
9. ročník v kostce: vize, myšlenky, fotogalerie, 
debaty, galavečer, návštěvy provozů…

Jaká byla 
klíčová obalová 

událost roku?

Obalová komunita se potkala opět naživo.
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Základní funkce obalu 
i ekologie. To je cesta
Letošní ročník kongresu Obalko restartoval setkání obalové komunity naživo, za což jsem velmi rád. A živá byla i diskuse jak na pódiu, 
tak v kuloárech. Věnovala se totiž převážně funkcím obalů. Vrátila se tak, troufám si říct, k samé podstatě. Vždyť bez schopnosti chránit 
obsah, umožnit přepravu a skladování, popř. konzumaci a také informovat spotřebitele i jej vůbec zaujmout by byly obaly zbytečné. 

Jako výrobci plastových obalů pro potravinářství zdůrazňujeme obzvlášť jejich ochrannou funkci vůči kvalitě jídla, a tím i zdraví 
lidí. Pozadu ale nezůstává ani životní prostředí, které mohou obaly pomáhat chránit prodlužováním trvanlivosti obsahu, 
omezováním plýtvání a v neposlední řadě i svou vlastní podobou. Tyto funkce by ale měly jít vždy 
ruku v ruce, nestavět obal jen na některé z nich. Vydá-li se totiž někdo cestou bez minimalizace 
environmentálních dopadů obalu, může to pro něj být jednodušší, ale zato velmi krátkozraké. 
V případě opačného extrému, když se upřednostní za každou cenu např. záměna obalového 
materiálu, může se stát, že někdo vymýšlí kolo od vozu, jen aby se zalíbil. Anebo zatíží přírodu 
v konečném důsledku ještě daleko více.

V Greineru to vnímáme spíše jako hledání rovnováhy v podobě obalů, které plní své funkce, a přitom 
mají co nejnižší dopad na životní prostředí. Neznamená to ustrnout na stejném bodě, ale spíše 
neustále vylepšovat, co funguje, i když je to třeba plastové. Nelze totiž opomíjet základní funkce obalu, 
společně s nimi je třeba zohledňovat i ekologii, teprve potom je obal skutečně udržitelný. Na kongresu 
Obalko jsem nabyl dojmu, že tato vize je aktuální pro obalové odborníky, FMCG i retail. Přál bych 
si, abychom ji dokázali tlumočit i širší veřejnosti. Díky organizátorům kongresu i většině 
zúčastněných je to, myslím, na dobré cestě. Děkuji vám za to.

Ivo Benda
Greiner Packaging Slušovice

Digitálně 
a klimaticky neutrálně
Letošní rok byl pro kongres Obalko a pro jeho organizátory naprosto výjimečný. Obalko letos uspořádali dvakrát (Obalko 2020 
a Obalko 2021), a i přesto účast na obou byla pokaždé hojná.  Thimm pack’n’display je průkopníkem digitálních technologií při 
výrobě obalů v Česku, a proto se nám hybridní lednová forma kongresu velmi líbila. Zároveň jsme ale ocenili možnost se se všemi 
setkat tváří v tvář při říjnovém kongresu a byli jsme velmi zvědaví, jaká bude jeho účast. Potvrdilo se, že obaloví specialisté si chtějí 
vyměňovat názory, myšlenky i novinky, a že obal je natolik důležitý, že se obalová komunita sejde ve velkém počtu i dvakrát do roka. 
Za přípravu obou tak velkých a úspěšných akcí patří organizátorům velké poděkování.

My v Thimm pack’n’display bychom rádi poděkovali i všem účastníkům za vytvoření skvělé atmosféry. Podle ohlasů 
účastníky velmi zaujala naše prezentace se společností Jan Becher Pernod Ricard, která vysvětlila, proč tradiční 
výrobce Becherovky využívá obal, který vznikl díky nejmodernějším digitálním technologiím. Zajímavostí 
určitě bylo, jak jednoduše tento obal dává možnost oslovit zákazníky na různých zahraničních trzích v jejich 
rodném jazyce, i digitální workflow, které proces vývoje i výroby velmi urychlí.  

Na našem stánku jsme odpovídali na dotazy na téma klimaticky neutrálních obalů, které se zejména 
v dnešní době dostávají do popředí zájmu. Bylo znát, že účastníky tato nevšední myšlenka o kompenzaci 
emisí CO2, které při výrobě obalů vznikají, zajímá. Radost nám udělalo sedm získaných ocenění v soutěži 
Obal roku. Zejména si pak vážíme našeho prvního ocenění v kategorii POP & POS displejů, které potvrdilo, 
že naši zákazníci vítají možnost odběru obalů i displejů od jednoho dodavatele. Jako společnost jsme 
rovněž dokázali, že již dávno nejsme pouze Thimm Packaging, ale Thimm pack’n’display. 

Když se ohlédneme za celým letošním rokem, jsme hrdí, že už podeváté jsme zlatými partnery 
kongresu. V příštím roce se bude konat jubilejní, desátý ročník a my jsme již nyní zvědaví 
a těšíme se na to, co nového nám opět přinese.

Martin Hejl
Thimm pack‘n‘display
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Společně jsme restartovali 
život OBALové KOmunity!
Jistě jste zažili mnoho debat o tom, jak covid přetvořil naše životy. Prý se všechno přesunulo do onlinu, do kina nechodíme 
a sledujeme streamovací služby, návštěvu restaurace nahradila dovážková služba a nakupujeme s prstem na obrazovce. Ano, hodně 
se změnilo, ale hodně zůstalo. Stále se chceme osobně setkávat, vidět věci na vlastní oči, sdílet zážitky, poznávat, oslavovat… A proto 
mi letošní ročník kongresu Obalko přinesl větší zadostiučinění než kterýkoli z předchozích devíti ročníků, a možná ještě větší, než 
jakákoliv akce, na jejíž organizaci jsem se za 17 let v čele společnosti Atoz podílel. Uspořádání říjnového devátého ročníku v patách 
lednového osmého (online) vydání ukázalo kontrast mezi dvěma světy, které jsme všichni zažili v posledních několika letech – tím, 
který jsme měli před pandemií a do něhož se toužíme vrátit, a tím virtuálním, ve kterém jsme v poslední době byli nuceni žít.

