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ALESPOŇ AKCE  
SE ROZJELY NA PLNÝ 
PLYN…

	� 10“ dotykový displej s interaktivním 
uživatelským rozhraním

	� Až pět řádků textu, loga, 1D a 2D kódy  
ve vysokém rozlišení

	� Plně nerezová skříň bez retenčních zón 
(IP56/IP66)

	� Až o 50 % nižší emise těkavých 
organických sloučenin (VOC)

	� Intelli’Swap modulární design pro 
snadnou údržbu

	� Programovatelné 24pinové rozhraní 
pro snadnou integraci připravené pro 
Průmysl 4.0

	� Chytrý management spotřebního 
materiálu

	� Široká nabídka inkoustů pro všechny typy 
materiálů, včetně vysoce výkonných  
MEK-free inkoustů

Nová CIJ tiskárna
Markem-Imaje 9750

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
OFICIÁLNÍ PARTNER MARKEM-IMAJE ČR

Tiskárna 9750 je navržena tak, aby 

optimalizovala celkové náklady na 

vlastnictví, zvyšovala OEE a zároveň 

přispívala k vašim cílům udržitelnosti.

Nejdelší servisní
interval na trhu

18 000  
hodin 30 měsíců

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

CIJ printers

rozšířená
záruka

LET5

Více o tiskárně zde
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Už zase lítáme. Reálně i metaforicky. V září a říjnu ne-
víme, kam dříve skočit. Zváni jsme na veletrhy, soutě-
že, reportáže, semináře nebo na odborné firemní akce. 
Například sérii firemních prezentací uspořádala pro své 
zákazníky a vybrané novináře společnost KURZ. V pro-
storách svého sídla v německém Fürthu pro ně připravila 
prohlídku inovativních strojů a průkopnických procesů 
pro obalový průmysl včetně etiket. 

Po letech jsme se mohli opět vydat na veletrh FACHPACK 
bez omezení. Do Norimberku přicestovalo více než 
30 000 návštěvníků z desítek zemí, které nedočkavě 
vyhlížela více než tisícovka vystavovatelů. Doslova na 
každém kroku rezonovala témata udržitelnost, elektro-
nické obchodování a digitalizace. Silné zastoupení měly 
na Fachpacku i etikety.

Také Mezinárodní strojírenský veletrh se vrací do nor-
málních časů. Ve srovnání s loňským ročníkem se počet 

účastníků zvýšil o 20 % a vyrostl o tři výstavní haly na 
osm pavilonů. Za čtyři dny ho navštívilo přes 52 000 ná-
vštěvníků, tedy o 50 % více než v loňském roce. A opět 
nechyběla balicí linka, MARKEM-IMAJE PACKAGING 
LIVE, kde měl i Packaging Herald svůj stánek. 

Zapomenout nesmíme na SpeedCHAIN – mnohými po-
kládaný za nejvýznamnější odbornou a společenskou lo-
gistickou událost v regionu CEE, což potvrzuje i návštěv-
nost. Do břevnovského kláštera letos zamířilo více než 
700 účastníků z tuzemska i zahraničí. I zde se probírala 
udržitelnost, ale také změny ve spotřebitelské poptáv-
ce nebo bezpečnost dodavatelských řetězců a vývoj 
e-commerce. Nejen o tom si přečtete v aktuálním vydání.

Akce pokračují. Setkání pod Eiffelovkou pořádá společ-
nost Konica Minolta a mezi pozvanými je za česká média 
exkluzivně Packaging Herald. Na reportáž se můžete 
těšit v prosincovém vydání magazínu.

ALESPOŇ AKCE  
SE ROZJELY NA PLNÝ 
PLYN…

Příjemné čtení!

šéfredaktorka Adriana Weberová 
a tým Packaging Herald

EDITORIAL

Sledujte naše inspirace i na sociálních sítích
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PERSONALIZOVANÉ STANDARDNÍ LAHVE NEBO LAHVE NA MÍRU

Úprava již hotových dostupných forem 
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DIÁŘ AKCÍ NEWS

Sprite	je	nově	místo	v	zelené	v	čiré	lahvi
Populární nealko nápoj Sprite se nově plní do čirých 
lahví. Původní typicky zelená barva je minulostí, Sprite 
se tak připojil k dalším značkám společnosti Coca-Cola, 
které se již v čirých lahvích prodávají – Coca-Cola, Coca-
-Cola Zero a Fanta. Důvodem ke změně barvy je fakt, že 
čiré lahve mají ve srovnání s barevnými širší využití v rám-
ci recyklace. „Tento krok je v souladu s naší dlouhodo-
bou strategií World Without Waste. Odebráním původní 
zelené barvy z plastového obalu zvyšujeme kvalitu re- 
cyklovatelného materiálu. Nové čiré lahve Sprite tak mají 
v rámci recyklace univerzálnější použití,“ vysvětluje Vero-
nika Němcová, ředitelka vnějších vztahů a udržitelnosti 
společnosti Coca-Cola ČR/SR. Součástí strategie World 

Without Waste je dosažení stoprocentní re-
cyklovatelnosti nápojových obalů, což se na 
českém i evropském trhu společnosti Coca-
-Cola HBC již podařilo splnit. Do roku 2025 
plánuje skupina Coca-Co-
la v zemích Evropské unie 
zvýšit poměr recyklované-
ho PET ve svých lahvích až 
na 50 %. 

Více na www.packagingherald.cz

Gordon’s	Gin	uvedl	na	trh	nový,	oranžový	gin
Gordon’s Gin uvedl na trh novou příchuť. Pomerančo-
vý Gordon’s Mediterranean Orange Distilled Gin za- 
ujme středomořskými pomerančovými tóny. Jeho zářivě 
oranžová barva a lahodná, šťavnatá chuť se hodí k po-
píjení během horkých odpolední, která trávíte na slunci 
se svými přáteli. Na trh ho uvedla společnost STOCK 
Plzeň-Božkov. Novinka doplnila pestré portfolio ochu-
cených ginů Gordon’s, které nabízí také gin s příchutí 
bobulového ovoce, Gordon’s Pink, nebo citrusový Gor-
don’s Sicilian Lemon s příchutí sicilských citronů. 

Gordon’s Gin byl založen před téměř 250 lety, v roce 
1769 Alexandrem Gordonem. V současnosti je nejprodá-
vanějším ginem na světě. Získal také čtyři královské cer-

tifikáty a řadu mezi-
národních ocenění. 
Společnost STOCK 
Plzeň-Božkov, která 
patří do Stock Spi-
rits Group, je s port-
foliem činícím přes 
120 značek jednič-
kou na českém trhu.
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NEWS

„Po covidové pauze jsme opět naplno roztočili ozubená 
kola, která jsou už od roku 1959 symbolem MSV. Účast 
vystavovatelů i návštěvníků ukázala, že tento veletrh zů-
stává pro průmyslové firmy důležitým místem,“ zhodnotil 
63. ročník MSV generální ředitel společnosti Veletrhy 
Brno Tomáš Moravec.

Klíčové téma digitalizace rezonovalo celým veletrhem, 
ale uceleně se mu věnovala expozice Digitální továr-
na 2.0, která letos obsadila rekordně rozsáhlou plochu 
v pavilonu F. K vidění byly jednotlivé digitální exponáty, 
technologie i ucelená řešení pro chytré továrny se vzá-
jemně komunikujícími výrobními a logistickými systémy 
a plně automatizovaným řízením.

V rámci odborného doprovodného programu se usku-
tečnily desítky akcí – konferencí, workshopů, seminá-
řů i panelových diskusí. Mezi vystavovateli nechyběly 
například společnosti KUKA, Linde Material Handling 
Česká republika, FANUC Czech nebo Stäubli Systems.

Dárkové balení piva bylo tématem letošního ročníku 
balicí linky, která je tradičním doprovodným programem 
MSV už více než 10 let. Jejím generálním partnerem byla 
i letos společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, dodá-
vající značicí technologie Markem-Imaje, které se staraly 
o potisk krabice v průběhu výroby. Do krabic ukládal 
robot FANUC dvanáct lahví piva DUDÁK z Měšťanského 

pivovaru Strakonice a v celém procesu bylo v testovacím 
provozu předvedeno jak automatické skládání a lepení 
krabic, tak manipulace, značení, chytrá identifikace a pa-
letizace. Dalšími partnery byly společnosti B:TECH (inte-
grátoři robotů FANUC), GABEN (chytrá identifikace RFID, 
čtecí brány), TECH CON (koncovky pro robota, podtlako-
vý manipulátor), ZDVIH SERVIS (nůžkové plošiny a zve-
dací stoly), MÁTL-BULA (vysokozdvižné vozíky Hyundai, 
Combilift), Pap4Ever (lepička) a Kaletech (fixace krabic). 
Organizátorem je agentura Equicom ve spolupráci s Ve-
letrhy Brno a technickým koordinátorem Marek Hykl 
(pod značkou Arobotics). Dodavatelem lepenkových 
krabic na míru byla opět společnost THIMM pack’n’dis-
play, mediálním partnerem magazín Packaging Herald 
a o projektovou kavárnu se starala Equifarm. Linka bě-
žela čtyřikrát denně v sudých hodinách a při každém 
běhu byla pro návštěvníky připravena soutěž s výherními 
chytrými etiketami. Tentokrát se mezi cenami mohli těšit 
i na za studena chmelený světlý ležák Klostermann. 

MSV	byl	po	roce	větší
Mezinárodní strojírenský veletrh přivedl na jedno místo 1 256 vystavujících firem ze 41 zemí.  
Ve srovnání s loňským ročníkem se počet účastníků zvýšil o 20 % a vyrostl o tři výstavní haly na osm 
pavilonů. Za čtyři dny ho navštívilo přes 52 000 návštěvníků, což je oproti loňsku nárůst o 50 procent. 
Tématem letošního ročníku balicí linky Markem-Imaje Packaging Live bylo dárkové balení piva.

Adriana Weberová
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HLAVNÍ TÉMA

V úvodu článku o etiketách jsme se ptali, do 
jaké míry významné hráče na poli etiket za-
sáhla pandemie a válka na Ukrajině. „Naší fir-

my se pandemie samozřejmě dotkla také, ale s jistou 
mírou nadsázky nám otevřela oči, naučila nás praco-
vat mimo zaběhnuté rutiny a efektivně řešit operativní 
problémy,“ podotýká Miroslav Vrba, výkonný ředitel 
a prokurista společnosti S&K LABEL. S odstupem 
času hodnotí celé toto období pozitivně. „Jako klíčo-
vé prvky se u nás projevily vlastnosti jako loajalita, 
osobní odpovědnost a týmový duch celého kolektivu 
spolupracovníků.“ Také ve společnosti Label design 
se s obdobím pandemie vyrovnali bez větších šrámů 
a například inovace pokračovaly podle plánu. Heslem 
nebýt překvapeni a být připraveni se zase řídí ve spo-
lečnosti Colognia press.

Válka na Ukrajině kuřimské společnosti S&K LABEL při-
nesla a přináší nejen problémy, ale také výzvy. Hned 
v počátku konfliktu aktivně pomohli několika uprchlí-
kům, zejména rodinným příslušníkům jejich ukrajinských 
spolupracovníků. Firma zajistila například pronájem ně-
kolika bytů v Kuřimi a našla jim pracovní uplatnění přímo 
v S&K LABEL. A podle ohlasu se jeví, že někteří z těchto 
uprchlíků by rádi ve firmě zůstali dlouhodobě pracovat. 
Také v Label designu se snaží pomoci, jak se dá. I zde 
mají ukrajinští uprchlíci dveře otevřené a najdeme je 
mezi zaměstnanci firmy. S ohledem na rostoucí nákla-
dy, ceny energií a pohonných hmot však musely některé 
firmy přistoupit ke zdražení výrobků.

Aktuální situace na trhu s materiálem do určité míry 
změnila celé odvětví. I když ty, kteří byli připraveni, ne-

Flexotisk	a	digitál	 
se	skvěle	doplňují
Trend udržitelnosti potvrdily v segmentu etiket všechny oslovené firmy. Nekončící turbulentní dobu 
vnímají i jako příležitost ke změnám. Důležité je být připraven a nepřekvapen. V technologiích se sází 
na ty konvenční i digitální.

Adriana Weberová

Etiketa limitované edice dvanáctileté archivní slivovice pro lihovar Žufánek od S&K LABEL 
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HLAVNÍ TÉMA

zaskočila. „Máme-li nyní nárůst produkce, posuzováno 
zpracovaným objemem materiálu, je to dáno především 
tím, že jsme včas zareagovali na situaci na trhu a výrazně 
navýšili materiálové sklady. Obrazně řečeno jsme stále 
měli z čeho vyrábět,“ uvádí Miroslav Vrba. Podle dostup-
ných informačních zdrojů trh se samolepicími etiketa-
mi roste o 1–2 % podle regionů, přičemž u společnosti 
S&K LABEL byl za loňský i letošní rok mírně vyšší růst 
než zmíněný evropský trend.

Zvýšení poptávky po etiketách pocítili také ve společ-
nosti Colognia press. „Určitě jsme zaznamenali zvýšení 
poptávky, a to převážně od firem, kterým nebyli jejich 
dodavatelé schopni dodávat. Nám se naštěstí podařilo 
udržet kontinuitu výroby i za cenu různých alternativních 
řešení,“ říká Jiří Havránek, produktový manažer společ-
nosti. Zároveň spustili i nový tiskový stroj, který je kom-
binací digitálního a konvenčního tisku. Stroj je ideální 
pro krátké či středně dlouhé zakázky a zrychlil i výrobu 
samolepicích etiket. „Díky šikovnému nákupnímu oddě-
lení jsme schopni zajistit dostatek materiálu a vyrábět 
i pro nové zákazníky. Myslím, že jsme jedni z mála, kdo 

dokázali v této nelehké době pružně reagovat a zaměřit 
se i na akvizice. Zkrátka využít příležitosti,“ myslí si Jiří 
Havránek a dodává: „Snažíme se být připraveni a nebýt 
překvapeni.“

Ve společnosti Label design nedávno rozšířili své doda-
vatelské portfolio a investovali do zvětšení skladových 
prostor. „To, že jsme měli dostatek materiálu stále na 
skladě, se nakonec ukázalo být šťastnou volbou. Mohli 
jsme totiž vyhovět našim zákazníkům i ve chvílích, kdy 
byl materiál na etikety na trhu obecně nedostupný, a ne-
museli jsme kvůli jeho nedostatku nikoho odmítat,“ do-
plňuje Karel Rohan, obchodní ředitel společnosti Label 
design.

I v oblasti etiket se do popředí dostávají materiály, které 
nějakou měrou přispívají k udržitelnosti. „Zájem firem 
o původ a ekologický dopad jejich výrobků se nám po-
tvrdil také na veletrzích BIOFACH a FACHPACK,“ připo-
míná Miroslav Vrba. Zároveň dodává, že zahraniční trhy 
jsou v tomto přístupu výrazně napřed. „Rozhodně však 
můžeme říci, že při jednáních s tuzemskými klienty je 

PI

VÝROBNÍ CYKLY LINKY
• automatická orientace uzávěrů do stroje
• automatická orientace lahví do stroje
• sanitace lahví požadovaným sanitačním 

roztokem
• automatické nasazení uzávěrů a uzavření 

na požadovanou momentovou sílu
• kontrola uzavření videokamerou
• automatická eliminace špatně uzavřených 

výrobků
• výstup lahviček na dopravní pás

D+K Drmela, s. r. o.     www.dk-technologie.cz

Česká společnost D+K Drmela, s. r. o., nabízí výsledek 
pečlivého vývoje českých inženýrů – unikátní plničku, 
určenou pro malé nestabilní obaly.  
Ve své kategorii jde o zcela ojedinělé řešení. 

Unikátní řešení plnění nestabilních lahviček     

Plnicí linka pro nestabilní obaly 
Vyvinuto českými inženýry  

Video  
s plnicí linkou v akci



www.packagingherald.cz12

HLAVNÍ TÉMA

udržitelnost aktuální téma, a začínáme postupně hledat 
řešení i pro jejich produkty.“ Ve spolupráci s dodavateli 
mají připravený koncept řešení, který podporuje udržitel-
nost prakticky jakékoliv kombinace obalu a etikety, včet-
ně vzorků s detailním popisem vlastností a ekologického 
přínosu. Tyto materiály jsou sice obecně dražší, není to 
však pravidlem. Alternativní variantu ke konvenčnímu 
materiálu, která splňuje všechny požadavky na kvalitu 
a vlastnosti, můžeme najít v příznivých cenách v papíru 
i fóliích. Pomalu zatím roste i motivace zákazníků si za 
tento ekologický materiál připlatit. Roli hraje druh pro-
duktu a obalu, kultura a strategie firmy, legislativa dané-
ho oboru, někdy i osobní nastavení majitelů. 

Udržitelná řešení zkoušejí také ve společnosti Colog-
nia press. „Samozřejmě ekologická řešení jsou a budou 
trendem. Doba ukázala, že v této krizi byla velká vůle 
vyzkoušet i tato řešení. Tiskové výsledky byly totožné 
(mluvím primárně o materiálech s obsahem recyklátu) se 
standardními materiály. V tom vidím velké plus a otevře-
lo to významně brány pro jejich masivnější využívání,“ 
podotýká Jiří Havránek.

V Label designu, kromě rostoucí poptávky po udržitel-
ných materiálech, pociťují větší zájem například o etikety 
typu sandwich (tzv. peel-off). „Zákazníci potřebují na eti-
kety vměstnat čím dál tím více obsahu, ať už jde o mar-
ketingové texty či informace, které jim ukládá legislativa. 
Zároveň se na etiketě chtějí prezentovat i pěkným de-
signem. Skloubení účelu a atraktivity jim sendvičový typ 
etikety umožňuje,“ uvádí Karel Rohan.

Celkově také převládá snaha zákazníků se odlišit, být jiní 
než ostatní a s tím vzrůstají nároky na zušlechtění etiket 
a poptávka po speciálních etiketách – například svítících 
pod UV světlem, s vůní či ze zajímavých materiálů, jako 

je např. soft touch. „Samozřejmě se vzrůstajícím trendem 
udržitelných výrobků stoupá také poptávka po etiketách 
z udržitelných materiálů,“ vrací se k významnému trendu 
Karel Rohan.

Pro výrobce samolepicích etiket je stále nejrozšířenější 
technologií flexotisk. Je to dáno jeho obecně známými 
vlastnostmi: možnost potisknout velkou škálu materiálů, 
silný nános barvy, stabilní tisk, věrná barevnost u opa-
kovaných zakázek, dokončovací operace in-line. „Nové 
stroje se vyznačují stále větší automatizací, která nám 
umožňuje vyšší produktivitu – snižuje chybovost, ma-
kulaturu, náklady i čas na celou zakázku,“ zdůrazňuje 
Miroslav Vrba. Neodmyslitelnou součástí většiny techno-
logických parků je digitál. Jeho určitou nevýhodou v po-
rovnání s flexotiskem je (zatím) nutnost dokončovacích 
operací off-line. Hlavní výhodou je bezpochyby rychlej-
ší a levnější příprava, nižší makulatura, vysoce přesný 
soutisk barev a schopnost tisknout variabilní data. Obě 
technologie se skvěle doplňují, výroba je celkově stá-
le dynamičtější a klade vyšší nároky na vnitřní procesy 
a profesionalitu pracovníků. „Krátké zakázky se hodí 
a jsou efektivnější pro tisk digitální technologií, oproti 
tomu zakázky dlouhé posíláme na analogový flexotisk,“ 
připomíná Karel Rohan. 

V Colognia press investovali do již zmíněné hybridní 
technologie od společnosti Galus. Zařízení Labelfire je 
podle Jiřího Havránka ukázkou budoucího směru: „Jde 
o stroj kombinující výhody konvenčního a digitálního tis-
ku v jedné výrobní operaci.“ Kromě digitálních a flexotis-
kových jednotek jsou jeho součástí agregáty umožňující 
zušlechtění i dokončovací procesy.

„Ty tam jsou doby, kdy etiketa nesla pouze název výrob-
ku a výrobce. V současné době plní bezpočet funkcí. 
Kromě toho, že má přitáhnout oko zákazníka, plní také 
funkci informační a bezpečnostní (ochrana proti padě-
lání výrobku, RFID bezpečnostní čipy). Etikety mohou 
rovněž ukazovat stav teploty výrobku (termochromické) 
nebo na sobě nesou například Braillovo písmo. Do 
výroby etiket se také promítají požadavky na snadnou 
oddělitelnost.“

Karel Rohan, Label design

Etiketa pro společnost European Beauty Distribution – FOOT-tech  
Professi onal pedicure od Label design 

Vydejme se od teorie k praxi
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PR PREZENTACE

Značení obalů na kosmetiku a parfémy je velmi specifické a náročné – chcete-li zaujmout, nevystačíte si jen s klasickou 
fóliovou etiketou. Jaké jsou aktuální trendy a na co byste při značení svých produktů neměli zapomenout?

Trendy značení obalů na kosmetiku  
a parfémy

Kov a sklo se skvěle designově doplňují
U  prémiových  parfémů  a  kosmetiky  platí,  že  si  je  zákazník 
vybírá nejen kvůli  jejich vysoké kvalitě, ale rovněž pro  jejich 
vzhled. Nejběžnějším materiálem flakonu je nadále sklo, s nímž 
se skvěle designově doplňují kovové štítky a nápisy. Moderní 
polygrafie v posledních letech prošla mohut-
ným vývojem a dokáže takřka zázraky. Je to 
znatelné především ve výrobě velmi jemných 
filigránských nápisů, u nichž je kladen důraz 
na preciznost a miniaturnost. Nejběžnějším 
produktem, který u kosmetiky a parfémů po-
užívá dlouholetý lídr v designovém značení, 
společnost Rathgeber,  je chromovaný kov 
Finochrom®. Ze široké palety metalických 
barev, kterým vévodí stříbrné a zlaté prove-
dení, si vybere takřka každý. Takový nápis 
o tloušťce v rozmezí 0,05 mm až 0,1 mm se pak dá bez problé-
mů nalepit i na ty nejmenší flakony a obaly kosmetiky. Nejluxus-
nější variantou, která je nyní hodně trendy, je pak 3D hliníkový 
štítek, u něhož si zákazník může zvolit různé druhy povrchového 
zušlechtění, jako je ražba, kartáčování či strukturální lak. Tyto 
štítky jsou větší, takže se hodí i na prémiové papírové krabičky, 
jako například v případě parfémů firmy Emeshel®. 

Dokonalá imitace kovu
Složité grafické ztvárnění nelze vždy vyjádřit pomocí kovových 
štítků. V takových případech přichází na řadu plastový produkt 
Chromotion®,  který  kov  dokonale  imituje. Můžeme  jej  vidět 

u parfému firmy Parfum de Carlsbad®, kde je zlatě lesklý štítek 
ve tvaru hodin na Pražském orloji. Label o tloušťce necelý mili-
metr a průměru 21 mm se skládá ze čtyř vrstev, včetně tenké 
vrstvy lepidla s extrémní lepivostí, zajišťující dokonalé přilnutí ke 
skleněnému flakonu. Materiál Chromotion® má velkou výhodu 

ve výrazně vyšší odolnosti, více možnostech 
reliéfního  ztvárnění  požadovaného motivu 
a barevného zpracování. Nevýhodou je na-
opak jeho vyšší tloušťka. Oproti tomu kovové 
nápisy Finochrom® jsou mimořádně jemné, 
nízké a detailní. To je vidět u parfému firmy 
White Angel. Díky tloušťce pouhých 0,05 mm 
lze  vyrobit  špičaté  rohy,  jemné  struktury 
a tenké plochy. Nevýhodou je však nižší me-
chanická odolnost. Tak tenký nápis lze snáze 
poškodit.

Trendem je udržitelnost
Stejně jako v jiných odvětvích se i u značení obalů na kosmetiku 
a parfémy čím dál více hovoří o udržitelnosti. Výrobci reflektují 
nejen nové ekologické normy, ale sázejí i na uvědomělý přístup 
koncových zákazníků. Častěji než v minulosti se tak setkáváme se 
snahou vyrábět obaly z recyklovatelných materiálů a s ekologic-
ky šetrnou výrobou. Rathgeber je v tomto ohledu průkopníkem, 
neboť již přes 10 let je klimaticky neutrálním podnikem, a jeho 
produkty jsou tak vyráběny s co možná nejnižší uhlíkovou stopou. 

www.rathgeber.cz
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V balení kosmetiky zajímavě vychází z hlediska 
atraktivity i funkčnosti obalu například souboj 
mezi značkovými a privátními produkty. Vlastní 

značky už z hlediska grafického i strukturálního desig-
nu mnohdy sebevědomě konkurují známým brandům. 
Obě skupiny jsou navíc ovlivňovány aktuálními trendy. 
Jedním z nich je možná překvapující zvětšování velikosti 
balení výrobků například u sprchových gelů nebo mýdel 
a relativně nově například také u šamponů. „A nejedná 
se pouze o tzv. náhradní náplně. Zákazník od větších 
velikostí očekává finanční úsporu a snížení frekvence 
nákupů,“ podotýká Romana Kubíková, ředitelka privát-
ních značek společnosti Solvent ČR. 

Obecně obaly jednotlivých kosmetických řad zpravidla 
vycházejí z kategoriálního standardu, jehož původem 
jsou historicky zejména funkčnost a vlastnosti obsahu. 
V průběhu času se pak mění zejména díky technologic-
kému pokroku a inovacím. Někdy může být standard ka-
tegorie ovlivněn i jinak. „Například z funkčního hlediska 
neexistuje důvod, aby obal šamponu měl víčko nahoře 
a obal kondicionéru dole, nicméně i tento standard se 
postupně mění. Zejména v poslední době do volby finál-
ního obalu začíná promlouvat i dostupnost jednotlivých 
komponentů,“ podotýká Romana Kubíková. Spotřebitelé 

dále trvají na tom, aby je obal v maximální možné míře 
informoval o všech důležitých aspektech produktu.

Patrný je rovněž směr k eliminaci tzv. overpackingu, tj. 
zbytných prvků obalů. „Dále spotřebitelé silně akcentují 
odpor proti využívání plastů v obalech,“ zaznamenává 
Lenka Mynářová, member of board společnosti NAFIGA-
TE Corporation, a dodává: „Často se ale jedná o výsle-
dek greenwashingu, kdy náhrady jsou horší z pohledu 
environmentálních dopadů než syntetické plasty.“ 

Také Romana Kubíková zaznamenává snahu o udrži-
telnost. Do popředí se tak dostávají materiály s nižším 
obsahem plastu nebo bez něho. Za podobná obalová 
řešení si podle ní spotřebitelé ochotně připlatí.

