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Záměry a tvrdá realita
Každý ročník obalového kongresu Obalko nese hlavní téma. Důvodem je, že chceme lidi nalákat k účasti obsahem — tím, co uslyší 
v konferenčním programu. Pro jubilejní 10. ročník jsme se už na začátku roku rozhodli pro téma FuturePack: Zaostříme na budoucnost 
balení, a to po úzkých konzultacích s lídry obalového trhu, kteří řekli, že bychom se měli zaměřit na budoucnost obalů po pandemii.

Koncem ledna jsme zveřejnili první inzeráty s tímto tématem a dominantním obrázkem skenujícího oka. Byli jsme hrdí na to, že jsme měli 
ústřední téma tak brzy, abychom ho mohli od samého začátku komunikovat s trhem. Svět se však změnil jen o měsíc později. Ruská invaze 
na Ukrajinu zhoršila již tak napjatou ekonomiku a podmínky, ve kterých obalový trh fungoval. Náklady na energii raketově vzrostly, 
materiálu byl ještě větší nedostatek, spotřebitelé začali kvůli inflaci omezovat výdaje a zaměstnanci byli nervózní. Naše pečlivě vybrané 
téma ztratilo na aktuálnosti. Nikdo totiž nechtěl mluvit o budoucnosti, když přítomnost byla tak stresující.

Místo toho, abychom téma zavrhli, nechali jsme ho, protože jsme věřili, že do října budou lidé 
připraveni znovu hovořit o budoucnosti obalů. Odpolední sekce jsme věnovali budoucnosti. 

Avšak abychom nepůsobili slepě v současné realitě, zaměřili jsme dopolední program na aktuální 
hrozby pro obalový trh. Věříme, že naše snaha o rovnováhu současnosti a budoucnosti vyšla.

A trh s naším přístupem souhlasil. Letošního kongresu Obalko se zúčastnilo rekordních 
480 obalových profesionálů, což je důkazem toho, že po pandemii mají lidé hlad po inspiraci 

a možnosti navázat kontakty s kolegy z oboru. A zdá se, že naše snaha vytvořit 
podnětný konferenční program se vyplatila, protože lidem se program líbil více 

než u předchozích ročníků. 

Rád bych poděkoval všem obalovým profesionálům, kteří letos na Obalko přišli, 
rekordnímu počtu partnerů, inspirativním řečníkům a v neposlední 
řadě neuvěřitelně zdatnému organizačnímu týmu Obalka.

Pokud jde zase o budoucnost, nebojte se. Neusneme na vavřínech. 
Již nyní plánujeme 11. ročník kongresu Obalko, který se bude konat 

19.—20. října 2023. Pro nadcházející ročník už „brainstormujeme“ 
témata, která snad tentokrát budou aktuální minimálně do doby 
konání kongresu…

Jeffrey Osterroth
Atoz Group
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Zástupci zlatých partnerů, 

Ivo Benda a Martin Hejl, 

gratulují k 10. výročí 

kongresu Obalko.
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Obalový průmysl se 
s hrozbami vyrovná
Opět po roce se podařilo postavit skvělý kongres. Jeho jubilejní desátý ročník s rekordní návštěvností téměř 500 účastníků ukazuje, 
že oblast packagingu je velmi atraktivní. A na přitažlivosti dále získává. Proč? 

Nemáme před sebou lehký rok. Zejména vývoj cen energií dává tušit, že tato klíčová komodita, krev moderní společnosti, bude 
v krátkodobém i střednědobém horizontu podstatně dražší, než na co jsme byli zvyklí donedávna. Od energií se odvíjí prakticky vše, 
obaly nevyjímajíce. Naše společnost vyrábí plastové obaly. I když roste podíl recyklátu, v materiálu je stále obsaženo velké procento 
panenského plastu. Jak všichni víme, vyrábí se z ropy, která je jednou z těch energetických komodit, jež výrazně podražily. Navíc veškeré 
zpracování plastu, tolik potřebného pro celý obalový trh, je energeticky poměrně náročné. 

Vedle energií, které osobně považuji za největší výzvu současnosti, se na kongresu diskutovaly 
také další hrozby. Na přetřes přišly inflace a nárůst spotřebitelských cen, které výrazně 
ovlivňují nákupní chování. Dále jsme se zabývali nedostatkem kvalifikovaného 
personálu, s nímž se sice potýkáme už možná deset let, ale pandemie jej ještě umocnila. 
A v důsledku pandemie, někdy až drakonických protiepidemických opatření zejména 
v Číně a války na Ukrajině tu trvá narušení dodavatelských řetězců. Někde v pozadí 
pak „tikají“ výzvy spojené se životním prostředím a klimatem, demografickým vývojem 
a zadlužením České republiky. 

Zkrátka je toho před námi, výrobci obalů, našimi zákazníky i celou společností, docela dost. 
I přes lavinu hrozeb věřím, že se nám je podaří překonat, a proto věřím v budoucnost obalů 
a českého obalového průmyslu. Bylo nám ctí být opět zlatými partnery kongresu 
Obalko a už se těšíme na příští ročník. Pořadatelé jistě přijdou se zajímavými 
a neméně aktuálními tématy jako letos. 

Ivo Benda
Greiner Packaging Slušovice
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Deset let jsme zlatí
Letošní rok byl pro kongres Obalko, jeho organizátory a naši společnost Thimm jubilejní. Desátý ročník pro nás znamenal deset účastí jako 
zlatého, spoluzakládajícího partnera, a na to jsme velmi hrdí. Obalko nám vyrostlo do respektované kvality, což opakovaně potvrzují počty 
jeho návštěvníků. A proto se i my přidáváme ke skandování fanoušků Obalka – „Jeffe děkujem!“, které znělo tribunou při úvodní řeči. 

V Thimm se nám daří plnit cíl, který jsme si vytyčili – stát se v České republice průkopníkem digitálních technologií při výrobě obalů. 
Běžně používáme digitální tisk (prep-print) při výrobě předtištěných přířezů z vlnité lepenky i digitální laserový výsek pro výrobu obalů, 
a právě proto jsme se při prezentaci se společností Refork zaměřili na představení brzké „digitální“ 
budoucnosti obalů. V prezentaci na téma „FuturePack vzniká už dnes“ jsme účastníkům ukázali, 
jak každý obal díky digitálnímu tisku může mít svůj vlastní unikátní kód (např. QR). Účastníci tak 
získali praktickou zkušenost, jak mohou výrobci zboží pomocí obalu komunikovat napřímo se svým 
zákazníkem. Představili jsme, jak díky digitálním technologiím zabalit produkt do jedinečného 
a udržitelného obalu, který přináší nové funkce, jako je např. využití rozšířené reality (AR). To vše 
jsme účastníkům ukazovali i na našem stánku, kde si rozšířenou realitu mohli sami i vyzkoušet.

