většinou 
vážou k unikátním událostem či výročím. Pro pivovar je 
zásadní, aby byl design ojedinělý a kreativní a jasně od-
kazoval k dané příležitosti. „Důležité je také zvážit kon-
krétní obal. Náš pivovar pro limitované edice využívá 
častěji plechovky, kde můžeme využít celý prostor pro 
specifický design. Také je to obal, jehož obliba neustále 
narůstá,“ uvádí tisková mluvčí smíchovského pivovaru 
Denisa Mylbachrová. Například loni byly na trh uvedeny 
dvě limitované edice. „V rámci našeho partnerství s fot-
balovou reprezentací jsme v období konání evropského 
šampionátu vydali limitovanou edici s fotbalovou tema-
tikou, na kterou byla napojena i spotřebitelská soutěž. 
Na konci roku jsme uvedli limitované vánoční balení 
osmi lahví ležáku Extra Chmelená 12, který je součástí 
Smíchovského výběru,“ připomíná na závěr Denisa Myl- 
bachrová. Vánoční multipack vyrobila společnost THIMM 
pack’n’display. 
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Zcela unikátní vzhled, jasná odlišnost od konkurence nebo okamžité upoutání pozornosti. Právě s těmito atributy Sklárny 
Moravia pracují při výrobě prémiového obalového materiálu na míru. 

Etablovaná společnost s dlouholetou tradicí vnímá současné 
trendy a svým zákazníkům nabízí produkt splňující beze-
zbytku jejich požadavky. Při tvorbě limitovaných edic je 

totiž úzká spolupráce s klientem klíčová. Výsledkem je lahev, 
která zkrátka přesvědčí a svým originálním zpracováním zdů-
razní jedinečnost značky či produktu, pro který byla vytvořena.

Sklárny Moravia nabízejí limitované série lahví zejména pro 
alkoholické nápoje, zabroušené laboratorní lahve nebo obalové 
materiály na potraviny či kosmetiku v množství od 10 000 kusů 
nebo i méně. Vyrobit výjimečnou lahev společnost dokáže i bez 
značných investic klienta do výrobních forem. Disponuje totiž 
více než stovkou vlastních tvarů lahví, jejichž formy lze pro vý-
robu limitované edice dále využít – stačí provést dodatečné 
úpravy a zákazník může mít originální lahev ve všech druzích 
skloviny z aktuální nabídky včetně individuálních designových 
úprav. Obrovskou výhodou tohoto řešení je možnost výroby 
i velmi malého množství kusů. „Naše dosavadní zkušenosti 
jsou takové, že ani neobvyklý design či rozměr nebo poža-
davek krátké série pro nás není problém. To vše vždy s re-
spektem k materiálu i životnímu prostředí, protože masová 
výroba není v souladu s naší filozofií,“ říká obchodní ředitel 
Radim Bondy.

Dá se ale zajít ještě dál a nabídnout zákazníkovi skutečnou ex-
kluzivitu za hranicemi běžné nabídky? Odpověď na tuto otázku 
přináší projekt Bohemian Bottle, jehož jsou Sklárny Moravia 
součástí. Sklo jako obal posouvá na zcela novou úroveň s prvky 
luxusu, extravagance a hravosti. Zkrátka limitovaná edice v pra-
vém slova smyslu. 

Bohemian Bottle je společný projekt čtyř předních českých fi-
rem působících v oblasti skleněných obalů. Základní myšlenkou 
a zároveň specifikem je odklon od klasického principu výroby 

limitovaných edic, kdy skutečně unikátní prvky bývají spojeny 
s vyššími náklady, případně bývají odnoží velkých sérií. V rámci 
projektu je připraveno pět designových koncepcí, které ukazu-
jí, jakou cestou se lze při návrhu vlastní lahve vydat, přičemž 
fantazii zákazníka se meze nekladou. Tým odborníků pak jeho 
představu zrealizuje.

Prvním krokem je výběr lahve ze široké nabídky Skláren Mora-
via. S tím jde ruku v ruce také doplnění prémiovou skleněnou 
zátkou od společnosti Vinolok. I zde je z hlediska tvaru, bar-
vy nebo potisku možná značná míra personalizace. Následuje 
výběr a aplikace skleněného brusu, který zajišťuje společnost 
Unique Bottle. Tato fáze odkazuje na tradici světově proslu-
lého českého křišťálu, kterou Bohemian Bottle ctí. Nicméně 
v tomto pojetí ji propojuje s nejmodernějším řešením sklář-
ských technologií, aby vznikla netradiční bohémská lahev, 
která je za všech okolností exkluzivní. Celý proces zakončuje 
precizní dekorace a branding pod záštitou firmy Pepper Decor. 
„Jde o komplexní řešení pro požadavek prémiové kvality 
v malém množství. Zákazník si totiž může objednat již od 
1 000 ks lahví, aniž by musel platit za drahé formy. V tomto 
ohledu je projekt světovým unikátem,“ vyzdvihuje specifika 
Radim Bondy.

Bohemian Bottle zkrátka zaujme a zanechá perfektní dojem. 
A přesně to je jejím smyslem a účelem – jedinečná lahev pro jedi-
nečný produkt a jako bonus nezapomenutelný estetický zážitek. 
 
 
 

www.sklomoravia.cz  
www.bohemianbottle.com

Limitky 
s prvky luxusu, 
extravagance 
a hravosti
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Při tvorbě privátních značek vycházel zakladatel 
drogistického řetězce ROSSMANN Dirk Roßmann 
z potřeb svých zákazníků. Prvními „privátkami“ 

uvedenými na německý trh tehdy byly značky Baby-
dream, Sunozon, facelle a Winston. Dnes se jejich port-
folio rozrostlo na více než 30 značek – od biopotravin 
přes péči o tělo, domácnost až po dekorativní kosmetiku. 

I na českém trhu chtěli vyjít vstříc přáním svých zákazní-
ků. „Zakládáme si na vysoké kvalitě za rozumnou cenu 
a snažíme se v našich zákaznících vzbudit pocit rovno-
cenných partnerů, pro které budeme zajišťovat nejširší 
a nejhlubší sortiment, vytvářet ty nejlepší nabídky každý 
den a oni se k nám za to na oplátku budou opakovaně 
a rádi vracet,“ uvádí Olga Stanley, manažerka komuni-
kace společnosti ROSSMANN. Aktuálně jich má na tu-
zemském trhu 30. V sortimentu tvoří vlastní značky při-
bližně 3 000 položek, což odpovídá pětině nabízených 
produktů. Z hlediska prodejů jde o 15–20 %. Klíčovou 
kategorií je s 600 položkami ISANA.

Stejně jako u brandových značek jsou i u privátních zna-
ček na prvním místě vysoké nároky na kvalitu produktů. 
Vedle kvality stojí v popředí i odpovídající vzhled dané 
privátní značky. „Nákup výrobků je silně ovlivněn ne-

jen cenou a kvalitou, ale samozřejmě i jejich vzhledem. 
Příprava designu obalů se odehrává výhradně v naší 
mateřské společnosti v Německu,“ uvádí Olga Stanley. 
Ve spolupráci s externími reklamními agenturami mateř-
ské firmy i interním oddělením čítajícím několik stovek 
zaměstnanců se podle Olgy Stanley neustále pracuje 
na optimalizaci funkcionality a vzhledu veškerých obalů, 
aby byly v souladu s moderními trendy a zároveň reflek-
tovaly již zmíněná přání zákazníků.

Všechny výrobky privátní značky mají na svých obalech 
jedno společné – logo společnosti v podobě znaku ken-
taura. Jde o charakteristický poznávací symbol vlastních 
značek reprezentující vysokou kvalitu za dostupnou 
cenu. Redesignem vlastní značky procházejí zpravidla 
jednou za dva až tři roky.

Při přípravě obalů vlastních značek platí podle Olgy Stan-
ley čtyři pravidla. Kde je to možné, obal se nepoužívá. Stá-
le se pracuje na tom, aby síla obalového materiálu byla 
redukována na minimum při zachování bezpečnosti vý-
robku a jeho využití. „Abychom šetřili zdroje, je velký důraz 
kladen na využití recyklovaných obalových materiálů. Při 
výběru materiálu jsou stěžejní ty, které je možné následně 
opětovně využít a zrecyklovat,“ uzavírá Olga Stanley. 

Privátky 
snoubí	kvalitu	
s	udržitelností

Drogerie ROSSMANN uvedla na český trh 
sortiment privátních značek již v roce 2001.  
Vznik privátních značek ROSSMANN se však 
datuje do roku 1996, kdy s touto myšlenkou 
přišel sám zakladatel společnosti Dirk Roßmann. 

Adriana Weberová
Redesignem vlastní značky společnosti ROSSMANN  

procházejí zpravidla jednou za dva až tři roky.
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Pokud chcete na své zákazníky zapůsobit, připravte jim nezapomenutelné seznámení s výrobkem z limitované edice. Jedinečnost 
produktů, vyráběných v omezeném počtu, vybízí k nákupu stále více lidí. A známou pravdou je, že luxusní obal prodává. 
Obzvlášť, když místo papírové etikety zdobí lahev trojrozměrný kovový štítek, který zaujme nejen na pohled, ale také na dotek. 

Limitované 
edice musí 
umět zaujmout 
a potěšit!

Abyste svým zákazníkům nabídli odpovídající zážitek ze 
značky a vyvolali v nich pozitivní emoce, je třeba svému 
produktu z limitované edice zajistit atraktivní značení. 

Zkrátka k luxusnímu produktu patří luxusní značení, které však 
svým vzhledem nemusí být nutně výstřední. Naopak decentní 
štítek nikterak neruší, výrobek vypadá jednotně a nic nepřebý-
vá. Nechte zákazníky, ať pocítí kvalitu vaší značky na vlastní kůži. 
Česká firma Rathgeber vyrábí designová značení pro renomo-
vané firmy potravinářského průmyslu, zejména v oblasti vinař-
ství a lihovarnictví. Individuální práce se zakázkami je zde na 
prvním místě, a proto mohou vznikat unikátní limitované edice.

Při výrobě štítků využívá Rathgeber různých materiálů, a to jak 
plastových, tak kovových. Nejoblíbenější produkt je v součas-
nosti 3D hliník, a to díky mnoha možnostem zušlechtění jeho 
povrchu, které můžete vidět na obrázcích privátní kolekce 
značky Bulloon. 

Nejčastějším přáním zákazníka je základní ražení zvoleného mo-
tivu do plochého hliníkového štítku, čímž vznikne trojrozměrný 
efekt. Ražba může být jak v provedení vystouplém, tak zahlou-
beném, a to i s možností jejich kombinace na jednom štítku. 
Zvýraznění trojrozměrného efektu se docílí reliéfním ražením, 
u něhož jsou hrany a plošky vyražené zkoseně. Razit však lze 
i definovanou strukturu a zvýraznit tak hlavní motiv.

Neméně zajímavým povrchovým zušlechtěním je diamantové 
broušení, aplikované na již hotovou vystouplou ražbu. Ta je 
přebroušena a vyleštěna dvěma diamanty, čímž vznikne lesklý 
rýhovaný povrch o zvolené šířce a hustotě rýh. Pokud chcete, 
aby váš motiv na štítku dostal zvláštní lesk, doporučujeme vy-
užít kartáčování. To může být podle zvoleného motivu buď ce-
loplošné, nebo parciální. Kartáčováním pak vznikají zajímavé 
plošky a linky s proměnným odleskem podle úhlu dopadu světla. 

Povrch štítku lze zušlechtit i nanesením speciální vrstvy bezbar-
vého nebo jednobarevného laku s kapičkovou strukturou. Tím 
ještě umocníme trojrozměrný efekt. Náročnější zákazníci si navíc 
nechávají povrch štítku doplnit mikrotiskem. Závěrem je třeba 
dodat, že hliníkové štítky se vyrábějí v lesklé stříbrné barvě, ale 
běžně se nechávají potisknout libovolnou barvou.

V současnosti umění firmy Rathgeber oceňuje více než 10 000 
renomovaných firem z celé Evropy. Zásadní jsou jejich dlou-
holeté zkušenosti, umění  vyvolat v zákazníkovi pozitivní 
emoce a podtrhnout dojem exkluzivity u luxusních výrob-
ků. Nehraje přitom roli, jak složité nebo velké logo potřebujete 
zpracovat. V Bystřici nad Pernštejnem najdou pro vaše produkty 
jasnou a nezaměnitelnou identitu.

www.rathgeber.cz
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SOUTĚŽ

Soutěž Model Young Package, kterou organizuje 
Czechdesign pro společnost Model Group, je největ-
ší svého druhu na světě a dává účastníkům jedineč-

nou možnost porovnat své návrhy v mezinárodní konku-
renci. Na výherce čekají ceny v celkové hodnotě 7 300 eur.

JÍDLO JE…
Letošní téma může oslovit doopravdy každého. Jídlo 
bylo odnepaměti základní a univerzální lidskou potře-
bou. Avšak dávno už není jen o zahnání hladu. Jídlo je… 
rituál, umění, inspirace. Jídlo je… požitek, relax, zdraví, 
radost, vášeň, láska, závislost. Jídlo je zkrátka naší kaž-
dodenní součástí a správně navržený obal může zážitek 
z něho ještě umocnit.

Obaly dnes již neplní pouze ochrannou funkci, ale často 
vyprávějí příběh, který dokáže zaujmout a vyvolat v li-
dech zájem a emoce. Může to být příběh kvality, půvo-
du, organického nebo farmářského pěstování či příběh 
přípravy. Obal také dokáže vyzdvihnout jídlo na úroveň 
dárku, dokáže pobavit, překvapit, vyvolat v nás radost, 
vytrhnout nás ze stereotypu a vrátit do přítomnosti. Stej-
ně jako jídlo, které ukrývá, musí i obal splňovat ty nejpřís-
nější podmínky na kvalitu, šetrnost k planetě a zároveň 
praktičnost. Dokážete takový obal navrhnout?

Podmínky	účasti
Mezinárodní soutěž Model Young Package má dvě ka-
tegorie. Do kategorie High Schools se mohou přihlásit 
studenti středních a vyšších odborných škol. Druhá ka-
tegorie, Unlimited, je určena pro studenty vysokých škol 
a designéry bez omezení věku.

Soutěžící se mohou registrovat pomocí online registrač-
ního formuláře na webových stránkách Model Young 

Package a poté zašlou své práce poštou na adresu or-
ganizátora Czechdesign. 

Deadline	pro	zaslání	prací	je	11.	května	2022.

Ceny,	které	stojí	za	to
Soutěžící čekají odměny v celkové hodnotě 7 300 eur 
a pro jednoho i skvělá příležitost v podobě třítýdenní ho-
norované stáže v Inovačním centru firmy Model Group.

Kategorie	Unlimited	–	univerzity	&	designéři:
1. místo: 2 500 eur 
2. místo: 1 200 eur 
3. místo: 1 000 eur

Kategorie	High	Schools	–	střední	školy	a	vyšší	
odborné	školy:
1. místo: 1 500 eur 
2. místo: 600 eur 
3. místo: 500 eur

Dále	budou	uděleny	zvláštní	ceny:
Cena Inovačního centra Model Group 
Cena Czechdesign 
Cena předsedy poroty

Porota, jejímž předsedou je český obalový designér Jan Čin-
čera, bude hodnotit reálné návrhy. Výsledky budou vyhlá-
šeny v září 2022 v Praze a nejlepší práce budou vystaveny.

Více informací a kompletní pravidla se dozvíte na strán-
kách Model Young Package.

Mediálním partnerem soutěže je tradičně i magazín Pac-
kaging Herald.

Soutěž	Model	Young	Package	 
víří	nejen	smysly	
Po roční pauze odstartoval dlouho očekávaný 26. ročník 
soutěže obalového designu Model Young Package. 
Letošním tématem je Food is… aneb Co pro nás znamená 
jídlo? Může obal povznést jídlo do jiných výšin a stát se díky 
tomu ještě větším zážitkem?

Adriana Weberová
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Na Slovensku se od nového roku rozjelo zálohování 
PET lahví a plechovek. Co si o tomto kroku myslíte? 
Dojde podle vás například ke kýženému omezení tzv. 
litteringu?
Opravdu si nemyslím, že zálohováním PET lahví a ple-
chovek dojde nějak významně ke snížení množství od-

padu, který je volně pohozený na zemi. Samozřejmě 
neznám situaci na Slovensku, ale v Česku tvoří větší 
část pohozeného odpadu měkké plastové obaly od slad-
kostí, cigaretové nedopalky, žvýkačky, hygienické po-
třeby, drobný papírový odpad (účtenky, jízdenky, obaly 
od žvýkaček apod.) a až potom plechovky a PET lahve, 

Zálohový systém: vyhozené 
peníze?
O zálohování či nezálohování PET lahví 
a plechovek se vedou živé diskuse. Pro je 
dlouhodobě významný nápojář Mattoni 1873, ke 
kterému se nedávno přidali v rámci Iniciativy pro 
zálohování další klíčoví hráči na nápojovém poli. 
„Asi jsem škarohlíd, ale já opravdu zatím žádnou 
výhodu pro naše odpadové hospodářství ani 
pro přírodu nevidím,“ myslí si o zálohování 
expertka na odpadové hospodářství Alena 
Myslivcová Fučíková. Naopak vidí spíše rizika.

Adriana Weberová Expertka na odpadové hospodářství Alena Myslivcová Fučíková  
z Univerzity Hradec Králové
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kterých ale podle mého názoru není takové množství, 
aby se kvůli nim musel zavádět zálohový systém. Spíše 
bych se zaměřila na zvýšení efektivity v rámci systému 
třídění odpadu a hlavně jeho dalšího zpracování, pokud 
tedy je cílem, aby PET lahve na Slovensku nekončily na 
skládkách, ale byly dále využívány. 

Jaké	vidíte	v	podobném	zálohovém	systému	výhody	
nebo	nevýhody?
Asi jsem škarohlíd, ale já opravdu zatím žádnou výhodu 
pro naše odpadové hospodářství ani pro přírodu nevi-
dím. Výhoda to je vlastně jen pro firmu, která díky tomu 
může mít větší přísun kvalitnější suroviny v tzv. food 
grade kvalitě pro výrobu nových lahví s využitím rPET. 
Nevýhod je z mého pohledu celá řada – další materiá-
lový tok spojený s nárůstem dopravy, finanční náklady 
na zřízení a udržování celého systému, změna motivace 
v nakládání s odpadem v domácnostech, zvýšené spo-
třební výdaje, vyšší výdaje za odpad, protože ze žlutých 
popelnic zmizí téměř jediná obchodovatelná komodita, 
nedostatečné skladovací kapacity v obchodech a dalo 
by se pokračovat dál. 

Zálohový systém jednoduše nevyřeší problémy odpado-
vého hospodářství jako celku, nepřispěje ani částečně, 
naopak jej může poškodit. Takto měnit směřování celé-
ho systému by bylo nekoncepční a krátkozraké. Konec-
konců se slibovaným koncem skládkování budou muset 
přijít daleko větší změny v této oblasti. Nebudeme se 
samozřejmě bavit o tom, kdy konec skládkování opravdu 
nastane, protože se to celé podobá spíše frašce. Ovšem 
až se této slávy dočkáme, bude nutné zásadně posílit 
oblast dalšího zpracování odpadu a opravdu intenzivně 
se zaměřit na recyklační technologie a podporu využívá-
ní recyklátu stejně tak jako na možnosti energetického 
využití odpadů. PET je jen zlomkem plastového odpadu. 
Jeho zpracování je třeba řešit jako celek, což předpoklá-
dám, že bude muset nastat v nějakém rozumném časo-

vém horizontu, a tím pádem zálohování PET lahví by pak 
mohly skutečně být pouze vyhozené peníze.