Trend udržitelnosti je jednoznačný bez ohledu na katego-
rie. Ideální řešení je, když se udržitelný obsah snoubí s udr-
žitelným obalem, případně má další přesah kupříkladu 
v podobě certifikace. Například v drogeriích Teta společ-
nosti Solvent ČR byla uvedena na trh řada přírodní kosme-
tiky Floré s certifikátem CPK (Česká přírodní kosmetika). 
Certifikát zaručuje vysoký obsah prověřených přírodních 
látek i to, že všechny výrobky této řady jsou vyrobeny bez 
použití zbytečné chemie, jako jsou ropné deriváty, hliník, 

I	v	kosmetice	táhnou	
udržitelné	obaly
Kosmetika obsahuje širokou škálu různorodých produktů. V kategorii sprchových gelů nebo 
mýdel je poptávka po větších formátech balení. Ve všech kategoriích musí být obaly především 
funkční, do volby jejich finálního vzhledu začíná promlouvat i dostupnost jednotlivých komponentů. 
A v neposlední řadě spotřebitele táhnou udržitelné obaly.

Adriana Weberová
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parabeny, olovo, silikony a další. Přírodní kosmetika Floré 
ani její ingredience nejsou navíc testovány na zvířatech. 
Všechny výrobky uvedené značky mají český původ. To 
vše podtrhuje design obalu s přírodními prvky.

Zelený směr se v privátních značkách řetězce Teta propi-
suje i do jiných kategorií – v loňském roce byly například 
na trh uvedeny kartáčky na zuby Dentamax CORN s ru-
kojetí obsahující 50 % kukuřičné směsi, která výrazně 
snižuje spotřebu plastů. V nabídce jsou také bambuso-
vé kartáčky nebo jednorázová holítka zabalená v obalu 
s nižším podílem plastu.

Na přírodnost v dentální kosmetice se zaměřuje, jak už 
její název vypovídá, také společnost Herbai. Ta nedávno 
představila pod svou značkou HERBADENT tři novinky 
ve zbrusu nových obalech. Určeny jsou na asijský trh 
a tomu odpovídá i jejich design. „Jdeme na specifický 
asijský trh, kde hrají roli barvy, ale i celkové použití mate-
riálů tak, aby produkt působil moderně, ale zároveň držel 
i tu ,heritage‘ stopu,“ vysvětluje Martin Hošek z marke-
tingu společnosti Herbai. Na grafice obalu se podíleli in-

terní i externí grafik. Vývoj trval několik měsíců. „Design 
tří nových bylinných zubních past je postaven na základě 
naší stávající ,zelené řady‘, ale vybočuje tím, že obaly 
jsou barevnější. Obalům dominují názvy a texty v ang-
ličtině, což souvisí se zmíněným exportem,“ upřesňuje 
novinky Martin Hošek. Výrobce zároveň sází na obaly, 
které odpovídají citlivosti produktů, aby nedocházelo ke 
změnám jejich vlastností. A to platí i v případě nových 
zubních past. „První ohlasy z našeho okolí i od zákazníků 
jsou pozitivní. K jejich prezentaci budeme využívat také 
podzimní veletrhy, kde budeme sbírat další postřehy od 
návštěvníků a zákazníků,“ uzavírá Martin Hošek. 

Váš partner na trhu obalů  
o d  r o k u  1 9 9 2

www.galapack.cz | info@galapack.cz

Kosmetika  

Farmacie  

Potravinářství

Obaly  
od evropských výrobců

PI
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Ve společnosti Paketo group zaznamenávají po-
ptávku po přírodní kraftové kartonáži s černým 
či bílým potiskem. Oblíbená je dále matná černá 

lepenka či celopotisk v tlumenějších barvách. „Obal jako 
takový by neměl ,překřičet´ samotný obsah, ale spíše jej 
vhodně doplnit a pozvednout,“ myslí si Jitka Stradějová, 
obchodní referentka společnosti. Kromě toho u svých 
zákazníků vnímají nejen sílící zájem o ekologickou od-
bouratelnost použitých materiálů (např. výměna pěno-
vé fixace za lepenkovou či použití přírodní lepenky), ale 
také tlak na cenu, což je v dnešní době více než pocho-
pitelné. „Naším každodenním chlebem je tedy zachování 
všech požadavků na atraktivitu a funkčnost obalu bez 
zbytečného nárůstu ceny,“ uvádí Jitka Stradějová. Jed-
nou z cest je „ušití“ obalu vnitřnímu produktu přesně na 
míru, čímž dojde k úspoře použitého materiálu a výrob-
ního času. Na konci procesu vzniká obal, který je kom-
paktní, výborně fixuje vložený obsah a zároveň zbytečně 
neprodražuje produkt a nezatěžuje životní prostředí.

V segmentu nejluxusnějšího zboží se trendy příliš ne-
mění. Potahovaná kartonáž v kombinaci s pěnovou 
fixací či vložkou potaženou sametem je stálicí, nicmé-
ně to není cesta, kterou se vydala například společnost 

Paketo group. V konečném důsledku stále při výběru 
obalu hraje největší roli poměr ceny a kvality. A právě 
na toto volání se v Paketo group snaží odpovědět. Vý-
sledkem jsou obaly s přidanou hodnotou z běžné karto-
náže, které uspokojí každého zákazníka. „V kombinaci 
s digitálním potiskem, případně následnou laminací či 
doplněním krabičky o lepenkovou nebo pěnovou fixaci 
jsme schopni nabídnout luxus za přijatelnou cenu,“ tvrdí 
Jitka Stradějová.

Povedeným obalem z produkce společnosti Paketo 
group je například VIP kazeta pro Vsetínský hokejový 
klub. Požadavkem bylo navrhnout dárkovou kazetu pro 
VIP zákazníky, která bude plnit jak reprezentační, tak 
ochrannou funkci pro vložené produkty. Design i mate-
riál měl být ekologický a zároveň nápaditý. Do kaze-
ty bylo potřeba vložit a náležitě v ní zafixovat několik 
produktů o různých rozměrech a výšce (lahev nestan-
dardního tvaru, hokejový puk a šálu). Bylo tedy potřeba 

Dárky v rukou  
moderních	technologií
Grafický design dárkových obalů kopíruje obecné trendy, a to jak v oblasti užitého umění, tak 
v polygrafii. Již několikátou sezonu je podle výrobců opakovaně žádaný přírodní, minimalistický 
a zároveň luxusně vyhlížející styl. Punc dárkovým obalům dodávají laserový výsek a digitální tisk.

Adriana Weberová

Specifika z hlediska produktových řad  
však existují – více na
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vnitřní fixaci navrhnout tak, aby všechny produkty byly 
ve stejné výšce, byly dobře ochráněny a zároveň tam 
byl ještě prostor pro plánovaný design. „Spolupráce pro-
bíhala přímo s koncovým zákazníkem, externě se za-
pojil i grafik, který dodal samotný grafický návrh. Dále 
už leželo zpracování nápadu na bedrech našich kon-
struktérů,“ říká Jitka Stradějová. Základní návrh vycházel 
z konceptu vrstvených lepených obalů. Po prezentaci 
technologií výrobce a možností si zákazník již v počátku 
spolupráce zvolil právě popsané řešení. Dárková kazeta 
je vyrobena z několika vrstev pěti- a sedmivrstvé lepen-
ky s různě hlubokými výřezy na produkty. Výsledkem 
je tedy obal s poměrně vysokým podílem ruční práce, 
jelikož je potřeba jednotlivé vrstvy k sobě lepit. Vnitř-
ní vrstva a horní strana kazety jsou opatřeny digitálním 
potiskem a zavírání je zajištěno stuhou v tematických 
barvách hokejového klubu. 

Dárkové balení má ve svém portfoliu také všetatská 
společnost THIMM pack’n’display. Za zmínku stojí na-
příklad ULALA BOX (zasilatelský obal a dárkové balení 
na kuchařku ULALA) pro Pavlínu Lubojatzky, úspěšnou 
soutěžící z televizního pořadu MasterChef. Zasilatelský 
obal byl navržen s ohledem na maximální komfort při 
rozbalování. Vybaven je speciálními fixacemi pro upev-
nění produktů z e-shopu nebo prvky pro snadné vložení 
a vybalení kuchařky. Obsahuje lepicí a odtrhávací pásku 
pro snadné zabalení a vybalení u zákazníka. Dárkové 
balení kuchařky mohou zákazníci využít pro ukládání re-
ceptů a zároveň obsahuje prvky z vlnité lepenky, z nichž 
lze velmi snadno sestavit 
stojánek na kuchařku. 
Sofistikovaný design 
dárkového balení byl 
vytvořen pomocí lase-
rového výseku a digi-
tálního tisku. Elegantní 
modrobílý vzhled 
ladí s obalem ku-
chařky a dohro-
mady tvoří doko-
nalou sadu. Celý 
ULALA BOX je 
kompletně vyroben 
z vlnité lepenky. 

KVALITA  VÝBĚR  SKLAD  
E-COMMERCE  INOVACE  OBALY 
EVROPA  CENA  RYCHLOST 
DŮVĚRA  EKOLOGIE  BLÍZKOST 

PODPORA  TÝM
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Není náhodné, že se obalům odolným dětem vě-
nuje taková péče, protože i přes veškerou snahu 
minimalizovat rizika přístupu k toxickým látkám 

zemře ročně v důsledku otravy přes 3 000 dětí do 14 let 
věku, přičemž otravy díky náhodnému požití patří mezi 

tři nejčastější příčiny úmrtí dětí do pěti let. A navzdory 
takto zdokumentovaným rizikům se vývoj bezpečných 
obalů odolných dětem a s tím spojené legislativy vyvíjí 
v každé části světa různým tempem, což významně a ne-
gativně ovlivňuje globální přístup k rizikům. 

Inovativní	přístupy	k	obalům	
odolným	dětem
Obaly odolné dětem jsou celosvětovým tématem v oblasti vývoje bezpečnosti již řadu let a regulační 
orgány v Evropě i v zámoří neustále pracují na zlepšení a zpřísnění norem a předpisů. V posledních 
letech se toto téma dostalo jednoznačně do popředí zájmu výrobců a designérů obalů. Lze 
očekávat, že trh s obaly, které přinášejí bezpečná řešení a poskytují prevenci před požitím balených 
nebezpečných látek a směsí dětmi, se do roku 2031 minimálně zdvojnásobí.

Magdalena Bambousková
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Odolnost obalů proti otevření dětmi sice stoupá, ale na-
stává další překážka, a tou je nutnost, aby se k balené-
mu obsahu dostali bez větších obtíží dospělí ve věkové 
kategorii 50–70 let. Zkoušky obalů se provádějí na pa-
nelu dětí ve věkovém rozmezí od 42 do 51 měsíců věku 
a na panelu dospělých v již zmíněné věkové kategorii. 
Karty se často obracejí, děti svou vynalézavostí zvládnou 
proniknout do obalu, ale dospělí nikoliv. Děti jsou stále 
zručnější – bohužel ve stále nižším věku. Proto jsou bez-
pečnostní prvky takových obalů neustále zdokonalová-
ny a vylepšovány a zároveň přizpůsobovány možnostem 
dospělých dostat se k obsahu snadno.

V Cimtu se běžně testují obaly odolné dětem určené 
pro balení chemie, toxických látek a ostatních nebez-
pečných směsí, které se nejčastěji vyskytují v domác-
nostech, garážích, zahradách a děti k nim mívají často 
absolutně bezproblémový přístup. Standardním obalem 
takových látek a směsí bývá plastová nádoba s bez-
pečnostním uzávěrem. Tyto nádoby se v Cimtu testují 
v souladu s ČSN EN ISO 8317 pro opakovaně uzavíra-
telné obaly. V posledních několika letech zkušebna také 
zařadila do svého portfolia akreditovaných zkušebních 
metod zkoušky v souladu s ČSN EN 862, což je norma 
pro obaly opakovaně neuzavíratelné, určené pro balení 
jiných než farmaceutických 
výrobků, a zkoušky podle 
ČSN EN 14375, která je 
naopak platná pro zkouše-
ní obalů odolných dětem 
určených pro balení farma-
ceutických produktů. 

Všechny uvedené technické předpisy se vážou na 
nařízení CLP (Classification, Labelling and Packaging) 
č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek 
a směsí, které je pravidelně aktualizováno Evropskou 
agenturou pro chemické látky (ECHA). Příloha II tohoto 
nařízení obsahuje zvláštní předpisy pro označování a ba-
lení některých látek a směsí a má celkem pět částí. Ve 
třetí z nich jsou přesně specifikovány parametry pro uzá-
věry obalů odolných dětem. Nejde však o testování sa-
motných uzávěrů, obal svoji odolnost vůči otevření dětmi 
prokazuje pouze jako celek a je jako obalový komplex 
také testován na dětech a dospělých v předepsaných 
věkových kategoriích.

V dnešní době ale v obalovém světě, konkrétně ve svě-
tě obalů odolných dětem, začínají významně figurovat 
obaly z lepenky. Jsou opatřeny prvotřídními bezpeč-

nostními patentovými zámky, signálními prvky v podobě 
barevného odlišení, kdy v momentě, je-li obal uzavřený 
nebo otevřený, mění se barevné značení na obalu. Obal 
je mnohem významněji vnímán jako celek. Lepenkové 
obaly odolné dětem jsou nejvíce využívány ve farmacii, 
protože léky v dětských rukou představují obrovskou 
hrozbu a riziko. Na druhou stranu je také snahou neod-
razovat starší spotřebitele a zachovat obaly intuitivní, do-
stupné a chránit tak schopnost seniorů v přístupu k dů-
ležitým lékům. Populace obecně rychle stárne, a tak se 
výrobci a obaloví vývojáři předhánějí v různých pokro-
čilých technologických inovacích. Zatímco doposud byl 
u obalu účinnou zábranou vícestupňový mechanismus, 
tedy takový, který vyžaduje vykonání minimálně dvou 
samostatných pohybů k jeho otevření, dnes jsou obaly 
opatřeny zabudovanou technologií navrženou tak, aby 
s přesností bezmála 97 % detekovala, kdy s výrobkem 
manipulují děti a kdy dospělí. Pravdou ovšem je, že in-
teligentní obaly s popsanou technologií jsou zatím spíše 
dílčí, a to jednoznačně kvůli své vysoké ceně. 

Inovativní by neměly být jen technologie použité pro za-
bránění přístupu dětí k balenému obsahu, ale také oba-
lový design. Ten hraje v oblasti obalů odolných dětem 
také svoji významnou roli. Trendem, který je podložen 

řadou výzkumů v této ob-
lasti, je tzv. jednoduchý de-
sign. Výrazný obal, bohatý 
na barvy a často se podo-
bající světovým značkám 
potravinářského průmys-
lu, totiž láká děti a mocně 
podporuje jejich fantazii. 

Příkladem za všechny jsou produkty z řad CBD, konopné 
vitaminové doplňky apod. Ty mají často podobu bonbo-
nů a jiných sladkostí, bývají barevné a evokují v dětech 
pocit bezpečného produktu. Výzkum v oblasti designu 
obalů odolných dětem však dále pokračuje, protože od-
borníci nejsou jednotní v závěrech. 

Obaly odolné dětem jsou preventivní opatření, která 
musí bránit dětem v přístupu k obsahu po celou dobu 
životnosti obalu, tedy dokud není balený produkt spo-
třebován. Nejsou však jedinou prevencí, kterou je nutné 
prosazovat. Nesmíme opomíjet edukaci ve formě celo-
světových kampaní, které se zaměřují na veřejné zdraví, 
a v neposlední řadě musíme neustále zvyšovat povědo-
mí rodičů a pečovatelů o seniory, aby dostatečně poro-
zuměli veškerým rizikům, která nebezpečné chemické 
látky představují. 

Inovativní by neměly být jen 
technologie použité pro zabránění 
přístupu dětí k balenému obsahu,  

ale také obalový design.
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V	případě	stáčecí	linky	se	jedná	o	modernizaci	
stávající,	nebo	o	instalaci	nové?
Jde o postupnou instalaci nové a výrazně modernější 
linky namísto stávající, která je v provozu od roku 1992. 
V první fázi proběhla výměna strojů v rámci tzv. mokré 
části stáčecí linky, tedy myčky lahví, inspektoru prázd-

ných lahví, plniče, tunelového pasteru a etiketovačky. 
Ve druhé fázi na konci příštího roku bude vyměněna tzv. 
suchá část, tedy vkladač, vykladač, paletizace, depaleti-
zace, fóliovačka, myčka přepravek a zásobník prázdných 
přepravek. Stáčecí linka bude navíc doplněna o zcela 
novou automatickou třídičku lahví.

Velkopopovická linka  
se	dočkala	modernizace
Velkopopovický pivovar, který je součástí 
Plzeňského Prazdroje, v květnu spustil novou 
stáčecí linku na vratné lahve. Investice do 
významné modernizace přesahuje 620 milionů 
korun. Kromě toho pivovar uvedl v srpnu do 
provozu 14 moderních cylindrokónických tanků, 
ve kterých budou nově zrát a kvasit ležáky 
i výčepní piva. A to není všechno. „Plánem je 
výměna tzv. suché části, například depaletizace 
a paletizace. Na konci příštího roku bude linka 
schopna dosahovat kapacity 50 tisíc lahví 
za hodinu,“ prozradil mimo jiné Pavel Šemík, 
technický ředitel Plzeňského Prazdroje.

Adriana Weberová
Pavel Šemík, technický ředitel Plzeňského Prazdroje

Aktuální kapacita linky je 40 000 lahví za hodinu.
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Co	vás	vedlo	k	investici	do	nové	linky?
Vratné lahve jsou naším nejprodávanějším obalem. Zá-
jem lidí o ně roste, zvláště poté, co jsme loni komplet-
ně ukončili stáčení piva do PET lahví. Popovická linka 
je nepřetržitě v provozu od roku 1992, zaslouží si tedy 
nejen modernizaci, ale i rozšíření kapacity, abychom byli 
i v budoucnu schopní dodávat milovníkům Kozla jejich 
oblíbené pivo.

Cílem také je, abychom dokázali reagovat na zvýšenou 
poptávku po našich pivech a zajistili spolehlivost stáče-
ní ve smyslu objemu a kvality. Zároveň díky nové lince 
dojde k navýšení kapacity stáčení do skleněných lahví. 
Po dokončení zhruba na konci příštího roku bude linka 
schopna dosahovat kapaci-
ty 50 tisíc lahví za hodinu. 
Jedná se také o velký krok 
z pohledu automatizace, 
který ušetří zaměstnancům 
namáhavou práci.

Kdo	jsou	dodavatelé	
nových	částí	linky:	myčky,	
plničky,	inspektoru,	
pasteru	a	lepičky	etiket?
Dodavatelem většiny tech-
nologií je firma KHS. Doda-
vatelem inspekce prázd-
ných a plných lahví je firma 
Heuft. Hlavními kritérii pro 
výběr dodavatele bylo 
technické řešení, stupeň 
automatizace, termín dodá-
ní i cenová nabídka.

Museli	jste	modernizaci	
přizpůsobit	prostory?
Takzvanou mokrou část ve 
staré hale jsme kompletně rekonstruovali včetně nových 
podlah. Dále jsme museli přistavět novou halu pro dva 
největší stroje – myčku lahví a tunelový paster.

V	čem	spočívala	úprava	podlahy?
Celá podlaha se ve staré části musela předělat od zá-
kladů – vykopali jsme starou až do hlíny. Poté přišla na 
řadu výstavba nové podlahy včetně nově navrženého 
spádování do kanálu, aby bylo na lince sucho.

Jaká	je	aktuální	kapacita	linky?
Jde o 40 000 lahví za hodinu.

Jaké	další	plnicí	linky	máte	ve	vašem	pivovaru?	
Můžete	prozradit	jejich	dodavatele?
V pivovaru ve Velkých Popovicích máme ještě linku pro 
stáčení piva do sudů od firmy KHS z roku 1993.

Do	kolika	druhů	obalů	pivo	stáčíte?	
Podíl vratných obalů, tedy sudů a skleněných lahví, v na-
šem portfoliu dlouhodobě přesahuje 70 %. I nadále se 
chceme soustředit zejména na sudové pivo, které je 
podle nás k životnímu prostředí nejšetrnější variantou. 
Navíc v sobě čepované pivo spojuje hned několik nej 
– nejlepší pivní zážitek, nejšetrnější obal vůči životnímu 
prostředí i podporu tuzemské pivní kultury, která ve svě-
tě nemá obdobu.

Vedle toho se zaměřujeme 
na skleněné vratné lahve. 
Během jejich životnos-
ti je v průměru naplníme 
až 22krát, v oběhu vydrží 
i šest nebo sedm let, než je 
kvůli opotřebení vyřadíme, 
aby z nich mohly být opět 
vyrobeny lahve nové.

Naopak jsme úplně přestali 
stáčet a prodávat pivo v PET 
lahvích. Od roku 2020 jsme 
do nich postupně přestávali 
plnit značky Gambrinus, Ra-
degast a Klasik, loni v pro-
sinci Kozel a Primus. Od 
letošního roku už do PET 
lahví žádnou naši značku 
nestáčíme. Jednorázové 
plastové obaly, které nelze 
znovu využít na výrobu PET 
lahve, nám nedávají smysl, 

nenaplňují naši strategii cirkularity obalů, tzn. ze starého 
vyrobit nový. Pivní PET lahve totiž nelze znovu využít 
na výrobu nových pivních lahví. Hlavní překážku před-
stavuje 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 jsme s nimi skon-
čili.

Zároveň je vidět, že zájem lidí o udržitelné obaly v čase 
roste. Naše data nám ukazují, že většina spotřebitelů 
našemu kroku rozumí a kvituje ho. Zhruba dvě třetiny 

Vratné lahve jsou nejpoužívanějším obalem pivovaru.  
V průměru jsou naplněny 22krát.
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spotřebitelů přešly od petek ke skleněným vratným lah-
vím, asi třetina pak místo nich preferuje plechovky.

Daří	se	u	vás	pivu	v	plechovkách?
Rostoucí zájem spotřebitelů o plechovky je známým 
trendem posledních let. Jejich výhodou je nízká hmot-
nost, skladnost a rychlé vychlazení. Rostoucí poptávku 
ještě akcelerovala pandemie a s ní související uzavření 
hospod. V roce 2020 tvořily plechovky zhruba 22 % ze 
všech našich obalů, loni to už byla čtvrtina.

I u plechovek se snažíme o co největší šetrnost k život-
nímu prostředí, proto v nich spolu s našimi dodavateli 
navyšujeme podíl recyklovaného hliníku. Výhoda hliní-
ku jako materiálu je, že ho lze recyklovat opakovaně 
prakticky do nekonečna a jeho kvalita je přitom vždycky 
stejná. Plechovky z recyklátu mají navíc až o 80 % niž-
ší uhlíkovou stopu a na jejich výrobu je spotřebováno 
až o 95 % méně energie než u plechovek vyrobených 
z primární suroviny.

Jaký	podíl	tvoří	recyklát?
V současnosti všechny naše plechovky obsahují v prů-
měru téměř 50 % recyklovaného hliníku. U plechovek 
Pilsner Urquell se nám podařilo jít ještě dál a podíl re-
cyklovaného hliníku v obalu jsme zvýšili na úroveň 75 %. 

To je nejvíce na tuzemském trhu. Ročně tak uspoříme 
díky plechovkám Pilsner Urquell vyrobeným ze tří čtvrtin 
z recyklátu, které dodáváme na tuzemský trh i do zahra-
ničí, přes 1 500 tun nového hliníku. Začali jsme s naší 
prémiovou značkou Pilsner Urquell, navyšování podílu 
recyklovaného hliníku v plechovkách se chceme v bu-
doucnu intenzivně věnovat i u našich ostatních značek.

Které	obaly	používáte	z	hlediska	objemů?
Sudy o objemech 15, 30 a 50 litrů, skleněné lahve o ob-
jemu 0,5 l, 0,4 l a 0,3 l a plechovky o objemech 330 ml, 
500 ml, 550 ml a 750 ml. Kromě toho plníme v hospo-
dách pivo i do tanků o objemech pět a deset hektolitrů.

Jaký	je	u	vás	poměr	piva	v	plechu	a	skle?
V rámci Plzeňského Prazdroje byly v loňském roce nej-
prodávanějším obalem skleněné lahve (45 %), následo-
valy sudy (27 %), plechovky (25 %), tankové pivo (2,5 %), 
PET lahve (0,5 %), do nichž jsme přestali stáčet v prosinci 
2021.

Můžete	prozradit	dodavatele	skleněných	lahví	
a	plechovek?
Většinu hliníkových plechovek nám dodává společnost 
CANPACK, dále pak také společnost Ball. Vratné lahve 
odebíráme od firmy Vetropack a O-I Nové Sedlo. 

Pivovar uvedl v srpnu do provozu 14 moderních cylindrokónických tanků, ve kterých budou nově zrát a kvasit ležáky i výčepní piva. 
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Co	vše	tvoří	vaše	produktové	portfolio?
Odborníci ve zdravotnictví, pacienti i koncoví spotřebite-
lé se spoléhají na produkty skupiny HARTMANN v seg-
mentech inkontinence, péče o rány a prevence infekcí. 

Nabízíme i doplňkový sortiment, jako je přírodní kosmeti-
ka Kneipp, dámská hygiena, stomické pomůcky, náplasti 
Cosmos, tlakoměry Veroval pro domácí měření a řadu 
dalších. Poskytujeme řešení od malých nehod až po 

Investice	přinesla	
zefektivnění	výroby	a	balení	
jednorázových	setů
Výrobce operačních setů HARTMANN – RICO 
modernizoval za 150 milionů Kč linku na jejich 
výrobu. Díky investici do změny výrobních 
procesů v závodě ve Veverské Bítýšce 
dokáže nyní vyrobit a zabalit více než 20 000 
jednorázových operačních setů denně. Pro 
tuzemské i zahraniční nemocnice a ambulance 
dokáže navíc obalová řešení na operační sety 
vyrobit na míru. Nejen o tom jsme si povídali 
s Pavlem Fuchsem, členem představenstva 
zodpovědným za výrobní závody.

Adriana Weberová
Pavel Fuchs, člen představenstva zodpovědný za výrobní závody
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pocit pohody navzdory inkontinenci, dále od drobných 
poranění až po operační zákroky, ale také prostředky 
od prevence jednoduché infekce až po boj s globální 
pandemií. Patříme tak mezi nejvýznamnější výrobce 
a dodavatele zdravotnických prostředků v Česku.

