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Ještě v únoru letošního roku
vypadala situace v průmyslové výrobě i běžném životě
občanů u nás i ve světě úplně
jinak, než je tomu po dvou
měsících mimořádných opatření v důsledku COVID-19.
Na rozdíl např. od automobilového průmyslu, papírenská výroba i zpracování
(především výroba obalů)
běží bez vážnějších problémů v plnosměnném provozu. Papírenský průmysl
(CZ-NACE 17) byl vládními
orgány vybrán (vedle několika jiných) jako klíčové odvětví. Papírů, kartonů a lepenek a obalů z nich vyrobených je totiž nezbytně třeba k zajištění balení potravinářského, farmaceutického i hygienického
zboží v době nouzového stavu v koronavirovém období.
Mnozí výrobci si tím teď také najednou uvědomili, že jsou
vlastně průmyslem dle CZ-NACE 17, a to se týká i výroby vlnitých lepenek a obalů z ní, ale i řady polygraﬁckých provozoven, neboť jestliže vyrábí třeba skládačky, sáčky, nebo etikety
(to jsou pomocné obalové prostředky) na bázi papírů a lepenek, zařazují se tím do celulózo-papírenského oboru.
Zcela se v prvním pololetí změnila nabídka odborných veletrhů, výstav a konferencí. Některé tyto akce byly zcela zrušeny, jiné se přesunuly na podzim (veletrhy EmbaxPrint,
Reklama Polygraf Obaly, konference CFTA a další), některé
budou snad až v příštím roce 2021 (Interpack, DRUPA
a další). Budeme se snažit včas o všech změnách informovat.
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Informace z ACPP
V krizové situaci v období rozšíření koronaviru se objevuje
mnoho významných a důležitých souvislostí, které jsme si
dříve neuvědomovali. Papír a výrobky z papíru a lepenky,
které byly a jsou běžnou součástí našeho života, se stávají
v některých situacích nenahraditelnými.
Papírové obaly jsou zásadní pro zásobování obyvatel potravinami a zdravotnickými potřebami včetně léků, ale i dalšího zboží. Bez hygienických papírů nelze odolat možným hygienickým problémům. Graﬁcké papíry jsou nezbytné pro
tištěná média a např. ve formě informačních příbalových letáčků jsou nezastupitelné i pro farmaceutický průmysl. Papírenský průmysl tak zcela jistě patří do kritické infrastruktury,
která je nenahraditelná v současné pandemické situaci. Například v Itálii byl papírenský průmysl od počátku pandemie
součástí kritických segmentů nezbytných pro udržení chodu
společnosti.
V České republice pracují zejména papírenské podniky
produkující obalové materiály, které se vyrábí z významné
části také ze sběrového papíru. Management a všichni pracovníci si svou důležitost a zodpovědnost za udržení výroby
uvědomují a proto bylo nastaveno krizové řízení, které může
být příkladem pro ostatní průmysl. Podniky běží a zvládají
všechny výzvy dané situace. Objevil se ale další problém. Zavřením škol, výkupen papíru, sběrných dvorů, řady obchodů
i celých výrobních segmentů došlo k výraznému snížení sběru
použitého papíru.
Aktuálně se tak začal projevovat nedostatek sběrového papíru a to nejen v České republice. Nepříznivá situace na trhu
sběrového papíru z počátku roku, kdy z důvodů silného omezování importu do Asie byla cena sběrového papíru pod
úrovní nákladů na sběr a třídění, se náhle situace změnila
z týdne na týden. ACPP apelovala na vládu, kraje i obce, aby
byl udržen maximální možný sběr použitého papíru a aby
byla zachována dostupnost sběrového papíru pro následnou
výrobu nového papíru a lepenky v potřebné výši pro české
hospodářství. Znovuotevření výkupen a sběrných dvorů pak
skutečně bylo k 7. 4. realizováno.
Papírenský průmysl je klíčové odvětví
Celý obalový sektor byl před velikonocemi v rámci opatření
České republiky ohledně Covid-19 uznán jako klíčové odvětví
z daných průmyslových oborů. Žádala o to ACPP i Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) s podporou Hospodářské komory ČR, ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a krizový
štáb ČR. Papírenský průmysl – CZ-NACE 17 – byl mezi klíčovou infrastrukturu v polovině dubna zařazen. Za nezbytnou
byla uznána celá výroba buničiny, papírů a lepenek a výrobků
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a obalů z nich a také domácích potřeb a hygienických výrobků na bázi papíru.
Nejen však obaly z papírů, kartonů a vlnitých nebo hladkých lepenek byly zařazeny do seznamu klíčových odvětví,
ale také výroba obalů z plastu, skla, kovu nebo dřeva, které
jsou stejně nutné pro balení potravin nebo léků.
Také z toho vyplynulo, že zahraniční servisní technici mohou, za určitých podmínek, od 14. dubna vstoupit do ČR bez
karantény. To je potřebné v případě nezbytných oprav nebo
servisu strojů a zařízení ve všech odvětvích průmyslu, která
byly uznána za klíčová.
ACPP situaci průběžně sleduje a pomáhá zajišťovat členským ﬁrmám podmínky pro udržení standardní produkce.
Jednání předstvenstva ACPP
Řádné zasedání představenstva ACPP se uskutečnilo dne
5. března 2020 v prostorách členské ﬁrmy Björnberg 1791,
která byla hostitelem a přestavila svoje aktivity v úvodu jednání. Dále byla na programu běžná agenda, ale již se zřetelem na nadcházející připravovaná opatření v souvislosti s koronavirovou situací. Na zasedání byl také přítomen předseda
Svazu výrobců vlnitých lepenek, který představil fungování
a cíle tohoto svazu a byly projednávány možnosti budoucí
užší spolupráce, v první řadě především v propagaci papírenského průmyslu a výrobků z papírů, včetně vlnité lepenky
a obalů z ní.
Další jednání představenstva se uskutečnilo dne 15. dubna
2020 prostřednictvím webové aplikace gotomeeting.com.
V úvodu byla provedena kontrola úkolů z minulého předsednictva, včetně organizačního zajištění dalšího jednání představenstva a Valné hromady ACPP, která byla naplánována
na 20 5. 2020, kdy hostitelem měla být členská ﬁrma EMBA
Paseky. Toto jednání však proběhne zřejmě za využití elektronického kontaktu před koncem května 2020. Další organizační podrobnosti budou upřesněny a všechny členské ﬁrmy
dostanou předem včas podklady k projednávaným bodům
(hlavně výsledek hospodaření 2019, zpráva DR a další).
Hlavní pozornost jednání představenstva se soustředila
na výstupy z komunikace a jednání ACPP s partnerskými institucemi a svazy v době od 12. 3. 2020 v otázkách řešení nouzového stavu pandemie. Krizový tým ACPP funguje ve složení J. Tymich, I. Ševčík a Z. Musil a zajišťuje každodenní
konferenční rozhovory a operativní činnosti ve vztahu ke členům ACPP, ale také vůči SP ČR, CEPI, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (MPO), vládě ČR, Ministerstvům životního
prostředí (MŽP) a zemědělství (MZ), SMOČR a řadě dalších
organizací.
-IŠ a JML-

ACPP a SPČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR
V polovině dubna to bylo už více než měsíc, kdy ovlivňovala
průmyslovou výrobu v České republice krize kvůli šíření nového typu koronaviru. Firmy se s nastalou mimořádnou situací vypořádávaly různě. Desetina jich musela zcela uzavřít
výrobu, téměř třetina podniků hlásila snížení výroby o více
než 20 %. Celých 72 procent podniků zároveň nepovažovala v tuto dobu vládou dosud přijatá opatření proti zmírnění ekonomických dopadů krize za dostatečná. Vyplývalo to
z bleskového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterého se počátkem dubna 2020 zúčastnilo 148 průmyslových
podniků.
I přes mimořádně složitou ekonomickou situaci ﬁrmy zatím zaměstnance propouštět nechtěly. Téměř polovina podniků nepropouštěla a ani to neplánovala, víc než třetina ﬁrem
v průzkumu čekala na podmínky a rozjezd kurzarbeitu, který
posléze opravdu začal fungovat.
Exportní aktivity
Více než tři čtvrtiny českých exportérů měly kvůli šíření nového typu koronaviru také problémy se zahraničními zakázkami. Téměř pětina ﬁrem přišla o všechny své stávající
zahraniční zakázky, přes 61 % exportérů se pak potýká s jejich úbytkem. Vyplývalo to z bleskového průzkumu Svazu
průmyslu a dopravy České republiky, kterého se ve dnech
7. až 9. dubna 2020 zúčastnilo 111 průmyslových exportérů.
Situaci v průmyslových podnicích monitoroval v uvedeném období také krizový štáb SP ČR, který navrhoval
operativní možnosti řešení situace a jednal s příslušnými
ministerstvy a institucemi.
-SP ČR-

EU musí odložit diskuse
o klimatickém zákonu
Svaz průmyslu a dopravy varuje před snahou Evropské komise držet se původního harmonogramu Zelené dohody pro
Evropu. Viceprezident Evropské komise Frans Timmermans
totiž prohlásil, že Komise pracuje na klimatickém zákonu
a doprovodných dokumentech podle původního plánu, který
nehodlá měnit. SP ČR sice podporuje postupnou cestu ke klimatické neutralitě, ale upozorňuje, že současná situace neumožňuje plné zapojení všech zúčastněných stran v projednávání předpisů spadající pod Zelenou dohodu pro Evropu,
jak předpokládá ambiciózní harmonogram Evropské komise.
Svaz průmyslu a dopravy už dříve upozornil, že diskuze
k tomuto zákonu musí být důkladná a vedená s vědomím
všech souvislostí. Požaduje, aby se harmonogram projednávání předpisů a strategií včetně harmonogramu veřejných
konzultací odložil aspoň o 6 měsíců do doby, kdy se situace
v Evropské unii v souvislosti s pandemií COVID-19 stabilizuje.
V současné době je nutné prvořadě řešit bezprostřední zdravotní, ale i ekonomické následky pandemie. Všichni pracov-

sběrový papír
níci napříč sektory jsou zaměstnáni naprosto klíčovým úkolem – minimalizovat škody na zdraví a ekonomice České
republiky, udržet zaměstnanost a připravit se na budoucí
ekonomické problémy.
„Evropská komise by neměla být v izolaci od reálného světa
a zneužívat současné situace u zásadní legislativy. Transformace ekonomiky směrem ke klimatické neutralitě bude nyní
ještě náročnější a dražší pro veřejné rozpočty i pro ﬁrmy,“
upozorňuje ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.
Evropská komise sama odhadovala dodatečné náklady
jen na dosažení stávajících klimaticko-energetických cílů
do roku 2030 na 260 miliard EUR ročně. „Firmy i celé ekonomiky se nyní musí plně orientovat na minimalizaci škod v hospodářství a na restart ekonomiky po koronavirové krizi, pro
který bude nezbytné zajistit dostatek ﬁnančních prostředků
na investice. Společně s těmito požadavky je odložení projednávání European Green Deal o 6 měsíců racionálním a naprosto oprávněným požadavkem,“ řekl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek.
-SPČR-

Jak koronavirus změnil odbyt
papíru určeného pro recyklaci
Server Průmyslová ekologie.cz přinesl text H. Tomáškové
(Komunální ekologie) na téma sběrového papíru, kde hlavní
prostor zaujímalo vyjádření ACPP.
Na počátku letošního roku se totiž začaly hromadit stížnosti obcí na zhoršené podmínky odbytu vytříděných surovin. Za separovaný papír a plast přestaly dostávat peníze.
Tlaky na obce kvůli třídění rostou, a tak hledají další cesty, jak
zvýšení míry třídění zajistit. Inspirují se novými trendy, např.
pilotním projektem společného třídění, který se uskutečnil
v Ostravě. Přesto však společné třídění plastů a papíru nenašlo u Ministerstva životního prostředí podporu. „Společný
sběr papíru s plasty může ovlivnit kvalitu vytříděného papíru
a jeho následné uplatnění. Proto tuto kombinaci sběru nepodporujeme, proti se postavila i Asociace českého papírenského průmyslu,“ sdělila k dané problematice Petra Roubíčková, mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR.
Stanovisko ACPP
Prezident Asociace českého papírenského průmyslu pan Jaroslav Tymich k tomu podává bližší vysvětlení:
„Lze konstatovat, že smíšený sběr papíru a plastu v podstatě znemožňuje recyklaci papíru. Papír by byl kontaminován biologickým nebo chemickým znečištěním ze zbytku obsahu plastových obalů a tedy nepoužitelný pro další výrobu
papíru a lepenky a následně např. obalů určených pro styk
s potravinami nebo hygienických papírů.
Navíc další nezbytné třídění by bylo nákladné a nedostatečné. Předmětnou směs by bylo „výhodnější“ odvézt rovnou
na skládku nebo do spalovny. Je to samozřejmě proti pravidlům cirkulární ekonomiky a zájmům společnosti obecně,
včetně plnění cílů pro recyklaci odpadů a papírových obalů
zejména.
Těm, kdo o společném sběru přemýšlejí, bych doporučil, aby se jeli nejdříve podívat např. do Anglie, kde se o to
„úspěšně“ pokoušeli a dnes vozí většinu takto sebraných odpadů – druhotných surovin, na skládku. Je nutno ale konstatovat, že kromě pilotního projektu v Ostravě nevím o žádné
podobné aktivitě, přestože v poslední době je separace a třídění papíru pro recyklaci ekonomicky pro obce ztrátové.
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Současná složitá situace nevznikla snížením odbytu ze
strany papírenského průmyslu, naopak v posledních letech
se v Evropě zvyšovala poptávka po sběrovém papíru typu použitých obalů.
Přebytek sběrového papíru se začal objevovat od roku
2018 ve vazbě na omezování importu Číny a kulminoval
na konci minulého a začátku letošního roku. Projevilo se to
zejména poklesem cen až pod úroveň nákladů sběru a třídění. Očekávali jsme, že v druhé polovině roku dojde ke stabilizaci trhu a to zejména s najetím nových papírenských kapacit, které jsou umístěny i v dosahu české logistiky.
Vše však změnil koronavirus. Ze dne na den byly uzavřeny školy, obchody, živnosti, podniky a organizace. Razantně se snížil sběr papíru a najednou byla poptávka vyšší
než nabídka a hodnota papíru pro recyklaci se začala zvyšovat. Protože výroba obalů a hygienických papírů je zásadní
pro udržení zásobování obyvatel potravinami a hygienickými
potřebami, je udržení sběru jako suroviny klíčové.
Většina obalů a významná část hygienických papírů je vyráběna se sběrového papíru a naším úkolem je výrobu neomezovat a udržet za jakoukoli cenu, protože by mohl nastat
velký problém při zásobování obyvatel potravinami, baleným zdravotnickým materiálem a dalšími životně důležitými
potřebami.
Nyní je malicherné se dohadovat, zda separace má probíhat tak či onak, viz výše. Objevil se totiž další problém. Zavřením škol, výkupen papíru, sběrných dvorů, řady obchodů
i celých výrobních segmentů došlo k výraznému snížení sběru
použitého papíru. Celá tíha udržení nabídky sběrového papíru zůstala na obcích, na neomezování separovaného sběru
a na obchodech/marketech s potravinami, kde zůstala stále
vysoká poptávka po balených potravinách.
V dubnu se tak aktuálně začal projevovat nedostatek
sběrového papíru a to nejen v České republice. Nepříznivá
situace na trhu sběrového papíru z počátku roku, kdy z důvodů silného omezování importu do Asie byla cena sběrového papíru pod úrovní nákladů na sběr a třídění, se změnila
a hodnota sběrového papíru se zvyšovala z týdne na týden.
To zcela jistě pomáhá obcím i odpadovým ﬁrmám se dostávat znovu do černých čísel a posílit tak sběr a třídění pro udržení výroby obalových papírů a obalů.
Asociace českého papírenského průmyslu apelovala
na vládu, kraje i obce, aby byl udržen maximální možný sběr
použitého papíru a aby byla zachována dostupnost sběrového papíru s následnou výrobou nového papíru a lepenky
v potřebné výši pro české hospodářství. Od 7. 4. 2020 stát
umožnil znovuotevření výkupen a sběrných dvorů, což mělo
kritické situaci se sběrem pomoci.
Na druhé straně v případě masivního odstavování papírenských strojů např. z důvodů rozšíření viru mezi zaměstnanci mohlo dojít ke snížení odběru. V tomto případě by papírenský průmysl s pomocí státu musel zajišťovat dočasné
externí skladování papíru pro recyklaci. Také v této věci byla
ACPP v operativním kontaktu s MŽP i ostatními institucemi.
Jsme všichni na jedné lodi,“ konstatoval J. Tymich.
-TZ-
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odpady

Zodpovědné třídění
odpadů v dnešní době

Naopak převážná část sběrných dvorů měla dočasně zavřeno, nebo měla omezený provoz jen pro podnikatele
na IČO, především pro stavební ﬁrmy.
Podle loňského průzkumu společnosti ECOBAT odpady
třídí již většina Čechů. Nejvíce plasty – ty se třídí relativně poctivě, tedy vždy nebo téměř vždy, už 88 % českých domácností, papír třídí až 86 % a sklo 84 % domácností. Roste i podíl lidí, kteří důsledně třídí elektrozařízení – vždy nebo téměř
vždy je k recyklaci odevzdává 77 %, podobně je tomu u použitých baterií a akumulátorů, kde jsme na 75 %. Některá
města proto v posledním roce přistoupila ke snížení frekvence svozu netříděného komunálního odpadu.
Na vzestupu je v ČR i kompostování. Podle průzkumu
dnes již 57 % Čechů aspoň částečně svůj bioodpad kompostuje. V době koronavirové epidemie právě kompostování nezkonzumovaných potravin mohlo být cestou, jak ulehčit svozovým ﬁrmám a skládkám komunálního odpadu. Úspěšně
kompostovat lze přitom také i vytříděný odpadový papír ( jde
v podstatě o celulózová vlákna).
„Důležité je nepřestat třídit! Epidemie dříve či později
skončí, ale odpovědný vztah k životnímu prostředí by měl být
trvalou prioritou,“ dodává k současné situaci Eva Gallatová
ze společnosti ECOBAT.
-TZ-

V době mimořádných opatření proti šíření koronaviru množství odpadů vyprodukovaných domácnostmi rostlo. Mimořádná bezpečnostní opatření upoutala Čechy do svých
domovů a s tím souvisela i zvýšená spotřeba potravin, hygienických potřeb a pomůcek a to s sebou také neslo nárůst vyprodukovaných odpadů, neboť veškeré spotřební zboží musí
být zabaleno.
Češi jsou dlouhodobě považováni za jedny z nejpoctivějších třídičů odpadu na světě. Podle průzkumu společnosti
ECOBAT například plasty třídí přes 88 % lidí a nebyl důvod polevovat ani v době koronavirové epidemie. Totéž platí
i na starý papír. Nezbytností však bylo dodržování příslušných bezpečnostní opatření.
Nárůst množství odpadu všeho druhu z domácností potvrdil také předseda Sdružení komunálních služeb Bohumil
Rataj.: „Jak u komunálního, tak u tříděného sběru bylo sváženo z domácností v posledních týdnech odpadu více, než je
v tomto ročním období běžné. Přibližně o 15 procent. Dalším, bohužel nepříjemným, zjištěním byl ale také nárůst černých skládek.“
Kam s vytříděným odpadem v době omezeného volného
pohybu na veřejnosti
V aktuální situaci lidé řešili, kam s vytříděným odpadem, když
s ohledem na nařízení Vlády ČR museli omezit volný pohyb.
I v případě odnosu vytříděného odpadu na sběrná místa lidé
měli pohyb na veřejných místech minimalizovat, a pokud to
v domácnostech situace dovolila, bylo dobré snížit frekvenci
vynášení tříděného odpadu.
Tři doporučená pravidla pro třídění v době koronaviru dle
zdroje z ﬁrmy ECOBAT s. r. o.:
• Neslevujte – důsledně třiďte i v současné době.
• Buďte efektivní – například cestu ke sběrovým kontejnerům spojte s cestou do práce nebo na nezbytný nákup.
I zde platí, že je třeba minimalizovat pohyb na veřejných
místech. Zároveň, pokud je to možné, vytříděný odpad si
schraňujte doma a odneste ho až po skončení nouzového
stavu (týká se zejména menších a neproblematických vytříděných odpadů a obalů)
• Při odnosu vytříděného odpadu na sběrná místa se důsledně řiďte aktuálními preventivními nařízeními Vlády ČR.
Odpadářské ﬁrmy svážely komunální i tříděný odpad většinou bez omezení. Standardním způsobem svozy probíhaly
i prostřednictvím nejvýznamnějších ﬁrem v tomto segmentu,
včetně společností AVE, Pražské služby, OZO Ostrava, SAKO
Brno nebo Marius Pedersen.