Jak	vnímáte	současný	systém	třídění	odpadu	
v	České	republice?
Ráda říkám, že v třídění odpadu jsme jedničky. A podle 
různých dostupných srovnání skutečně jsme na předních 
příčkách, co se týče třídění, to je neoddiskutovatelný 
fakt. Tento fungující systém je postaven na tzv. rozšířené 
odpovědnosti výrobců. Je samozřejmě správné veřejně 
diskutovat i o jiných alternativách, nicméně vždy by tyto 
možné alternativy měly být posuzovány s ohledem na 
celkový stav dané problematiky a nesoustředit se jen na 
jednu oblast. Mohlo by to vést k nesystematickým zá-
sahům a destabilizaci celku. Na druhou stranu je nutné 
přiznat, že své hranice v třídění jsme podle mě již dosáhli 
a zdá se, že další zvýšení efektivity není moc možné. 
Nastává tedy otázka, jak pokračovat dál, abychom byli 
s to dosáhnout závazků v rámci EU.

Co	by	podle	vás	pomohlo	k	lepšímu	třídění	
a	následnému	zpracování	petek	a	plechovek?
U plechovek bych osobně zvýšila počty kontejnerů 
a košů. I když plechovek ve srovnání s plastem není 
tolik, aby musely mít srovnatelně kontejnerů, přesto si 
myslím, že jejich třídění trpí tím, že nejsou shromažďo-
vací prostředky pro ně určené v dostatečném množství 
dostupné. U PET lahví přiznám se, že nevím. Z dlouho-
dobého hlediska se mi zdá, že jsme na svém maximu. 
I přes různé kampaně o třídění jejich počet významněji 
neroste, ale ani neklesá.

Co	říkáte	na	Iniciativu	pro	zálohování,	do	které	se	
zapojili	významní	nápojáři?	(Pozn.: představili jsme ji 
více v prosincovém vydání Packaging Herald.)
Jak už jsem zmiňovala, je velice dobře, že existuje de-
bata o možných alternativách v rámci systému odpado-
vého hospodářství. Rizika jimi navrhovaného řešení jsou 
nicméně velká a mají dopad na celou řadu subjektů od 
spotřebitelů přes obchody až po odpadové hospodář-
ství měst a obcí. 

Zálohový systém jednoduše 
nevyřeší problémy odpadového 

hospodářství jako celku, nepřispěje 
ani částečně, naopak jej může 

poškodit.
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Co	máte	konkrétně	na	mysli?
Zálohování PET lahví prosazují zejména velké nápo-
jářské koncerny. Rozporů v jejich argumentaci je celá 
řada, informace prezentují neúplně. Samozřejmě jsou 
v kampani uváděny zejména pozitivní aspekty. Těch je 
pro nápojáře celá řada. Pro spotřebitele, obchodníka 
a přírodu či ekologii ale víceméně nic. Kdyby těmto fir-
mám šlo alespoň minimálně o ekologii, proč dávno ne-
prodávají své nápoje v čirých lahvích bez použití barviv? 
Proč nevyřešily dávno etiketu nápoje? Tím by následná 
recyklace byla významně usnadněna. Takto to je třeba 
zavedeno právě v některých jiných zemích, ale to už 
nikde moc nezaznívá. Nebo proč nezavedou systém na 
čepování svých nápojů do vlastních nádob? To by se 
ekologickým myšlenkám mohlo blížit. Dále finanční udr-
žitelnost celého systému po jeho zavedení je diskutabil-
ní. Celá potenciální cesta PET lahve naprosto odporuje 
principům lokálnosti a vytváří další paralelní tok odpadu. 
A dalo by se dále pokračovat. Když to shrnu, celá inicia-
tiva hraje spotřebiteli na city zejména tím, že vyzdvihuje 
vliv na ekologii – a zákazník tomu bohužel věří. To je ale 
z mého pohledu opravdu lež. Pevně věřím, že minister-
stvo životního prostředí díky své autoritě konečně za-
čne komunikovat směrem ven ke spotřebitelům a bude 
schopné opravdu správně vysvětlit celou problematiku 
a do budoucna snad i celý systém odpadového hospo-
dářství tak, aby nebylo tak snadné veřejnost tahat za nos 
kvůli vlastním zájmům.

Jaký	je	váš	názor	na	bioplasty?
Všeobecně se dá asi říci, že když se řekne bioplast, 
chceme vidět něco, co je vyrobené z přírod-
ních látek (ona ale i ropa je příroda), 
je netoxické, bez aditiv, plastifiká-
torů, barviv (když, tak jen opět pří-
rodních) a rozpadne se na vodu 
a kyslík. Když ne hned po vho-
zení na kompost, tak do druhého 
dne určitě. Problematika bioplas-
tů je ale velice složitá. Stále velkou 
otázkou třeba zůstává i to, zda výroba 
bioplastů z rostlin je nebo není energeticky 
výhodná. Takovým nešťastným příkladem 
je PLA (bioplast z kyseliny polymléčné). 
Je kompostovatelný pouze průmyslově, 
tedy ve zmiňovaném domácím kompo-
stu nemá moc šancí se rozpadnout. Ani 
klasické kompostárny jej nepřijímají, pro-
tože doba rozpadu i za specifických pod-
mínek je příliš dlouhá. Rozpadá se tedy 

na skládkách za vzniku mikroplastů, čímž se ale stává 
potenciální hrozbou pro životní prostředí. Ale spadá pod 
pojem bioplast. S rozpadem bioplastů je spojeno i to, 
že z nich vzniká velké procento oxidu uhličitého, trocha 
vody nebo metan. Benefity pro přírodu tedy opět spí-
še nijaké. Možná je to překvapivé, ale nejlepší je jejich 
energetické využití. Recyklace by v některých případech 
byla lepší, ale v současné době na to nemáme technolo-
gie. Nicméně plně a za běžných podmínek rozložitelné 
plasty tu své místo jistě mají. 

Moderní	je	také	návrat	k	bezobalovým	obchodům.	
Jde	o	správný	směr,	nebo	půjde	vždy	pouze	
o	okrajovou	záležitost?
Nevím, jestli bych to nazývala návratem, nějaký obal 
vždy byl a v řadě případů i nutně bude součástí mno-
ha výrobků. Dříve jen nebyly tolik rozšířené plastové 
obaly, například maso či uzenina se balily spotřebiteli 
do papíru nebo povoskovaného papíru. Ačkoliv doba 
pokročila a je nutné zachovávat nějaké hygienické 
standardy, je jen těžko k pochopení zatavování pár ko-
leček salámu do plastu. Ačkoliv sama občas do bez-
obalového obchodu zavítám, musím říci, že to, jak jsou 
v současné době obchody zmíněného typu nastavené, 

je rozhodně nepředurčuje k nějakému 
masivnějšímu rozšíření. Nabíze-

ný sortiment nezaujme masy 
nakupujících. V drtivé 

většině nemůže cenově 
konkurovat klasické-
mu obchodu, nenabí-
zí značky a výrobky, 
na které je spotřebitel 

zvyklý a které vyžaduje. 
Z mého pohledu tedy za-

tím stále půjde jen o okrajo-
vou záležitost pro pár srdcařů.

Co	říkáte	na	„antiplastové“	kampaně	
a	propagaci	papírových	a	dřevěných	
alternativ?
V této souvislosti nám stále uniká jedna klíčo-

vá věc. Tam, kde to jde, se musíme zaměřovat 

Nemyslím si, že zálohováním PET 
lahví a plechovek dojde významně  
ke snížení množství odpadu, který 

je volně pohozený na zemi.
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na potlačení jednorázovosti obalu a vyhýbat se jejich 
nadužívání. Nemělo by být naším cílem nahradit stej-
ná kvanta plastových věcí a obalů jiným jednorázovým 
materiálem. Aktuální novela zákona o obalech obsahuje 
některé nástroje, které by mohly vést k vyšší efektivitě 
v další práci s obalovými materiály. Díky ekomodulaci 
jsou výrobci tlačeni k tomu, aby jejich obaly byly ve větší 
míře recyklovatelné. Samozřejmě by nyní měly být více 
podporovány opakovaně použitelné obaly. Nicméně 
toto jsou věci, které pro běžnou veřejnost běží jaksi na 
pozadí. Zdá se mi, že je obecně nedostatek komunikace 
směrem ven ke spotřebiteli. Takže „igelitové“ tašky nebo 
plastové lžičky jsou sice nyní na černé listině, ale jsou 
nahrazovány ve shodné míře jinými materiálovými alter-
nativami a nedochází k jejich redukci. A to není dobře. 
Stačí si vzpomenout na úplné počátky plastových sáčků 
a tašek. Jedním z původních cílů bylo nahradit papírové 
pytlíky něčím, co lze použít opakovaně… A kam jsme se 
za chvíli dostali, že?

V	čem	máme	podle	vás	v	odpadovém	hospodářství	
největší	rezervy?	Co	by	se	u	nás	mělo	změnit?
Ačkoliv se situace pomalu zlepšuje, stále si myslím, že 
jsou velké rezervy v podpoře a nastavení tomuto tématu 
relevantních procesů týkajících se přímo cirkulární eko-
nomiky. Jednotlivé materiálové toky nejsou a v nějaké 
blízké době určitě nebudou uzavřené. Chybí podpora 
zpracovatelů, finanční zvýhodnění pro recyklované ma-
teriály a výrobky – a tady by se jednoznačně měl zapo-

jit stát. Výroba recyklovaných výrobků je ekonomicky 
znevýhodněna proti výrobkům z nových surovin, a tedy 
zákazník vždy sáhne po tom, co je pro něj finančně 
výhodnější a z jeho pohledu i kvalitnější. Zde je velice 
důležitá role státu, aby podpořil vytváření zpracovatel-
ských kapacit a také prodej recyklovaných výrobků, aby 
se staly pro zákazníka zajímavými. Ovšem jako největší 
brzdu vidím jednoznačně skládky, které jsou i přes ně-
které inovace v zákonech stále nejpohodlnějším a nej-
levnějším řešením, jak se zbavit téměř veškerého odpa-
du. Očekávaný konec skládkování v České republice se 
nám neustále rozplývá v nedohlednu, což je mimo jiné 
značně demotivující pro celou řadu firem, které v nej-
bližším horizontu byly připraveny se svými technologie-
mi na konec skládkování. Inovovaly, vynaložily nemalé 
finance na výzkum a vývoj a v podstatě se dočkaly opět 
jen slibů. Tato situace není dobrá a ani udržitelná. Ne-
dokážu si představit, že bychom si někdy mohli stanovit 
podobný cíl jako třeba Nizozemsko, které chce do roku 
2050 využívat výhradně recyklovatelné a obnovitelné 
zdroje. Podle všeho my v tu dobu budeme schvalovat 
další odpadový zákon s již několikátým odložením konce 
skládkování o dalších x let… 

Jednotlivé materiálové toky nejsou 
a v nějaké blízké době určitě 

nebudou uzavřené.
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V	čem	spočívá	tzv.	zelený	marketing?
Podstatou zeleného marketingu je udržitelné a zodpo-
vědné smýšlení napříč celým marketingovým mixem. To 
znamená, že chce-li firma dělat zelený marketing, musí 
vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí, a to po-
mocí vhodných výrobních procesů za dodržení spole-
čensky a environmentálně udržitelných „norem“, které 
odpovídají principům cirkularity. Samotná výroba a logis-
tika má být postavena na co nejnižší produkci tzv. uhlíko-
vé stopy.  Adekvátně k tomu má být zvolena cena, kte-
rá reflektuje náklady, ale není navýšena o tolik, aby se 

zboží stalo pro mnohé zá-
kazníky nedosažitelným. 
Ruku v ruce se zmíněným 
konceptem jde i správně 
zvolená komunikace, 
která informuje o těchto 
aktivitách různé skupiny 
stakeholderů. Důležité je 
zvolit správnou intenzitu 
komunikace, vhodné na-
časování a samozřejmě 

Zelený	marketing	–	zrádný	
fenomén	dnešní	doby
Na ekologii a ochranu životního prostředí je kladen stále větší důraz. Tento trend je patrný snad 
napříč všemi odvětvími. Musí na něj reagovat například i výrobci baleného zboží. Často ale při hledání 
vhodnějšího materiálu narazí na nástrahy tzv. greenwashingu, na který se zaměřila Petra Koudelková 
z Fakulty sociálních věd UK, Katedry marketingové komunikace a PR, která se tomuto tématu 
dlouhodobě věnuje.

Hana Hradecká, EKO-KOM

Petra Koudelková 
z Fakulty sociálních věd UK
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správná slova. Právě kvůli špatně zvoleným tvrzením 
a vizuálům se firmy, někdy vědomky, někdy nevědomky, 
dopouštějí tzv. greenwashingu. Greenwashing vlastně 
není nic jiného než zjednodušeně řečeno prezentace 
firmy na veřejnosti jako lepší v otázkách udržitelnosti 
a šetrnosti k životnímu prostředí, než jaká ve skuteč-
nosti je. 

V	jakých	oborech	je	greenwashing	
nejrozšířenější?	A	naopak:	existuje	
odvětví,	které	by	jím	bylo	dosud	
nedotčené?	
S greenwashingem se nejčastěji 
setkáváme v módním průmyslu, 
ale velmi patrný je také mezi 
drogistickými a kosmetický-
mi produkty, ačkoliv zrovna 
v poslední zmiňované kate-
gorii dochází k postupnému 
úbytku greenwashingových 
aktivit, což vnímám velmi 
pozitivně. Co již ale není po-
zitivní, je skutečnost, že ně-
jaký ten greenwashingový „hřích“ můžeme najít snad 
téměř v každém odvětví. Přece jen těch hříchů je sedm 
a některé literatury hovoří až o deseti možných a to už 
dává hodně příležitostí k jeho aplikaci do praxe. Mezi 
nejčastější hříchy patří irelevantní tvrzení, vágní tvrzení, 
lživé argumenty, zatajený háček, menší zlo, chybějící 
důkazy a uctívání falešných autorit. 

Jak	se	mohou	firmy	greenwashingu	bránit?	Na	jaká	
tvrzení	o	svých	výrobcích	a	obalech	by	si	měly	dát	
největší	pozor?
Jako první krok bych doporučila, aby firmy vzdělávaly 
svoje zákazníky. Někdy se totiž i pravdivé tvrzení může 
některým zákazníkům jevit jako greenwashingové, pro-
tože dané problematice zcela nerozumějí a na internetu 
se nachází velké množství zavádějících nebo nejasných 
informací. Dále by firmy měly velmi dobře znát tzv. hří-
chy greenwashingu, které jsou velkým ukazatelem toho, 
co ještě je v pořádku a co už ne. Mohu uvést příklad, 

kdy některé společnosti dají na své prací produkty ná-
pis „bez fosfátů“. Jedná se o irelevantní tvrzení, protože 
použití fosfátů v pracích prostředcích je v ČR zakázáno, 

tuším, od roku 2006. Z toho plyne, že zmíněný 
prvek se nesmí vyskytovat v žádném pracím 

přípravku a firmy, které nápis uvedou na 
obale svého produktu, se tak chtějí stát 

lepšími v očích zákazníků, což znamená, 
že si jen zlepšují svou konkurenční po-

zici na trhu na úkor přírody, platných 
zákonů a svých konkurentů. Ovšem 

za jeden z nejhorších hříchů bych 
označila lživý argument, kdy fir-

ma záměrně uvádí nepravdivé 
informace. 

Pokud	bychom	chtěli	dát	
na	obal	značku,	že	se	
jedná	o	výrobek	„příznivý	
životnímu	prostředí“,	jakou	
byste	nám	doporučila?	
Otázka značek, tedy certifi-
kátů, je docela komplikova-

ná. V prvé řadě je nutné rozlišovat, zda se jedná o cer-
tifikáty na materiálové, produktové nebo firemní úrovni, 
a podle toho vybírat. Určitě bych doporučila vybírat vý-
znamnější certifikáty od nezávislých certifikačních orgá-
nů, které jsou důvěryhodné a známé mezi spotřebiteli. 

Vyznat se v certifikátech je ale poměrně náročné, pro-
tože existují tisíce různých certifikátů z různých zemí, 
což samo o sobě značně znesnadňuje správný výběr. 
Toho firmy také někdy zneužívají – spoléhají se na sku-
tečnost, že se v dané problematice spotřebitelé příliš 
nevyznají, a přidají si tak samy nějakou speciální značku, 
která je líbivá a opatřená vhodným komentářem. Jedna 
certifikační značka se v záplavě dalších přece ztratí. Tím 
jsme se dostali k dalšímu greenwashingovému hříchu, 
uctívání falešných autorit, kdy si firmy vlastně vytvoří 
svůj nový certifikační znak. Jak ale říkám, problematika 
certifikačních značek je hodně komplexní a nelze dát 
jednoznačné doporučení už jen proto, že v každém od-
větví máme různé požadavky a nároky na kvalitu a eko-
logické chování. 

Greenwashing vlastně není nic 
jiného než prezentace firmy na 
veřejnosti jako lepší, než jaká ve 

skutečnosti je.

Samotná výroba a logistika má být 
postavena na co nejnižší produkci 

uhlíkové stopy.
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Každopádně bych apelovala na firmy, aby komunikova-
ly se svými zákazníky a vysvětlily jim, proč si vybraly 
konkrétní certifikační značku a co to vlastně znamená. 
Jaký přínos zvolená značka má. Takto poučený zákazník 
bude příště vybírat s větší jistotou a obezřetností. 

Bavíme	se	o	podnicích,	ale	s	greenwashingem	se	
setkávají	i	spotřebitelé.	Na	co	by	si	měli	dát	pozor,	
aby	tzv.	nenaletěli?	
Obecně mohu doporučit, aby 
se lidé zajímali, od koho naku-
pují a jak se firma chová k pří-
rodě a ke společnosti. Dále 
by měli produkt posuzovat 
komplexně a zapojit při tom 
kritické myšlení. Může se stát, 
že firma napíše, že je její produkt vyroben z 30 % z re-
cyklovaného materiálu a může k tomu mít platný certi-
fikát. Co je to ale platné, když se produkt vyrábí někde, 
kde nejsou dodržována základní lidská práva, továrna je 
v prostředí, které je velmi chudé a ona sama nepřispívá 
ke zlepšení ekonomické situace, výroba silně znečišťu-
je okolí nebo produkuje nadměrné množství odpadu, 
a navíc k nám produkt putuje z druhého konce světa, 
což ještě více zhoršuje jeho uhlíkovou stopu. Potom se 
jedná hned o několik závažných greenwashingových hří-
chů, jako je menší zlo a zatajený háček aj. Další vodítko 
může být, že si zákazník vybírá certifikované výrobky 
a tyto certifikáty zná nebo je dokáže snadno dohledat 
a porozumí jejich znění. 

Máte	nějaké	srovnání	ČR	se	zahraničím?	Je	na	tom	
ČR	z	hlediska	greenwashingu	(nástrahy	versus	
odolnost	firem)	lépe,	nebo	hůře?	Který	stát	je	na	tom	
nejlépe,	a	kde	je	situace	naopak	nejhorší?
Nechtěla bych soudit jednotlivé státy, protože mi to zce-
la nepřísluší a nemám k tomu ani dostatek dat. Co je 
ovšem zajímavé, je fakt, že mnoho států má svoje spe-
ciální zelené normy a pravidla, jež mají firmám pomoci 

se vyvarovat či zamezit jim 
v greenwashingových akti-
vitách. Například v USA je to 
FTC Green Guide, který vydá-
vá Federální obchodní komise, 
ve Velké Británii zase Green 
Claim Codex a další. U nás se 
stále můžeme řídit ISO norma-

mi nebo zákonem o ochraně spotřebitele a klamavé re-
klamě. Mně osobně chybí nějaká novodobá norma, kte-
rá by reflektovala dynamicky se vyvíjející změny na poli 
greenwashingu a zeleného marketingu. Možná i proto 
je posuzování různých marketingových tvrzení a vizuálů 
v západních, ale i severních zemích přísnější než u nás. 
Nemalý vliv na to samozřejmě také má angažovanost 
samotných spotřebitelů, kteří se o téma environmentální 
problematiky zajímají daleko intenzivněji, než je tomu 
u těch českých. V poslední době se situace ale mění, 
a zejména mladá generace má velkou touhu vyhledávat 
nové informace týkající se péče o přírodu a zodpověd-
ného chování vůbec, což je velké pozitivum, které pro 
nás může být v budoucnu nesmírně cenné. 