Jak	dlouho	působíte	na	našem	trhu?
Naše společnost vznikla v roce 1991 vstupem němec-
ké společnosti PAUL HARTMANN do státního podni-
ku Rico ve Veverské Bítýšce. Zaměstnáváme více než 
1 600 lidí.

Jaké	produkty	vyrábíte	v	ČR?
Výrobní portfolio se zaměřuje hlavně na produkci jed-
norázových operačních roušek a setů, které využívají 
především operační týmy a zdravotníci v nemocnicích 
a ambulancích. Máme tři výrobní závody: ve Chvalkovi-
cích, Havlíčkově Brodu a ve Veverské Bítýšce.

Kam	vaše	produkty	míří?	
Pokud se bavíme o tom, co vyrábíme v České republice, 
dodáváme zejména do nemocnic a ambulancí. Kolem 
90 % naší výroby míří do zemí západní Evropy.

Nedávno	jste	investovali	do	výroby	jednorázových	
setů	pro	operační	sály.	Kdy	a	proč	jste	se	pro	
investici	rozhodli?
Rozhodnutí padlo v roce 2018 a rovnou začala skoro 
nekonečná přípravná práce, kdy jsme především shro-
mažďovali různá povolení. Samotná realizace proběhla 
v letech 2020 a 2021. Projekt jsme spustili do výroby 
letos. Nyní už vyrábíme na plný výkon.

Co	tvoří	operační	sety	–	které	komponenty	a	k	čemu	
slouží?
Operační sety neboli Customer Procedure Tray (CPT) 
jsou sterilní produkty dodávané ve sterilním balení pro 
operační výkon na sále. Jde o jednorázově použitelné 
komponenty pro samotný operační výkon včetně rouš-
kování pro operační pole a další krytí povrchu na ope-
račním sále. Součástí setu jsou především skalpely, šití, 
pláště, tampony, kompresní čtverečky, hadičky, mistič-
ky, sondy, ochranné návleky na lampy a křesla a mnoho 
dalších.

Co	jste	od	investice	očekávali?
Zavedli jsme nové procesy pro výrobu CPT setů v zá-
vodě Veverská Bítýška s cílem zvýšit naši flexibilitu ve 
vztahu k novým požadavkům na strukturu setů, tzn. býti 
flexibilnější v počtu komponentů v setech a rozšíření 
variability používaných komponentů. Samozřejmě pri-
márně míříme i na snížení nákladů všech těchto procesů. 

Můžete	upřesnit	nové	procesy?
Jde o individuálně pracující systémy v různých halách. 
Zaměřené jsou na skladování medicinálních kompo-
nentů, jejich rozbalení, dopravu do procesu pickování 
(vychystávání) a počítání. Následuje doprava na linky, 
kde se komponenty kompletují do setů. Proces finální-
ho balení setu do sterilního obalu probíhá jako poslední 
krok, který je ukončený posledním svarem na sterilním 
balení. Sterilní balení se nazývá ventbag, je to vlastně 
plastový sáček, který je připraven pro podmínky sterili-
zace a udrží celý set sterilní až do doby jeho spotřeby 
na operačním sále.

Díky investici do změny výrobních procesů v závodě ve Veverské Bítýšce  
dokáže nyní společnost HARTMANN – RICO vyrobit a zabalit více než 20 000 jednorázových operačních setů denně.
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V	čem	spočívá	automatizace	nových	procesů?
Nová výrobní linka je nyní plně automatizovaná a umož-
ňuje výrobu operačních setů přímo na míru potřebám 
konkrétního lékařského zákroku. O vyzvednutí neboli 
vychystávání správného produktu ze skladu s kompo-
nenty se stará automatický stroj typu miniload, správnou 
cestu do výrobní medical linky pak obstarává systém 
pásových dopravníků, které jsou řízeny SAP HANA. 
Na přesné množství produktů dohlíží počítací stanice. 
Kombinace popsaných automatizovaných úkonů vede 
k výraznému zefektivnění činnosti systému a schopnosti 
měnit složení setů dynamicky, podle aktuální potřeby. 
Všechny automatizované systémy jsou navíc navrženy 
takovým způsobem, aby jejich činnost zajistila maximální 
bezpečnost při práci. Operační set obsahuje průměrně 
16 komponent potřebných k dané operaci. Připravenost 
a snadná dostupnost může zkrátit jak předoperační pří-
pravu, tak úkon samotný, a to až o několik desítek mi-
nut. Ve Veverské Bítýšce se nyní vyrábí asi 8 000 druhů 
operačních setů a vedení počítá s produkcí 3,5 milionu 
souprav ročně.

Mezi	kolika	dodavateli	nových	zařízení	jste	se	
rozhodovali?
Primární výběr byl proveden z portfolia tří dodavatelů, 
kteří nabízejí podobné technologie v oblasti manipulace 

s komponenty pro zdravotnictví a zároveň jsou zdatní 
v programování procesů s napojením na SAP HANA 
a další systémy. Klíčové technologie nám dodala němec-
ká firma, jejíž experti spolu s námi navrhli i nové procesy 
a celkovou automatizaci.

Do	jakých	obalů	a	proč	jsou	sety	baleny?	Jaká	jsou	
jejich	specifika?
Všechny naše produkty jsou sterilizované, a proto po-
užíváme primární balení v podobě již zmíněných plas-
tových sáčků, kterými sterilitu výrobku zajišťujeme. 
Všechny sterilní produkty splňují validační a certifikační 
podmínky a musí splňovat v oblasti primárního balení 
ISO 11 607-1. To znamená, že jsou vystavené nároč-
ným validacím pro zajištění již uvedené sterility produk-
tu. K přepravě používáme obaly z lepenky. Nejčastěji je 
samotný set vložen do bílé lepenkové krabice, ve které 
putuje až do předsálí operačního sálu. Vnější balení pak 
zabezpečuje hnědá lepenková krabice, jejímž hlavním 
účelem je ochránit produkt během přepravy před po-
škozením a možnou kontaminací.

Můžete	upřesnit	primární	balení	z	hlediska	
materiálů?
Primární balení našich sterilních produktů CTP aktivně 
vyvíjíme a inovujeme. Je součástí Product Life Cycle sa-

Investováno bylo také do automatizovaného skladu.
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motného výrobku. V případě operačních setů je tvořeno 
především PE fólií se speciální strukturou a venty, což 
jsou pro vzduch a sterilizační procesy prodyšné struktury 
syntetických vláken.

Navrženo je ve třech základních rozměrech podle ve-
likosti setu. Design sáčku tvoří čtyři svary, vybaven je 
již zmíněnými dvěma venty, což jsou v našem případě 
dva kruhové výseky navařené na PE fólii. Venty jsou ze 
speciálního syntetického materiálu a zajišťují průchod 
etylenoxidu během sterilizace. PE fólie použitá na vý-
robu sáčku má různé charakteristiky kluznosti z vnitř-
ní a vnější strany a rovněž má upravenou „trhatelnost“ 
sáčku samotného, aby probíhala rovně a čistým trhem. 
Životnost sterilních obalů je pět let.

Uvádíte,	že	nabízíte	personalizované	obaly,	v	čem	
spočívají?
Pro tuzemské i zahraniční nemocnice a ambulance do-
kážeme obaly na operační sety personalizovat tak, že 
je vždy zvolena správná velikost sterilního balení podle 
velikosti produktu. Vždy je přiložen CE list s kompletním 
výpisem všech komponentů a jejich krátký popis a rov-
něž instrukce, jak dané komponenty používat přímo na 
operačním sále.

Vraťme	se	ještě	k	nové	lince.	Můžete	shrnout,	jaké	
hlavní	benefity	vám	přinesla?
Především zvýšení produktivity, snížení nákladů, větší 
flexibilitu a menší citlivost na výrobu menších zakázek. 
Již dnes vidíme i velmi vysokou stabilitu nových procesů 
z pohledu časového využití všech výrobních článků až 
po kompletaci setů. Nové technologie v rámci CPT Flow 
umožňují vyrábět menší zakázky stejně efektivně jako 

ty velké. Snížením průměrné velikosti zakázek přispívá-
me k lepší struktuře setů na skladě a zrychlení dodávek 
do nemocnic. Investice nám umožňuje reagovat velmi 
pružně na urgentní poptávky našich zákazníků a tím re-
flektovat potřeby operačních sálů v celé Evropě.

Zohledňuje	vaše	společnost	při	výrobě	udržitelný	
přístup?
Téma udržitelnosti je v centru naší pozornosti. Udržitel-
nost vnímáme jako cestu k dalšímu úspěšnému rozvoji 
celé skupiny. Letos jsme vydali výroční zprávu o udrži-
telnosti, která shrnuje výsledky za rok 2021 za celou 
skupinu.

Jaké	konkrétní	kroky	jste	učinili?
Máme definované hlavní oblasti, kterým se chceme 
dlouhodobě věnovat a ve kterých hodláme zlepšovat 
a zkvalitňovat náš podnikatelský přístup. A není to jen 
otázka snižování emisí CO2. Týká se to i oblasti bez-
pečné a vysoce kvalitní výroby. Většina našich produk-
tů podléhá přísným certifikacím a normám. Řada našich 
obalů se vyrábí i s částečným podílem recyklovaných 
materiálů – vždy shodných se složením hlavního mate-
riálu (recykluje se především původní polymer, který je 
opět použit během prvotní výroby). Udržitelný přístup 
prosazujeme a očekáváme také u našich dodavatelů. Při 
zavádění nových produktů do našeho portfolia zohled-
ňujeme zásady 4R – reduce, redesign, recycle a recover. 

•  Výrobní portfolio závodu ve Veverské Bítýšce čítá 
8 000 druhů operačních setů.

•  Plánem je vyrobit 3,5 milionu operačních setů ročně. 
•  Každý operační set se skládá průměrně ze 16 různých 

komponent.

Společnost HARTMANN – RICO vznikla v roce 1991 vstupem německé společnosti PAUL HARTMANN do státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce.  
Zaměstnává více než 1 600 lidí.
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Synonymem pro zelenou logistiku jsou především 
udržitelné aktivity v nákladní silniční dopravě. Po-
dle některých toho zatím na zeleném poli mnoho 

nepředvedla. „Světová logistika má k udržitelnosti dale-
ko. Leckdo z nás by žasl, kdyby na obalech výrobků na-
šel vedle éček také mapu cesty od výrobce do našeho 
košíku,“ myslí si Roman Bartolšic ze společnosti Solver-
Tech. Na druhé straně si je vědom, že nákladní vozidla 
musí jezdit, aby si na sebe vydělala. Jak ze začarované-
ho kruhu ven? Podle Romana Bartolšice je pomoc snad-
ná: „Jmenuje se automatizace a lepší plánování dopra-
vy. Efektivnější skladba vozového parku, kdy ve větších 

městech dochází ke kombinaci dodávek a elektrokol.“ 
Další možností je podle něho využití volných kapacit, 
kdy například společnost Liftago umožňuje vozům taxi-
služby vozit balíky pro expresní doručení z kamenných 
obchodů do boxů a ke koncovým zákazníkům.

Programy pro optimalizaci tras rozvozu zboží mohou 
snížit dopravcům spotřebu pohonných hmot v průměru 
o 15 % pouze tím, že jejich autům najde lepší rozvozo-
vou trasu. „Patnáct procent ušetřených kilometrů je 15 % 
ušetřené nafty či benzinu, tedy i 15 % karbonových emi-
sí, dalších škodlivin a celkového zatížení hlukem,“ podo-

Zelená	logistika:	plánování	 
a	alternativní	pohony
Zelená logistika je nejčastěji zmiňována v souvislosti s nákladní silniční dopravou. Ve hře jsou vozidla 
na různé alternativní bezemisní pohony. Ve městech se objevují nákladní elektrokola. Zapomínat 
bychom však neměli na důležitost optimálního plánování tras, které přináší značnou úsporu 
pohonných hmot.

Adriana Weberová
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týká Roman Bartolšic a dodává: „Patnáct procent nafty 
je přirozeně i 15 % její ceny. Není potřeba do ekologie 
investovat miliony, jako například DHL a IKEA, a roky 
čekat na jejich ekonomické zhodnocení – efektivní plá-
nování dopravy funguje hned.“ Na českém trhu působí 
již několik poskytovatelů programů pro optimalizaci tras, 
kromě německého systému Plantour také české řešení 
Tasha od společnosti SolverTech, Rinkai routing od spo-
lečnosti Rinkai a další.

Systém Tasha optimalizuje dopravu například ve společ-
nosti Magna Exteriors. Její liberecký závod se rozhodl 
konkrétně maximalizovat efektivitu v rámci plánování 
svozu výrobních dílů. Z toho důvodu začal v předloň-
ském roce využívat software Tasha od společnosti 
SolverTech. Dva roky provozu potvrdily, že se jednalo 
o krok správným směrem. Díky implementaci Tashi firma 
ušetřila zhruba 26 procent dopravních nákladů. „Tasha 
na základě zadaných parametrů propočítává délky tras, 
transportní časy a náklady na přepravy. Vše optimalizuje 
tak, aby byly přepravy co nejefektivnější. Úspory jsme 
díky softwaru zaznamenali hned po jeho zavedení,“ po-
pisuje Jiří Šťastný, specialista logistických projektů libe-
reckého závodu společnosti Magna Exteriors.

Kromě automatizace a optimalizace tras věří nemálo lo-
gistických firem také na alternativní pohony. S nasazo-
váním vozidel s nulovými emisemi má bohaté zkušenos-
ti například mezinárodní logistický provider DACHSER. 
Koncept s názvem DACHSER Emission-Free Delivery 
už funguje v mnoha evropských zemích a je vždy při-
způsoben podmínkám a legislativě dané metropole. 
„V následujících letech budeme vozidla šetrná k život-
nímu prostředí významně rozšiřovat tak, abychom mohli 
nasbírat cenné zkušenosti z praxe a přispět ke zvýšení 
jejich počtu na trhu,“ dodává Stefan Hohm, chief deve-
lopment officer (CDO) skupiny DACHSER.

V prvním kroku uvede na evropské silnice do konce 
roku 2023 minimálně 50 dalších bateriových elektric-
kých nákladních vozidel a plánuje také rozšířit flotilu 
o 1 000 osobních firemních vozidel na elektropohon. 
V síti sběrné služby společnosti DACHSER se vozidla na 
bateriový pohon v současné době využívají především 
v rámci městské logistiky. Kromě elektricky podporova-
ných nákladních elektrokol používá DACHSER v Evropě 
v každodenním provozu především elektrická vozidla 
s celkovou hmotností do 7,5 tuny. Plně elektrická sério-
vá vozidla vyšších hmotnostních tříd na trhu totiž téměř 
nebyla k dispozici. V současnosti je jediným vozidlem to-

hoto typu, které má logistický provider v provozu v rámci 
inovačního partnerství se společností Daimler, předpro-
dukční model 19tunového vozidla Mercedes-Benz eAc-
tros v německém Stuttgartu. Využívá také další alterna-
tivní vozidla pro využití v pěších zónách, jako například 
elektrické silniční vláčky. 

Bezemisně	i	v	České	republice
Také v České republice dokázala společnost DACHSER, 
že city logistika v jejím podání může být bezemisní. Pro-
jekt distribuce zásilek pomocí nákladních elektrokol 
v centru Prahy, o kterém jsme již několikrát psali, spustila 
společnost už koncem roku 2020. Nákladní elektrokola 
zavážejí zboží svým zákazníkům i celými paletami.

Model nákladního elektrokola je osazený dvěma boxy 
pro kusové zásilky a přívěsným zařízením pro převoz 
europalety s výškou až 1,6 metru. Elektrokolo uveze 
náklad o hmotnosti až 300 kg. Výchozím bodem pro 
nakládku a následnou dodávku zásilek elektrokolem 
v Praze je mikrohub Depot.Bike na Těšnově, který pro-
vozuje ekolo.cz ve spolupráci s Technickou správou ko-
munikací Praha a Institutem plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. DACHSER dnes pomocí nákladního elektrokola 
zaváží osm městských částí Prahy. 

Vzhledem k tomu, že se koncept bezemisního doručová-
ní zásilek pomocí nákladních elektrokol v Praze osvědčil, 
implementovala ho společnost také do Hradce Králové. 
„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo rozšířit projekt do-
ručování s nulovými emisemi v rámci městské logistiky 
i mimo Prahu,“ uvádí Jan Pihar a doplňuje: „V Hradci Krá-
lové měl velmi dobrou odezvu u zákazníků i partnerů.“ 

Elektrická	flotila	firemních	vozidel
V rámci své strategie na ochranu klimatu plánuje DACH-
SER také již zmíněnou změnu ve flotile osobních vozi-
del. Do konce roku 2023 by měl být každý druhý firemní 
vůz v Evropě na elektrický pohon. Paralelně k tomu pro 
ně vytvoří na svých pobočkách v Evropě dostatečný 
počet dobíjecích míst. Kromě toho je v evropské síti 
v plánu i více než 40 nových rychlonabíjecích stanic pro 
nákladní vozidla, každá s nabíjecím výkonem 180 kW. 
Všechna nabíjecí místa mají být zásobována zelenou 
elektřinou, která bude buď nakupována, nebo vyráběna 
vlastními fotovoltaickými systémy. „Aktivně testujeme 
a nasazujeme bezemisní vozidla do naší evropské sítě 
s cílem je co nejefektivněji začlenit do našich procesů,“ 
vysvětluje Jan Pihar a uzavírá: „Je to v souladu s naší 
strategií pro ochranu klimatu, ke které jsme se zaváza-



www.packagingherald.cz30

EKOLOGIE

li, a jsme přesvědčeni, že se jedná o investice do bu-
doucnosti, které se v dlouhodobém horizontu v mnoha 
ohledech vrátí.“

Budějovický Budvar zase sází na zkapalněný zemní 
plyn (LNG). Do své flotily nedávno zařadil tahač Iveco. 
Zemním plynem poháněné vozidlo s motorem Cursor 
13 LNG má výkon 460 koní a na zadní nápravu přenáší 
krouticí moment přes 12stupňovou robotizovanou pře-
vodovku. Dvě nádrže o objemu 540 litrů umožní dojezd 
až 1 600 kilometrů na jedno naplnění.

Ve hře je také vodík. V běžném provozu se nákladní auto 
na vodík osvědčilo například mezinárodní logistické spo-
lečnosti GEBRÜDER WEISS, která ho přes rok využívá ve 
Švýcarsku v maloobchodní distribuční dopravě. Náklad-
ní vůz Hyundai XCIENT Fuel Cell také nedávno testovala 
v běžném provozu v Praze a okolí. „Plnění paliva pro-
běhlo naprosto v pořádku, tankovali jsme prostřednic-
tvím ÚJV Řež v Neratovicích. Vozidlo jezdí a bude jezdit 
v rámci distribuční logistiky. Plánem je pořízení dalších 
podobných vozidel,“ uvádí Jan Kodada, ředitel obcho-
du a marketingu GEBRÜDER WEISS v České republice. 
Nákladní vozidlo pojme až 17 palet o celkové hmotnosti 
5,7 t, průměrně najelo na jednu nádrž 420 km a jeho 
maximální rychlost je 85 km/h. 

Ve hře je také vodík. V běžném provozu se nákladní auto na vodík osvědčilo například mezinárodní logistické společnosti GEBRÜDER WEISS.

Programy pro optimalizaci tras rozvozu zboží mohou snížit dopravcům 
spotřebu pohonných hmot v průměru o 15 %.
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Společnostem, jejichž dispečink dopravy v dnešní době stále používá manuální plánování tras, pomalu ujíždí vlak. Chytře 
navržený software přitom zvládne práci rychleji, efektivněji, a dokonce ušetří náklady na dopravu.

Dispečink dopravy je naprosto klíčový při plánování tras rozvozů. 
Dnes se ovšem najdou společnosti, které sice využívají satelitní 
sledování vozidel, nicméně samotné plánování tras stále probíhá 
manuálně, tedy přes aplikaci typu Mapy.cz, případně Google 
maps. Dispečer musí většinou zajišťovat dispečink pro různé 
pobočky, vést evidenci o činnosti distribuce, komunikuje  jak 
s externími, tak i s interními dopravci a samozřejmě řeší i nestan-
dardní situace, které při rozvozu zákonitě nastávají. Takový je 
v podstatě nezastupitelný. Když onemocní nebo si najde novou 
práci, mají společnosti velký problém. 

Zkušenosti a nezastupitelnost dispečera 
Role dispečera tedy není lehká a je naprosto klíčová vzhledem 
k celému procesu. V tom, jak kvalitní plán nakonec bude, hrají 
hlavní roli dva faktory. Zkušenosti a také dostatečný časový fond 
dispečera, který plán trasy skládá podle kritérií, jež má historic-
ky naučená, a ví, že se musí zohlednit. Ani ten nejlepší dispečer 
s dostatečným časem ke kompletaci tras ovšem nemá šanci vy-
rovnat se kvalitním a na matematických modelech postaveným 
programům pro plánování tras.

Výhody programu pro plánování tras
Programy pro plánování tras agregují „zkušenosti“ stovek uživa-
telů, jsou neustále vyvíjeny ve spolupráci s logistickými společ-
nostmi a dokážou vypočítat desítky tisíc variant rozvozu a násled-
ně je porovnat mezi sebou tak, aby bylo dosaženo toho nejlepšího 
výsledku. V dnešní době lze dosáhnout jednoduše snížení nákla-
dů na dopravu až o 20 %, a to včetně neméně důležitých výhod 
spojených s automatizací procesu. Například kvalitní automatické 
geokódování, tedy „zapíchnutí špendlíku“ přímo do mapy, může 
ušetřit spoustu času při rozvržení jednotlivých zakázek.

Právě pro tyto účely Solvertech vyvinul program Tasha, který 
dnes využívá přes 100 zákazníků jak u nás, tak i dalších osmi 

zemích světa. Místo ručního plánování a skládání tras podle po-
citu a zkušeností dispečera plánuje program trasy automaticky 
podle zadaných parametrů. Tyto parametry mohou být flexibilně 
měněny podle požadavků zákazníka a je běžné, že se v rámci 
nového odvětví software upravuje přímo na míru.

Přínosy pro dispečery
Kromě  toho,  že prokazatelně dochází ke snížení nákladů na 
přepravu, dochází i k ulehčení práce těm zaměstnancům, kteří 
s programem pracují. Mezi hlavní přínosy pro dispečera patří 
možnost předpřípravy tras, kdy získává přehled o zakázkách 
a vytížení jednotlivých vozidel, a také automatické zohlednění 
uzavírek a problémů na trasách. Velkou výhodou je možnost 
manuálního doplnění  jednotlivých rozvozů a svozů do plánu. 
Protože každá společnost funguje trochu jinak, pracovníci dispe-
činku často ocení možnost  individuálního nastavení. Všechny 
tyto přínosy vedou k  rychlejšímu a efektivnějšímu plánování 
dopravy při menší stresové a časové zátěži.

Přehlednější kontrola pro manažery společností 
Program Tasha dokáže díky zjednodušenému controllingu pro 
management s přehledem usnadnit vyhodnocování KPI  také 
managementu společnosti, který si umí zjistit výnos z každé ob-
jednávky. Systém umožňuje provádět přehlednou analýzu ren-
tability položek, zakázek, zákazníků, tras a vozidel v čase, což 
v konečném důsledku vede k výrazně lepšímu přehledu o stavu 
dopravy ve společnosti. Z hlediska HR je pak důležitým argu-
mentem možnost navýšení kapacity dispečinku při zachování 
původního stavu zaměstnanců a také zvýšení efektivity práce 
tohoto oddělení. Automatizace nahradí klíčové pracovníky. 

www.solvertech.cz

Jak dispečinku dopravy usnadnit 
plánování tras
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Podle společnosti ANTALIS žádná výlučná definice 
ekologického obalu neexistuje. Obecně řečeno, 
obal by měl mít co nejnižší ekologickou stopu za-

hrnující klimatické dopady (tedy především příspěvek 
ke globálnímu oteplování), spotřebu energie a zdrojů. 
Při jeho výrobě by mělo vznikat co nejméně odpadu 
a z pohledu likvidace by měl být snadno recyklovatel-
ný. Při kalkulaci ekologické stopy lze využít i tzv. analýzy 
životního cyklu výrobku (LCA). 

Podle výzkumu Sustainable Packaging Unwrapped spo-
lečnosti GlobalWebIndex z roku 2019 je 57 % spotřebitelů 
ochotno zaplatit více za ekologický obal a 42 % považuje 
obal vyrobený z recyklovaného nebo udržitelného materiálu 
za klíčový aspekt svého každodenního nákupního chování.

Nové	materiály	pro	jednocestné	obaly	
Naši čtenáři již znají novinky jako papírové náhrady 
bublinkové či strečové fólie. Kromě papíru se dnes pro 

Jednocestné	ani	vícecestné	
nejsou	scestné
Ekologičností se dnes zaklínají prakticky všechny obaly. Odlišit, co je realitou a co pouze 
greenwashingem, je někdy obtížné. Jednou z kardinálních otázek v této oblasti je spor mezi 
jednocestnými a vícecestnými obaly: je ekologičtější použít jednocestný obal z obnovitelných surovin, 
jako je lepenková krabice, nebo raději vícecestnou plastovou přepravku? 

Miroslav Dočkal
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jednocestné obaly stále více využívá i mnoho dalších 
materiálů, například kořeny hub nebo bagasový papír 
z buničiny vyrobené z vláken cukrové třtiny po extrakci 
šťávy. Kukuřičný škrob se používá například pro výrobu 
krabiček na potraviny „take away“, ale i tácy, lahve, sáč-
ky a výplňové materiály. 

Rychle rostoucí bambus nabízí účinnou dlouhodobou 
ochranu produktů. Je vhodný například jako náhrada 
pěnových materiálů nebo nasávané kartonáže. Riziko-
vé ale může být jeho použití pro výrobu obalů určených 
pro přímý styk s potravinou. O této problematice se zmi-
ňovala i Jitka Sosnovcová ze Státního zdravotního ústa-
vu na konferenci OBALY 2022, o které jsme více psali 
v červnovém vydání magazínu Packaging Herald. Další 
alternativou jsou mořské řasy. Hojně se vyskytující su-
rovina si získává oblibu i jako obalový materiál zejména 
v potravinářském průmyslu. Ve světě se v posledních 
letech rovněž výrazněji využívá jako výplň do krabic ma-
teriál z bramborového škrobu. 

Za zmínku stojí i renesance bavlny jako obalového ma-
teriálu: nejen jako odnosné tašky, ale i pro balení pro-
duktů. 