Radost nám udělala dvě ocenění v soutěži Obal roku. Získali jsme cenu v prémiové kategorii 
Nápoje za obal Exkluzivně vypáleno!, který jsme navrhli a vyrobili pro společnost Palírna 
U Zeleného stromu. Za jedinečný a nezařaditelný Ulala Box Pavlíny Lubojatzky jsme obdrželi 
ocenění v kategorii Ostatní. Jako společnost jsme tak dokázali, že již dávno nejsme pouze 
Thimm Packaging, „krabicář“ ze Všetat, ale Thimm pack’n’display. 

Když se ohlédneme za celým letošním rokem, jsme hrdí, že už podesáté jsme byli 
zlatými partnery kongresu. V příštím roce se bude konat jedenáctý 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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Letošní ročník česko-slovenského 
obalového kongresu Obalko, 
který se uskutečnil 13. a 14. října 
v Aquapalace Hotelu Prague, byl 
mimořádný. Konal se už podesáté 
a přitáhl pozornost historicky 
rekordního počtu téměř 
500 účastníků. 

OBALKO 10:
Téměř 500 účastníků 
ve fotokronice 480

2043
účastníků

mediálních partnerů

řečníků
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Více fotografií z kongresu Obalko 10 najdete na:

www.obalko.cz 

Do přílohy z kongresu přispěli:

Stanislav D. Břeň (1, 4–7, 9–10, 13), David Čapek (8–9, 11–12, 14).

Foto: Martin Mašín
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Letošní ročník kongresu přinesl zajímavou pro-
gramovou inovaci. Namísto jednoho úvodního 
řečníka vystoupili čtyři lidé. A  každý z  nich se 
věnoval jedné hrozbě, které pořadatelé identifi-
kovali jako klíčové pro obalový trh a průmysl. Šlo 
o narušení dodavatelských řetězců a nedostatek 
materiálu, včetně recyklátů, dále o energetickou 
krizi, na třetím místě byla řeč o nedostatku kva-
lifikované pracovní síly a  konečně čtvrtý bod 
zahrnoval inflaci, rostoucí spotřebitelské ceny 
a dopady na chování zákazníků. 

Jednotlivých programových bodů se zhostili 
následující odborníci: Jake Weighell (Smithers), 
Josef Kotrba (nezávislý konzultant), Jaroslava 
Rezlerová (ManpowerGroup), Linda Straková 
(NielsenIQ). 

Navzdory 
krizím 
 obalový trh 
roste
Jake Weighell reprezentoval konzultační spo-
lečnost se stoletou historií Smithers. V úvodu 

Mohlo by to být označení nějaké spotřebitelné akce: 4 + 1. Ve skutečnosti 
jde o číselný popis úvodní části programu letošního jubilejního Obalka. 
Po slavnostním přivítání a představení partnerů totiž následovaly čtyři 
odborné prezentace na čtyři klíčová témata a poté panelová diskuse, 
která tato témata reflektovala. 

naznačil hlavní megatrendy: „Růst populace 
a  urbanizace, technologické změny a  zvyšu-
jící se povědomí o  životním prostředí trvale 
a významně mění způsob, jakým žijeme a pra-
cujeme.“ Připomněl, že navzdory narušení do-
davatelských řetězců, změn spotřebitelských 
preferencí a růstu cen materiálů, obalový trh má 
globálně rostoucí potenciál. Podle Smithers na-
roste v letech 2021–2026 o téměř pětinu z 1,0 
na 1,2 bilionu dolarů. 

Jake Weighell se poté zaměřil na trendy na 
obalovém trhu: Udržitelnosti Regulace a  le-
gislativa; E-commerce; Technologie a inovace; 
Narušení dodavatelských řetězců; Dostupnost 
a  cena materiálů. Velkou pozornost věnoval 
inovacím a smart packagingu, které jsou podle 
něj schopny reagovat na současné hrozby a zá-
roveň odkrýval budoucí příležitosti. Připomněl 
například, že lidé dnes používají mobilní 
telefony mnohem častěji a  z  více důvodů 
a obalový trh z toho může těžit například díky 
využití technologií rozšířené reality. Rostoucí 
zájem přisuzuje také oblasti e-commerce, ve 
které se etablovaly především obaly z kartonu 
a lepenky. 

Zaměřit 
se na 
 energetické 
úspory
O  vývoji energetického trhu hovořil Josef 
Kotrba, který do srpna 2022 vedl tým energe-
tického poradenství české pobočky Deloitte, kde 
také působil jako chairman. Nyní se zabývá kon-
zultacemi velkých projektů v elektroenergetice. 
V úvodu své prezentace promítl křivky cen plynu 
a elektřiny za poslední dva roky, aby nenechal 
nikoho na pochybách, že energie nyní před-
stavují zcela zásadní problém. „Cena elektrické 

energie, stanovená energetickou burzou, silně 
koreluje s cenou plynu – příčinou je Německo, 
které používá plynové elektrárny jako zavírací 
zdroj. Poptávka po plynu je velmi neelastická – 
i malé snížení celkových dodávek vede k prud-
kému růstu ceny,“ uvádí Josef Kotrba. Naděje 
na normalizaci dodávek z Ruska je podle před-
nášejícího mizivá. Náhrada „východních“ zdrojů 
je ve střednědobém horizontu možná, ale bude 
ekonomiku něco stát. Josef Kotrba se dále vyjá-
dřil na margo Zelené dohody pro Evropu a po-
volenek: „Green deal nebude ani odložen, ani 
zrušen – patrně jen mírně modifikován, aby re-
flektoval situaci s plynem. V povolenkách zatím 
není kompromis, který by vedl ke snížení ceny, 
ani na stole.“ 

Dále ve stručnosti popsal situaci s energetickými 
trhy: „Burzovní systém je založen na takzvaných 
marginech, kdy při růstu ceny musí prodávající 
finančně dorovnat rozdíl mezi cenou, za kterou 
energii prodal, a její hodnotou v posledních ce-
nách. Efektivně tak prodávající nejsou ochotni 
nabízet ani za enormní ceny – při dalším růstu 
cen by se totiž dostali do existenčního ohro-
žení.“ Zhodnotil také míru státní podpory u nás 
a v jiných zemích a predikoval, že pro příští rok 
je nutné počítat s  nákupy energie na úrovni 
okolo 400 eur za megawatthodinu. V  závěru 
připomněl formy energetických úspor. „Ener-
getické úspory představují celou sadu možných 
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o datové analytiky a vědce, specialisty v oblasti 
umělé inteligence a strojového učení nebo od-
borníky na big data. Naopak „sítem historické 
nepotřebnosti“ propadnou profese, které sou-
visejí s  manuálním vkládáním dat, mzdovou 
agendou či jednoduchou administrativou. 