Doporučuji, aby se lidé zajímali,  
od koho nakupují  

a jak se firma chová  
k přírodě a ke společnosti.



Nahrazení problematických
plastů inovativním
designem

DS Smith
Packaging

Podle nedávných studií:

Čtyři z pěti lidí (80 %) říkají, že
změna klimatu je pro ně důležitá.

64 % spotřebitelů je ochotno
zaplatit více za udržitelné obaly.

78 % lidí preferuje výrobek
s jasným označením, že je šetrný
k životnímu prostředí.

Průměrný Evropan má vyhodit
neuvěřitelných 41 % svého
recyklovatelného odpadu
do odpadkového koše.

Více na: www.blog.dssmith.com/cz

Věříme, že substituce problematických plastů v obalech zcela obnovitelnými materiály na bázi
papírových vláken je udržitelnou alternativou, kterou spotřebitelé požadují a aktivně vyhledávají.
Jsme stoprocentně odhodláni pomáhat našim zákazníkům nalézat nová inovativní řešení.

Naši designéři již vytvořili více než 1 000 návrhů pro miliony výrobků zaměřených na omezení
používání problematických plastů. I malé změny, jako je nahrazení plastové těsnicí pásky
samosvornými klapkami nebo plastových etiket tiskem přímo na lepenku, mohou mít
obrovský ekologický přínos.

Co znamená nahrazení problematických plastů?
Znamená to vývoj inovativních obalových řešení, která mohou být udržitelnějšími alternativami
jako jsou např:

Nahrazení problematických
plastů inovativnímdesignem

Naším cílem je spolupracovat s každým zákazníkem na řešení jeho obalových
výzev.

Neúnavně se snažíme najít řešení pro jejich ,,jednorázové“ a ,,obtížně recyklovatelné" obaly.
Našich 700 designérů využívá principy cirkulárního designu. Tím eliminují vznik odpadu
a znečištění. Využívají materiály tak, aby byly obaly snadno recyklovatelné nebo opakovaně
použitelné. Neustále rozšiřujeme naše portfolio obalových řešení, která mohou nahradit
problematické plasty.

Nikdy neděláme kompromisy ve výkonu a kvalitě našich obalových řešení.

Odstranění
jednorázových plastů
pro čerstvé potraviny
(od plastových sáčků
po boxy na jídlo).

Výměna plastových
kroužků za řešení
z vlnité lepenky
pro balení šesti kusů
plechovek.

Místo použití plastových
štítků tisknete přímo
na lepenku.

Nahrazení plastů 100%
výplní z lepenky
pro ochranu balených
výrobků.

Nahrazení plastů pro
řešení vystavení
na regálech.
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Našinci vykládat asi netřeba: Plzeňský Prazdroj za-
čal v roce 1842 vařit světlý ležák nového typu. 
Tento typ spodně kvašeného piva (pils, pilsner) 

dnes tvoří přibližně dvě třetiny světové produkce svět-
lých piv. Víte však, že někdejší národní podnik patří mezi 
první společnosti, které u nás začaly využívat Systém 
GS1? Pivovar obdržel GS1 Company prefix již v roce 
1984. Jen takto mohl vyvážet k západním odběratelům, 
kteří identifikaci čárovými kódy GS1 začali postupně vy-
žadovat od konce 70. let. 

Stejně jako tehdy i dnes vede Plzeňský Prazdroj v obje-
mech vyrobeného piva v Česku a v exportech do zahrani-
čí. Do jeho skupiny patří také pivovary Radegast a Velké 
Popovice. Souhrnná produkce přesahuje 11 mil. hl ročně. 

Požadavkem	byly	nákladově	přívětivější	varianty
Management pivovaru se před časem rozhodl pro ob-
měnu zařízení pro označování palet určených k expe-

dici v mateřském 
závodě v Plzni. 
Plzeňský Prazdroj 
využíval pro apli-
kaci standardních 
logistických etiket 
GS1 řešení, které 
se ukázalo jako 
ekonomicky příliš 
náročné. Již dříve 
zajišťovala servis 
těchto aplikátorů 
společnost KODYS, akreditovaný partner GS1 Czech 
Republic, proto ji uživatel oslovil s požadavkem na do-
dání nákladově přívětivější varianty. „Chtěli jsme dodat 
ekonomicky udržitelné řešení s vysokou mechanickou 
spolehlivostí a dlouhou životností, které by nahradi-
lo současné aplikátory. Spolu s tím zajistit dostupnost 
servisní podpory i náhradních dílů. Poptávka zahrnovala 

Nové	aplikátory	logistických	
etiket	GS1	v	Plzeňském	
Prazdroji
Zvýšení produktivity až na 90 palet za hodinu při snížení nákladů a větší dostupnosti servisních 
služeb. Takového výsledku dosáhl Plzeňský Prazdroj implementací aplikátorů paletových etiket od 
společnosti KODYS, akreditovaného partnera GS1 Czech Republic.

Mikuláš Černý
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softwarové řešení, které by umožnilo komunikaci stávají-
cím i nově nasazeným aplikačním strojům s naším infor-
mačním systémem,“ vysvětluje Ondřej Sýkora, vedoucí 
automatizace v Plzeňském Prazdroji. 

Navržen	byl	K.aplikátor	170T3
Po provedené analýze KODYS navrhl vlastní řešení – tzv. 
K.aplikátor 170T3 pro označování palet až ze tří stran 
v souladu se Systémem GS1. Pro konstrukci zařízení 
byly zvoleny standardní komponenty renomovaných 
výrobců, zaručující dostupnost náhradních dílů a snad-
ný servis. Funkce stroje zajišťuje průmyslový ovladač 
Siemens řady 1500 s komunikací dat v reálném čase 
na server, který sdílí data s panelovým PC – uživatel-
ským rozhraním aplikátoru. Dotykový panel umožňuje 
pracovníkům jednoduchou obsluhu i údržbu a zajišťuje 
přehledné informace o provozu aplikátoru. „Hlavní řídicí 
komponentu představuje serverová aplikace, která zajiš-
ťuje oboustrannou komunikaci aplikačních strojů s nadří-
zeným podnikovým systémem SAP,“ doplňuje Milan Port, 
vedoucí oddělení automatizace ve společnosti KODYS. 

Klíčový	požadavek	byl	splněn
Systémový integrátor začal na projektu pracovat v po-
lovině roku 2019. Do konce roku byl zhotoven prototyp 
aplikátoru. Po doladění aplikačních cyklů byl K.aplikátor 
v lednu 2020 předán zákazníkovi se všemi souvisejícími 

službami, jako jsou implementace, konfigurace, zaškole-
ní obsluhy a napojení na informační systém. Souběžně 
s instalací aplikátoru byla nasazena i serverová aplika-
ce, která zpracovává data nejen z nového aplikátoru, 
ale i ze všech dříve dodaných zařízení jiných výrobců 
a předává data do dalších logistických aplikací a do SAP. 
„Klíčový požadavek, zlepšení dostupnosti servisní pod-
pory a snížení nákladů na provoz systému zpracování 
dat o paletách a aplikaci paletových štítků, byl splněn,“ 
říká Ondřej Sýkora. 

Řešení	zvládne	90	palet	
za	hodinu	
„Softwarové řešení od 
Kodysu kompletně nahra-
dilo dosavadní komuni-
kační rozhraní se stávají-
cími aplikačními systémy. 
Díky uživatelsky přívěti-
vějšímu rozhraní se na-
šim operátorům aplikátor 
snáze ovládá,“ doplňuje 
Ondřej Sýkora. To spolu 
s rychlou instalací spo-
třebního materiálu vedlo 
ke zvýšení produktivity, 
která dosahuje 90 palet 
za hodinu.

Dodejme, že během prv-
ních čtyř měsíců bylo SW 
aplikací zpracováno více 
než 730 000 palet. „Ře-
šení plánujeme rozšířit 
i do ostatních výrobních 
závodů v Popovicích 
a Nošovicích,“ uzavírá 
vedoucí automatizace 
ve společnosti Plzeňský 
Prazdroj. 

Funkce	řešení	pro	aplikaci	logistických	etiket	GS1	
• Termotransferový tisk a aplikace rychlostí až 120 palet 

za hodinu 
• Kontrola nanesení samolepicí etikety na paletovou 

jednotku 
• Načtení SSCC kódu po aplikaci etikety 
• Evidence SSCC do databáze vyrobených palet – vstup-

ní databáze pro systém traceability 
• Označení nekompletních palet (jiný počet výrobků na 

paletě – poslední paleta) 
• Ruční režim tisku etiket

Přínosy	
• Úspora materiálu – tiskne se pouze potřebný počet 

etiket 
• Úspora času při označování a vyšší produktivita 
• Okamžitá dostupnost informací o výrobcích a jejich 

umístění 
• Zpětná vysledovatelnost produktů 
• Eliminace náhodných chyb 
• Dostupnost komponent

GS1	logistická	etiketa	a	SSCC
• Globálně unikátní identifikace logistických jednotek 

(nejčastěji palet) čárovými kódy GS1 představuje vý-
znamný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a přesnost 
dodavatelských řetězců. Současně tvoří základ procesu 
vysledovatelnosti. 

• Pro označování logistických jednotek je v Systému GS1 
určen tzv. SSCC kód (Serial Shipping Container Code). 
Je povinně součástí každé GS1 logistické etikety v pro-
vedení čárového kódu GS1-128.
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Arplank	je	náhradou	za	síťované	pěny
Společnost IRE-TEX začala nedávno testovat a použí-
vat novinku od společnosti JSP: recyklovaný pěnový 
materiál Arplank, který je náhradou za síťované pěny 
používané ve vratných obalech. Arplank je vyroben z ex-
pandovaného nezesíťovaného polyetylenu (EPE). Jako 
jeden z mála EPE je Arplank vyráběn a používán zcela 
bez uvolňování VOC (těkavých organických sloučenin) 
či jiných nebezpečných látek. Během procesu lisování 
jsou granule PE, částečně vyrobené z recyklátu, tepelně 
spojeny parou. Materiál vykazuje opakovanou vysokou 
absorpci nárazu a tepelnou stálost od −60 do 100 °C. 
Arplank je jakožto tlumicí materiál absorbující energii 
zvláště vhodný pro výrobky vyžadující tlumení nárazů 
a vibrací, izolaci a chemickou odolnost. Odolává opako-
vaným rázům bez poškození, je velmi lehký a neabraziv-
ní pro povrchy třídy A. Na rozdíl od tradičních pěn, které 
mají různé vlastnosti ve směru extruze, svislé a vodo-
rovné osy, má stejné vlastnosti bez ohledu na orientaci. 
K dispozici je v blocích o tloušťce 150 mm. 

Packing	Experts	doporučují	Niupack
Další tip jsme získali od Ondřeje Pernici z olomoucké 
společnosti EKOFOL, která je členem zhruba desetičlen-
né evropské skupiny Packing Experts, hledající a dopo-
ručující nová udržitelná řešení a alternativy ke stávají-
cím obalům i jejich fixacím. Papírová voština Niupack 
zabraňuje pohybu, posouvání a naklánění zboží během 
přepravy, snižuje uhlíkovou stopu až o polovinu opro-
ti standardním materiálům, je recyklovatelná a znovu-
použitelná. Je výsledkem více než pětiletého vývoje 
včetně laboratorních testů. Velikost jednotlivých buněk 
voštiny se řídí potřebami klientů, přičemž platí, že čím 
menší buňky, tím odolnější Niupack. Základní provede-
ní je vhodným řešením pro pozemní přepravu s malými 
mezerami mezi paletami (5–10 cm). Niupack S je určen 
zejména pro kamionovou přepravu a pro potravinářský 
a nápojový průmysl. Zabraňuje riziku tzv. podvěšení 
a dominovému efektu, k němuž dochází při brzdění 
a zrychlování během přepravy. Niupack Double je ur-
čen pro vyplnění velkých mezer v přepravě, pokud se 

Fixace:	sílící	trend	
udržitelnosti
Fixace jsou nepostradatelné zejména v logistice. Na následujících řádcích proto přinášíme 
několik zajímavých řešení z poslední doby. Je na nich patrný i sílící trend udržitelnosti, mimo jiné 
v optimalizaci množství materiálu nutného k fixaci, ale i v rostoucím podílu recyklátu. 

Miroslav Dočkal

Arplank je recyklovanou náhradou za síťované pěny, dobře použitelnou právě ve fixacích.
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palety nepřepravují ve dvojicích. Niupack L je používán 
především v přepravě námořními kontejnery a zabraňuje 
naklánění a kývání zboží. Určen je pro potraviny, nápoje, 
výrobky chemického průmyslu, ale i pro dopravní a lo-
gistické společnosti obecně. Další varianta, Niublock, 
byla vytvořena k ochraně tuhého zboží v sektorech, 
které pracují se stroji a spotřební elektronikou. Poslední 
novinkou je Niubox, který lze složit. Šetří místo při pře-
pravě i skladování. 

Protiskluzové	proložky	a	fólie	Ecologistik
Společnost Packung představila řešení v systému Eco-
logistik, který je alternativou ke dřevěným i plastovým 
paletám. Do tohoto bezpaletového systému patří mj. 
„lepenkové palety“ (protiskluzové proložky) Slipsheet, 
umožňující zvýšit množství přepravovaného produktu, 
protože k transportu lze využít i 150mm ploch pro vidlice 
vysokozdvižného vozíku. Nosnost paletové jednotky činí 
až 1 500 kg. Proložky ze strojní lepenky mají plošnou 
hmotnost 650 g/m2, z vlnité lepenky 750 g/m2. 

Pro stabilizaci paletové jednotky je možné použít i pro-
tiskluzovou MDPE fólii Stabufilm 65 s plošnou hmotnos-
tí 60 g/m2. Vhodná je pro kusové zásilky, které nejsou 
zcela rovné, a pro prostředí s vysokou vlhkostí. Lze ji 
využít zejména pro balení potravin, chemických výrobků 
a strojů, například v barelech, kyblících nebo lahvích. 

Papír	místo	plastu:	Stepa	FiLLiP	Box
Dalším příkladem je FiLLiP Box od společnosti Stepa. 
Jde o výplňový papír jakožto alternativu k plastovým 
výplním, která zároveň šetří prostor. Určen je pro balení 

zásilek v malých a středních množstvích, zejména pro 
provozovatele online obchodů včetně začátečníků v této 
oblasti, a stejně tak i pro soukromé dodávky zásilek.

Vzhledem k malým 
rozměrům krabice je 
nenáročný na prostor 
a umožňuje mobilní 
použití. Uvnitř boxu 
je 450 m dlouhá role 
recyklovaného papíru 
šířky 38 cm, postupně 
odmotávaná skrze otvor.

Rozšířeným	pomocníkem	při	fixaci	je	fólie
Závěrem pouze připomeňme, že rozšířenou ochrannou 
fixací zboží na paletách i mimo ně stále zůstává ovinova-
cí strečová fólie. I zde se samozřejmě objevují novinky, 
jako je vysoce lepivá 67vrstvá nanofólie s garantova-
nou průtažností až 380 % a tloušťkou od 10 do 23 mik-
ronů, nabízená od loňského roku společností Ampara. 
Za zmínku stojí i nové modely ovinovacích strojů, často 
nabízené i dodavateli obalových materiálů, jako je na-
příklad RAJA. Ta nabízí stroj RJ šetřící až 75 % času při 
ovinu a zabalení jednoho balíku mu trvá jen 15 sekund. 
Navíc je na něm možno balit i kruhové předměty. Jde 
ale o samostatné téma, kterému se budeme věnovat 
někdy příště. 

Niupack je určen zejména k fixaci zboží během přepravy.

Pro stabilizaci paletové jednotky slouží rovněž fólie Stabufilm  
od společnosti Packung.

FiLLiP Box, výplňový papír  
nabízený společností Stepa

Bezpaletový systém na videu
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Na poli automatizace v intralogistice se pohybu-
je například společnost STILL. Automatizace ve 
skladu může mít podle Filipa Šustka, sales en-

gineer advanced applications, mnoho podob. Některé 
provozy využívají kompletní automatizaci, jiné chtějí au-
tomatizovat jen některé procesy. V tomto směru vždy 
záleží na konkrétních potřebách zákazníka a jeho po-
žadavcích. Cíl je vždy v podstatě stejný – zjednodušit 
a zefektivnit skladové procesy. „Automatizace pomáhá 
především při opakujících se činnostech. Ušetřenou lid-
skou sílu lze poté využít pro práci s vyšší přidanou hod-
notou,“ upozorňuje Filip Šustek. 

Hlavním benefitem automatizace v oblasti logistiky je 
podle Martina Koudelky, vedoucího marketingu společ-
nosti Jungheinrich ČR, růst produktivity lidské práce, 

čímž roste i konku-
renceschopnost celé 
firmy. „Pro zákazníka 
v Evropě je automa-
tizace jednou z cest, 
jak udržet výrobu ve 
vlastních rukou, mít 
kontrolu nad kvalitou 
a spolehlivostí výro-
by i logistických pro-
cesů. Pro manipulaci 
se využívají nejčastěji 
automatizované níz-
ko- a vysokozdvižné 
vozíky, pro skladová-
ní pak autoVNA vozí-

Covid	přeje	automatizaci
Užitečnými pomocníky se vedle klasické manipulační techniky ve skladových procesech stávají 
automatizovaná řešení. Ta již nějakou dobu nechybějí v nabídce hlavních hráčů v intralogistice, 
přesněji řečeno patří mezi hlavní trendy. A právě na její hlavní benefity se zaměříme.

Adriana Weberová

Přepravní robot AMR  
a vysokozdvižný vozík EKS 215a
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ky nebo sklady s regálovými zakladači.“ Nejnovějšími 
přírůstky do rodiny automatických strojů jsou přepravní 
robot AMR (autonomní mobilní robot) a automatický vo-
zík EKS 215a určený na samostatné zaskladňování zboží 
až do výšky šesti metrů. „Přidání arculee AMR rozšiřuje 
portfolio automatizačních řešení a umožňuje jejich využi-
tí v oblastech, jako je přeprava nákladu a vychystávání 
zboží na objednávku na bázi autonomních robotů. Jde 
zejména o využití ve spodních úrovních skladu,“ doplňu-
je Martin Koudelka.

Zapomenout bychom neměli na bezpečnost a další be-
nefity. „Automatizace přináší přesnost, bezporuchovost 
a stoprocentní disponibilitu. Na rozdíl od zaměstnan-
ce automat pracuje soustavně, bez přestávek, plynule 
a v optimálním módu. Pracuje neúnavně v noci, potmě, 
nepotřebuje přestávky, takže je v konečném důsledku 
mnohem produktivnější a efektivnější,“ připomíná Aleš 
Hušek, logistics solutions manager a specialista na au-
tomatizaci společnosti Toyota Material Handling CZ. 

