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PEFC = síla tradice 
spojená s garancí 

původu dřeva 
a jeho zachování 

pro příští generace.

www.pefc.czwww.pefc.cz

 Již 75. ročník časopisu Pa-
pír a celulóza se tímto číslem 
uzavírá, naštěstí však nekončí 
jeho aktivita na mediálním 
trhu a budete se s ním setká-
vat i v roce 2021. První číslo 
vyšlo již v roce 1946 a stal 
se tak nejstarším odborným 
časopisem v okruhu svého 
profesního zaměření.

Velké změny na trhu pe-
riodik (deníků, týdeníků, mě-
síčníků i dalších) nastaly po 
roce 1990, respektive v námi 
zmiňovaném segmentu až po 
polovině devadesátých let. 
Časopis Papír a celulóza, se svým širokým zaměřením od dřeva 
a papírenské vlákniny přes výrobu papírů, kartonů a lepenek 
až po zpracování (včetně tiskových technologií), výrobu obalů 
a logistiku byl na odborném trhu doplněn polygrafi ckými peri-
odiky Print and publishing a Polygrafi e revue ( již nevycházejí, 
stejně jako historická Typografi a) a také o Svět tisku a později 
Novinami pro grafi cký průmysl. V oboru balení vznikly po-
stupně časopisy Packaging, Svět balení a pak až po roce 2010 
také Packaging Herald (všechny vycházejí dodnes).

Nástup elektronických médií měl na trh periodik vý-
znamný dopad. Velmi zásadně poklesly počty i tiskové ná-
klady deníků – novin a to poznal celosvětově i papírenský 
průmysl, když dochází k velkému útlumu výroby novinového 
papíru. Méně už se to projevuje u časopisů, neklesá ani knižní 
produkce (menší náklady, více titulů). Prudce však stoupá vý-
roba obalů na papírenské bázi, takže papírny mají stále co vy-
rábět, tiskárny co tisknout a my o čem psát.

Miloš Lešikar



Jaké si je uděláte, 
takové je budete mít. 
Zkuste dřevěné!

www.drevenevanoce.cz

Myšlenka Českých dřevěných Vánoc vznikla v hlavách lidí - lesníků 
a zpracovatelů dřeva, kteří jsou držiteli certifikátu PEFC.

5 pravidel Českých dřevěných Vánoc:
Vánoce nevznikly a nekonají se v obchodních centrech• 
Procházka po lese s dětmi je lepší než předvánoční úklid• 
Nejlepší dárek je zážitek• 
Santa je vetřelec, my máme Ježíška• 
Pod český stromek patří dřevěné dárky• 

PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém certifi kace trvale udržitelného hospodaření 
v lesích. V České republice je certifi kováno více než 70% lesů. Lepší péče o les má značku 
PEFC. Více informací na www.pefc.cz
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Podzimní informace z ACPP 
a Svazu průmyslu a dopravy ČR
Asociace českého papírenského průmyslu se i v současném 
náročném období, ovlivňujícím hospodářství celé ČR, snaží 
fungovat v optimálním režimu, který zabezpečuje sekretariát 
ACPP. Trvalá spolupráce, hlavně v oblasti zajišťování základní 
suroviny na výrobu celulózy – dřeva, je udržována především 
s ALDP.

ACPP a její členské fi rmy výrazně fi nančně i materiálově 
podporují Dílnu ručního papíru v Litoměřicích. Seznámení 
se s realizací druhé fáze projektu proběhlo koncem srpna.

Občanské sdružení Dílna ručního papíru bylo založeno 
v roce 2003 s cílem předat celoživotní profesní i zájmové zku-
šenosti s tradiční výrobou ručního papíru veřejnosti. Sdru-
žení sídlí ve starobylé věži hradebního opevnění města Li-
toměřice. Předsedkyní a zakladatelkou sdružení je paní ing. 
Irena Štyrandová, původně profesorka odborných předmětů 
na VOŠ obalové techniky ve Štětí. Dílna RP v letošním roce 
prošla velkými změnami a vrací se ke svému původnímu ur-
čení. Byly rozšířeny muzejní a edukační prostory a upraveny 
dříve prostory výstavní. Návštěvník Dílny tak nyní získává uce-
lený přehled o historii, technologii a zajímavostech z výroby 
papíru, to vše v jednom komplexně koncipovaném výstavním 
projektu. ACPP se přihlásila k podpoře projektu v roce 2019 
a dle připraveného a odsouhlaseného postupu byla v 1. čtvrt-
letí 2020 realizována první etapa (příspěvek ACPP 35 tis. Kč) 
a v období červen až srpen pak druhá etapa akce (příspěvek 
ACPP 40 tis. Kč), další práce probíhaly i na podzim. Člen-
ské fi rmy ACPP se do realizace projektu zapojují operativně 
a individuálně, především poskytováním svých papírenských 
produktů a další materiální pomocí.

V závěru září bohužel musel být zrušen již tradiční od-
borný seminář, zaměřený na sběrový papír a recyklaci, který 
byl připraven do Kurdějova u Hustopečí.
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Jednání představenstva ACPP, ale i Sněm SP ČR a Valná 
hromada SP ČR se uskutečnily jenom virtuálně, jednáním on-
-line. Obdobně byla připravována také podzimní valná hro-
mada ACPP a jednání představenstva.

Odloženy byly rovněž i chystané akce Společnosti prů-
myslu papíru a celulózy a také Společnosti tisku při ČS VTS, 
na říjen přesunutá konference Wood, Pulp and Paper, po-
řádaná STU Bratislava, proběhla rovněž virtuálně. V náhrad-
ním termínu se neuskutečnil ani již jednou přesunutý veletrh 
EmbaxPrint. Pro tuto výstavní akci, které by se mělo účastnit 
i několik členských fi rem ACPP, byl BVV stanoven další ná-
hradní termín 27.-30. dubna 2021.

Aktivity SP ČR
Na jednání tripartity v říjnu Svaz průmyslu a dopravy há-
jil zájmy zaměstnavatelů. Zástupci SP ČR vyzvali vládu, aby 
v souvislosti s přípravami státního rozpočtu na rok 2021 dále 
nezadlužovala Českou republiku některými neurgentními 
opatřeními a nehledala další zdroje příjmů u fi rem. Svaz také 
zopakoval svůj dlouhodobý požadavek na zjednodušení sta-
vebního zákona, bez něhož bude investování a další výstavba 
v Česku stále složitější.

„Státní rozpočet nesmí ohrozit fungování ekonomiky a fi -
rem. Zásadně odmítáme přijímání politických opatření, která 
přímo nesouvisí s krizí či skutečným dlouhodobým růstem 
ekonomiky a zadlužují Českou republiku. Firmy se obávají, 
že stejně jako v minulosti bude stát v budoucnu hledat zdroje 
rozpočtu právě u nich – ať už dalším přímým či nepřímým 
zdaněním nebo omezením prostředků pro rozvoj podnikatel-
ského prostředí,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu prů-
myslu a dopravy ČR.

SP ČR vítá, že v návrhu vláda plánuje zvýšit dle slibu platy 
pedagogům o 9 % a oceňuje i plánovanou výši rozpočtu Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury.

„Vláda nesmí šetřit na investičních výdajích a musí podpo-
řit konkurenceschopnost podnikatelské sféry. Například za-

bezpečit prostředky pro aplikovaný výzkum a neomezovat 
programy podpor pro podnikatele. Požádali jsme i o doře-
šení slíbených kompenzací nepřímých nákladů pro energe-
ticky náročný průmysl,“ vysvětluje Jaroslav Hanák.

Na listopadové tripartitě s vládou a odbory se pak řešila 
především aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru. 
Prezident Svazu Jaroslav Hanák vládu také mimo jiné vyzval, 
aby představila jasný plán na znovuotevření prvních stupňů 
základních škol, což bylo realizováno k 18. 11. 2020.

Průzkum SP ČR: fi rmám stále chybí zakázky
V srpnu byla průmyslová výroba o 5,5 % nižší než v předcho-
zím roce. To byl nepatrně větší meziroční propad než v čer-
venci, kdy průmysl poklesl o 5,0 %. Největší poklesy z jara le-
tošního roku jsme sice již překonali, když hlavní ekonomická 
omezení skončila, ale bohužel celková ekonomická situace 
ponechává výsledky průmyslu v záporných hodnotách.

To se logicky odrazí i ve výsledcích celé ekonomiky 
ve zbytku roku. Zakázky v letošním roce zůstávají nižší než 
loni a nejistota na trzích trvá. Meziroční pokles výroby či za-
kázek pokračoval v srpnu u řady významných průmyslových 
odvětví, včetně výroby motorových vozidel či strojírenství, 
kde zakázky klesly meziročně o více než 10 %.