Spotřebitelé 
šetří
Na dopad inflace na spotřebitele a  jejich 
kupní sílu a  preference na základě exkluziv-
ního výzkumu se zaměřila Linda Straková ze 
společnosti NielsenIQ. Zmiňované šetření si 
např. kladlo otázku, jak Češi a Slováci vnímají 
ceny. V červenci 2022 97 % Čechů a 96 % Slo-
váků uvedlo, že „ceny za posledních šest měsíců 
vzrostly“. V říjnu 2020 to bylo v obou případech 
87 %. Celých 29 % českých spotřebitelů a 27 % 
slovenských se ztotožnilo s větou „začal/a jsem 
nakupovat tam, kde seženu výrobky za nižší 
cenu.“ Téměř polovina lidí sdělila, že přestala 
kupovat dražší nebo luxusnější produkty. 

Výrazně roste zájem o zboží v akci, a proto 62 % 
Čechů a 58 % Slováků říká, že takto nakupuje 
nejčastěji. Čtyři z  deseti českých spotřebitelů 
uvedli, že více nakupují větší balení produktů, 
protože jsou cenově výhodnější. Výrazně také 
vzrostl objem nákupů privátních značek. Za-
tímco v listopadu 2021 tyto produkty kupovalo 
14 % Čechů a 12 % Slováků, v září 2022 se tento 
podíl zvýšil na 28, resp. 27 %, tedy prakticky 
o 100 %. Přibližně devět z deseti nakupujících 
má zkušenost s privátními značkami. 

Pokud se zaměříme pouze na obaly, je smut-
nou skutečností, že pětina nakupujících rezig-
nuje na nákupy zboží v udržitelných obalech, 
a to především vlivem toho, že takové produkty 
bývají dražší. Třináct procent Čechů a 22 % Slo-
váků uvádí, že nakupuje častěji produkty ve 
vratných obalech, aby snížili jejich dopad na 
životní prostředí. 

opatření různého charakteru a  dopadu. Nej-
efektivnější je vše řešit komplexním opatřením 
či projektem.“ Úspory lze dosáhnout změnou 
technologie či zvýšením efektivity provozu. 

Krize 
 talentů 
a revoluce 
 dovedností
Současnost a  budoucnost lidských zdrojů 
osvětlila Jaroslava Rezlerová, která více než dvě 
dekády vede společnost ManpowerGroup s ob-
ratem čtyři miliardy korun. Ve své prezentaci 
se opřela zejména o  data výzkumu, který její 
společnost pravidelně provádí na globální bázi. 
Podle ní na českém trhu panuje krize talentů, 
jež trvá přibližně od začátku roku 2018, kdy se 
protnuly stoupající křivka volných pracovních 
míst a klesající křivka uchazečů o zaměstnání. 

Téměř polovina zaměstnavatelů má podle prů-
zkumu obtíže obsadit volné pracovní pozice. 
Na druhou stranu 46 % zaměstnavatelů tvrdí, 
že žádné obtíže nezaznamenává. Jaroslava 
Rezlerová situaci označila za poněkud schi-
zofrenní. Mezi Top 5  nejhůře obsaditelných 
pozic a oborů patří IT, výroba, doprava a logis-
tika, prodej a marketing a administrativa. Mezi 
Top  5  měkkých dovedností zaměstnavatelé 
uvádějí kreativitu a originalitu; odpovědnost, 
spolehlivost a  disciplínu; logické myšlení 
a řešení problémů; odolnost a přizpůsobivost; 
spolupráci a týmovost. 

Jaroslava Rezlerová se zaměřila také na téma 
„revoluce dovedností“, kdy zmiňovala, jaké 
pozice budou do budoucnosti v  kurzu. Půjde 

Jaroslava Rezlerová

Linda Straková

Celý report v elektronické podobě na 

www.obalko.cz
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Jaké jsou 
hrozby 
a  příležitosti?
Dopolední panelová diskuse navázala tematicky 
na příspěvky v  první části kongresu. Do pane-
lové diskuse nazvané Současné hrozby, budoucí 
příležitosti? byli přihlášeni Alessandro Pasquale 
(Mattoni 1873), Ivo Benda (Greiner Packaging Slu-
šovice), Jana Stránská (Ryor), Martin Hejl (Thimm 
pack‘n‘display), Martin Kincl (Alimpex Food) a Petr 
Sloup (Škoda Auto). Díky pestrému složení účast-
níků – jak ze strany uživatelů, tak poskytovatelů 

obalových řešení – bylo možné probrat jednotlivá 
témata takříkajíc ze všech stran. Panelisté souhla-
sili s tím, že energie a inflace jsou největšími hroz-
bami, s nimiž se aktuálně podniky vypořádávají. 
Zároveň však byla patrná i jistá nepoddajnost vůči 
problémům. Navzdory složité situaci hledají pod-
niky řešení, která mohou znamenat změnu zdroje 
energie, substituci dosud používaných obalových 
materiálů nebo typů obalů či neobvyklé metody 
recruitmentu. Vyhnout se nelze zvyšování cen, 
což se promítá do celého dodavatelského řetězce, 
resp. dopadá až na spotřebitele.

6

Letošní ročník kongresu přinesl zajímavou pro-
gramovou inovaci. Namísto jednoho úvodního 
řečníka vystoupili čtyři lidé. A  každý z  nich se 
věnoval jedné hrozbě, které pořadatelé identifi-
kovali jako klíčové pro obalový trh a průmysl. Šlo 
o narušení dodavatelských řetězců a nedostatek 
materiálu, včetně recyklátů, dále o energetickou 
krizi, na třetím místě byla řeč o nedostatku kva-
lifikované pracovní síly a  konečně čtvrtý bod 
zahrnoval inflaci, rostoucí spotřebitelské ceny 
a dopady na chování zákazníků. 

Jednotlivých programových bodů se zhostili 
následující odborníci: Jake Weighell (Smithers), 
Josef Kotrba (nezávislý konzultant), Jaroslava 
Rezlerová (ManpowerGroup), Linda Straková 
(NielsenIQ). 

Navzdory 
krizím 
 obalový trh 
roste
Jake Weighell reprezentoval konzultační spo-
lečnost se stoletou historií Smithers. V úvodu 

Mohlo by to být označení nějaké spotřebitelné akce: 4 + 1. Ve skutečnosti 
jde o číselný popis úvodní části programu letošního jubilejního Obalka. 
Po slavnostním přivítání a představení partnerů totiž následovaly čtyři 
odborné prezentace na čtyři klíčová témata a poté panelová diskuse, 
která tato témata reflektovala. 

naznačil hlavní megatrendy: „Růst populace 
a  urbanizace, technologické změny a  zvyšu-
jící se povědomí o  životním prostředí trvale 
a významně mění způsob, jakým žijeme a pra-
cujeme.“ Připomněl, že navzdory narušení do-
davatelských řetězců, změn spotřebitelských 
preferencí a růstu cen materiálů, obalový trh má 
globálně rostoucí potenciál. Podle Smithers na-
roste v letech 2021–2026 o téměř pětinu z 1,0 
na 1,2 bilionu dolarů. 