Debata o budoucnosti obalového průmyslu. Návrat k předpandemickým tématům, 
jako je význam tří dimenzí balení (ochrana, marketing a udržitelnost) v obalovém 
mixu. Vyslechnutí neuvěřitelně inspirativních řečníků. Potřesení rukou a cinkání 
skleniček s lidmi, které jsme viděli přes Teams nebo Zoom. Osobní návštěva 
provozů, aby člověk mohl vidět „balení v akci“... Všechny tyto věci (a mnohem 
víc) nám během pandemie nesmírně chyběly. A všechno jsme 
mohli zažít znovu právě na kongresu Obalko 9. Rád bych na 
závěr poděkoval všem, kteří se podíleli na restartu života 
OBALové KOmunity – všem 420 účastníkům, 37 řečníkům 
a moderátorům a 33 partnerům v čele s třemi zlatými 
partnery kongresu, kterým nyní předávám slovo…

Jeffrey Osterroth
Atoz Packaging
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Perfektní obaly i pro malé 
a začínající firmy
Devátý ročník Obalko se k velké radosti všech zúčastněných vrátil ke své tradiční podobě ve formě osobního setkání. Díky tomu jsme se 
konečně měli možnost potkat naživo a zase jednou diskutovat o odborných tématech tváří v tvář. Přesto jsme vděční i za zkušenost z osmého, 
virtuálního ročníku, který nám ukázal, jak důležitá je v dnešní době schopnost přizpůsobit se podmínkám, které se neustále mění. I my ve 
společnosti Konica Minolta jsme se nové situaci museli přizpůsobit – ať už třeba ve formě komunikace s klienty, kdy jsme pro naše zákazníky 
pořádali živé přenosy z bratislavského showroomu, či i ve formě nabídky technologií reagujících na aktuální situaci. Mezi těmi je například 
Alphajet – novinka na poli digitálních zařízení pro potisk a zušlechtění spotřebitelských obalů. Díky plné automatizaci umožňuje přetvořit 
prázdný arch lepenky v potištěný a zušlechtěný unikát, a to bez zásahu lidské ruky. 

Právě digitální technologie umožňují značkám a výrobcům velmi pružně reagovat na nové 
podmínky na trhu. Pevně věříme, že v budoucnosti budou tyto podmínky určovány opět 
hlavně novými nápady a trendy na trhu spíše než globální pandemií. Vrátíme se tak 
k tématům, jako jsou výhody malých sérií pro lokální nebo nové trhy, možnostem 
zvýšení přidané hodnoty obalu prostřednictvím informací, které obsahuje, nebo třeba 
k příležitostem, které skýtá propojení našeho fyzického světa s tím virtuálním.  Na Obalku 
se mi líbí, že se konkurenti na jeden den v roce sejdou, aby probrali, co je nového, co se 
povedlo, a co naopak ne. Přátelská a usměvavá atmosféra kongresu dokazuje, že v obalařině 
je spousta lidí, kteří odlišný názor berou jako zdroj inspirace a zamyšlení spíš než jako důvod 
k přesvědčení protivníka o správnosti vlastního názoru. Pro mě osobně byl inspirující 
pohled, podle kterého digitální technologie mimo jiné umožňují dosáhnout 
na perfektní obaly i malým lokálním a začínajícím firmám. Přispívají tak 
k zachování široké nabídky a různorodosti na trhu. A nejen proto se už teď 
těším na to, co nám přinese jubilejní, desátý ročník.

Tomáš Kugler
Konica Minolta Business Solutions Czech
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Základní funkce obalu 
i ekologie. To je cesta
Letošní ročník kongresu Obalko restartoval setkání obalové komunity naživo, za což jsem velmi rád. A živá byla i diskuse jak na pódiu, 
tak v kuloárech. Věnovala se totiž převážně funkcím obalů. Vrátila se tak, troufám si říct, k samé podstatě. Vždyť bez schopnosti chránit 
obsah, umožnit přepravu a skladování, popř. konzumaci a také informovat spotřebitele i jej vůbec zaujmout by byly obaly zbytečné. 

Jako výrobci plastových obalů pro potravinářství zdůrazňujeme obzvlášť jejich ochrannou funkci vůči kvalitě jídla, a tím i zdraví 
lidí. Pozadu ale nezůstává ani životní prostředí, které mohou obaly pomáhat chránit prodlužováním trvanlivosti obsahu, 
omezováním plýtvání a v neposlední řadě i svou vlastní podobou. Tyto funkce by ale měly jít vždy 
ruku v ruce, nestavět obal jen na některé z nich. Vydá-li se totiž někdo cestou bez minimalizace 
environmentálních dopadů obalu, může to pro něj být jednodušší, ale zato velmi krátkozraké. 
V případě opačného extrému, když se upřednostní za každou cenu např. záměna obalového 
materiálu, může se stát, že někdo vymýšlí kolo od vozu, jen aby se zalíbil. Anebo zatíží přírodu 
v konečném důsledku ještě daleko více.

V Greineru to vnímáme spíše jako hledání rovnováhy v podobě obalů, které plní své funkce, a přitom 
mají co nejnižší dopad na životní prostředí. Neznamená to ustrnout na stejném bodě, ale spíše 
neustále vylepšovat, co funguje, i když je to třeba plastové. Nelze totiž opomíjet základní funkce obalu, 
společně s nimi je třeba zohledňovat i ekologii, teprve potom je obal skutečně udržitelný. Na kongresu 
Obalko jsem nabyl dojmu, že tato vize je aktuální pro obalové odborníky, FMCG i retail. Přál bych 
si, abychom ji dokázali tlumočit i širší veřejnosti. Díky organizátorům kongresu i většině 
zúčastněných je to, myslím, na dobré cestě. Děkuji vám za to.

Ivo Benda
Greiner Packaging Slušovice
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Martin Hejl
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Další fotografie z kongresu OBALKO 9 hledejte na:

www.obalko.cz

Přílohu z kongresu Obalko sestavili:

Stanislav D. Břeň (1, 4–5, 10–13, 14), David Čapek (6–9, 14).

Foto: Martin Mašín, Jeffrey Osterroth (14)

4

Díky snímkům ve 2D si můžete připomenout, jaké bylo letošní Obalko 
s ústředním tématem Tři dimenze obalů. Bylo opravdu zajímavé, posuďte 
sami: 420 účastníků, 61 trofejí pro nejlepší obaly v rámci Obalu roku, 
33 partnerů, 32 řečníků, 22 mediálních partnerů, 18 vstupů do programu, 
5 případových studií, 3 klíčoví řečníci, 2 panelové diskuse, 2 nové moderní 
provozy k prohlídce. Součástí byla také networkingová setkání Bizpack 
a večerní Obalový Business Mixer. 

OBALKO 9:
420 účastníků
pohledem fotografů
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strukce obalů v debatě sdíleli Pavla Cihlářová 
z organizace GS1 Czech Republic, Ivo Benda ze 
společnosti Greiner PackagingSlušovice, Martin 
Hejl z Thimm pack‘n‘display, Petr Chvojka z on-
line supermarketu Rohlik.cz, Martin Jahoda 
z firmy Emco a Jannis Samaras ze společnosti 
Kofola ČeskoSlovensko. Moderátorem inspi-
rativní diskuse byl šéfredaktor časopisu Svět 
balení Stanislav Břeň.

Početní účastníci v konferenčním sále se mohli 
seznámit s pohledy profesionálů na to, jak jejich 

obalový expert a někdejší předseda německého 
obalového institutu se zhostil určujícího tématu 
dneška, kterým je nepochybně udržitelnost.