Zálohové	systémy	rozšíří	vratné	obaly
Podle nové studie společnosti Smithers dosáhne trh 
s opakovaně plnitelnými a použitelnými obaly za pět let 
hodnoty 53,5 mld. USD. Ke znovurozšíření vícecestných 
spotřebitelských obalů povedou zřejmě i v některých ze-
mích nově zaváděné zálohové systémy. Zálohové sys-
témy dnes mají plnit dva úkoly. Prvním je zajistit sběr 
jednocestných obalů takovým způsobem, aby nedochá-
zelo k jejich vyhazování do nádob směsného odpadu či 
zcela mimo ně (litteringu) a byla zajištěna větší čistota 
suroviny pro recyklaci. Druhý úkol těchto systémů sou-
visí s „tradičním“ využíváním vícecestných obalů, jako 
jsou vratné skleněné lahve (ty dnes podle Smithers tvoří 
celkově ve světě více než tři čtvrtiny všech zálohovaných 
spotřebitelských obalů). Například německý zálohový 
systém DRS spojuje tři kategorie obalů: jednorázové 
plastové PET lahve, opakovaně použitelné skleněné lah-
ve a opakovaně použitelné PET lahve. Jako nejšetrnější 
řešení se podle společnosti Petainer ukazují opakovaně 
použitelné PET lahve, je ale potřeba zajistit jejich kva-
litu a hygieničnost – již zmíněná společnost Smithers 
zmiňuje ve své zprávě nedávný průzkum firmy Hubbub, 
podle kterého se více než čtvrtina dotázaných spotře-
bitelů obávala poškrábání nebo poškození opakovaně 
použitelných obalů.

V současnosti se v některých zemích (poměrně nedávno 
k nim přibylo i Slovensko) zavádí zálohování jednocest-
ných hliníkových plechovek a PET lahví. V používání ví-
cecestných PET lahví je jedním z premiantů Německo: 
lahev Pearl nabízená společností Genossenschaft Deu- 
tscher Brunnen (GDB) jako „poolová“ lahev stáčírnám mi-
nerálních vod, je vyráběna v českém závodě společnosti 
Petainer. Zde rovněž probíhá zpracování vratných PET la-
hví po skončení jejich životnosti (odhadované v průměru 
na deset obrátek) na rPET. Ten je nabízený pod obchod-
ním názvem Petainer IR Flake – jde o recyklované PET 
vločky schválené EFSA. rPET je následně využit k výrobě 
nových PET lahví, u nichž může tvořit až 30 % materiálu. 
Podle Smithers bude tento trend posílen i vývojem tech-
nologií čištění a odolnější konstrukcí PET lahví. 

MIWA:	opakovaně	použitelné	spotřebitelské	obaly	
Jádro systému české společnosti MIWA, určeného nejen 
pro tzv. bezobalové obchody, tvoří 12litrové kapsle – 
opakovaně použitelný obal s RFID a NFC čipem. Tento 
obal je dodáván výrobci (potravin, pracích prostředků 
apod.), který do něj zabalí svůj produkt a informace 
o něm nahraje na web (MIWA cloud), což zajistí vysle-
dovatelnost produktu i obalu. V místě prodeje je potřeba 
nainstalovat výdejní modul MIWA s elektronickými ven-
tily ve verzi pro šest nebo dvanáct produktů, se světel-
nou LED signalizací vyprázdnění. Vyprázdněné kapsle 
společnost MIWA stáhne z obchodů, zkontroluje, vyčistí 
a pošle znovu do oběhu nejbližšímu výrobci, čímž op-
timalizuje přepravní vzdálenosti. Koneční zákazníci mo-
hou k odběru použít buď vlastní nádobu, jak je zatím 
obvyklé, nebo využít opakovaně použitelné nádoby 
MIWA zálohované částkou 30 Kč/ks. Technologie MIWA 
zajišťuje vysokou ochranu a hygieničnost, která někdy 
bývá při bezobalovém prodeji Achillovou patou. Není 
proto divu, že kromě domácích výrobců, jako je Biope-

Opakovaně plnitelné PET lahve jsou k dispozici v různých velikostech.
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kárna Zemanka (sušenky), jej využívají i globální výrobci, 
jako je Nestlé (pro prodej kočičích granulí Purina). MIWA 
uvádí, že podle LCA studie provedené docentem Kočím 
z VŠCHT v Praze její řešení sníží environmentální dopad 
celého řetězce produktu o 71 %. 

Lepenkové	novinky	
Někdy ale není využití vratných obalů příliš vhodné: ze-
jména na delší vzdálenosti a při obsluze velkého počtu 
zákazníků velkým počtem dodavatelů. Lepenková ře-
šení se proto o svou budoucnost určitě nemusejí bát, 
naopak v současnosti často nahrazují jednorázové plas-
tové obaly. Míru ekologičnosti této náhrady přitom vý-

razně zvedá i použití recyklátu, jako to nedávno učinila 
například společnost Cardbox Packaging v Zádveřicích 
u svého multipacku na čtyři tvarohové dezerty Míša. Na 
spodní části multipacku je naneseno hotmeltové lepidlo, 
jehož množství ale nijak neovlivňuje další recyklovatel-
nost. Vzhledem k plnění obalu až u výrobce baleného 
zboží je při přepravě lepidlo přikryto silikonovou páskou, 
aby nedošlo ke slepení obalů cestou, a umožňuje tak 
plnění a uzavírání obalů i bez automatické linky. 

A	co	u	nás?	
Posledním dnem letošního června skončil povolený do-
prodej zásob nadále již zakázaných plastových brček 
a vybraných jednorázových plastových výrobků, včetně 
oxodegradabilních, plastových talířů a příborů, kelímků 
a nádob na potraviny a nápoje z expandovaného poly-
styrenu (EPS). Nový legislativní návrh obsahuje cíle pro 
zpětný odběr plastových nápojových obalů: v roce 2025 
to má být 77 % hmotnosti obalů uvedených v daném roce 
na trh nebo do oběhu, v roce 2029 až 90 %. V okolních 
zemích je vývoj podobný: jako doušku na závěr dodejme, 
že od letošního dubna zavedla Velká Británie novou daň 
z plastových obalů, které obsahují méně než 30 % re-
cyklovaného plastu, ve výši 200 GBP za tunu obalů. 

Řešení MIWA zahrnuje opakovaně plnitelné kapsle i výdejní stojany.

Detail opakovaně plnitelné  
PET lahve Pearl nabízené společností GDB  

a vyráběné v ČR





www.packagingherald.cz36

Myšlenka hodnocení produktu na základě jeho 
hodnoty v určité oblasti není nová. Nutriční 
skóre již nyní poměrně úspěšně informuje spo-

třebitele o výživové hodnotě výrobku, a to díky štítkům 
na obalech výrobků. Zjednodušené informace a barev-
né označení na etiketě umožňují zákazníkům se rychle 
a snadno rozhodnout, zda produktu věnovat pozornost 
a následně jej vložit do košíku. Ale co když chtějí zjistit, 
jak výrobek a jeho životní cyklus ovlivňují životní prostře-
dí? Za tímto účelem by v blízké budoucnosti mohlo být 
na potraviny přidáno další označení – ekologické skóre.

Ačkoli se v současné době největší pozornost soustředí 
na nutriční značení Nutri-score, označování udržitelných 
výrobků je ve fázi testování a spotřebitelé si ho již mohou 
vyzkoušet v několika evropských zemích, přičemž nejsil-
něji se prosazuje ve Francii. V budoucnu bychom se i díky 
Eco-score mohli dočkat jednotného systému označová-
ní potravinářských výrobků v rámci stěžejní potravinové 
strategie EU Farm to Fork. „Komise prozkoumá způsoby, 
jak sladit environmentální pobídky občanů a vytvořit rá-
mec pro označování udržitelnosti v součinnosti s dalšími 
nutričními, klimatickými, environmentálními a sociálními 

EKOLOGIE

Ecoscoring	 
může	přinést	revoluci
Udržitelnost nikdy nehrála v životě spotřebitelů a značek tak důležitou roli jako nyní. Nemusíme mluvit 
o tom, jak důležité je pro značky vytvořit a zavést strategii udržitelnosti. Důkazy jsou všude kolem nás, 
od malých firem až po ty globální. V případě maloobchodu však existuje jeden výjimečný koncept, 
který by mohl přinést malou revoluci do chování spotřebitelů i do myšlení o značkách. Jedná se 
o ecoscoring.

Milan Šimák



37

EKOLOGIE

aspekty potravinářských výrobků,“ píše Evropská komise 
na internetových stránkách Farm to Fork.

Nedostatek	informací	o	udržitelnosti
Studie Deloitte Sustainability & Consumer Behaviour 
z roku 2021 ukázala, že udržitelnost je jedním z klíčo-
vých faktorů při rozhodování spotřebitelů. Až 55 % brit-
ských spotřebitelů uvedlo, že při nákupu dávají přednost 
značkám, které se chovají udržitelně. Na obalech však 
nenajdou dostatek informací, aby se mohli při nákupu 
informovaně rozhodnout. To potvrzuje i studie poraden-
ské společnosti Capgemini, podle níž 49 % respondentů 
uvedlo, že nemají dostatek informací, aby si ověřili tvr-
zení o udržitelnosti výrobku, a 44 % dotázaných nevěří 
tvrzením uvedeným na výrobcích. Řešením zmíněného 
problému by mohlo být další označení zaměřené na udr-
žitelnost. „Spotřebitel se může například rozhodnout vy-
měnit kešu za udržitelnější verzi nebo si vybrat úplně jiný 
snack. Nebo mohou být překvapeni vysokým dopadem 
avokáda na životní prostředí a rozhodnou se koupit hum- 
mus,“ říká Marjolein Hanssen, analytička Rabobank, 
Food Navigator.

V některých evropských zemích se metoda označová-
ní udržitelnosti Eco-Score již dostala do testovací fáze. 

Obchodní řetězec Carrefour označil více než 25 000 
výrobků, řetězec restaurací Ellior zavedl novou metodu 
v sedmi pobočkách a Lidl ve Skotsku a Belgii rovněž 
zahájil testovací fázi. Dalším maloobchodním prodejcem, 
který ve svých prodejnách testuje Eco-score, je belgická 
skupina Colruyt. „Spotřebitelé chtějí jednoduché a re-
levantní informace. Chtějí znát více než jen zdravotní 
výhody a výživovou hodnotu. Průzkum trhu ukazuje, že 
se ptají také na dopad výrobku na životní prostředí. Je 
na nás, abychom jim jako maloobchodníci usnadnili roz-
hodování, počínaje našimi značkovými výrobky,“ uvádí 
Stefan Goethaert ze skupiny Colruyt Retail Detail.

Jak	zákazníci	vnímají	a	rozhodují	se	na	základě	
ecoscoringu?
Dva ze tří spotřebitelů se rozhodli pro koupi výrobku na 
základě ekologického skóre, zatímco 67 % si nevybralo 
výrobek kvůli jeho nízké hodnotě. Vyplývá to z průzku-
mu, který provedla poradenská společnost Eco2Initiative 
na vzorku 6 000 spotřebitelů nakupujících v obchodech, 
aplikacích a doručovacích službách. Pozitivní výsledky 
zaznamenal také francouzský internetový obchod La 
Fourche, který jako první zavedl Eco-Score. Z jeho studie 
vyplývá, že 70 % spotřebitelů snadno rozpoznalo znač-
ku Eco-Score a 62 % se domnívá, že přítomnost loga je 
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důležitým kritériem při nákupu. Kromě toho společnost 
La Fourche zaznamenala také zvýšený prodej výrobků 
s vysokým skóre.

Iniciativa Eco-Score však není jedinou snahou usnadnit 
spotřebitelům volbu na základě udržitelnosti. Podobný 
projekt zahájila také britská nevládní organizace Foun-
dation Earth. Spoléhá na podporu několika velkých 
potravinářských skupin, jako jsou Danone, Pepsi nebo 
Nestlé. Oba projekty však mají společného jmenovatele 
v metodě posuzování životního cyklu (LCA).

Jak	vzniká	ekoskóre?
Ekologické skóre výrobků se vypočítává na základě 
veřejně dostupných údajů francouzských výzkumných 
ústavů ADEME a INRAE. Jejich databáze obsahuje úda-
je pro LCA a hodnocení zátěže životního prostředí pro 
více než 2 500 kategorií výrobků. Metoda LCA se za-
měřuje na šest výrobních kroků: zemědělství, výrobu, 
balení, přepravu, distribuci a spotřebu. Hodnotí dopad 
na 14 environmentálních ukazatelů, od změny klimatu 
přes uhlíkovou stopu až po znečištění ovzduší a vody. 
V případě ekologického hodnocení však byla kritéria 
LCA doplněna o další, jako je recyklovatelnost obalů, 

původ výrobních surovin nebo dopad na ohrožené dru-
hy a biodiverzitu.

Budoucnost označování udržitelnosti potravin ukáže 
až čas. V několika evropských zemích však již vstou-
pilo do testovací fáze a spotřebitelé na projekt rea-
gují pozitivně. Značky jim pomáhají informovaněji se 
rozhodovat a v případě, že se nacházejí na výrobcích, 
mění jejich nákupní chování. To je podobné ochran-
ným známkám a značkám kvality, které mohou získat 
ekologicky udržitelné brandy. Jednou z nich je orga-
nizace GREEN BRANDS, která působí v osmi zemích 
včetně České republiky. Po důkladném auditu může 
řada značek, které to s udržitelností myslí vážně, po-
užívat její pečeť. Mezi nimi je například český výrobce 
domácích bio sušenek a krekrů Biopekárna Zeman-
ka nebo značky FROSCH, Alverde, dmBio nebo Pro 
Climate. Pečeť kvality GREEN BRAND získávají oce-
něné značky na dva roky po důkladném posouzení 
odbornou porotou, která je klíčovou součástí procesu 
hodnocení a garantem odbornosti a nezávislosti. Po-
rotu tvoří významné osobnosti z oblasti udržitelnosti, 
ekologie a médií, nechybí mezi nimi ani zástupce ma-
gazínu Packaging Herald. 

EKOLOGIE
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Kompostovatelné obaly 
Reakcí na zájem společností jít udržitelnou cestou může být právě kompostovatelné balení, které se stává trendem.

„Obal je a stále bude nedílnou součástí našich životů. Výrobci 
a distributoři si ale uvědomují zvyšující se zájem o životní pro-
středí, což ilustruje zvýšená poptávka po ekologických alterna-
tivách balicího materiálu,“ říká Gabriela Fabianová, generální 
ředitelka společnosti RAJA.

Udržitelnost se stává prioritou
Obal je kompostovatelný, pokud může být za určitých podmí-
nek, jako je např. teplota, přístup kyslíku nebo patřičná vlhkost, 
zničen v mikroorganismech nebo minerálních složkách. Cha-
rakteristiky kompostovatelných obalů definuje evropská norma 
EN 13432 a tyto obaly musí splňovat určité požadavky. Napří-
klad rozložit se z devadesáti procent na zbytky menší než dva 
milimetry během dvanácti týdnů. Nesmějí negativně ovlivňovat 
kvalitu kompostu a překročit maximální obsah  těžkých kovů 
(měď, zinek, rtuť, nikl atd.) a minerálních solí (fosfor, dusík, hoř-
čík atd.). Jsou vyráběny z materiálů z obnovitelných zdrojů. Pro-

dukty na biologické bázi, které se 
obecně používají při  jejich výrobě, 
jsou z rostlinných zdrojů, jako je ku-
kuřičný škrob nebo cukrová třtina. 
Příkladem takového obalu jsou fólie 
RAJAAIR vyráběné z 35 % z bram-
borového škrobu a jsou v nabídce 
ve variantách standard, s malými 
nebo velkými bublinami.

„Pro většinu společností je dnes ekologické myšlení samozřej-
mostí a využívání obalů například z petrochemického plastu již 
není populární. Použitím kompostovatelných obalů dosáhne vý-
robce přesahu, kdy u spotřebitelů citlivých na dopady na životní 
prostředí produkt získá přidanou hodnotu a povýší výrobce na 
úroveň ekologicky odpovědné značky, což přináší pozornost 
stále většího počtu spotřebitelů,“ říká Gabriela Fabianová. Po-
dle studie Ipsos vnímá 72 % spotřebitelů odpovědnost a udrži-
telnost firem jako přidanou hodnotu jejich produktů či služeb 
a 44 % ji považuje za důležitý aspekt při nákupu. 

„Kompostovatelné obaly jsou ve většině případů dražší než 
neekologické obaly. Přesto je pozitivní návratnost investic 
skutečná. Zavázat se ke zlepšení životního prostředí tím, že se 
výrobce rozhodne pro ekologické obaly, může ovlivnit prodej. 
Pro zákazníky, kterým je ekologický směr myšlení zásadní, je 
produkt v kompostovatelném balení atraktivní a značka se od-
lišuje od ostatních. Obaly jsou důležitým faktorem při nákupu 
a volba ekologické cesty je odměněna loajalitou a získáním 

nových zákazníků,“  říká Gabriela Fabianová. Překážkou není 
ani cena obalů, protože podle studie Ipsos je 65 % dotázaných 
zákazníků ochotno zaplatit více, pokud budou potraviny baleny 
do kompostovatelných obalů. 

Materiály pro kompostovatelné obaly pocházejí převážně z rost-
linných surovin. Patří mezi ně kukuřičný a bramborový škrob, 
cukrová třtina, bambusová vláknina a tráva. 

Obaly  splňující  standardy  kompostování  jsou označeny  jako 
kompostovatelné obaly.  Existují dva  způsoby kompostování, 
průmyslově nebo v domácnosti. Kompostovatelné obaly  jsou 
označené OK Compost nebo OK Compost Home. Tyto certifika-
ce distribuuje TÜV AUSTRIA podle platných evropských norem. 
Označené OK Compost lze kompostovat v průmyslovém kom-
postovacím centru a nepatří do běžného kompostéru. Vyžadují 
vyšší a konstantní teplotu kompostu mezi 55 a 60 °C. 

Certifikace OK Compost: 

Označení OK Compost Home  znamená,  že  je  obal  snadno 
kompostovatelný v domácím kompostovacím koši. Obal musí 
být schopen kompostování při nižších teplotách a neobsahovat 
žádné biologicky nerozložitelné materiály nebo produkty, jako 
jsou inkousty nebo přísady. 

Certifikace OK Compost Home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.rajapack.cz 
info@rajapack.cz
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V mnoha případech jde o skutečně rozsáhlá ře-
šení, a to i v českých podmínkách. Společnost 
REKO PRINT z Dolních Dunajovic například před 

nedávnem řešila požadavek klienta, zabývajícího se vý-
robou plastových květináčů a truhlíků do hobby marketů, 
zajistit identifikaci a vysledovatelnost jednotlivých výrob-
ků. Výsledným řešením bylo vytvoření 11 robotických 
pracovišť se stejným počtem tiskáren s pneumatickými 
aplikátory, umožňujícími tisk a aplikaci aktuálních dat 
přímo za výrobním lisem na zmíněné plastové výrobky.

LRQA	o	vysledovatelnosti	potravin	(a	nejen	jich)
Dan Jakubec zastává pozici auditor manager food ve 
společnosti LRQA, která se specializuje na konzultace 
a certifikace v oblasti ISO norem. „Zpětná vysledova-
telnost výrobků vstupujících do obchodního řetězce se 

stává jedním z klíčových prvků jejich bezpečnosti pro 
spotřebitele,“ říká Dan Jakubec a dodává: „Společnos-
ti, které aplikovaly některou z mnoha norem z oblasti 
bezpečnosti a legislativní shody potravin či jiného zbo-
ží, tuto povinnost mnohdy aktivně rozšiřují i do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce, aby tak získaly jistotu 
o bezpečnosti, legálnosti a kvalitě použitých vstupů. 
Charakter mnoha výrobků přitom neumožňuje jejich 
přímé označení nebo má výrobek takové složení, že by 
označení zmizelo již při prvním použití. Proto je ve větši-
ně případů nositelem značení především obal.“

Z pohledu výrobců jak v prvovýrobě, tak i v procesech 
následného zpracování je nutné jasně doložit vazbu na 
jednotlivé výrobní dávky. Tyto informace mají klíčový 
význam pro to, aby výrobce dokázal:

Hlídací	psi	obalové	logistiky
Vývoj v oblasti identifikace a vysledovatelnosti v rámci dodavatelského řetězce přes všechny 
současné problémy pokračuje, ba dokonce s nejrůznějšími koronavirovými i válečnými překážkami 
nabývá na důležitosti. Ilustrujme si to na několika příkladech. 

Miroslav Dočkal
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a) v případě externí komunikace jasně potvrdit informa-
ce, které se k uvedenému výrobku vztahují: například 
výsledky externího testování, potvrzení původu, po-
užití jedinečných surovin, certifikaci odpovědné těžby 
dřeva FSC či udržitelnosti palmového oleje RPSO, 

b) v případě interní potřeby jasně vymezit, jaké části vý-
roby se daná informace týká –identifikovat sérii, ke 
které se vztahují výsledky různých úrovní interních 
kontrol apod.,

c) stanovit objem/množství výrobku v jedné výrobní 
dávce jak pro interní potřebu (vyčíslením/potvrzením 
technologických ztrát, správné rotace skladových 
zásob nebo expedice výrobků FiFo/FeFo), tak i pro 
externí komunikaci.

Od	tužky	po	laser
K zajištění vysledovatelnosti je využívána celá řada způ-
sobů, počínaje organizačními opatřeními. Zjednodušeně 
řečeno, škála sahá od „metody tužka/papír“ po aplikaci 
laserového gravírování jedinečných kódů. Typ a místo 
označování vyplývá jak z charakteru výrobku a nároků 
očekávání finálního spotřebitele, tak i z rizika negativní-
ho vlivu značení na konečný design obalu. Zde na sebe 
někdy narážejí zájmy výrobce obalů a společnosti, kte-
rá výrobek do obalů plní. Značení musí účinně zamezit 
matení spotřebitelů, konkrétně především tomu, aby 
kódy byly zaměňovány za označení data doporučené 
spotřeby nebo životnosti jednotlivých výrobků. U externí 
komunikace jde o vazbu na výsledky externích kontrol, 
prokazování původu, nejrůznějších tvrzení spojených 
s výrobou nebo její částí a v současnosti, zejména u vý-
robců obalů, o prokazování množství použitého recyk-
lovaného materiálu. 

Při současné snaze zajistit cirkulární ekonomiku se jed-
ná rovněž o potřebu identifikovat pomocí značení obaly 
určené k opakovanému použití.

O-I a Metsä Tissue
Dan Jakubec uvedl dva konkrétní příklady. Prvním z nich 
je řešení výrobce skleněných obalů O-I, který aplikoval 
již zmíněný laserem gravírovaný kód. Kód je diskrétní, 
běžným pohledem téměř neznatelný a obsahuje infor-
mace o výrobním čase, výrobní lince a dni výroby ve 
formátu, který nemate zákazníka, nenarušuje celkový 
design obalu, a přitom si zachovává svou trvanlivost 
po celou dobu životnosti lahve. Jako druhý příklad zmí-
nil identifikaci toaletního papíru a papírových utěrek, 

u nichž celá řada výrobců v čele s Metsä Tissue ve snaze 
umožnit spotřebitelům identifikaci balíčku až do posled-
ního útržku umísťuje identifikační kód na vnitřní stranu 
ruličky ve formě inkjetového potisku.

Výrobci ovšem musí vzít vždy v úvahu, zda zamýšlená 
forma značení nepřinese potenciální zdroj kontaminace: 
například nevhodným umístěním kódu, použitou výrobní 
technologií nebo zvoleným materiálem značení (riziko 
migrace nežádoucích látek do konečného výrobku).

www.gs1cz.org

STANDARDY GS1
PRO LOGISTIKU

Funkční identifikace
pro trasování

a vysledovatelnost
v dodavatelském řetězci

Standardy podporující řešení
požadavků evropské legislativy

Součást standardu
Světové poštovní unie

Efektivní stahování zboží z trhu

Přenos elektronických dat pomocí
EDI - DESADV

GLN (Global Location Number),
GTIN (Global Trade Item Number),

SSCC (Serial Shipping Container Code), 
lineární čárový kód GS1-128,

GS1 logistická etiketa, DESADV
(Despatch Advice)

PI
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Lasery	vláknové,	CO2	i	zelené…	
O roli laserů ve značení jsme se již zmínili. V zajištění této 
„hardwarové“ stránky vysledovatelnosti je dvojkou na 
světovém trhu výrobce HGLASER, zastoupený na našem 
trhu místní pobočkou HGLASER CZECH REPUBLIC. Ač 
HGLASER vznikl na základech původní australské spo-
lečnosti Farley, výrobní závody má dnes kromě Austrálie 
i v Číně a vývojové centrum v americkém Silicon Valley. 
Vlastní značku vláknových laserových zdrojů Raycus, 
druhý světově nejrozšířenější produkt svého typu, a vy-
rábí je až do výkonu 30 kW. Kromě řezání materiálů, 
včetně obalových, jsou výrobky společnosti HGLASER 
používány samozřejmě i ke značení. Lze k němu použít 
ruční vláknový laser i jeho sofistikovanější stolní varian-
tu spolehlivou i ve vysokých rychlostech. Zajímavou 
alternativou je rovněž výkonný CO2 laser, pracující na 
třech vlnových délkách a umožňující tak dosažení odol-
ného značení na široké škále materiálů. Je k dispozici 
v provedení pro kontinuální linky, ruční pracoviště nebo 
v univerzální variantě. Se zeleným laserem HGTECH lze 
značit plasty i kovy bez tepelného zatížení v UV spek-
tru, při nízké spotřebě energie a s přesností v setinách 
milimetru. 

Optimalizace	procesů	s	ImageID,	VSA	a	ePOD
Společnost ZETES nedávno uvedla na český trh tech-
nologii ImageID, která snímá a ověřuje stovky čáro-
vých kódů současně a zajistí tak optimalizaci procesů 
příjmu zboží, inventarizace i expedice. Čas skenování 

palet se zkracuje na pouhé sekundy a doba inventur 
zásob se může zkrátit na polovinu. V oblasti rychlého 
třídění umožňuje technologie Visual Sort Assist (VSA) 
poloautomatické třídění balíků a nabízí jednoduchou 
škálovatelnost. Kamery snímají čárový kód a promíta-
jí na každou zásilku číslo a barvu, díky kterým mohou 
pracovníci rychleji a přesněji třídit zásilky. Elektronický 
doklad o doručení (ePOD) pak digitalizuje proces doru-
čování v poslední fázi. 