Regulační a normativní rámec
Revidovaná směrnice o obalech a obalových odpadech
stanoví vysoké cíle pro recyklaci papírových obalů: 75 %
do r. 2025 a 85 % do r. 2030 (ze sebraného a vytříděného papíru je skutečně papírensky recyklováno v ČR jen něco přes
20 %). Rovněž stanoví základní požadavky, které je třeba dodržovat při volbě koncepce balení. V tomto ohledu jsou požadavky na koncepci obalů deﬁnovány evropskými normami
EN 13427 (Požadavky na používání evropských norem v oblasti obalů a obalových odpadů), EN 13428 (Požadavky speciﬁcké pro výrobu a složení – prevence snížením u zdroje)
a EN 13430 (Požadavky na obaly z materiálů, které lze recyklovat), EN 13432 se pak týká zohlednění biologické rozložitelnosti obalů.
Revidovaná směrnice o odpadech stanoví vysoké cíle recyklace komunálního odpadu to, že oddělený sběr určitých materiálů, včetně papíru, je povinný. Také zahrnuje fungování
systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, včetně parametrů
pro eko-modulaci poplatků, pokud se týká recyklovatelnosti
produktů a jejich hodnoty po sběru.
Evropská norma EN 643 (Seznam standardních druhů
papíru a lepenky pro recyklaci) popisuje druhy papíru a lepenky, které lze po jejich použití, likvidaci, sběru a třídění skutečně využít v papírnách na recyklaci papíru.
-ACPP-
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Mondi a pila LABEWOOD
Nová moderní pila LABEWOOD, situovaná u areálu papíren Mondi ve Štětí, zahájila práci. Bude zpracovávat kulatinu
zejména ze zdrojů, které se dříve vyvážely. Investice do tohoto podniku byly ve výši kolem tří miliard korun a plánovaná roční kapacita pořezu je zde milion metrů krychlových
kulatiny.
Stavební práce zde byly zahájeny v prosinci 2018. Do března
2020 ve spolupráci s partnery a s dodavateli dokázala společnost dokončit všechny stavební objekty, komunikace a nainstalovat výrobní technologii potřebnou pro zahájení provozu pily.
Na stavbě trvající přes rok se podílelo zhruba 300 různých ﬁrem z ČR i dalších evropských zemí se skoro 1 500 pracovníky.
Firma LABEWOOD v současné době zaměstnává 130 lidí.
Do pololetí 2020 se zaměří na postupné zvyšování výroby a nárůst počtu interních zaměstnanců by měl dosáhnout čísla 160.
Současná světová situace, ovlivněná šířením choroby covid-19, poznamenala také LABEWOOD. Zatím ale žádný
ze zaměstnanců nebyl inﬁkován a prioritou je i zde, na nové
pile ve Štětí, zdraví všech pracovníků.
Štětské papírny Mondi mají v LABEWOOD 25% podíl
a budou z pily odbírat štěpku pro svoji celulózku. Největším
podílníkem se 37 procenty je průmyslově investiční holding
s dlouholetými zkušenostmi v oblasti zpracování dřeva a celulózy Eco-Investment, 32 % vlastní rakouská dřevařská ﬁrma
Holzindustrie Mareschi a zbývající podíl evropský dodavatel
dřeva UniTimber.
-ŽLD-

Nové opatření MZe pro lesníky
Ministerstvo zemědělství (MZe) vydalo v dubnu opatření
obecné povahy, kterým prodlužuje lhůty k zalesnění kalamitních holin a uvolňuje pravidla přenosu sadebního materiálu
na území celé České republiky. Tímto opatřením rozšiřuje
územní působnost některých dosud platných opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Vlastníkům lesů ještě více uvolňuje ruce k obnově lesa po kalamitě za objektivně ztížených
podmínek.
„Reagujeme na signály hrozícího nedostatku vhodného reprodukčního materiálu pro zalesnění rychle vznikajících kalamitních holin i na možný nedostatek pracovních kapacit pro
výsadbu lesa v některých regionech, umocněný nyní ještě dopady pandemie COVID-19.“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Vlastníci lesa na území celé ČR (s výjimkou lesů v národních parcích a jejich ochranných pásmech, která jsou mimo
kompetenci MZe) nově mohou zalesnění kalamitních holin

odložit až na pět let od jejich vzniku. Zároveň mohou k výsadbě používat lesní dřeviny bez ohledu na pravidla přenosu mezi přírodními lesními oblastmi a lesními vegetačními
stupni ČR. Uvolnění zásad přenosu se nevztahuje na smrk
ztepilý, který by se již neměl vysazovat v tak velkém měřítku
ale na trhu je jeho sazenic stále dostatek.
Díky uvolnění pravidel přenosu může vlastník lesa plně využít nabídky lesních školek a co nejdříve zalesnit na trhu dostupnými druhově a stanovištně vhodnými dřevinami. Prodloužení lhůt pro zalesnění umožní reagovat na případný
nedostatek nejen sadebního materiálu, ale i pracovních kapacit, a na vhodných stanovištích rozložit umělou obnovu
na delší časové období, počkat na samovolnou přirozenou
obnovu nebo využít kombinace umělé a přirozené obnovy.
V jarním období lesníci sází stromky, přichází však také
jarní rojení kůrovce a s ním spojená zvýšená těžba již napadených stromů a jejich zpracování. Po lesních cestách se tak pohybuje více lesnické techniky.
MZe žádá veřejnost o zvýšenou opatrnost při pohybu
v lesích, ať již v souvislosti s těžbou a dopravou kalamitního
dřeva, nebo při pohybu v uschlých porostech, kde hrozí nebezpečí pádu větví i celých stromů. I v případě, že není v konkrétním území vstup do lesů přímo zakázán, měli by být návštěvníci nyní velmi opatrní, nevstupovat pod suché stromy,
a v zájmu vlastní bezpečnosti se v místech, kde probíhají lesnické činnosti a těžební práce, které budou letos kvůli kůrovcové kalamitě mimořádně velké, řídit pokyny lesníků.
Vojtěch Bílý

Cena dreva dosahuje
v Európe rekordne nízke úrovne
Ceny dreva dosahujú v Európe podľa štátneho podniku
Lesy SR rekordne nízke úrovne. Je to spôsobené obrovským
pretlakom dreva na európskom trhu, najmä z Nemecka, Rakúska a Českej republiky. „Lesy SR š. p. je na túto situáciu pripravený prostredníctvom obchodnej stratégie, ktorú podnik
prijal už v roku 2017,“ informoval vedúci odboru komunikácie spoločnosti Pavel Machava.
„Zmenili sme celkovú ﬁlozoﬁu predaja dreva na Slovensku. Prioritne dodávame drevo slovenským spracovateľom,
pričom zmluvy uzatvárame aj na dlhšie obdobie – na 3 až
5 rokov. To umožňuje slovenským spracovateľom investovať a vytvárať a udržať tisícky pracovných miest,“ vysvetlil obchodný riaditeľ Lesov SR Tomáš Klouček.
V čase klesajúcich cien proﬁtuje štátny podnik podľa svojich slov z dlhodobých kontraktov. Tie garantujú určitú výšku
ceny, ako aj objemy drevnej hmoty. Aktuálne je možné nakúpiť v Českej republike napr. piliarsku guľatinu (ide o kvalitné drevo, ktoré sa používa na výrobu dosiek a hranolov) za približne 35 eur za meter kubický, kým Lesy SR ju
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predávajú za 48 eur za meter kubický. Podobne aj v segmente ihličnatej vlákniny (ide o menej kvalitné drevo) je cena
na Slovensku vyššia o viac ako 20 %.
„Lesy SR boli vlani kvôli cenám dreva pod obrovským tlakom a nevyhli sa znižovaniu cien ihličnatého dreva. Napriek
tomu sa š. p. podarilo dosiahnuť kladný hospodársky výsledok. Bolo to aj vďaka tomu, že podniku sa podarilo mierne
zvýšiť predajnú cenu listnatého dreva a zvýšiť príjmy z iných
činností – napr. príjmy z poľovných revírov budú v roku
2020 oproti roku 2017 vyššie o 1 milión eur,“ ozrejmil Pavel
Machava.
Celková produkcia dreva je na Slovensku na úrovni
približne 10 mil. metrov kubických ročne (listnaté aj ihličnaté
drevo). Lesy SR na trh dodávajú približne 4 mil. metrov kubických, obhospodarujú zhruba 48 % lesov na Slovensku,
zvyšok vlastnia neštátni vlastníci – mestá a obce, urbáre, cirkev, fyzické a právnické osoby.
-TI-

Zväz spracovateľov dreva SR
a programové vyhlásenie vlády
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky chce spolupracovať pri tvorbe programového vyhlásenia vlády. Víta,
že záujem o zlepšenie podnikateľského prostredia i záujem o efektívne nastavenie procesov v slovenskej ekonomike v prospech využitia potenciálu domáceho spracovania
dreva sa nachádzajú aj v programoch politických subjektov,
ktoré sa vytvárajú vládnúj koalíciu. Ponúknu podľa ich vyjadrení otvorenú platformu a chcú, aby sa objavila medzi prioritami aj zmienka o podpore domáceho spracovania dreva
a podpore rozvoja drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu
na Slovensku.
Zásadným predpokladom naplnenia tohto cieľa je podľa
zväzu komplexná podpora a vnímanie lesnícko-drevárskeho
komplexu ako záruky dynamického rozvoja hospodárstva
Slovenska. „S tým ide ruka v ruke vytvorenie podmienok
na vznik a trvalé udržanie transparentného trhu s drevom
a zároveň aj také hospodárenie v slovenských lesoch, ktoré
zabezpečí ich trvalo udržateľný rozvoj s plnením všetkých
ekologických a environmentálnych funkcií,“ informuje zväz.
Zväz má záujem o efektívne a konštruktívne využitie potenciálu, ktorý sa skrýva v domácom spracovaní domácej strategickej suroviny – dreva. „Sme presvedčení, že drevospracujúci priemysel sa môže stať jedným z pilierov slovenskej
ekonomiky, odvetvím, ktoré prináša spotrebiteľom tovar s vysokou pridanou hodnotou. Sme presvedčení, že morálka
a dodržiavanie jej pravidiel je nevyhnutnou súčasťou slušného podnikania v rámci jednotného trhu Európskej únie,“
dodal zväz.
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky je profesijnou nepolitickou organizáciou, ktorá združuje viac ako sto
spoločností slovenského drevárskeho, nábytkárskeho a drevostavbárskeho priemyslu.
-TI-

dřevo a lesy

Lesy na Slovensku
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský odvolal v marci generálneho riaditeľa štátneho podniku
Lesy Slovenskej republiky Mariana Staníka. S okamžitou platnosťou poveril vedením štátneho podniku Mateja Vigodu,
ktorý doteraz pôsobil vo funkcii vedúceho lesnej správy Závadka nad Hronom, odštepného závodu Beňuš Lesy SR.
Štátny podnik Lesy SR je najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodaruje necelých 900 000 hektárov lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho
fondu Slovenska. Koncom roka 2019 zamestnával podnik
takmer 3 600 ľudí. vGenerálny riaditeľ štátneho podniku Lesy
Slovenskej republiky je štatutárnym orgánom podniku, menuje ho do funkcie minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, ktorému je priamo podriadený. Priamo riadi
štyroch riaditeľov úsekov generálneho riaditeľstva a 25 riaditeľov odštepných závodov a ich prostredníctvom celú hospodársku činnosť štátneho podniku.
Slovenskí spracovatelia dreva nesúhlasia s plánovaným
riadením lesníctva rezortom životného prostredia. Vyplýva
to z tlačovej správy Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej
republiky (ZSD). „Zväz spracovateľov dreva SR je zásadne
proti úprave kompetenčného zákona a presúvaniu riadenia
lesníckych činností pod rezort životného prostredia,“ uvádza
sa v správe. Naopak, ZSD SR dlhodobo apeluje na vládne
garnitúry, že iba zjednotenie lesníckych politík a zosúladenie
legislatívnych dokumentov pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) garantuje trvalo udržateľné hospodárenie a ochranu v lesoch SR.
„Členské spoločnosti tvoria malé, stredné ale aj veľké spoločnosti, ktoré zamestnávajú celkom viac ako tritisíc ľudí,
na ktorých sú v celom lesnícko – drevárskom sektore naviazané ďalšie desaťtisíce osôb,“ vysvetľuje ZSD SR, podľa ktorého je lesnícko-drevársky sektor (LDS) mimoriadne citlivý
na neuvážené politické rozhodnutia.
Nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie efektívneho
fungovania štátnych lesníkov je podľa názoru ZSD SR úplné
odpolitizovanie podnikov štátnych lesov minimálne tým,
že generálneho riaditeľa nebude menovať minister pôdohospodárstva, ale nezávislý orgán (napríklad komisia menovaná
NR SR) a potvrdenie bude plénom NR SR. Pre zotrvanie vo
funkcii musia byť stanovené merateľné kritériá. „Nemusíme
príliš zdôrazňovať, že stav, v ktorom sa táto organizácia dnes
nachádza, nie je dielom lesníkov, ale politikov. Tento princíp
obsadzovania vedenia štátnych podnikov považujeme za nevyhnutný vo všetkých rezortoch,“ uzavrel Zväz spracovateľov
dreva SR.
-TI-

logistika

Logistika musí fungovat
S čím se potýká naše logistika v době, kdy se celý svět snaží
snížit a redukovat šíření koronavirové nákazy?
Nouzový stav, který vyhlásila vláda ČR dne 12. března
2020, zásadně změnil napjatou situaci s nedostatkem řidičů,
což bylo závažné téma v předchozích měsících. Mnoho dopravců totiž ztratilo zakázky, například přepravy pro automobilový průmysl, a stojí jim stovky kamionů, pro které nemají
práci a logicky tím nemají práci ani pro řidiče.
V tomto mají výhodu velké mezinárodní logistické ﬁrmy,
protože jejich vnitrostátní systémové přepravy palet a kusového zboží fungují v podstatě bez omezení, i když je pravda,
že i zde došlo k poklesu objemů přepravovaného zboží.
Mnoho obchodů a ﬁrem je uzavřených, takže do nich neproudí žádné zásilky. Ale obecně distribuční logistika musí
fungovat a obzvláště v této době jsou tyto služby důležité,
protože pro mnoho ﬁrem, institucí, ale i soukromých osob
jsou často jedinou možností, jak si zajistit dodávky materiálu do výroby, obalů pro zabalení zboží, náhradních dílů
do porouchaných výrobních zařízení ale především spotřebního zboží, hlavně potravinářského, hygienického a léků
do prodejen.
Pro logistické ﬁrmy to znamená přizpůsobovat provoz aktuální situaci, více komunikovat se zákazníky, snažit se mít
předem informace o tom, že příjemce skutečně zboží převezme a snižovat tak ekonomické ztráty z toho, že by se zboží
vracelo zpět odesílateli. Zároveň se musí zaměstnanci těchto
ﬁrem řídit opatřeními na ochranu zdraví, a být vybaveni
ochrannými pomůckami.
Řidiči nevyzvedávají a nedoručují zboží v případě, že člověk, se kterým komunikují, nemá roušku nebo její ekvivalent.
Logistické ﬁrmy obecně mají omezené možnosti, jak redukovat rizika přenosu viru formou nasazení home oﬃce pro
většinu pracovníků, protože převážná část jejich aktivit probíhá na pobočkách a logistických pracovištích, skladech, kde
se musí stále fyzicky pohybovat celý pracovní tým od skladníků přes dispečery apod. To znamená, že ochrana lidí a dezinfekce pracovních prostor včetně dopravních prostředků je
základem. To se týká například i skladové techniky, jakou jsou
vysokozdvižné vozíky nebo zakladače, skenery a klávesnice
počítačů, a to hlavně při střídání směn.
Podobná situace je v mezinárodní přepravě, kde funguje
řada pravidelných linek do téměř všech evropských států. Je
nutné každodenně monitorovat situaci, přizpůsobovat pohyb zboží podle toho, které přechody jsou například uzavřené nebo je tam omezený provoz. To se týká i sledování
situace v ostatních státech, uzavření některých regionů, zastavení průmyslu, který není nutný pro fungování státu v Itá-
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lii a Španělsku a tím nutnost vykomunikovat se zákazníky, aby
měli prověřené příjemce. Je to celá řada věcí, které se nyní
musí dělat „navíc“, ale logistické dopravní linky fungují stále,
s tím že zákazníci musí počítat se zdržením zboží právě kvůli
nepředvídatelným komplikacím na hranicích nebo přímo
v regionech v zahraničí.
Velká mezinárodní logistická ﬁrma Geis proto spustila
na ﬁremním webu stránku Covid-19, kde jsou průběžně aktualizovány informace zákazníkům tak, aby vždy věděli, jaká
omezení, popřípadě uvolnění omezení, jsou aktuálně v platnosti. Dopravci chtějí, aby se na ně zákazníci mohli spolehnout i v této vypjaté době.
Daniel Knaisl