Obalový průmysl čelí velkým výzvám, které 
souvisejí s rostoucím důrazem na ekologii. Na 
konkrétních příkladech Thomas Reiner ukázal, 
že některé firmy jsou při přechodu na udržitel-
nější obaly hodně daleko, ale jiné stojí teprve 
na začátku. Nutnost rozsáhlých změn v příštích 
letech bude celý průmysl tlačit k velkým inves-
ticím a  inovacím. Řečník však připomněl, že 
stále existuje mnoho nevyřešených problémů 
– technických, technologických, legislativních, 
společenských i ekonomických. Stejně tak nelze 
ztratit ze zřetele nezbytnou balanci všech funkcí 
obalu. Přednášející zmínil i nyní tolik diskuto-
vanou Zelenou dohodu pro Evropu (European 
Green Deal) a  přiblížil její možné dopady na 
packaging. Ani v této souvislosti rozhodně není 
klišé, když se hovoří jak o výrazných příležitos-
tech, tak i hrozbách.

Plasty 
a další 
 materiály, 
konstrukce, 
marketing
Tři dimenze obalu byly nejen hlavním tématem 
celého kongresu, ale také předmětem tradiční 
panelové diskuse, kterou vyvrcholil dopolední 
program. Své zkušenosti a  názory týkající se 
např. udržitelnosti, marketingu nebo kon-

Thomas Reiner

Zleva Pavla Cihlářová, Jannis Samaras, Martin Hejl, Ivo Benda

společnosti kupříkladu interně vyvažují odlišné 
požadavky na balení. Měli příležitost zjistit, jak 
různá oddělení firem spolupracují na vhodném 
balancování mezi udržitelností, marketingem 
a  konstrukcí obalu. A  nahlédli pod pokličku 
vztahů mezi hráči na trhu – jednak dodavateli 
obalů a jednak výrobci a distributory baleného 
zboží, tedy např. potravinářskými a nápojovými 
firmami, ale i maloobchodníky.

V hodinu trvající panelové diskusi se mluvilo 
kromě jiného o tom, že plasty z hlediska udrži-
telnosti rozhodně nelze považovat za „zlo“, jak 
by se nezřídka mohlo zdát třeba na základě in-
formací médií i nálad nemalé části veřejnosti. 
Jednotlivé materiály, ať už jde o plast, papír, 
sklo nebo hliník, mají své plusy i minusy a je 
zapotřebí promýšlet možnosti jejich uplatnění 
v rámci obalových řešení, případně je vhodně 
kombinovat. V případě plastů je ovšem nezbyt-
ností jejich účinná recyklace a opětovné pou-
žití, ideálně vytvoření cirkulární smyčky. Roste 
zaměření na ekodesign a jednou z novinek pak 
jsou tzv. klimaticky neutrální obaly. Současně 
nelze opomíjet funkčnost a praktičnost obalů.

Celý report v elektronické podobě na 

www.obalko.cz

Nutnost rozsáhlých 
změn v příštích 
letech bude celý 
obalový průmysl 
tlačit k velkým 

 investicím.
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Podstatnou „dimenzí“ letošního odborného 
obalového setkání byla skutečnost, že obaloví 
profesionálové se po pandemickém kongreso-
vém půstu mohli konečně setkat nikoli jen on-
line, tedy prostřednictvím obrazovek, ale naživo, 
tedy v pravém slova smyslu ve 3D. 

Kongres zahájil úvodním slovem Jeffrey Os-
terroth, generální ředitel pořádající společnosti 
Atoz Group. Účastníky přivítali i zástupci gene-
rálních partnerů kongresu, konkrétně Ivo Benda 
ze společnosti greiner packaging Slušovice, Petr 
Kaczor z Thimm pack‘n‘display a Tomáš Kugler 
z firmy Konica Minolta.

Nejen 
o  čtvrté 
 dimenzi
Hlavní konferenční program odstartoval svou 
přednáškou Ladislav Špaček. A podobně, jako 
se hovoří o  čtvrtém (prostorovém) rozměru, 

Letošní, již 9. kongres Obalko se zaměřil na tři dimenze obalu, jež hrají 
v dnešní době klíčovou roli: jde o ochranu produktu, marketing a cirkularitu. 

Obalová (r)evoluce 
ve světle kongresových 
reflektorů

poukázal známý mistr etikety na čtvrtou, taj-
nou dimenzi obalu. Jde v zásadě o náš osobní 
„obal“. Řečník přesvědčivým a  zároveň vtip-
ným způsobem nastínil fakta o  tom, jak nás 
lidé vnímají při osobním jednání, jak můžeme 
budovat vztahy typu win-win nebo proč ztrá-
címe zákazníky, a naopak jak klienty můžeme 
získávat a udržet.

Mnohé je spojeno se schopností kultivovaného 
společenského vystupování. Tipů pro efektivní 
komunikaci je podle Ladislava Špačka několik 
a vyplatí se jimi řídit: „nestěžujte si“, „nešetřete 
chválou“, „usmívejte se“ nebo „pamatujte si 
jména (a budete získávat příznivce)“, doporučil 
charismatický speaker. A neopomněl dodat, jak 
je dobré mít na paměti, že i když dnešní doba 
přináší různé problémy, jde přesto o nejšťast-
nější období našich dějin.

Udržitelné 
tsunami 
jako příleži-
tost i hrozba
Obalovým průmyslem se valí obrovská vlna udr-
žitelnosti. Závratnou rychlostí ji tlačí vpřed jak 
spotřebitelé, maloobchodníci a výrobci značko-
vého zboží, tak i zákonodárci a  investoři. Jaké 
to přináší příležitosti i rizika pro firmy v odvětví 
packagingu a jak najít správnou obalovou rov-
nováhu? O tom na kongresu Obalko 9 hovořil 
zahraniční host, jímž byl Thomas Reiner ze spo-
lečnosti Berndt + Partner Group. Respektovaný 

Reportáž

Ladislav Špaček
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dinného stříbra“, jako je Becherovka, využívá 
pokročilé digitální technologie. Na konkrétním 
příkladu Radi Uzunov ze společnosti Jan Be-
cher Pernod Ricard a Martin Muzikář z Thimm 
pack‘n‘display názorně ukázali, jaké výhody při-
nášejí digitální obaly. Tajemství legendární re-
ceptury Becherovky sice řečníci neprozradili, ale 
příběh jejího moderního obalu vylíčili detailně 
a  poutavě. Je zřejmé, že obal se musí vyvíjet 
s dobou a přizpůsobovat se aktuálním požadav-
kům trhu, logistiky i zákazníka. Právě s tím mu 
účinně pomáhají digitální technologie.

Integrace 
pomáhá
Jenny Stanley ze společnosti Appetite Creative 
následně představila výhody connected packa-
gingu neboli integrace technologií do obalo-
vého designu produktů. Patří mezi ně přidaná 
hodnota reklamních kampaní, zvýšení loajality 
zákazníků nebo podpora třídění a recyklace. Na 
případových studiích od řady klientů renomo-
vaných značek (Tetra Pak, Coca-Cola a PepsiCo) 
ukázala tato zahraniční přednášející praktické 

můžeme znečištění plasty až o 80 % snížit. A my 
chceme být součástí této změny,“ deklarovala 
Gabriela Kobesová.