Dodejme, že zajištění tzv. poslední míle představuje až 
30 % celkových nákladů na plnění objednávek. A další 
zajímavou informací je, že podle studie Harvard Busi-
ness Review: What Supply Chain Transparency Really 
Means z roku 2019 jsou spotřebitelé ochotni zaplatit až 
o 10 % vyšší cenu výrobku společnostem nabízejícím 
větší transparentnost dodavatelského řetězce. 

„Zelený laser“ HGTECH označuje plasty i kovy, aniž by je tepelně zatěžoval.

Laserem gravírovaný kód na skleněné lahvi výrobce O-I

Identifikace papírových utěrek na lepenkové dutince



Díky důsledné digitalizaci obchodních a výrobních procesů to zvládnete i Vy. 
Profesionální zpracování dat a inteligentní automatizace procesů mohou vytvářet 
spojovací prvky, fl exory a efektory. Realizujte svou vizi Tisku 4.0 s workfl ow 
řešeními od Koenig & Bauer.

Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o., organizační složka
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, Tel.: +420 222 319 555
cz-info@koenig-bauer.com, cz.koenig-bauer.com

Workfl ow Solutions

Digitalizace a Tisk 4.0 – 
  abyste dodali více výkonu 
Vašemu podnikání v polygrafi i
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Podle Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL) se vý-
robci v loňském roce, stejně jako v mnoha jiných 
odvětvích, potýkali s drastickým nárůstem cen 

a nedostatkem surovin, v tomto případě papíru, který 
je základní surovinou průmyslu. Požadavky na množství 
papíru pro výrobu vlnité lepenky byly na hraně, protože 
poptávka rostla v celé Evropě a výrobní kapacity papí-
ru nelze v krátké době navýšit. Stejně tak byl průmysl 
ovlivněn dramatickým růstem cen energií a nedostat-
kem zaměstnanců. „Nárůst poptávky po vlnité lepence 
je ukazatelem toho, že obaly z ní jsou z ekologického 
hlediska stále preferovaným řešením,“ uvádí Walo Hin-
terberger, předseda SVVL. „Výrobci baleného zboží, kte-
ří se zajímají o udržitelnost svých produktů, používají 

tento obalový materiál, protože je sám o sobě cyklický. 
Je vyroben z obnovitelných zdrojů, po použití je plně 
recyklován a je biologicky odbouratelný. Papír (zejména 
obaly z vlnité lepenky) je nejvíce recyklovaným mate-
riálem s mírou recyklace 87 % a obaly z vlnité lepenky 
jsou vyrobeny z 89 % z recyklovaných použitých obalů 
a papírů.“ Důležitost lepenky se projevuje hlavně jejím 
významným podílem v maloobchodním prodeji a auto-
motive. Je všeobecně známé, že bez lepenkových obalů 
se většina potravin, léků nebo hygienických potřeb ne-
dostane ani do maloobchodů, ani ke spotřebiteli.

K aktuální situaci na trhu se vyjádřil Martin Hejl, jednatel 
společnosti THIMM pack’n’display. „U všech surovin, ale 

Bez	lepenky	by	to	nešlo
Klíčovým obalovým materiálem v retailu a oblasti logistiky stále zůstává vlnitá lepenka. Oceňována 
je její výroba z obnovitelných surovin a snadná recyklovatelnost. Oblibu obalů z vlnité lepenky 
potvrzuje 8% nárůst prodeje v roce 2021. Jak vnímá aktuální situaci na trhu, nám sdělil Martin Hejl ze 
společnosti THIMM pack’n’display. Představen bude i nový BiB od Smurfit Kappa.

Adriana Weberová

… pokračuje na str. 46
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také u plynu a elektrické energie samozřejmě evidujeme 
růst nákladů. Cena papíru se vloni zvýšila o 80 % a také 
letos máme ohlášený druhý růst jeho ceny. Výpadky 
surovin ale nijak zásadně nepociťujeme. Zásoby papíru 
jsou letos již stabilizovány. Ihned na začátku rusko-ukra-
jinského konfliktu jsme přestali odebírat papír z Ruska 
a připravili jsme se také na případné ukončení nebo 
omezení dodávek zemního plynu.“ Ve všetatském závo-
dě byly instalovány kombinované hořáky, které okamži-
tě umožní přejít na LTO (lehké topné oleje) a nejpozději 
příští rok bude zahájena stavba fotovoltaické elektrárny 
na střeše skladových hal.

I ve složité době je standardní dodací termín průměrně 
tři týdny. „Ale v oblasti digitálního tisku, kde jsme zkrátili 
procesy, jsou dodací termíny běžně 14 dní, a to i u zcela 
nové zakázky,“ doplňuje Martin Hejl.

V první polovině letošního roku výrobce zaznamenal po-
kles v segmentu e-commerce, resp. návrat do čísel, která 
evidoval před pandemií covidu-19. Oblast FMCG vnímá 
v normálním rytmu, tak jako v běžných necovidových 
letech, s tím, že důležitá bude vánoční sezona. „Roste 
využívání digitálního tisku pro běžné sériové obaly (SRP), 
tedy ne pouze pro POS stojany. Běžně již využíváme 
digitální tisk i u středních sérií (tzn. nejen malých) a zá-

kazník si může užít i benefitů nad rámec pouhého tisku 
(QR kódy, AR atd.),“ uvádí Martin Hejl.

Dále potvrzuje, že kromě e-commerce je vlnitá lepenka 
nejvíce používána v oblasti FMCG a v balení průmyslo-
vých výrobků. Největší nárůst v období covidu evido-
vali právě v e-commerce a v oblastech, kde bylo mož-
né vlnitou lepenkou nahradit plast, což může souviset 
s trendem udržitelnosti a employer brandingem. S ohle-
dem na udržitelnost nabízí výrobcům baleného zboží 
stále častěji i další možnosti, jako je snižování gramáží 
papíru nebo použití foodWave (lepenky certifikované 
pro přímý styk s potravinou) jako náhradu plastů nebo 
hliníku. V logistice se prosazuje využití F-vlny.

„Vzhledem k různým typům vln a složení materiálů jsme 
s vlnitou lepenkou schopni zabalit prakticky cokoli. Oba-
ly z vlnité lepenky jsou velmi rychle a snadno dostupné 
– pokud zákazník potřebuje obal na nový produkt, jeho 
vývoj a výrobu lze zvládnout do několika týdnů a při po-
užití digitálních technologií se tento čas ještě zkracuje,“ 
vysvětluje Martin Hejl.

Obaly z vlnité lepenky kromě ochranné a přepravní funk-
ce splňují i důležitou roli na poli marketingu – dokážou 
upoutat pozornost koncových zákazníků v obchodě, 
jsou prvním fyzickým kontaktem v případě dodání zboží 
z e-shopu a s nástupem stále oblíbenějších digitálních 
technologií dostávají obaly ještě další rozměr. Například 
díky natištěným QR kódům spotřebitel získá odpovědi 
na všechny své otázky prostřednictvím informací na 
internetu, může sledovat videa, zapojit se do soutěže 
nebo se přenést do rozšířené reality (AR). 

Důležitost lepenky se projevuje 
hlavně jejím významným podílem 

v maloobchodním prodeji 
a automotive.
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V poslední době v Thimmu zaznamenali značný nárůst 
použití třívrstvé vlnité lepenky jako náhrady za hladkou 
lepenku, např. u dárkových obalů nebo jako náhradu 
plastových obalů. „Zjevně to souvisí s nižší nabídkou 
hladké lepenky, resp. cenou hladké lepenky ve srovnání 
s výhodami a dodacími termíny u vlnité lepenky. Mnoho 
z toho, co bylo dříve výsadou pouze hladké lepenky, 
zvládáme dnes díky novým digitálním technologiím tis-
ku a laserového výseku vyrábět z vlnité lepenky, z tzv. 
F-vlny,“ tvrdí Martin Hejl a pokračuje: „Z našeho pohledu 
hranice obalů z tohoto materiálu neexistují. Již mockrát 
jsme se přesvědčili, že limity existují jen v hlavách tvůrců 
a uživatelů obalů. Jde jen o odvahu změnit zaběhlé kon-
vence, začít přemýšlet jinak a vybrat si toho správného 
partnera, který musí disponovat moderními technolo- 
giemi,“ nepochybuje Martin Hejl.

Díky stále oblíbenějším digitálním technologiím mají 
výrobci baleného zboží více možností – malé série, li-
mitované a sezonní edice. Stále častěji poptávají různé 
tiskové motivy v rámci jedné zakázky a požadují, aby 
jejich balení vypadalo udržitelně. Používají tedy hně-
dou vlnitou lepenku v kombinaci se střídmým potiskem. 
A v neposlední řadě více přemýšlejí nad druhotným 
použitím krabice nebo se snaží implementovat prvky, 
které budou dále použitelné. Dokonce i plastové fixace 
mohou být nahrazeny fixacemi z vlnité lepenky.

Z vlnité lepenky se vyrábějí také například stále popu-
lárnější bag-in-boxy (BiB). Jsou praktické, vejdou se do 
ledničky, dobře se s nimi manipuluje a v jednom obalu si 
domů donesete velký objem. V portfoliu je má například 

společnost Smurfit Kappa, která vyrábí nejen krabici, ale 
i sáček a uzávěr Vitop. A právě tento obal prošel nedáv-
no inovací. Jak jsme vás již informovali, Smurfit Kappa 
pro ně jako vůbec první výrobce BiB získal certifikaci FFP 
(Frustration Free Packaging) od společnosti Amazon. 
Certifikace je potvrzením, že obal vyhovuje standardům 
Amazonu, ochrání produkt před poškozením, snižuje 
množství odpadu, je recyklovatelný a snadno se otevírá. 

Nový BiB je spíše krychlička než klasicky známý kvádr. 
Jeho kompaktnější tvar je robustnější a lépe ochrání 
produkt v dodavatelském řetězci e-commerce. Nové tří-
litrové řešení má jasně definované rozměry (147 × 147 
× 181 mm), složení lepenky – třívrstvá vlnitá lepenka 
(E-vlna) s krafty na obou stranách – a i sáček s uzávěrem 
mají přesně určené parametry. BiB (nebo jak mu někteří 
říkají „begina“) je jako přepravní obal efektivnější, pro-
tože se nepřeváží vzduch ve srovnání s volným prosto-
rem mezi hrdly u klasických lahví. Jeho tvar je optimální 
pro logistiku i manipulaci. Jednotlivé složky obalu jsou 
snadno rukou oddělitelné a recyklovatelné. A zásadním 
benefitem je průměrná 75 % úspora plastu oproti klasic-
kým plastovým obalům (lahve, kanystry). 

PI
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V závodě v Alajärvi ve Finsku vyrábí Ruukki send- 
vičové panely s minerální vlnou k opláštění 
budov v různých velikostech a délkách až do 

13,5 m. Balicí linka je důležitou součástí výroby, proto 
než se Ruukki rozhodlo nahradit původní horizontální 
ovinovací stroj pro balení do průtažné fólie řešením 
RoRo StretchPack od společnosti Tentoma, provedlo 
důkladný průzkum.

Vylepšené	a	voděodolné	balení
Hlavním motivem pro hledání nového řešení byl požada-
vek na lepší vodotěsnost. Esa Lehtimäki, manažer sorti-
mentu pro opláštění budov, Ruukki Finland, vysvětluje: 
„Naše sendvičové panely se používají pro velké stavební 
projekty a při instalaci často přicházejí na řadu jako po-
slední. Kvůli zpoždění stavebních projektů bývají někdy 
delší dobu skladovány na staveništi, kde jsou vystaveny 
různým povětrnostním vlivům. Navíc se přepravují na ne-
kryté ložné ploše. Dříve se stávalo, že působením tlaku 
větru během přepravy pronikla mezi vrstvy fólie voda, 
zejména při silném dešti.“ Zmíněné problémy nová balicí 
linka odstranila. Namísto několika vrstev 60 cm široké 
ovinovací fólie se nyní používá jedna dlouhá fóliová ha-
dice typu stretch hood, z níž vznikne plně vodotěsný 
jednovrstvý obal s pevným krátkým vodotěsným svarem 
na obou koncích.

Zvyšuje	kapacitu	balení	o	40	%
Instalace nového stroje byla také příležitostí optimali-
zovat všechny postupy na lince, aby bylo dosaženo co 

nejhospodárnějšího toku výroby. „V minulosti probíhaly 
na balicí lince dva procesy: Nejprve se oba konce panelů 
zakryly samostatně kusem fólie a pak byly celé zabaleny 
horizontálním ovinovacím strojem. Nyní máme proces 
pouze jeden: RoRo StretchPack provádí balení a uzaví-
rání v jedné operaci. To nám umožnilo zvýšit kapacitu 
o 40 %, čímž se odstranilo úzké místo u některých typů 
produktů,“ vysvětluje Esa Lehtimäki. Další výhodou je 
výrazné zkrácení doby potřebné k výměně rolí. RoRo 
StretchPack zpracuje role s větším průměrem, což zna-
mená, že při zvolené tloušťce materiálu každá role ob-
sahuje 2,5 km fólie. Nyní je potřeba roli vyměnit pouze 
jednou týdně, přičemž v minulosti se musela měnit jed-
nou nebo dvakrát denně.

Nové řešení také vedlo ke snížení spotřeby fólie i ener-
gie. Ruukki má strategii udržitelnosti na snížení emisí 
CO2 z procesů ve společnosti v roce 2026 minimálně 
o 25 %. Nová balicí linka tento požadavek splňuje.

Vzorky	balení	na	tisícikilometrové	cestě
V počáteční fázi projektu společnost Tentoma zkoušela 
balení panelů v Dánsku, odkud byly odesílány do závo-
du Ruukki v Alajärvi. Esa Lehtimäki vzpomíná: „Rozhodli 
jsme se otestovat balení a kvalitu fólie, a tak jsme do ní 
na jednom ze vzorků udělali díru a naložili ho na ote-
vřený kamion. Otvor byl v přední části nákladu, takže 
byl během jízdy vystaven účinkům větru. Účelem bylo 
vyzkoušet odolnost fólie proti roztržení za náročných 
podmínek.“ Nákladní auto jelo 500 km na sever k areálu 

Společnost Ruukki nainstalovala ve svém závodě v Alajärvi ve Finsku novou linku pro balení až 
13,5 m dlouhých sendvičových panelů. Řešení RoRo StretchPack od společnosti Tentoma zvýšilo 
kapacitu balení o 40 % a zároveň zlepšilo vodotěsnost obalů.

Adriana Weberová

Nová	linka	na	balení	panelů
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závodu Ruukki v Rovaniemi blízko polárního kruhu. Zde 
byly panely přeloženy na jiný nekrytý nákladní vůz a vrá-
ceny dalších 500 km do Alajärvi. Po návratu byl obal stá-
le neporušený, proražený otvor se dál netrhal. V Ruukki 
už také zažili, že se fólie během přepravy uvolnila a vlála 
za vozem, tento problém při použití stretch hood fólie 
odpadá.

Dokončení fyzické instalace RoRo StretchPack trvalo 
dva až tři dny a několik dalších dní se proces balení sla-
ďoval a seřizoval s výrobní linkou. Po celou dobu byl 
v závodě přítomen servisní technik společnosti Tentoma, 
který podporoval a školil klíčové uživatele. „S novou ba-
licí linkou jsme spokojeni. Upřímně řečeno, šlo to lépe, 
než jsem čekal, protože se vše odehrávalo uprostřed ná-
ročného období koronavirové krize. Od chvíle, kdy jsme 

kontaktovali Tentomu, uběhl do finální instalace nové 
balicí linky jenom rok,“ uzavírá Esa Lehtimäki.

Přínosy	řešení	
• Vylepšená kvalita a voděodolné balení
• Zvýšení kapacity balení o 40 %
• Snížení počtu procesů na balicí lince
• Snížení emisí CO2 o min. 25 %
• Možnost propagace značky na potiskovatelné balicí fólii
• Větší bezpečnost

KALETECH s .r.o.

Stabilizace výrobků 

na paletě pomocí lepidla

Chytré a efektivnější řešení paletizace s krátkou dobou
návratnosti, které je šetrné k životnímu prostředí. 
Dejte sbohem plastové fólii.

www.kaletech.cz

Sledujte nás na sociálních sítích

PI

Nový obal je hladký a voděodolný. Panely zabalené v potiskovatelné fólii jsou 
nyní označeny logem Ruukki.

Krátká a efektivní  
realizace projektu – více na
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Pro fixaci zboží na paletě je ve většině případů 
běžně využívaná průtažná (stretch) fólie. Ta zajis-
tí dokonalou pevnost celé paletové jednotky při 

přepravě a manipulaci. Zároveň však s sebou může při-
nést také nemalé náklady na její pořízení a následnou 
likvidaci. Kromě finančních nákladů je třeba zohlednit 
i rostoucí tlak na udržitelnost procesů balení. Stretch fó-
lie jsou vyráběny na bázi polyetylenu a jejich náhrada 
nebo snížení množství přispívá k eliminaci nadměrného 
obalového odpadu.

I proto některé společnosti hledají alternativní řešení. 
Příkladem je paletizace pomocí tavných PSA (tlakově 
citlivých) lepidel. Ta jsou nanášena v roztaveném stavu 
bodově, pomocí spreje nebo jako plošný nános. V praxi 

to znamená, že je lepidlo naneseno na přesně definova-
ná místa výrobků, které fixuje a tvoří z nich jeden celek. 
Tímto způsobem lze stohovat například krabice, balení 
nápojů i mnoho dalších výrobků. Lepidla vynikají vyso-
kou mírou smykové odolnosti (odpor proti posuvu). Zá-
roveň však neporušují paletizované zboží při odebírání 
díky jejich nízké přilnavosti k materiálu. 

Bezpečnost	na	prvním	místě
Paletizace pomocí tavných lepidel s sebou přináší fi-
nanční a časovou úsporu. Zároveň nesnižuje bezpečnost 
při manipulaci se zbožím. Naopak, při vhodně zvolené 
aplikaci lepidla je možné zvýšit tuhost celku na paletě. 
V mnoha případech je nános lepidla překrytý zbožím 
a nelze vizuálně zkontrolovat, zda skutečně došlo k apli-

Paletizovat	lze	i	pomocí	
tavných	lepidel
Průmyslová výroba, včetně potravinářské, v současné době vyžaduje stále více logistiky, což s sebou 
přináší zejména nutnost balení spojenou s manipulací ve skladech. V praxi to znamená, že každý 
kus zboží je nutné fixovat k paletě tak, aby byla zajištěna efektivní a bezpečná manipulace. Kromě 
známých stretch fólií lze k fixaci produktů použít i tavná lepidla neboli hotmelty.

Adriana Weberová
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kaci na předem zvolená místa. Pro tento případ přichází 
na řadu kontrola nánosu lepidla. Každá aplikační hlava 
je osazena infrasenzorem, který využívá zbytkové teplo 
lepidla a detekuje každý nános. Systém následně sesbí-
raná data vyhodnotí a okamžitě reaguje například vyřa-
zením zboží či varovným hlášením.

Zmíněná paletizace, kterou lze využít přímo na konci lin-
ky, přináší redukci nebo úplné odstranění plastové fólie. 
Dalším benefitem je zvýšení efektivity – nástřik 
lepidla probíhá během výroby. 
Vyšší efektivitu přinese 
rovněž možnost automati-
zace paletizačního proce-
su. Uživatelé také oceňují 
estetický vzhled zboží na 
paletě a jeho snadné od-
dělení. „V mnoha přípa-
dech zcela odpadá využí-
vání mezivrstvy při balení. 
Kromě toho se eliminuje 
nebo výrazně redukuje 
nutnost separace oba-
lů,“ dodává Petr Špaček, 
vedoucí výroby a servi-
su ze společnosti KALE-
TECH. Vše doplňuje již zmí-
něné snížení nákladů na balení. 
„I přes řadu vyjmenovaných přínosů 
je popsaný způsob stabilizace výrobků na 
paletě v našich končinách spíše výjimkou a moc 
se o něm neví. V okolních zemích je však daleko více 
využívaný. Důkazem jsou dvě ukázky ze Švýcarska,“ po-
dotýká Petr Špaček. 

O	75	%	plastové	fólie	méně	díky	stabilizaci	lepidlem
Jednou z firem, která využívá stabilizaci pomocí lepi-
dla, konkrétně systém Robatech, je švýcarský Swissmill. 
Jedná se o největší mlýn ve Švýcarsku, který mele až 
1 000 tun obilí denně. Mlýn dodává mouku, krupici nebo 
vločky na výrobu snídaňových cereálií a pečiva. Stabili-
zaci lepenkových krabic na paletě pomocí lepidla imple-
mentoval v roce 2020. „Dříve mlýn pro přepravu svých 
produktů používal ke stabilizaci ze 100 % plastovou fólii. 
Během pouhých osmi měsíců po implementaci její po-
díl klesl na 25 %. Došlo tak ke dramatickému snížení 
spotřeby jednorázových plastů,“ vysvětluje Petr Špaček.

Ovesné vločky se plní do obalů po 500 gramech, 
12 těchto balení se pak vloží do lepenkové krabice. 

Paletizační robot následně na paletu stohuje 84 krabic 
v sedmi křížových vrstvách na konci produkční linky. 
Swissmill se rozhodl implementovat systém Robatech 
pro stabilizaci pomocí lepidla po dvou týdnech zku-
šebního provozu. „Poté, co jsem viděl pracovat ruční 
testovací systém pro paletizaci pomocí PSA tavného 
lepidla, mohl jsem si rychle udělat představu, jak fun-
guje a jaký potenciál úspor nákladů na obaly pro nás 
toto řešení má,“ vzpomíná vedoucí výroby Swissmill 

Erwin Waldvogel a dodává: „Odebírání pro-
duktů z palety je také velmi 

snadné. Vyzkoušeli 
jsme odeslat pár pa-
let a naši dodavatelé 
a přepravci s tím ne-
měli žádný problém.“ 
Krátce nato proběhla 
investice do plně au-
tomatizovaného řeše-
ní, které je v provozu 
dodnes.

Nános lepidla za-
jišťují dvě aplikační 
hlavy, které jej apli-
kují na vrchní stranu 
krabice s cereálie-
mi. Automaticky 
vynechávají pouze 
krabice poslední 
vrstvy. To je zajiš-

těno pomocí integrované paletizační funkce v tavné 
jednotce, která komunikuje přímo s řídicím systémem 
paletizačního robotu.

Sečteno a podtrženo, implementace přinesla podniku 
řadu úspor. Kromě výrazného poklesu spotřeby plasto-
vých fólií došlo i ke zkrácení výrobního času. Dříve totiž 
musel personál paletu s krabicemi převézt od výrobní 
linky na balicí stanoviště, kde došlo k fixaci pomocí fólie, 
a následně ji opět vyzvednout. S 25 až 30 paletami den-
ně to představovalo spoustu času a chůze sem a tam na-
víc. Swissmill tak ušetří až 1,5 hodiny denně, což v praxi 
znamená, že se investice do systému fixace na paletě 
pomocí tavného lepidla vrátila během několika měsíců. 

Stohování krabic  
pomocí paletizačního lepidla

Implementace přinesla úspory –  
více na videu
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Stabilní	a	bezpečná	paletizace	úplně	bez	plastu
Dalším příkladem ze zahraničí je přední švýcarská spo-
lečnost UFA zabývající se produkcí krmiv pro zvířata. Ta 
se závislosti na obalových fóliích dokonce zbavila úplně. 
Krmivo pro zvířata je baleno do pytlů, které jsou paleti-
zovány plně automatickým systémem AntiSlip.

„Poprvé jsme paletizaci pomocí tavného lepidla použili 
v roce 2008. Když jsme v roce 2018 rozhodovali, jaký 
systém pro stabilizaci použít na naší nové výrobní lince 
v Sursee, rozhodnutí padlo jasně na systém s tavným 
lepidlem. Již jsme měli vyzkoušeno, že řešení se stretch 
fólií vyžaduje více úsilí, prostoru a při roční produkci 
25 000 palet také vyšší materiálové náklady,“ tvrdí Urs 
Steiner, vedoucí výroby UFA, a dodává: „Naši zákazníci 
již tak musí zpracovat velké množství prázdných pytlů od 
krmiva a jsme rádi, že je kromě toho nemusíme zatěžo-
vat ještě plastovými fóliemi.“ 

V novém závodě se za hodinu naplní 500 pytlů krmi-
va. Na každý z nich poté dvě aplikační sprejové hlavy 
bezkontaktně nanesou celkem čtyři řady tavného lepi-
dla. Hlavy ho aplikují ve spirále a dosahují tak plošného 
nánosu. Následně robot skládá na paletu pytle do řad 
po třech kusech. Po naskládání dvou vrstev jsou krátce 
stlačeny za pomoci výtahu. To zvyšuje adhezi lepidla 
mezi vrstvami a zaručuje bezpečnost při transportu. 
I zde aplikační systém sám pozná, kdy má dávku lepi-
dla vynechat.

Několik měsíců po implementaci systému pro stabilizaci 
vyvinuli v UFA lepší způsob plnění pytlů. Nové řešení 
umožnilo umístit na jednu paletu 10 vrstev pytlů místo 
dosavadních osmi, což přineslo další logistickou výhodu. 
Znamenalo to ale nutnost provést úpravy v konfigura-
ci paletizačního systému a zvolit vhodnější hlavy pro 
aplikaci lepidla. „Díky vysoké míře zpětné kompatibility 
a modulární konstrukci systémů Robatech nebyl žádný 
problém vyměnit aplikační hlavy za nové. Kromě toho, 
že splňují naše podmínky pro stabilizaci, jsou navíc díky 
tepelné izolaci bezpečnější a energeticky úspornější,“ 
popisuje proces výměny Urs Steiner. 

Spolehlivá kvalita nánosu lepidla je klíčová jak pro bez-
pečnou paletizaci, tak pro snadnou depaletizaci. Pytle 
by k zákazníkovi měly dorazit nepoškozené a jejich ode-
brání z palety by nemělo představovat žádné velké úsilí. 
Urs Steiner implementaci shrnuje slovy: „S řešením sta-
bilizace na paletě pomocí tavného lepidla jsme spoko-
jeni. Je to vynikající řešení pro nás, pro naše zákazníky 
a pro životní prostředí.“

Paletizace za použití lepidla, bez jednorázové stretch 
fólie, je ve světě již několik let osvědčeným a funkčním 
řešením. „Pozitivní přínosy má pro výrobce i jeho zákaz-
níky. Navíc snižuje ekologickou zátěž výroby a pomáhá 
tak naplňovat současné trendy ohleduplného chování 
k prostředí, ve kterém žijeme. Jedná se o win-win-win 
situaci a podobná řešení snad již brzy uvidíme ve větší 
míře i v Česku a na Slovensku,“ shrnuje na závěr Petr 
Špaček.