Logistické centrum plně
využívající solární energii
Logistická ﬁrma DB Schenker otevřela v Dubaji své první logistické centrum o rozloze 33 000 m², jehož spotřebu elektřiny plně pokrývá solární energie. DLC II se má stát hlavním logistickým centrem v regionu Středního východu pro
zákazníky DB Schenker, včetně společnosti Unilever, hlavního obchodního partnera a jednoho z předních světových
výrobců přípravků pro domácnost, kosmetiky a potravinářských výrobků.
Nové logistické centrum bylo otevřeno pod záštitou Jeho
Excelence Khalify Al Zaﬃna, předsedy představenstva Dubai
Aviation City Corporation a Dubai South. Otevření byla také
přítomna delegace Unilever Global a Unilever North Africa
& Middle East a řada dalších hostů.
Logistické centrum v Dubaji využívající výhradně sluneční
energii je součástí série ekologických skladů Eco Warehouses. Další zelené sklady se nacházejí v Singapuru, Helsinkách,
Klagenfurtu, Tilburgu a Dortmundu. Nové logistické centrum
s regulovanou teplotou nabízí prostor až pro 90 000 europalet na ploše 33 000 m² s mezipatrem o rozloze 3 000 m² pro
služby s přidanou hodnotou. Portfolio služeb logistického
centra zahrnuje mimo jiné i skladování nebezpečného zboží,
různé služby s přidanou hodnotou, distribuční a doručovací
služby, námořní a leteckou nákladní přepravu. DLC II se nachází v jedné z nejdůležitějších zón volného obchodu v regionu. Přímé napojení na přístav Jebel Ali Port a na mezinárodní letiště Al-Maktúma umožňuje rychlou a jednoduchou
přepravu. Dokončením DLC II byla završena druhá ze tří fází
plánu rozvoje smluvní logistiky v Dubaji.
Celosvětová síť DB Schenker zahrnuje 130 zemí, kde zaměstnává přes 91 tisíc spolupracovníků. Na každém kontinentu jsou pobočky společnosti klíčem k těsné blízkosti k zákazníkům a umožňují organizovat přepravu zboží po celém
světě. Společnost je součástí německého koncernu Deutsche Bahn, divize logistiky. V České republice má DB Schenker silné zastoupení – 1800 kvaliﬁkovaných spolupracovníků
na 22 pracovištích.
-DS-
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ANDRITZ to supply complete
pulp mill to UPM in Uruguay
UPM will build a eucalyptus pulp mill
with a production capacity of
2.1 million tonnes in Paso de los Toros,
Uruguay. ANDRITZ will deliver all pulp
production and power generating
equipment as well as chemical recovery
technologies for the mill.

This world-class eucalyptus pulp mill
will have an annual production capacity of 2.1 million tonnes and is scheduled for start-up in the second half of
2022. The core equipment supplied by
ANDRITZ will originate largely from
Finland and thus will have a signiﬁcant
positive employment impact on employment for ANDRITZ’s staﬀ there as
well as on the ANDRITZ workshops
where a large part of the core equipment for this contract will be manufactured. The ANDRITZ scope of supply
includes the following:
— A complete Wood Processing Plant
maximizing utilization of various eucalyptus species.
— The world’s largest single-line
Fiberline,
— A new and innovative EvoDry Pulp
Drying System with two energy-efﬁcient pulp drying lines based on
the high-capacity Twin Wire Former
technology.
— An energy-eﬃcient black liquor Evaporation Plant,
— The HERB Recovery Boiler features
energy-eﬃcient ﬂue gas cooling and
feed water preheating technologies,
— A biomass Power Boiler based on
high-quality ANDRITZ EcoFluid

Paper News
Bubbling Fluidized Bed (BFB)
technology,
— A complete White Liquor Plant. ANDRITZ also supplied a complete
pulp mill in Fray Bentos, Uruguay,
which was started up successfully in
2007 and is now owned by UPM.
Pulp mill in Fray Bentos, Uruguay. -PPNMondi adapts production line in
Germany to make much-needed face
mask components
Mondi is committed to playing its part
to produce important supplies and
components during the COVID-19 outbreak. As a global leader in packaging and paper, Mondi’s Personal Care
Components team has found a way to
convert a production line at its Gronau
plant in Germany to manufacture soft,
elastic straps which are now being used
for face masks and used by medical
professionals and consumers globally.
Mondi’s plant in Gronau, Germany, typically focuses on making materials used in hygiene products such
baby diapers, adult incontinence pads
and feminine care items. However, the
plant was able to quickly adapt one
of its manufacturing lines to produce
a three-layer, laminated strap that binds
a stretchable plastic ﬁlm between layers
of soft, nonwoven material. The straps,
which Mondi supplies to its mask-making customers on a reel, are then cut
and attached to each side of a mask,
which can loop comfortably over the
user’s ears to hold the mask in place.
This elastic material replaces a rubberised band that holds the mask to
the face, thereby increasing operational
speed of the machines in comparison
to rubber which is slower.
Mondi also operates a plant in Taicang, China, that laminates ﬁlm made
in Gronau to make nonwoven hygiene
products similar to those manufactured
in Germany. While closely monitoring
developments, assessing risks, and implementing preventative policies in line
with the local government regulations
and recommendations, the company

was able to meet orders for mask straps
from customers in China when the
COVID-19 virus epidemic ﬁrst broke
out. Demand is now growing for more
of such supplies from customers across
Europe, prompting the Gronau plant to
increase production of this material.
Mondi Gronau extrudes the plastic ﬁlm in strictly controlled, hygienic
conditions, before applying an adhesive and the nonwoven layers to either
side of it. In a ﬁnal step the multilayer
laminate is then put through a “ringrolling” process, by which the material
is stretched between two rollers with
“tooth rings,” thereby activating the
elastic properties of the material without causing any damage to it.
Mondi is a global leader in packaging and paper, contributing to a better
world by making innovative, packaging
and paper solutions that are sustainable by design.
Mondi Personal Care Components
is a global leading supplier of elastic and nonwoven solutions for the hygiene industry, oﬀering comprehensive
baby care, adult incontinence, feminine
care, and nonwoven materials. Mondi
PCC strives to make comfort a way
of life and supports every generation.
The product portfolio includes elastic
stretch laminates and nonwoven components for baby diapers and adult incontinence products, ﬁlm and nonwovens for femcare, and nonwovens for
wipes.
Judith Wronn

Kruger to temporarily shutdown
its Brompton Paper Mill in
Quebec – Canada
Kruger Specialty Papers announced the
temporary shutdown of its Brompton
facility, eﬀective Friday, April 3, for an
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indeﬁnite period of time. The Company
came to this diﬃcult decision due to unfavorable market conditions that deteriorated very rapidly with the COVID-19
outbreak, aﬀecting the Mill’s operations
and ﬁnancial performance.
The production of both newsprint
and specialty papers for the ﬂexible
packaging industry will be curtailed,
and the facility’s biomass cogeneration plant will also be shutdown. The
Brompton Mill shutdown will aﬀect 272
employees.
-PN-

The 300th Valmet Paper Lab system
will be delivered to Papierfabrik Palm
in Germany
Valmet will supply the 300th Valmet
Paper Lab automated board and paper testing laboratory to Papierfabrik
Palm’s (Palm) Aalen-Neukochen mill.
In total, Valmet will deliver three Valmet Paper Labs to the company’s
Descartes mill in France and Wörth and
Aalen-Neukochen mills in Germany.
Valmet Paper Lab delivers accurate
and rapid measurement results that are
used either as a quality stamp for the
end-product or for the board machine
operation optimization.
The two Valmet Paper Lab systems were included in Valmet’s orders
received of the fourth quarter 2019
and one is included in the ﬁrst quarter 2020. The systems will be delivered
during the year 2020. The value of the
order will not be disclosed. The Valmet
Paper Lab systems will be equipped
with a large scope of measurements for
the board application quality stamp.
Valmet Paper Lab is extending the
scope of Palm Aalen-Neukochen mill
where Valmet will also supply a containerboard machine (PM 5) with extensive packages of mill-wide automation and services.
Palm is one of the leading companies in the European paper industry
and Germany’s largest family-owned
business in the paper industry. The
Palm Group is divided into the paper
division with its 5 paper mills for the
manufacture of paper and the packag-

ing division with 28 corrugated cardboard plants. The third pillar of Palm’s
operations, which encompasses the
purchasing of raw materials for all its
papers, and corrugated boards made
from 100% recycled paper are joined
under the umbrella of Palm Recycling
consisting of two recycling companies.
The plant in Aalen-Neukochen is the
origin and the head oﬃce of both the
Palm Group and Papierfabrik Palm.
Bogdan Pavlovic
Dewatering technology for RMP
process to Mayr-Melnhof Kartonia
ANDRITZ has received an order from
Mayr-Melnhof Karton to supply a Vertical Screw Thickener (VST) dewatering
system for the RMP (Reﬁner Mechanical Pulp) process at the mill in Frohnleiten, Austria.
ANDRITZ will install its latest dewatering technology – the Vertical Screw
Thickener (VST), an innovative screw
press with a vertical design. The pulp
is fed in from the top and then compressed and dewatered as it moves
downwards. The self-ﬁlling and gravity-assisted dewatering principle allows higher throughput and pulp dryness because the available screen area
is fully used.
The new ANDRITZ system also com-

prises a dilution conveyor, MC pump
including standpipe and a TurboMix
agitator. Automation, instrumentation, engineering, mechanical installation, commissioning and start-up supervision are also part of the scope of
supply.
At the Frohnleiten Mill, the RMP with
Freeness of 350 ml is dewatered from
an inlet consistency of 3.5% to 25%

consistency at the discharge in one innovative unit. The pulp is then stored
at a consistency of 10% in a new pulp
storage tower that feeds the existing
board machines.
The existing RMP system was supplied by ANDRITZ in 1996 and processes a mixture of wood chips containing spruce, larch and ﬁr as raw material
for the mill’s own board machines producing CRB (Coated Recycled Board).
Mayr-Melnhof Karton is the world’s
leading producer of coated recycled
cartonboard.
-PPNSolenis to Acquire the Paper Business
of ChemSystems
Solenis signed an agreement to acquire
the paper business of ChemSystems,
a division of AECI Ltd. The transaction
is expected to close in the second quarter of 2020.
Headquartered in Johannesburg,
South Africa, ChemSystems produces
and supplies specialized chemical solutions for water intensive industries,
including the pulp, paper and tissue
manufacturing industries in South Africa and Sub-Saharan Africa. Until this
acquisition, the business was Solenis’
pulp and paper specialty chemical distributor in Africa.
“This is an excellent opportunity
to continue to consolidate our channel to market after the recent successful merger of BASF’s Paper and Water
Chemicals business with Solenis.” said
John Panichella, president and CEO,
Solenis. “We have had an exceptional
working relationship with ChemSystems for many years and this acquisition will allow Solenis to directly provide value to pulp, paper and tissue
markets in South Africa.”
Solenis is a leading global producer
of specialty chemicals for water-intensive industries, including the pulp, paper, oil and gas, petroleum reﬁning,
chemical processing, mining, bioreﬁning, power and municipal markets. The
company’s product portfolio includes
a broad array of process, functional and
water treatment chemistries as well as
state-of-the-art monitoring and control
systems. These technologies are used
by customers to improve operational
eﬃciencies, enhance product quality,
protect plant assets and minimize environmental impact. Headquartered in
Wilmington, Delaware, the company
has 40 manufacturing facilities strategically located around the globe and employs a team of approximately 5,200
professionals in 120 countries across
ﬁve continents.
Gillian Davies
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ANDRITZ PrimeLineTM W6 at
Arkhbum Tissue Group in Russia
ANDRITZ has successfully started up
the PrimeLineTM W6 tissue machine,
including stock preparation, re-evaporation plant, hall-ventilation, automation, and electriﬁcation, at Arkhbum
Tissue Group LLC in Vorsino (Kaluga
region), Russia.

The ANDRITZ tissue machine – with
a design speed of 2,100 m/min and
a paper width of 5.6 m – produces highquality facial, toilet, napkin, and kitchen
towel grades made of 100% virgin pulp.
The combination of a 16 ft. PrimeDry
Steel Yankee and the latest PrimePress
XT Evo shoe press technology enables
a high drying capacity and achieves remarkable cost savings and operational
ﬂexibility compared to systems with
conventional presses and cast Yankee
dryers. The re-evaporation system that
feeds energy back to the production
process enables additional savings.
The scope of supply also included
stock preparation with an approach
ﬂow system. The centerpiece of the
stock preparation line is the ANDRITZ
Papillon reﬁner, which treats ﬁbers gently in the cylindrical reﬁning zone in order to achieve superior ﬁber properties
at low energy consumption. ANDRITZ
also provided process pumps, piping,
instrumentation, electriﬁcation and automation as well as on-site services.
This successful start-up conﬁrms
ANDRITZ’s strong position as one of
the global market leaders for supply of
complete tissue production lines, key
components, and services.
-PNNew reeling and winding technology
for Metsä Board in Finland
Valmet will supply new reel and winding
technology and surrounding equipment
for Metsä Board Kyro mill in Finland. In
the rebuild, new reel and winder with
an automatic transfer rail connection
will be installed to modernize the board
machine KK 1. The start-up is scheduled for the second half of 2021.
The order is included in Valmet’s orders received of the second quarter
2020. The value of the order will not
be disclosed. The total value of an or-
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der of this type is typically around EUR
20 million.
Valmet’s delivery will include two
Valmet Broke Pulpers and an OptiReel Linear with center drives to minimize caliber loss. The reel is followed
by automatic transfer rails and an OptiCart Stream parent roll cart with integrated loading. The new high-capacity
OptiWin Drum two-drum winder will be
equipped with a Dual Unwind two-unwind system. This feature makes it possible to change the parent roll in only one
minute giving more capacity. The Dual
Unwind sequence is fully optimized and
independent of a crane. The delivery will
include a Valmet DNA machine control
system. Safety will be improved by increasing the automation level.
KK 1 with a reel width of 3,450 mm
produces folding boxboard grades with
a basis weight range of 170-380 g/m².
The design speed of the new parts will
be 800 m/min.
Metsä Board is a leading European
producer of premium fresh ﬁbre paperboards and forerunner in sustainability. The company produces premium
lightweight folding boxboards, food
service boards and white kraftliners for
consumer goods packaging as well as
retail-ready and food service applications. In 2019, the company’s sales totaled EUR 1.9 billion, and it has approximately 2,400 employees. Metsä Board
is part of Metsä Group.Sami Anttilainen
Voith’s new double unwind TwinDrive
signiﬁcantly boosts winding capacity
The fully-automated process of TwinDrive eliminates downtimes during
jumbo roll changes, resulting in a signiﬁcant increase in both eﬃciency and
productivity.
Voith strengthens its winder product portfolio with the introduction of
the new TwinDrive double unwind, another solution for signiﬁcantly boosting
winding capacity. The system was speciﬁcally developed for paper manufacturers that impose the most stringent
eﬃciency requirements on their production process.
Following the successful developments of the VariFlex Performance
winder, with a set change time of less