Jake Weighell se poté zaměřil na trendy na 
obalovém trhu: Udržitelnosti Regulace a  le-
gislativa; E-commerce; Technologie a inovace; 
Narušení dodavatelských řetězců; Dostupnost 
a  cena materiálů. Velkou pozornost věnoval 
inovacím a smart packagingu, které jsou podle 
něj schopny reagovat na současné hrozby a zá-
roveň odkrýval budoucí příležitosti. Připomněl 
například, že lidé dnes používají mobilní 
telefony mnohem častěji a  z  více důvodů 
a obalový trh z toho může těžit například díky 
využití technologií rozšířené reality. Rostoucí 
zájem přisuzuje také oblasti e-commerce, ve 
které se etablovaly především obaly z kartonu 
a lepenky. 

Zaměřit 
se na 
 energetické 
úspory
O  vývoji energetického trhu hovořil Josef 
Kotrba, který do srpna 2022 vedl tým energe-
tického poradenství české pobočky Deloitte, kde 
také působil jako chairman. Nyní se zabývá kon-
zultacemi velkých projektů v elektroenergetice. 
V úvodu své prezentace promítl křivky cen plynu 
a elektřiny za poslední dva roky, aby nenechal 
nikoho na pochybách, že energie nyní před-
stavují zcela zásadní problém. „Cena elektrické 

energie, stanovená energetickou burzou, silně 
koreluje s cenou plynu – příčinou je Německo, 
které používá plynové elektrárny jako zavírací 
zdroj. Poptávka po plynu je velmi neelastická – 
i malé snížení celkových dodávek vede k prud-
kému růstu ceny,“ uvádí Josef Kotrba. Naděje 
na normalizaci dodávek z Ruska je podle před-
nášejícího mizivá. Náhrada „východních“ zdrojů 
je ve střednědobém horizontu možná, ale bude 
ekonomiku něco stát. Josef Kotrba se dále vyjá-
dřil na margo Zelené dohody pro Evropu a po-
volenek: „Green deal nebude ani odložen, ani 
zrušen – patrně jen mírně modifikován, aby re-
flektoval situaci s plynem. V povolenkách zatím 
není kompromis, který by vedl ke snížení ceny, 
ani na stole.“ 

Dále ve stručnosti popsal situaci s energetickými 
trhy: „Burzovní systém je založen na takzvaných 
marginech, kdy při růstu ceny musí prodávající 
finančně dorovnat rozdíl mezi cenou, za kterou 
energii prodal, a její hodnotou v posledních ce-
nách. Efektivně tak prodávající nejsou ochotni 
nabízet ani za enormní ceny – při dalším růstu 
cen by se totiž dostali do existenčního ohro-
žení.“ Zhodnotil také míru státní podpory u nás 
a v jiných zemích a predikoval, že pro příští rok 
je nutné počítat s  nákupy energie na úrovni 
okolo 400 eur za megawatthodinu. V  závěru 
připomněl formy energetických úspor. „Ener-
getické úspory představují celou sadu možných 
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Inovovat, 
nebo zemřít
„Innovate or die“ – toto známé rčení připomněl 
ve svém svižném a  poutavém vystoupení ne-
závislý obalový konzultant Ladislav Hurdálek. 
Důraz na inovace a  jejich komercializaci je 
v packagingu stále výraznější, a to v některých 
případech i  na úkor racionality. Udržitelnost 
a digitalizace spustily v  této branži dosud ne-
vídanou revoluci. Inovované výrobky musejí 
být nejen udržitelnější, ale pokud možno také 

levnější, proto výrobci obalů zařazují do svého 
portfolia i  rozličné nové materiály. Prezentace 
v kostce představila aktuální materiálové trendy 
v segmentu flexibilních, skleněných, kovových, 
papírových i plastových obalů včetně toho, jak 
se právě u nich projevuje zaměření na udržitel-
nost. Kupříkladu obliba papíru, který je obecně 
vnímán jako ekologický materiál, v rámci oba-
lových řešení neklesá. Naproti tomu plast je do 
značné míry stále – přitom ne vždy oprávněně – 
vnímán jako zátěž a riziko pro životní prostředí. 
Přednášející zároveň nastínil, jaký vývoj v packa-
gingu lze očekávat do budoucna, a  upozornil 
rovněž na pozoruhodná obalová řešení či začí-
nající inovativní firmy, o nichž pravděpodobně 
ještě uslyšíme. Je například zřejmé, že segment 

Trojice přednášek plus závěrečná panelová diskuse tvořily náplň odpolední kongresové sekce Technologie & 
materiály. Detailním a inspirativním způsobem se zde probírala řada klíčových trendů, jež v současnosti hýbou 
světem packagingu. Ve vedlejším sále potom probíhal program sekce Design & inovace. Zde byly prezentovány 
většinou případové studie „přestavby“ obalů do podoby, která lépe konvenuje finálnímu zákazníkovi nebo 
požadavkům spojeným s ochranou životního prostředí. 

tzv. chytrých obalů neboli smart packaging dál 
významně poroste.

Automati zace 
ušetří
Jedním z  určujících trendů dneška v  packa-
gingu jsou rostoucí požadavky na regálové či 
„display-ready“ balení. Současně je ve výrobě 
nyní už prakticky nezbytností zvyšovat efektivitu 
a stejně tak snižovat náklady i environmentální 
dopad, a to nezřídka v souvislosti s automatizací. 
Pavel Coufal (Hügli Food) a Michael Ondraschek 
(M.A.S. Automation) seznámili přítomné se spo-
lečným projektem obou firem a  benefity, jež 
přináší automatizace skupinového balení do 
kartonu. A také jak úspěšně realizovat náročný 
projekt nebo jaký typ nástrah či překážek vás 
může na této cestě potkat. V čem tedy spočívají 
benefity a  úspory, jež automatizace balení ve 
společnosti Hügli Food přinesla? Za zmínku 
stojí alespoň několik čísel, která přednášející 
na závěr svého vystoupení uvedli. Díky realizaci 
tohoto projektu došlo k  redukci nákladů na 
obaly o 34 %, což představuje úsporu téměř dva 
miliony korun ročně. Podařilo se snížit plochu 
obalů až o 20 % a potažmo i přepravní náklady. 
Návratnost investice pak činí necelé čtyři roky, 
a to pouze při započtení úspory na obalech.