Aplikace paletizačního lepidla na papírové pytle

Vynikající řešení pro výrobce, 
zákazníka a životní prostředí.

Přínosy pro výrobce  
i jeho zákazníky – zhlédněte video
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DACHSER Czech Republic nabízí volné
skladovací kapacity v nových prostorách
v Týništi nad Orlicí. Vyvíjíme skladové
koncepty, které lze individuálně přizpůsobit
vašim konkrétním potřebám. Základem je
naše mezinárodní přepravní a skladová síť
a široká nabídka fl exibilních služeb
s přidanou hodnotou.
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Mezi trendy v balení zboží citlivého na teplotu 
patří zavádění odolnějších obalů a materiálů. 
Tradiční expandovaný polystyren (EPS) je tak 

postupně nahrazován například vakuovými izolačními 
panely (VIP) s pětkrát až sedmkrát vyšší odolností. Sou-
časné materiály s tzv. fázovou změnou (PCM) zase ab-
sorbují a uvolňují energii podle potřeby a při požadova-
ných teplotách, čímž umožňují přesnější regulaci teploty 
a zachování tepelné stability při cestách produktu na 
dlouhé vzdálenosti (přes 96 či 120 hodin), skrze více 
časových či klimatických pásem. 

Pokud jde o vhodnou teplotu skladování, liší se zejména 
podle druhu výrobku. Chlazené zboží je obvykle sklado-
váno při teplotách od 2 do 6 °C, čerstvé zboží (tzv. fresh) 
při teplotách až do 15 °C, suché zboží až do 24 °C (tedy 
prakticky při pokojové teplotě), zatímco mražené zboží 
i při teplotách pod −20 °C.

Zásadní pro vývoj v této oblasti jsou legislativní 
regulace, a to jak v oblasti potravin a chemie, tak 
především v oblasti léčiv a dalších farmaceutických 
výrobků.

Nejcitlivější	na	teplotu	 
jsou	bioléčiva	a	ryby
Mezi zboží citlivé na teplotu patří zejména farmaceutika – obzvláště bioléčiva jsou v tomto ohledu 
zřejmě nejnáročnější – a potraviny. Jak ale uvidíte v následujících řádcích, patří sem i některé 
produkty chemického průmyslu, nemluvě o dalším zboží či materiálech. Všechny tyto produkty lze 
před teplotními změnami ochránit použitím správného obalu a logistických postupů.

Miroslav Dočkal
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UPS:	59	%	řešení	je	ve	sledování	teploty
Globální společností nabízející skladování zejména 
farmaceutik a dalších zdravotnických produktů je UPS 
Healthcare. Zajišťuje flexibilní a škálovatelné skladová-
ní v chladírenském (2 až 8 °C) a mrazírenském (−20 až 
−80 °C) řetězci včetně kryoskladů a mrazírenských fa-
rem ULT. To vše v souladu se správnou distribuční praxí 
(GDP) a správnou klinickou praxí (cGCP). Tyto původně 
z Evropy vzešlé směrnice jsou dnes široce využívány pro 
obaly tepelně citlivého zboží (včetně vratných) po celém 
světě, což má dva důvody: jednak byly pro svou kvali-
tu a pečlivost přijaty Kanadou, Jihoafrickou republikou 
a dalšími zeměmi, jednak s nimi musí pracovat všichni 
světoví vývozci zboží do zemí EU. UPS Healthcare má 
rovněž certifikace ISO 9001, ISO 13485 a DDA (dříve 
VAWD). Nabízí jak pasivní, tak aktivní úložné kontejne-
ry. Protože v jejich rozdělení 
občas nastávají nejasnosti, 
uvedeme zde definice podle 
Světové zdravotnické orga-
nizace (WHO).

Pasivní systémy podle WHO 
udržují prostředí s řízenou 
teplotou uvnitř vnějškově 
izolovaného balení. Mohou, 
ale nemusí používat ter-
mostatickou regulaci a pra-
cují s omezeným množstvím 
chladicího prostředku ve for-
mě chlazeného nebo zmra-
zeného gelu, materiálů tzv. 
změny fáze, suchého ledu apod. Do aktivních systémů 
musí být naopak dodávána elektrická energie nebo musí 
používat jiný zdroj energie či paliva pro udržení stabilní 
teploty uvnitř obalu s termostatickou regulací. 

Specialitou společnosti UPS Healthcare je know-how 
UPS Premier, které podchycuje tepelně ohrožené zásil-
ky a umožňuje v těchto případech zasáhnout podle pře-
dem schváleného obchodního plánu. Za zmínku určitě 
stojí, že podle velkého globálního firemního průzkumu 
UPS Pain in the (Supply) Chain celých 59 % responden-
tů, kteří úspěšně vyřešili problémy s tepelným kažením 
svých výrobků, použilo nějaký typ zařízení pro monitoro-
vání teploty. Logistika zahrnující balení, skladování a pře-
pravu s řízenou teplotou není levná. Zvláště u farmaceu-
tik činí až kolem 30 % celkových nákladů na výrobek. 
Dodejme, že pokud jde o opakovaně použitelné obaly 
s řízenou teplotou, v současnosti používá zhruba polo-

vina společností pasivní obaly dodané jejich přepravci, 
zbytek se spoléhá na aktivní řešení nebo vlastní obaly. 

RFID	monitoring	až	do	−55 °C
Maďarská společnost Antra ID nabídla RFID řešení za-
ložené na UHF technologii pro automatické sledování 
produktů, které mají být transportovány a skladovány při 
extrémně nízkých teplotách, s průběžným monitorová-
ním podmínek. Například skladování a přeprava vakcíny 
proti covidu-19 vyžadují extrémně nízké teploty, i kolem 
−60 až −80 °C. Výhodou řešení nabízeného Antra ID 
oproti jiným RFID službám je to, že umožňuje monitoro-
vat rovněž přepravní podmínky až do −55 °C, na rozdíl 
od běžnějších řešení, která splňují požadavky na teplotu 
do zhruba −20 °C.

Nedávno bylo zmíněné ře-
šení použito při monitorová-
ní logistického toku lepidla 
nejmenovaného velkého ja-
ponského automobilového 
výrobce, který jej potřebo-
val dopravit do svého mon-
tážního závodu v Evropě 
a doložitelně přitom zacho-
vat teplotu −40 °C. Šlo o se-
mipasivní RFID tagy sledující 
stav produktu a jeho obalu 
v předem naprogramova-
ných intervalech. Načtením 
dat z RFID dataloggeru pak 
lze získat všechny informace 

o celém procesu. Řešení Antra ID snížilo ztráty vznikající 
degradací lepidla při převozu o třetinu a umožnilo jed-
noznačně určit místo a zodpovědnost za vzniklé ztráty. 

Logistickým	oříškem	je	i	přeprava	ryb
Mezi tepelně nejnáročnější potraviny patří rybí maso, 
a to zejména v případě chlazených ryb. Zatímco mra-
žené ryby jsou obvykle skladovány při teplotách kolem 
−20 °C, chlazené ryby a mořské plody při teplotách těs-
ně nad 0 °C. Mražení ryb přitom probíhá šokově, desítky 
minut v dusíkové komoře s teplotou těsně pod −200 °C, 
aby nedošlo k roztrhání svaloviny ryb krystaly vzniklými 
z vody uvnitř jejich těl.

RFID UHF technologii od maďarské společnosti Antra ID  
lze použít až do −55 °C.

Dovážet chlazené umí  
i Fjord Bohemia – více na
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Typickými reprezentanty zboží citlivého na teplotu 
jsou ryby, které vyžadují precizní logistiku a oba-
ly. Své o tom ví společnost Bidfood. „Specifikem 

logistiky mražených a chlazených produktů je nízká tep-
lota, kolísání teplot během naskladňování a vyskladňo-
vání zboží, jeho rosení, námraza, vysoká vlhkost vzdu-
chu, která je regulovaná. Další ojedinělostí a zatěžkávací 
zkouškou obalů jsou speciální zmrazovací komory s tep-
lotou vzduchu zhruba −40 °C a nižší, ve kterých je oproti 
klasickým mrazírenským komorám i rychlejší turbulentní 
proudění vzduchu pro rychlejší tepelnou výměnu mezi 
zmrazovaným zbožím a okolím,“ upřesňuje vedoucí od-
dělení kvality Tomáš Potůček. Vedle vhodných obalů 
je proto nutné řešit i vhodné etikety a lepidlo, a to jak 
u lepenkových krabic, tak i u etiket. Bohužel ne vše, co 
je vhodné do chladu, je podle Tomáše Potůčka ideální 
i do mrazu. Výsledek je pak devastující – od rozlepe-
ných a rozsypaných krabic až po ztrátu dohledatelnosti 
z důvodů ztráty etikety. „I když se to jeví jako triviální, 
není měsíc, kdy by se to u některého našeho dodavatele 
nestalo.“ 

Obě kategorie mají svá úskalí. V případě zmrazeného 
zboží se jedná o nezbytné udržení teploty potravin bě-
hem přepravy minimálně pod −15 °C. Druhým heroickým 

úkolem je zabránění tvoření jinovatky či rosení při pře-
chodu zboží do teplejších prostor. Nevýhodou hluboce 
zmrazeného zboží je nutnost ho rychle zmrazit, přičemž 
rychlost zmrazování závisí na rychlosti proudění vzduchu 
kolem výrobku, čemuž brání souvislá překážka – krabice 
z vlnité lepenky. „V opačném směru ale pak vyžadujete 
co nejpomalejší rozmrazování a co nejnižší tepelné ztrá-
ty pro zachování kvalitativních vlastností výrobku a pro 
prevenci, aby nebyla ohrožena jeho zdravotní nezávad-
nost,“ upozorňuje Tomáš Potůček. 

U chlazených ryb je nutné dodržet vyhrazené chladí-
renské teploty pro daný druh zboží. Bavíme se o třech 
až čtyřech možných intervalech teplot. Zpravidla 0 až 
+2 °C, 2 až 4 °C a 4 až 6 °C, případně až +8 °C a více. 
Problémem je opět rosení obalu při výkyvech teplot, ale 
často i křehkost obalu a s ní spojené jeho možné poru-
šení během manipulace, což nastává mnohem častěji 
než u hluboce zmrazeného zboží. Důsledkem je pak 
porušené vakuum, uvolněná ochranná atmosféra, velmi 
rychlá zkáza a neprodejnost zboží.

Kapitolou samou pro sebe je distribuce čerstvých ryb 
v ledu, kdy tající voda nesmí zůstat ve styku se svalovinou 
ryb. Zatím se podle Tomáše Potůčka nepodařilo najít ro-

Zaostřeno	na	zboží	 
citlivé	na	teplotu
Balení mražených a chlazených ryb je především o krabicích z vlnité lepenky. Ty jsou většinou 
perforované a někdy povoskované. Zvláštní kategorii reprezentují čerstvé ryby v ledu. Distribuovány 
jsou v polystyrenových boxech s perforovaným dnem. 

Adriana Weberová

Nové užitečné Traigo 24
Projede všude, naloží, co je třeba:

v továrně, ve skladu i v prodejně Extrémně kompaktní tříkolka s jednoduchým ovládáním a vynikající 
manévrovatelností pro těsné nebo prostorově náročné provozy. 
Dokonalý přehled o činnosti, provozních parametrech a další informace 
díky vestavěnému displeji nebo integrované telematice I_Site. 

Výbornou provozní i nákladovou efektivnost vozíku umocňuje výkonná 
a úsporná li-ionová baterie vlastní výroby Toyota: s vysokou hustotou, 
stabilní účinností a s redukcí emisí CO2.

Nosnost 1,0/1,25 a 1,5 tuny • výška zdvihu až 6,5 m • snížená palubní 
deska pro perfektní výhled z vozíku • komfortní, pohodlné a ergonomické 
prostředí v kabině • bez kompromisů v bezpečnosti se systémem 
Toyota SAS • volba ovládacích prvků: minipáčky, multifunkční ovládací 
jednotka nebo standardní páky • široká nabídka kabin zahrnuje i varianty 
bez dveří, s čelním sklem a střechou nebo canvas kabiny • FV nebo 
FSV stožáry se štíhlejším designem a s nižší výškou vhodnou pro vjezd 
a manévrování uvnitř kontejnerů nebo v prostředí s nízkým stropem • 
silná přední a zadní LED světla

Svižný moderní stroj 
s nízkými provozními náklady

Více informací získáte 
u svého obchodníka
nebo kontaktujte: 
prodej@cz.toyota-industries.eu
Podrobnější informace na 
www.toyota-forklifts.cz
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zumné, ekologické a ekonomicky přijatelné řešení, které 
by mohlo nahradit polystyrenové boxy s perforovaným 
dnem. Ty zatím jako jediné vydrží i několik dní přímý kon-
takt s vodou a ledem při zachování pevnosti, tvaru a sto-
hovatelnosti. A to i v případě boxů vážících až 40 kg, kdy 
jedna paleta takto vyskládaných boxů váží i jednu tunu.

V případě hluboce zmrazeného sortimentu se v rámci 
sekundárních obalů jedná o již zmíněné krabice z vlni-
té lepenky. Zpravidla jsou potištěné, někdy voskované. 
Většinou jsou perforované kvůli urychlení zmrazování 
přímo v krabici při výrobě. „Pro naše potřeby se nám 
neosvědčily celistvé plastové přepravky typu E2 a E1, 
a to i z důvodu bezpečnosti práce a pomalého promr-
zání zboží při zmrazování. Nevýhodou většiny plastů 
je, že v mrazu křehnou a snadněji se pak tříští. Naopak 
přepravky typu PL 1 – děrované plastové přepravky, 
které používáme na skladování a distribuci jednotlivě 
zabalených kusů masa – nám nahradily část původních 
lepenkových krabic. V případě chlazeného zboží jsou 
jako skupinové obaly nejčastěji používány již uvedené 
přepravky E2, E1 či lepenkové krabice.

Zvláštní kategorií jsou obaly pro leteckou přepravu, 
kde kromě nerozbitnosti je nezbytností, aby z obalu 
nic neunikalo a nevytékalo. Proto se velmi často jedná 
o kombinaci uzavřené polystyrenové bedny zabalené do 
lepenky nebo plastové fólie. Do bedny je pro absenci 
aktivního chlazení či vůbec možnosti chlazení zabalen 
nespočet chladicích či mrazicích proložek. 

Suchý led, který se používá při přepravě za vysokých 
venkovních teplot či jako chladicí rezerva pro 100% jisto-
tu dodržení skladovací teploty, je pro leteckou přepravu 
často zakázaný.

Zcela jednoznačný je podle Tomáše Potůčka trend sni-
žování hmotnosti obalu při zachování nebo zlepšení 
bariérových vlastností. Další ohromný vývoj spatřuje 
v možnostech potisku obalů.

Se zbožím citlivým na teplotu umějí zacházet také spo-
lečnosti ESA, Tardigrad International Consulting a Car-
go-partner ČR. A právě na ně se zaměříme v prosinco-
vém vydání. 
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bez dveří, s čelním sklem a střechou nebo canvas kabiny • FV nebo 
FSV stožáry se štíhlejším designem a s nižší výškou vhodnou pro vjezd 
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Připomeňme, že například v případě etiket je jich 
stále přibližně polovina potiskována flexotiskem, 
zhruba 15% podíl má ofset – tedy další konvenční 

technologie – a obdobný podíl jako ofset mají všechny 
digitální technologie, tonerové i inkjetové, dohromady. 
Přes tento stav ovšem podíl digitálního tisku obalů a eti-
ket roste. Výrazným jevem, a to zejména u úzkoformá-
tových rotaček pro potisk etiket a flexibilních obalů, je 
rovněž kombinace konvenčních a digitálních tiskových 
modulů v rámci jednoho stroje. 

Koenig	&	Bauer	v	digitálu,	ofsetu,	flexu…	a	plynu
V květnu 2022 byla na SPC Open House v rakous-
kém Lienzu představena nová Delta SPC 130 Flexline 
Eco+ společnosti Koenig & Bauer Durst. Jde o tzv. en-
try-level řešení, tedy levnější alternativu pro vstup do 
daného odvětví, pro potisk čtyř až osmi milionů metrů 
čtverečních vlnité lepenky ročně. Pracuje s vodou ře-
ditelnými potravinářskými inkousty a zvládá substráty 
o rozměrech až 1,3 × 2,8 m. Zahrnuje i kompaktní su-
šicí systém.

Na konci července získal Koenig & Bauer 49% podíl ve 
společnosti Celmacch z italského Desenzana. Jedná se 
o výrobce flexotiskových a rotačních výsekových strojů 
na vlnitou lepenku, který mj. od roku 2019 vyrábí pro-
duktovou řadu Chroma. Pod tu budou perspektivně za-
řazeny i stroje CorruCUT a CorruFLEX. Celmacch bude 
v budoucnu působit pod názvem Koenig & Bauer Cel-
macch.

I výrobci tiskových strojů musí bojovat s vysokými cena-
mi energií a výpadkem plynu. Zmíněná společnost Koe- 
nig & Bauer například nahradila potrubní zemní plyn od 
konce července LPG, topným olejem a dálkovým vytá-
pěním. 

Heidelberg:	třicet	let	na	českém	a	slovenském	trhu
Vrcholnou podobou automatizace v ofsetu je tzv. auto-
nomní tisk, zcela bez zásahu operátora. V jeho rozvoji 
jsou dnes zřejmě nejdále společnosti Heidelberg a Koe- 
nig & Bauer, jen s malým náskokem před Manroland 
Sheetfed a japonskou Komori. Průměrná efektivita vy-

Výrobci	tiskových	strojů	 
řeší	i	energie	 
a	„přidruženou	výrobu“
Ten, kdo pozorně sleduje technologický vývoj, si již nějakou dobu všímá výrazného převisu 
novinek z oblasti digitálního tisku oproti tisku konvenčnímu, což ne tak zcela koresponduje s jejich 
skutečnými tržními podíly.

Miroslav Dočkal

Nová Delta SPC 130 Flexline Eco+ společnosti Koenig & Bauer Durst
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užití tiskových strojů dnes činí 20–40 % jejich kapaci-
ty a toto číslo může díky autonomnímu tisku výrazně 
vzrůst. Trendem v ofsetu je rovněž postupný odklon od 
formátu B2 k B1, zejména v potisku obalů.

Zmíněná společnost Heidelberg oslavila v červnu třicet 
let přítomnosti na českém a slovenském trhu, a to i for-
mou reprezentativní publikace z tiskárny Helbich. Z dal-
ších letošních událostí skupiny Heidelberg vyzdvihněme 
přehlídku technologií pro výrobu etiket a obalů Gallus 
Innovation Days, která proběhla od 20. do 22. září ve 
švýcarském St. Gallenu, a Packaging Days, připravované 
na 8. listopadu v centrále firmy v německém Wieslochu. 
Heidelberg je výrobcem zejména archových ofsetových 
strojů, ale do jeho portfolia patří i další tiskové techno-
logie či výsek a rovněž technologie zcela mimo tuto 
oblast: stále výrazněji se na jeho zisku například podílí 
výroba nabíječek mobilních telefonů. 

Canon	a	Agfa	při	akviziční	chuti
Rostoucí síla digitálních výrobců se projevuje i na fúzích. 
Společnost Canon, přesněji řečeno její divize Canon Pro-
duction Printing (vzniklá z dříve samostatné společnosti 
Océ), převzala společnost Edale, známého anglického 
výrobce flexotiskových a dokončovacích strojů. Edale 
dodává Canonu již od roku 2018 některé součásti pro 
digitální etiketové rotačky LabelStream 4000 a tímto kro-
kem zvýší svou kapacitu. Agfa-Gevaert zase od Screenu 
koupila společnost Inca Digital Printers, specializující se 
na digitální potisk lepenky, a její další směřování půjde 
dále do packagingu.

Společnost FUJIFILM uzavřela distribuční smlouvu se 
společností Color-Logic, vyrábějící software pro tonero-
vý i konvenční tisk s metalickými efekty na bílé i metalic-
ké substráty. Pro SW systém Color-Logic je již certifiko-
ván digitální stroj Fujifilm Revoria Press PC1120. 

Suchý	toner	Titon:	ekoalternativa	UV	inkjetu
Xeikon oznámil nové složení suchého toneru Titon jako 
alternativy k UV inkoustům. Určen je zejména pro po-
tisk potravinářských obalů bez funkční bariéry, například 
obalů cukrovinek, cukru, mouky, bylinek, koření, kávy, 
čaje nebo pečiva. Titon má velmi dobrou odolnost pro-
ti oděru, vodě, UV záření, vysokým teplotám i různým 
kapalným chemikáliím. Odolává tepelnému svařování 
v teplotách 220–260 °C. Prvním strojem s tímto tone-
rem bude Xeikon CX500t, nový model řady Cheetah 
s šíří tisku 508 mm. 

Konica	Minolta	integruje	toner	s	inkjetem
Společnost Mark Andy, výrobce flexotiskových i digitál-
ních úzkoformátových rotaček zejména pro potisk etiket 
a flexibilních obalů, zařadila do své produktové řady ro-
taček Digital Pro i novinku Konica Minolta AccurioLabel 
400 s bílým tonerem jako pátou barvou, umožňující tisk 
na čiré a metalické substráty. Prodávat se začne od po-
čátku příštího roku. Určena je pro střední a větší nákla-
dy etiket. Její výkon činí 40 m/min. při šířce pásu 250 
a 330 mm. Digital Pro je nejmenší řadou firmy, využívá 
tonerovou elektrografii od společnosti Konica Minolta. 
Digitální jednotka je doplněna flexotiskovými moduly, 
stroje často obsahují i modul semirotačního výseku 
a modul nanášení fólie či laminace. Na letošním veletr-
hu Labelexpo 2022 měla mít evropskou premiéru řada 
Mark Andy Digital Series iQ, ale veletrh byl posunut na 
příští rok. 

Jedním z trendů posledních let je studená ražba s efek-
tovou fólií, kterou lze aplikovat před digitálním tiskem 
i po něm, což umožňuje dosáhnout různých zajímavých 
výsledků. 

Výkon Konica Minolta AccurioLabel 400  
činí 40 m/min. při šířce pásu 250 a 330 mm.

Revoria Press PC1120 od Fujifilmu je certifikována i pro barevné efekty 
systému Color-Logic.

A to není od Konica Minolty všechno
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K typickým kategoriím mražených a chlazených vý-
robků patří zmrzlina, mražená zelenina, hranolky, 
mražené pečivo, mléčné výrobky, červené maso, 

drůbež, ryby nebo ranní výrobky. Podívejme se, jak mo-
hou moderní automatizované systémy pomoci zajistit, 
aby uvedené balené výrobky zůstaly v požadovaném 
teplotním rozmezí od okamžiku, kdy opustí výrobní linku, 
až po jejich naskládání na paletu a uložení do chlazené-
ho skladu nebo naložení do kamionu. 

Důraz	je	kladen	na	pokročilé	sledování	a	snižování	
spotřeby	energie
Vzhledem k tomu, že udržování nízké teploty u mraže-
ných nebo chlazených výrobků je naprostou nezbyt-

ností, vyžadují procesy paletizace a interní dopravy 
nasazení specializovaných bezporuchových řešení. 
Podobná řešení musí nejen umožnit rychlou manipu-
laci s výrobky a plnými paletami, ale také splnit další 
požadavky. Výrobky musí být v rámci podniku neustá-
le monitorovány tak, aby nedošlo k přerušení chladi-
cího řetězce. Pokud k němu dojde, musí být zařízení 
schopné okamžitě reagovat. Roste i tlak na snižování 
spotřeby energie (každý metr krychlový, který je třeba 
chladit, znamená značné náklady). Cílem je proto mi-
nimalizovat prostor potřebný pro manipulační zařízení. 
Dále musí být zajištěna vysoká spolehlivost zařízení, 
které je dosaženo udržováním citlivých prvků systému 
při běžné teplotě.

Automatizace,	 
která	se	nebojí	mrazu
Objem evropského obchodu s mraženými potravinami podle statistik přesahuje 75 miliard eur* a vše 
nasvědčuje tomu, že na všech trzích bude pokračovat silný růst. Převážná většina těchto produktů 
spolu s výrobky v odvětví chlazených potravin stráví značnou dobu přepravou nebo skladováním na 
paletách. K zabezpečení ideálního teplotního režimu pomáhají automatizovaná zařízení například 
v podobě Multi-line paletizačního systému.

Adriana Weberová

Paletizátor a ovinovací stroj palet splní svůj úkol velmi rychle mimo mrazicí zónu.
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Co	je	třeba	zvážit	při	plánování	projektu	
automatizace
Nejprve je nutné dokonale pochopit vlastnosti výrobků, 
které mají být zabaleny. Poté je potřeba specifikovat po-
žadavky na jejich skladování při správných teplotách pro 
zajištění nebo udržení potřebné kvality výrobků: hluboce 
zmrazené / mražené, chlazené.

Doporučené	techniky	a	zásady
Doporučuje se provádět akumulaci výrobků v celých blo-
cích o objemu paletové jednotky a co nejdéle je udržet 
při požadované teplotě. Dále je nutné minimalizovat čas 
paletizace mimo oblast požadované teplotní zóny. Plná 
paleta by měla být vytvořena za jednu minutu, zabalena 
do stretch fólie, označena a rychle přemístěna zpět do 
chladné zóny. Citlivé technologie, jako jsou například 
elektronické prvky, panely obsluhy nebo měřicí zařízení, 
by měly být umístěny mimo mrazicí prostor. Nezbytné 
je rovněž zajištění trackingu paletových jednotek, tzn. 
sledování a zaznamenávání, jak dlouho jsou mimo po-
žadovanou teplotní zónu.

Multi-line	paletizace	s	akumulačními	stoly	jako	
preferované	řešení
A tím se pomalu dostáváme k automatizovaným systé-
mům. Například společnost Scott Automation vyvinula 
pro zmíněné aplikace osvědčená automatická řešení. Ta 
zahrnují chytrou akumulaci v chladicím nebo mrazicím 
prostoru, interní dopravu a manipulaci se zbožím a v ne-
poslední řadě multi-line paletizaci. Při všech uvedených 
procesech je zajištěno udržení integrity zmrazených 
a chlazených potravinářských výrobků od výrobní linky 
až po sklady s nízkými teplotami (až do −25 °C) nebo 
nakládku do kamionů.

Multi-line paletizační systém obsluhuje několik výrob-
ních linek a je umístěn mimo chladicí část v odděleném 
prostoru s ambientní teplotou. Balené produkty se hro-
madně akumulují na stolech uvnitř mrazničky, a jakmi-
le je připraveno jejich dostatečné množství k naplnění 
celé palety, systém je vyvolá a dopraví do paletizátoru. 