than 25 seconds, and SmoothRun, the
active drum damping system to minimize vibrations, TwinDrive complements
these solutions ideally to meet the highest capacity and customer requirements.
The new TwinDrive double unwind
ensures a winding capacity that is up to
20 percent higher compared to the use
of conventional unwinding systems. This
advantage is achieved through the additional unwind position and fully automated jumbo roll changes. With conventional systems, the winding capacity is
limited due to downtimes during jumbo
roll changes. The fully-automated process of TwinDrive eliminates these downtimes, resulting in a signiﬁcant increase
in both eﬃciency and productivity.
Depending on customer requirements, the paper web is connected automatically with a FlyingSplice or ButtSplice system. The signiﬁcant time
savings result in higher production
rates. Depending on production conditions, considerably more jumbo rolls
can be processed by the winder.
With the new TwinDrive double unwind, paper manufacturers achieve an
increase in winding capacity of up to 20
percent.
Fast assembly and short installation
times The new TwinDrive double unwind features short assembly and installation times. The system is fully
tested before delivery and shipped in
three large units. This results in short
assembly times on site and a fast startup curve, which is important for new
paper machines as well as for upgrading existing systems. With its robust
and stable design, TwinDrive ensures
the best winding quality and highest availability in high-performance
applications.
Simpliﬁed operation and reduced
number of manual operator interventions For ease of operation and maximum safety, the control concept is intuitive and operator-friendly. The jumbo
roll change is done automatically, resulting in no need for manual operator
intervention during roll change. This
facilitates operation, increases work
safety and reduces manual interventions at the winder to a minimum. -PPNGrupo Corporativo Papelera & A.Celli
Paper together for the start-up of
a new tissue production line
The iDEAL® mod. 2000S Tissue Machine start-up took place on March,
20th in Mexico, perfectly in line, even in
advance, compared to the challenging
project scheduling and despite the very
critical global conditions.
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The new A.Celli iDEAL® Tissue Machine has a 2650-mm web width, a working speed of 2000 m/min and a production capacity of about 100 tpd. It
was designed to answer all the requests
and demands made by Grupo Corporativo Papelera, who with this step forward made its strategic investment in the
world of tissue paper production thanks
to a high-performance machine. The
scope of supply represents the state of
the art of A.Celli technology, in particular
with the following great innovations:
— 16’ Forged Yankee, innovative and
unique on the market, consisting
of a single piece of steel heated to
more than 1200 ° C, moulded and
processed using forging and hot rolling systems, from which a cylinder
of homogeneous material without
welds is obtained.
— Extreme Automation DCS System,
completely new, intuitive and userfriendly that has allowed the customer to manage the machine autonomously from the very ﬁrst day,
always with the prompt remote assistance of A.Celli technicians.
Grupo Corporativo Papelera, following the start-up, declared his extreme
satisfaction with particular attention
to the attitude and the great professional support of the A.Celli team who
showed great ﬂexibility, managing to
complete a highly customized project
on an engineering and assembly level.
Despite the very critical global conditions the A.Celli team did not lose concentration, being able to manage the
paper to the pope and make the ﬁrst
reel a few hours after the ignition.
With this new Tissue Machine A.Celli
Paper will oﬀer Grupo Corporativo Papelera a leap forward in quality, aiming for important and ambitious production milestones. The long-standing
competencies, dependable reliability
and technological excellence that have
always distinguished the Group make
A.Celli Paper the ideal supplier for
every customer.
-PPNMitsubishi HiTec Paper
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH,
with its Bielefeld and Flensburg locations, is the ﬁrst company in the paper

industry to receive the “Safe with a System” seal of approval from the BG RCI:
the professional association for raw materials and the chemicalindustry. At the
same time, the company has been certiﬁed for occupational health and safety
management (“AGM”) inaccordance
with DIN ISO 45001: 2018.The DIN ISO
45001 for occupational health and safety
management “AGM” replaces the BS
OHSAS 18001: 2007 standard, which
was withdrawn in 2018 and was mainly
used by companies in the chemicals, paper and sugar sectors. The new standard now also requires the assessment
of risks and opportunities and a proactive prevention approach, thus increasing the demands on senior and middle
management. When companies are preparing for assessment for the “Safe with
a System” seal of approval with the additional module DIN ISO 45001, certain legal requirements have to be met
and competence criteria for employees,
whoseparticipation play an important
role, have to be determined.
The new DIN ISO 45001 certiﬁcation is another component of the voluntary compliance system at Mitsubishi
HiTec Paper. At the same time, the monitoring audits of the integrated management systems DIN EN ISO 9001 (quality
management), DIN EN ISO 14001 (environmental management) and DIN EN
ISO 50001 (energy management) have
been carried out successfully for both
locations. Regular certiﬁcations by the
independent auditors from TÜV Nord
underscore the high demands that Mitsubishi HiTec Paper places on itself in
order to continue to be a reliable partner for customers.
Mitsubishi HiTec Paper Europe
GmbH is a German subsidiary of Mitsubishi Paper Mills Ltd., Japan, one of
the world’s leading manufacturers of
specialty paper. The roughly 750 employees at Mitsubishi HiTec Paper Europe produce high-quality direct thermal, inkjet, carbonless, label and barrier
papers at two tradition-rich locations in
Bielefeld and Flensburg. Each factory

stands out for own base paper production, state-of-the-art production machinery and innovative coating technologies.
Through its dense global sales network,
Mitsubishi HiTec Paper Europe supplies a full range of specialty papers for
many applications and printing technologies –and is a highly capable partner
whenever customized coated paper solutions are required.
-PR-

365 days to drupa:
New anticipation for 2021
Here we are again: 365 days before
drupa. The new date of April 20 – 30,
2021 is now ﬁrmly established in the
international calendar. The decision
to postpone was diﬃcult, but the only
right choice for everyone involved.
But what is now to follow on the way
to drupa 2021? Following are some
statements from the industry conﬁrming loyalty to the trade fair and stressing the importance of direct interaction
with existing and new customers that
global trade fairs make possible. The
industry hopes for a quick end of the
pandemic and is counting on a strong
drupa 2021.
Therefore, 365 days before the start
of drupa, the team is working hard
to support the exhibitors in their efforts to remain successful in the market
even after the eﬀects of the Coronavirus. “After the storm comes a rainbow”,
believes Guanghui Wu, Chairman of
Shanghai Yoco Printing Machinery. And
Wei Huang, Chairman of UP Group
adds: “We are looking forward to April
2021 to meet at the most important
global meeting place for the industry –
drupa!“
A. Weidemann/M. Pietsch
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75. ročník odborného časopisu
Papír a celulóza
Nedlouho po skončení druhé světové války, již v roce 1946,
vydaly Československé závody pro papír a celulosu, národní
podnik, Praha první číslo odborného časopisu Papír a celulosa. Podtitul tohoto nového periodika zněl „technicko-vědecké zprávy československého národního průmyslu papíru
a celulosy“.
Tento časopis volně navazoval na předválečný titul s názvem PAPÍR, vycházející od 2. října roku 1913 (v nákladu
až 12.000 výtisků, původně dokonce ve všech jazykových mutacích užívaných v soustátí Rakousko – Uherska) až do konce
30. let minulého století. Krátce v tomto období vycházelo také
čtrnáctidenní periodikum Papírnický žurnál (Papier Journal)
vydávané papírenskými obchodníky, které bylo ale poněkud
méně zaměřeno na papírenské technologie.
Časopis Papír a celulóza byl od svého založení koncipován jako odborný měsíčník československého papírenského
průmyslu. Vydavatelé se v čase měnili, v roce 1946 to byly
Československé závody pro papír a celulózu, v letech 1947
a 1948 také Hospodářská skupina průmyslu papíru Ústředního svazu čs. průmyslu. Dále pak od roku 1952 Ministerstvo lesního a dřevařského průmyslu, od roku 1956 Ministerstvo chemického průmyslu a v období 1969–1989 Generální
ředitelství průmyslu papíru a celulózy. Po zrušení GŘ PPC
v červnu 1989 se vydavatelem stal výzkumný ústav papírenského průmyslu Irapa, který fakticky zajišťoval vydavatelskou
činnost již od dubna 1984 do konce roku 1994, kdy vydávání
převzal papírenský svaz (nyní ACPP). Připomeňme si i jména
šéfredaktorů za celé období. Byli to pánové Gabriel Sommer
(1946–51), Miroslav Žabka (1951–54), Zdeněk Dvořáček
(1954–56) a Vladimír Haasz (1957–71), který dal časopisu
výrazně technický ráz a dobrou typograﬁckou i graﬁckou úroveň. V letech 1972 až 1994 byl šéfredaktorem časopisu Josef
Korda a od začátku roku 1995 Miloš Lešikar. Každý šéfredaktor vtisknul časopisu své představy a úpravu, což je patrné
na archivních výtiscích, všichni se však snažili udržet odbornou úroveň časopisu tak, aby byl zajímavý pro čtenáře a odborně fundovaný i z hlediska mezinárodního srovnání.
Šéfredaktor nebyl nikdy na svoji práci zcela sám. Od roku
1952 spolupracoval s redakční radou časopisu. Ta až do r.
1992 působila jako poradní orgán vydavatele k zajišťování
jeho záměrů a zájmů. Předsedy redakčních rad byli pánové
ing. J. Wetzler (1952–1963), K. Červenka CSc. (1964–1984),
ing. M. Souček CSc. (1984–1989) a ing. J. Tauc (19901991). Od roku 1992 se redakční rada stala poradním orgánem šéfredaktora a hájení zájmů a záměrů vydavatele
převzala správní rada časopisu. Předsedou první SR se stal
ing. B. Preclík, (1992–1998), od března 1998 ing. V. Koukol
a od roku 2000 do 2006 ing. M. Melota. Současným předsedou redakční rady (od roku 2011), řídícím kontinuálně přímo
produkci časopisu ve Vydavatelství Svět tisku je Miloš Lešikar
Vydávání odborného časopisu vždy bylo a stále je poměrně nákladné. V dobách centrálního plánování bylo zajištění prostředků jednoduché. Časopis se musel vydávat,
a proto tehdejší vydavatelé prostředky naplánovali a direktivně zajistili. Od roku 1969 přispíval každý národní (později
státní) podnik do tzv. Fondu technického rozvoje, z kterého
se náklady na vydávání časopisu hradily. Po zrušení GŘ PPC
v červnu 1989 se rozhodnutím Ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu stal vydavatelem Výzkumný ústav papírenského průmyslu Irapa, který
ﬁnancoval vydávání časopisu ze zbytku fondu technického
rozvoje GŘ PPC. Roku 1991 znamenal převzetí vydavatel-

ských i nakladatelských práv Svazem průmyslu papíru a celulózy, ale až od roku 1996 se stala celá redakce součástí SPPaC
a došlo i k přestěhování do společných prostor se sekretariátem svazu (nyní ACPP). Počátkem roku 2010 se pak sekretariát ACPP i s redakcí P+C přestěhoval z Prahy (areál OSPAP)
do Štětí, přímo do administrativní budovy ﬁrmy Mondi.
Vydávání časopisu zatěžovalo vždy podstatným způsobem
výdajovou stránku rozpočtu papírenského svazu, a i když
se postupně dařilo výrazně zlepšovat příjmovou stránku časopisu (především v oblasti inzerce), probíhala již před 15 lety
jednání o případném převzetí vydávání časopisu s profesionálními vydavateli (Economia, Print & Publishing a dalšími).
Jednání byla posléze přerušena díky lepšící se ﬁnanční situaci, ale vzhledem k nutnosti zachování vyrovnaného rozpočtu asociace v dalším období po roce 2010 a soustředění
se na základní potřebné činnosti sekretariátu se nakonec rozhodlo představenstvo ACPP ukončit k 31. 12. 2010 přímé
vydávání časopisu a předat vydavatelská práva jinému profesionálnímu subjektu. Po oslovení několika potenciálních
vydavatelských institucí (VÚPC Bratislava, Economia, ČON
– DFV, Svět tisku, Richtr & Co.) bylo rozhodnuto předat vydávání P+C společnosti Vydavatelství Svět tisku v Praze. Časopis má nyní dvouměsíční periodicitu, první číslo nového
66. ročníku s pozměněnou graﬁckou úpravou vyšlo v únoru
2011. Sekretariát ACPP a předseda redakční rady nadále výrazně ovlivňují a zajišťují podklady a odborné texty, publikované v tradičních rubrikách tohoto jediného odborného papírenského periodika u nás.
Z prostředků časopisu a prací redakce PaC byly dříve vydávány i další publikace, deklarované jako přílohy časopisu.
Mnoho předplatitelů tak získalo odborné papírenské slovníky (anglické, německé, francouzské, ruské a portugalské)
za tak nízkou cenu, že o ní nelze v současné době ani hovořit.
V rámci časopisu byly vydávány také různé příručky (Modernizace papírenských strojů, Užitečná čísla a mnoho dalších)
a knižní publikace (např. Papírenská příručka, Papírenská encyklopedie, Zkoušení papíru, Zuman – Papír, historie řemesla
a výrobní techniky). Řada knih, převážně historického zaměření vznikala i v úzké spolupráci s jinými nakladateli (Karolinum, Mladá fronta, Naše vojsko). Pravidelně je zařazována již
přes 20 let příloha CFTA. Nesmíme zapomenout ani na Adresář výrobců, dodavatelů a ostatních organizací českého a slo-

historie
venského papírenského průmyslu a moderní česko – anglický
slovník na CD. Tato další vydavatelská činnost je však v poslední době výrazně utlumena.
Jménem vydavatele bych chtěl poděkovat při příležitosti
vycházení 75. ročníku všem minulým pracovníkům a spolupracovníkům časopisu P+C za úsilí a profesionální odbornost i nadšení, které věnovali časopisu, zejména v jeho nelehkých dobách. Za dobrou dřívější dlouholetou spolupráci je
nutno poděkovat i pracovníkům polygraﬁckého závodu Losenický v Novém Městě nad Metují (tisková příprava a výroba
časopisu prakticky od sedmdesátých let až do roku 2010).
Od ročníku 2011 se ujalo sazby Studio ’MACK’ z Říčan a tisk
probíhal střídavě v několika různých ofsetových tiskárnách.
Od posledního čísla roku 2013 pak tiskne Vydavatelství Svět
tisku časopis digitálně.
Stávajícím autorům a spolupracovníkům přeji hodně invence a úspěchů v další práci na připravovaných číslech a při
dalším zvyšování odborné, společenské i graﬁcké úrovně časopisu Papír a celulóza.
Miloš Lešikar

75. Jahrgang der Fachzeitschrift P+C
(Papier und Zellstoﬀ)
Tschechoslovakische Werke für Papier und Zellstoﬀ, Volkseigener Betrieb Praha, haben im Jahre 1946 die erste Nummer
der Fachzeitschrift Papír a celulóza (Papier und Zellstoﬀ) mit
dem Untertietel technisch-wissenschaftliche Informationen
der tschechoslovakischen volkseigenen Betriebe der Papirund Zellstoﬃndustrie herausgegeben. Es wurden verschiedene Fachabhandlungen veröﬀentlicht, weiterhin wurden
Rubriken für den Patentrundschau, die Literaturübersicht
und für die Kurznachrichten redigiert.
Die Fachzeitschrift Papír a celulóza hat eine sonderbare
Lebensdauer erwiesen und dieses Jahr erreicht sie den 70.
Jahrgang ohne einer Unterbrechung in der Herausgabe. Die
Fachzeitschrift ist jedoch nicht das erste Periodikum mit der
Richtung auf die Papierindustrie in Böhmen und Mähren gewesn. Am 2. Oktober 1913 erschien die erste Nummer der
Fachzeitschrift für den Fachhandel und Papierindustrie und
zusammenhängende Fachgebiete (Die Graﬁk, die Schreibwarenutensilien, für die Schachtelhersellung, für den Fachmaschienenbau u. s. w.) mit dem lakonischen Titel PAPÍR
(PAPIER). Herausgegeben wurden 12.000 Exemplare in einigen Sprachen, die in dem ehemaligen Österreich-Ungarn
benütz wurden. Jede vierzehn Tage bis 1921 wurden interessante Fachartikel, Informationen und Kurznachrichten publiziert. Den Staﬀetenstab hat nachher die Fachzeitschrift des
tschechischen Papier-Fachhandels Papírnický žurnál (Papier
Journal) übernommen, die gleichfalls jede 14 Tage herausgegeben wurde. Diese Fachzeitschrift war jedoch viel weniger
an die Herstellung von Papier und Zellstoﬀ orientiert.
Von Jahre 2011 ist weiterhin der Herausgeber von Journal
P+C der Verlag Svět tisku mit zuzammenarbeit mit ACPP. -JML-
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185 let výroby papíru v Hostinném
Krkonošské papírny si letos připomínají 185. výročí výroby
papíru v regionu města Hostinné. Kořeny tradice výroby papíru přitom v Podkrkonoší sahají až do roku 1505, ve kterém
se archivní listina zmiňuje o druhé nejstarší české papírně
v Trutnově.
Počátky průmyslové revoluce na počátku 19. století se odrazily na zakládání další řady papírenských výroben, mezi něž
patřila i papírna v Arnau, tedy dnešním Hostinném. Opuštěnou manufakturu v zámku hraběte Waldsteina si pronajali
bratři Gustav a Wilhelm Kieslingové a v roce 1835, ji přestavěli na papírnu. Takzvaný Labský mlýn se zapsal do dějin papírnictví v Čechách tím, že zdejší papírenský stroj byl, po papírně v Bubenči u Prahy, v pořadí druhým v Čechách.
V roce 1842 přicházejí do Hostinného Julius Eichmann
s Gustav Roeder, kteří se v Lorenzově papírně Labský mlýn
dávají na společnou podnikatelskou cestu. Již v roce 1850
pak při Labi vyrůstá nová továrna, vybavená jedním papírenským strojem, holandry, parním a varným kotlem a bělírenským zařízením. A právě tento závod se posléze stal historickým jádrem dnešní společnosti KRPA PAPER.
Papírny v Hostinném vždy stály v přední linii papírenského
oboru v Čechách jak po roce 1818 po vzniku Československa, tak i v době po druhé světové válce, kdy postupně byla
po letech slučování s řadou dalších závodů a posléze vzniku
n. p. Krkonošské papírny byla zavedena v 80. letech také moderní výroba tenkých papírů a naopak zrušena výroba celulózy. Privatizace Krkonošských papíren proběhla v roce 1992
a krátce nato byla dokončena organizační změna v členění
jednotlivých závodů podle hlavních výrobních směrů.
Skupina KRPA nyní má několik společností, hlavními jsou
výrobní a. s. KRPA PAPER, KRPA FORM, PAPÍRNY BRNO
a slovenská KRPA KUBIKO spol. s r. o., produkující speciální
papíry, sáčky, tiskopisy pro výpočetní techniku, kotoučky
a papírenské výrobky pro kanceláře a školy.
Společnost KRPA PAPER před pěti lety k 180. výročí existence vydala zajímavou souhrnnou publikaci a uspořádala
v Františkánském klášteře, dnes regionálním muzeu, reprezentativní papírenskou výstavu.
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vlnité lepenky