Stále 
 populárnější 
plech
Plechovky v poslední době dobývají nápojový 
trh. Vyznačují se mimo jiné komfortem a prak-
tičností pro spotřebitele, důležitou roli hraje 
i  udržitelnost a  možnosti účinné recyklace. 
K jejich úspěšnému tažení v pivním segmentu 
pomohla i  covidová pandemie a  posílení do-
mácí konzumace v čase opakovaně uzavřených 
gastro provozů. Donedávna byly plechovky 
vhodné především pro velké výrobce nápojů, 
kteří objednávají značné objemy, zatímco menší 
producenti zůstávali tak trochu „mimo“. To je 
ale minulostí a plechovky využívají už i střední 
a někteří malí výrobci nápojů včetně (mini)pi-
vovarů. Početné publikum v kongresovém sále 
se od Attily Szabó (Canpack Czech) dozvědělo, 
jak tato společnost investovala do pokročilých 
výrobních zařízení ve svém závodě v západočes-
kém Stříbře. Továrna byla uvedena do provozu 
v  roce 2020 a  dále rozšiřuje svou kapacitu, 
produkci i poskytované služby. Firma vyvinula 
nový koncept zákaznického servisu, aby byla 
schopna dodávat plechovky klientům různých 
velikostí. O zkušenostech svých podniků, kon-
krétně středně velkého pivovaru i minipivovaru, 

Michael Ondraschek 

Ladislav Hurdálek

Pavel Coufal
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na kongresu Obalko panelová diskuse, kterou 
moderoval Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu 
Svět balení. Podnětné interaktivní debaty se 
zúčastnili dva zástupci dodavatelů automatizo-
vaných obalových řešení – Paweł Juras (Balluff) 
a   Michael Ondraschek (M.A.S. Automation)  – 
a  dva reprezentanti uživatelů, respektive vý-
robců, kteří na automatizaci balení vsadili. Těmi 
byli Pavel Hrdina (Europasta) a Matěj Gala (Pl-
zeňský Prazdroj). Lidská ruka a tedy onen „dotyk“ 
z  procesu balení stále zřetelněji mizí, naproti 
tomu přibývá automatizovaných a  robotizova-
ných řešení. Jmenovaní aktéři panelové diskuse 
detailně probrali, jaké plusy i minusy jsou s tím 
spojeny, které procesy jsou pro automatizaci 
vhodné (a které méně) nebo jaký dopad má ak-
tuální energetická krize a celkově složitá ekono-
mická situace na poptávku týkající se robotizace. 
Dále třeba jaké jsou aktuální možnosti a imple-
mentační zdatnost dodavatelů těchto řešení ve 
vztahu k požadavkům klientů. A nemohl chybět 
ani podstatný aspekt rentability a  návratnosti 
investic do automatizačních projektů.

s balením zlatavého moku právě do nápojových 
plechovek následně ve svých vystoupeních re-
ferovali Michal Matys (Pivovar Svijany) a Jitka 
Froydová (Vinohradský pivovar). A zmínili také 
pozitivní odezvu ze strany spotřebitelů. Třeba 
zmíněný Vinohradský pivovar kromě čepova-
ného piva v sudech balí vlastní pivní produkci 
výhradně do plechovek. S  procesem balení 
v Pivovaru Svijany včetně výkonné plechovkové 
linky se mohli zájemci detailně seznámit v rámci 
exkurze druhý den kongresu.

Příležitosti 
i rizika 
 automatizace 
„Dotýkat zakázáno, automatizovat povoleno“. 
Pod tímto mnohoslibným názvem završila 
odpolední technologicko-materiálovou sekci 
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Řekli o akci

Výborne zorganizované stretnutie obalových profe-
sionálov na trhu, krásne ocenenia skutočne repre-
zentačného dizajnu, výborný socialny program. 

Boris Olejar, Turpak Obaly

Obalko se nám vcelku líbilo, ale ve srovnání 
s  minulými ročníky byla dopolední část trošku 
méně zajímavá. Zvyšující se náklady a  nedosta-
tek zaměstnanců jsou určitě velké téma. S těmito 
problémy se potýkají asi úplně všichni a tyto před-
nášky nepřinesly něco „nového“ v oblasti balení. 
Odpolední program, především tedy marketing, 
kterého jsem se zúčastnila, poskytl spoustu zají-
mavých informací. Všeobecně musím pochválit 
celkovou organizaci a  harmonogram. Určitě se 
plánuji zúčastnit i příští rok.

Alena Matušková, AG Foods Group

Konference super a vždycky se strašně těšíme, co 
nového se dozvíme. Oblast digitalizace či moder-
nizace jsou super, jen mi strašně chybí zaměření 
na oblast chemického průmyslu. Trošku průmys-
lovějšího balení, což v posledních třech letech, co 
jsem se účastnila, nebylo vůbec. Konferenční sál je 
fajnový, restaurace také, ale předsálí v plném ob-
sazení je mazec. V O2 aréně na Eastlogu mi to bylo 
mnohem příjemnější. Budu se těšit na další ročník 
a doufám, že na ten náš průmysl nezapomenete.
Kateřina Růžičková, Lučební závody Draslovka

Jsem na Obalku vlastně nováčkem. Vloni mě pře-
kvapila pestrost přednášek a panelů s velkým roz-
hledem a tématy, proto jsem byla zvědavá a těšila 
se na letošní den. Téma obalů se může zdát být mo-
notónní, ale není. Znovu mě o tom přesvědčil záběr 
přednášejících, krásně poskládaných do zdánlivě 
nahodilého mixu. Všechno do sebe zapadalo – jací 
jsme třídiči i jak můžeme dostávat zabalené zboží 
online. I nás trade marketéry z FMCG mohou inspi-
rovat myšlenky odjinud. Líbila se mi samozřejmě 
také interaktivita během přednášek i v rámci ve-
černího programu. Laťka pro příští rok je vysoko. 

Michaela Bernatová, Nestlé Česko

Chtěla jsem vám všem moc poděkovat za pozvání 
a za možnost zúčastnit se. Přišlo za mnou pak po-
měrně dost lidí s hezkými ohlasy, což mě mimo-
řádně potěšilo a nakoplo k další práci. 