Hotová plná paleta je pak rychle přepravena zpět do 
mrazicí části.

V porovnání s end-of-line systémy vyžaduje popsané 
řešení menší prostor a méně paletizátorů (typické sys-
témy vystačí s jedním či dvěma). Výsledkem je zjed-
nodušení paletových toků a výrazné omezení pohybu 
vysokozdvižných vozíků. Kromě toho také buffer zóna 
tvořená akumulačními stoly umožňuje dosažení lepší 
efektivity výrobních linek. Všechny tyto faktory v kom-
binaci se spolehlivým a osvědčeným řešením přispívají 
k podstatnému snížení nákladů na vlastnictví.

Společnost Scott Automation instalovala podobná za-
řízení u mnoha evropských výrobců mražených nebo 
chlazených potravin fungujících v nepřetržitém pro-
vozu. Ti oceňují především kontinuální vysokou kvali-
tu výrobků s minimálním zapojením pracovní síly.  

* Zdroj: https://www.statista.com/topics/4144/frozen-food-
-market-in-europe/#dossierContents__outerWrapper

Akumulační stůl s krabicemi mraženého pečiva

Spolehlivě lze paletizovat i vratné plastové přepravky složitějších tvarů. 

Akumulační stůl s krabicemi mraženého pečiva

Akumulační stoly (v levé části) jsou umístěny v mrazicím prostoru, paletizace 
a ovinovací stroj se nacházejí mimo něj (pravá část). 
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Výrobce kávy oslovil společnost Viking Mašek 
s přáním vytvořit plně automatizovanou kom-
plexní balicí linku určenou pro balení kávových 

produktů. Komodita (káva) měla být balena do sáčku 
typu stickpack do papírové fólie bez hliníkové vrstvy 
a následně se mělo balit různé množství stickpacků do 
papírové krabičky s potiskem. Ty se poté měly kumulo-
vat, a to v různých sestavách pro finální vložení do trans-
portního obalu vyrobeného z vlnité lepenky. „Důraz byl 
kladen především na vysokou efektivitu, nízkou chybo-
vost a minimum vznikajícího odpadu,“ doplňuje Lukáš 
Mašek, obchodní ředitel společnosti Viking Mašek.

Pro balení kávových produktů byl zvolen víceřadý bali-
cí stroj stickpack ST800 v kombinaci s víceřadým šne-
kovým dávkovačem. „Výsledkem jsou sáčky o rozmě-
ru 60 × 150 mm a hmotnosti 12 nebo 18 g, vyráběné 
kontinuálním výkonem mezi 40 a 60 cykly za minutu,“ 
doplňuje Jan Mašek, ředitel společnosti.

O	sekundární	balení	se	stará	kartonážní	stroj	
s	bočním	plněním
Následuje jednotka pick and place, která odebírá sáč-
ky a předává je do počítací stanice, odkud jsou sáčky 

transportovány do sekundárního obalu – krabičky s po-
tiskem. O sekundární balení se stará kartonážní stroj 
s bočním plněním. „Ještě před tím však dochází ke 
kumulaci stickpacků. Jedná se o jedinečnou speciální 
technologii, navrženou konstruktéry společnosti Viking 
Mašek. Díky tomu jsme zvládli udržet výkon stanovený 
stickpackovým strojem a plnit tak krabice i při vysokém 
výkonu,“ uvádí dále Vít Zelinka, obchodní zástupce.

Finální balení probíhá na kartonážním stroji wrap-a-
-round. Ten umožňuje skládat menší krabičky se stick- 
packy podle tří různých layoutů. Finálním výsledkem je 
transportní krabice.

Nová balicí linka na míru od společnosti Viking Mašek 
je podle výrobce kávy dalším krokem pro splnění jeho 
cílů a závazků v oblasti efektivity a snižování dopadů 
na životní prostředí. Celé řešení funguje přesně tak, jak 
bylo domluveno, a splňuje zadané technické i procesní 
požadavky. I proto si od stejného dodavatele objednal již 
další balicí linku v obdobné konfiguraci a plánuje nahra-
dit starší zařízení technologiemi od společnosti Viking 
Mašek. S výrobky balenými na strojích Viking Mašek se 
můžete setkat na všech kontinentech. 

Výrobce	kávy	sází	na	
automatizované	baličky
Plně automatizovaná a na míru vyrobená balicí linka na kávové produkty zvýšila efektivitu, a naopak 
snížila dopady na životní prostředí. Zařízení od společnosti Viking Mašek splnilo zadané technické 
i procesní požadavky. Plánem je nákup druhé balicí linky v podobné konfiguraci.

Adriana Weberová
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Od svého založení pivovar využívá vlastní stáčecí 
linku na skleněné lahve o objemu 330 a 750 ml 
od firmy GAI/Unimarco. Kromě toho disponuje 

také stáčecí linkou na sudy od společnosti KHS. „Inves-
tici do plechovkové linky jsme zvažovali od prvních plá-
nů na pivovar, ale nakonec jsme dali nejprve přednost 

skleněným lahvím, které vnímáme jako více prémio-
vé balení v segmentu malých pivovarů,“ podotýká na 
úvod ředitel pivovaru Proud Michal Škoda a pokraču-
je: „Nicméně plechovka je velmi šikovný obal zejména 
z důvodu nižší hmotnosti, rychlého vychlazení a menší 
rozbitnosti. Je tedy ideální například na cesty, zasílání 

Pivovar	Proud	rozjel	plničku	
na	speciály	v	plechovkách
Plzeňský experimentální pivovar Proud, který je na trhu dva roky, rozšířil sortiment o pivní speciály 
a limitované edice v plechovkách. Reagoval tím na rostoucí zájem spotřebitelů o tento formát balení. 
K uspokojení poptávky proto nedávno uvedl do provozu novou poloautomatickou stáčecí linku. 
Pivo v plechovkách doplňuje stávající portfolio v sudech a lahvích. O pivovaru jsme již psali také 
v magazínu Packaging Herald č. 33.

Adriana Weberová
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poštou apod. Proto jsme se rozhodli naši nabídku rozšířit 
i o toto balení.“ Další předností hliníku jako materiálu je 
podle něho možnost ho recyklovat opakovaně praktic-
ky donekonečna, přičemž jeho kvalita zůstává stejná. 
V současnosti jsou plechovky Proudu tvořeny přibližně 
z 60 % recyklátem. Cílem minipivovaru je jeho podíl do 
budoucna navyšovat. 

Na samém počátku byla snaha uspokojit poptávku spo-
třebitelů po pivu v plechovkách. Pivovar hledal řešení, 
které by zvládlo naplnit za hodinu zhruba 1 000 plecho-
vek o objemech 300 a 500 ml. Zároveň se snažil najít 
kompaktní zařízení, které by doplnilo stávající plničku 
na lahve a etiketovací stroj. „Kromě toho jsme zvažovali 
synergie v oblasti servisu a náhradních dílů,“ doplňuje 
Michal Škoda a dodává: „Rozhodli jsme se proto oslo-
vit přímo dodavatele GAI/Unimarco, se kterými máme 
dobré zkušenosti, aby nám navrhli řešení kompatibilní 
se stávajícími stroji. Naše zadání bylo splněno a cenová 
nabídka odpovídala našim očekáváním, proto jsme se 
rozhodli jít do ověřeného dodavatele.“

Plnicí zařízení se skládá z dvoufázové elektropneumatic-
ké lineární čtyřmístné vystřikovačky, lineárního plniče se 
čtyřmi elektropneumatickými plnicími ventily, nasazova-
če víček a jednohlavé stanice pro mechanické uzavření 
víčka. Následně dochází ke kontrole hmotnosti a mytí 
plechovek na výstupu z monobloku. Etiketování samo-
lepicí etiketou probíhá na stávajícím etiketovacím stroji. 
Plnění a etiketování je automatizované, ruční je pouze 
skládání prázdných plechovek na dopravník a balení 
plných plechovek do lepenkových krabic. Celková in-
vestice dosáhla 2 755 200 Kč.

Nová plnička má kapacitu až 450 litrů piva za hodinu. 
V Proudu na ní stáčejí piva do plechovek o objemu 
500 ml. Primárně je určena pro stáčení limitovaných 
edic vyrobených pro speciální akce. Prvními pivy, kte-
rá se v Proudu stáčela do plechovek, byly speciál Ever 
Flowing Stream uvařený exkluzivně pro letošní ročník 
festivalu Obscene Extreme, limitovaná edice pro plzeň-
ský hasičský sbor k jeho 130. výročí založení a Matylda 
pro ČD Nostalgie. „Ve všech uvedených případech je na 

první pohled patrná také další přidaná hodnota a tou je, 
že plechovka nabízí větší prostor pro kreativitu a design 
obalu,“ dodává Michal Škoda. Limitované edice v ple-
chovkách jsou k zakoupení v Pivotéce v Pivovarském 
muzeu v Plzni a počítá se i s prodejem v e-shopu pivo-
varu Proud. 

„Zatím jsme stále v záběhu, ale linka splňuje naše oče-
kávání. V tuto chvíli ji využíváme spíše pro limitované 
edice,“ hodnotí její dosavadní fungování Michal Škoda. 

Pivovar aktuálně plánuje doplnění automatického obra-
ceče sudů na kegovou linku s cílem zlepšit ergonomii 
skládání na palety. „Investici bychom rádi realizovali do 
konce roku,“ prozrazuje Michal Škoda. 

Plechovky jsou tvořeny přibližně  
z 60 % recyklátem.  

Cílem minipivovaru je jeho  
podíl do budoucna navyšovat.

Na nové lince se stáčejí piva do plechovek o objemu 500 ml.

Ve stálé nabídce pivovaru Proud je aktuálně TheMže – 
English Pale Ale 10, Ventill – ležák 11, Soutock – žitná 
IPA 13, Cotel – Stout 14 a nealkoholické pivo Proovan. 
Pivovar také připravuje různé sezonní speciály. Ve 
spolupráci s dalšími zajímavými partnery experimentuje 
v rámci limitovaných edic nebo řady barrel-aged, tedy 
piv stařených v dubových sudech po whisky či víně.
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V pořadí již šestnáctý ročník mezinárodní logistic-
ké konference pořádané společností RELIANT 
nabídl ve dvou paralelních odborných sekcích 

celkem 58 řečníků a šest panelových diskusí. Vyvrcho-
lením bylo tradiční slavnostní VIP Logistic Rendezvous 
– společenský večer plný živé hudby, vybraného jídla 
a pití, slavnostního předávání prestižních výročních cen 
a neformálního networkingu.

Témata jednotlivých přednášek i panelových diskusí re-
flektovala realitu, jež v současnosti utváří podobu nejen 
českých a evropských dodavatelských řetězců, ale i celé 
naší společnosti. Hovořilo se tak o konceptu současné 
podoby udržitelnosti podnikání, změnách ve spotřebitel-
ské poptávce, cestách k větší odolnosti a bezpečnosti 
dodavatelských řetězců, technologiích ve službách lo-

gistiky nebo třeba o perspektivách segmentu B2C v re-
akci na současný vývoj e-commerce.

„Vysoká účast potvrdila soudržnost komunity logistic-
kých profesionálů, jejich ochotu sdílet vlastní zkušenosti 
s druhými, připravenost diskutovat i hledat nová řešení 
postavená na široké spolupráci s ostatními,“ uvedl za 
organizátora akce Miroslav Rumler mladší. 

Za osobní přínos k rozvoji české logistiky převzal pres-
tižní ocenění GRYF pro logistickou osobnost roku Pavel 
Sovička, generální ředitel společnosti Panattoni. Oce-
nění SpeedCHAIN Supply Chain Award, které společně 
udělují zástupci časopisů Packaging Herald, Logistic 
NEWS a Retail News, získala za přínos ke standardizaci 
komunikace napříč globálním dodavatelským řetězcem 

SpeedCHAIN  
opět	v	centru	pozornosti
SpeedCHAIN 2022, pokládaný za nejvýznamnější odbornou a společenskou logistickou událost 
v regionu CEE, je už minulostí. I letošní ročník byl nabitý aktuálními tématy, uznávanými řečníky 
a kvalitními partnery z řad předních českých i zahraničních společností působících na českém trhu.  
Do historických prostor pražského Břevnovského kláštera i letos přivedl více než sedm stovek 
účastníků z tuzemska i zahraničí. 

Adriana Weberová

Balicí technika
› ovinovací stroje
› páskovací stroje
› zalepovací stroje
› smršťovací stroje
› hydraulické lisy
› paletizace

Obalový materiál
› stretch fólie
› fólie LDPE, HDPE, PVC
› polyolefinové fólie
› lepicí a vázací pásky
› ochranné fólie

Umíme víc než balit…

Ekobal spol. s. r. o., Vídeňská 172, 252 50 Vestec u Prahy, www.ekobal.cz
Tel.: +420 234 144 111, E-mail: mail@ekobal.cz, objednej@ekobal.cz
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společnost Balíkobot. Cenu Logistický projekt roku Čes-
ké logistické asociace převzali v průběhu slavnostního 
večera zástupci rodinné společnosti HOPI.

Pravidelnými účastníky jsou také zástupci společnos-
ti DACHSER Czech Republic. „SpeedCHAINu se jako 
DACHSER účastníme již celou dekádu. Konferenci po-
važujeme za dobrou platformu pro setkání odborníků 
napříč všemi segmenty logistiky a oceňujeme, že zejmé-
na v posledních letech se program věnuje vždy těm nej-
aktuálnějším globálním a lokálním tématům i palčivým 
problémům logistiky. Letos jsme byli například součástí 
panelové diskuse na téma Je globální obchod dostateč-
ně odolný?, na které zazněly názory respondentů z růz-
ných oblastí byznysu,“ uvádí Jan Pihar, generální ředitel 
DACHSER Czech Republic. 

Věrným účastníkem je také společnost FM ČESKÁ. 
„Naše společnost se konference SpeedCHAIN pra-
videlně účastní již od roku 2014, a jelikož celou akci 
vnímáme velmi pozitivně po stránce obchodní i sociální, 
budeme rádi pokračovat i během dalších ročníků. Přínos 
vnímáme nejen v možnosti zhlédnout a vyslechnout vel-
mi zajímavé prezentace či panelové diskuse, ale také 
v obrovské příležitosti setkat se se zajímavými členy lo-
gistického světa a během společného večera tak navá-
zat nová obchodně-partnerská spojení,“ hodnotí událost 
Tadeáš Kos, operační ředitel pro ČR & SK.

Účast na konferenci SpeedCHAIN není podle Martina 
Hustolese, obchodního ředitele společnosti VCHD Car-
go, pouze o prestiži, ale hlavně o získání uceleného po-
hledu na současnou situaci a nové trendy v logistice. 
„My ve VCHD Cargo chceme nadále formovat strategii 
pro další období tak, abychom našim zákazníkům zajistili 
moderní a spolehlivé řešení jejich dopravních potřeb. 
A je to i setkání se současnými i novými zákazníky, které 
je motivací k účasti na této konferenci.“

Na	SpeedCHAINu	se	scházejí	největší	(nejen)	
logističtí	profesionálové	
Cestu do Břevnova si našli i obaláři. „Akce se účastníme 
již od roku 2015. Jedná se podle nás o nejzajímavější 
logistickou konferenci roku. Vnímáme ji jako příležitost 
prezentace firmy, ale také místo pro setkání se zákaz-

níky a možnost kontaktovat nové,“ hodnotí konferenci 
za zúčastněné obchodníky Marcela Valíková, in-house 
sales společnosti Schoeller Allibert CR.

Nepřehlédnutelná byla prezentace společnosti THIMM 
pack’n’display. „Konference jsme se účastnili po několi-
kaleté pauze a jedním z impulzů bylo i to, že nás organi-
zátor oslovil se zakázkou přípravy konferenčních stánků 
z vlnité lepenky a dekorace (lodi). Tato výzva nás oslovila 
a definitivně tak rozhodla o naší účasti na SpeedCHAINu 
– chtěli jsme i v praxi vidět, jak námi navržené a vyrobe-
né stánky budou fungovat,“ vysvětluje účast zástupce 
firmy Petr Kaczor a dodává: „Logistici a obalová řešení 
samozřejmě patří k sobě. Je pro nás důležité sledovat 
trendy a potvrdilo se, že právě na SpeedCHAINu se 
scházejí ti největší logističtí profesionálové s globálním 
pohledem. V prezentacích i osobních diskusích na akci 
se nám potvrdilo, že jedním ze zásadních témat je udr-
žitelnost a to je parketa, kde máme co nabídnout. Na-
příklad klimaticky neutrální obaly budou v následujících 
letech jistě stále zajímavější pro mnohé přepravní i vý-
robní společnosti.“

Ocenění SpeedCHAIN Supply Chain Award, které společně udělují zástupci 
časopisů Packaging Herald, Logistic NEWS a Retail News,  

získala společnost Balíkobot.
Přepravní balení zboží. Činnost, kterou je nu-
cen dělat téměř každý výrobce i obchodník     
a která zároveň skoro nikoho nebaví. Zabere 
to spoustu času, stojí to peníze a potřebujete 
na to lidi.

V Servisbalu podobným pocitům rozumíme. 
Sami provozujeme e-shop, takže víme, jak je 
náročné zabalit a expedovat všechny zásilky 
tak, aby došly zákazníkům včas. Zároveň však 
známe spoustu způsobů, jak si práci zjedno-
dušit a ulehčit. Umíme taky zařídit, aby vás 
ani vaše kolegy nebolela po směně u balicí-
ho stolu záda. Jsme dokonce přesvědčení, 
že zvládnuté balení se může stát vaší kon-
kurenční výhodou. Profesionálně zabalené         
a včas doručené zásilky ocení vaši zákazníci 
a budou se k vám vracet.

Ptáte se, jak na to? Efektivní balení zásilek se 
skládá ze dvou pilířů: kvalitního obalu a pro-
myšleného obalového pracoviště. Jak takové 
pracoviště vypadá? Základem je balicí stůl       
a jednoduché stroje, které s balením pomáhají. 
Vše bylo k vidění na dni otevřených dveří pro 
stroje a automatizaci balení v Servisbalu.

Stroje pro balení předvedli
v Servisbalu na dni otevřených dveří

Typickým návštěvníkem byl provozovatel střed- 
ně velkého e-shopu, který zjistil, že pokud chce 
zvládnout růst počtu expedovaných zakázek, 
nestačí balit tzv. na koleně do kilometrů bub-
linkové fólie. Co jsme takovému zákazníkovi 
doporučili? Vezměme to postupně.

Základem je balicí stůl. Díky němu má každý 
balič vše potřebné ve svém dosahu. Krabice, 
výplňové materiály, lepicí páska nebo samo-
lepky, vše je po ruce. Už pokud zabalíte každý 
den více než deset zásilek, poznáte, o co je ba-
lení komfortnější, než když musíte pro nějakou 
maličkost každou chvilku zaběhnout na druhý 
konec skladu. Návratnost investice do profe-
sionálního balicího stolu se obvykle pohybuje 
do jednoho roku. A navíc, profíci ze Servisbalu 

vám navrhnou stůl přesně podle vašich potřeb, 
s rozmístěním jednotlivých modulárních prvků 
stolu vašim požadavkům na míru. Návštěvníci 
dne otevřených dveří si s chutí vyzkoušeli, jaké 
je to se k takovému profesionálnímu stolu po-
stavit, a potvrdili, že balení jde opravdu daleko 
lépe od ruky.

Obalové pracoviště, které Servisbal navrhu-
je, však balicím stolem teprve začíná. Dalšího 
kvalitativního skoku v balení dosáhnete využí-
váním balicích strojů, které se dají velmi snad-
no se stoly integrovat. Začněme u lepiček. 
Jedná se o technologie, které zalepují kartony. 
Existuje mnoho typů, podle míry automatiza-
ce lepení. E-shopům například doporučuje-
me verzi, která se automaticky přizpůsobuje 
velikosti balené zásilky. To se hodí pro lepení 
krabic s různorodým zbožím, tedy o různé 
velikosti. Naši návštěvníci ocenili především 
jednoduchost používání těchto strojů velikosti 
kancelářského stolu, práci na něm tak zvlád-
nou i námezdní pracovní síla a brigádníci. 

Dalším prvkem efektivně zařízeného balicího 
pracoviště jsou stroje na výrobu výplňového 
materiálu do krabic. Má to svoji logiku. Proč 
kupovat objemné pytle s výplněmi nebo role   
s bublinkovou fólií, které zabírají místo ve skla-
du, když lze vyrábět výplně do kartonů přímo  
v čase a místě potřeby. Ušetříte místo ve skladu 
i vaše náklady. V Servisbalu jsme návštěvníkům 
představili tři systémy. Fillpak a Padpak vyrábějí-
cí mačkáním papírovou fixaci, systém nafukující 
vzduchové polštářky a Kartofix, který zpracová-
vá použité kartony. Vše doprovázeno praktický-
mi ukázkami aplikací na reálné produkty.

Pro balení na paletu
používejte ovinovačky

Po zabalení jednotlivých balíčků následuje 
často jejich skládání na paletu. V tomto přípa-
dě je ale nutné paletovou jednotku zabezpe-
čit, nejčastěji za použití stretch fólie. Nejefek-
tivněji to jde za použití strojních ovinovačů. 
Servisbal je distributorem ovinovačů od ital-
ského výrobce Siat. Ptáte se, jestli se strojní 
ovinování vyplatí? Odpověď je kladná už od 
zabalení více než asi 10 palet denně. Investice 
se brzy vrátí hned v několika oblastech: úspora 
stretch fólie, úspora času na zabalení palety, 
precizní a stálá kvalita zabalení, eliminace na-
máhavého obíhání paletové jednotky během 
ručního balení.

Pokud nyní litujete, že jste k nám do Servisbalu 
nenašli cestu, nemusíte. Ozvěte se nám a rádi 
s vámi individuálně probereme možnosti, jak 
zefektivnit právě vaše balení.

Kontaktujte nás!

www.servisbal.cz

SERVISBAL OBALY s.r.o.
+420 604 207 970
+420 499 979 797

automatizace@servisbal.cz

Vybavené
obalové pracoviště
vám umožní
balit rychleji a lépe

Dlouholetým partnerem konference  
je například společnost ZETES

THIMM pack’n’display  
vyrobil deset stánků a loď – více na

Vraťte se s námi na konferenci 
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s vámi individuálně probereme možnosti, jak 
zefektivnit právě vaše balení.

Kontaktujte nás!

www.servisbal.cz

SERVISBAL OBALY s.r.o.
+420 604 207 970
+420 499 979 797

automatizace@servisbal.cz

Vybavené
obalové pracoviště
vám umožní
balit rychleji a lépe
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Evropský veletrh obalových technologií, postupů 
a procesů FACHPACK se opět rozjel na plné obrát-
ky. Do Norimberku se vydalo 32 000 návštěvníků 

z 89 zemí (v loňském roce byl jejich počet 24 000), kte-
ré nedočkavě vyhlíželo 1 154 vystavovatelů. Účastníci 
měli opět jedinečnou příležitost diskutovat tváří v tvář, 
navazovat nové kontakty, oživit ty staré a vyměňovat si 
informace. V devíti výstavních halách, tzn. o dvě více než 
v roce 2021, rezonovala témata udržitelnost, elektronic-
ké obchodování a digitalizace. Tři hlavní trendy v oblasti 
obalů, které vystavovatele a návštěvníky v současnosti 
nejvíce zajímají. Zvlášť udržitelnost v podobě alternativ 
za plastové obaly byla k vidění na každém kroku. 

V hale 7 byl umístěn i společný stánek České agentury na 
podporu obchodu CzechTrade s dalšími šesti českými fir-
mami: FORLIT, Martin Peroutka, Packung, Papírna Aloisov, 
TBA Plastové obaly a TOPCORE service. V Norimberku 
nechyběly společnosti Zünd Systemtechnik, jejímž ofi-
ciálním prodejním a servisním partnerem je společnost 
NEOTEC, nebo Stäger Verpackungen, na jehož stánku 
byli i zástupci české pobočky Stäger Inovac Packaging. 
Impozantní stánek, ve kterém dominovalo kolo z vlnité 
lepenky, měla společnost SERVISBAL OBALY. 

Na výstavní ploše nešly přehlédnout flexibilní obaly. 
Konkrétně stojací sáčky (doypacky) z různých materiálů 

Norimberské	výstaviště	 
opět	ožilo
Zástupci a fanoušci obalového průmyslu se od 27. do 29. září 2022 sešli na veletrhu FACHPACK. 
Jeho hlavním tématem byl „Přechod v obalovém průmyslu“. Nově se letos paralelně uskutečnil také 
veletrh POWTECH. 

Adriana Weberová, Veronika Kozelková
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a v nápaditých tvarech (například srdce, hvězdy nebo 
fotbalového dresu) byly hojně zastoupeny. 

Vystavená řešení reflektovala již zmíněný trend udržitel-
nosti. U plastových obalů byl patrný přechod k mono-
materiálům nebo jejich náhrada papírovou alternativou. 
Doypacky na bázi papíru prezentovala například spo-
lečnost Koehler PAPER. Zabalila do nich různé druhy 
čokolády značky Ritter SPORT. Nechyběly zde ale ani 
papírové obaly tabulkových čokolád. Na stánku společ-
nosti Walki byl zase k vidění například sáček na bázi 
papíru pro mraženou zeleninu jako alternativa plastové 
varianty. Jiným příkladem náhrady plastu papírem, resp. 
lepenkou byl box pro balení tekutého pracího prostřed-
ku značky Ariel. 

Motto tradičního vystavovatele Mondi bylo Paper where 
possible, plastic when useful. Na stánku byl prezento-

ván i koncept skupino-
vého balení šesti PET 
lahví, který je výsledkem 
spolupráce Mondi a spo-
lečnosti Karl Knauer. Jed-
ná se o náhradu teplem 
smrštitelné fólie řešením 
na bázi papíru. 

Společnost Karl Knauer 
představila na svém stán-
ku i inovovaný lepenkový 

multipack se zaoblenými rohy pro značku Stella Artois. 
Obal pro šest 0,33l skleněných lahví byl vyvinut zmíně-
nou firmou a implementován ve spolupráci se společ-
ností Krones a AB InBev. Na britský trh byl uveden letos 
v únoru. Výrobce Karl Knauer navrhl i speciální rukojeť, 
která umožní spotřebitelům bezproblémovou manipu-
laci. Snadné otevírání 
zajistí i 360stupňová 
perforace, díky které lze 
obal rozdělit na poloviny. 
Spodní část drží všechny 
lahve pohromadě a za-
tlačením integrovaných 
bočních jazýčků dovnitř 
z ní vznikne tác.