Jedním z důvodů, proč se automatizace u nás v poslední 
době zpopularizovala, je podle mnohých stále probíhající 
pandemie covidu-19. V době nejtvrdšího lockdownu to-
tiž některé firmy zaznamenaly nedostatek zaměstnanců, 
což v intralogistice může mít opravdu závažné důsledky. 
„Automatizace, která pro ně do té doby byla okrajovým 
tématem, se najednou začala postupně stávat jednou 
z primárních investic, zejména pak v e-commerce, ne-
přetržitých provozech nebo těch s velkým materiálovým 

tokem,“ uvádí Filip Šustek. Návratnost technologií je po-
dle něho s ohledem na cenu pracovní síly pět a více let, 
i proto většina firem prozatím investuje do menších pro-
jektů. Důležité ale je, že s investicemi začaly a udělaly 
tak důležitý krok do budoucnosti. 

Stále	převažují	poloautomatické	sklady
Plně automatizovaný skladový provoz si můžeme před-
stavit v podstatě jako black box, ve kterém probíhají 
všechny skladové procesy bez zásahu obsluhy. „Ob-
sluha se stará pouze o předávání břemen na začátku 
a jejich odebírání na konci. Všechny doprovodné čin-
nosti – kontrola, odvoz, uskladnění, optimalizace umís-
tění, výdej – jsou realizovány technologií uvnitř podle 
nastavených procesů,“ vysvětluje Filip Šustek. Zatímco 
v západních zemích je automatizace už celkem běžná 
záležitost, u nás jsou zatím zastoupeny především čás-
tečně automatizované sklady, kterých tu v současné 
době najdeme stovky.

Zavést částečnou automatizaci je možné v několika 
stupních, proto je vhodné si nejdříve promyslet, kde 
a jak ji využít. Výběr automatické manipulační techniky 
je široký a vhodnost typu se posuzuje v každém provozu 
individuálně. Závisí na prostoru, zboží a procesu. „Pokud 
by šlo například o manipulaci v širších uličkách, využil by 
se automat na bázi vozíku s bočně sedícím řidičem, tzv. 
retrak. Naopak pro velmi úzké uličky a nejvyšší sklado-
vý zdvih až 14 metrů se výborně hodí systémový vozík 
VNA typu MX-X. To nejvhodnější řešení umíme poradit 
opravdu každému,“ přibližuje možnosti Filip Šustek.

Digitalizace	jako	součást	automatizace
Zapojení vhodného IT rozhraní, které dokáže se zabu-
dovanými systémy spolupracovat, je také důležitý faktor. 
Teprve v propojení s digitalizací totiž automatizovaný 
provoz představuje ideální řešení. Data, která manipu-
lační technika dokáže už dnes během celodenního cho-
du sbírat, lze velmi dobře dále využít.Nedostatek kvalifikovaných pracovníků umí vyřešit například autonomní 

vozík modelu Autopilot SAE160.
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Co vše dokáže automatický vozík  
EKS 215a – zhlédněte video

Firmy plánují automatizovat

Ale přejděme od teorie k praxi  
do Audi a Petaineru
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Implementace robotizace a automatizace je dnes díky 
novým i osvědčeným technologiím stále snazší a jed-
nodušší. „Existují vyzkoušená řešení a optimalizační 

logistické studie již dokážou dopředu dostatečně přesně 
vyčíslit náklady na řešení i budoucí přínosy a předpo-
kládanou návratnost investic,“ připomíná Jakub Horn, 
brand manager společnosti Linde Material Handling 
Česká republika.

A právě společnost Linde Material Handling, která vyvíjí 
stále nová a efektivnější automatizovaná řešení, nabí-

zí pro standardizovaná nasazení tři balíčky s ověřeným 
výkonem a předem stanovenou cenou – tzv. AGV Ware-
house Building Blocks.

Například automatická obsluha pásového dopravníku 
umožňující převoz palet až na osm úložných míst na 
podlaze skladu. V této aplikaci robotické vozíky (AGV) 
odebírají zboží na europaletách z pásového dopravníku 
a umožňují jejich převážení k úložnému místu na podla-
ze. K dispozici jsou vozíky s nosností 1 200 kg a výškou 
zdvihu do 1,6 m. 

Začít	s	automatizací	již	není	
tak	složité
AGV technika a automatizace, to jsou v dnešní době velmi často skloňovaná témata a především 
obory, které se velmi rychle rozvíjejí. Je pravda, že do jisté míry tomuto boomu přispěla i koronavirová 
pandemie, protože nám ukázala, jak jsou procesy výroby a intralogistiky zranitelné. Automatizovaná 
řešení, která jsou implementována na základě provedených logistických studií, zpravidla zvýší jak 
efektivitu intralogistických řešení, tak i efektivitu nákladů.

Adriana Weberová
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Další podobná aplikace využívá vozíky s konzolovými 
vidlicemi a řeší tak obsluhu dopravníkových pásů, které 
neumožňují použití vozíků s balančními kolečky. „Třetí 
typickou a častou aplikací je zásobování výrobních linek 
pomocí logistického vláčku s AGV tahačem,“ doplňuje 
Jakub Horn. Robotický tahač P-MATIC v tomto případě 
vykonává zásobování až čtyř pracovních stanic.

Kompletní souprava logistického vláčku se skládá z AGV 
tahače a připojených tažených vozíků. „V supermarke-
tu operátor vyloží prázdné bedny z vozíků a manuálně 
naloží plné. Na pracovních stanicích operátoři vykládají 
plné bedny a nakládají prázdné do vozíků. Na každé 
pracovní stanici (místě určení), zastaví P-MATIC auto-
maticky. Příkaz k pokračování v jízdě vydá po vizuální 
kontrole vláčku a jeho okolí operátor stiskem tlačítka,“ 
upřesňuje Jakub Horn.

Autonomní	techniku	využívají	i	obaláři
Příkladem implementace autonomní AGV techniky je 
například rodinná společnost Schumacher Packaging 
patřící mezi evropské lídry a inovátory v oblasti výroby 
lepenkových obalových řešení. Cílem bylo zvýšení efek-
tivity procesu přepravy materiálů pomocí automatizace 
ve výrobním závodě v německém Forchheimu. Realizací 
projektu byla pověřena společnost Linde Material Hand-
ling.

Návod,	jak	efektivně	vychystávat	z	devíti	míst
Efektivita nákladů a spolehlivost ve výrobě jsou pro spo-
lečnost zcela klíčové faktory, proto bylo nutné, aby navr-

žené řešení splňovalo očekávání zákazníka i se zřetelem 
na požadovanou bezpečnost provozu. Kromě toho ne-
smělo implementované řešení bránit a komplikovat prá-
ci jak zaměstnancům, tak provozu stávající manipulační 
techniky. „V uvedeném případě se jednalo o řešení, jak 
co nejefektivněji zajistit přepravu zboží z devíti vychys-
távacích míst na úrovni podlahy ke dvěma dopravníkům, 
aniž by byla nutná jakákoliv interakce mezi AGV vozíkem 
a zaměstnancem,“ vysvětluje Jakub Horn. 

Na základě vypracované studie proveditelnosti bylo spo-
lečně se zákazníkem připraveno nejvhodnější řešení se 
zaměřením na poměr ceny a výkonu. Volba padla na 
robotický vozík L-Matic HP.

Automatický	proces	funguje	zcela	autonomně	
a	bezpečně
Jednotlivé dopravy jsou v provozu výrobce obalů spouš-
těny laserovými senzory propojenými tzv. comboxy ke 
kontrolnímu softwaru. Ten je umístěn nad každým z de-
víti vychystávacích míst. Další senzory, tentokrát pou-
kazující na přítomnost palet, se nacházejí na doprav-
nících. Pomocí popsaného sofistikovaného systému je 
tak vytvořen automatický proces, který funguje zcela 
autonomně.

S ohledem na bezpečnost provozu byla na křižovatkách 
osazena výstražná světla varující chodce a operátory 
vysokozdvižných vozíků před blížícím se AGV vozíkem.

Implementací autonomních vozíků získala společnost 
Schumacher Packaging řešení, které dosáhne propust-
nosti 10 palet za hodinu. V současné době se plánuje 
přidání dalších AGV vozíků do stávající flotily, která již 
nyní vykazuje podle vedení společnosti vysokou efek-
tivitu provozu.  

Implementací autonomních vozíků získala společnost Schumacher Packaging 
řešení, které dosáhne propustnosti 10 palet za hodinu.

Robotický vozík L-Matic HP lze nasadit v různých provozech.
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Spolupráci se společností CHEP zahájil drogistic-
ký řetězec ROSSMANN již před 13 lety. Kromě 
firmy Nutricia jsou modré palety využívány desít-

kami dalších dodavatelů, jejichž množství činí přibližně 
60 %. „Velmi oceňuji spolupráci se společností CHEP, 
která nám zefektivňuje naše interní procesy. Především 
jde o třídění palet, zrychlení vykládky a nakládky, volný 
manipulační prostor a nemusíme vůbec řešit problém 

rozbitých či poškozených palet. Více než 60 % přijatých 
palet jsou palety společnosti CHEP a naší snahou bude 
do budoucna penetraci modrých palet ještě zvýšit,“ hod-
notí dlouhodobou spolupráci Tomáš Pimpara, vedoucí 
logistiky ROSSMANN Česká republika. 

Klíčovou vlastností je také flexibilita, díky které je mož-
né zvládat sezonní výkyvy poptávky i tržní turbulence. 

Paletový	pooling	mezi	
ROSSMANNEM a CHEPEM 
jenom	kvete
Společnost ROSSMANN dlouhodobě využívá výhody paletového poolingu od společnosti 
CHEP. Pronájem sdílených modrých palet funguje například s dodavatelem Nutricia. Výsledkem 
je zefektivnění výrobního procesu, promptní reakce na výzvy v logistice, ale zejména měřitelné 
přispívání k udržitelnosti celého dodavatelského systému. O této efektivitě mimo jiné svědčí 
i obdržení certifikátu udržitelnosti.

Adriana Weberová
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„Paletový pooling je služba založená na sdílení a opě-
tovném využívání palet, která probíhá udržitelně a efek-
tivně. Uživatelé se mohou zaměřit na rozvoj vlastního 
podnikání místo starostí s paletami,“ připomíná Frederic 
Rotrou, country lead CHEP v České republice, a dodává: 
„Zajišťuje distribuci, svoz, údržbu a opravy palet, čímž 
firmám šetří drahocenný čas, administrativu i náklady, jež 
by jinak musely investovat do koordinace přepravy a udr-
žování vyhovujícího stavu vlastního paletového konta.“ 

Zásadní odlišností je podle něho také skutečnost, že 
CHEP je vlastníkem těchto palet. To znamená, že výrobní 
a maloobchodní společnosti nemusí vynakládat finanční 
prostředky na nákup/vytvoření svého paletového fondu. 
„Paletový pooling proto pozitivně ovlivňuje firemní peněž-
ní toky a pomáhá uživatelům snižovat kapitálové výdaje 
(CAPEX); optimalizuje náklady v dodavatelském řetězci. 
V oběhu jsou dřevěné i plastové palety všech meziná-
rodních standardů a velikostí,“ doplňuje Frederic Rotrou.

Vraťme se k udržitelnému aspektu paletového poolin-
gu. Za prosazování principů udržitelnosti ve výrobě a za 
ochranu životního prostředí obdržela společnost ROSS-
MANN na podzim 2021 od společnosti CHEP certifikát 
udržitelnosti. Ten mimo jiné potvrzuje, že se využívá-
ním paletového poolingu podařilo síti drogerií a společ-
nostem Nutricia a CHEP ušetřit zdroje dřeva v objemu 
43 038 m3, snížit emise CO2 o 45 247 kg a snížit pro-
dukci odpadu o 4 506 kg. „V rámci našich projektů na 
poli společenské odpovědnosti se dlouhodobě věnu-
jeme ekologii a snažíme se šířit jak uvnitř firmy mezi 
zaměstnanci, tak i mezi zákazníky a všemi obchodními 
partnery principy odpovědného přístupu k sobě a okolí,“ 
říká o spolupráci manažerka komunikace ROSSMANN 
Olga Stanley.

Výrobní a maloobchodní společnosti 
nemusí vynakládat finanční 

prostředky na nákup/vytvoření 
svého paletového fondu.

Paletový pooling je služba  
založená na sdílení a opětovném 

využívání palet. Paletový pooling na vlastní oči
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Pro	společnost	Pallite	byla	pandemie	dvousečná	zbraň
Na otázku, jak pandemie koronaviru na začátku ovlivnila 
společnost a jak se podnikání vyvíjelo v letech 2020 
a 2021, odpověděl Waqasi Qureshimu Jon Walkington 
z firmy Schoeller Allibert následovně: „Vzhledem k tomu, 
že se jako následek pandemie rozrůstal elektronický ob-
chod, naše podnikání v posledních 18 a více měsících 
prospívalo. Mnoho značek a maloobchodníků, se který-
mi spolupracujeme, hledá nová automatizovaná a udr-
žitelná řešení pro interní logistiku a jako britský výrob-
ce máme výhodnou pozici, abychom jim pomohli.“ Pro 
společnost Pallite byla pandemie dvousečná zbraň. „Na 
jedné straně se tři z našich největších zákazníků stáhli 

z podnikání a nedostatek nákladů pro leteckou přepravu 
se ukázal být nesmírně škodlivý. Na druhou stranu jsme 
se chopili příležitosti vyvinout nové produkty určené pro 
spotřebitele. V roce 2021 jsme zaznamenali růst o více 
než 60 % a tržby jsou na rekordních úrovních,“ uvedl 
zástupce firmy Iain Hulmes. 

Na klienty se soustředila firma Goplasticpallets. „Když 
pandemie počátkem roku 2020 udeřila, zaměřili jsme 
se na pomoc našim zákazníkům při udržení zásobování. 
Zdvojnásobili jsme své úsilí, abychom reagovali na nalé-
havé objednávky, pomáhali s dodávkami zdravotnické-
ho materiálu a udrželi v chodu naše potravinářské do-

Britský	trh	v	době	koronaviru	
a	brexitu
Britský redaktor Waqas Qureshi vyzpovídal významné ostrovní společnosti na trhu s paletami 
a v oboru logistiky. Zjistil, že mnoho z nich se adaptuje na širokou škálu výzev a příležitostí, 
které přinesla nejen všudypřítomná a nekonečná pandemie koronaviru nebo brexit. Věříme, že 
v následujících řádcích najdete inspiraci i pro vaše podnikání.

Ze zahraničních zdrojů připravila Adriana Weberová

… pokračuje na str. 54
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davatelské řetězce. Některé velké projekty, na kterých 
jsme pracovali, byly pozastaveny, ale pouze dočasně,“ 
prozradil Jim Hardisty. 

Ekonomické	oživení	probíhalo	nevyzpytatelně
S výpadky se potýkal výrobce Scott Pallets. „Každý z na-
šich výrobních areálů slouží odlišnému mixu tržních seg-
mentů a byl ovlivněn jinak, ale po celou dobu lockdownů 
zůstaly všechny funkční. Některé sice ovlivnil všeobecný 
výpadek stavebních projektů ve Velké Británii, ale zmír-
nila to zvýšená aktivita v odvětvích dodávajících potra-
viny, hygienické výrobky a osobní ochranné prostředky. 
V roce 2021 jsme museli reagovat na jiné problémy. 
Ekonomické oživení jak ve Velké Británii, tak i ve světě 
probíhalo nevyzpytatelným tempem,“ řekl za společnost 
Scott Grant.

Oslovené firmy se musely také vyrovnat s krizí doda-
vatelského řetězce. Podle Jona Walkingtona bylo nut-
né se potýkat s obrovskými tlaky, včetně zablokování 
a přesměrování zásob, jejich nedostatku a prodloužení 
dodacích lhůt, ukusujících z produktivity a ziskovosti. 
„Spotřebitelé stále očekávají, že byznys bude fungovat 
jako obvykle, ale obchodní infrastruktura měla co dělat, 
aby udržela tempo, a k tomu se přidal brexit. To přiroze-
ně ovlivnilo stejně sektor palet i logistiku – které efektiv-
ně udržují dodavatelské řetězce v chodu.“ Iain Hulmes 
připomněl rostoucí ceny surovin a samozřejmě problémy 
zásobování: „To ovlivnilo mnoho výrobců, nás nevyjíma-
je. Avšak díky posílenému zdvojení zdrojů jsme méně 
závislí na jednotlivých dodavatelích, což nám umožňuje 
zachovat konkurenceschopnou strukturu cen a udržovat 
relativně krátké dodací lhůty. Problémem se ukázal také 
nedostatek pracovníků.“

Problém	je	nedostatek	dřeva
Značné problémy způsobil globálním dodavatelským 
řetězcům nedostatek dřevěných palet. „A když je zvlád-
nou, očekává se, že kvůli zdražení za ně zaplatí o více 
než 40 % navíc! Od 1. ledna 2021 musí být všechny 
dřevěné palety cestující mezi Velkou Británií a EU te-
pelně ošetřeny v souladu s předpisy ISPM15. Pokud 
se prosazování těchto předpisů o tepelném ošetření 
zpřísní, jak očekáváme, mohlo by to způsobit ještě větší 
nedostatek dřevěných palet,“ upozorňuje Jim Hardisty. 
Krizi kolem nedostatku dřeva vnímá také Scott Grant: 
„Na trhu se dřevem celosvětově stále panuje nejistota, 
ale nyní (polovina prosince 2021) nastala určitá ceno-
vá stabilita, která může poskytnout jistou úlevu. Hodně 
z toho způsobila velká stavební aktivita v Číně a USA, 

které by svou poptávku obvykle uspokojily na domácím 
trhu nebo přes sousední Kanadu. Kombinace extrémních 
povětrnostních jevů a potíží ve výrobě a přepravě, jež 
souvisejí s covidem, je přinutila uspokojit tuto poptávku 
jinde; stejně jako se Evropa pokoušela znovu nastolit 
rovnováhu.“

Firmy	na	investice	nerezignovaly
Waqase Qureshiho rovněž zajímalo, zda firmy plánují 
pronikat na nové trhy a investovat do nových technolo-
gií nebo se více zaměří na udržení stávajícího podnikání. 
„Po investici ve výši mnoha milionů liber do našeho zá-
vodu ve Winsfordu v Cheshiru v roce 2020, jež je sou-
částí ambiciózního pětiletého plánu pro tento závod, se 
v něm zaměřujeme na nejnovější automatizovanou tech-
nologii vstřikování. V současnosti je kladen velký důraz 
na uspokojení poptávky, ale zůstává klíčový problém 
s náborem,“ uvedl Jon Walkington. Nedostatek pracov-
ních sil a kvalifikace omezuje kapacity, naopak automati-
zovaná technologie jeho dopady oslabuje. Výsledkem je 
silná poptávka po řešeních, jako je řada přepravek SASI 
vhodných pro automatizaci do skladu budoucnosti. Na 
investice nerezignovali ani v Pallite. „Minulý rok jsme na 
trh uvedli několik nových výrobků a další připravujeme. 
Poté, co se růst během pandemie zmenšil na 24 %, jsme 
nyní opět na dobré cestě a intenzivně investujeme do 
strojů a zaměstnanců, abychom udrželi krok s poptáv-
kou zákazníků,“ podotýká Iain Hulmes. 

Nepodceňujme	profesní	rozvoj
Na rozvoj sázejí také v Goplasticpallets. Během několika 
příštích měsíců plánují pokračovat v rozvoji současných 
klíčových trhů a uvádět na trh nové výrobkové řady ob-
sahující řešení, jež vyhoví potřebám zákazníků. „Zaměst-

Maloobchodníci hledají nová 
automatizovaná a udržitelná řešení 

pro interní logistiku.