Ze zářijového průzkumu mezi 121 členy Svazu průmyslu 
vyplynulo, že fi rmy v říjnu a listopadu očekávaly meziroční 
pokles zakázek o 1 až 20 procent (43 procent fi rem, které 
se zúčastnily průzkumu). Pokles zakázek o více než pětinu 
očekávalo na podzim 32 procent fi rem.

Situace v průmyslu se postupně stabilizovala, nejproble-
matičtější je stále nejistota kolem zavádění možných dalších 
restriktivních opatření a celkových dopadů druhé vlny ko-
ronavirové krize. Nejistý byl také vývoj u hlavních obchod-
ních partnerů. „V první vlně epidemie si řada fi rem pora-
dila díky rezervám a ekonomickým výsledkům z posledních 
6 let. Případná další vlna restriktivních opatření by ale pro 
řadu fi rem byla ekonomicky drastická,“ konstatoval Bohu-
slav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmy-
slu a dopravy ČR.

Během srpna se mírně zhoršila data o tržbách z průmy-
slové činnosti a o hodnotě nových zakázek, které v červenci 
vykázaly jen 3,6% pokles a v srpnu se dostaly na téměř 10% 
pokles. To bylo ale oproti dubnovému meziročnímu poklesu 
hodnoty nových zakázek o 42 % a u tržeb z průmyslové čin-
nosti o 35,5 % mírně pozitivní zjištění.

Data za průmysl odpovídají i výsledkům zahraničního 
obchodu, kdy v lednu až srpnu 2020 klesl meziročně vývoz 
o 11,0 % a dovoz o 9,7 %. Po prázdninách byl pokles vývozu 
o 5,4 procenta a u dovozu činil pokles 4,9 %. Firmy tak sku-
tečně výrazně pociťovaly dopady nejen jarních restrikcí, ale 
i podzimní situace. -IŠ, SP-



recyklace papír a celulóza 75 (6) 2020 89

Digitální vodoznaky přispějí 
ke snadnější separaci odpadu 
pro oběhové hospodářství

Nadnárodní společnost AIM, Evropská asociace značek, pra-
cující mimo jiné v organizacích pro lepší fungování potra-
vinářského řetězce a zásad poctivých obchodních vztahů 
a udržitelnosti, ve spolupráci se společností Mondi, globál-
ním lídrem v oblasti obalů a výroby papíru, spojily své síly 
s dalšími partnery napříč hodnotovým řetězcem, aby doká-
zaly životaschopnost digitálního vodoznaku pro třídění od-
padu ve velkém. Iniciativa HolyGrail 2.0 má ambiciózní cíl 
posoudit, zda tato průkopnická digitální technologie může 
podpořit a zajistit lepší třídění a vyšší kvalitu recyklace obalů 
v EU, a tím skutečně podpořit oběhové hospodářství.

Společnost Mondi byla zakládajícím členem původního 
uskupení Pioneer Project HolyGrail, za pomoci nadace Ellen 
MacArthur. Nyní již více než 85 partnerů napříč hodnotovým 
řetězcem spolupracuje na zdokonalení a komercializaci to-
hoto konceptu, přičemž Mondi pokračuje ve své aktivní roli 
při praktickém testování inovativní technologie.

Vodoznaky velikosti poštovní známky, které nejsou vidi-
telné pouhým okem, umístěné na obalech umožňují po po-
užití následně efektivně třídit materiál do konkrétních toků 
odpadu. Konvenční technologie senzorů (např. infračer-
vená spektroskopie) nejsou schopny spolehlivě identifi kovat 
obaly z více materiálů, takže mohou při recyklaci monoma-
teriálů skončit jako kontaminanty. S touto novou technologií 
je možné přesněji třídit materiály a generovat nové toky od-
padu, které pak lze recyklovat klasicky, nebo pomocí vylepše-
ných recyklačních technologií. Digitální vodoznaky poskytují 
také další příležitosti. Například spotřebitelé mohou pomocí 
aplikace pro smartphone najít podrobnosti o obalu a způ-
sobu jeho recyklace a majitelé značek mohou přidat také po-
drobnosti o produktu.

Společnost Mondi hraje v tomto projektu důležitou roli 
od začátku. Graeme Smith, vedoucí oddělení udržitelnosti 
produktů pro fl exibilní balení a kombinované materiály, vy-
světlil: „Jako členové nové ekonomiky nadace Ellen MacArthur 
Foundation jsme byli součástí původního týmu, který měl 
uvést do života projekt Pioneer, HolyGrail. Věříme, že obaly by 
měly být z hlediska designu udržitelné, a v rámci oběhového 
hospodářství vidíme potřebu zlepšit možnosti třídění odpadu 
z obalů a tedy recyklaci. S digitálními vodoznaky existuje po-
tenciál tuto skutečnost zajistit. Vylepšená možnost recyklace 
zvýší hodnotu obalového odpadu, podpoří vyšší míru sběru 
a tím se z něj stane cenný komerční zdroj pro budoucnost.“

Jak postupuje uplatňování iniciativy HolyGrail 2.0, získá-
vají uživatelé stále lepší pozici v tom, aby mohli pomáhat vý-
razně přispívat úspěšnosti ověřování digitálních vodoznaků 
u všech partnerů v hodnotovém řetězci. Společnost Mondi 
bude již v blízké budoucnosti provádět praktické komplexní 
průmyslové zkoušky přímo s klíčovými zákazníky a uživateli 
obalů. Judith Wronn

About Digital Watermarks Initiative – HolyGrail 2.0
The Digital Watermarks Initiative HolyGrail 2.0 is a pilot pro-
ject with the objective to prove the viability of digital water-
marking technologies for accurate sorting and consequently 
higher-quality recycling, as well as the business case at large 
scale. Digital watermarks are imperceptible codes, the size of 
a postage stamp, covering the surface of a consumer goods 
packaging and encoding a wide range of attributes. The aim 
is that once the packaging has entered into a waste sorting 
facility, the digital watermark can be detected and encoded 
by a standard high resolution camera on the sorting line, 
which then – based on the transferred attributes (e.g. food 
vs. non-food) – is able to sort the packaging in corresponding 
streams. This would result in better and more accurate sort-
ing streams, thus consequently in higher-quality recyclates 
benefi ting the complete packaging value chain. -JW-

Henkel vyvinul materiál umožňující 
recyklaci zušlechtěného papíru
Společnost Henkel v oblasti lepidel a nátěrů rozšířila svoji 
řadu recyklovatelných obalových řešení RE o nově zavedený 
tepelně těsnící povlak, který je certifi kován po svém použití 
ke zušlechtění papíru jako materiál schopný recyklace.

Loctite Liofol HS 2809-22 RE se již prakticky uplatnil při 
balení toaletního papíru Sofi del, přičemž je možné i použití 
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při balení potravin. Nový materiál výrazně zvyšuje recyklo-
vatelnost, což je v souladu s cílem německé společnosti za-
bývající se chemickým a spotřebním zbožím „předefi novat, 
jak lze navrhovat obaly“, protože jsou stanovovány nové ná-
ročné cíle oběhového hospodářství.

„Loctite Liofol HS 2809-22 RE otevírá nové a udržitelné 
možnosti designu tím, že umožňuje nahrazení papíru s PE 
v široké škále primárních a sekundárních obalů,“ vysvětluje 
Brian Stephenson, Product Development Coatings ve společ-
nosti Henkel.

Certifi kace platí pro recyklovatelnost a po nanesení utěsní 
optimálně póry papíru. Tím splňuje nové standardy, pokud 
jde o odpudivost, nepromastitelnost, bezpečnost potravin 
a fl exibilitu papíru. Udržuje současně nejvyšší úroveň uza-
víratelnosti při zpracování při vysokých rychlostech stroje, 
což výrazně zvyšuje výkon balení. Inovace je navíc kompa-
tibilní s jakýmkoli typem barev při potisku. Testy nezávislých 
institutů a potvrzují, že je nátěr je ideální pro papírové obaly. 
Loctite Liofol HS 2809-22 RE velmi univerzálním nátěrovým 
materiálem, zajišťujícím široké spektrum aplikací – od hygie-
nických produktů a čajových sáčků až po průmyslové balení 
a přebaly na čokoládu – aniž by byla ohrožena výkonnost ba-
lení a bezpečnost produktu. Cílem je dosažení co nejvíce apli-
kačních oblastí při podpoře přechodu z použití PE.