SVVL – spotřeba vlnité lepenky
byla v roce 2019 stabilní
Svaz výrobců vlnitých lepenek je oborovým sdružením, jehož členy je 5 významných výrobců vlnité lepenky působících
na území České republiky. Členové SVVL úzce spolupracují
v oblasti propagace vlnité lepenky a podpoře pozitivního vnímání nejen materiálu, ale i celého oboru. Svaz a je členem
mezinárodní organizace FEFCO. Předsedou SVVL je nyní pan
Walo Hinterberger.
Český průmysl v oboru vlnité lepenky dodal v roce 2019
na trh v množství 1,1 miliardy m² prakticky stejný objem
obalů a jiných výrobků z vlnité lepenky jako v předchozím
roce. Negativní trend prvního pololetí 2019 se podařilo zvrátit v druhé polovině roku. Oslabující ekonomický růst v celé
Evropě však ovlivňoval i odbyt obalů.
Rostoucí potřeba obalů z vlnité lepenky má původ v elektronickém obchodování (e-commerce), které zahrnuje stále
více oblastí. Naopak, automobilový průmysl zaznamenal pokles odbytu. Třetina vyrobené vlnité lepenky byla exportována, především do sousedních zemí.
Pozitivní je trvale stoupající poptávka po ekologických
obalech s nízkými dopady na životní prostředí. Z diskuze
o omezení plastů proﬁtují alternativní obalová řešení z vlnité lepenky. „Víc než 80 procent všech obalů z vlnité lepenky
se vyrábí z recyklovaného papíru. Co se týká zbývajících 20
procent obalů, ty jsou vyráběny z celulózy, která pochází
výhradně z obnovitelných zdrojů. Za strom, který poslouží
k výrobě celulózy a papíru, je zasazen minimálně jeden nový
strom“, vysvětluje Walo Hinterberger, předseda SVVL.
Vzhledem k tomu, že obaly všeho druhu, nejen z lepenek, jsou zásadní součástí pro zajištění dodávek potravin, léčiv a hygienického zboží, hraje v současné době koronavirové
krize papírenský průmysl (CZ-NACE 17) včetně výroby obalů
klíčovou roli.
Zatím pracovaly všechny členské ﬁrmy SVVL na plný výkon. Aby tomu tak bylo i nadále, je nezbytně nutné, aby hranice byly otevřené pro zahraniční dodávky surovin a také, aby
sběr a třídění odpadového papíru, který je základem pro výrobu recyklovaného papíru, pokračoval bez omezení. A také
zahraniční pracovníci zajišťující servis výrobních zařízení by
měli mít v případě poruch vstup do ČR povolen.
-TZ-

Smurﬁt Kappa a e-Commerce
Nadnárodní papírenská společnost Smurﬁt Kappa navrhuje
a vyrábí řadu inovativních řešení pro balení e-Commerce,
které vykazuje celosvětově velký vzestup uplatnění a působivý růst tržeb v řadě oborů.
Jardines de Los Andes je předním kolumbijským pěstitelem květin. Oslovil společnost Smurﬁt Kappa, aby vytvořila
udržitelné balení pro online zákazníky, které by odolalo složitému dodavatelskému kanálu elektronického obchodování
z Kolumbie do USA při zachování kvality a čerstvosti květů.
Nově navržené balení mělo okamžitý dopad na zvýšení
prodeje. Odbyt řady svatebních kytic, představených v loňském roce, prudce vzrostl až o 300 %.
„Kytice jsou vyráběny na objednávku a dodávány přímo
z farmy v Kolumbii do domovů našich zákazníků ve Spojených státech,“ vysvětlila Alejandro Herrera, COO Enjoy Flowers. „Jako takové bylo pro nás naprosto nezbytné, aby obal
zaručoval čerstvost a kvalitu při přepravě a zároveň zákazníkům dopřál wow zážitek.
Ve spolupráci se společností Smurﬁt Kappa byly prozkoumány a vyhodnoceny všechny aspekty dodavatelského řetězce a obaloví designeři vytvořili řešení pro balení, které
předčilo očekávání zákazníka. Nově navržený obal z vlnité lepenky pomohl podpořit a rozšířit možnosti podnikání kolumbijského zákazníka a výrazně odlišit jeho produkci
od konkurence.
-TZ-

barvení papíru

papír a celulóza 75 (2–3) 2020 39

Barvení a optické zjasňování papíru
Paper colouring and optical brightening
Prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc,
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek – oddělení dřeva, celulózy a papíru,
Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
Barviva jsou látky, které se v závislosti na jejich chemickém složení zbarvují, tj. absorbují jistou část vlnových délek dopadajícího
světelného záření. Optické zjasňovací prostředky jsou látky, které absorbují energii UV záření a reemitují světelné záření ve viditelné oblasti. Barviva jsou v papírenství používána k docílení potřebného zabarvení papíru a rovněž na kompenzaci skutečnosti,
že papír není zcela bílý.
Generally, the dyes are substances colouring in dependence according to theirs chemical composition, i.e. absorb incident light
rays. Optical brightening aids are substances absorbing UV radiation end reemit light rays. Dyes are utilised in papermaking to
receive the required paper colour and to compensation of low paper whiteness as well as.

V případě barvení a optického zjasňování papíru v principu
jde o to, že přídavkem komplementární (doplňkové) barvy
se docílí rovnoměrnější absorbce dopadajícího světelného
záření a tím i výsledného dojmu bělosti vzorku. Např. nažloutlá dřevovina vyžaduje přídavek modrého barviva do papíru, aby se docílilo bělejšího dojmu z výsledního papíru.
Rozdělení barviv
Barviva se obvykle dělí do čtyř hlavních skupin:
• přírodní anorganická barviva
• synthetická anorganická barviva
• přírodní organická barviva
• synthetická organická barviva
Přírodní anorganická barviva
Do této skupiny patří barviva jako okr, umbra a řada dalších
hlinek. Tato tzv. zemitá (přírodní zemina) barviva jsou relativně slabá z hlediska barvivosti, zato však jejich stálost je
dobrá. Barviva této skupiny jsou však v papírenství používána
velmi zřídka a to při výrobě speciálních druhů papírů, např.
papírů pro dekorační lamináty.
Syntetická anorganická barviva
Tato barviva se vyznačují vyšší barvivostí ve srovnání s přírodními typy, ale přitom mají stejnou stálost. Kadmiové pigmenty, obvykle selenidy a sulﬁdy jsou občas využívány při
barvení jemných papírů. Díky nízké ceně, je však nejčastěji
používán oxid železitý při barvení některých jemných a balících papírů.
Přírodní organická barviva
Barviva patřící do této skupiny jsou prakticky nevýznamná
pro papírenský průmysl.
Syntetická organická barviva
Tato barviva jsou pro papírenství nejdůležitější. Organická
barviva mohou být rozdělena do skupin jednak dle jejich chemického složení a jednak dle použítí. Synthetická barviva jsou
tak běžně rozdělována do následujících čtyř podskupin:
• bazická barviva
• kyselá barviva
• substantivní barviva
• barevné pigmenty
Barviva v jednotlivých skupinách jsou značně rozdílná co
do barvivosti a reakcí a mají různá užití.

Bazická barviva
Bazická barviva jsou kationická, nejčastějí se jedná o chloridy
či zinkochloridy různých barevných kationtů. Trifenyl-methanová konﬁgurace je charakteristická pro tuto skupinu barev
(např. fuchsin, malachitová zeleň apod.).
Buničiny s vysokým obsahem ligninu, tj. mechanické a nebělené buničiny, absorbují účinně tato barviva reakcí kyselých
skupin ( jako karboxylové, fenolické apod.) a ligninu s kationickými barevnými komponentami těchto barev. Retence barev je nízká při nízkém pH papíroviny, což lze vysvětlit skutečností, že při nízkém pH je rovněž i nízká schopnost kyselých
anionických skupin vláken disociovat. Bazická barviva dávají
čisté silné a jasné barevné odstíny, avšak jejich světlostálost
je obvykle nízká.
Kyselá barviva
Kyselá barviva jsou anionická a obvykle se jedná o alkalické
soli kyselých sulfonových skupin, které jsou součástí barviva.
Z hlediska chemického složení těchto barviv se jedná pře-
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vážně o azobarviva, která se vyznačují přítomností jedné či
více azo-skupin (- N = N -) v molekule.
Protože jsou tato barviva anionická, jejich schopnost adsorpce na celulózu je nízká. K zaﬁxování na vlákna vyžadují
přítomnost ﬁxačního prostředku např. síranu hlinitého (kamence), nebo kationických retenčních prostředků. Kyselá
barviva jsou užívána hlavně k barvení bělených buničin. Jejich rozpustnost ve vodě je vysoká, což způsobuje zabarvení
odpadních vod. Slabá vazba k celulózovému vláknu a migrace způsobuje častý výskyt dvojstrannosti barvených papírů.
Z důvodu jejich rozpustnosti se proto doporučuje provádět
s nimi barvení v klížícím lise.
Světlostálost kyselých barviv je lepší než bazických barviv,
ale kyselá barviva mají nižší tepelnou stálost, což vede v průběhu sušení k dvojstrannosti vybarvení papíru. Retenční problémy s kyselými barvivy, zvýšený sklon k pěnění a nízká vodostálost barevných papírů vede k rostoucímu nahražování
těchto barev jinými druhy, zejména substantivními. Používání
kyselých barviv tak z těchto důvodů dnes představuje několik
procent z celkového množství používaných barviv.
Substantivní barviva
Substantivní barviva rovněž nazývaná přímá barviva, jsou obvykle sodné soli azo-sloučenin obsahující ve své molekule kyselé sulfo- a karboxylové skupiny. Nejstarším substantivním
barvivem je Kongo červeň, která je vyráběna od r. 1884. Substantivní barviva patří rovněž svým složením ke kyselým barvivům, ale mají komplikovanější strukturu a hlavně nejsou tak
rozpustná ve vodě.
Substantivní barviva jsou adsorbována celulózovými
vlákny bez přídavku kamence nebo jiných retenčních prostředků. Jsou sice nejvhodnější pro barvení bělených buničin,
ale jsou používány k barvení i ostatních druhů vláknin. Jsou to
nejrozšířenější druhy barviv. Vyšší teplota papíroviny usnadňuje adsorpci. Jejich rozpustnost ve vodě ve srovnání s kyselými barvivy je nižší. Světlostálost je dobrá až velmi dobrá
a to samé platí o tepelné stálosti, odolnosti proti vodním parám a otěru.
Hlavní nevýhodou substantivních barviv je to, že ne vždy
je vybarvení tak čisté a jasné jako s kyselými nebo bazickými
barvivy. Substantivní barviva se používají k barvení vysoce
kvalitních papírů a jsou vhodná pro klížené i neklížené papíry.
Pigmenty
Barevné pigmenty jsou ve vodě nerozpustné prášky. Mohou být rozděleny do tří podskupin:
• azopigmenty

barvení papíru
• indanthrenové pigmenty
• phtalocyaminové pigmenty
Barevné pigmenty mají dobrou světlostálost, ale nízkou barvící sílu. Jsou inertní při výrobě papíru, kde se chovají podobně jako plnidla.
Shrnutí
Jednotlivé druhy organických synthetických barviv a jejich
výhody a nevýhody jsou shrnuty v tabulce 9., zatímco tabulka 10 udává příklady jednotlivých typů papírů, požadavky
na stálost a vhodná barviva vyhovující těmto požadavkům.
• Chemická klasiﬁkace organických barviv
Všeobecně strukturu barev představuje systém konjugovaných dvojných vazeb. Vazebné elektrony v takovýchto systémech mohou více či méně volně oscilovat. Vlivem dopadajícího světla resp. světelné energie je energie těchto elektronů
zvyšována a část dopadajícího záření je spotřebována. Jinými
slovy, jistá část světelného spektra se absorbuje. Zbývající
část spektra je reemitována a vnímána okem jako barva. Ta
část spektra, která je absorbována závisí na velikosti systému
konjugovaných dvojných vazeb.
Uskupení atomů, která ovlivňují pohyb elektronů či prodlužují elektronový oscilující systém se nazývají chromofóry.
Chromoforní skupiny jsou elektron akceptorové a patří mezi
ně:
• karbonylové skupiny (aldehydické a keto-skupiny),
• thioketo-, azo-, uhlík- dusíkové (- C = N -) skupiny,
• dvojné meziuhlíkové vazby alifatického a aromatického
typu.
Jestli-že jsou tyto skupiny zavedeny do sloučenin, které absorbují záření pouze v UV oblasti (tzv. chromogeny), tak tyto
začnou absorbovat záření i vyšších vlnových délek (světlo)
a stanou se tak barevnými.
Substituenti, které prohlubují zabarvení (barva se stává
sytější) se nazývají auxochromy.
Auxochromy jsou donory elektronů a jsou to zejména:
• hydroxylové a karboxylové skupiny
• bisulﬁtové skupiny
• alkyl, aryl, alkoxy skupiny
• amino a substituované amino-skupiny.
Tyto skupiny nezvyšují sorpci záření ve viditelné oblasti spektra, ale silně zesilují působení chromoforů.

Skupina barev

Výhody

Nevýhody

Bazická barviva

Dobrá barvivost.
Dobrá aﬁnita k lignin-obsahujícím vláknům.
Dobrá odolnost vůči vodě a páře, trvanlivé při
kalandrování. Velmi vhodné pro stínování

Slabá aﬁnita k běleným buničinám.
Tendence k tzv. mottling efektu v případě
směsných buničin. Slabá světlostálost. Nejsou
kompatibilní s kyselými a substantivními barvivy.

Kyselá barviva

Vysoká rozpustnost, žádný sklon k mottling
efektu u směsných zanášek buničin. Vhodné pro
povrchové barvení papíru.

Neadsorbují se na celulózu, proto vyžadují
kamenec nebo jiná ﬁxativa. Dávají zabarvené
odpadní vody. Slabá odolnost k vodě a páře.
Slabá světlostálost.

Substantivní barviva

Mohou být použity na všechny typy buničin.
Neobarvují odpadní vody. Dobré stálosti.

Matné barevné tóny. Sklon k mottling efektu
u směsných zanášek buničin.

Pigmenty

Vynikající stálosti. Žádné problémy při směšování. Žádná aﬁnita k vláknině. Tendence
k dvojstrannosti při vyšších koncentracích. Nízká
barvivost.

Tabulka 1 – Výhody a nevýhody jednotlivých skupin organických synthetických barviv
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Stálost

Typ papírů

Vhodná barviva

Světlostálost

Všechny druhy jemných papírů, spec.
dokumentační, foto, laminátové
a bezligninové psací a tiskové papíry.

Organické a anorganické pigmenty,
substantivní barviva.

Odolnost proti vodě

Balící potravinářské papíry, lepící a balící
papíry

Organické a anorganické pigmenty,
substantivní barviva

Odolnost proti oděru

Papíry na balení potravin, balící papíry

Substantivní barviva

Odolnost proti vodní páře

Papíry na dutiny a cívky

Pigmenty, bázická barviva

Odolnost proti kyselinám

pergamen, psací, tiskové a lepící papíry

Pigmenty, některá barviva ze všech skupin

Odolnost proti rozpouštědlům

papíry pro etikety a nálepky (speciálně pro
parfémy, léky a alkohol)

Některé kyselé a substantivní barviva
a rovněž speciální pigmenty

Teplostálost

Kabelové, dutinkové a laminátové papíry

Pigmenty, některá rozpustná barviva

Tabulka 2 – Požadavky na vlastnosti vybarvených papírů.
Nejdůležitějšími skupinami barev z chemického hlediska
jsou:
• azobarviva
• antrachinonová barviva
• indigoidní barviva
• polymethinová barviva
• aryl-karbonová barviva
• ftalocyaninová barviva
• nitrobarviva
• ostatní, která nelze zařadit do žádné z výše uvedených tříd.
Azobarviva
Komerčně se jedná o nejdůležitější skupinu barev. Charakteristickou skupinou těchto barev je azo-skupina (-N = N-).
Do azobarviv se zařazují někdy též barviva na bázi hydrazonů
a sloučenin vytvářející komplexní vazby s kovy. Azobarviva
zahrnují nejen sloučeniny s jednou azo-skupinou, ale i diazoa triazo – barviva.

struktury se jedná o sloučeniny, které jsou velmi podobné
přírodním pigmentům typu porphyrinů (obdoba chlorofylu
a haeminu) a podobně jako oni, tvoří komplexy s kovy. Přechodné kovy jako měď vytváří stabilní komplexy. Nejdůležitějším představitelem této skupiny barev je ftalocyanin mědi.
Nitrobarviva
Nitrobarviva sestávají typicky ze dvou či několika aromatických jednotek, obvykle benzen nebo antrachinon a dále obsahují nejméně jednu nitroskupinu a jednu elektron-donorovou skupinu jako např. NH2 nebo OH skupinu.
Ostatní barviva
Jedná se o barviva, která nelze zatřídit do některé z výše zmíněných skupin. Jsou to barviva komerčně méně důležitá,
méně studovaná, případně ta barviva, u nichž si nejsme dostatečně jisti jejich chemickou strukturou.
• Metody barvení papíru

Antrachinonová barviva
Jedná se o druhou nejdůležitější skupinu barviv. Všechna komerční antrachinonová barviva jsou sloučeninami 9,10-chinonu různě modiﬁkovaného, který sám o sobě je žlutý. Jiné
barevné odstíny se získávají zavedením elektron-donorových
skupin do jedné či více z osmi volných v molekule 9,10-chinonu.
Indigoidní barviva
Nejdůležitější sloučeninou v této skupině je indigo. Ostatní
odstíny se získávají modiﬁkací této sloučeniny.
Polymethinová barviva
Jedná se o kationická, neutrální či anionická barviva. Jako příklad kationických barev mohou sloužit cyaninová a hemicyaninová barviva. Neutrální barviva, jako např. meroxyanin
a anionická barviva, jako např. oxonol, jsou však komerčně
méně zajímavá.
Aryl-karboniová barviva
Tato skupina barviv zahrnuje obecně velké množství struktur
aromatických sloučenin, ve kterých jednotlivé arylové a chinoidní strukturní jednotky jsou vázány buď na uhlíkový atom
či na dva atomy uhlíku a kyslíku nebo jiné dva hetero-atomy
(N, S, O). Tato barviva jsou rovněž komerčně zajímava, avšak
jsou méně zajímavá než azo- a antrachinonová barviva.
Ftalocyaninová barviva
Jedná se o relativně novou třídu barviv, které jsou speciálně
určena jako pigmentová barviva. Z hlediska jejich chemické