… pokračování ze str. 52

Foto: Schoeller Allibert
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nance jsme školili a vzdělávali už před pandemií. Ale 
problémy, kterým jsme čelili na začátku roku 2020, dále 
posílily naše odhodlání podporovat lidi a jejich profesní 
rozvoj,“ poznamenává Jim Hardisty. Na jiné obchodní 
segmenty se zase chtějí zaměřit ve Scott Pallets. „Zatím-
co jsme se vypořádávali s potížemi na trhu se dřevem, 
přidaly se také problémy s dostupností jiných surovin, 
což často vedlo k narušení plánů výroby a velké variabi-
litě poptávky po paletách. I když máme silné zastoupení 
v tržních segmentech, jako jsou stavební materiály, vidí-
me významné příležitosti ke zvýšení našeho podílu na 
trhu i v jiných segmentech, jako jsou potraviny a nápoje, 
zdravotnictví a farmacie,“ věří Scott Grant.

Společnosti	a	projekty	zahrnují	do	svých	
podnikatelských	plánů	udržitelnost
„U většiny jde o to, aby interní logistika přispívala k širší 
firemní strategii a neseděla v koutě. Všichni se snažíme 
uzavřít cyklus, abychom vybudovali robustní oběhové 
hospodářství, a je jasné, že ta správná cesta jsou ino-
vace v oblasti plastů,“ potvrzuje trend Jon Walkington. 
Také Iain Hulmes vnímá důležitost udržitelnosti. „Zazna-
menáváme mnohem více dotazů od společností, které 
chtějí převzít větší zodpovědnost za svou uhlíkovou sto-
pu a přecházejí od tradičních obalů z polystyrenu a pě-
nového polystyrenu k udržitelnějším řešením. Naše ne-
dávno představené papírové ochranné balení EcoLITE 

a polystyren z recyklovaných surovin ThermaLITE jsme 
navrhli konkrétně pro splnění těchto požadavků.“ V po-
dobném duchu odpověděli také Jim Hardisty a Scott 
Grant.

A	co	bude	dál?
„Všichni čekáme, jak se pandemie vyvine – další lock-
downy a omezení cestování by mohly v dodavatelském 
řetězci vyvolat vážné problémy, ale k dispozici jsou 
technologie, které působí opačně. Ekonomika samotná 
však zůstává silná – a roste. Značky a maloobchodníci 
investují, aby uspokojili potřeby nového, ,vícekanálo-
vého‘ světa. Podle této silné poptávky předpovídáme, 
že navzdory problémům to bude rok velmi úspěšného 
růstu. Musíme však mít na paměti hrozící problémy, jako 
je nedostatek surovin, zejména ve vztahu k recyklova-
ným materiálům a blížící se dani z plastových obalů,“ 
odhaduje prognózu pro rok 2022 Jon Walkington. Iain 
Hulmes zase apeluje na snížení emisí CO2. „Nedávná 
zpráva o stavu trhu potvrdila náš vlastní průzkum: udr-
žitelné balení má nakročeno ke značnému růstu, to už 
vidíme nejen na objemu poptávek, ale i na šíři jeho vy-
užití.“ V růst věří Jim Hardisty. „Palety a přepravky budou 
hrát v tomto růstu zásadní roli. V maloobchodu, zejmé-
na v elektronickém obchodování, jsou automatizované 
sklady náročnými systémy, které mohou usnadnit rychlé 
vychystávání velkých objemů zboží.“ 
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Máme za sebou další rok, který přinesl proměnlivé 
podnikatelské prostředí. Dynamický a v mnoha 
ohledech až překotný vývoj postavil do cesty 

řadu překážek. Narušuje se plynulost dodavatelského 
řetězce, rostou ceny, chybějí materiál, součástky, po-
zemky nebo pracovní síla. Současně ale čelíme výzvám, 
které nám mohou pomoci k vyšší flexibilitě a hledání no-
vých řešení. Své o tom vědí i představitelé společností 
ze spolku SKLAD, které pomáhají zákazníkům z různých 
průmyslových sektorů v rozvoji logistiky. Do nového 
roku 2022 nahlížejí se zdravou mírou optimismu. Jak 
hodnotí rok 2021 a co nás podle nich čeká v následu-
jících měsících? 

Automatizace	začíná	být	nutností	
Rok 2021 potvrdil, že digitalizačních projektů potřebu-
jeme stále více a stále rychleji. To platí nejen v raketově 
rostoucím odvětví e-commerce, ale prakticky v celém 
spektru distribučních a výrobních společností. A příští 
rok? Ještě nedávno byla automatizace vnímána jako 
budoucnost logistiky. Dnes začíná být nutností. Nemlu-

víme už jen o drobných projektech typu zapojení AMR, 
ale o komplexních implementacích, jako jsou plně auto-
matizované sklady obklopené množstvím dalších tech-
nologií. Takové realizace jsou oproti běžným projektům 
extrémně náročné na 
zkušenosti a kapacity 
interní i dodavatelské. 
Poptávka po kompe-
tentních dodavatelích 
bude obrovská, jejich 
kapacita je však ome-
zená. Obzvlášť zkušení 
dodavatelé, kteří do-
kážou být zákazníkovi 
během digitalizačních 
projektů partnerem, 
se stanou nedostatko-
vým zbožím. Rok 2022 
proto zahájí s drobnou 
nadsázkou podle hesla 
„Boj o dodavatele“.

Bez	automatizace	to	nepůjde
Každý člen spolku SKLAD má svou jasnou specifickou roli, ale spojuje je společné prostředí výrobních 
hal a všeho, co se v nich odehrává. Nezávislou iniciativu tvoří specialisté na logistiku, digitalizaci, 
automatizaci, manipulaci, vzdělávání nebo například na development. Ti všichni se ohlédli za 
minulým rokem, ale také se odvážili predikovat, čím nás může logistika v roce 2022 překvapit.

Petra Troblová

Roman Žák 
Předseda dozorčí rady 

Aimtec
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Firmy	se	automatizace	
už	nebojí
Čeká nás zrychlené zavá-
dění automatizace, a to 
i mezi logistickými spo-
lečnostmi, které dosud 
ještě nepřistoupily k di-
gitalizaci svých provozů. 
Automatizace už není 
chápána jako pokročilá 
technologická strategie, 
ale jako základ provoz-
ního fungování podniku, 
právě tak jako řízení zá-
sob a mobilní techno-
logie. Pro nedostatek 
pracovních sil už dnes není automatizace jen otázkou 
efektivity. Stala se nezbytným předpokladem pro zajiš-
tění základní kontinuity provozu. Organizace, které se 
dříve obávaly, že automatizace způsobí rozvrat perso-
nálních zdrojů nebo podnikových procesů, zjišťují, že 
zaměstnanci ji přijímají jako kolaborativní způsob plnění 
pracovních úkolů. Dokonce sledujeme, že trh průmys-
lové a skladové automatizace táhne dopředu spousta 
technologických řešení. Ať už jde o RFID, strojové vidění 
nebo kolaborativní roboty (coboty) ve skladu, je patrné, 
že naši zákazníci jejich zavádění a širší uplatnění v růz-
ných aplikačních prostředích podporují. Vědí, že jsou 
pravděpodobně nejlepší – nebo možná jedinou – volbou 
při řešení určitých problémů.

Doba	nás	učí	flexibilitě	
a	improvizaci	
V roce 2021 pokračova-
la zvýšená poptávka po 
náročnějších, komplex-
nějších, ale také dražších 
automatizačních projek-
tech. I přes tento velký 
zájem ale byly firmy, které 
ještě úplně nedospěly do 
fáze jít cestou plné auto-
matizace, zavádět změny 
postupnými kroky, defi-
novat jasné kompetence 
a standardy. V roce 2022 
očekáváme, že bude 
v souvislosti se zvýšenými požadavky po automatizaci 
přetrvávat obtížnost v plánování termínu dodávek po-
třebných komponent. Dodávky i od renomovaných firem 

se již nyní pohybují ve lhůtách mnoha týdnů, jelikož ne-
mají čipy a další materiál a nefunguje logistika. Navíc se 
neustále navyšují ceny a koncový zákazník je musí ak-
ceptovat. Pozitivně ale vnímám, že tento trend posunu-
je dopředu nejen zákazníky, ale i dodavatele. Zlepšuje 
se pracovní prostředí operátorů, zvyšuje se výkonnost 
a současně se přes počáteční investice snižují provozní 
náklady. Tato doba nás všechny učí velké flexibilitě a im-
provizaci.

Automatizaci	brzdí	
potíže	v	dodávkách
V roce 2021 se trh potý-
kal s nedostatkem čipů, 
ale i dalších součástek 
a materiálů. Příčinou 
byly výpadky ve výrobě 
a v dopravě, svůj podíl na 
tom měly také firmy, kte-
ré si kupovaly výrobky do 
zásoby na sklad. Jejich 
cílem bylo především za-
jištění materiálu pro vlast-
ní výrobu, v některých 
případech ale šlo i o spe-
kulativní nákupy za účelem přeprodejů za vyšší ceny. 
Vzhledem k nedostatku pracovních sil a jejich omezené 
mobilitě bude v roce 2022 přetrvávat poptávka po au-
tomatizaci procesů jak ve výrobě, tak v logistice. Přes 
obtížnou ekonomickou situaci v mnoha odvětvích však 
firmy nejsou schopny nebo ochotny investovat tolik pro-
středků, které by jim tento problém pomohly řešit. Doba 
realizací automatizačních projektů se kvůli potížím v do-
dávkách prodlužuje. To představuje další důvod, proč se 
tento stav nepodaří v krátké době překonat.

Věřím,	že	v	roce	2022	
dojde	k	postupnému	
zlepšování	
Odhadnout vývoj pro rok 
2021 se nepodařilo niko-
mu. Očekávání se nenapl-
nila, ať už se týkala eko-
nomiky, inflace, pandemie 
nebo účinnosti vakcín. 
Možná jedině volby při-
nesly pozitivní změnu, ale 
to ukáže až čas. Podob-
ně těžké bude předjímat, 
co se stane v roce 2022. 

Tom Bianculli 
Chief technology officer 

Zebra Technologies

Karel Šprojcar 
Ředitel, člen představenstva 

JK Logistika

Zdeněk Bláha 
Managing director 

Blumenbecker Prag

Pavel Kraus 
Výkonný ředitel 

LogTech
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Všechny odhady budou spíše zbožná přání. Věřím, že 
v roce 2022 dojde k postupnému zlepšování. Inflace 
tu s námi asi bude dále, ale vlády a lidé snad dostanou 
rozum a covidová mánie skončí. Pokud se podaří trochu 
přibrzdit zelené šílenství z EU, mohli bychom se přiblížit 
stavu, kdy je výroba plánovatelná, dodavatelsko-odbě-
ratelské vztahy a logistika fungují a děti chodí do školy. 
Když se k tomu přidá i menší krize nepotřebných obo-
rů, skončí uměle podporovaná zaměstnanost, a naopak 
míra nezaměstnanosti vzroste na zdravou úroveň. Výraz-
ně to vše pomůže naší ekonomice. V každém případě 
přeji všem stálé a pevné zdraví – ať už se v roce 2022 
bude dít cokoliv.

Do	roku	2022	máme	
velké plány 
Uplynulý rok byl plný vý-
zev. Navzdory extrémně 
náročnému období se 
nám hlavně díky našim 
zaměstnancům a rych-
lým interním opatřením 
opět podařilo posílit 
podíl na trhu s novými 
stroji, vyhrát velké kom-
plexní projekty a dosáh-
nout rekordního počtu 
prodaných nových strojů 
za poslední roky. I v době 
nejtvrdších omezení jsme 
se snažili držet standard služeb, na který jsou zákazníci 
zvyklí. Obohatili jsme například mobilní myčku manipu-
lační techniky o službu účinné dezinfekce. Do roku 2022 
máme velké plány, rozšiřujeme týmy, vylepšujeme pro-
cesy a služby a chceme tak být co nejlépe připraveni na 
nové projekty a požadavky našich zákazníků. Chceme 
držet krok s trendy v oblasti energie a udržitelnosti, digi-
talizace, bezpečnosti a automatizace a přinášet novinky 
v rámci rodiny elektrických a automatizovaných vozíků. 
Zároveň pevně věříme, že situace ohledně pandemie 
bude o něco příznivější.

Plavbu	po	rozbouřeném	moři	jsme	zvládli	
Loňský rok bych přirovnal k plavbě po rozbouřeném 
moři – jsme rádi, že jsme ji absolvovali s úspěchem vy-
jádřeným 15% růstem. Dodáváme zboží do předních 
průmyslových podniků, a tak jsme i my pocítili zpomalení 
automobilového průmyslu, prudké výkyvy v plynulosti 
logistického řetězce a výrazný růst cen napříč trhy. Přes-
to se nám podařilo dokončit významné projekty v oblasti 

bezpečnosti práce a ekologie provozů a vybudovat si 
stabilní pozici na trhu ochrany zdraví na pracovišti. Na-
učili jsme se, co dělat pro to, abychom spolehlivě fun-
govali i za turbulentních 
podmínek. Utvrdili jsme 
se například v tom, že se 
často vyplácí upřednost-
nit spolupráci s ověře-
nými západoevropskými 
dodavateli. Příležitosti 
vidíme mimo jiné v růstu 
celého segmentu logisti-
ky, v odborných službách 
a také v nástupu elekt-
romobility ve výrobních 
a logistických provozech. 
Do roku 2022 tedy vyhlí-
žíme s mírným optimis-
mem.

Developmentu	se	vloni	dařilo	
Rok 2021 byl z pohledu průmyslových nemovitostí re-
kordní, ať už z hlediska zahájené výstavby nebo proná-
jmů. Počet projektů ve výstavbě vytrvale rostl a i díky 
vysoké poptávce dosáhl dlouhodobého maxima. No-
vým developmentem reagovali developeři na enormní 
zájem ze strany nájemců, díky kterému klesla neobsa-
zenost prémiových průmyslových prostor na historické 
minimum. Trh na to odpovídá nejen nárůstem akvizic 
pozemků pro nový development, ale i předpokládaným 
vzrůstem podílu spekulativní výstavby, kdy o nájemci 
prostor není předem rozhodnuto ještě před dokončením 
výstavby. Pozemky pro průmyslový development nicmé-
ně docházejí a nové zóny 
se prakticky nepřipravují. 
Výrazně rostou také ceny 
nájemného. V roce 2022 
bude pro firmy klíčové 
zefektivnění a optimali-
zace provozu pro udržení 
konkurenceschopnosti. 
Řešením v oblasti dostup-
nosti průmyslových ne-
movitostí budou investice 
do automatizace rutin-
ních činností. Celkově si 
však pro rok 2022 a pro 
segment komerčních ne-
movitostí zachováváme 
pozitivní výhled. 

Jakub Holec 
Zakladatel a CEO 

108 AGENCY

Ondřej Sobička 
Obchodní ředitel 

HAPPY END

Tomáš Hnízdil 
Obchodní ředitel a prokurista 

STILL ČR
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Pivovarníci hledají nové a nápadité metody, jak za-
ujmout spotřebitele, kteří dávají přednost wellness 
drinkům a nápojům s nižším obsahem alkoholu. 

Z tohoto trendu těží například jeden z předních polských 
pivovarů Żywiec se svým Session ležákem Żywiec Jasne 
Lekkie. Lehká a osvěžující chuť piva se promítá i do mo-
tivu použitého na plechovce od společnosti CANPACK, 
který byl vytvořen pomocí tiskové barvy Superwhite 
a matného efektového laku. „Ležák Jasne Lekkie od Ży-
wiece bude přitahovat spotřebitele, kteří hledají slabší 
alternativy, zejména v letních měsících,“ uvádí Stephen 
McAneny, obchodní ředitel firmy CANPACK, a dodává: 
„Matný povrch obalu zdůrazňuje přirozený vzhled ná-
poje a barva Superwhite působí na regále osvěžujícím 
dojmem.“ 

Vzhledem k rostoucí oblibě slabších nápojů s nižším 
obsahem alkoholu zajistí session ležák Jasne Lekkie 
pivovaru diverzifikaci do nové kategorie. Marta Kuro-
patwińská, ředitelka marketingu značky Żywiec, vy-
světluje: „Přechod na nápoje s nízkým nebo žádným 
obsahem alkoholu se zrychluje, zejména mezi mladší-
mi spotřebiteli, kteří preferují přístupnější 
a méně hořkou chuť. Novinka nám umož-
ňuje očekávání konzumentů splnit.“ Nové 
spotřebitele podle ní přitahuje jemným 
chmelením a filtrací za studena. „Canpacku 
patří naše poděkování za to, že plechovky 
na Żywiec Lekkie dokonale zdůrazňují při-
rozený vzhled produktu a skvěle vypadají 
na regálu,“ hodnotí balení.

Plechovkám	vévodí	 
matný	vzhled
Stejně jako u limitovaných edic i u plechovek jsme se zaměřili na zahraniční ukázky. Svá svěží 
designová specifika mají například oblíbená lehká piva. Long drinky vyrobené z prémiových 
ingrediencí si zase zaslouží noblesní plechovky. Pokračujícím trendem je sázka na matný vzhled obalů.

Ze zahraničních zdrojů připravila Adriana Weberová
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Prémiovost		produktu	podtrhuje	noblesní	plechovka
Také druhá ukázka je z produkce společnosti CANPACK. 
Když se přední lotyšský pivovar a výrobce nápojů JSC Cesu 
Alus pokoušel najít moderní formu balení pro kolekci kla-
sického ginu Johan Freitag, stal se CANPACK vhodným 
prostředníkem, který mu pomohl uspokojit rostoucí trh 
s předmíchanými alkoholickými nápoji (RTD, ready to drink).

Johan Freitag Gin & Tonic a Johan Freitag Gin & Rosé 
jsou osvěžující long drinky vyrobené z pravého ginu Jo-
han Freitag, destilovaného podle skandinávské tradice. 
Značka vyráběná z přírodních bylin a jedinečných pří-
chutí, s nádechem rozmarýnu, koriandru a nového koře-
ní má ideální předpoklady k tomu, aby profitovala z ros-
toucí poptávky po prémiovosti na trhu s RTD koktejly. To 
vše podtrhuje využití noblesních plechovek. „Protože se 
mění náš životní styl a stále více popíjíme doma, předsta-
vují RTD koktejly pro spotřebitele pohodlný způsob, jak 
si vychutnat oblíbené nápoje, aniž by navštívili restauraci 
nebo bar,“ myslí si Stephen McAneny. Použitím matného 
laku CANPACK obohacuje vintage a stylový charakter 
kreseb, které vzdávají hold stoleté skandinávské tradici 
destilace. Obal je díky němu hladký na dotek a vytříbe-
ný na pohled, což vyzdvihuje vysokou kvalitu značky. 
„Elegantní design plechovek zahrnuje erb sestavený 

z přírodních bylin – zdůrazňující jedinečně čistou chuť 
naší kolekce ginů Johan Freitag,“ uvádí předsedkyně 
představenstva JSC Cesu Alus Eva Sietiņsoneová a do-
dává: „Protože se trh s nápoji vyvíjí směrem k předem 
namíchaným koktejlům a long drinkům, jež obsahují pra-
vé přírodní ingredience, umožnil nám elegantní matný 
efekt a dokonalost výrobního procesu v Canpacku za-
měřit se na novou generaci spotřebitelů, a přitom zůstat 
věrni našim kořenům.“

Matný	lak	se	osvědčil	i	v	segmentu	ochucených	vod
Přední britská stáčírna pramenité vody Radnor Hills 
rozšířila svou produktovou řadu Infusions o dvě nové 
příchutě. Vznikla tak výrazná značková rodina čtyř ple-
chovek s matně pastelovým vzhledem. K původním pří-
chutím Citron & máta a Malina & třešeň v 330ml sleek 
plechovkách se nyní připojují nové, zcela přírodní, jem-
ně ochucené perlivé pramenité vody Mango & ananas 
a Ostružina & granátové jablko. Obaly od Ardagh Metal 
Packaging (AMP) ve čtyřech pastelových barvách, jež 
korespondují s příchutí, se mohou pochlubit atraktivním 
vzhledem opět díky využití matného laku.