Obaly na toaletní papír
Inovativní řešení společnosti Henkel již přináší ovoce ve spo-
lupráci s globálním výrobcem tissue papíru Sofi del. Při hle-
dání alternativy k plastovým obalům pro značku toaletního 
papíru Regina se Sofi del obrátil na Henkel. S řešením pro-
střednictvím Loctite Liofol v úzké spolupráci se zpracovateli 
společnost Henkel provedla řadu náročných testů. Nové ná-
těry splňovaly všechny požadavky společnosti Sofi del a nyní 
se prakticky používají jako recyklovatelné obaly toaletního 
papíru. Na základě tohoto úspěchu plánuje Sofi del rozšířit 
využití nového balení na další evropské trhy a na další pro-
dukty ve svém sortimentu.

„Loctite Liofol HS 2809-22 RE umožňuje zcela nové pří-
stupy v designu obalů. Díky své recyklovatelnosti a certi-
fi kaci pro použití u potravin můžeme umožnit použití zu-
šlechtěných papírových obalů v široké škále aplikací bez 
kompromisů ohledně výkonu a bezpečnosti,“ uzavírá Da-
vide Coppola, manažer pro rozvoj Coatings ve společnosti 
Henkel.

Nyní se jedná se o další inovaci v posunu uplatnění mate-
riálů společnosti Henkel směrem ke zvýšení cirkulační ekono-
miky v 50% recyklovaném polypropylenovém (rPP) karton-
-plastovém řešení balení detergentu v 1 DISCS značky Persil. 
 Anni Schleicher

Udržitelnost v přístupu 
ke zpracování celulózových vláken
Společnost Sappi Europe byla oceněna platinovou medailí 
v nejnovějším hodnocení EcoVadis. Tento přední světový po-
skytovatel udržitelných a recyklovatelných produktů a řešení 
na bázi dřeva a celulózových vláken si tak dokázal udržet svoji 
špičkovou pozici z předchozího roku mezi jedním procentem 
všech hodnocených společností, které jsou nadprůměrně ak-
tivní a odpovědné, pokud jde o společenskou odpovědnost 
podniků.

Hodnocení EcoVadis zahrnuje celkem 21 kritérií, která 
jsou rozdělena do čtyř zastřešujících oblastí: životní pro-
středí, práce a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřej-
ných zakázek.

Udržitelné řízení v celém hodnotovém řetězci je po mnoho 
let nedílnou součástí podnikové strategie papírenské spo-
lečnosti Sappi: Všechny obchodní aktivity a investice do vý-
zkumu a vývoje jsou založeny na obnovitelných materiálech. 
Výsledkem je, že globální environmentální management spo-
lečnosti zahrnuje řadu strategií určených ke zlepšení její eko-
logické stopy. Pro rok 2025 společnost Sappi spojila své cíle 
udržitelnosti s cíli OSN pro udržitelný rozvoj (SDG). Společ-
nost Sappi již dlouho představuje principy, které se točí kolem 
lidí, planety a prosperity. Se zvýšeným zaměřením na sedm 
SDG je si společnost Sappi jistá, že může významně přispět 
ke globální agendě udržitelného rozvoje.

Platinové ocenění od EcoVadis ukazuje, že Sappi nejen ho-
voří o udržitelnosti, ale také aktivně pracuje na zajištění prak-
tické implementace. Celý svět mluví o udržitelných řešeních 
a hledá alternativy k fosilním surovinám. Společnost Sappi 
se zaměřuje na poskytování produktových řešení na trh. Jen 
před několika týdny představil lídr na trhu v odvětví funkč-
ních papírových obalů řadu řešení pro balení potravinář-
ských a nepotravinářských výrobků do udržitelného vysoce 
kvalitního papíru s kampaní „Pro Planet Paper Packaging – ví-
tejte v novém věku balení“.

Společnost Sappi Europe je velmi hrdá na to, že získala 
hodnocení EcoVadis Platinum. „Recyklovatelnost výrobků 
vyrobených z vláken dřeva je základním předpokladem pře-
chodu na oběhovější hospodářství, ve kterém se světové 
zdroje využívají déle a kreativněji. Odpovědným získáváním 
materiálů, snižováním odpadu a emisí, pečlivým zvažováním 
životnosti produktu, recyklovatelností a využitím plného po-
tenciálu dřeva, jsme ve společnosti Sappi aktivně odhodláni 
k udržitelným řešením,“ vysvětluje Sarah Price, manažerka 
udržitelnosti ve společnosti Sappi Europe.

Co je EcoVadis
EcoVadis je mezinárodní institut se sídlem ve Francii, který 
nabízí nezávislé hodnocení v oblasti CSR. Výsledky těchto 
hodnocení se v současné době pohybují od bronzu přes stří-
bro a zlato po platinu. Více než 65 000 společností z více než 
200 průmyslových odvětví ve 160 zemích světa proto používá 
ocenění EcoVadis k hodnocení svých výsledků a svého doda-
vatelského řetězce. Ingo Kaiser
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Pila Labe Wood ve Štětí je v provozu

Velká pila na zpracování měkkého dřeva ve Štětí už jede 
na plné obrátky. Ročně má podnik Labe Wood, který má 
160 zaměstnanců, zpracovat milion kubíků kulatiny. Po ně-
kolikaměsíčním zkušebním provozu se ve středu 7. října ko-
nalo slavnostní zahájení výroby. Kromě zástupců investorů 
si ho nenechali ujít ani čelní představitelé vlády ČR. Premiér 
Andrej Babiš, který se společně s ministrem vnitra Janem Ha-
máčkem a předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Von-
dráčkem aktu účastnil, uvedl, že se jedná o nejmodernější 
pilu na zpracování dřeva v České republice i v regionu střední 
a východní Evropy.

Jde o unikátní mezinárodní projekt za tři miliardy korun, 
který podpořila také česká vláda, když společnost Labe Wood 
získala na výstavbu závodu investiční pobídku od agentury 
CzechInvest ve výši půl miliardy korun.

Pila je schopna ročně zpracovat jeden milion kubíků dřeva, 
které bude výhradně z tuzemských zdrojů. Hlavními dodava-
teli mají být Lesy ČR a Vojenské statky a lesy ČR, ale také 
nezávislí vlastníci lesů. Dřevo bude zpracováváno především 
na řezivo pro stavební a truhlářské účely. Štěpku, jako vedlejší 
produkt, bude kompletně odebírat sousední papírna Mondi, 
která ho využije k výrobě celulózy a papíru. Další uplatnění 
naleznou i piliny a kůra, např. k výrobě energie.

Podle Milana Fiľa, prezidenta a předsedy představenstva 
společnosti Eco Investment, která je jedním z investorů Labe 
Wood, už samotná stavba pily přinesla do regionu pracovní 
příležitosti. „Podílelo se na ní zhruba 300 fi rem a pracovalo tu 
na dva tisíce lidí,“ uvedl Fiľo.

Odbytištěm zpracované kulatiny bude kromě ČR také Ra-
kousko a Německo, řezivo má však být vyváženo i do zemí se-
verní Afriky a Středního východu. Roční tržby po plném ná-
běhu výroby odhaduje společnost Labe Wood na 150 až 200 
milionů eur, tedy zhruba 5,2 miliardy korun.

Areál pily má rozlohu 21 hektarů. Stavební práce byly za-
hájeny v prosinci 2018 a zkušební výroba na pile byla spuš-
těna letos na jaře. Ve společnosti Labe Wood má čtvrtinový 
podíl společnost Mondi Štětí a 37,5 procenta má průmyslově 
investiční holding Eco-Investment. Ten byl kromě jiného od-
povědný za projektový management a výstavbu. Rakouská 

dřevařská fi rma Holzindustrie Maresch vlastní 32 procent 
a je garantem technologických řešení a odbytu. Pět pro-
cent vlastní také slovinská fi rma obchodující s řezivem Uni-
Timber. -LD-

Nejasný obchod s „čistou energií“

Vzhledem k tomu, že je dřevo obnovitelnou surovinou, platí 
jeho spalování za „CO2 neutrální“. To ale ve skutečnosti platí 
stejně tak málo, jako zdánlivě ekologická nezávadnost ma-
sivní těžby dřeva.

V souvislosti s klimatickou konferencí v Madridu v prosinci 
2019 zveřejnili zástupci Vědecké rady Evropské akademie 
(EASAC) postoj k využívání dřevní hmoty jako zdroje ener-
gie. Již v dřívějších svých vyjádřeních EASAC varovala, že za-
řazení spalování dřeva do „klimaneutrálního“ získávání ener-
gie je neoprávněné. I dříve tolik propagované dřevěné pelety 
nejsou podle EASAC žádným přínosem k „ochraně klimatu“, 
právě naopak: dřevo při spalování vypouští na kilowathodinu 
více CO2, než uhlí.