Jana Stránská, Ryor

Zleva Paweł Juras, Matěj Gala, Pavel Hrdina, Michael Ondraschek, Stanislav Břeň

Zleva Michal Matys, Attila Szabó, Jitka Froydová
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Inovovat, 
nebo zemřít
„Innovate or die“ – toto známé rčení připomněl 
ve svém svižném a  poutavém vystoupení ne-
závislý obalový konzultant Ladislav Hurdálek. 
Důraz na inovace a  jejich komercializaci je 
v packagingu stále výraznější, a to v některých 
případech i  na úkor racionality. Udržitelnost 
a digitalizace spustily v  této branži dosud ne-
vídanou revoluci. Inovované výrobky musejí 
být nejen udržitelnější, ale pokud možno také 

levnější, proto výrobci obalů zařazují do svého 
portfolia i  rozličné nové materiály. Prezentace 
v kostce představila aktuální materiálové trendy 
v segmentu flexibilních, skleněných, kovových, 
papírových i plastových obalů včetně toho, jak 
se právě u nich projevuje zaměření na udržitel-
nost. Kupříkladu obliba papíru, který je obecně 
vnímán jako ekologický materiál, v rámci oba-
lových řešení neklesá. Naproti tomu plast je do 
značné míry stále – přitom ne vždy oprávněně – 
vnímán jako zátěž a riziko pro životní prostředí. 
Přednášející zároveň nastínil, jaký vývoj v packa-
gingu lze očekávat do budoucna, a  upozornil 
rovněž na pozoruhodná obalová řešení či začí-
nající inovativní firmy, o nichž pravděpodobně 
ještě uslyšíme. Je například zřejmé, že segment 

Trojice přednášek plus závěrečná panelová diskuse tvořily náplň odpolední kongresové sekce Technologie & 
materiály. Detailním a inspirativním způsobem se zde probírala řada klíčových trendů, jež v současnosti hýbou 
světem packagingu. Ve vedlejším sále potom probíhal program sekce Design & inovace. Zde byly prezentovány 
většinou případové studie „přestavby“ obalů do podoby, která lépe konvenuje finálnímu zákazníkovi nebo 
požadavkům spojeným s ochranou životního prostředí. 

tzv. chytrých obalů neboli smart packaging dál 
významně poroste.

Automati zace 
ušetří
Jedním z  určujících trendů dneška v  packa-
gingu jsou rostoucí požadavky na regálové či 
„display-ready“ balení. Současně je ve výrobě 
nyní už prakticky nezbytností zvyšovat efektivitu 
a stejně tak snižovat náklady i environmentální 
dopad, a to nezřídka v souvislosti s automatizací. 
Pavel Coufal (Hügli Food) a Michael Ondraschek 
(M.A.S. Automation) seznámili přítomné se spo-
lečným projektem obou firem a  benefity, jež 
přináší automatizace skupinového balení do 
kartonu. A také jak úspěšně realizovat náročný 
projekt nebo jaký typ nástrah či překážek vás 
může na této cestě potkat. V čem tedy spočívají 
benefity a  úspory, jež automatizace balení ve 
společnosti Hügli Food přinesla? Za zmínku 
stojí alespoň několik čísel, která přednášející 
na závěr svého vystoupení uvedli. Díky realizaci 
tohoto projektu došlo k  redukci nákladů na 
obaly o 34 %, což představuje úsporu téměř dva 
miliony korun ročně. Podařilo se snížit plochu 
obalů až o 20 % a potažmo i přepravní náklady. 
Návratnost investice pak činí necelé čtyři roky, 
a to pouze při započtení úspory na obalech.

Stále 
 populárnější 
plech
Plechovky v poslední době dobývají nápojový 
trh. Vyznačují se mimo jiné komfortem a prak-
tičností pro spotřebitele, důležitou roli hraje 
i  udržitelnost a  možnosti účinné recyklace. 
K jejich úspěšnému tažení v pivním segmentu 
pomohla i  covidová pandemie a  posílení do-
mácí konzumace v čase opakovaně uzavřených 
gastro provozů. Donedávna byly plechovky 
vhodné především pro velké výrobce nápojů, 
kteří objednávají značné objemy, zatímco menší 
producenti zůstávali tak trochu „mimo“. To je 
ale minulostí a plechovky využívají už i střední 
a někteří malí výrobci nápojů včetně (mini)pi-
vovarů. Početné publikum v kongresovém sále 
se od Attily Szabó (Canpack Czech) dozvědělo, 
jak tato společnost investovala do pokročilých 
výrobních zařízení ve svém závodě v západočes-
kém Stříbře. Továrna byla uvedena do provozu 
v  roce 2020 a  dále rozšiřuje svou kapacitu, 
produkci i poskytované služby. Firma vyvinula 
nový koncept zákaznického servisu, aby byla 
schopna dodávat plechovky klientům různých 
velikostí. O zkušenostech svých podniků, kon-
krétně středně velkého pivovaru i minipivovaru, 

Michael Ondraschek 

Ladislav Hurdálek

Pavel Coufal
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FuturePack 
už dnes
Thimm pack’n’display a start-up Refork spojily 
síly s cílem vytvořit udržitelný a zajímavý obal, 
který by bylo možné směle označit jako future-
Pack. Thimm navrhl pro Refork obaly a displeje, 
které splňují hlavní aspekty: ohleduplnost vůči 
životnímu prostředí, vysokou míru kreativity 
a  neobvyklý zážitek pro zákazníky díky rozší-
řené realitě. Používání QR kódů, speciální apli-
kace, zápisy do blockchainu či traceability napříč 
řetězcem, i o tom byla řeč. Během prezentace 
Josefa Žádníka (Refork) a Martina Hejla (Thimm) 
se hovořilo také o prodejních stojanech, sales 
boxech nebo party sadách. 

Nákup 
online
O tom, že prodej v regále kamenného obchodu 
a  na webových stránkách se značně odlišuje, 
není třeba příliš diskutovat. Internetový pro-
dejce potravin Rohlik.cz v poslední době uvedl 
na trh řadu prémiových produktů privátních 
značek v  různých kategoriích od kávy přes la-
hůdky až po papírové výrobky. Petr Chvojka (Ro-
hlik.cz) a Jiří Votruba (Cocoon Prague) seznámili 

Boris Rajdl

Zleva Lucie Martinková, David Malina
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účastníky s tím, jak se navrhují obaly pro online 
privátní značky, v čem spočívají příležitosti i li-
mity a  jak zaujmout nakupujícího, který hledí 
do obrazovky laptopu nebo telefonu. Všeobecně 
je třeba pracovat s jednoduššími a výraznějšími 
grafickými motivy, volit na první pohled „srozu-
mitelné“ obrázky, mít výrazná loga, kontrastní 
barvy či rozpoznatelné tvary obalů. 

Sbohem...
Pokud online svět něco neodpouští, pak je to 
strnulost. V e-commerce platí, že jedním z nut-
ných předpokladů úspěchu je neustálá inovace. 
Oblastí, na kterou se zaměřili ve společnosti 
Prim, byl obal a výplňový materiál. Výplně jsou 
v mnoha případech nutným doplňkem obalů, 
které mají zajistit bezpečnost produktu. Prim 
a  Smurfit Kappa však upřely svou pozornost 
směrem k jejich vyloučení. Monomateriálová ře-
šení označená příznačně VoidFill Killer, All-In-Fix 
a Primfix umožnila, že Prim nyní balí své křehké 
zboží bez výplní volného prostoru. Zmizely bub-
linkové fólie a vzduchové polštářky, a tak název 
případové studie Davida Maliny (Smurfit Kappa) 
a Lucie Martinkové (Prim) mohl znít Sbohem, 

výplňový materiále! Nyní má firma univerzální 
obaly, balení se zrychlilo o  77 % a  množství 
použitého plastu kleslo o  88 %. Úspora „dva 
melouny“ je už jen taková třešnička na dortu. 