Ve skutečnosti firma z Walesu používá rafinovanou mat-
nou povrchovou úpravu AMP pro všechny plechovky 

Použitím matného laku CANPACK obohacuje vintage a stylový charakter kreseb.

Matný povrch obalu zdůrazňuje přirozený vzhled nápoje a barva Superwhite působí na regálu osvěžujícím dojmem.
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v celé produktové řadě, od nejprodávanějších perlivých 
a neperlivých nápojů Radnor Hills přes ochucené vody až 
po limonády Heartsease Farm. Její neochucené neperli-
vé a perlivé pramenité vody jsou stáčeny do moderních 
matných námořnicky modrých nebo stříbrných 330ml 
plechovek a byly zařazeny do užšího výběru na cenu 
Best in Can v rámci Global Water Drinks Awards 2020.

Matný povrch nejenže přináší jedinečný estetický 
vzhled, ale je rovněž příjemný na dotek. „Matný efekt 
vypadá a působí prostě fantasticky,“ pochvaluje si Ca-
milla Cadwalladerová, manažerka pro výrobky a inovace 
společnosti Radnor Hills. „Naše nápoje z pramenité vody 
jsou výjimečné, takže si zaslouží vyniknout. Věnujeme 
proto velkou pozornost designu jejich balení. Matný po-
vrch je tím závěrečným detailem, díky němuž plechovky 
vypadají v místě prodeje mimořádně atraktivně a působí 
skvěle na dotyk.“ Dirk Schwung, obchodní ředitel spo-
lečnosti Ardagh Metal Packaging – Europe, doplňuje: 
„Náš matný lak je opravdu speciální – těší nás, že si 
ho Radnor znovu vybral pro své nové Infusions a zavádí 
ho jako charakteristický rys všech svých značek. Matná 
povrchová úprava je k dispozici pro hliníkové a ocelové 
plechovky všech objemů.“

Hard	seltzery	Sonic	v	plechovkách	AMP	
Sonic Hard Seltzer se zrodil ze spolupráce mezi řetěz-
cem restaurací Sonic Drive-in s řemeslným pivovarem 
COOP Ale Works a jeho obliba stále roste. Od regionál-
ního uvedení na trh v Oklahomě v květnu 2021 se do 
konce roku rozšířil i do maloobchodních prodejen v Ari-
zoně, Arkansasu, Kansasu, Missouri, Nebrasce a Texa-
su. Letos v lednu přibylo dalších 22 států USA a existují 
plány na rozšíření distribuce do maloobchodů ve zbytku 
země do konce roku.

Jak si Sonic Hard Seltzer vydobyl vlastní místo v „pře-
plněné“ kategorii, není podle Daniela Mercera, gene-
rálního ředitele Coop Ale Works, žádným tajemstvím: 
„Sonicu patří více než 3 500 restauračních zařízení ve 
46 státech. Ochucený míchaný nápoj je desetiletí re-
spektovaný a známý ikonickými příchutěmi. Spojte to 
s naší tradicí kvalitní a dokonalé výroby řemeslného piva 
a dostanete vítěznou kombinaci pro skvělý hard seltzer, 
který válcuje kategorii a dosahuje mimořádného růstu.“

Stáčen je do 355ml sleek plechovek od společnosti Ar-
dagh Metal Packaging (AMP) North America. „Rozhod-
nout se pro plechovky bylo snadné, protože v segmentu 
hard seltzerů je to ikonický obal,“ podotýká Daniel Mercer. 
„Rychlejší vychlazení, 360stupňový branding, skvělá míra 
recyklace a podíl recyklovaného obsahu z nich činí volbu 
č. 1 v zájmu kvality a ekologického přínosu, a to jak pro trh, 
tak i pro Sonic.“ Claude Marbach, generální ředitel Ardagh 
Metal Packaging – North America, souhlasí a potvrzuje, 
že kategorie hard seltzerů tíhne k plechovkám stále více: 
„Tato kategorie nápojů pořád roste, velikost trhu s hard 
seltzery se v roce 2027 odhaduje na 11 miliard dolarů. 
A není žádným tajemstvím, proč jsou plechovky vhodným 
řešením pro tento trh.“ Vedle již zmíněných předností se 
podle Clauda Marbacha těší také špičkové ekonomice 
plnění, distribuce a vystavení v prodejně, protože díky 
možnosti stohování se neplýtvá místem.

Sonic Hard Seltzer se prodává i ve dvou multipacích: 
Tropical a Citrus. Varianta s označením Tropical zahrnu-
je mix 12 plechovek Ocean Water, Melounovou směs, 
Mango s guavou a Pomeranč s ananasem. Varianta Cit-
rus obsahuje příchutě Třešňová limetka, Originální limet-
ka, Klasická limonáda a Citron s malinou. 

Pivovarníci hledají nové a nápadité 
metody, jak zaujmout spotřebitele.

Matný povrch je rovněž příjemný na dotek.

Sonic Hard Seltzer je stáčen do 355ml sleek plechovek od společnosti 
Ardagh Metal Packaging.
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Váhy jsou nezbytnou součástí výroby, ať jako kontrolní, při přejímce surovin nebo ve výrobě či expedici výrobků. Váhami 
a vážením v průmyslovém prostředí se již 30 let zabývá společnost Format1. Zaměřuje se kromě standardních vah především 
na váhy vestavěné do stávající technologie, tedy svojí konstrukcí i funkcí přizpůsobené požadavkům zákazníka.

Pod pojmem váha a vážení si většinou představíme klasic-
kou stolní váhu na vážení drobných předmětů, případně 
větší, plošinovou váhu v podlaze na vážení europalet. Vah 

je však v průmyslovém oboru mnohem širší spektrum. Výraznou 
oblast vah a vážení zabírají váhy vestavěné do stávající techno-
logie na míru. Jejich velkou výhodou je, že stávající technologie 
zůstává beze změny. Váha se jí přizpůsobí, stává se její nedílnou 
součástí. Jde nejen o váhy kontrolní, které minimalizují chybo-
vost na výstupu výroby, ale i o váhy přímo související s výrobou. 
Tedy váhy pytlovací, dávkovací, navažovací apod.

V tomto článku si uveďme několik konkrétních případů vah 
na míru od firmy Format1. Kontrola správného obsahu krabic 
při expedici: je situace, kdy se po válečkové trati přesouvají již 
uzavřené krabice s výrobky k expedici. Může se však stát, že 
v krabici omylem chybí některý díl výrobku. Následují reklamace 
a náklady s tím spojené. Proto se do válečkového dopravníku 
vkládá kontrolní výstupní váha, která každou krabici s vysokou 
přesností zváží. Hmotnost porovná s hmotností jednotlivých dílů 
uvnitř krabice vyčtenou z databáze výrobků. Pokud hmotnost 
nesouhlasí, předpokládá se nesprávný počet dílů uvnitř krabice. 
Pneumatický píst ji vysune na pult mimo dopravník. Tato výstup-
ní kontrola založená na principu zjišťování hmotnosti minimali-
zuje chybovost před expedicí.

Další příklad: Ruční balení drobných předmětů, např. spojova-
cích dílů nábytkového kování apod. do sáčků. Kontrola sáčků 
přepočítáváním kusů či vizuální kontrolou je nereálná. Zde lze 
opět využít princip vážení. Malá stolní váha vestavěná přímo 
do roviny desky stolu provede kontrolu obsahu sáčku sama. 

Správnou hmotnost si váha sestaví z hmotností jednotlivých dílů 
v sáčku anebo ji obsluha může hmotnost „naučit“ položením 
referenčního sáčku, který si váha zapamatuje.

Případ, kdy je váha nezbytnou součástí výroby, jsou napří-
klad pytlovací váhy. Příklad: Surovinu, kterou máme ve velko-
objemových vacích (bigbag), je třeba plnit do malých pytlů, např. 
po 20 kg. Zde se nabízí řešení spojení bigbagovací vyprazdňo-
vací stanice s poloautomatickou či ruční pytlovací váhou. Bigbag 
přivezeme paletovým vozíkem k vyprazdňovací stanici, což je 
rám s háčky na ucha bigbagu. Součástí této stanice bývá i klad-
kostroj se závěsným křížem. Bigbag uchytíme, kladkostrojem 
jej zvedneme a usadíme do rámu s výsypným otvorem. Vlastní 
navažování může být řešeno pomocí vibračního podavače, šne-
kem, pásovým dopravníkem či jinak, podle dané suroviny. Celá 
konstrukce váhy může být i v bezprašném provedení.

Téměř vždy se jedná o přizpůsobení váhy dané technologii 
zákazníka, prostorové dispozici druhu suroviny či softwaro-
vým požadavkům výroby. Váhy mohou komunikovat i s nadří-
zenými PLC. Pro nízkorozpočtové výroby či pro menší objemy 
není ekonomicky možné aplikovat automatizované vážní systé-
my. Pro tyto případy jsou určeny jednoduché ručně ovládané 
váhy. Tyto váhy jsou oblíbeny pro svoji cenovou dostupnost.

Ing. Petr Jakubčík 
Format1 spol. s r. o. 
www.format1.cz 
tel.: +420 544 223 668 
mob.: +420 603 253 728
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Výrazný nárůst tuzemské potřeby podobných oba-
lů (vyrobených z vlnité lepenky) musel být vloni 
pokryt zvýšeným dovozem, který dosáhl výše 

764 973 t, což je v porovnání s rokem 2020 přibližně 
20% nárůst. Vzestup o 20 % statistika zaznamenává také 
u spotřeby ostatních papírů a lepenek, kde jde přede-
vším o dovážené skládačkové lepenky na výrobu spo-
třebitelských obalů. Celková spotřeba papírů, kartonů 
a lepenek v České republice za sledované období vy-
kazuje vzestup o 12 % a opět je třeba konstatovat, že 
většina tuzemské potřeby je pokrývána dovozem, který 
činil 1 211 082 tuny.

Podle dalších informací zveřejněných v časopisu Papír 
a celulóza odvětví vlnité lepenky zaznamenává v sou-
časné době významný nárůst prodejů, ale situace v ob-
lasti surovin zůstává napjatá a tlak na náklady se zvyšuje. 

„U technických papírů pak ceny rostly v řádech několika 
desítek procent. Také papírenským výrobcům, kteří je-
dou naplno, však stoupají náklady, a to především na 
energie, chemikálie, ale i na dřevo a sběrový papír a vel-
kým problémem je oblast logistiky (doprava),“ doplňuje 
Miloš Lešikar.

Společnosti organizované ve Svazu výrobců vlnitých le-
penek (SVVL) vykazovaly do třetího čtvrtletí roku 2021 
ve srovnání s odpovídajícími třemi čtvrtletími roku 2020 

výrazný nárůst prodeje své produkce v metrech čtve-
rečních, a to ve výši až o 11,7 %. Od ledna do září 2021 
vyprodukovali členové SVVL 809 milionů metrů čtve-
rečních vlnité lepenky, což je o 153 milionů m² více než 
v odpovídajícím období předchozího roku. Průmyslu se 
v tomto ohledu daří a výrobní kapacity jsou prakticky 
plné. Současně se však výrobci, stejně jako v mnoha 
jiných odvětvích, potýkají s problémy v dodávkách pa-
pírenských surovin. 

I proto ceny recyklovaného papíru k výrobě vlnité le-
penky v prvních třech kvartálech loňského roku strmě 
stoupaly. Podle nezávislého zdroje EUWID dosáhly s ná-
růstem o více než 60 % (září 2021 ve srovnání se zářím 
2020) nové rekordní úrovně. Výrobci se také potýkají 
s velkým nárůstem cen za energie. 

Dramatickou situaci na trhu potvrzuje například Pivovar 
Svijany. Podle jeho ředitele Romana Havlíka lepenkové 
obaly zdražily až o 100 %. Vedle vysokých cen pivovar 
také bojuje s dlouhými dodacími lhůtami. Pivovar samo-
zřejmě ovlivňuje i krizová situace v energetice. Výsled-
kem je zvýšení nákladů až o zhruba 30 %. Z uvedených 
důvodů byli nuceni upravit prodejní ceny k 1. prosinci 
loňského roku. Další dílčí optimalizace cenové politiky 
proběhne s velkou pravděpodobností v roce 2022, a to 
v řádu jednotek procent. 

Poptávka	po	papírových	
obalech	roste
Podle údajů zveřejněných v časopisu Papír a celulóza se oproti třem čtvrtletím v roce 2020 v loňském 
roce spotřeba obalových a balicích papírů zvýšila o 16 %. Důvodem je především prudký nárůst 
výroby vlnité lepenky a obalů z ní vyrobených. Za růstem stojí mimo jiné vysoká poptávka po 
přepravních krabicích v segmentu e-commerce. 

Adriana Weberová
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Poptávka po obalech z vlnité lepenky je vysoká 
i vzhledem k jejich dostupnosti a poměrně přízni-
vé ceně. „V relativně krátké době se dá vyrobit 

požadované množství obalového materiálu s předem 
stanoveným souborem vlastností. Obal je spolehlivý, 
protože jeho navržená pevná základna umožňuje pře-
pravu a skladování jakéhokoliv výrobku a dává jistotu, že 
se nedeformuje nebo nerozbije,“ podotýká Olga Kozmi-
nych, customer support specialist společnosti DS Smith, 
Packaging Division, Czech Republic. Největší zájem za-
znamenává o hnědé lepenky z recyklovaného materiálu 
obvykle vlny typu B nebo E. B-vlna je nejpoužívanější 
v České republice i Evropě také podle Jana Kaprhála 
ze společnosti Smurfit Kappa. Naopak v Americe je to 
vyšší C-vlna.

Zájem o obaly na bázi papíru obecně v posledních le-
tech roste. „Je to především proto, že papír je spotřebi-
teli považován za materiál šetrný k životnímu prostředí, 
především díky jeho recyklovatelnosti,“ připomíná Ra-
dek Kupčík z Modelu Obaly a dodává: „V posledních le-
tech vidíme velký zájem o obaly z kašírované lepenky. 

Důvodem je, že v sobě snoubí nejlepší vlastnosti obalů 
z vlnité a hladké lepenky, což je pevnost, ochrana při 
transportu a vysoká atraktivita potisku.“

Všichni víme, že obal by měl plnit primárně ochrannou 
funkci, ale například v e-commerce (nejen) by transportní 
obal měl plnit i funkci marketingovou. „Měl by být ná-
strojem pro podporu opakovaného prodeje a zároveň 
usnadňovat život adresátovi. Být v okamžiku unboxingu 
snadno otvíratelný, ideálně bez použití nástroje, komu-
nikovat brand a být v souladu s přírodou,“ myslí si Jan 
Kaprhál. Podobně vidí situaci v e-commerce i Olga Koz-
minych: „Pozorujeme, že obaly začínají vynikat svou in-
dividualitou. Projevuje se branding jednotlivých e-shopů, 
najednou už má krabice image a skrývá v sobě nějaké 
poselství.“ Atraktivitu lepenkových obalů posouvají dále 
také moderní digitální technologie tisku a výseku.

Od	teorie	k	praxi
Vlnitá	lepenka	si	poradí	i	s	luxusní	kosmetikou
Pro zasílání svých výrobků používá český výrobce luxusní 
kosmetiky IUVENIO zasilatelské krabičky od společnos-
ti THIMM pack’n’display. Krabičky jsou charakteristické 
moderním minimalistickým designem v hnědém odstínu, 
který doplňuje jemný digitální potisk v bílé barvě.

Vlnitá  
lepenka  
ohromuje	 
svojí	variabilitou
Lepenková krabice má již dlouhá léta své věrné příznivce. Důvodů je hned několik: potřebná odolnost, 
dostupnost za příznivou cenu a variabilita. V posledních letech se u ní cení i možnosti marketingového 
využití a především šetrnost k životnímu prostředí. Největší boom zažívá v e-commerce.

Adriana Weberová

Neomezené možnosti vlnité lepenky
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Pro maximální komfort při zavírání a otevírání je krabič-
ka vybavena integrovanou lepicí a odtrhovací páskou. 
Její vnitřní část je v čistém bílém provedení a doplňuje 
ji textový potisk s poděkováním zákazníkovi. Krabičky 
byly vyrobeny ve třech různých velikostech, a vyhovují 
tak různým tvarům i velikostem kosmetických výrobků. 
Pro zajištění bezpečné přepravy výrobků je v krabičkách 
vložená fixace z vlnité lepenky, která byla vyvinuta na 
míru různým tvarům a rozměrům zasílaných výrobků. 
Fixace se jednoduše poskládá do tvaru harmoniky a vlo-
ží se do zasilatelské krabice. Do jednotlivých přepážek 
se následně umístí kosmetické produkty, a vše se navíc 
shora zafixuje digitálně potištěnou kartičkou rovněž z vl-
nité lepenky. „Kartička svými rozměry odpovídá velikosti 
zasilatelské krabice a produkty jsou díky ní v krabici bez-
pečně shora fixovány. Kartička navíc obsahuje natištěné 
sdělení, které zákazníka při rozbalování zásilky příjemně 
překvapí,“ dodává za výrobce obalu Petr Kaczor, regio-
nal sales manager.

Hlavně	levně,	bezpečně	a	rychle
Zadání od společnosti PRIM znělo jasně: „Potřebujeme 
levně a bezpečně zabalit desítky typů různě velkých ho-
din tak, aby byly při přepravě dostatečně ochráněné.“ 
Důraz byl rovněž kladen na rychlost zabalení nástěn-
ných hodin PRIM a absenci plastů. A to vše pro stovky 
různých druhů hodin. „Měli jsme za úkol ušetřit čas, ma-
teriál i náklady zcela bez nutnosti vyplňovat obal bublin-
kovou fólií. Původní obal potřeboval k zabalení dlouhých 
šest minut, využíval kolem 5 m lepicí pásky, 2,5 m2 bub-
linkové fólie a byl drahý,“ vysvětluje Jan Kaprhál. Vý-
sledkem je nový vnější obal s unikátní 100% univerzální 
vložkou z vlnité lepenky. Díky samolepicí pásce se dá 
použít jako fixace i ochrana produktu. „Čas balení jsme 

zkrátili o 83,3 %, eliminovali 99 % jednorázového plastu 
a snížili tak cenu obalu na polovinu. PRIM touto inovací 
ušetřil celkem 727 500 Kč,“ hodnotí řešení Jan Kaprhál. 
Důležitý je i environmentální dopad, protože spotřeba le-
penky klesla o 48 % a emise CO2 se snížily o 37,2 tuny.

„Ze začátku se zdálo nemožné udělat univerzální fixaci 
na 15 různých rozměrů krabic a nespočet rozměrových 
variant hodin. Ač se to možná zdá divné, posun nastal po 
telefonátu se zákazníkem – tam přišel ten nápad. Vyřízl 
jsem si řezákem z kusu lepenky prototyp a bylo to, fun-
goval. Na projektu jsme v tu chvíli pracovali už několik 
týdnů, ale řešení bylo na světě za 30 minut,“ vzpomíná 
designér Vojtěch Řeháček.

„Po předchozí zkušenosti se Smurfit Kappa jsme věděli, 
že to klapne! Takhle si představujeme spolupráci s oba-
lovými profesionály – vždy vymyslí něco zajímavého, co 
funguje a šetří peníze,“ zaznělo od zadavatele.