Tato důrazná varování z povolaných úst jsou doposud ig-
norována. Michael Norton z EASAC tvrdí, že v pohledu na vy-
užívání biomasy je značný rozdíl mezi stavem vědy a reálnou 
politikou. Označuje to za nebezpečnou, falešnou cestu, 
když je energetické využívání dřevní biomasy v EU uzná-
váno za přínos ke snižování emisí CO2. Kácení a spalování 
stromů v současném rozsahu naopak zvýší obsah CO2 v at-
mosféře v příštích desetiletích možná až o 30 %. Rozsáhlé 
ekologické škody již nastaly, protože britské a francouzské 
uhelné elektrárny přešly částečně nebo úplně na spalování 
dřeva importovaného z USA, Kanady, Ruska a východní Ev-
ropy. Pro provoz jednoho jediného bloku elektrárny je zapo-
třebí až 850 000 tun dřeva ročně a přestože takto elektrárny 
vypouští více CO2 než předtím, smějí energetické koncerny 
tvrdit, že snížily své emise, neboť takto vyrobený elektrický 
proud platí za „klimaneutrální“.

V Německu se spotřeba dřeva od začátku devadesátých 
let podle dat „Zentrum Holzwirschaft der Universität Ham-
burg“ zdvojnásobila a až 50 % spotřeby dřeva slouží ke spa-
lování a získávání energie, přitom však jenom cca 14 % vytě-
ženého dřeva zpracovává papírenský průmysl. Obdobná je 
celosvětová situace.

V Bavorsku je „energetické dřevo“ nejdůležitějším nosite-
lem „obnovitelné“ energie. Firmy jako Vattenfall udržují své 
elektrárny při životě dřevěnými peletami ze severoameric-
kých lesů, US fi rma Enviva v roce 2019 vyrobila a do Evropy 
loděmi „klimaticky uvědomělým fi rmám“ doručila 3 miliony 
tun dřevěných pelet. Údajně jsou tyto pelety vyrobeny z ko-
run stromů, křivých pňů a pilin a v Německu vyrobené pe-
lety mají dle údajů „Deutsche Energieholz-und Pelets Ver-
band“ takříkajíc čisto-čistý původ. Sestávají (buď) kompletně 
z pilařského odpadu, vzniklého zhodnocováním certifi kova-
ného dřeva, nebo „pocházejí z v Evropě a skoro na celém 
světě udržitelného využívání lesa“. Tato nejasná formulace 
dává tušit, že údaje o původu nemají často žádnou vypoví-
dající schopnost. Do Evropy je ve velkém inportováno rov-
něž tropické dřevo. Podle „Süddeutsche Zeitung“ bylo v celé 
EU od platnosti nařízení EU o obchodování s dřevem v roce 
2013 do roku 2016 provedeno pouze 316 prověření, při kte-
rých bylo odebráno 124 vzorků. Při zjištěných porušeních 
předpisů byly vyměřeny jen nízké tresty a některé země vů-
bec tropické dřevo nekontrolují.

Emise jemného prachu, sazí a dioxinů jsou u topenišť 
na pelety vyšší než u topenišť na topný olej či plynových.
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Mýtus „neutrálního“ koloběhu
EASAC považuje za velkou chybu pravidel započítávání emisí 
CO2, že země podle směrnice EU o obchodování s emisemi 
nemusí emise CO2 z biomasy uvádět. To platí i pro systém 
OSN. Založeno je to na představě, že spalování dřeva je 
pouze díl koloběhu CO2, protože stromy, které byly spáleny, 
stáhly před tím CO2 z atmosféry a tím není do ovzduší emito-
ván žádný dodatečný CO2, jak je tomu u uhlí či topného oleje. 
EASAC tuto ideu odmítá, protože se jedná o masivní emisi 
CO2 velmi rychle do atmosféry, kde zůstane až do doby, než 
dorostou nové stromy, což – jak známo – není záležitost jedné 
noci, nýbrž to trvá 30, 40 nebo dokonce 60 let.

Ale majitelům lesů, energetickým fi rmám a politikům je tak 
darována fi nanční win-win situace. Protože země jako Ně-
mecko stojí před nutností dosáhnout svých klimatických cílů, 
musela by spolková vláda bez započítávání spalování dřeva 
bilanci CO2 silně korigovat a tím by se dalekosáhle minula 
s vlastními „klimatickými cíly“ a ustanoveními EU. Aby nebyla 
za někoho, kdo porušuje úmluvy, muselo by pak Německo 
kupovat daleko více povolenek CO2 než dopsud od zemí, 
které je noptřebují.

I proto požadují ochránci životního prostředí z pěti člen-
ských zemí EU zrušení podpory spalování biomasy Evrop-
skou unií.  -Z EIKE.eu-

Drevo v SR za rok 2019

Na Slovensku sa vlani vyťažilo 9,22 mil. metrov kubických 
dreva, 59,4 % ihličnatého a 40,6 % listnatého. Z uvedeného 
objemu ťažby dreva sa 5,15 mil. metrov kubických vyťažilo 
pri odstraňovaní následkov pôsobenia škodlivých činiteľov 
v lesoch, z toho 86,1 % ihličnatého dreva. Realizovaná ťažba 
dreva však bola nižšia ako celkový bežný prírastok (11,98 mil. 
metrov kubických), t. j. ako objem dreva, ktorý každoročne 
v lesoch prirastie. Vyplýva to zo správy o lesnom hospodár-
stve za rok 2019 (Zelená správa), ktorú v októbri schválila 
vláda.

Zo zelenej správy ďalej vyplýva, že v roku 2019 tržby 
a výnosy v lesnom hospodárstve, t. j. obhospodarovatelia 
lesa a poskytovatelia služieb spolu, dosiahli 968,07 mil. eur 
a v porovnaní s rokom 2018 klesli o 12,4 %. Najväčší po-
diel mali tržby za vlastné výrobky a služby až 80 %. „Celkové 
tržby a výnosy obhospodarovateľov lesa boli 512,81 mil. eur 
a v porovnaní s predošlým rokom 2018 klesli o 13,9 % najmä 
v dôsledku nižších dodávok surového dreva a jeho nižšieho 
priemerného speňaženia,“ ozrejmil v zelenej správe rezort 
pôdohospodárstva.

Podľa súhrnných informácií o stave lesov výmera lesných po-
zemkov v roku 2019 dosiahla 2,023 mil. hektárov (ha), z toho 
porastovej pôdy (lesných porastov) bolo takmer 1,950 mil. 
ha. Lesnatosť počítaná z výmery lesných pozemkov dosiahla 
41,3 %. V lesných porastoch prevládajú listnaté dreviny so za-
stúpením 63,5 %. Najvyššie zastúpenie má buk (34,2 %), smrek 
(22,1 %), dub letný a zimný (10,5 %) a borovica (6,6 %). Za-
stúpenie ihličnatých drevín (len 36,5 %) sa znižuje, najmä pri 
smreku v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov.

Celková zásoba dreva dosiahla 483,0 mil. metrov kubic-
kých hrubiny bez kôry. Zásoba ihličnatého dreva (196,0 mil. 
metrov kubických) sa v dôsledku častého poškodzovania 
najmä smrekových lesov znižuje. Naďalej pokračoval trend 
zvyšovania zásoby listnatého dreva (287,0 mil. metrov kubic-
kých). Priemerná zásoba dreva na hektár bola 249 metrov 
kubických.

Obnova lesa bola podľa údajov lesnej hospodárskej evi-
dencie vykonaná na ploche 17,02 tis. ha. Prevládala umelá 
obnova s podielom 58,5 %. Prirodzená obnova sa evidovala 
na ploche 7,07 tis. ha, resp. 41,5 % z celkovej obnovovanej 
plochy. Príprava pôdy pre prirodzenú obnovu lesa sa vyko-
nala na ploche 12,96 tis. ha. Z dlhodobého hľadiska sa podiel 
prirodzenej obnovy zvyšuje. -TI-

Zelený reštart Slovenska

Viaceré environmentálne organizácie žiadajú zohľadniť 
ochranu lesov pri zelenom reštarte Slovenska.

Pripravili návrhy na opatrenia v oblasti ochrany prírody, 
lesného hospodárstva a prírodného turizmu. Citlivý prístup 
k ochrane prírody a k lesom by mal prinášť aj ekonomický po-
tenciál v rozvoji prírodného turizmu a zelených pracovných 
miest pre miestnych obyvateľov. Na návrhoch opatrení spo-
lupracuje vyše 15 organizácií.