Čitelnější 
Myslivec
Pokud něco děláte hodně dlouho, ještě to ne-
znamená, že to nelze dělat jinak, nebo dokonce 
lépe. Podobnou myšlenkou se řídili v  Palírně 
U  Zeleného stromu, když se vrhli na redesign 
Staré žitné myslivecké, kterou generace vnímaly 
určitým způsobem. Boris Rajdl (Palírna U Zele-
ného stromu) ve své prezentaci připomněl, že 
s legendární českou značkou s bohatou tradicí 
měli někteří spotřebitelé spojeny i matoucí, či 
rovnou negativní konotace. Například jen vlivem 
používané lahve, která svým tvarem a barvou cí-
lila do jiného segmentu, spotřebitel občas pova-
žoval produkt za jiný typ alkoholu. Nový přístup, 
který ztvárňuje lahev z čirého skla a s charakte-
ristickým whiskovým nálitkem či inovovaný de-
sign etiket, nyní staví značku do zcela odlišného 
světla. Obalová komunikace „Myslivce“ je pro 
spotřebitele nyní jednoznačně srozumitelnější.

Zleva Petr Chvojka, Jiří Votruba
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Zleva Petr Chvojka, Jiří Votruba

Silný důraz na udržitelnost v packagingu rozhodně neochabuje. I proto byla podvečerní sekce kongresu Obalko věnována 
právě tomuto zásadnímu trendu. A to nejen z pohledu současných výzev, ale i předpokládané budoucnosti udržitelného 
přístupu k obalovým řešením, včetně rozšiřujících se požadavků z pohledu legislativy nebo od spotřebitelů.
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O udržitel-
nosti dnes, 
a hlavně 
zítra
Jak zdárně naskočit do vlaku udržitelnosti, 
který jede stále vyšší rychlostí? Nejde o triviální 
úkol, leč je to v  dnešní době již prakticky ne-
vyhnutelné. Firmy se podle úvodní přednášky 
této sekce, které se zhostili prof. Vladimír Kočí 
a  Jan Kulhánek (oba z  Vysoké školy chemic-
ko-technologické v Praze), mají zabývat nejen 
současností, ale nahlédnout i budoucí podobu 
udržitelnosti. A  následně by měly začlenit do 
svých obchodních strategií čtyři hlavní aspekty. 
Prvním z nich je přehled, což znamená rozumět 

dopadu vlastní činnosti na životní prostředí. 
Druhým aspektem je reporting, tedy schopnost 
informovat ostatní o  úrovni své udržitelnosti. 
Za třetí jde o verifikaci, což předpokládá posky-
tování konkrétních důkazů o  tom, že snažení 
směrem k  udržitelnosti má reálné výsledky. 
A konečně čtvrtým aspektem je tzv. compliance, 
tedy dodržování příslušné legislativy. Prezen-
tace také představila nová opatření pro oblast 
ESG, s nimiž přichází Evropská unie. Vystupující 
nastínili, jak tato legislativa ovlivní obalový prů-
mysl a co bude znamenat pro výrobce i uživatele 
obalových řešení a rovněž spotřebitele. Sezná-
mili přítomné i s novým online nástrojem pro 
hodnocení ekologických aspektů obalů, který se 
nazývá Envisketch. Ten porovnává různé obaly 
i  obalové materiály a  nabízí uživateli z  envi-
ronmentálního hlediska nejvhodnější možnosti 
pro konkrétní obalové aplikace.

Ekodesign 
se dere 
do popředí
Nová pravidla a  změny v  nařízeních připravo-
vané evropské legislativy v oblasti ekodesignu 
zasáhnou všechny produkty bez rozdílu – ať už 
jsou vyráběny v  EU nebo dováženy ze třetích 
zemí. I o tom hovořila v rámci druhé přednášky 

této sekce Hana Nováková, předsedkyně před-
stavenstva a  generální ředitelka organizace 
Envi-Pak na Slovensku. Zmíněný návrh Evrop-
ské komise řeší například jednoduchou opra-
vitelnost výrobků, jejich větší odolnost, menší 
spotřebu energií na výrobu a používání recyklo-
vaných materiálů. Cílem je snížit negativní vlivy 
životního cyklu výrobků na přírodu, posílit na-
bídku udržitelných výrobků i poptávku po nich 
a dosáhnout cíle udržitelné produkce. Veškeré 
obaly uvedené na trh v zemích EU mají být opě-
tovně použitelné nebo recyklovatelné. To klade 
značné nároky na výrobce a distributory bale-
ného zboží, nemluvě o jejich dodavatelích, aby 
byli v souladu s těmito nařízeními. Přednášející 
na závěr neopomněla zmínit konkrétní příklady 
obalů, které se již uvedenému návrhu přizpůso-
bily a byly uvedeny do souladu s ním.

Zleva Jan Kulhánek, Vladimír Kočí

Hana Nováková
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Některým je 
to šumafuk
Příspěvek Jiřího Remra z  výzkumné agentury 
Markent se zaměřil především na vyhodnocení 
postojů a deklarovaného chování reprezentativ-
ního vzorku více než dvou tisícovek obyvatel ČR, 
a to při nákupu výrobků denní spotřeby v oba-
lech. Prezentace přinesla informace o vybraných 
formách nákupního rozhodování a preferencích 
spotřebitelů. Vystupující věnoval pozornost rov-
něž recyklovatelnosti obalů a tomu, jak respon-
denti vnímají důležitost této charakteristiky. 
„O recyklovatelnost obalů se při nákupu zajímá 

43 % respondentů,“ přiblížil jedno ze zjištění 
uvedeného průzkumu Jiří Remr. Naopak pro 
40 % odpovídajících je to takzvaně šumafuk. 
Další část vystoupení se zaměřila na littering, 
a to opět hlavně z pohledu respondentů dotazo-
vaných v rámci rozsáhlého průzkumu. Šlo tedy 
jak o  to, které pohnutky vedou určité jedince 
a skupiny lidí k pohazování odpadků, tak i o ná-
zory veřejnosti, jakým způsobem by bylo možné 
tento nežádoucí jev minimalizovat, či dokonce 
zcela odstranit.