In-store 
komunikace 
versus covid
Pandemie koronaviru dramaticky změnila obor 
retailu. Jak se dotkla in-store komunikace? 
Nakolik nová situace ovlivňuje segment POS/
POP materiálů a  kampaní? O  tom přednášeli 
dva zástupci asociace POPAI Central Europe, 
konkrétně Andrea Vozníková (nedávno zvolená 

prezidentka POPAI CE) a Petr Šimek (viceprezi-
dent). POS/POP komunikace v místě prodeje je 
komplexní a komplikované odvětví, jež pande-
mie ještě ztížila. Zároveň z průzkumů vyplývá, že 
i přes výrazné změny spotřebitelského chování 
se důležitost in-store komunikace zvýšila: mimo 
jiné proto, že obchody byly během lockdownu 
jednou z mála „věcí“, které zůstaly otevřené, za-
tímco v digitální sféře byli spotřebitelé on-line 
komunikací přehlceni. Resumé společného vy-
stoupení Andrey Vozníkové a Petra Šimka by se 
dalo shrnout tak, že v oblasti in-store komuni-
kace jsme právě na rozcestí a měli bychom vyra-
zit správným směrem. Což mimo jiné znamená 
nacházet v  místech prodeje vhodné a  účinné 
formy oslovení spotřebitelů.

Benefity 
digitálního 
obalu
Prostřednictvím exkluzivní případové studie 
se pak účastníci kongresu měli příležitost do-
zvědět, proč výrobce tradičního produktu a „ro-

Jenny Stanley

způsoby využití connected packagingu. Stejně 
tak se početné auditorium v konferenčním sále 
dozvědělo, jak connected packaging může při-
nést zapojení spotřebitelů i data, která značkám 
umožňují lépe rozhodovat o produktech a plá-
novat efektivnější marketingové kampaně.

Apel 
na edukaci 
zákazníků
„Pozor! Nalakováno na zeleno!“ Tímto varová-
ním zaujala ve své prezentaci Petra Koudelková 
z  Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 
Vzdělávejte svoje zákazníky, vyzvala přítomné 
zástupce firem. Spotřebitelé totiž podle ní 
řadě témat z oblasti udržitelnosti nerozumějí, 
a navíc jsou v dnešní době často vystaveni tzv. 
greenwashingu a  dalším formám manipu-

lace. „Greenwashing můžeme definovat jako 
záměrné šíření dezinformací firmou, která má 
zájem prezentovat veřejnosti environmentálně 
zodpovědný obraz sama sebe,“ zní jedna z vý-
stižných definic, kterou Petra Koudelková ve 
svém vystoupení citovala. Kromě zevrubného 
vysvětlení tohoto pojmu a  jeho vzniku upo-
zornila na praktické projevy i  příklady green-
washingu. Nastínila ovšem i paletu možností, 
jak se mu vhodnými způsoby bránit.

Vše o devátém kongresu najdete na:

www.obalko.cz

Radi Uzunov / Martin Muzikář

Andrea Vozníková / Petr Šimek

Petra Koudelková

98

M
ar

k
et

in
g

 &
 d

es
ig

n
M

ar
k

et
in

g
 &

 d
es

ig
n

M
ar

k
et

in
g

 &
 d

es
ig

n
M

ar
k

et
in

g
 &

 d
es

ig
n

M
ar

k
et

in
g

 &
 d

es
ig

n
M

ar
k

et
in

g
 &

 d
es

ig
n

M
ar

k
et

in
g

 &
 d

es
ig

n
M

ar
k

et
in

g
 &

 d
es

ig
n

Na odpoledním workshopu Marketing & de-
sign, který moderoval šéfredaktor časopisu 
Zboží&Prodej Petr Hříbal, se hovořilo také o řadě 
dalších aktuálních i odborných témat. Jak nad-
národní potravinářský koncern řeší obalovou 
revoluci ve svých závodech, například v  rámci 
ekodesignu jogurtových kelímků i  dalších 
produktů, a jakými způsoby komunikuje cirku-
laritu obalů vůči spotřebitelům? Jaký vliv má 
pandemie koronaviru na in-store komunikaci 
z pohledu renomované retailové asociace? Jaké 
jsou hlavní přínosy digitálního obalu, a to u ve-
skrze tradičního produktu, jako je Becherovka? 
Co znamená pojem connected packaging a jaká 
přidaná hodnota je s ním spojena? A v čem spo-
čívají záludnosti manipulace spotřebitelů for-
mou tzv. greenwashingu? O zájmu početného 
publika v hlavním konferenčním sále svědčilo 
i množství dotazů směřovaných na přednášející, 

K základním dimenzím obalu patří nepochybně i marketing a design. Jak se do současných obalových řešení 
konkrétně „propisují“? Jak si (ne)rozumějí s klíčovým trendem dneška, jímž je udržitelnost a směřování 
k cirkularitě? A nakolik k efektivitě marketingu a designu přispívá využití moderních digitálních technologií?

ať už položených osobně nebo prostřednictvím 
aplikace Slido.

Obalová 
(r)evoluce
Dosažení 100% recyklovatelnosti a  znovuvyu-
žitelnosti vlastních obalů už do roku 2025. 
Tento ambiciózní cíl i  náročný úkol si stano-
vila společnost Danone. Gabriela Kobesová, 
která v Danone působí na pozici R&D director 
 Essential Dairy & Plant a na starosti má 13 zemí 
severní, střední a  východní Evropy včetně ČR, 
přiblížila parametry obalové (r)evoluce v FMCG. 
V současnosti podle dostupných údajů až 41 % 
obalů celosvětově uniká mimo systém a dostává 

se do přírody. Když se do roku 2040 nic zásad-
ního nezmění, dvojnásobně se do té doby zvýší 
objem vyprodukovaného plastu a  ztrojnásobí 
se plastový odpad plující v oceánech. „Pokud se 
všichni aktéři FMCG budou podílet na změně, 

Reportáž

Gabriela Kobesová
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pack‘n‘display názorně ukázali, jaké výhody při-
nášejí digitální obaly. Tajemství legendární re-
ceptury Becherovky sice řečníci neprozradili, ale 
příběh jejího moderního obalu vylíčili detailně 
a  poutavě. Je zřejmé, že obal se musí vyvíjet 
s dobou a přizpůsobovat se aktuálním požadav-
kům trhu, logistiky i zákazníka. Právě s tím mu 
účinně pomáhají digitální technologie.

Integrace 
pomáhá
Jenny Stanley ze společnosti Appetite Creative 
následně představila výhody connected packa-
gingu neboli integrace technologií do obalo-
vého designu produktů. Patří mezi ně přidaná 
hodnota reklamních kampaní, zvýšení loajality 
zákazníků nebo podpora třídění a recyklace. Na 
případových studiích od řady klientů renomo-
vaných značek (Tetra Pak, Coca-Cola a PepsiCo) 
ukázala tato zahraniční přednášející praktické 

můžeme znečištění plasty až o 80 % snížit. A my 
chceme být součástí této změny,“ deklarovala 
Gabriela Kobesová.