FO
TO

: T
HI

M
M

 p
ac

k’
n’

di
sp

la
y

Seznamte se s balením pro PRIM  
na videu
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Úkolem opavské společnosti Model Obaly bylo 
navrhnout pohodlnější otevírání lepenkové kra-
bice pro dort Marlenka a zároveň jeho snadnější 

vyjímání z obalu. Inovativní obalové řešení muselo být 
navíc kompatibilní se současnou automatizovanou ba-
licí linkou. Ta se nachází na konci technologické linky 
určené k výrobě dortů, které jsou primárně zabaleny do 

flexibilní fólie s inertní atmosférou. Předlepené přířezy 
z kašírovaného materiálu jsou umístěny v nakladači, ten 
je podle taktu výstupu dortů umisťuje na dopravníkový 
pás, na němž jsou následně automaticky rozevřeny. Po 
zasunutí dortu do obalu dojde k jeho uzavření jednotli-
vými klopami a zalepení. Poslední fází je skupinové ba-
lení. „Se společností Model Obaly spolupracujeme již 

Marlenka	se	inovací	nebojí
Historie oblíbených medových dortů Marlenka je úzce spjata se svým zakladatelem Gevorgem 
Avetisjanem, který přijel z Arménie do Frýdku-Místku v roce 1994. Firmu MARLENKA international 
založil se svou sestrou v roce 2003. V současnosti se její sladké produkty, vyrobené podle 
staroarménské rodinné receptury, prodávají ve 44 zemích. Jednou z posledních obalových inovací je 
vylepšená krabice na oblíbený dort od společnosti Model Obaly.

Adriana Weberová
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dlouhou dobu, za kterou si u nás vybudovala kredit spo-
lehlivého partnera. Když nás kontaktovali z Inovačního 
centra Modelu, zda bychom neměli zájem nějak vyřešit 
stávající otevírání obalu na dort Marlenka, uvítali jsme 
to. Ovšem pouze za předpokladu minimálních nákladů 
spojených s inovací,“ říká na úvod za společnost MAR-
LENKA international Jaromír Prokop.

Zadání potvrzuje a upřesňuje projektový manažer Ino-
vačního centra Model Obaly Radek Kupčík: „V případě 
Marlenky jsme museli vycházet z původní konstrukce 
obalu a tu přepracovat takovým způsobem, aby fungo-
vala s minimem potřebných investic na stávající auto-
matizované lince.“ Na vývoji inovace pracovali v Modelu 
Obaly přibližně měsíc, poté ale na scénu vstoupil nevíta-
ný host v podobě covidu-19 a na finální zkoušky došlo 
téměř za rok.

Spolupráce se zadavatelem bývá podle Radka Kupčíka 
užitečná především ve fázi tvorby konceptů. Klientům se 
zpravidla předkládají na výběr před konečným rozhod-
nutím dvě až tři varianty. Finální návrh se musí následně 
konstrukčně a technologicky dopracovat do vyrobitelné-
ho prototypu neboli vzorku. „V případě Marlenky jsme 
představili dvě řešení, z nichž jedno se nabízelo jako 
optimální. A tak to i dopadlo. Inspirací nám byla kuchyně, 
kde nádobí či příbory jsou v šuplících. Proč tedy nevy-
zkoušet tento přístup?“ vysvětluje Radek Kupčík.

Následovalo testování vzorků v automatizované lince 
a další interní testy a posouzení, zda řešení splňuje po-
žadavky a koncepci dalšího vývoje produktu. Projekt byl 

schválen i proto, že kromě přenastavení linky a poříze-
ní nové výsekové formy nebyly nutné další investice. 
S ohledem na automatizovanou balicí linku nebyla ani 
potřeba změna původního materiálu.

Funkčnost nového obalu je v porovnání s předchozím 
řešením významně vylepšena. Spotřebitel si jednoduše 
odtržením perforace na boční straně krabičky vytvoří 
přístup k její výklopné straně, za níž se již skrývá slad-
ká odměna. Při otevírání není třeba nůžek, nožů či tr-
hání k tomu, abyste si pochutnali na obsahu. A pokud 
dort nesníte celý, můžete jej zasunout zpět do krabičky 
a umístit do lednice pro pozdější mlsání.

„Ceníme si přístupu konstruktérů a specialistů z Modelu, 
kdy se společně s našimi techniky a dodavateli techno-
logií účastní rozjezdu nových projektů a tím společně 
zkrátíme dobu potřebnou pro adaptaci nových obalů 
novému procesu,“ hodnotí spolupráci s výrobcem ino-
vovaného balení Jaromír Prokop.

Podle Radka Kupčíka je v současné internetové době již 
téměř 99,9 % věcí a řešení vymyšleno, jen čekají někde 
v šuplíku na „svou dobu“. „Přesto hledáme unikátní ře-
šení nejen v samotné konstrukci, ale také v materiálech, 
logistice a zpracování. Kromě toho poskytováním servi-
su jak v oblasti konstrukce, tak i následné účasti na roz-
jezdu nových projektů chceme být u toho a pomoci tak 
zákazníkům s odladěním všech procesů a zdrojů, které 
přijdou s naším obalem do kontaktu.“ 

Inovativní obalové řešení  
muselo být kompatibilní 

s automatizovanou linkou.Úkolem bylo navrhnout pohodlnější 
otevírání krabice pro dort Marlenka.

Ke sladké odměně  
se nyní dostanete snadněji.

Proč nezkusit princip šuplíku?
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Populární jsou materiály evokující přírodní vzhled, 
jako například kraftový papír nebo lepenka. „Je 
samozřejmě také trend nejen přírodní vzhled evo-

kovat, ale doopravdy tyto materiály používat,“ doplňuje 
Jana Dohnalová, marketing and PR specialist společnos-
ti Cardbox Packaging. Dále je podle ní k vidění návrat ke 
grafice, která ztvárňuje tradici a vlastenec-
tví. Velmi oblíbené jsou tak třeba folklorní 
vzory. Rovněž je kladen důraz na celkovou 
minimalizaci spotřeby materiálu a zmenšo-
vání obalů. Oblíbeným prvkem se u lepen-
kových obalů stala také například okénka 
bez fólie.

Nyní se podíváme detailněji na lžičku Karlo od společnos-
ti Cardbox Packaging. Hlavním cílem bylo vytvořit bez-
plastovou alternativu k jednorázovým plastovým lžičkám, 
jejichž výroba a distribuce byla minulý rok v EU zakázána.

Určena je především pro spotřebitele, kteří si kupu-
jí potravinové výrobky na cesty nebo s sebou. „Zákaz 
jednorázových plastových příborů by díky lžičce Karlo 
neměl tento princip nijak omezit. Lze ji používat pro ši-
roké spektrum pokrmů – od jogurtů přes saláty až po 
hotová jídla. Tím, že je lžička lehce složitelná, ji lze dobře 
umístit na výrobek, vložit do víčka jogurtu apod.,“ uvádí 
Jana Dohnalová.

Zadavatelem a zároveň partnerem projektu je společ-
nost Greiner Packaging. Ta jejich využití směřuje pro 
aplikaci do víček od jogurtů. Vývoj byl zahájen v roce 
2019. První varianta byla představena již v roce 2020. 
„Třebaže její konstrukce byla jednodušší, viděli jsme 
drobné nedostatky v komfortu spotřebitele. Další vý-

voj však přinesl mnohem sofistikovanější 
doprovodné obalové řešení pro mléčné 
výrobky a hotové pokrmy. Aktuální lžič-
ka Karlo, která byla do portfolia oficiálně 
zařazena v únoru 2021, tak ztělesňuje 
další fázi tohoto projektu,“ doplňuje Jana 
Dohnalová. 

Produkt je vyrobený z hladké lepenky a má jedinečnou 
konstrukci. Ta je navržena tak, aby se s ní jídlo dobře na-
bíralo. Lžička prozatím neumožňuje nekonečné či dlou-
hodobé používání, proto se řadí do klasických jednorá-
zových produktů foodservisu s omezenou životností. Na 
závěr Jana Dohnalová říká: „Jedna z jejích dalších výhod 
spočívá v možnostech potisku, který tvoří nepřehlédnu-
telné sdělení spotřebitelům.“

Z hladké lepenky  
lze	vyrobit	ledasco
Výhodou hladké lepenky je materiálová flexibilita, spotřebitelská oblíbenost a samotná podstata 
původu z obnovitelných zdrojů. Papírový odpad je zároveň vysoce tříděným druhem odpadu, což 
podporuje snahu o cirkulární ekonomiku. Hlavním předpokladem je nemísit různé druhy obalových 
materiálů, a pokud ano, umožnit jejich separaci. Z lepenky lze vyrobit například i lžičku. 

Adriana Weberová

Odezva od zákazníků je příznivá –  
více na
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Požadavkem společnosti GeneProof bylo automa-
tické označení zkumavek transparentní etiketou 
po obvodu a DMC kódem na víčku. Myšlenka 

spočívala ve vytvoření automatizované pracovní stani-
ce, kam by obsluha nasypala prázdné zkumavky a bě-
hem jejich pohybu po dopravníku by docházelo k jejich 
označování a kontrolám čitelnosti kódů s napojením na 
databázi. Výstupem by bylo přemístění zkumavek do 
výstupního zásobníku, kde by si je mohla obsluha bez-
pečně odebírat, a to rychlostí zpracování 20 zkumavek 
za minutu. „Konstrukční tým v Leonardu dal hlavy dohro-

mady a díky našim zkušenostem a know-how z výroby 
strojních zařízení přišel s řešením v podobě malé auto-
matizované linky uzavřené v pracovní stanici,“ doplňuje 
Pavel Vích, obchodní manager projektu.

Cesta	zkumavky	k	označení
Na začátku výrobní linky je umístěn vibrační zásobník, 
do kterého jsou přes otvor ve stanici pro obsluhu nasy-
pány prázdné zkumavky. Pomocí vibrací se zkumavky 
jedna podruhé řadí za sebe a jsou mechanicky posou-
vány na první značení. Pomocí inkjet tiskárny Leibinger 

Automatizovaná	linka	označí	
20	zkumavek	za	minutu
Brněnská společnost GeneProof, která se zabývá vyspělými řešeními pro molekulární diagnostiku, 
oslovila společnost Leonardo technology ohledně spolupráce na vývoji a následné výrobě nové linky 
značící zkumavky PCR testů na SARS-CoV-2. Nové automatizované zařízení obsahuje hned dvě 
„srdce“.

Adriana Weberová
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JET3up se označí víčko zkumavky jedinečným 2D DMC 
kódem. V následném kroku probíhá kontrolní čtení kódů 
pomocí speciálního snímače a jeho kontrola s databází. 
Po prvním označení postupuje zkumavka po dopravníku 
na další značení, tentokrát tisk a aplikaci transparentní 
etikety pomocí zařízení Novexx ALX 924. Etiketa se apli-
kuje po celém obvodu válcovitého tvaru zkumavky, její 
potisk musí být odolný vůči teplotě do −80 °C.

Po dokončení procesu se zkumavky po dopravníku pře-
souvají na další stanoviště, kde jsou pomocí uchopovačů 
přemístěny do jednoho ze dvou výstupních zásobníků. 
Zde si je může obsluha linky bezpečně odebrat. V přípa-
dě špatně označené zkumavky je vadný výrobek vyřa-
zen do příslušného boxu. „Celý proces značení zajišťuje 
po softwarové stránce zakázková aplikace pomocí soft-
waru NiceLabel, která je uzpůsobena přímo pro snadné 
ovládání přes dotykový terminál. Pomocí zmíněného 
softwaru NiceLabel probíhá i oboustranná komunikace 
s nadřazeným ERP systémem společnosti GeneProof,“ 
vysvětluje Pavel Vích.

Rychlost,	komfort	a	úspora	v	jednom
Jedním ze dvou „srdcí“ pracovní stanice je již zmíněná 
inkjet CIJ tiskárna Leibinger JET3up. Tiskárna má vyni-
kající technické provedení s patentovanou technologií 
Sealtronic pro vzduchotěsné uzavírání trysky tiskové 
hlavy. Díky tomu dokáže Leibinger zajistit, že inkoust 
v trysce nikdy nezaschne. Šetří se tak i solvent, proto-
že není potřeba trysku proplachovat. Benefity jsou také 
rychlost výroby a potřebný komfort, kdy se uživatel ne-
musí o nic starat. Pro ještě nižší provozní náklady a lepší 
čistotu vzduchu bylo do tiskárny přidáno příslušenství 
Ecosolv. Zachycuje výpary odpadního vzduchu na od-
fuku z tiskárny, ze kterého pomocí metody kondenzace 
dokáže až 50 % ředidla vrátit do hydraulického systému 
(nádržky s ředidlem). Za zmínku stojí i významně malý 
příkon tiskárny, který činí pouze 20 W. Výsledkem je 
značná úspora energie.

Inkjet tiskárny Leibinger jsou do posledního šroubku vy-
ráběny v Německu z vysoce odolných materiálů podle 
nejvyšších technických standardů a norem. Celé kryto-
vání je z nerezové oceli s minimálním použitím plastů. 
Inteligentní systém čerpadla v tiskárně běží každých šest 
sekund místo nepřetržitého chodu. Přínosem je men-
ší opotřebení, nižší náklady na energii, delší životnost 
a také menší pravděpodobnost, že dojde k výpadku 
a neplánované odstávce.

Druhým „srdcem“ pracovní stanice je také již zmíněná 
termotransferová tiskárna s aplikátorem etiket od ně-
mecké společnosti Novexx Solutions. Její zařízení apli-
kují nejmenší možné etikety, jako například v případě 
projektu pro GeneProof, ale také velké paletové eti-
kety. „Do značicí linky jsme zvolili průmyslové zařízení 
ALX 924, které je určeno do linek s vysokou zátěží a je 

Stanoviště pro potisk víčka zkumavky 2D DMC kódem pomocí inkjet tiskárny Leibinger JET3up

Vibrační přesun zkumavek na dopravník
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vhodné i do náročných provozů 365/24/7. Zařízení dis-
ponuje rozlišením tiskové hlavy 300 dpi, vyznačuje se 
vysokou rychlostí tisku etiket a jejich přesnou aplikací 
na zkumavky po jejich obvodu,“ upřesňuje Pavel Vích.

Spotřební	materiály	musí	vyhovovat	specifickému	
prostředí
Neméně významnou součástí projektu bylo i zvolení op-
timálních  spotřebních materiálů, jejichž dodavatelem je 
divize spotřebních materiálů pro termotransferové tis-
kárny společnosti Leonardo technology.

V první řadě byl zásadní výběr materiálu transparentní 
PP etikety. Požadavkem GeneProof bylo najít materiál 
určený pro použití na značení zkumavek vyhovující zdra-
votnickému prostředí. Na základě chemické analýzy od 
společnosti Avery Dennison byl zvolen speciální trans-
parentní materiál s luminiscenčním lepidlem, které spl-
ňuje přísná kritéria farmaceutického a zdravotnického 
průmyslu. K vybraným etiketám bylo zapotřebí dodat 
také TTR barvicí pásky. „Požadavky byly jasné. Muse-
lo se jednat o TTR pásku na bázi pryskyřice, aby ob-
stála v podmínkách až −80 °C. Páska musela být navíc 
chemicky odolná a rezistentní vůči otěru, v potaz jsme 
museli vzít i náročný materiál etiket,“ upozorňuje Jakub 
Čumpelík, obchodní zástupce pro spotřební materiály do 
termotransferových tiskáren. Zároveň musela být TTR 
páska použitelná pro tiskárny s šikmými (near-edge) 
hlavami, které aplikátor ALX 924 používá. Zvolena byla 
nakonec nová hybridní TTR páska řady SPREMIUM 
HYBRID. Její hlavní výhodou je možnost použití jak pro 
šikmé, tak i ploché tiskové hlavy. Testování proběhlo 
přímo v GeneProof, v reálných podmínkách již na nain-
stalované lince s aplikátorem. „TTR pásku jsem zkoušel 
po natištění a aplikaci na zkumavky prohnat mrazákem 

i suchým ledem, otírat je následně prstem, krémem, 
nehtem, etanolem a isopropanolem a jsem s výsledkem 
spokojený. Nátisk na bočním štítku zkumavky krásně vy-
držel,“ pochvaluje výsledky testování TTR pásky výrobní 
technolog společnosti GeneProof Jaromír Flössler.

Součástí dodávky pracovní stanice bylo i odzkoušení 
a uvedení do provozu, proškolení obsluhy a předání 
technické dokumentace (návod k obsluze, výkresová 
dokumentace, elektrická, pneumatická a hydraulická 
schémata) včetně vydaného ES prohlášení o shodě po-
dle zákona č. 22/1997 Sb.

Výsledný produkt – označené zkumavky 2D DMC kódem a transparentní etiketou po celém obvodu válcovitého tvaru

Vibrační zásobník automatizované linky

Linka v akci na videu
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V letošním roce nabídne společnost Karel Kaňák zá-
kazníkům možnost zadat objednávku do systému 
přímo z kanceláře. Během několika sekund tak 

zákazník získá informaci jak o ceně výsekového nástroje, 
tak o termínu dostupnosti objednávaného nástroje – bez 
čekání na cenovou nabídku či potvrzení přijetí objednáv-
ky. A jaké technické novinky firmy se loni osvědčily?

Jak	zajistit	efektivitu	výseku
Efektivita výseku je souhrnem více činitelů. Čas nutný na 
přípravu nástroje k výseku musí být co nejkratší, rychlost 
stroje naopak co nejvyšší, životnost nástroje co nejdelší, 
otevírání výsledné skládačky co nejsnazší. Dosáhnout 
toho lze mimo jiné použitím vhodných konstrukčních prv-
ků, jako jsou sendvičové kovadlinky k negativním náse-
kům, nastavitelná výška ražby, vhodné nože nebo výseko-
vý nástroj, který lze přizpůsobit velikosti vytištěného archu. 

Sendvičová kovadlinka se nachází na výsekovém ná-
stroji a je protikusem k negativnímu náseku (náseku na 
plechu spodní přípravy, který nasekává rub skládačky). 
Jak již sám název napovídá, skládá se ze dvou kovových 
vrstev, mezi něž se vkládají kalibrační papírky. Pomo-
cí těchto papírků lze snadno a rychle doladit správnou 
funkcionalitu negativního náseku a tím zajistit snadné 
otevírání skládačky. Tohoto benefitu využili výrobci oba-
lů, používající výsekové formy Kaňák, během loňského 
roku několikrát. Vzhledem k propadům v zásobování 
museli výrobci obalů měnit druh lepenky a kvůli tomu 
museli řešit i intenzitu naseknutí obalu. Díky sendvičo-
vé kovadlince stačilo vyměnit kalibrační papírek za jiný 
odlišné síly a výroba s tímtéž nástrojem mohla ihned po-
kračovat. V minulosti by přitom musel výsekový nástroj 
putovat k výrobci, aby upravil výšku kovadlinky podle 
typu lepenky. 

Výsek	je	ve	formě
Klasický výsek ve výrobě obalů stále dominuje, proto se v následujících řádcích podíváme na novinky 
dvou hlavních výrobců výsekových forem v ČR: společnosti Karel Kaňák a české pobočky nadnárodní 
společnosti MARBACH. Jako „třešinku na dortu“ na závěr zmíníme českou premiéru italského 
výsekového stroje. 

Miroslav Dočkal



TECHNOLOGIE

Na podobném principu funguje i slepotisková ražba 
s takzvanými memory pins. I zde lze přidáním či ubráním 
tenkých kalibračních papírků snadno změnit výslednou 
intenzitu slepotisku na obalu. Díky memory pins umístí-
te slepotiskový štoček vždy na stejné místo, aniž byste 
posunuli štočkem na jakoukoliv stranu. 

Pro některé zakázky je vhodnější použít oproti standard-
nímu ostří (54 °) ještě ostřejší nože s úhlem ostří 42 °. 
Kaňák nabízí tyto nože v různých modifikacích – jedna 
z nich, kterou nazývají DieHard, snadno prořízne i nejtvrd-
ší používané materiály. Sek je (oproti noži s úhlem 54 °) vý-
razně čistější a potřebný výsekový tlak je o čtvrtinu nižší.