„Ochrana lesov je jedným zo základných pilierov boja s kli-
matickou krízou a úbytkom biodiverzity u nás. Po rokoch ne-
citlivých zásahov do našich chránených území je načase začať 
myslieť viac dlhodobo a vytvoriť kvalitný systém ochrany le-
sov a manažment chránených území. S tým máme dlhodobý 
problém. Preto navrhujeme doriešiť zonáciu chránených 
území a ich efektívnu správu,“ povedal ochranársky manažér 
SOS/Birdlife Slovensko Jozef Ridzoň. Tiež by bolo potrebné 
zvýšiť kompetencie Štátnej ochrany prírody, zabezpečiť bez-
zásahovosť aspoň na 50 percent rozlohy národných parkov, 
zlepšiť výkup pozemkov v chránených územiach či podporiť 
prírode blízke hospodárenie v lesoch.

Projektový manažér nadácie Aevis Tomáš Vida si myslí, 
že nedostatočne využívaným nástrojom je v tejto súvislosti 
podpora ľahkých foriem turizmu. Podľa neho môže byť z dl-
hodobého hľadiska priama zamestnanosť až dvojnásobná 
v porovnaní so zamestnanosťou v lesnom hospodárstve 
a spracovaní dreva v súčasnosti.

Celkový objem vyťaženého dreva v roku 2018 dosiahol 
takmer 10 miliónov metrov kubických, čo je viac ako 300-tisíc 
kamiónov naložených drevom. „Pritom lesnícky sektor tvorí 
len približne 0,7 percenta HDP krajiny a ťažba dreva pred-
stavuje pri rozvoji regiónov obmedzený prínos, keďže vý-
znamná časť dreva je spracovaná mimo regiónov, z ktorých 
bolo drevo vyťažené,” priblížil vedúci programu ochrany le-
sov WWF Slovensko Milan Janák. Doplnil, že sa dostatočne 
nezohľadňuje ekonomický prínos mimoprodukčných funkcií 
lesov, akými sú napríklad zadržiavanie vody, viazanie uhlíka, 
ochrana biodiverzity ale aj význam pre zdravie a regeneráciu 
obyvateľov. -TI-

Graf 1 – Uplatnění těženého dřeva dle FAO (53 % spalování, 
14 % papírenský průmysl)
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Do lesů na vlastní pěst

Česká národní kancelář organizace FSC (Forest Stewardship 
Council) spustila první vlnu akce FSC lesních stezek, které 
milovníky výletů do přírody zavedou do nejkrásnějších čes-
kých přírodě blízkých lesů. FSC ČR připravila zatím pro zá-
jemce aktuálně prvních pět plánovaných stezek. Dvě z nich 
jsou v Praze, další pak v Hradci Králové, Zlíně a v Březové 
nad Svitavou. Celkově FSC ČR připravuje během letošního 
podzimu zajistit deset lesních stezek. Nedílnou součástí pro-
jektu je speciální mobilní aplikace, která návštěvníky provede 
po jednotlivých stanovištích předmětných stezek.

„Největší výhodou FSC lesních stezek je to, že se na ně 
kaž dý návštěvník může vypravit, kdykoli to jemu samotnému 
časově vyhovuje. Na stezce má přitom možnost dozvědět 
se srovnatelné množství informací jako na komentované pro-
hlídce s lesnickým odborníkem,“ uvedl cíl nového projektu 
ředitel FSC ČR Tomáš Duda. Uživatel si v ní jednoduše zvolí 
jednu ze stezek a aplikace ho pomocí GPS navigace provede 
po celé její délce. Na pravidelně rozmístěných stanovištích 
mu pak přímo v lese ukáže a popíše základy přírodě blízkého 
lesního hospodaření. Návštěvníci stezek se tak například do-
zví, co je to mrtvé dřevo, k čemu slouží doupné stromy nebo 
jak funguje přirozená obnova v lese.

Začátek každé stezky je v lese označen informační tabulí. 
Ta kromě jiného umožní vyrazit na stezku i návštěvníkům 
lesa, kteří se jen vydali na procházku například během lesní 
turistiky. Na každé z informačních tabulí je jednoduchý ná-
vod, jak se na FSC lesní stezce orientovat, a také dobře vidi-
telný QR kód, který umožní náhodným návštěvníkům stáh-
nout si mobilní aplikaci FSC lesní stezky do telefonu přímo 
na místě a začít ji rovnou využívat k navigaci a získávání vě-
domostí v lese.

O přírodě blízkém lesním hospodaření, které certifi kační 
systémy dlouhodobě prosazují, se v poslední době mluví 
stále častěji. Především je zmiňováno jako účinný adaptační 
nástroj pro české lesy na klimatické změny a jejich negativní 
projevy jako je sucho a kůrovcové kalamity, které v posled-
ních letech těžce zkoušejí především české smrkové porosty. 
Kromě zmíněných environmentálních přínosů je certifi kace 
současně využívána jako užitečný nástroj, s jehož pomocí 
mohou správci obecních a městských lesů veřejnosti garanto-
vat, že ve svých lesích hospodaří odpovědně a přírodě blízce.

Aplikace FSC lesní stezky je dostupná pro chytré tele-
fony s operačním systémem iOs i Android a lze si ji stáhnout 
zdarma na webu www.fscstezky.cz.  Jakub Fabík

Koronavirus posílil v logistice 
pozici zaměstnavatelů
O tom, že nemoc covid-19 a s ní spojená vládní opatření a zá-
kazy napáchaly v řadě odvětví významné škody, bylo už po-
psáno dost papíru. Jsou však obory, které z dané situace vyšly 
poměrně dobře. Jde především o oblast e-commerce, která 
v uplynulých měsících rostla v řádech desítek procent. Profi -
tovaly z toho i všechny na ní navázané obory, mezi nimi pře-
pravní a logistické služby a výroba obalů (především přeprav-
ních, z vlnitých lepenek, do kterých je balena podstatná část 
přepravovaného zboží).

Vzhledem k mizivé nezaměstnanosti v posledních letech 
platilo, že si dříve zaměstnanec vybíral zaměstnavatele. Vět-
šina odborníků na trh práce ale teď očekává změnu, s tím, 
že tyto změny na trhu práce se projeví spíše se zpožděním, 
určitě pak s příchodem roku 2021.

„Oproti situaci před pandemií přibylo zájemců o pozice 
typu řidič, což má skutečně souvislost s koronavirem, pro-
tože řada dopravců byla navázána na výrobu automobilů, 
a během omezení nebo uzavření automobilek přišla o za-
kázky. Zvýšil se také zájem o méně kvalifi kovanou práci, na-
příklad o pozice typu skladník,“ uvádí p. Šindelářová z HR  
fi rmy Geis, podle níž se trh práce postupně zaplní lidmi, kteří 
mají co nabídnout, a přesto nedobrovolně přišli o práci. Tím 
se zvýší konkurence.

„Stejně jako všude jinde i u nás je výhodou praxe v obdob-
ném typu provozu nebo na podobné pozici. Naší výhodou 
je, že logistika je vždy součástí výrobních závodů a díky tomu 
se nemusíme zaměřovat jen na kandidáty od přímé konku-
rence,“ připomíná personalistika a připouští, že některé loka-
lity jsou pro Geis CZ problematičtější.

„Není to kvůli nezájmu uchazečů o práci, ale spíše o na-
šich požadavcích na kvalifi kaci a praxi. Decentrální charakter 
logistických fi rem neumožňuje zaškolení velkého počtu lidí, 
kteří s podobným typem práce nemají žádnou zkušenost, 
a ještě problematičtější je to s výchovou vlastních řidičů. Zís-
kání oprávnění trvá i několik měsíců, což je neúměrně dlouhá 
doba,“ vysvětluje Šindelářová.

Firmy však přijímají i čerstvé absolventy. Zajímají je pře-
devším ti, kteří třeba byli někdy v průběhu studia na praxi 
nebo na brigádě a mají představu, co je čeká. Zaměstnava-
telé se pak nemusí bát, že si práci během zkušební doby roz-
myslí, neboť právě mladší ročníky mají větší tendenci k fl uk-
tuaci. Mladí lidé mají obecně jiné vnímání dlouhodobého 
setrvání u zaměstnavatele, než generace dnešních čtyřicát-
níků. Jaroslava Šindelářová
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Metsä Board’s Kemi mill with 
Industrial Internet solutions to 
enhance end-product quality
Valmet and Metsä Board have signed 
an agreement on data-driven optimiza-
tion of paperboard quality of the board 
machine at Metsä Board’s Kemi mill. 
The machine produces premium qual-
ity white top kraftliner. Valmet will sup-
ply the mill with Valmet Industrial In-
ternet VII Data Discovery and VII for 
Paper Quality solutions.