Diskontinuální barvení papíroviny
Jedná se o klasickou metodu barvení papíru v papírenském
průmyslu. Výhodou tohoto způsobu barvení je jednoduchost
jeho provedení nevyžadující žádné speciální zařízení a rozdílné typy papírů mohou být barveny ve všech běžných odstínech. Nevýhodou je relativně dlouhá doba mezi přídavkem
barviva a výrobou papíru, což může dělat potíže při regulaci
požadovaného odstínu a dávkovaného množství barviva.
Kontinuální barvení papíroviny
Jde o metodu dnes běžně používanou na moderních papírenských strojích zejména velkokapacitních. Výhodou je právě
zkrácení doby mezi změnou barevného odstínu a dávkováním barvy. Předpokladem kontinuálního barvení je automatické dávkování barviv a kontinuální optické zjišťování vybarvení papíru. Speciálně jako vhodná barviva pro kontinuální
barvení se doporučují substantivní barviva a v případě vysokovýtěžkových a lignin obsahující vlákniny jsou to bazická
barviva. Kyselá barviva jsou vhodná pouze tehdy, pokud je
možné je přidávat relativně daleko od nátoku papírenského
stroje, tj. do husté látky v přípravně papíroviny.
Barevné pigmenty se používají výhradně k docílení pastelových odstínů. Typické dávkované množství jsou 20–30 g/t
v případě novinového papíru a 10 g/t v případě „bílých“ papírů. Pro tissue papíry se může používat až 30 kg/t papíru.
Obecně pro diskontinuální i kontinuální barvení papíroviny platí, že dosahované barevné odstíny jsou silně závislé na stupni recirkulace podsítových vod. Barevné odstíny
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se budou v průběhu výroby papíru měnit, aniž by došlo k jakýmkoliv změnám v dávkování barviv. Tyto zákonité změny
jsou vyvolány recirkulovanou podsítovou vodou a jsou silně
závislé na retenci barviva na vláknech papíroviny a jejich retenci v papíru, stupni recirkulace a době uběhlé od počátku
najetí určitého barevného programu resp. době potřebné
k ustavení rovnovány v systému. Čím bude nižší retence barviva a jemných podílů papíroviny a vyšší stupeň recirkulace
podsítových vod, tím vyšší budou rozdíly v dosahovaných odstínech barveného papíru a naopak.
Časový průběh i za předpokladu, že se na PS nic nemění,
může být často složitý a souvisí s velikostí nádrží, způsobem
najetí barevného vyrobního programu (zda-li při najetí nádrže byly prázdné, či obsahovaly zčásti či úplně zpětnou
vodu a pod.) a pod. Ustavení dynamické rovnováhy i za takovýchto ideálních podmínek však obvykle trvá 8 a více hodin, v jehož průběhu zasahovat do dynamiky ustanování rovnováhy, pokud neznáme jeho časový průběh, se nevyplácí.
Povrchové barvení
Povrchové barvení papíru se provádí impregnací papíru buď
v klížícím lisu nebo v průběhu natírání. Zásadním problémem povrchového natírání je nestejnoměrnost vybarvení papíru. Výhodou je možnost rychlé obměny barviva, jeho dávky
a koncentrace a minimální časová závislost barevných odstínů (samozřejmě ji též nelze vyloučit např. v případě, že nebudeme včas a pravidelně udržovat koncentraci barviva v impregnační lázni).
Vzhledem k tomu, že papír není úplně probarven skrz naskrz papíru, je potřeba nižší množství barviva a tím i náklady
na jednotku produkce papíru.
• Chyby v barvení
Mottle
Tzv. „mottle“ (motling), tj. barevná nestejnoměrnost papíru,
může se projevit v případě, že barvivo má silnou aﬁnitu pouze
k některým složkám papíru. Speciálně basická, ale do jisté
míry i substantivní barviva způsobují mottlování papíru,
není-li zajištěno dokonalé promíchávání v průběhu dávkování barviva. Avšak i v dokonale promíchávané papírovině
může docházet k nerovnoměrnému rozdělení barviva pokud
barvivo má rozdílnou aﬁnitu k jednotlivým složkám papíroviny. Ve snaze co nejvíce snížit mottlování, je často přidávané
barvivo dostatečně ředěno, barvivo je rovnoměrně přidáváno do místa s vysokou turbulencí, ty komponenty papíroviny vykazující rozdílnou aﬁnitu k přidávanému barvivu jsou
barveny separátně anebo barvivo je vyměněno (pokud je to
možné z hlediska odstínu) za jiné, mající rovnoměrnější aﬁnitu ke všem komponentám papíroviny.
Dvojstrannost vybarvení
Dvojstrannost papíru, tj. rozdílnost v barevném odstínu nebo
intenzitě vybarvení mezi vrchní a spodní stranou papíru, je
výsledkem skutečnosti, že dlouhá vlákna, jemné vláknité podíly a plnidla, mají sama o sobě rozdílná zabarvení a zachycují se nestejnoměrně napříč listu papíru. Vzhledem k tomu,
že koncentrace jemných podílů a plnidel je obvykle (u jednosítových pap. strojů) na vrchní tzv. plstěncové straně papíru
vyšší, než na spodní straně, je též obvykle i vrchní strana více
vybarvena než sítová strana.
Dvojstrannost papíru je možno snížit např. změnami na papírenském stroji, použitím retenčních prostředků a pod. Výroba papíru na dvojsítových zařízeních – formerech do jisté
míry též snižuje tuto dvojstrannost.
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Jiný typ dvojstrannosti papíru vzniká v sušící části papírenského stroje, je-li papír přitlačován k sušicím válcům. Pak totiž ta
nejvíce rozpustná a slabě ﬁxovaná barviva (hlavně kyselá barviva) migrují s odpařovanou vodou a shromažďují se na jedné
straně papíru (kde dochází k odvodu páry z papíru). Totiž při
jednostranném zahřívání mokrého papíru, např. na povrchu
sušícího válce vlivem vzniklého teplotního gradientu, dojde
k pohybu vody a v ní obsažených rozpustných a koloidních látek směrem od povrchu sušícího válce a tím k vytvoření jejich
různého obsahu napříč tlouštkou papíru (strana přilehlá k sušícímu válci obsahuje méně rozpustných a koloidních látek než
vrchní odvrácená strana papíru či lepenky).
Uvedený pohyb je vyvolán uzavřením přilehlé strany papíru lesklou plochou sušícího válce a dále
• následným pohybem ve vnitřních prostorách papíru uzavřeného vzduchu a vodní páry ve směru klesajícího teplotního gradientu,
• smršťováním k sušícímu válci přilehlých vrstev papíru vyvolaném tzv. Campbellovým jevem a vytlačováním kapaliny z těchto spodních vrstev papíru. Uvedená migrace
rozpustných a koloidních látek pak závisí na adsorpčních
schopnostech těchto látek vzhledem k nepohyblivým zejména vláknitým složkám papíru, která se viditelně projevuje na př. při sušení barevných papírů na Yankee válci,
• vznikem barevných skvrn (tzv. mramorování) na spodní
k sušícímu válci přiléhající strany papíru v případě nerovnoměrně lesklého resp. čistého jeho povrchu,
• vznikem méně sytě vybarveného odstínu strany papíru přilehlé k lesklému povrchu sušícího válce vzhledem k vrchní
odvrácené straně papíru.
To se rovněž vyskytuje na prvních sušících válcích v případě,
že jsou nerovnoměrně vyhřívané anebo příliš horké. Tento
typ dvojstrannosti může být snížen lepším sledováním teploty jednotlivých válců.
Uvedené skutečnosti lze odstranit takto:
1) Střídavým kontaktním sušením papíru na sušících válcích
obracením jeho stran, t.j. nejlépe v sušicích válcových sušárnách vybavených raději klasickým než tzv. slalomovým
vedením sušících plstěnců či sít.
2) Zvýšením adsorpční schopností rozpustných a koloidních
látek zejména vzhledem k vláknitým složkám papíroviny
použitím:
• vhodných retenčních a ﬁxačních prostředků;
• úpravou buničiny na př. její kationizací za účelem zvýšení její aﬁnity k rozpustným a koloidním látkám.
Nejlépe je však použít barviv s vysokou ﬁxační schopností
k jednotlivým složkám papíru.
3) Sušením papíru ve vznosu, přičemž je nutno dbát oboustranně stejného působení vzduchového polštáře, např.
vertikálním uspořádáním sušících komor a cca oboustranně shodného odvádění par.
Optické zjasňovací prostředky
Optické „zjasňovače“ tvoří ﬂuorescentní látky, které mohou
transformovat UV záření do oblasti modré části viditelného
světla. Optické zjasňovací prostředky jsou deriváty diamino-stilben-disulfonových kyselin. Nejčastěji se jedná o diacyl-,
diacyl sulfamid- a triazinylové deriváty. Nejběžnějším typem
optických zjasňovacích prostředků používaných v papírenství
je anionický triazinylový derivát 4,4 –diaminostilben-2, 2-disulfonové kyseliny.
Účinnost optických zjasňovačů je větší, pokud jsou dávkovány do buničin s již vysokou počáteční bělostí získanou
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bělením. Prakticky nemají žádný vliv pokud jsou přidávány
do mechanických vláknin či nebělených buničin, jelikož lignin obsažený v těchto vlákninách vykazuje vysokou absorpci
UV záření, čímž se vlastně vyruší vliv optického zjasňovacího
prostředku. Kompatibilita s TiO2 je slabá z toho samého důvodu. Nízký je rovněž vliv těchto prostředků u papírů klížených
pryskyřičnými klížidly s kamencem (síran hlinitý) v závislosti
na poloze kyselých sulfonových skupin vzhledem k inaktivní
cis-formě optického zjasňovače. Z tohoto důvodu optické
zjasňovací prostředky nejsou též kompatibilní s kationickými
aditivy, které váží kyselé sulfoskupiny. Jak je rovněž běžné, optické zjasňovací prostředky mají nízkou světlostálost.
Přestože stilbenické deriváty jsou nejběžnějšími optickými
zjasňovacími prostředky, existují i další typy sloučenin, které vykazují ﬂuorescenční vlastnosti. V zásadě se však tyto látky používají na zjasňování synthetických vláken a plastů. Celulózové
materiály představují další potenciální možnost jejich použití.
Literatura
• Arient J.: Přehled barviv, SNTL Praha 1968
• Dědek V.: Chemie organických sloučenin (2), ed. by
Červinka O., SNTL Praha 1987, kap. 20
• Eklund D., Lindstrom T.: Paper Chemistry – An
Introduction, DT Paper Science Publications, Grankulla,
Finland 1991, Chap. X
• Hladík Vl.: Dispersní barviva, SNTL Praha 1976
• Hladík Vl.: Základy teorie barvení, SNTL Praha 1968, kap. 3
• Krkoška P. a kol.: Technológia výroby papiera, ALFA
Bratislava 1989, kap. 6
• Louman, H.W.: Optische Aufheller in gestrichenem Papier,
Wchbl. f. Papierfabrikat. 7, 241 (1986)
• Murray, S.G. in Paper Chemistry, ed. by Roberts, J.C.,
Blackie, Glasgow and London; Chapman and Hall, New
York 1991, Chap. IX
• Zahradník M.: Výroba a použití opticky zjasňujících
prostředků, SNTL Praha 1979.

Papír – problémy s jeho
výrobou a užitím
Papír je nutné chápat jako typický produkt lidské důmyslné
činnosti a bio-hmoty a to nejen v jeho 2D ale i 3D podobě.
Předkládaná kniha M. Milichovského, která se věnuje jednomu z nejstarších a nejrozšířenějších biomateriálů sestává
ze tří částí (I. PRAKTICKÉ PROBLÉMY PAPÍRENSKÉ VÝROBY,
II. PRINCIPY PAPÍRENSKÉ TECHNOLOGIE a III. VLASTNOSTI
PAPÍRU) a z 22-ti kapitol doplněných obvykle příslušnou literaturou. Shrnuje nejdůležitější praktické zkušenosti a poznatky
z technologie papíru a jeho vlastností. Uvedené je pak ve stručnosti doplněno o nejnovější vědění a teoretické vědomosti.
Kniha je určena nejen studentům všech forem studia celulózo-papírenského oboru, zejména licenčního studia, ale
měla by také sloužit jako příručka všem pracovníkům zabývajícím se výzkumem, výrobou, zpracováním a vlastnostmi papíru a papírenských výrobků, tj. i obchodem a použitím papíru ve všech sférách společnosti.
Knihu o předpokládané ceně 385 Kč/výtisk je možno dostat v e-shopu Univerzity Pardubice https://e-shop.upce.cz,
více informací na https://www.upce.cz/vydavatelstvi.
Vybrané kapitoly z knihy Papír – problémy s jeho výrobou
a užitím přinášíme v plném znění na stránkách časopisu Papír a celulóza. V PaC 2–3/2019 jsme se věnovali problematice
Mikrobiologie a kontrola slizů v papírenství, v tomto čísle časopisu PaC přinášíme kapitolu Barvení a optické zjasňování
papíru.
-JML-

Osobní zprávy
Sedmdesáté páté narozeniny
Počátkem února 2020 oslavil významné životní jubileum prof.
Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.,
dlouholetý vedoucí papírenské
katedry na Univerzitě Pardubice,
který tuto odbornou školu zastupuje také v ACPP.
Pan Miloslav Milichovský
se narodil 13. února 1945, v roce
1963 absolvoval gymnázium v Havlíčkově Brodě a poté
v roce 1968 ukončil svá studia na Vysoké škole chemicko
technologické v Pardubicích. Základní odbornou praxi získal
v letech 1968 – 1975 zaměstnáním v podnikovém výzkumu
JIP ve Větřní. Na VŠCHT v Pardubicích (nyní UP) pak působil od roku 1975 a postupně zde také obhájil kandidátskou
práci, disertaci i doktorát věd (to již na Univerzitě Pardubice).
Profesura mu byla udělena na spřátelené Technické Univerzitě ve Zvolenu, a přebíral ji na Bratislavském hradě z rukou
slovenského prezidenta Schustera.
Za odbornou papírenskou veřejnost (většina z dnešních
papíráků mu jako učiteli tzv. prošla rukama, nebo jim přednášel na četných odborných konferencích a seminářích),
za členy SPPC, ACPP a vůbec za všechny kamarády, kolegy
a známé jubilantovi blahopřejeme k jeho 75. narozeninám
všechno nejlepší a věříme, že i nadále zůstane jedním z pilířů
naší papírenské vědy a odbornosti. Snad třeba do té stovky –
už to není tak daleko – zase o pět let blíž, než minule.
Redakce PaC, ACPP a SPPC
70. narozeniny Jaroslava Jiřičky
Před nedávnem oslavil své sedmdesátiny pan ing. Jaroslav Jiřička. Narodil 24. března 1950. Po ukončení SVVŠ v Hostinném studoval na strojní fakultě ČVUT v Praze a po jejím absolvování nastoupil v roce 1973 do Krkonošských papíren
v Hostinném jako technik oddělení péče o základní fondy. Při
realizaci stavby Tenké papíry Hostinné přešel do investičního
útvaru, kde zastával funkci vedoucího přípravy investic. V roce
1988 se stal vedoucím odboru péče o základní fondy a po zřízení závodu 1 byl jmenován do funkce ředitele závodu.
V roce 1993 se stal generálním ředitelem a předsedou
představenstva akciové společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY. Po ukončení procesu převzetí společnosti managementem pak směřoval své mimořádné pracovní nasazení
k budování majetkově propojené skupiny ﬁrem, které se orientovaly na výrobu speciálních papírů, školních a kancelářských výrobků a dalších výrobků.
Byl iniciátorem a hlavním organizátorem řady restrukturalizačních a reorganizačních změn, které v následujících letech
vedly také k integraci akciových společností Papírny Brno
a Plzeňská papírna do skupiny KRPA a na procesu právního
osamostatnění jednotlivých výrobních a organizačních jednotek, který byl roku 2007 završen vznikem holdingového uspořádání skupiny KRPA. Podařilo se mu bez účasti zahraničního
kapitálu vytvořit a stabilizovat prosperující papírenský komplex, který v řadě oblastí zaujímá čelní místo na trhu papírenských výrobků v ČR a je i jedním z významných exportérů papírenských výrobků na evropské trhy i do zámoří.
Do dalších let přejeme jubilantovi, který je také několik
volebních období členem představenstva ACPP, za všechny
spolupracovníky a kolegy z oboru hlavně hodně zdraví, spokojenosti a elánu do další činnosti.
Představenstva společností skupiny KRPA a ACPP
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BOBST a CITO-SYSTEM
Společnost BOBST si uvědomuje a podporuje rostoucí význam obalového oboru integrací všech klíčových komponent
přispívajících k výrobě obalů. V průběhu let BOBST vyvinul
řadu inovací v oblasti nástrojů. V roce 2017 získala společnost BOBST většinovou účast ve ﬁrmě BOXPLAN GmbH
& Co. KG. Ta nabízí velké množství inovací v oblasti vysekávání v obalovém průmyslu, včetně Hybridsetteru, zařízení pro
výrobu forem pro výsekové stroje. V roce 2018 pak zavedl
BOBST certiﬁkační program na podporu výrobců na místní
úrovni s cílem poskytovat nejlepší možné nástroje pro stroje
BOBST.
Dne 8. 4. 2020 získala společnost BOBST také většinovou účast (51 %) v německé společnosti CITO-SYSTÉM. Stávající vedení ﬁrmy CITO si ve společnosti ponechalo nadále
podíl 49 %. I když došlo k uzavření dohody o joint venture,
zůstane CITO samostatným podnikem s vlastní silnou značkou. Management zůstane neměnný a koncern CITO v následujících letech dále povede dosavadní CEO Jürgen Mariën se stávající celosvětově organizovanou sítí a obchodními
zástupci. Společnost CITO je známá tím, že poskytuje řadu
komponentů pro zpracovatelský průmysl v oblasti vysekávání
s odbornou orientací na oblast zpracování papíru, kartonů
a lepenek. Spotřební materiál a služby společnosti jsou poskytovány pod značkou CITO-SYSTEM.
„Ve světě, kde jsou agilita (aktivnost) a udržitelnost důležitými prvky ve výrobě obalů, je si BOBST vědom strategické
role, kterou hrají kvalitní výsekové nástroje. Naše partnerství
se společností CITO-SYSTEM optimalizuje celý obalový řetězec z hlediska inovací a standardizace,“ řekl Julien Laran, vedoucí oddělení obchodu společnosti BOBST. „Společně můžeme optimalizovat a transformovat dosud rozdrobenou
oblast dodavatelů pro zpracovatelský průmysl a zajistit, aby
výrobci výsekových forem mohli vyrábět a distribuovat nejlepší možné nástroje pro výrobu obalů v přímé spolupráci
s ﬁrmou BOBST, což poskytne všem zainteresovaným ﬁrmám významnou konkurenční výhodu.“

informace
„Výkon a kvalita výroby je zajištěna špičkovými technologiemi v kombinaci s dokonalými nástroji a procesy. Nyní
BOBST a CITO-SYSTEM, přední dodavatelé v obalovém
a nástrojářském průmyslu, budou pracovat ruku v ruce. Spojením inovačních zkušeností obou společností můžeme zlepšit výkon a kvalitu obalů ve prospěch našich zákazníků. Díky
tomuto společnému podniku je CITO-SYSTEM silnějším partnerem pro naše zákazníky,“ řekl Jürgen Mariën, generální ředitel CITO-SYSTÉM
BOBST Group SA je subjektem s vedoucím postavením
na trhu v oblasti strojů a servisu pro průmysl výroby etiket,
ﬂexibilních obalů, skládaček a průmysl vlnité lepenky. Firmu
založil v roce 1890 Joseph Bobst v Lausanne ve Švýcarsku. BOBST je zastoupen ve více než 50 zemích, provozuje
14 výrobních závodů v 8 zemích. Firma zaměstnává více než
5 600 pracovníků. K 31. prosinci 2018 koncern dosáhl konsolidovaného obratu ve výši 1 635 mil. CHF.
-TZ-