Návštěvníci veletrhu měli možnost zjistit, že společnost 
Schur Star Systems nenabízí pouze flexibilní obaly, ale 
je dodavatelem i balicího zařízení. Na stánku byly před-
staveny různé typy a tvary stojacích sáčků z různých ma-
teriálů. Zajímavostí v segmentu ready-to-eat byl koncept 
Schur Star Micvac, který umožňuje vaření a pasterizaci 
produktu přímo v sáčku. Proces vaření a pasterizace 
v sáčku účinně zachovává chuť, 
texturu a barvu potravin i vysoký 
obsah vitaminů po celou dobu 
trvanlivosti. Trvanlivost produktu 
je uváděna 30 až 60 dní. Tech-
nologie přináší i další výhody: 
nejsou potřeba konzervanty, 
opětovné ohřátí je snadné a rov-
noměrné. Používá se například 
ve Finsku, Švédsku nebo Norsku. 

Stojací sáčky prezentovaly i české firmy. Například společ-
nost Martin Peroutka, jejíž produkce míří ze 40 % na ně-
mecký trh. Dále firma AL INVEST Břidličná, na jejímž stánku 
byla k vidění například i polypropylenová fólie pro balení 
limitované halloweenské edice Hobžových brambůrků.
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Silné zastoupení měly na Fachpacku rovněž etikety. Na 
stánku společnosti S&K Label nechyběla řada tichých 
vín MOTÝL společnosti BOHEMIA SEKT s etiketami 
oceněnými v letošním ročníku prestižní soutěže FINAT 
LABEL COMPETITION. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
také etikety z různých materiálů. Například etiketu z ma-
teriálu CleanFlake vhodnou pro umístění na PET lahve. 
Jedná se o materiál s revolučním, 100% smývatelným 
lepidlem, které snižuje kontaminaci PET vloček během 
recyklačního procesu tím, že umožnuje kompletní od-
dělení etikety od obalu. Dále etikety z papíru, PE nebo 
PP s podílem recyklátu. Dalším příkladem byly papíry 
s poutavým vzhledem, částečně vyrobené z obnovitel-
ných zdrojů. Řada rCrush obsahuje 15 % organického 
odpadu (např. z vinné révy) a 40 % recyklovaného papí-
ru. Cane fiber paper tvoří 95 % bagasy (odpad z cukrové 
třtiny) a 5 % konopí a lnu.

Další český výrobce etiket, Label design, představil ná-
vštěvníkům například svítící nebo voňavé etikety. Na eti-
kety s vůní vsadila kupříkladu společnost Dermacol. Sví-

tící etikety mohou být 
zajímavé pro výrobce, 
kteří své produkty do-
dávají do nočních klu-
bů a podniků, nebo na 
speciální akce využíva-
jící ve svých prostorách 
UV světla. Touto hrou 
světel se výrobek stá-
vá nepřehlédnutelným. 
Efektu je dosaženo po-
mocí sítotiskového UV 
laku. Ten na obyčejném 

světle vypadá jako standardní lak, ale působením UV 
světel se krásně rozsvítí. Použit byl například na etiketě 
pro stylový brand KOLALOKA v plechovce. Na stánku 
byly rovněž k vidění například etikety GRASS LABEL vy-
robené ze 30 % z travního vlákna.

Na výstavišti nechyběly plotry. Společnost Zünd Sys-
temtechnik, zastoupená u nás společností NEOTEC, 
představila hned několik novinek. Například řešení au-
tomatizace řezacího procesu při zpracování deskových 
materiálů za použití robotického ramene. Robot Porta-
Table 130 je vůbec první standardizované robotické ře-
šení na klíč pro vychystávání a třídění hotových řezaných 
předmětů. Skládá se z integrovaného robota UR10e od 
společnosti Universal Robots připojeného k softwaru 
Zünd. Robustní uchopovač s 16 přísavkami umožnuje 
uchopení a manipulaci s předměty od 50 × 50 mm do 
400 × 500 mm (záleží na aplikaci a substrátu). Maximální 
dosah robota je 1 300 mm s užitečným zatížením 10 kg. 
Novinku ocení společnosti požadující automatizovaného 
asistenta, který může pracovat společně s operátorem. 
Navržená je takovým způsobem, aby v případě potřeby 
obsluhovala více řezacích plotrů. Rychlé a snadné připo-
jení k více plotrům je možné díky laserovému vyrovnání.

Další FACHPACK se bude konat v termínu od 24. do 
26. 9. 2024. Ale ještě předtím vás čeká pokračování 
novinek z letošního ročníku v prosincovém vydání. 
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Czech Superbrands představil 21. září 2022 
v pražském Národním domě na Vinohradech 
v rámci galavečera Tribute Event oceněné znač-

ky pro rok 2022. Na již 10. ročníku slavnostního předá-
vání cen Superbrands si kromě firem převzaly speciální 
ocenění i výjimečné osobnosti a organizace s výrazným 
přínosem pro společnost.

Oslavou již celé dekády úspěšného působení na trhu 
s výsadou oceňovat ty nejlepší ze značek v Česku měl 
letošní event ještě o něco výjimečnější atmosféru. „Pro-
gram Superbrands v České republice je naším dlouho-

dobým desetiletým projektem, který jsme museli vybu-
dovat téměř od nuly – i když se silným mezinárodním 
zázemím a zkušenostmi. Období okolo narození dítěte, 
jeho prvních krůčků a dospívání jsou v životě rodiny jistě 
nezapomenutelné. Jak se naše rodina rozrůstala, museli 
jsme i my hledat stále větší prostory pro rodinné oslavy, 
zvát stále více příbuzných a dělat stále větší podívanou,“ 
uvedl na úvod András Wiszkidenszky, regionální ředitel 
Czech Superbrands.

Slavnostního večera se zúčastnilo téměř 200 hostů z řad 
zástupců oceněných značek, porotců, představitelů ve-

Czech	Superbrands	 
rozdával	ceny	již	podesáté
Czech Superbrands ocenil TOP značky České republiky za rok 2022. Osobností roku se stala herečka 
Iva Janžurová, Čestné ocenění získala organizace Člověk v tísni. Z obalové branže se opět prosadily 
společnosti EKOBAL a Label design. Ocenění dále obdržely například firmy GEBRÜDER WEISS 
a Zásilkovna. Mediálním partnerem prestižní akce byl již tradičně i magazín Packaging Herald.

Adriana Weberová
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řejného života a odborníků na branding a marketing. 
Jubilejním ročníkem provázeli herec Vladimír Polívka 
a mladá moderátorská naděje Tomáš Hrnčíř. O umělecký 
zážitek se postarali například mladí talentovaní hudební-
ci, bratři Šestákové, kteří zaujali porotu známé soutěže 
Amerika má talent.

Značky	jsou	vybírány	podle	prestiže,	inovativnosti	
a	jejich	známosti
Společnosti se do výběru elitních značek Superbrands 
nepřihlašují. Vybírány jsou podle prestiže, inovativnosti 
a povědomí o značce na českém trhu. Pečeť kvality Su-
perbrands odráží sílu, stabilitu a vytrvalost oceněných 
značek a jejich schopnost posouvat hranice, inovovat 
a neustále se zlepšovat. Hovoří za ně jejich obchodní 
výsledky a síla jejich značky. Aby se značky staly Su-
perbrandy, musí mít nejen skvělé produkty a služby, ale 
také vynikající renomé a silný příběh. Publikovány jsou 
každý rok v exkluzivní ročence Superbrands.

Další speciální ocenění Superson – Osobnost roku 2022 
získala na základě nominace odborné poroty a hlasová-
ní veřejnosti herečka Iva Janžurová. Umělkyně, která má 
za sebou bohatou kariéru.

Ocenění Consumer Superbrands si letos odneslo 
47 značek a Business Superbrands 17 značek. Byly 
mezi nimi brandy oceněné poprvé, ale také značky, kte-
ré ocenění získaly již podesáté!

Oceněny	byly	opět	společnosti	EKOBAL	a	Label	design
Opakovaným úspěchem v kategorii Business Super-
brands se mohou pochlubit například společnosti 
EKOBAL a Label design. „Ocenění je velké uznání prá-
ce celého našeho týmu, ale především výzva být lep-
ší. Krátce poté, co jsem ocenění přebrala, mě napadla 
spousta inovací, které jsme zatím neudělali, jak by si 
zasloužily. Vnímáme tedy ocenění jako určitý závazek 
vůči našim klientům,“ komentuje ocenění obchodní ře-
ditelka společnosti Renata Dobešová a dodává: „Je to 
ale samozřejmě i reklama. Naši zákazníci jsou nejčastěji 
průmyslové společnosti a věříme, že ocenění zvýší naši 
důvěryhodnost pro dodání náročných balicích systémů.“ 
Jako hodně prestižní vnímá ocenění i Andrea Vokálová, 
marketingová specialistka ze společnosti Label design: 

„Na trhu etiket jsme již 30 let. Pokládáme se za stabilní 
firmu založenou na férovosti a hodnotách, které dnes už 
pomalu mizí. Ocenění vnímáme i jako možnost ukázat 
našim zákazníkům, že jsou u nás v dobrých rukou.“

Dalšími držiteli Business Superbrands jsou společnosti 
ALEF, Berlitz, BRAND CONCEPT, DAKO-CZ, Egap, FE-
NIX, GEBRÜDER WEISS, Marketup, SOUDAL, SWS, Top 
Vision, TORK, UNIQA, VM Footwear a Zátiší catering.

Mezi letošními oceněnými značkami v kategorii Consu-
mer Superbrands jsou Bepanthen, BMI BRAMAC, Brit, 
Carlson, COSTA COFFEE, DEDRA, dm drogerie markt, 
Dormeo, DOUGLAS, EKONOMICKÉ STAVBY, ELECTRO 
WORLD, FITHAM, FRANZ JOSEF KAISER, GECO, GE-
NERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA, HERBALIFE, Ionic-CARE, 
IQOS, Kaufland, Klenoty AURUM, Kores, LIQUA, LITE, 
Marianne, Marlenka, MetLife, Oresi, OZP – Oborová 
zdravotní pojišťovna, Pangamin, PE-PO, PIEDRA, PRAŽ-
SKÁ ENERGETIKA, Prima, RE/MAX, SCANquilt, srovnej-
to.cz, Starkl, super zoo, TANTUM VERDE, TEREZIA, Vest, 
Vileda, VINSELEKT MICHLOVSKÝ, VŠFS, Weber, YES 
VISAGE a Zásilkovna.

Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální 
autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních 
značek. Titul je znakem speciálního postavení a uznáním 
speciální pozice značky na lokálním trhu. Pečeť Super-
brands získávají značky s vynikající pověstí – zákazníci 
si s nimi spojují významné hodnoty a mají k nim osobní 
vztah. Od svého vzniku ve Velké Británii si projekt získal 
celosvětové uznání a dnes je cena Superbrands vnímána 
jako prestižní ocenění, které na základě sjednocených 
kritérií a metod každoročně identifikuje nejlepší z nejlep-
ších značek ve více než 90 státech na pěti kontinentech.

Ocenění Superson – Osobnost roku 2022 za herečku Ivu Janžurovou převzala 
její vnučka.

Čestné ocenění  
pro Člověka v tísni – více na

Bylo co oslavovat – zhlédněte video
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Mezinárodní soutěž obalového designu pro de-
signéry i studenty organizuje Czechdesign 
pro vyhlašovatele soutěže společnost Model 

Group. Soutěž je největší svého typu na světě a dává 
účastníkům jedinečnou možnost porovnat vlastní návr-
hy v mezinárodní konkurenci. Výherci si letos rozdělili 
odměny v celkové výši 7 300 eur. Uděleny byly i zvlášt-
ní ceny: Cena Inovačního centra Model Group, Cena 
Czechdesign a Cena předsedy poroty.

Letošní ročník vyzval mladé designéry k zamyšlení se 
nad vztahem obalu a jídla. Jídlo a obal patří neodmysli-
telně k sobě – obal by měl jídlo vždy posouvat na vyšší 
úroveň. Zda se to podařilo, posuďte sami.

V konkurenci 284 prací z 18 zemí od Austrálie po Chile 
se objevila nápaditá řešení obalů na knedlíčky i lázeňské 
oplatky a designéři opět dokázali, že inovativní obalová 
řešení dokážou nejen pozvednout zážitek z konzumace, 
ale i šetřit přírodu. Kromě toho stejně jako jídlo, které 

ukrývají, musí splňovat ty nejpřísnější podmínky týkající 
se kvality a zároveň být praktická.

Ve dvou kategoriích je opět hodnotila odborná porota, 
ve které se sešli například designéři Jan Činčera a Jiří 
Pelcl, Joen Svensson, manažer obalového materiálu pro 
LEGO Group, nebo Pavel Komůrka, koordinátor obalo-
vých inovací a udržitelnosti pro Orkla Group.

Mezi oceněnými návrhy nechybějí podle poroty nápadi-
tá řešení, která by se jednoduše uplatnila i v praxi a svým 
grafickým zpracováním by vyčnívala z regálů prodejen.

KATEGORIE HIGH SCHOOL
První místo v kategorii High School vyhrála za luxus-
ní take-away krabičku na čínské knedlíčky, tzv. jiao-
zi, Češka Lea Romanowská. Dovnitř se vejde až osm 
knedlíčků obklopujících prostor na omáčku. Podle druhu 
knedlíčků je možné do obalu vložit různý papír a tak jej 
personalizovat. Navenek působí box velmi elegantně, 

Soutěž	Model	Young	
Package	zná	své	vítěze
Již po šestadvacáté se mladí designéři měli možnost účastnit mezinárodně uznávané soutěže Model 
Young Package. Tématem letošního ročníku bylo Food Is… Návrhy do soutěže opět putovaly do 
České republiky z celého světa a ty nejlepší byly představeny a oceněny 17. října 2022 v Centru 
architektury a městského plánování v Praze. Mezi mediálními partnery ani letos nechyběl magazín 
Packaging Herald.

Adriana Weberová

SOUTĚŽ

Zlato v kategorii Unlimited získal obal pro lázeňské oplatky.
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minimalisticky a díky výseku, jenž nahrazuje tisk, nabízí 
příležitost pro jedinečný branding a individualizaci. Navíc 
je podle poroty konstrukčně perfektně propracovaný.

KATEGORIE UNLIMITED
Zlato v kategorii Unlimited s obalem Spa Wafers je 
v rukou Kláry Kiesewetterové z České republiky. Ta se 
rozhodla zmodernizovat krabičku na lázeňské oplatky. 
Obal lze rozložit na dvě půlky, z nichž se dají oplatky 
konzumovat, a následně zase složit. Díky netradiční-
mu šestiúhelníkovému tvaru a atraktivnímu grafickému 
zpracování by balení jistě upoutalo pozornost i v místě 
prodeje. Má také jedinečnou a promyšlenou konstrukci, 
která by skvěle fungovala pro ochranu produktu.

Cena předsedy poroty byla udělena obalu Toothpicks. 
Papírový obal na párátka od Terezy Cvrčkové z České 
republiky umožňuje jejich jednoduché a zároveň hy-
gienické použití. Krabička se otevře tak, že spotřebitel 
uchopí prostřední část párátka, a tak nesáhne na jeho 
špičku, která se vkládá do úst. Špičky jsou také chráněny 
před prachem a jinými nečistotami. „Návrh dokazuje, jak 
jednoduše a účelně, hospodárně a přitom funkčně lze 
vytvořit obal na párátka.“

Cenu Czechdesign 
za Spaghetti Packa-
ging získala Veroni-
ka Fejtová z České 
republiky.

Problém s odmě-
řováním velikosti 
porce špaget se 
rozhodla vyřešit 
obalem, jenž místo 
nepraktického plas-
tového balení využí-
vá tubu s otvorem, 
který právě velikost 
porce určuje. Jed-
noduché a atraktiv-
ní řešení předsta-
vuje funkční design s nápadem. Tvar tubusu umožňuje 
snadnou skladovatelnost a ladí s jeho minimalistickým 
grafickým designem. 

Druhé a třetí místo  
v kategorii High School obsadily…

Stříbro a bronz  
v kategorii Unlimited získaly…
Cena Inovačního Centra Model Group  
za un_pack_up patří…
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Společnost Kaufland si ve všech zemích zajišťuje 
logistiku vnitrofiremně. Důvodem je požadovaná 
spolehlivá dostupnost zboží pro zákazníky a sna-

ha mít celý proces, od příjmu zboží až po vyskladnění 
do prodejen, pod kontrolou. To vše vyžaduje investice 
do vývoje logistických procesů.

Například do dokončení nové přístavby distribučního 
centra v Olomouci, kde na konci minulého roku vyrostl 
sklad pro automatické zaskladňování palet, tzv. Hochre-
gal (HRL) s kapacitou 23 500 paletových míst. Nedáv-

no společnost také spustila provoz haly s integrovaným 
automatizovaným vyskladňovacím systémem AKL pro 
distribuci nízkoobrátkového sortimentu. „Nová výstav-
ba nám pomůže zvýšit absolutní skladovou kapacitu, 
přinese větší efektivitu vyskladnění a výrazně zlepší er-
gonomii pro zaměstnance,“ uvádí Juraj Bendík, vedoucí 
logistiky Kaufland ČR.

Do modernizace obou skladů Kaufland investoval při-
bližně 2,7 miliardy korun, z toho téměř 1,7 mld. Kč stálo 
nedávné rozšíření olomouckého centra. „Z důvodu spo-

Kaufland	zvýšil	kapacitu	
olomouckého	DC	o	30	%
Obchodní řetězec Kaufland dokončil distribuční centrum (DC) v Olomouci. Za 1,7 miliardy Kč 
v něm uvedl do provozu i unikátní automatizovaný vyskladňovací systém. Skladová kapacita DC 
se nyní zvýšila o 30 %. O logistice obchodního řetězce jsme již psali také v loňském roce v magazínu 
Packaging Herald č. 35.

Adriana Weberová

Kaufland nedávno spustil v Olomouci provoz haly  
s integrovaným automatizovaným vyskladňovacím systémem AKL pro distribuci nízkoobrátkového sortimentu.
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lehlivé dostupnosti zboží pro naše zákazníky a garance 
kvality jsme vždy chtěli mít celý logistický proces pod 
kontrolou. Neustále se chceme zlepšovat, a proto jsme 
do těchto procesů výrazně investovali,“ připomíná Juraj 
Bendík.

Nový automatizovaný sklad malých dílů (AKL) je ideální 
pro skladování drobnějšího zboží, které nezaplní celé 
palety. Jde například o nonfood, drogerii, vybrané potra-
viny a další nízkoobrátkové zboží. Kromě zjednodušení 
práce a zvýšení ergonomie došlo k výraznému zefek-
tivnění logistických procesů. Skladová kapacita v Olo-
mouci se navíc zvýšila o 30 %. Generálním dodavatelem 
skladovacího systému je firma Vanderlande, se kterou 
Kaufland spolupracuje a má její AKL systém také v jiných 
distribučních centrech. 

Automatizace	od	A	do	Z
Dodavatelské palety se zbožím nyní přijedou po doprav-
níkových pásech k vybalovacímu místu, kde pracovník 
paletu rozebere a zboží uloží do skladových AKL boxů 
(skladovacích jednotek). Ty se automaticky zaskladní po 
dopravnících do skladového regálového prostoru.

Vychystávaná zakázka začíná vyskladněním skladových 
AKL boxů se zbožím z regálového systému do zásobníku 
(sekvenceru). Po vyvolání vyskladňovací zakázky přijíž-
dějí skladové AKL bedny se zbožím ke komisnímu místu 
v předem určeném pořadí a pracovník zboží umísťuje do 
expedičního boxu. Správnost vychystávaného množství 
je kontrolována váhou. Po zkompletování vychystáva-
né zakázky expediční box odchází po dopravnících do 
zásobníku (quickstore), kde se přichystá expediční se-
kvence. Při požadavku na přistavení na bránu vyjíždějí 
expediční boxy v požadované sekvenci automaticky po 
dopravnících k místu odebrání.

Jak již bylo zmíněno, v Olomouci vyrostla také nová 
skladová hala s tzv. Hochregalem (HRL), tedy plně auto-
matizovaným zakládacím systémem 20 metrů vysokým 
a 100 metrů hlubokým. Automatické zakladače v něm 
vozí palety se zbožím – například minerální vody, mléka 
a piva – dovnitř i ven, probíhá v něm tedy plně auto-
matický pohyb sortimentu. I díky 23 500 paletám byla 
navýšena celková kapacita skladu v Olomouci přibližně 
o již uvedenou třetinu. „Hochregal přináší lepší pracovní 
podmínky pro zaměstnance, námahu ušetří hlavně ři-
dičům vysokozdvižných vozíků. O práci ale rozhodně 
nepřijdou, protože těchto zaměstnanců je dlouhodobě 
nedostatek. Naopak. V konečném důsledku díky naší 

strategii zajistíme u nás v Olomouci práci více lidem,“ 
zdůrazňuje Juraj Bendík s tím, že provoz HRL skladu byl 
spuštěn v říjnu 2021.

Letos v květnu Kaufland otevřel také nový sklad pro ovo-
ce a zeleninu v Modleticích. Díky dvěma novým skla-
dovým halám se ztrojnásobila kapacita pro skladování 
na 15 000 m2. Brzy by zde měl být instalován systém 
automatizace pro kompletaci zboží.

Kaufland v České republice provozuje dvě distribuční 
centra – v Modleticích u Prahy a v Olomouci. Z geogra-
fického pohledu jde o ideální logistickou lokaci, která 
je schopna denně spolehlivě zásobovat všech 139 pro-
dejen. Distribuční centra, v nichž aktuálně pracuje přes 
900 zaměstnanců, se navíc, co se týče sortimentu, do-
kážou v případě potřeby z devadesáti procent zastoupit.

Vyskladňovací systém AKL je určen pro
distribuci nízkoobrátkového sortimentu.
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V centru pozornosti bylo digitální zušlechtění oba-
lových materiálů. Na ploše více než 400 m2 tak 
byla představena široká škála strojů pro seg-

menty digitálního dokončování, digitálního tisku a hor-
ké a studené ražby. K vidění byly také inovace v oblasti 
bezpečnostních etiket a ochrany značky vyrobené ve 
spolupráci s dceřinou společností SCRIBOS. 

Rozlehlým areálem nás provedla a inovativní techno-
logie ražby představila zástupkyně společnosti KURZ 
Czech & Slovak Svetlana Holečková. Uvedla například, 
že 80 % vývoje vychází z požadavků zákazníků. Ti jsou 
z řad grafického a plastikářského (především automo-
bilového) průmyslu, ale rovněž z textilního a nábytkář-
ského odvětví.

Horká,	studená	a	digitální	
ražba	v	akci
Společnost KURZ, globální lídr v technologii ražby a bezpečnostních prvků, pořádá pro své zákazníky 
a vybrané zástupce odborného tisku KURZ LABEL WEEKS. Od 20. června do 28. října 2022 
jsou v prostorách sídla společnosti v německém Fürthu v rámci tématu Engineering the Future of 
Embellishment představena udržitelná řešení, inovativní stroje a průkopnické procesy pro obalový 
průmysl a etikety. Do Fürthu se společně se zástupci společnosti S&K LABEL a známým grafickým 
designérem Martinem Zouharem vydal i Packaging Herald. Provozem nás s odborným výkladem 
provedla Svetlana Holečková ze společnosti KURZ Czech & Slovak.

Adriana Weberová
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Představené strojové portfolio tvoří například flexotisko-
vé „mašiny“ s modulem DISTORUN, jehož benefitem je 
zejména úspora materiálů pro ražbu díky vícenásobné-
mu využití jedné role. Modul aplikuje technologií stude-
né ražby také pozicionované ochranné prvky. K vidění 
byly také nejnovější digitální dokončovací stroje KURZ 
DM-UNILINER 2D od KURZ a DM-UNILINER 3D od dce-
řiné společnosti KURZ Steinemann DPE. 

Nechyběly technologie digitálního inkoustového tisku 
od dceřiné společnosti KURZ MPRINT s moduly MJET 
eco a Monojet 324, ale ani živé ukázky ofsetového 
tisku na stroji MANROLAND s dvěma moduly pro stu-
denou ražbu – Eagle Systems a Vinfoil Optima 106. 
Horkou ražbu reprezentoval stroj GIETZ FSA 1060 Foil 
Commander.

Společnost KURZ se pochlubila také novými udržitelněj-
šími produkty. Například horkou ražbou ECOFIN, nově 
vyráběnou pouze na 10 μm PET nosiči (místo původních 
12 μm). Studenou ražbu umí dokonce na nosiče s tloušť-
kou 6 μm. Díky tomu se výrazně snižuje nejen spotřeba 
PET, ze kterého je nosič vyroben, ale také emise CO2. 
Z pohledu ekonomiky a logistiky dostávají zákazníci na 
stejné roli více metrů ražební fólie se stejnou hmotností 
a transfer dekoračních vrstev vyžaduje nižší nános lepi-
dla u studené ražby, resp. nižší aplikační teploty u horké 
ražby. „Důležité je vzít v potaz, že při ražbě se na obal 
nepřenáší žádný plast, pouze dekorační vrstvy, které 
jsou v cyklu průmyslového odbarvování odstraněny 
spolu s tiskovými barvami. Ani extrémně tenká vrstva 
hliníku neovlivňuje jak proces recyklace, tak odbarvo-
vání,“ uzavírá Svetlana Holečková. 

K vidění byl také nejnovější digitální dokončovací stroj  
KURZ DM-UNILINER 2D.

Digitální ražba

Stroj MANROLAND s moduly pro studenou archovou ražbu.
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PALETIZAČNÍ ŘEŠENÍ
Kompletní nabídka

 Chytrá řešení s využití m nejmodernějších technologií
 Vlastní výroba v ČR
 Odborné řízení projektů a instalace
 50+ let zkušeností 

www.scott automati on.cz

Plánujete automati zaci 
ve vašem provozu?

Rádi poradíme a zpracujeme 
nezávaznou cenovou nabídku.

Kontaktujte nás! Roboti cké a konvenční paleti zační systémy

 Dopravníkové systémy na palety a kusové zboží

 Projekty na klíč

 Lokální servisní služby

 Podpora 24/7

+420 519 430 272
info@scott automati on.cz



E-commerce

Naši odborníci znají klíčové
poznatky a trendy,
jak z elektronického
obchodování vytěžit maximum.

Zajistěte, aby vaše produkty
splňovaly potřeby zákazníků

Zjistit více:

Seznamte se
s našimi odborníky
na e-commerce

Stále si nevíte rady,
jak na obaly pro
e-shopy?