The order was included in Valmet’s 
orders received of the second quar-
ter 2020. The value of the order is not 
disclosed.

The agreement is the fi rst step in 
a jointly built digital roadmap between 
Metsä Board and Valmet. The target 
of this fi rst step is to ensure top-qual-
ity end-product to enable smooth run-
nability in the paperboard convert-
ing process. A mill-wide action plan 
will be created by combining historical 
mill process data, converting data from 
Metsä Board’s customer and Valmet’s 
expertise to discover the improvement 
potential of the board machine BM1 
production process. This is enabled by 
Valmet’s VII Data Discovery solution.

The VII for Paper Quality solution, 
including Valmet’s artifi cial intelligence-
based applications and the Valmet IQ 
Quality Management System are used 
to predict and autonomously optimize 
paperboard surface quality in real time.

A key part of the VII for Paper Qual-
ity solution is the world’s fi rst predic-
tive application for online optimization 
of paperboard surface quality. It helps 
maintain high end-product quality and 
optimize the usage of raw material.

Metsä Board is a leading European 
producer of premium fresh fi bre pa-
perboards and forerunner in sustain-
ability. Metsä Board produces pre-
mium lightweight folding boxboards, 
food service boards and white kraft-
liners for consumer goods packaging 
as well as retail-ready and food ser-
vice applications. In 2019, the compa-
ny’s sales totalled EUR 1.9 billion, and 
it has approximately 2,400 employees. 
Metsä Board is part of Metsä Group.
 Arttu-Matti Matinlauri

Toscotec record
WEPA Giershagen is steadily operating 
its Toscotec-supplied AHEAD-2.0S tis-
sue line (PM19) at the speed of 2,200 
mpm. PM19 came online in October 
2015 and after a machine speed-up, 
reached the constant speed of 2,200 

mpm. Based on this result, WEPA sets 
a new world record in the tissue indus-
try for machine speed in continuous 
running conditions.

The AHEAD-2.0S line is dedicated 
to the production of high quality tis-
sue from 15 to 16.5 gsm basis weight. 
WEPA maximized its effi  ciency and 
achieved top performance in terms of 
production capacity with low energy 
consumption. PM19 production fulfi ls 
the quality parameters of WEPA’s su-
per-soft toilet paper.

From 2006, Toscotec supplied the 
WEPA Group with 5 complete tissue 
lines – three of which on a full turnkey 
basis – and eight rebuild projects in pa-
per mills in Germany, France, Italy and 
Poland.

The WEPA Group is a family busi-
ness operating throughout Europe and 
off ers sustainable and innovative hy-
giene solutions that provide a safe feel-
ing of hygiene and contribute to the 
well-being of millions of consumers all 
over Europe every day. With 3,700 em-
ployees, the WEPA Group produces hy-
giene paper products such as toilet pa-
per, towel paper, handkerchiefs and 
napkins at 13 production sites in Eu-
rope. WEPA is one of the three largest 
European manufacturers and is market 
leader in the production of hygiene pa-
per made of recycled fi bres. The annual 
turnover amounts to approximately 
1.3 billion euros. The headquarters of 
the WEPA Group is in Arnsberg, North 
Rhine-Westphalia. -PN-

emtec Electronic
The German company emtec Electronic 
GmbH develops, produces and sells 
testing technologies worldwide and cel-
ebrates its 25th anniversary.

In 1995 the company started with 
one device and four employees within 
the paper industry. Its founder and gen-
eral manager is Mr. Giselher Greener. 
Beside other developments the com-
pany introduced the fi rst objective soft-
ness measuring device in 2006 to the 
tissue industry. The emtec TSA Tissue 
Softness Analyzer is probably the big-
gest success in emtec’s history. This 
success story is likely to continue in 

the textile and nonwovens industry, 
where manufacturers, chemical suppli-
ers etc. have similar concerns, the hap-
tic properties of a textile or nonwoven 
product are of utmost importance for 
consumers.

A further milestone was the intro-
duction of the emtec ACA Ash Content 
Analyzer in 2012, which allows the de-
termination of the total ash content as 
well as the individual minerals and fi ll-
ers in paper and board non-destructive 
within seconds. The latest innovation 
for the pulp and paper industry is com-
ing from a close partnership with AFG 
Analytics GmbH. The improved and 
new designed CAS touch! Charge Ana-
lyzing System and FPA touch! Fiber Po-
tential Analyzer have been introduced 
in 2016.

In the meanwhile, the company has 
around 32 employees and off ers 13 dif-
ferent devices with several modules in 
more than 80 countries with a global 
sales network of 32 independent rep-
resentatives. All devices of the emtec 
product range are self-developed and 
unique on the market. Sandra Vogt

Stora Enso plans to shut down one 
standard newsprint paper machine in 
Sweden
Stora Enso will start codetermination 
negotiations with employees at its Hylte 
Mill in Sweden regarding a plan to re-
organise the mill, including permanent 
closure of paper machine PM3 and the 
deinking plant (DIP). After the planned 
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restructuring, the mill would run on 
100% thermomechanical pulp (TMP), 
improving the competitiveness of the 
mill. The planned closure of PM3 and 
the reorganisation of the mill would im-
pact a maximum of 140 persons. PM3 
is planned to be closed by the end of 
2020 and the DIP latest in Q2 2021.

The plan would result in annual cost 
savings of EUR 14 million. Stora Enso 
will book restructuring costs of ap-
proximately EUR 12 million as an item 
aff ecting comparability (IAC) in its 
Q3 2020 results, of which about EUR 8 
million will have a cash impact.

Hylte Mill currently operates two 
newsprint machines with an annual ca-
pacity of 480 000 tonnes. Production at 
Hylte Mill would continue on one line, 
PM4 for standard newsprint paper. 
The planned shutdown would decrease 
Stora Enso’s annual newsprint capacity 
by 26% or 235 000 t, which represents 
4% of total European newsprint paper 
capacity. The planned shutdown would 
reduce Stora Enso’s total paper capac-
ity by 5%.

Stora Enso will continue to produce 
standard newsprint at Hylte, Langer-
brugge and Sachsen mills. The closure 
of Hylte Mill PM3 would not impact 
Stora Enso’s newsprint product off er-
ing, and we would be able to serve our 
customers as today. Ulrika Lilja

Norske Skog to enter the European 
packaging markets
Norske Skog will take a major step in 
its continued transformation towards 
a growing and high-margin business by 
converting two newsprint paper ma-
chines into renewable containerboard 
production. The conversions at Gol-
bey and Bruck will introduce 765,000 
tonnes of competitive containerboard 
capacity to meet the growing demand 
for renewable packaging. Following the 
conversions, both mills will have access 
to green energy and have reduced their 
carbon footprints to become among 
the best performers in the industry. 
Norske Skog will continue to be a reli-
able supplier of all publication paper 
grades after the planned conversions. 
Newsprint capacity will be reduced 
with 360,000 tonnes, balancing the 
market for the Norske Skog’s remaining 
European publication paper capacity.

Norske Skog plans to invest approx-
imately EUR 350 million in the conver-
sion projects over an 18-month period 
commencing in H2 2021. The invest-
ments are expected to generate an an-
nual EBITDA of approximately EUR 70-
80 million at full utilisation, based on 

historical prices for containerboard and 
recovered paper.

These investments represent the lat-
est initiative in enhancing the circular 
and industrial ecosystems at the Gol-
bey and Bruck mills. Containerboard 
production will be based on recycled fi -
bre, and will reduce the mills’ electricity 
consumption.

At the Golbey mill in France, approx-
imately EUR 250 million is planned to 
be invested to convert PM1 from its 
current 235,000 tonnes of newsprint 
capacity to 555,000 tonnes of leading 
recycled containerboard capacity. Fol-
lowing the conversion in 2023, Golbey 
will have 555,000 tonnes of recycled 
containerboard capacity and 330,000 
tonnes of newsprint capacity. At the 
Bruck mill in Austria, approximately 
EUR 90 million is planned to be in-
vested to convert PM3 from its current 
125,000 tonnes of newsprint capacity 
to 210,000 tonnes of recycled contain-
erboard capacity. Following the conver-
sion in 2023, Bruck will have 210,000 
tonnes of recycled containerboard ca-
pacity and 265,000 tonnes of light-
weight coated magazine capacity.

Final investment decisions are 
planned in the fi rst half of 2021, and 
start of containerboard production in 
the fi rst half of 2023.