MEWA v systému
bezpečnosti práce a zaměstnanců
V současnosti čelíme mnohým omezením v našem každodenním životě, abychom co nejefektivněji omezili možnosti
kontaktu s virem COVID-19 a jeho šířením. Ekonomiku však
nelze zcela zastavit, takže mnoho průmyslových společností
a dílen pokračuje dále ve výrobě nebo poskytování služeb.
Také stroje a výrobní zařízení se musí i nadále čistit, aby se zachovala jejich funkčnost. Otázka tedy zní: čisticí hadry, opakovaně použitelné utěrky nebo jednorázové papírové utěrky
– co je z hygienického hlediska lepší?
Německá společnost MEWA, která nabízí ﬁrmám již více
než 100 let systém čistících utěrek v kompletním servisu, je
v této oblasti odborníkem. Utěrky se dodávají v uzavřených
bezpečnostních kontejnerech SaCon až ke dveřím továrny
nebo daného pracoviště. A i v dobách koronavirové epidemie jsou dodávány na potřebná místa a společnostem způsobem relevantním z pohledu zajištění dalšího průběžného
zásobování. Společnost MEWA pak kontejnery po zpětném
naplnění odveze, utěrky ve svých závodech důkladně vypere
a opět je dodá čisté zpět svým zákazníkům. Utěrky se perou
při teplotě 90 °C po dobu 15 minut, čímž se zničí všechny
bakterie a mikroorganismy. To umožňuje manipulovat s utěrkami bez obav přímo z kontejnerů SaCon.
V porovnání s jednorázovými systémy je toto řešení také
trvale udržitelné – textilní utěrky lze mnohokrát opakovaně
použít. Případný výpadek v dodávkách utěrek je vyloučen.
Vedoucí pracovníci ﬁrem se mohou věnovat důležitějším úkolům: čistící utěrky jsou vždy včas a v požadovaném množství
tam, kde jsou právě potřeba. Náklady na tuto službu jsou stanoveny dopředu a její využití je pro uživatelskou ﬁrmu současně efektivní, protože zaměstnanci mohou úklid a čištění
provádět důkladně.
-TZ-
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French Packaging Award
pro aseptické balení nápojů
Obal ze zušlechťovaného nápojového kartonu Signature
Pack společnosti SIG je prvním aseptickým krabicovým balením neobsahujícím hliník. Materiál je 100% vyroben z rostlinných, obnovitelných surovin a obal získal na konci loňského
roku prestižní cenu French Packaging Award v kategorii „Životní prostředí“. Nový obal Signature Pack uvedla na trh mlékárna Candia, součást francouzského mlékárenského družstva Sodiaal. Obalovou cenou je oceněn závazek společnosti
SIG vyvíjet inovativní obaly, které přinášejí přidanou hodnotu
spotřebitelům a nápojovému průmyslu. Oceňováno je tím
i postavení společnosti Candia ve vývoji inovativních řešení
v oblasti balení konzumního mléka.
Kartonové obaly SIG jsou vyráběny převážně ze surového materiálu certiﬁkovaného podle FSC (Forest Stewardship Council), který je vyroben z obnovitelné dřevní suroviny.
Polymery, které doplňují a zajišťují ochranné vlastnosti obalu
(bariérové vrstvy a uzávěr), jsou vyrobeny rovněž z obnovitelných materiálů na bázi dřeva. K výrobě polymerů se využívá odpadního produktu papírenského průmyslu – tálo-

vého oleje. To vše má za cíl snižovat spotřebu fosilních zdrojů
a nabízet zákazníkům ekologičtější a snadněji recyklovatelné
obaly.
-TZ-

Evropské statistiky průmyslu papíru a celulózy 2019/2020
Ukázku ze statistik CEPI přinášíme níže a na dalších stranách. Z nich je zřejmá evropská produkce v základních papírenských druzích měsíčně, ale i kumulativně za celý rok 2019
a ještě i za první dva měsíce roku 2020.
Navazuje obvyklá tuzemská statistika ACPP za rok 2019,
která ukazuje údaje, které dodávají CEPI jednotliví členové.
-JML-

Papírenský průmysl se již historicky vyznačuje tím, že papírníci vždy pečlivě vedli statistiky své produkce (v listech, rysech, balících i ve ﬁnanční hodnotě). To platí o výrobě ručního papíru, ale i od počátků strojní výroby.
Velmi přesné statistiky shromažďuje i nyní Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI), které dodávají statistická data všechny členské papírenské svazy z EU, včetně
ACPP, ale i Norsko a Švýcarsko, které nejsou v EU.
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Sanitary and Household
Representing 86.9% of CEPI annual Production
% Change Over Previous Month

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dec-19

Jan-20

Feb-20
-2.2

-4.8

6.2

-4.0

0.9

-2.0

3.7

-5.4

3.5

3.5

-2.1

-8.9

9.4

% Change Over Same Month Previous Year

4.1

2.2

0.4

-2.3

-1.1

0.4

-0.2

0.0

0.6

0.3

-4.8

-1.5

1.2

Cumulative % Change Over Previous Year

2.9

2.7

2.1

1.2

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.5

0.1

-1.5

-0.2

Current Month (million tonnes)

0.53

0.56

0.54

0.54

0.53

0.55

0.52

0.54

0.56

0.55

0.50

0.55

0.54

Cumulative (million tonnes)

1.08

1.65

2.19

2.73

3.26

3.82

4.34

4.88

5.44

5.99

6.49

0.55

1.08

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dec-19

Jan-20

Feb-20

-7.0

8.7

-3.1

-0.4

0.2

2.8

-2.7

-3.5

7.9

-1.5

-7.2

7.1

-4.6

% Change Over Same Month Previous Year

3.8

3.8

3.1

-1.2

-0.3

-1.2

1.9

-1.8

1.4

2.3

1.6

-0.6

2.0

Cumulative % Change Over Previous Year

3.5

3.6

3.5

2.5

2.0

1.6

1.6

1.2

1.2

1.3

1.4

-0.6

0.7

Current Month (million tonnes)

2.11

2.29

2.22

2.21

2.21

2.27

2.21

2.13

2.30

2.27

2.11

2.25

2.15

Cumulative (million tonnes)

4.38

6.67

8.88

11.09

13.30

15.58

17.79

19.93

22.23

24.50

26.60

2.25

4.40

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dec-19

Jan-20

Feb-20

% Change Over Previous Month

-3.6

9.5

-3.8

-2.4

0.2

4.9

-5.0

-0.4

2.1

-6.5

0.9

4.6

-6.4

% Change Over Same Month Previous Year

-1.1

0.1

-0.7

-3.6

-3.5

-0.7

0.2

2.5

2.8

-4.8

-1.3

-0.8

-3.6

Case Materials
Representing 87.7% of CEPI annual Production
% Change Over Previous Month

Carton Boards
Representing 96.1% of CEPI annual Production

Cumulative % Change Over Previous Year

-2.4

-1.6

-1.3

-1.8

-2.1

-1.9

-1.6

-1.2

-0.8

-1.2

-1.2

-0.8

-2.1

Current Month (million tonnes)

0.74

0.81

0.78

0.76

0.77

0.80

0.76

0.76

0.78

0.73

0.73

0.77

0.72

Cumulative (million tonnes)

1.51

2.33

3.11

3.87

4.64

5.44

6.21

6.96

7.74

8.47

9.20

0.77

1.48

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dec-19

Jan-20

Feb-20

Wrappings
Representing 83.8% of CEPI annual Production
% Change Over Previous Month

-4.5

7.6

-2.5

-5.7

-0.9

5.7

-11.6

5.0

2.7

-0.7

-5.4

0.5

-0.8

% Change Over Same Month Previous Year

-1.7

-5.2

-4.3

-8.9

-9.2

-6.3

-7.6

-2.2

-1.4

-8.8

-3.6

-10.8

-7.3

Cumulative % Change Over Previous Year

-3.9

-4.4

-4.4

-5.3

-5.9

-6.0

-6.1

-5.7

-5.3

-5.6

-5.5

-10.8

-9.1

Current Month (million tonnes)

0.29

0.31

0.30

0.29

0.28

0.30

0.26

0.28

0.29

0.28

0.27

0.27

0.27

Cumulative (million tonnes)

0.59

0.90

1.20

1.49

1.77

2.07

2.34

2.61

2.90

3.18

3.45

0.27

0.54
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Total Packaging Papers
Representing 89.9% of CEPI annual Production
% Change Over Previous Month

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dec-19

Jan-20

Feb-20
-4.4

-5.9

9.2

-3.7

-0.7

-0.4

3.7

-5.7

-0.1

5.9

-2.9

-6.4

7.1

% Change Over Same Month Previous Year

1.8

2.1

1.4

-2.2

-1.9

-1.4

0.1

-0.9

1.1

-0.8

0.1

-1.6

-0.1

Cumulative % Change Over Previous Year

1.3

1.6

1.5

0.8

0.3

0.1

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

-1.6

-0.9

Current Month (million tonnes)

3.48

3.80

3.66

3.63

3.62

3.75

3.54

3.53

3.74

3.63

3.40

3.64

3.48

Cumulative (million tonnes)

7.17

10.97

14.63

18.26

21.88

25.63

29.17

32.70

36.44

40.07

43.46

3.64

7.11

Other Papers

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dec-19

Jan-20

Feb-20

% Change Over Previous Month

-7.7

11.6

-9.3

8.7

-7.3

2.9

-11.7

6.4

10.4

-6.0

-13.8

18.9

-0.3

% Change Over Same Month Previous Year

-0.8

-1.7

-5.0

-3.0

-6.8

-4.9

-5.9

-5.6

-1.5

-6.8

6.0

-3.2

4.6

Cumulative % Change Over Previous Year

-0.3

-0.8

-1.8

-2.1

-2.9

-3.1

-3.5

-3.7

-3.5

-3.8

-3.1

-3.2

0.5

Current Month (million tonnes)

0.30

0.33

0.30

0.33

0.30

0.31

0.27

0.29

0.32

0.30

0.26

0.31

0.31

Cumulative (million tonnes)

0.62

0.95

1.25

1.58

1.88

2.19

2.46

2.76

3.08

3.38

3.64

0.31

0.62

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dec-19

Jan-20

Feb-20

Representing 88.6% of CEPI annual Production

Mechanical Pulp
Representing 68.2% of CEPI annual Production
% Change Over Previous Month

-3.5

5.6

-11.9

1.7

0.2

2.6

0.4

-2.6

2.3

-0.4

-5.2

4.9

3.7

% Change Over Same Month Previous Year

-2.3

-0.3

-7.5

-7.2

-6.1

-9.2

-8.1

-9.2

-8.7

-9.7

-11.8

-7.1

-0.1

Cumulative % Change Over Previous Year

-1.2

-0.9

-2.5

-3.4

-3.9

-4.7

-5.1

-5.6

-5.9

-6.2

-6.7

-7.1

-3.7

Current Month (million tonnes)

0.52

0.55

0.48

0.49

0.49

0.50

0.51

0.49

0.50

0.50

0.48

0.50

0.52

Cumulative (million tonnes)

1.06

1.61

2.09

2.58

3.07

3.58

4.08

4.58

5.08

5.59

6.06

0.50

1.02

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dec-19

Jan-20

Feb-20

-7.1

11.7

-2.7

-8.5

5.7

5.2

-1.1

-12.8

-1.5

10.9

7.6

-6.2

-13.2

% Change Over Same Month Previous Year

2.4

6.8

13.5

-1.2

2.8

2.8

0.8

-3.8

-6.1

0.5

0.3

-2.3

-8.8

Cumulative % Change Over Previous Year

2.1

3.7

6.0

4.6

4.3

4.1

3.6

2.8

2.0

1.8

1.7

-2.3

-5.4

Current Month (million tonnes)

1.87

2.09

2.03

1.86

1.97

2.07

2.05

1.78

1.76

1.95

2.10

1.97

1.71

Cumulative (million tonnes)

3.89

5.98

8.01

9.87

11.84

13.91

15.96

17.74

19.50

21.45

23.55

1.97

3.67

Chemical Pulp
Representing 86.2% of CEPI annual Production
% Change Over Previous Month
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statistika

Statistické údaje českého
papírenského průmyslu za rok 2019

z dovezených papírů je reexportováno, takže vývoz je vyšší
než tuzemská výroba.
V roce 2019 se celkově projevilo snížení spotřeby všech
papírů a lepenek o 6 %. Z toho u graﬁckých papírů vykazuje
statistika pokles až o 12 %, o 2 % se snížila spotřeba u obalových papírů, které jsou současně největší položkou spotřeby,
tissue papírry zaznamenaly vzestup až o 22 %.
V důsledku statisticky zaznamenané celkové spotřeby papíru v ČR činí ukazatel průměrné spotřeby na jednoho obyvatele za rok 2019 cca 140 kg (záleží na ﬁnálním upřesnění
statistického údaje o počtu obyvatel).
-JML-

Souhrnně lze konstatovat, že za rok 2019 v průmyslu papíru a celulózy v ČR došlo ve výrobě papírů a lepenek celkem
k mírnému vzestupu produkčních ukazatelů, snížila se ale celková úroveň spotřeby.
Za rok 2019 došlo k navýšení výroby vláknin celkem na
556 tis. t, oproti 420 tis. t v roce 2018 (+30 %) a o zhruba
4 procenta méně bylo shromážděno papíru určeného pro recyklaci (waste paper), hlavně kvůli prudkému poklesu cen.
Celá sekce papírů a lepenek vykázala vloni proti roku 2018
vzestup výroby na 105 %, především kvůli vyšší výrobě obalových a balicích papírů, včetně surovin na VL (+13 %) a také
tissue papírů.

PRODUCTION
sběr
2019
2018
19/18
Waste paper
Papír pro recyklaci

Export, import a spotřeba za rok 2019
Porovnání výsledků vývozu, dovozu a spotřeby uplynulého
roku 2019 se stejným obdobím předcházejícího roku přinášejí podrobněji připojené tabulky. Spotřeba, která je nejdůležitějším ukazatelem, je vypočítávaným parametrem, deﬁnovaným následujícím vztahem:
Spotřeba = výroba - export + import (kromě sběrového
papíru, kde je spotřeba hlášena přímo zpracovateli).