In-store 
komunikace 
versus covid
Pandemie koronaviru dramaticky změnila obor 
retailu. Jak se dotkla in-store komunikace? 
Nakolik nová situace ovlivňuje segment POS/
POP materiálů a  kampaní? O  tom přednášeli 
dva zástupci asociace POPAI Central Europe, 
konkrétně Andrea Vozníková (nedávno zvolená 

prezidentka POPAI CE) a Petr Šimek (viceprezi-
dent). POS/POP komunikace v místě prodeje je 
komplexní a komplikované odvětví, jež pande-
mie ještě ztížila. Zároveň z průzkumů vyplývá, že 
i přes výrazné změny spotřebitelského chování 
se důležitost in-store komunikace zvýšila: mimo 
jiné proto, že obchody byly během lockdownu 
jednou z mála „věcí“, které zůstaly otevřené, za-
tímco v digitální sféře byli spotřebitelé on-line 
komunikací přehlceni. Resumé společného vy-
stoupení Andrey Vozníkové a Petra Šimka by se 
dalo shrnout tak, že v oblasti in-store komuni-
kace jsme právě na rozcestí a měli bychom vyra-
zit správným směrem. Což mimo jiné znamená 
nacházet v  místech prodeje vhodné a  účinné 
formy oslovení spotřebitelů.

Benefity 
digitálního 
obalu
Prostřednictvím exkluzivní případové studie 
se pak účastníci kongresu měli příležitost do-
zvědět, proč výrobce tradičního produktu a „ro-

Jenny Stanley

způsoby využití connected packagingu. Stejně 
tak se početné auditorium v konferenčním sále 
dozvědělo, jak connected packaging může při-
nést zapojení spotřebitelů i data, která značkám 
umožňují lépe rozhodovat o produktech a plá-
novat efektivnější marketingové kampaně.

Apel 
na edukaci 
zákazníků
„Pozor! Nalakováno na zeleno!“ Tímto varová-
ním zaujala ve své prezentaci Petra Koudelková 
z  Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 
Vzdělávejte svoje zákazníky, vyzvala přítomné 
zástupce firem. Spotřebitelé totiž podle ní 
řadě témat z oblasti udržitelnosti nerozumějí, 
a navíc jsou v dnešní době často vystaveni tzv. 
greenwashingu a  dalším formám manipu-

lace. „Greenwashing můžeme definovat jako 
záměrné šíření dezinformací firmou, která má 
zájem prezentovat veřejnosti environmentálně 
zodpovědný obraz sama sebe,“ zní jedna z vý-
stižných definic, kterou Petra Koudelková ve 
svém vystoupení citovala. Kromě zevrubného 
vysvětlení tohoto pojmu a  jeho vzniku upo-
zornila na praktické projevy i  příklady green-
washingu. Nastínila ovšem i paletu možností, 
jak se mu vhodnými způsoby bránit.

Vše o devátém kongresu najdete na:

www.obalko.cz

Radi Uzunov / Martin Muzikář

Andrea Vozníková / Petr Šimek

Petra Koudelková
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Kde je 
průsečík 
mezi eko-
logičností 
a praktič-
ností
Úvodní část sekce Udržitelnost byla věnována 
panelové diskusi nazvané Svět se mění a obaly 
s ním. Vystoupili zástupci firem, které jsou na 
trhu už od minulého století, a diskutovali o tom, 
jakým vývojem prošly obaly jejich společností. 

Panelovou diskusi vedl provozní ředitel Eko-
-komu Petr Šikýř a k debatě si přizval Jiřího N. 
Salamánka (Efko Cz), Petra Kopáčka (Danone) 
a  Pavla Hampejse (Unilever). Diskutovala se 
např. úskalí používání cirkulárních materiálů. 
„Když chcete změnit kelímek na PET, musíte 
zvolit novou linku,“ uvedl Petr Kopáček a dodal: 

„Pokud budeme mít obaly skvěle recyklova-
telné, budou drahé, nepraktické a  problema-
tické. Hledáme průsečík mezi praktičností 
a  ekologičností.“ Konkrétně Danone omezuje 
potištěnou plochu nebo volí monomateriály. 
Svůj pohled na budoucí, ale vlastně už současný 
vývoj sdílel také Pavel Hampejs: „Musíme při-
nést obal, který je recyklovatelný, ideálně z recy-
klátu, spotřebitele musíme naučit třídit, a pak se 
musí obaly dobře recyklovat. Z ideálního obalu 
nebude žádný odpad, případně se po spotřebo-
vání dostane zpátky do výrobního cyklu.“ Jiří N. 
Salamánek hovořil o možnostech dalšího odleh-
čování skleněných obalů, ale zároveň upozornil, 
že je třeba zachovat všechny potřebné funkce. 
A přidávat i nové, které mohou spotřebitelům 
ulehčit „práci“, např. práci při  otvírání sterilo-
vaných okurek. Ukázal přitom víčko, které „ne-
diskriminuje“ ženy a  děti. „Tohle víčko otevře 
i  můj malý syn. Uchopí, otočí, víčko je znovu 
použitelné,“ představil novinku s tím, že se zde 
snoubí funkce obalová a marketingová s přida-
nou hodnotou pro zákazníka. 

Miluju, 
ale více 
 nezaplatím
Vystoupení Szilárda Vargyase mělo také mnoho 
společného s udržitelností. Trade marketing ma-
nager společnosti Kifli.hu prezentoval výsledky 
testu tzv. papírových lahví, který se uskutečnil 
v  létě tohoto roku. Kifli.hu (součást skupiny 
Rohlik Group) nabídl 2000 lahví rostlinného 

nápoje AdeZ od společnosti Coca-Cola Com-
pany zákazníkům a ptal se jich, co lahvi říkají. 
Prototyp papírové lahve byl vyvíjen v  brusel-
ských R&D laboratořích společnosti Coca-Cola 
v rámci spolupráce s dánským start-upem The 
Paper Bottle Company (Paboco) (podporova-
ným společnostmi Alpla a BillerudKorsnäs) a za 
přispění společností Carlsberg, L’Oréal a  The 
Absolut Company. Láhev je většinově tvořena 
papírovou skořepinou, uvnitř je recyklovatelná 
plastová vložka (budoucím cílem je zbavit se 
této vrstvy) a součástí je plastové víčko. Výsledky 
testování v  Maďarsku představují povzbuzení 
pro všechny, kteří fandí podobným obalovým 
experimentům. Podle prezentovaných výsled-
 ků 95  % spotřebitelů „milovalo“ myšlenku 
papírové lahve. Celých 85 % účastníků testu 
upřednostňovalo produkt zabalený v papírové 
lahvi. Více než 68 % si užívalo zážitek pití z papí-
rové lahve a přes 70 % by lahve silně doporučilo 
ostatním. Méně povzbudivá je už skutečnost, že 
pouze 30 % spotřebitelů by bylo ochotno si za 
takovou lahev zaplatit více. 