Dalším zajímavým vylepšením jsou roztahovací výseko-
vé nástroje. S přibývajícími nároky koncových uživatelů 
roste důraz na přesnost výsekového nástroje vůči ak-
tuálně vytištěnému archu. Protože zákazníci obvykle 
nejsou schopni upravit výslednou velikost vytištěného 
archu vůči výsekovému nástroji, přizpůsobují si výseko-
vý nástroj aktuálně k vytištěnému archu. Díky této va-
riabilitě už není problém vyrábět obaly, kde se v místě 
ohybu dělí různě zbarvené strany.

MARBACH	uvádí	jednu	novinku	za	druhou
Koncem loňského roku uvedl MARBACH na trh work-
flow pro digitalizaci výseku CONNECT|M s nástroji Tool 
Management a Performance Tracking. CONNECT|M se 

Sendvičová kovadlinka od společnosti Karel Kaňák umožní změnu 
vysekávaného lepenkového materiálu bez potřeby seřízení výsekového 

nástroje výrobcem.

Pro registraci 
naskenujte QR kód.

Efektivní řešení aplikací lepidla je důležité zejména  
v e-commerce. Ukážeme vám ho exkluzivně na 
virtuální výstavě Robatech Solutions Showcase, 
která se koná od 15. do 17. března 2022.

robatech.com/en/solutions-showcase

JEDNODUŠŠÍ 
BALENÍ?
EXISTUJE ZPŮSOB!

KALETECH s.r.o.
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skládá z webového (tzv. cloudového) softwaru, kombi-
novaného s různými hardwarovými komponenty, kame-
rami, senzory a příslušenstvím pro QR kódy. Výsledkem 
CONNECT|M je cloudové digitální propojení vysekávací 
matrice, vysekávacího stroje a uživatele.

Další novinkou z posledního čtvrtletí bylo využití již dří-
ve uvedeného digitálního vyrovnávání zón (tzv. zónové 
nivelace) DZL|plate, využívaného již v kartonáži, i pro vel-
koformátové vysekávací stroje na vlnitou lepenku. Nová 
dvoudílná deska nese označení DZL|plateXL. Digitální 
zónová nivelace vyrovnává výškové rozdíly v oblasti 
vysekávací desky – s maximálním potenciálem výško-
vé kompenzace až 0,15 mm. Tímto způsobem zajišťuje 
nejen optimální tlakové podmínky při vysekávání, ale 
také zkracuje dobu seřizování nože a výrazně zkracuje 
dobu přípravy pro každou jednotlivou zakázku. Bern-
hard Reisser, manažer Marbachu pro průmysl skládač-
kových lepenek, k tomu říká: „Naši zákazníci jsou touto 
technologií nadšeni a potvrzují snížení řezného tlaku 
o 15–30 % a také úsporu času na přípravu o více než 
30 % na zakázku.“

Novým vysekávacím nástrojem je alublanker, deska vy-
robená z jednoho kusu hliníku kompletně na CNC stroji 
v jediné frézovací operaci. Jedním z prvních zákazníků, 
kteří používají alublanker, je dlouholetý partner společ-
nosti MARBACH MPS v Obersulmu – společnost Con-
sumer Packaging Business skupiny WestRock. Závod 
v Obersulmu vyrábí vysoce kvalitní lepenkové skládačky 
pro mezinárodní kosmetický průmysl. Eugen Schneider, 
vedoucí výseku ve WestRock Obersulm, k řešení do-
dává: „Alublanker je velmi přesný, lehký a snadno jej 
nastaví i jediný operátor. I přes nízkou hmotnost je pevný 
a průchod odpadní mřížky je také velmi stabilní.“ Vysoká 

přesnost alublankeru zajišťuje bezproblémové stohová-
ní, zkrácení doby přípravy, špičkovou kvalitu obalů i vy-
sokou provozní rychlost výsekového stroje.

Italská	výseková	ochutnávka
V našem textu jsme se nevěnovali samotným výseko-
vým strojům, přesto zakončeme jejich aktuální připomín-
kou. V Kácově proběhl od 25. do 27. ledna Print Chef 
2022, společná polygrafická akce společností GRAFFIN, 
CANON CZ a KOMFI. Českou premiéru si zde odbyl vý-
sekový stroj Omnia 80 od italské společnosti Valiani, 
který je díky svému formátu 60 × 80 cm velmi vhodný 
pro malosériové obalové zakázky. Omnia je (vedle řad 
Integra a Optima) jednou ze tří výrobních řad italského 
výrobce určených pro výsek hladkých a vlnitých lepenek 
i plastů. Mezi jejich výhody patří rovněž krátké dodací 
lhůty, včetně dodávek náhradních dílů, a případná přímá 
servisní podpora výrobce. Na českém trhu je představila 
již jmenovaná společnost GRAFFIN. 

Roztahovací výsekový nástroj společnosti Karel Kaňák zajistí přesnost výseku 
vůči aktuálně vytištěnému archu.

Přesný výsekový nástroj alublanker od Marbachu je vyroben z jednoho kusu 
hliníku na CNC stroji v jediné frézovací operaci.

Některé z nástrojů Marbachu jsou určeny i k výseku voštin.
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Protože se budeme věnovat zejména laserovému 
výseku, začněme digitálním výsekem s klasickým 
nožem: v polovině loňského roku instalovala ABC 

tiskárna automatický digitální tvarový výsek Aoyoo, ur-
čený i pro výrobu krabiček. V tomto případě jde o čínský 
CNC flatbed s oscilačním nožem.

VYDOS BOHEMIA: any-JET, AnyCUT a LaserSharp
Společnost VYDOS BOHEMIA má ve své nabídce něko-
lik strojů pro laserový výsek. Any-JET II určený pro digi-
tální výrobu etiket a flexibilních obalů v sobě integruje 
vysokorychlostní tisk a laserový násek, perforaci a gra-
vírování, laminaci, ale i odvíjení odpadní mřížky a podél-
né řezání. Software any-Flow umožňuje uživateli upravit 
barevnost grafického designu včetně přidání čárových 
a QR kódů pro tiskárnu i vytvořit podklady pro laserovou 
řezačku najednou. 

Pokud jde o výsek z role do role, jsou zde modely 
V 250 a 400 řady LaserSharp VS od společnosti LasX, 
s bezúdržbovými CO2 lasery o výkonu 250 nebo 400 W 
v šíři 350 a 500 mm a rychlostí výseku až 100 m/min. 
Využívají software LasX LightGuide, vyvinutý pro řízení 

řezacího paprsku speciálně u papírových, plastových 
a samolepicích polygrafických a obalářských výrobků. 

AnyCUT Laser v šíři 215 mm umí za hodinu vyseknout 
až 5 000 etiket rychlostí 18 m/min. K dispozici je i v šíři 
350 mm, kdy takto vysekne až 15 000 etiket rychlostí 
30 m/min. Jednoduchý výsek může obsahovat lamina-
ci se simultánním odtahem krycího papíru lamina. Vý- 
sek etiket a potřebné údaje jako čárové kódy, číslování, 
QR kódy, datum a čas mohou být přímo gravírovány na 
etiketu díky softwaru. Laser může nastavit stupeň řezání 
jemným ovládáním intenzity a rychlosti. Vysekávat lze 
etikety do max. délky až 1,2 m. 

Do	digitálního	výseku	vstoupil	i	BOBST
Společnost BOBST pod značkou BOBST Laser prodává 
digitální výseková řešení svého partnera, společnosti 
SEI. PAPERONE 5000 je technologicky nejpokročilejší 
systém pro digitální zpracování a dokončování archo-
vých materiálů formátu B2. Jde o nové modulární lase-
rové řešení, speciálně navržené pro obalový a grafický 
průmysl, pro vysekávání a rýhování v reálném čase. 
Systém může být konfigurován s jednou nebo dvěma 

Digitálnímu	výseku	 
dominují	lasery
Na začátku upřesněme, že o digitálním výseku mluvíme rovněž v případě strojů s digitálním řízením 
klasického nože (tedy vlastně plotrech). Stále častěji se ale jako digitální výsek označují zejména 
stroje řezající laserovým paprskem, protože ty v konvenční verzi prakticky neexistují a jejich 
technologie poskytuje výhody, jakých nedokáže klasický nůž dosáhnout ani při digitálním řízení. 

Miroslav Dočkal

Highcon Beam 2C využívaný ve všetatském závodě společnosti THIMM pack’n’display
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laserovými jednotkami podle potřeb zákazníka v době 
nákupu nebo kdykoli později. Je plně automatický, 
s možností dálkového ovládání, a kromě registračního 
systému založeného na digitálním fotoaparátu má i přes-
ný mechanický registrační systém. PAPERONE 5000 
je k dispozici v šesti konfiguracích laseru. Samostatná 
stanice Origami umožňuje rychle a jednoduše vytvářet 
rýhovací/embosovací desky. Kvalita rýhování je stejná 
jako u tradičního profesionálního rýhování. Zpracovávat 
lze papír, lepenky, PET, PP a BOPP fólie v tloušťkách 
0,15–1,6 mm. Stroj může být integrován s digitálním 
workflow pro čtení čárových a QR kódů. Verze 7000 
pracuje se dvěma nebo třemi lasery a substráty o tloušť-
ce 0,2–1,8 mm ve formátu B1+, tedy 1 120 × 760 mm. 

Méně	známí	„černí	koně“
Petratto Eclipse pro digitální bigování a laserový výsek 
pracuje s formátem archu 780 × 520 mm o tloušťce od 
0,1 do 0,8 mm. Výkon se pohybuje podle složitosti a ma-
teriálu až do 3 500 archů/hod. Výseková tolerance lase-
ru je ±0,1–0,2 mm. Určen je pro výsek papíru, lepenky 
i plastových fólií. 

Společnost Megaflex uvedla na trh například rychlé CO2 
lasery pro řezání a gravírování na papírové a lepenko-
vé materiály Trotec SpeedMarker GS s výkonem 100 W 
a vodním chlazením. Odchylky tisku jsou detekovány 
softwarem SpeedMark Vision a řezací čára se nastaví 
automaticky. Bez ohledu na to, zda je deformace lineární 
nebo nelineární. Řezací čáry vždy dokonale odpovída-
jí tisku. Stroj lze použít i jako poloautomat s manuálně 

přesouvaným stolem. Pracovní plocha je 250 × 250 až 
500 × 500 mm, max. rychlost řezání 700 mm/s. 

Highcon	změnil	vztah	výseku	a	bigování
Digitální výsekové stroje Highcon zastupuje na českém 
trhu společnost DataLine Technology. Připomeňme, že 
filozofie strojů Highcon (řady Euclid i Beam) je založena 
na oddělení výseku a bigování. To druhé zajišťuje tech-
nologie DART, která aplikuje speciální polymer na válec 
s fólií na základě připravených řezacích dat. Nanesený 
polymer se následně vytvrdí UV lampou a je připraven 
na proces bigování.

Verze Highconu vhodné pro zpracování vlnité lepen-
ky jsou rozeznatelné podle písmene C v názvu stroje. 
Highcon Euclid 5C je určen pro práci s formáty B1/B2 
a zpracování vlnité lepenky v tloušťkách 1–3 mm. Tes-
ty komprese krabic, které byly provedeny srovnáváním 
digitálně a konvenčně vyrobených krabic, ukázaly, že 
varianty vyrobené na Euclidu jsou pevnější než ty vyro-
bené na konvenčních strojích (při použití stejného sub-
strátu), což umožňuje pro dosažení srovnatelné pevnos-
ti použití slabších substrátů, a tedy i snížení nákladů. 
Samozřejmostí je užití variabilních dat pro personalizaci 
a možnost přiřazování sériových čísel.

Další model, Beam 2C, je výrobcem nabízen ve dvou 
verzích: standardní konfiguraci s paletovým naklada-

Odnosné obaly na víno od THIMM pack’n’display  
využívají shodnou konstrukci krabice s různými motivy vyseknutými laserem. Dárkový obal ginu ENDORPHIN  

se díky laserovému výseku obešel zcela bez použití tisku.
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čem a konfiguraci doplněné kontinuálním nakládáním 
a vykládáním včetně odstraňování odpadu. Zpracovává 
tří- až pětivrstvé vlnité lepenky v tloušťkách 1–4 mm 
rychlostí až 4 000 archů formátu B1 za hodinu. Zpra-
cování vlnitých lepenek ještě zvýrazňuje jednu z pod-
statných výhod laserového výseku vůbec: rovný okraj 
řezu, kterého konvenční technologie není schopna 
dosáhnout zejména v tomto případě. Stroj Beam 2C 
v konfiguraci zhruba za dva miliony eur – dosud zřej-
mě jediný na východní polokouli – již dva roky používá 
i společnost THIMM pack’n’display ve Všetatech. Po-
dívejme se proto na vybrané novinky z jejího portfolia, 
které demonstrují některé výhody a možnosti nabízené 
touto technologií.

Inspirace	z	Thimmu
Čtyři dárkové obaly na masné výrobky využívají shod-
nou konstrukci krabice v kombinaci s velmi jemnými la-
serovanými motivy. Uvnitř balení je umístěna variabilní 
vložka rovněž z vlnité lepenky, díky které mohou být 
zabaleny různé kombinace výrobků. Také odnosné oba-
ly na víno využívají jednu konstrukci krabice a k jejich 
odlišení dochází pomocí různých laserovaných motivů. 

Dalším zajímavým příkladem je dárkové balení pro 
obchodní partnery společnosti T-Mobile. Uvnitř obalu 
z hnědé vlnité lepenky je vložena karta v barvě magenty, 
charakteristické pro tuto společnost. Hlavním designo-
vým prvkem je laserem vyříznutý motiv vánočního stro-
mečku, kterým prosvítá barevný podklad. Kromě vývoje 
a výroby balení zajistila společnost THIMM pack’n’dis-
play také copacking, tedy kompletaci a naplnění obalu 

produkty. Řešení zároveň dobře ukazuje, že rozdílu v de-
signu výsledného obalu lze dosáhnout i jednoduchou 
výměnou prosvítající barevné vložky. Tento efekt umož-
ňuje vytvoření celé řady designově odlišných variant.

Poslední ukázkou je dárkové balení ginu ENDORPHIN, 
které kombinuje hnědou a černou vlnitou lepenku. 
Skládá se z hnědé části, ve které je umístěna a fixová-
na lahev ginu, a černého rukávu, který je dominantou 
celého obalového řešení. Hnědá vlnitá lepenka použitá 
pro vnitřní část obalu prosvítá vyřezanými motivy v černé 
lepence. Uvedené řešení je důkazem, že laserový výsek 
může u luxusního balení v určitých případech zcela na-
hradit tisk. 

Laserové výsekové stroje  
založené na technologii SEI  

nabízí i společnost BOBST, včetně modelu PAPERONE 5000.

Podobně jako u vína i u čtyř dárkových obalů na masné výrobky 
dochází k odlišení pomocí laserovaných motivů.
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Zástupci agentury Fiala & Šebek měli ve Všetatech 
jedinečnou příležitost poznat a dokonce se ve vý-
robních prostorách společnosti seznámit s nejmo-

dernějšími výrobními technologiemi. Podle vlastních slov 
odjížděli plni inspirace, kterou jistě ocení i jejich klienti.

Pro designovou agenturu si zástupci společnosti THIMM 
připravili bohatý program, o jehož úvod se postaral Petr 
Kaczor, regional sales manager. V první části workshopu 
byla řeč o vlastnostech a typech vlnité lepenky i o širo-
kých možnostech jejího využití. Byly představeny všech-
ny výrobní technologie tisku a výseku – léty ověřené 
i nejmodernější. 

Účastníci živě diskutovali o možnostech, jak a kdy nejlé-
pe využít technologii digitálního tisku a laserového vý-
seku, aby obaly přinesly zákazníkům co nejvíce užitku. 

Veškerou teorii doprovodily vzorky realizovaných obalů, 
a všichni se tak mohli seznámit s příklady využití napří-
klad u sezonních obalů nebo limitovaných edic. 

Dalším zajímavým místem k živé diskusi bylo oddělení 
vývoje, kde nápady a návrhy získávají skutečné obry-
sy a kde vznikají nejpropracovanější konstrukční řešení 
obalů, která si každoročně vyslouží různá prestižní oce-
nění. O své zkušenosti se podělil vývojář Vladimír Brys- 
cejn. Vysvětlil například, jak funguje digitální laserový 
výsek a co vše lze jeho pomocí vyrobit. Ve výrobních 
prostorách společnosti THIMM pak účastníci na vlastní 
oči viděli celý proces výroby obalů. Představena byla jak 
analogová, tak digitální část. Nejvíce pozornosti se ve 
výrobě dostalo bezpochyby již zmíněnému digitálnímu 
laserovému výseku, který z hlediska obalového designu 
přináší zcela nové a jedinečné příležitosti. 

Ve	Všetatech	rozdávali	
inspirace
Ve středu 26. ledna 2022 hostil jeden z předních českých výrobců obalových řešení z vlnité lepenky, 
THIMM pack’n’display, přímo v prostorách závodu ve Všetatech designovou agenturu Fiala & Šebek. 
THIMM pro ni uspořádal workshop, jehož cílem bylo účastníkům detailně představit nejnovější 
digitální technologie, ukázat, jak fungují a co vše lze jejich pomocí vyrobit. 

Adriana Weberová
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Laserový výsek řeže vlnitou lepenku s nejvyšší mírou 
preciznosti a přesnosti – i obyčejný obal se tak může 
proměnit v umělecké dílo. Jen pro připomenutí: podob-
ně jako digitální tisk ani laserový výsek nevyžaduje pro 
výrobu výsekové nástroje, a celý proces se tak odehrá-
vá na digitální úrovni. Obě technologie otevírají nové 
příležitosti i pro designéry obalů, jelikož kreativitu jejich 
návrhů nelimitují takřka žádné technické možnosti ani 
výsekové nebo tiskové nástroje.

V odpolední části se produktový specialista společnosti 
THIMM Martin Muzikář zaměřil na koncept digitálního 
workflow, díky kterému veškerá komunikace mezi de-
signovou agenturou a výrobcem obalů probíhá digitálně, 

a celý proces přípravy návrhu se tak výrazně zrychluje. 
Představený koncept v praxi funguje následovně: de-
signová agentura si sama připraví veškeré podklady 
pro digitální tisk nebo laserový výsek, které mohou jít 
obratem do výroby přímo v závodě výrobce obalů. To 
přináší mnoho výhod. Zkrátí se nejen doba předtiskové 
přípravy, ale designová agentura má rovněž plnou kon-
trolu nad tím, jaký návrh designu do výroby nakonec 
pošle. Digitální technologie se tak po zavedení digitál-
ního workflow mohou pyšnit nejen rychlým a flexibilním 
procesem výroby, ale také procesem přípravy.

Po skončení celého workshopu nikdo z účastníků ne-
skrýval své překvapení a nadšení. Překvapivé pro ně 
bylo zejména zjištění, jak široký okruh činností se u vý-
robce obalů z vlnité lepenky odehrává. Zástupci agen-
tury Fiala & Šebek měli možnost sami poznat, že THIMM 
není pouhým výrobcem nudných obalů z vlnité lepenky, 
ale je místem, kde se nápady stávají skutečností. Nad-
šeni byli zejména z možností, které skýtá výroba obalů 
s použitím digitálních technologií tisku a výseku, a z vý-
hod, jež zmíněné technologie nabízejí nejen samotným 
tvůrcům grafického designu, ale i jejich klientům.

Se zajímavými ukázkami obalů realizovaných pomocí di-
gitálních technologií se můžete seznámit i na stranách 
78 a 79. 
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