Obaly 
opravdu 
„zelené“
Trh je zaplaven obaly, které se chlubí tím, že 
jsou ekologické. Jde však skutečně o nejlepší 
obalová řešení z  hlediska udržitelnosti? Jaké 
projekty v poslední době pomohly snížit dopad 
obalů na životní prostředí?
Tato sekce sestávala ze čtyř případových studií 
zaměřených na vybraná, a tedy opravdu udrži-
telná obalová řešení. Lenka Nejedlová (Unile-
ver) představila systém znovupoužitelné lahve 
s pumpičkou ze 100% PCR spolu s doplňovacím 
sáčkem. Díky této inovaci ušetřila značka Dove 
celkem 5,2 tuny obalového materiálu jen za po-

slední rok. Martin Krystián (Olma) a Ivo Benda 
(Greiner Packaging) prezentovali inovaci v po-
době nového kelímku pro mléčný výrobek Olma 
Pierot, který charakterizuje nejen výroba tvaro-

váním, ale také úspora polypropylenu s návaz-
ným snížením uhlíkové stopy. Jiří Klíma (Avery 
Dennison) a prostřednictvím videovstupu i Ewa 
Mlynarczyk (Gold Drop) společně poukázali na 
novou službu AD Circular, jež se zabývá sbě-
rem a  následným využitím nosných podložek 
od samolepicích etiket. Michaela Bernatová 
(Nestlé Česko), Martin Němec a Jan Karlík (oba 
DS Smith Packaging) pak neotřelým způsobem 
informovali o  přínosech cirkulárního designu 
displejů nejen pro ochranu životního prostředí, 
ale také pro podnikání.

Zleva Jan Karlík, Martin Němec, Michaela Bernatová 

Zleva Ivo Benda, Martin Krystián 

Jiří Remr

Lenka Nejedlová 

Celý report v elektronické podobě na 

www.obalko.cz

Zleva Jiří Klíma, Ewa Mlynarczyk



Po rozdání cen přišel čas pro opravdový relax 
v podobě návštěvy Obalového Business Mixeru, 
který je každoročním večírkem pro obalové 
profesionály. Pozvání k VIP setkání v příjemné 
neformální atmosféře večera se speciálním 
programem letos přijaly stovky účastníků kon-
gresu. Hlavní cíl – networking, poklábosení nad 
sklenkou vína a lahodnými pokrmy – byl splněn 
bezezbytku. „Obaláři“ si také zatančili při živé 
hudbě, plnili úkoly v soutěžích nebo ukázali své 
zářivé úsměvy ve Smileboxu. 

Po předání trofejí
vypukl večírek

Nedílnou součástí kongresu Obalko je také společenský program. V posledních letech začíná hned po ukončení 
odborného programu ve formě Ceremonie obalové soutěže Obal roku. Letos tomu nebylo jinak. Za příjemného 
moderování Marcely Augustové bylo rozdáno celkem 43 trofejí pro nejlepší obalové inovace. Přehled všech 
oceněných přinesl Svět balení 116/2022, proto na tomto místě jen připomeňme, že nejvíce ocenění směřovalo do 
společností Smurfit Kappa, Logik a Etiflex. Soutěž Obal roku pořádá Obalový institut Syba a kongres Obalko je právě 
místem, kde se koná slavnostní ceremoniál. 
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Více snímků najdete i na LinkedInu:

linkedin.com/showcase/svetbaleni
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Některým je 
to šumafuk
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Chemická recyklace, 
výroba kelímků 
či svijanské pivo

Testovací pyrolýzní jednotka společnosti Orlen 
Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova představuje 
jediné místo v Česku, kde probíhá výroba pri-
márních polymerů na etylénové jednotce. Díky 
tomu se tento závod postupně stává hotspotem 
pro aktivity v  oblasti tzv. chemické recyklace, 
která dokáže odpadní plastové obaly (nejen ty) 
přeměnit na kapaliny (např. pomocí různých 
technologií termického rozkladu), které mohou 
sloužit jako suroviny právě pro etylénovou 
jednotku za účelem výroby recyklovaných poly-
merů kvality totožné s tzv. panenskými polymery. 
V rámci exkurze jsme se seznámili nejen s tím, 
jak může taková jednotka vypadat, ale i s  tím, 
jak může přispět integrace odpadních plastů do 
surovinového portfolia chemického průmyslu. 

Návštěvníky provedl a  na všetečné otázky od-
povídal projektový manažer chemické recyklace 
Robert Suchopa. 

Účastníci Obalka mohli navštívit také litvínovský 
závod Greiner Packaging, jenž byl založen v roce 
2003 a  specializuje se na výrobu plastových 
kelímků pro mléčné produkty s označením K1. 
Zájemci se seznámili s procesy tvarování (inline) 
a potisku. Bez zajímavosti není, že zde provozují 
autonomní manipulační techniku. Průvodci byli 
generální ředitelka závodu v Louce u Litvínova 
Miroslava Břicháčová a generální ředitel Greiner 
Packaging Slušovice Ivo Benda, dále production 
manager Adam Kraus a senior project manager 
Stanislav Čakovský.

Automatickou plechovkovou linku nebo provoz 
zajišťující plnění KEG sudů, kde fungují dvě ro-
botická ramena Kuka, si prohlédla dvacítka účast-
níků exkurze do Pivovaru Svijany. V  technické 
části stáčíren a obalových provozů návštěvníky 
provedl mistr stáčíren František Kněbort. Napří-
klad zmíněná linka na stáčení piva do klasických 
půllitrových plechovek byla do provozu uvedena 
v roce 2018, investice dosáhla výše 100 milionů 
korun. Jako v prvním a zatím zřejmě jediném pi-
vovaru stáčejí ve Svijanech do plechovek téměř 
výhradně „živé“ pivo bez pasterizace. Podnik 
také v  letošním roce začal namísto smršťovací 
plastové fólie na balení šesti plechovek používat 
udržitelný papírový držák TopClip od společ-
nosti Smurfit Kappa. Pivovar k tomu nyní chystá 
novou balicí linku za zhruba 10 milionů korun. 
Část pivní produkce se ve Svijanech stáčí také do 
speciálních dvoulitrových znovu uzavíratelných 
železných plechovek, které dodává německý vý-
robce. Poutavým způsobem vedla celou exkurzi 
dlouholetá zaměstnankyně pivovaru Michaela 
Laube, pro kterou je tento podnik, jak sama při-
znává, „srdeční záležitostí“ (svijanskými sládky 
byli v minulosti její pradědeček a strýc). Návštěva 
tradičního pivovaru, kde se zlatavý mok vaří ne-
přetržitě již téměř 500 let, konkrétně od roku 
1564, byla pro účastníky navíc přitažlivá i díky 
ochutnávce nefiltrovaného piva z  působivého 
„obalu“, jímž je měděný korbel.

V rámci sekce Balení v akci navštívili vybraní účastníci kongresu tři závody – 
Orlen Unipetrol RPA, Greiner Packaging a Pivovar Svijany. 
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19.–20. 10. 2023
Aquapalace Hotel Prague
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Zapište si do diáře
termín dalšího kongresu

NASKENUJTE A ULOŽTE 
UDÁLOST PŘÍMO DO KALENDÁŘE 

 POMOCÍ SVÉHO SMARTPHONU