Zleva Petr Šikýř, Pavel Hampejs, 
Jiří N. Salamánek, Petr Kopáček

Szilárd Vargyas
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Moderní 
technologie 
reagují na 
požadavky 
trhu 
Úvodní minuty sekce Technologie a  transport 
patřily hned trojici přednášejících. Vystoupili 
Tomáš Kugler a  Peter Lauko (oba Konica Mi-
nolta) a Jaroslav Vidra (Litograf) a prezentovali 
systém pro výrobu etiket. Ve středu zájmu se 
vedle popisu dlouhodobé spolupráce obou 

firem ocitala samozřejmě technologie, a to tis-
kové stroje, které byly v době svého nasazení 
u klienta jen v několika exemplářích na světě 
či v  Evropě. „V  dnešní době je na trhu obrov-
ská konkurence a i velké firmy se snaží oslovit 
své zákazníky nějakými variacemi obalů nebo 
etiket. A toto všechno umožňuje digitální tech-
nologie,“ uvedl Jaroslav Vidra. Dále byla řeč 
o trendech jako zmenšování zakázek, zvyšování 
jejich počtu, nákladech či kvalitě tisku. Vývoj na 
trhu podle přednášejících jednoznačně podpo-
ruje rozvoj digitálního tisku a dalších digitálních 
technologií.

Potenciál 
blockchainu 
nejen 
v obalovém 
průmyslu

Tři prezentace a panelová diskuse ve zúženém formátu vyplnily část 
konferenčního odpoledne těm účastníkům, kteří se primárně zajímají 
o obalové technologie a transportní balení. 

O  bitcoinu slyšel zřejmě každý, kdo se aspoň 
trochu zajímá o  svět technologií, sdílení či fi-
nancí. Bitcoin je však pouze nejviditelnější částí 
technologie, která se označuje jako blockchain, 
resp. DLT (distributed ledger technology). De-
centralizované zpracování transakcí dnes není 
otázka pouze platebních systémů, ale v  praxi 
působí v mnoha oblastech. Právě o technologii 
blockchain a  její aplikaci hovořil Petr Čermák 
z Blockchain Connect / Czech Alliance. V prezen-
taci rekapituloval stav k  letošnímu roku a při-
pomněl několik reálných projektů, jež dosáhly 
většího rozšíření v  zahraničí (FoodTrust, Ever-
ledger) nebo i v tuzemsku (ELA Chain). Hovořil 
také o možnostech blockchainu v oblasti packa-
gingu, jakkoliv v tomto segmentu na opravdu 
významnou aplikaci stále čekáme. 

Grafická 
data auto-
matizovaně
Slovenský výrobce etiket Purgina se už před del-
ším časem rozhodl, že potřebuje automatizovat 
zpracování dat. V té době se firma inspirovala 
hlavně u  podobných společností v  zahraničí, 
nyní se know-how přenáší (minimálně pro-
střednictvím Obalka) dále. Firma Purgina vstou-
pila do spolupráce s dodavatelem technologie 
M&P a vybrala si řešení firmy Esko, kterou M&P 

dlouhodobě zastupuje na Slovensku. S přípa-
dovou studií za Purginu vystoupila Dana Kilár-
ska a za M&P Anton Puškár. Popsali spolupráci 
a společné projekty, přičemž vyzdvihli zejména 
dlouhodobost a férovost vzájemných vztahů. Vý-
znamná část prezentace se věnovala nastavení 
workflow tak, aby obě strany dokázaly rychle 
a efektivně plnit požadavky zákazníků. 

Palety jako 
velké téma
Paletový trh nyní prochází dynamickým vývo-
jem. Zájem o tento základní logistický obal vy-
střelil v souvislosti s pandemií, která výrazně na-
rušila dodavatelské řetězce. Nedostatek dřeva, 
spojovacího materiálu či opravárenských kapa-
cit vedl ke zvýšení cen v  řádu stovek procent. 
Prohloubily se také všeobecně známé nešvary, 
jako např. „ztráty“ palet. Zásadní problém před-
stavuje rovněž zhoršení kvality palet, které na 
trhu obíhají. „Dodáme paletu dobré kvality, ale 
zpátky ji dostaneme v horší jakosti,“ podotýká 
Pavel Pánek z  Budějovického Budvaru. Milan 
Kovařík (Zemský výbor Epal pro ČR a SR) v dis-
kusi zmínil, že tento aspekt považuje za velmi 
důležitý, a domnívá se, že existuje velký poten-
ciál zejména při vyjednávání s maloobchodními 
řetězci. O problémech a výzvách paletového trhu 
diskutoval také Tomáš Körner (Geis CZ), který 
v závěru vyjádřil přesvědčení, že vlivem svých 
benefitů zůstane dřevěná paleta v logistice ještě 
dlouho nepřekonána.

Reportáž

Prezentace z celého
kongresu stahujte na:

www.obalko.cz

Zleva Tomáš Kugler, Peter Lauko, Jaroslav Vidra

Dana Kilárska / Anton Puškár

Zleva Pavel Pánek, Tomáš Körner, Milan Kovařík

Petr Čermák
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a  ekologičností.“ Konkrétně Danone omezuje 
potištěnou plochu nebo volí monomateriály. 
Svůj pohled na budoucí, ale vlastně už současný 
vývoj sdílel také Pavel Hampejs: „Musíme při-
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musí obaly dobře recyklovat. Z ideálního obalu 
nebude žádný odpad, případně se po spotřebo-
vání dostane zpátky do výrobního cyklu.“ Jiří N. 
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A přidávat i nové, které mohou spotřebitelům 
ulehčit „práci“, např. práci při  otvírání sterilo-
vaných okurek. Ukázal přitom víčko, které „ne-
diskriminuje“ ženy a  děti. „Tohle víčko otevře 
i  můj malý syn. Uchopí, otočí, víčko je znovu 
použitelné,“ představil novinku s tím, že se zde 
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nou hodnotou pro zákazníka. 
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Vystoupení Szilárda Vargyase mělo také mnoho 
společného s udržitelností. Trade marketing ma-
nager společnosti Kifli.hu prezentoval výsledky 
testu tzv. papírových lahví, který se uskutečnil 
v  létě tohoto roku. Kifli.hu (součást skupiny 
Rohlik Group) nabídl 2000 lahví rostlinného 

nápoje AdeZ od společnosti Coca-Cola Com-
pany zákazníkům a ptal se jich, co lahvi říkají. 
Prototyp papírové lahve byl vyvíjen v  brusel-
ských R&D laboratořích společnosti Coca-Cola 
v rámci spolupráce s dánským start-upem The 
Paper Bottle Company (Paboco) (podporova-
ným společnostmi Alpla a BillerudKorsnäs) a za 
přispění společností Carlsberg, L’Oréal a  The 
Absolut Company. Láhev je většinově tvořena 
papírovou skořepinou, uvnitř je recyklovatelná 
plastová vložka (budoucím cílem je zbavit se 
této vrstvy) a součástí je plastové víčko. Výsledky 
testování v  Maďarsku představují povzbuzení 
pro všechny, kteří fandí podobným obalovým 
experimentům. Podle prezentovaných výsled-
 ků 95  % spotřebitelů „milovalo“ myšlenku 
papírové lahve. Celých 85 % účastníků testu 
upřednostňovalo produkt zabalený v papírové 
lahvi. Více než 68 % si užívalo zážitek pití z papí-
rové lahve a přes 70 % by lahve silně doporučilo 
ostatním. Méně povzbudivá je už skutečnost, že 
pouze 30 % spotřebitelů by bylo ochotno si za 
takovou lahev zaplatit více. 