Norske Skog is a world leading pro-
ducer of publication paper with strong 
market positions and customer rela-
tions in Europe and Australasia. The 
Group has approximately 2,300 em-
ployees in fi ve countries, headquar-
tered in Norway. Carsten Dybevig

ANDRITZ four PrimeLine COMPACT 
M 1600 tissue machines to China
ANDRITZ has received an order from 
Guangdong Hengan Paper Co., Ltd. 
(Hengan) to supply four tissue machines 
to its new mill in Yunfu, Guangdong, 
China, for the production of high-quality 
facial, toilet, handkerchief and napkin tis-
sue grades made of virgin market pulp.

Each of the new tissue ma-
chines is of the type PrimeLineCOM-
PACT M 1600 with a design speed of 
1,700 m/min and a working width of 
3.65 m. All of them are equipped with 
a proven PrimeFlow step diff usor head-
box for superior formation quality. The 
18 ft. PrimeDry Steel Yankee together 
with the high-load suction pressure roll 
and canopy hood ensure high drying 
capacity at reduced energy consump-
tion compared to conventional drying 
systems. The scope of supply also in-
cludes an under-machine pulper.

The technical characteristics of this 
compact solution for tissue produc-
tion will signifi cantly reduce steam and 
electric power consumption in the pro-
duction process and minimize operat-
ing costs, thus resulting in low mainte-
nance costs.

In the meantime, Hengan has thir-
teen ANDRITZ tissue machines in op-
eration, with the four new ones being 
scheduled to go into operation as from 
the fourth quarter of 2021. The Hen-
gan Group, founded in 1985, is a lead-
ing Chinese manufacturer of household 
paper grades as well as feminine hy-
giene and baby care products. -PN-

Arctic Paper to develop high barrier 
biodegradable paper
Arctic Paper Kostrzyn S.A., a subsidi-
ary of the Arctic Paper S.A., has signed 
a contract with Poland’s National Cen-
tre for Research and Development 
(NCBiR) for co-fi nancing of the project 
“Development and implementation of 
technology for production of high-bar-
rier biodegradable packaging paper” as 
part of the Smart Growth Operational 
Programme 2014–2020. The total net 
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value of the project is over PLN 20 mil-
lion, and the maximum value of the co-
fi nancing is about PLN 8.3 million.

The aim of the project is to develop 
and implement technology for manu-
facturing of a new product: high-bar-
rier, biodegradable, antibacterial, anti-
fungal packaging paper.

This manufacturing innovation will 
introduce products into the packag-
ing paper segment featuring high bar-
rier properties and biodegradability, 
while maintaining high printing quality. 
This is particularly important in times of 
pandemic.

The main customers for the results 
of the project will be manufacturers of 
packaging. The barrier papers could be 
used for production of such items as:
• Packaging for direct contact with 

foods
• Bags for baked goods, sandwiches, 

and fast food
• Packaging for the catering industry
• Packaging and fl yers for the pharma-

ceutical industry.
Arctic Paper Kostrzyn is the largest of 
the three paper mills in the Arctic Pa-
per Group. After completion of capital 
expenditures last year, the plant in Ko-
strzyn nad Odrą increased its annual 
production capacity to 315,000 tonnes. 
The paper mill produces primarily top-
quality uncoated wood-free general-
purpose papers for such uses as print-
ing of books, brochures and forms and 
for manufacturing envelopes and other 
stationery items. Since 2019, packaging 
papers under the Munken Kraft brand, 
designed for the packaging industry, 
have also been produced at the Ko-
strzyn plant. Michal Jarczynski

Grupo Gondi expands automated 
paper testing
ABB has been chosen to supply lead-
ing Mexico packaging paper producer 
Grupo Gondi with a robust and reliable 
automated paper testing solution for its 
greenfi eld site in Monterrey, Mexico.

The comprehensive order—which 
focuses on improving quality and effi  -
ciency at the mill—includes L&W Auto-
line, with a wide range of testing mod-
ules and sample trimmer and L&W 
benchtop testing instruments. Engi-
neering and installation of the project is 
planned for completion in Q3 2020.

Grupo Gondi became the fi rst paper 
producer in Mexico to commission au-
tomated paper testing with the L&W 
Autoline installation at its Guadala-
jara mill in 2013, emphasizing the com-
pany’s commitment to achieving high 
quality outputs.

The new order for the Monterrey 
mill in northeast Mexico will continue 
to improve effi  ciency and reduce costs 
for the company, reducing depend-
ence on manual testing and allowing 
resources to focus on optimizing prod-
uct quality.

By rapidly gathering information and 
highlighting off -spec data, L&W Auto-
line measures paper properties, identi-
fi es problem areas and allows papermak-
ers to tune processes promptly, 24 hours 
a day, 365 days a year to optimize prod-
uct quality. Reports and visualizations 
provided to operations and engineer-
ing personnel both locally and remotely 
in real time ensure the fulfi llment of pro-
duction targets and quality specifi cations.

Grupo Gondi is the leading com-
pany in paper and cardboard pack-
aging, with 65 years of experience in 
the Mexican market. Currently, Grupo 
Gondi employs over 7,500 people, with 
15 converting plants and 6 recycled pa-
per machines in operation for a current 
paper production of 650,000 tons per 
year. With the new paper machine at 
Monterrey, the Group will increase its 
capacity to over 1 million tons per year.
 Jon Cope

Valmet has completed the acquisition 
of PMP Group
Valmet has completed the acquisition 
of PMP Group in Poland following the 
agreement that was announced on Sep-
tember 11. PMP Group is a provider of 
technologies and services for the paper 
industry. The enterprise value of the ac-
quisition is approximately EUR 64 mil-
lion, plus a conditional and capped 
earn-out component.

The acquired business becomes 
a part of Valmet’s Paper business line. 
PMP Group supplies process technol-
ogies and services for tissue, board 
and paper machines globally, focusing 
on small and medium-sized tissue ma-
chines and board and paper machine 
rebuilds. The net sales of the company 
were approximately EUR 70 million 
in the fi scal year 2019. The company 
employs about 650 people in Poland, 
China, USA and Italy.

PMP will be included in Valmet’s fi -
nancial reporting for the fi rst time 

in Valmet’s fourth quarter fi nancial 
reporting 2020.

Valmet is the leading global devel-
oper and supplier of process technol-
ogies, automation and services for the 
pulp, paper and energy industries.
 Anu Salonsaari-Posti

Container board line in China
Valmet will supply a new OptiCon-
cept M container board making line 
with extensive package of automation 
to Shanying Paper, Guangdong at its 
Zhaoqing mill in China. The new board 
making line (PM 52) will produce kraft 
top liner grades and expand Shanying 
Paper’s business to Guangdong area.

PM 52 is following the OptiConcept 
M board making line deliveries of Shany-
ing Huazhong PM 21, which was started 
up in December 2019, and PM 23, which 
was started up in September 2020. In 
addition to these, Valmet has supplied 
fi ve other board making lines to Shany-
ing International. The start-up of PM 52 
is scheduled for the end of 2021.

Valmet’s delivery for PM 52 will in-
clude a high-speed container board 
making line from broke collection to 
reel and winders. OptiFlo Foudrinier 
headboxes, OptiFormer Multi forming 
section and OptiPress Linear press sec-
tion to produce high-quality base board 
are also included, followed by an Opti-
Sizer Film sizer, an OptiCalender Hard 
calender, and OptiReel Linear reel com-
bined with transfer rails, an OptiCart 
Stream parent roll cart, one OptiWin 
Drum two-drum winder and one Opti-
Win Drum two-drum base winder.

The wide automation package in-
cludes Valmet DNA automation system 
for process and drive controls as well 
as runnability and condition monitor-
ing and Valmet IQ quality management 
solution. The delivery will also include 
comprehensive Valmet Paper Machine 
Clothing, spare parts and consumables 
packages.

The 9,300-mm-wide (wire) board 
machine will produce kraft top liner 
grades. The design speed of the ma-
chine will be 1,200 m/min and the daily 
capacity is approximately 1,920 tonnes 
(650 000 per year).

Shanying Paper, Guangdong, 
founded in 2019, is part of Shany-
ing International Holding, founded in 
1957. The company has several pack-
aging paper and newspaper produc-
tion lines producing box board paper, 
high-strength fl uting paper, card paper, 
newspaper and other products. The 
production lines use domestic and for-
eign recycled fi bers. Xiangdong Zhu
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Automatizace výroby obalů

Výrobce tiskových a zpracovatelských strojů BOBST dlouho-
době vyvíjí nová technologická řešení v oblasti výroby karto-
náže, ale i etiket a fl exibilních obalů. Kombinování nových di-
gitálních a vizionářských technologií BOBST a inovátorských 
řešení u plochého vysekávacího stroje MASTERCUT 106 PER 
ve spojení s novým nástrojem pro správu digitálních receptur 
TooLink bylo představeno v červnu 2020 (původně pro vele-
trh drupa, na kterém se v roce 2021 BOBST nezúčastní), a je 
jasné, že se jedná o další krok v optimálním propojení celého 
systému výroby obalů (vzájemné propojení, digitalizace, au-
tomatizace a udržitelnost).