0,96

Table 1 – Waste paper (in tons), Tab. 1 – Sběrový papír
(v tunách)
PRODUCTION
VÝROBA
2019
2018
19/18
Graphic papers
65 905
Papíry graﬁcké
Personal hygiene papers
7 890
Papíry hygienické, tissue
Packaging paper
724 047
Obalové papíry
a lepenky
Other
84 280
Ostatní papíry a lepenky
Total
882 122
Celkem

Sběrový papír
Vedle menšího poklesu množství sběru papíru pro recyklaci
o 4 % vykázal proti roku 2018 minulý rok také snížení o 4 %
i jeho export. Znamená to, že v tuzemsku je spotřebováváno
již delší dobu pouze cca 21 % z celkového sběru papíru pro
recyklaci.
Papíry a lepenky
Export papírů a lepenek se v roce 2019 oproti roku 2018 zvýšil o 8 %, import přitom klesnul o 5 %. U graﬁckých papírů
to bylo rovněž o 5 %, a stejně tak tomu bylo i u obalových a
balicích papírů (včetně surovin na VL). Importy jsou přitom
podstatně vyšší, než celá tuzemská výroba a značné možství

101 308

0,65

6 926

1,13

637 935

1,13

97 242

0,87

843 411

1,05

Table 2 – Paper and paperboard in tons, Tab. 2 – Papíry
a lepenky (v tunách)

EXPORT
Waste paper
Sběrový papír

991 709 1 034 184

CONSUMPTION/
SPOTŘEBA

IMPORT

2019

2018

19/18

2019

2018

19/18

2019

2018

19/18

870 050

902 082

0,96

88 173

83 065

1,06

209 832

215 167

0,98

Table 3 – Waste paper in tons, Tab. 3 – Sběrový papír (v tunách)

EXPORT
2019

2018

89 204

85 181

1 196

Packaging paper
and paperboard
Obalové papíry a lepenky
Other
Ostatní papíry a lepenky

Graphic papers
Papíry graﬁcké
Personal hygiene papers
Papíry hygienické, tissue

Total
Celkem

CONSUMPTION/
SPOTŘEBA

IMPORT
19/18

2019

2018

1,05

504 292

531 433

1 343

0,89

27 534

704 418

642 198

1,10

91 136

79 946

1,13

885 954

816 668

1,08

2019

2018

0,95

480 993

547 560

0,88

22 432

1,22

34 228

28 015

1,22

837 028

880 930

0,95

856 657

876 667

0,98

97 474

101 771

0,96

90 618

111 067

0,82

1 466 328 1 536 566

0,95

1 462 496 1 563 309

0,94

Table 4 – Paper and paperboard in tons, Tab. 4 – Papíry a lepenky (v tunách)

19/18

19/18
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ceny

Zahraniční ceny vláknin, papírů, lepenek a sběrového papíru v tis. Kč/t
Měsíc

1. čtvrtletí 2020

4. čtvrtletí 2019

1. čtvrtletí 2019

jehličnanová sulfátová bělená severská

20,3

19,5-19,7

25,0

břízová bělená

16,5

16,0

22,2–22,6

eukalyptová bělená

16,5

16,0

22,2 - 22,6

hardwood

14,1 - 14,3

13,6 - 13,9

20,1 - 20,3

hardwood BCTMP

10,4 - 11,6

10,0 - 11,2

16,6 - 17,0

11,7–12,5

13,0–13,3

13,8–14,3

bezdřevý ofset 80 g/m2,, archy

20,7–21,6

21,3–22,1

22,9–23,6

rozmnožovací A4, 80 g/m²

20,0–20,8

20,2–21,8

22,1– 23,4

SC ofset dřevitý 56 g/m2

13,0–14,2

14,3–15,0

15,3–16,0

bezdřevý 100 g/m², formáty

17,6–18,4

18,1–18,9

19,4–20,8

Bezdřevý, 2x natíraný, role 100 g/m2

16,6 - 16,8

16,8 - 17,6

18,4 - 19,2

LWC hlubotiskové 60 g/m²

15,6–16,3

16,3–16,6

17,1–17,5

LWC ofset 60 g/m²

15,2–16,4

15,6–16,5

16,6–17,34

krycí karton sulfát. 175 g/m2

16,1–16,6

16,3–17,3

18,4–20,6

White–top kraftliner 140 g/m2

22,9 - 25,3

23,0 - 25,7

23,6–26,5

Testliner II

12,2–13,4

12,1–13,2

14,1–15,9

White top testliner, 140 g/m2, ISO 70–75

18,7 - 19,4

18,7 - 19,5

19,4 - 20,7

Fluting z polobuničiny

15,8–21,6

15,8–21,7

17,1–22,5

Fluting ze sekundárních vláken

11,3–12,6

11,3–12,3

13,3–15,1

šedák

10,5–11,8

10,5–11,5

12,5–13,1

šedá lepenka

13,4–14,5

13,7–15,0

13,7–15,0

bílo–šedá lepenka natíraná GD 2

16,8–20,8

17,3–21,5

17,3–22,3

chromonáhrada natíraná GC 2

27,1–32,1

27,8–33,1

27,8–33,1

Buničiny

Novinový papír
plošná hmotnost 45 g/m²
Graﬁcké papíry přírodní

Graﬁcké papíry natírané

Obalové papíry a lepenky

Ceny vybraných papírenských surovin a produktů v tabulce jsou přepočtené na
Kč podle v dané době (březen 2020) oﬁciálního platného průměrného kurzu
ČNB 1 EUR = 26,275 Kč (síla koruny však zřejmě bude dále klesat). Představují rozpětí cen v EUR dosahovaných v daném časovém období na německém
trhu, který odráží vývoj situace v celé Evropě. Německo je největším obchodním
partnerem ČR a tak tyto ceny predikují i vývoj cenové hladiny papírenských produktů u nás. Vzhledem k tomu, že předmětné ceny vypovídají o stavu ke konci
března, dají se očekávat ve vztahu ke koronavirové pandemii výrazné změny
situace ve druhém čtvrtletí i dále v průběhu roku 2020.
Ceny buničin jsou uváděny CIF (vyplaceně na palubu lodi v přístavu určení + pojistné + dopravné). Rozpětí cen u papírů a lepenek je pak cenou s dodávkou na
místo. Jedná se přitom jenom o orientační hodnoty, které vedle kvalitativních
znaků odrážejí například i vliv odebraného množství výrobku (min. 20 tun).
V případě papírenských buničin se jedná o tržní ceny při devadesátiprocentním
obsahu sušiny.
-JML-
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informace

Jedinečný obal ke zlepšení života lidem
a k vyléčení neduhů dnešního světa
Jubilejní 25. ročník soutěže Model Young Package předkládá důležitou otázku – Osobní péče (Personal Care) v našem globalizovaném a propojeném světě. Soutěž vyzývá designéry z celého světa, aby vytvořili moderní obal, který je
udržitelný a zároveň přispívá ke zvýšení kvality života. Tato
světově největší soutěž svého druhu je organizována společností Czechdesign pro předního evropského výrobce obalů
Model Group, který vítěze nejenom ocení, ale především
účastníci získají možnost porovnat své návrhy v mezinárodní
konkurenci a dostat objektivní hodnocení od uznávaných
odborníků.
Osobní péče s týká nás všech
Tento rok je úkolem mladých designérů v soutěži Model
Young Package navrhnout obal na produkty osobní péče
(Personal Care), které zlepšují naše životy a léčí neduhy
dnešního světa.
Zdravější, krásnější, šťastnější a odpovědnější – takový je
vzorový člověk dneška, který zákonitě potřebuje hodně produktů a zanechává po sobě hodně obalů. Všechny věci, které
denně jíme a pijeme, nosíme na sobě nebo prostě jen používáme, a které nám mají zlepšit život, jsou baleny. To je také
výzvou pro designéry – kreativně a zodpovědně zabalit kosmetiku, výživové doplňky, zdravotnické potřeby, léky nebo
hygienické potřeby.
Soutěž Model Young Package má dvě kategorie. Do středoškolské se mohou přihlásit studenti středních a vyšších odborných škol. Druhá kategorie je pro studenty vysokých škol
a designéry jakéhokoliv věku. Soutěžící se registrují pomocí
online formuláře na young-package.com a poté zasílají své
práce poštou na adresu organizátora Czechdesign.
Pro soutěžící jsou v každé kategorii připraveny odměny
za tři první místa a pro jednoho i skvělá příležitost v podobě třítýdenní honorované stáže v Inovačním centru Model
Obaly. Dále budou uděleny zvláštní ceny – Cena Inovačního
centra Model Obaly a Cena marketingové poroty.
Odborná porota, jejímž předsedou je přední český obalový designér Jan Činčera, bude hodnotit reálné návrhy, které
byly do soutěže předány v květnu. Výsledky pak budou vyhlášeny v září 2020 a souběžně s tím proběhne i výstava Nejlepších prací v Galerii Czechdesign.
O souteži
Soutěž Mladý obal – Model Young Package založila společnost Model Obaly, a. s. a díky její iniciativě funguje soutěž
od roku 1996 dodnes. Přímým organizátorem soutěže je
od roku 2009 nezávislá odborná organizace Czechdesign.
Tématem ročníku 2019 byl Zážitek z rozbalování.
Soutěží prošla celá řada mladých tvůrců, kteří se později
stali respektovanými designéry: historicky prvním vítězem byl
Jan Čtvrtník, který o několik roků později pracoval pro NASA,
IKEA či společnost Elektrolux. V dalších ročnících zabodoval například Ladislav Škoda, šéfdesigner ﬁrmy Tescoma
a spousta dalších.
Více informací a kompletní pravidla jsou k nalezení na
www. young-package.com.
MgA. Michaela Holubec Birtusová

Startupy s podporou
a rozvojovým programem
České startupy měly letos jedinečnou příležitost získat informace a přístup k ﬁnančním zdrojům, které z nich mohou
udělat technologické ﬁrmy. Nově otevřené programy je učí
jednat s případnými investory, ukazují fungující marketing či
další dovednosti potřebné pro úspěšné řízení ﬁrmy. Účast je
zcela zdarma!
Pre-akcelerační program Primer pomáhá začínajícím
startupům ve střední a východní Evropě inovovat a růst.
V České republice jej organizuje DEX Innovation Centre. Cílem je připravovat startupy na vstup do akceleračních nebo
investičních programů.
„Účastníci získávají nejen vědomosti, ale i dokumenty
a strategie jako základ pro jednání s potenciálními partnery
nebo investory. Startupy, které prošly našimi programy, již
získaly investice převyšující 65 milionů korun,” říká Michal
Štefan, manažer aktivit na podporu podnikání z DEX Innovation Centre. „Účastníky také dokážeme propojit s významnými evropskými inovátory, jako jsou například InnoEnergy
nebo EIT Health,” dodává.
Nehradí se žádné poplatky, nemusí být poskytován podíl ve ﬁrmě. DEX Innovation Centre vyžaduje pouze aktivní
účast na šesti workshopech. Účastníci procházejí individuálním tréninkem se zkušenými mentory z korporací jako je Ernst
& Young, ale i z jiných ﬁrem pracujících se startupy. „Startupy
často dělají stále tu samou chybu. Zaměřují se spíše na svůj
produkt a jeho funkce a zapomínají na zákazníka a jeho potřeby,” míní na základě svých zkušeností Pavel Bartoš, mentor
z marketingové agentury Happyend.
O DEX Innovation Centre
DEX Innovation Centre je neziskové, multidisciplinární výzkumné centrum v Liberci se zaměřením na aplikaci digitálních řešení skrze různé sektory. Hlavními oblastmi jsou
Chytré Zdraví, Energie a Doprava.
DEX Innovation Centre zlepšuje společnost skrze digitální
inovace a výzkum. Daří se to díky 4 hlavním aktivitám – spoluﬁnancováním výzkumných a inovačních projektů, spoluvytvářením nových inovací, budováním nových startupů a technologických týmů a vzděláváním cílových skupin.
Dana Samková/Karel Huk
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Přehled vybraných konferencí, veletrhů
a výstav v roce 2020 a v dalších letech
8.–11. 6. 2020

RosUpack

Moskva, Rusko

23.–25. 6. 2020

Zellcheming

Frankfurt a. M., D

6.–9. 8. 2020

Pack Plus

Nové Dilí, Indie

srpen 2020

Obal roku 2020 – After Judging
Coctail Party

Praha, CZ

7.–8. 9. 2020

Luxe Pack

Šanghaj, Čína

31. 8.–4. 9. 2020

51. základní kurz ﬂexotisku – CFTA

Pardubice, CZ

17. 9. 2020

Marketing Mix Praha

Praha, CZ

září

Sběrový papír a recyklace – ACPP

Kurdějov, CZ

22.–24. 9. 2020

TRANSPACK 2020

Moskva, Rusko

23.–24. 9. 2020

Packaging Innovations

Londýn, UK

23.–25. 9. 2020

Packaging Waste and Sustainability
Forum

Brusel, Belgie

24.–25. 9. 2020

PrintProgress 2020

Trnava, Slovensko

28.–30. 9. 2020

Luxe Pack Monaco

Monte Carlo,
Monaco

30. 9.–1. 10. 2020 Czech On-line Expo Packaging Summit

Praha, CZ

5.–9. 10. 2020

Brno, CZ

MSV 2020

14.–16. 10. 2020 MIAC

Lucca, Itálie

14.–16. 10. 2020 Reklama Polygraf Obaly

Praha, CZ

15. 10. 2020

Čestlice, CZ

OBALKO – Galavečer Obal roku 2020

15.–16. 10. 2020 2020 Sustainable Packaging Summit

Lisabon, Portugalsko

21.–22. 10. 2020 Podzimní konference CFTA

Bořetice, CZ

21.–23. 10. 2020 WOOD-TEC

Brno, CZ

4.–5. 11. 2020

SpeedCHAIN International:
Logistic+Packaging

Praha, CZ

19.–21. 11. 2020 EmbaxPrint – SALIMA

Brno, CZ

23.–26. 11. 2020 All4pack

Paříž, Francie

24.–26. 11. 2020 InPrint Italia

Milán, Itálie

2021
30. 1.–2. 2. 2021

Paperworld 2021

Frankfurt, D

22.–25. 2. 2021

Hunkeler Innovationdays

Lucern, Švýcarsko

25. 2.–3. 3. 2021

Interpack

Düsseldorf, D

2.–4. 3. 2021

Sign and Digital UK

Birmingham, UK

9.–11. 3. 2021

ICE Europe, CCE

Mnichov, D

11.–15. 4. 2021

Silva Regina - Techagro

Brno, CZ

20.–30. 4. 2021

DRUPA

Düsseldorf, D

4.–7. 5. 2021

PRINT4ALL, Ipack-Ima

Milán, Itálie

květen

Jarní konference CFTA

Mikulov, CZ

18.–21. 5. 2021

Hispack 2021

Barcelona,
Španělsko

8.–10. 6. 2021

INVENT ARENA

Třinec, CZ

červen 2021

Konference SPPC – Papírenské stroje

Velké Losiny, CZ

28.–30. 9. 2021

FachPack

Norimberk, D

26.–29. 10. 2021 SCANPACK

Göteborg, Švédsko

Obr. 1 – V lednu byla oznámena akvizice
Antalisu ﬁrmou Kokusai Pulp and Paper

Telegraﬁcky
• Přední japonský distributor papíru,
lepenky, obalů a celulózy Kokusai
Pulp & Paper Co., Ltd. (dále jen KPP,
rok založení 1924), který operuje
v Japonsku, Asii a Austrálii, s objemem prodeje ve výši zhruba 3.2 miliardy € oznámil převzetí společnosti
Antalis. Očekává se, že akvizice společnosti Antalis společností KPP přinese skupině spojených ﬁrem celosvětově vedoucí postavení v oblasti
distribuce papíru, průmyslových
obalů a materiálů pro divizi Visual
Communication na čtyřech světadílech – v Asii, Evropě, Austrálii a Latinské Americe s posílenou nabídkou
výrobků a služeb zákazníkům, dodavatelům ve všech sektorech a zeměpisných oblastech. Nově vytvořená
skupina by měla generovat roční
obrat ve výši zhruba 5,3 miliard €,
včetně 3,3 miliónů tun prodaného
papíru.
• Každým rokem v tuto dobu pořádá KRNAP s dětmi ze zdejších škol
úklid cenných botanických lokalit.
S ohledem na současnou situaci letos o louky, ale i lesy (certiﬁkované
dle FSC) pečují sami zaměstnanci
Správy KRNAP. Jedná se o vzácné
botanické lokality – orchidejové
louky, které Správa KRNAP každoročně na jaře zbavuje staré loňské
trávy – stařiny. Světlo a prostor tak

Obr. 2 – Pracovníci KRNAP na jaře pečují
o louky i lesy
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Obr. 3 – Další základní kurz ﬂexotisku uspořádala CFTA
v lednu na Univerzitě Pardubice
získají konkurenčně méně schopné
rostlinné druhy (například prstnatec
bezový), které jsou často řazeny mezi
zákonem chráněné. Většina lokalit, je
významná především výskytem vstavačovitých rostlin, dále se zde vyskytují například vzácné hořečky nebo
šafrány. Takové rostliny jsou ale pod
neustálým tlakem zdatnějších konkurentů, především trav a mechů.
• Nadace dřevo pro život už 15 let přináší více dřeva do života. Ve svých
projektech ukazuje veřejnosti přínosy dřeva, naší obnovitelné suroviny. Využívání dřeva z udržitelně
obhospodařovaných lesů (včetně výroby papíru) chrání životní prostředí
pro nás i budoucí generace. V anketě
Dřevěná stavba roku 2020 se mezi
vítěznými díly umístily rozhledny,
dětská hřiště, rodinné domy, roubenky i dřevěné interiéry. Ve všech
soutěžních kategoriích hodnotila přihlášená díla široká veřejnost, v pěti
z nich hlasovala i 11členná odborná
porota. Specialitou letošního roku
byla 9. kategorie Dřevěných zajíma-

Obr. 4 – Kreativní snídaně společnosti EUROPAPIER
představila nové kreativní papíry a kartony

vostí, jejímž prostřednictvím oslavila Nadace dřevo pro život své
15. narozeniny.
• Odborná skupina ﬂexotisku (CFTA)
Společnosti tisku při ČS VST realizovala v termínu 20.–24. ledna další
základní kurz fexotisku v prostorách
Katedry polygraﬁe a fotofyziky Univerzity Pardubice. Ostatní akce CFTA
v první polovině roku byly odsunuty,
jarní konference, plánovaná na duben do Mikulova, by se měla uskutečnit v termínu 21.-22. 10. 2020 v Bořeticích. Konání dalších akcí (kurzy
na UP) bude ještě včas upřesněno.
• Společnost EUROPAPIER uspořádala dne 21. 2. 2020 další pokračování svých pravidelných setkání se zákazníky a odborníky z oboru pod
názvem Kreativní snídaně. Představeny byly nové druhy kreativních papírů a kartonů a také digitálně tištěný
kalendář na téma karnevalu v Benátkách, který později získal ocenění Kalendář roku.
• Společnost EPSON stihla těsně před
vyhlášením nouzového stavu a záka-

Obr. 5 – Velmi aktivní v propagaci dřeva, jako ekologického
materiálu je Nadace dřevo pro život

zem konání veřejných akcí uspořádat dne 10. 3. 2020 v hale O2 Universum setkání s novináři a zákazníky
pod názvem EPSON DAYS. Představena zde byla široká paleta průmyslových a kancelářských digitálních
tiskových stroj, projektorů ale k velkému překvapení i malých průmyslových robotů.
• Řada plánovaných konferenčních
a veletržních akcí prvního pololetí
2020 změnila termíny svého konání.
Bez upřesnění nového termínu je zatím konference Wood, Pulp and Paper – Polygraﬁa Academica v Bratislavě a velká mezinárodní papírenská
akce Zellcheming. Veletrh EmbaxPrint počítá s termínem 19.–21. listopadu, akce Reklama Polgraf Obaly
má termín 14.–16. října a je otázkou,
zda jejich realizace je reálná. Největší světové akce papírenského průmyslu, tisku a obalů byly přesunuty
až na rok 2021 – Interpack by se měl
uskutečnit ve dnech 25. 2.–3. 3.,
DRUPA pak v termínu 20.–30. dubna
v Dusseldorfu.

Obr. 6 – Na EPSON DAYS byly představeny i tiskárny
na výrobu pomocných obalových prostředků – etiket
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