Zleva Petr Šikýř, Pavel Hampejs, 
Jiří N. Salamánek, Petr Kopáček

Szilárd Vargyas
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O  nejúspěšnějších obalových projektech této 
soutěže jsme obsáhle referovali ve Světě 
balení 112/2021. Připomeňme tedy jen, že 
nejúspěšnější firmou – letos s devíti oceněnými 
obaly – se stala společnost Thimm The Highpack 
Group. Na pomyslné druhé místo – se šesti 
oceněnými exponáty – vystoupala firma Smurfit 
Kappa. Soutěž je každoročně organizována oba-
lovou asociací Syba a je jedinou certifikovanou 
obalovou soutěží v Česku a na Slovensku, urče-
nou pro české i zahraniční firmy, které se podílejí 
na zajímavém obalovém řešení. Kompletní 
výsledky najdete také na webu obalroku.cz. 

Po ceremonii 
večírek ve 3D
Pandemie „zařízla“ společenské setkávání. Proto se předchozí kongres Obalko musel uskutečnit nejen online, 
ale také bez společenského rozměru. Ten má především dvojí podobu. Po skončení konferenčního programu přichází 
čas na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Obal roku. Ceremonie to není ledajaká, protože např. letos se během ní 
předalo na šedesát různých ocenění ve 14 kategoriích. 

Večerní program se poté „přehoupl“ do své 
méně oficiální části – totiž společenského 
večírku, který už tradičně nese označení Obalový 
Business Mixer. Účel je v podstatě jednoduchý: 
Při sklence a lahodném pokrmu si můžete ne-
formálně promluvit se svým současným nebo 
budoucím obchodním partnerem. Přitom 
nejen k poslechu, ale především k tanci hrála 
kapela Prague Rockabilly Cats. Do tematického 
zaměření tohoto Obalka spadaly také virtuální 
simulátory a další 3D atrakce. 

Více snímků najdete i na LinkedInu:

linkedin.com/showcase/svetbaleni
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Multipacky 
bez fólie
Přednášející (Michal Matys, Pivovar Svijany; 
Jiří Andrš, Pivovar Clock; Jan Kaprhál, Smurfit 
Kappa) pojali vystoupení jako show, při které 
nechybějí připíjení na zdraví a vtípky. Bylo to 
zcela na místě. Tématem bylo udržitelné ře-
šení pro pivní multipacky, a pivo – jak známo 

– je nápojem, který lidi sbližuje a  vede ke 
komunikaci. Cílem této velmi komunikativní 
prezentace bylo poukázat na skutečnost, že 
smršťovací fólie nemusí být jediným řešením 
pro skupinové balení pivních plechovek. Papí-
rový obal TopClip začal jako první v Česku pou-
žívat minipivovar Clock z Potštejna a do svého 
nabídky ho zařadil i  Pivovar Svijany. Dvojí 
případová studie poukázala na to, jaké mají 
oba pivovary dosavadní zkušenosti. Obal zau-
jal, a tak z publika přišlo několik otázek, jedna 
z  nich se týkala např. vlhkosti. Jan Kaprhál 
připustil, že když papír zmokne, samozřejmě 
ztrácí své charakteristiky. Zároveň uvedl, že 
právě za účelem udržitelnosti nechtějí obal 
opatřovat plastem nebo speciálními potahy, 
a  připomněl mnohé benefity tohoto řešení 
včetně skutečnosti, že TopClip získal Obal 
roku 2021. Další dotaz se týkal zmenšení plo-
chy pro marketingová sdělení. Michal Matys 
ale uvedl, že z jejich pohledu se plocha nijak 
nezmenšila, protože přiznávají plechovky, 
jejichž potisk marketingově funguje velmi 
dobře. A  samotný TopClip dostatečně slouží 
pro další marketingové i jiné údaje. 

„Z“ jako 
zálohovaný
Následovalo téma, které – jak se dnes říká – 
rozděluje společnost. Zálohovat, nebo nezálo-
hovat? Na Slovensku se rozhodli, že od 1. ledna 
2022 spustí zálohování plastových lahví a ple-
chovek. Systém představila a  mnoho otázek 
zodpověděla Lucia Morvai, která vystoupila za 
organizaci Správca zálohového systému (SZS). 
Uvedla, že se Slovensko „učí od úspěšných“, 
a  připomněla existenci zálohových systémů 
v  zahraničí – Dánsku, Estonsku, Finsku, Ně-
mecku, Litvě, Nizozemsku, Norsku, Švédsku, 
Chorvatsku či na Islandu. Implementace sys-
tému na Slovensku probíhá velmi rychle – v září 
2019 byl schválen příslušný zákon, na začátku 
loňského roku vzniklo konsorcium, které po-
dalo přihlášku do výběrového řízení na SZS. 
Na začátku letošního roku ministerstvo život-
ního prostředí pověřilo konsorcium k založení 
systému a  chvíli nato byla provedena regist-
race. Už v polovině března 2021 byl oznámen 
začátek činnosti SZS. Zákonnou povinnost 
odběru mají prodejny s plochou nad 300 m2, 
v polovině října šlo o 1100 prodejen, zhruba 
stejný počet obchodů se do systému zapojil 
dobrovolně. Do roku 2025 by měl systém mít 
až 6500 prodejních míst, která budou odebírat 
obaly opatřené emblémem s písmenem Z v re-
cyklačním kolečku. 

Nelehká 
túra
Udržitelnost je o  hledání cest. Tak zněl název 
závěrečné prezentace Jannise Samarase z Ko-
foly, který – přidržuje se turistické terminologie 
– označil cestu k udržitelnému balení jako ob-
tížnou túru s mnoha nevyšlapanými úseky. Při-
pomněl například to, co bylo v Česku před pár 

lety „hitem udržitelnosti“, totiž papírové tašky. 
Po jedné studii VŠCHT se ukázalo, že papírová 
verze se stává udržitelnějším řešením až po 
mnoha cyklech použití, jejichž počet ale zcela 
zásadně naráží na bariéru životnosti samotné 
tašky. Jannis Samaras na základě výsledků LCA 
představil, kde se Kofola vidí z hlediska udržitel-
ného balení. Cílem je maximálně využívat cirku-
lující obaly, tedy vratný KEG, rPET a vratné sklo. 
Na výpočtu také názorně ukázal, jak se drasticky 
mění uhlíková stopa při sběru a recyklaci. Napří-
klad uhlíková stopa plechovek se při recyklaci 
sníží až pětinásobně. Významných pozitivních 
dopadů lze dosáhnout např. při používání 
uzávěrů z  recyklovaného hliníku. Přednášející 

dále představil několik konkrétních obalových 
počinů v rámci Kofoly ČeskoSlovensko – např. 
sud na Rajec, Kláštornou v rPET, projekt nápojů 
ve vratných lahvích Cirkulka, odstranění PVC 
sleevu ve prospěch PET rukávu, palety z  recy-
klovaného plastu nebo nahrazování brček pítky. 
Svou inspirativní přednášku zakončil opět turi-
stickým apelem: Správná túra je ta, u které se 
aspoň trochu zapotíte. 

Kompletní report 
z Obalka ke stažení na:

www.obalko.cz

Lucia Morvai 

Jannis Samaras

Zleva Jan Kaprhál, Jiří Andrš, Michal Matys



O  nejúspěšnějších obalových projektech této 
soutěže jsme obsáhle referovali ve Světě 
balení 112/2021. Připomeňme tedy jen, že 
nejúspěšnější firmou – letos s devíti oceněnými 
obaly – se stala společnost Thimm The Highpack 
Group. Na pomyslné druhé místo – se šesti 
oceněnými exponáty – vystoupala firma Smurfit 
Kappa. Soutěž je každoročně organizována oba-
lovou asociací Syba a je jedinou certifikovanou 
obalovou soutěží v Česku a na Slovensku, urče-
nou pro české i zahraniční firmy, které se podílejí 
na zajímavém obalovém řešení. Kompletní 
výsledky najdete také na webu obalroku.cz. 

Po ceremonii 
večírek ve 3D
Pandemie „zařízla“ společenské setkávání. Proto se předchozí kongres Obalko musel uskutečnit nejen online, 
ale také bez společenského rozměru. Ten má především dvojí podobu. Po skončení konferenčního programu přichází 
čas na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Obal roku. Ceremonie to není ledajaká, protože např. letos se během ní 
předalo na šedesát různých ocenění ve 14 kategoriích. 

Večerní program se poté „přehoupl“ do své 
méně oficiální části – totiž společenského 
večírku, který už tradičně nese označení Obalový 
Business Mixer. Účel je v podstatě jednoduchý: 
Při sklence a lahodném pokrmu si můžete ne-
formálně promluvit se svým současným nebo 
budoucím obchodním partnerem. Přitom 
nejen k poslechu, ale především k tanci hrála 
kapela Prague Rockabilly Cats. Do tematického 
zaměření tohoto Obalka spadaly také virtuální 
simulátory a další 3D atrakce. 

Více snímků najdete i na LinkedInu:

linkedin.com/showcase/svetbaleni
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Laserový výsek 
ve  Všetatech, miliarda 
plechovek ve Stříbře

Jednou z „atrakcí“ v závodě Thimm pack‘n‘dis-
play je stroj Highcon Beam 2C pro digitální la-
serový výsek vlnité lepenky. Ten řeže i gravíruje 
lepenku s naprostou přesností a rylování umož-
ňuje technologie DART (Digital Adhesive Rule 
Technology). Celý pracovní proces od návrhu 
až po vlastní výrobu probíhá digitálně, bez vý-
sekových forem, což přináší flexibilitu a rychlost. 
Tento stroj je prozatím jediný v Evropě, respek-
tive na celé východní polokouli, jak poznamená-
vají představitelé společnosti Thimm pack‘n‘dis-
play, která do tohoto zařízení investovala zhruba 
dva miliony eur. Pokročilá laserová technologie 
dokáže vyříznout takové konstrukce z vlnité le-
penky, jež byly doposud jen obtížně vyrobitelné 
nebo dokonce vůbec nerealizovatelné. Konkrétní 
výrobky si účastníci mohli na místě „osahat“. Dal-
ším takovým příkladem, který vzbudil pozornost 

přítomných, je 134 metrů dlouhý zvlňovací stroj 
MF-A  od bavorského výrobce BHS Corrugated 
Maschinen- und Anlagenbau. Díky instalaci 
nového stroje, k němuž došlo na počátku roku 
2021, zvýšila společnost kapacitu pro výrobu vl-
nité lepenky ve svém tuzemském závodě až o 30 
procent. Zařízení dokáže optimálně zpracovávat 
digitálně potištěné role, a  je tak vhodné pro 
velké i malé série. 

Na kraji Stříbra na Tachovsku funguje už přes 
rok zbrusu nová továrna na výrobu hliníko-
vých nápojových plechovek, kterou tu za 100 
milionů eur vybudovala společnost Canpack. 
Výroba plechovek, která se odehrává uvnitř, je 
zajímavá z  technologického i  logistického po-
hledu. A nelze odhlédnout také od skutečnosti, 
že v době pandemie se tento obalový formát stal 

hitem. Proto je Canpack hlavním dodavatelem 
plechovek pro Plzeňský Prazdroj, který využívá 
blízkosti závodu a  přijímá obaly v  režimu JIT. 
Na začátku výroby narazíme na obří role hliní-
kové slitiny. Kotouče, které jsou dodány z výrob 
v západní Evropě, váží přes deset tun. Výrobní 
proces začíná na stroji, který vyrazí plechový 
kroužek a vytvaruje základní hliníkovou misku. 
Komponenta putuje do stroje, kterému říkají 
body maker a jenž formuje tělo plechovky. Ple-
chovkový základ je „vytažen“ do výšky přibližně 
20 centimetrů. Pak přichází na řadu oříznutí 
horní části a zaoblení krčku tak, aby spotřebitel 
mohl svůj oblíbený nápoj pít přímo z plechovky. 
Další fáze technologického procesu zahrnuje 
kontrolu nežádoucího třepení nebo drobných 
zbytků kovu v těle plechovky a nanesení vnitř-
ního laku.  Na přirozeně stříbrnou plechovku se 
v několika krocích nanáší až osm inkoustových 
barev. Jednotlivé části závodu propojují doprav-
níky. Od vyražení po expedici a  zaskladnění 
urazí plechovky mnoho set metrů, což trvá při-
bližně 45 minut. Výrobní linka dokáže za hodinu 
vyprodukovat až 150 000 plechovek, za rok pak 
přibližně miliardu kusů. Každý účastník si od-
nesl nevšední plechovku s Plzeňským Prazdro-
jem, která vznikla při příležitosti vyrobení právě 
miliardy plechovek. Celá výprava se pak vydala 
na oběd do Plzeňského Šenku a následně na 
prohlídku Plzeňského Prazdroje. 

V rámci sekce Balení v akci vyrazili účastníci kongresu Obalko 9 do provozů 
společností Thimm pack‘n‘display a Canpack.
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Kompletní reportáže 
z Thimmu a Canpacku 

čtěte na:
www.svetbaleni.cz
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13.–14. 10. 2022
Aquapalace Hotel Prague

10

Zapište si do diáře
termín dalšího kongresu

NASKENUJTE A ULOŽTE 
UDÁLOST PŘÍMO DO KALENDÁŘE 

 POMOCÍ SVÉHO SMARTPHONU
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