Automatizovaný stroj MASTERCUT 106
MASTERCUT 106 PER je výsekový stroj nové generace s nej-
vyšším stupněm automatizace výrobních schopností. Jde 
o naprosto revoluční řešení vysekávacího stroje, který lze na-
stavit pouze z jediného místa, a to včetně všech jeho funkcí, 
takže během provozu je vyžadován jen minimální fyzický zá-
sah obsluhy. Nastavení nástrojů pro vylupování a rozlamo-
vání je zde zcela automatizovano díky novému systému Ma-
tic Plus, který pomocí kamer měří polohu nástrojů a poté je 
automaticky registruje podle potisku. Na tomto novém stroji 
je také automatizován systém detekce a nastavení zaseknutí.

Současná verze výsekového stroej MASTERCUT 106 
PER obsahuje systém TooLink ve spojení s IoT (Internet of 
Thinks), tedy platformu, která detekuje (prostřednictvím 
HMI) a spojuje vysekávací stroj s ostatními nástroji a spojuje 
tak celý proces zpracování. Flexibilita výroby, doba zpraco-
vání zakázky i produktivita jsou touto jedinečnou technologií 
výrazně pozitivně ovlivněny. Systém nejenom umožňuje au-
tomatické vyvolání úlohy bez zásahu obsluhy, ale zároveň za-
mezuje i časovým prodlevám a při změně výroby může před-
stavovat časovou úsporu až 15 minut.

BOBST Expert RS 6003
Společnost BOBST letos také uvedla na trh nový automati-
zovaný osmibarvový kotoučový hlubotiskový stroj Expert 

RS 6003, který tiskne rychlostí až 500 m/min. K výběru jsou 
u něj různé možnosti pohonu, barevníků (MPI nebo HSM) 
a řešení ECG /Extended Color Gamut), tisknout je možné 
solventními, nebo vodou ředitelnými barvami. Určen je pře-
devším k potisku fl exibilních obalů (papír, fólie, vícevrstvé la-
mináty) ve vysokých nákladech.

Nejnovější digitální automatizační prvky a technologická 
řešení jsou společností BOBST uplatňovány i na dalších zpra-
covatelských strojích na vlnitou lepenku, fl exotiskových zaří-
zeních, lepičkách a dalších strojních zařízeních. -TI-

Lego a papírové sáčky

Světoznámý dánský výrobce hraček Lego přestane využívat 
jednorázové plastové sáčky a místo toho začne od příštího 
roku balit kostky a další výlisky z plastů, dodávané v krabicích 
ze skládačkových lepenek, do papírových sáčků. Ty by měly 
současné vnitřní plastové obaly zcela nahradit během pěti let.

Přechod na používání papírových sáčků je součástí rozsáh-
lých investic fi rmy do udržitelnosti. Lego chce do zelených ře-
šení nalít v příštích třech letech celkem 400 milionů dolarů 
(9 mld Kč). Podle výkonného ředitele společnosti Nielse B 
Christiansena jsou za touto orientací mimo jiné samotné děti, 
které volají po opatřeních souvisejících se změnou klimatu.

Jedním z prvních požadavků bylo právě zrušení jednorá-
zových plastových obalů. Lego je proto začne nahrazovat pa-
pírovými baleními (sáčky), z materiálu certifi kovaného ne-
ziskovou organizací FSC. Lego chce, aby obaly jeho výrobků 
splňovaly veškeré principy udržitelnosti do roku 2025. Papí-
rové sáčky s kostkami se navíc dětem snáze otevírají, tvrdí 
fi rma.

Výrobce hraček chce v budoucnu vyrábět i celé své sta-
vebnice z ekologičtějšího materiálu než jsou plasty. Zatím 
však nedokázal najít adekvátní náhradu, která by byla stejně 
odolná. Zhruba dvě procenta lego kostek, například dílky 
stromů a keřů, se ale již nyní dle agentury AP vyrábí z cuk-
rové třtiny.
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Lego v současnosti spotřebuje na pět tisíc tun plastu ročně 
jenom na balení svých produktů, napsal server stanice CNN. 
Mnohem větší zátěží pro životní prostředí jsou však samotné 
kostky, na ty každoročně padne zhruba 90 tisíc tun plastu. 
Lego tak dále ve hledání alternativ k plastům spolupracuje 
s výzkumnými ústavy a dalšími fi rmami. Hodlá také navýšit 
zmíněný podíl kostek na bázi cukrové třtiny.

Dánská společnost letos v prvním pololetí zvýšila svůj 
zisk, meziročně o 11 % na 3,9 miliardy dánských korun 
(14 mld. Kč). Podle fi rmy je to tím, že během karanténních 
opatření na jaře se rodiny více uchylovaly k domácím hrám. 
Prodeje Lega spotřebitelům vzrostly o 14 % a společnosti 
pomohlo také to, že značně investovala do prodeje přes in-
ternet. -FSC-

Inovativní nízkouhlíková 
lepenka pro balení čokolády
Výrobci čokolády a dalšího značkového zboží se snaží zmen-
šit dopad na životní prostředí. Díky nové, lehké skládačkové 
lepence bez plastů pro prémiové obaly pomáhá společnost 
Stora Enso zákazníkům omezovat uhlíkovou stopu a plnit 
přání spotřebitelů, kteří hledají výrobky šetrné k životnímu 
prostředí. Recyklovatelný karton (lepenka) Performa Light, 
vyrobený z obnovitelných zdrojů pro prémiové skládačky, 
se obvykle používá pro balení čokolády, cukrovinek a kosme-
tických výrobků.

Skládačková lepenka (karton) zaujme zpracovatele svou 
extrémně nízkou hmotností, bělostí, jasem a zvýšenou pev-
ností díky patentované technologii mikrofi brilovaného (MFC) 
zpracování vláken FiberLight Tec™ společnosti Stora Enso, 
která šetří energii a suroviny. Vlastnosti lepenky mají za ná-
sledek méně odpadu a nižší emise CO2 v dopravě. Kromě sil-
ného vlivu na životní prostředí mohou zákazníci těžit z mož-
nosti vysoké kvality potiskovatelnosti.

Performa Light v ekologickém balení
Performa Light™ od Stora Enso je nový ekologický, lehký 
a nízkouhlíkový materiál pro prémiové skládací obaly. Dnešní 
spotřebitelé, kteří dbají na životní prostředí, oceňují ekolo-

gické, obnovitelné a recyklovatelné obaly s nízkou uhlíko-
vou stopou. V kategoriích, jako je balení čokolády, cukrovi-
nek a kosmetiky, se za prvotřídní skládačky považují ty, které 
evokují kvalitní dojem z produktu uvnitř. Vjemy jsou založeny 
na přírodním materiálu, jeho hmatové kvalitě a vizuálním 
vzhledu, dále vylepšeném grafi kou, kvalitním potiskem a do-
končovacími efekty.

Materiál Performa Light je vhodný pro přímý styk s potra-
vinami a je chuťově a pachově neutrální i při balení nejjemněj-
ších výrobků, jako je čokoláda. Jeho robustnost přitom umož-
ňuje dostatečně bezpečné a pevné balení s nižší hmotností.

Performa Light má ve srovnání s konkurenčními mate-
riály o více než 70 % nižší emise CO2. Je to proto, že se vy-
rábí v uhlíkově neutrálně hodnocené papírně patentovanou 
technologií úpravy vláken, která šetří energii a suroviny bez 
kompromisů ve fi nálním výkonu balení zboží. Performa Light 
je zodpovědná materiálová volba, která přispívá v boji proti 
změně klimatu.

Stora Enso
Společnost Stora Enso je předním světovým poskytovate-
lem obnovitelných řešení v oblasti obalů, biomateriálů, zpra-
cování dřeva a ve výrobě papírů a lepenek. Zaměstnává ko-
lem 25 000 lidí ve více než 30 zemích. Produkované materiály 
na bázi vláken jsou obnovitelné a recyklovatelné. Firemní ře-
šení nabízejí nízkouhlíkové alternativy k produktům založe-
ným na omezených zdrojích na základě fi losofi e, že vše, co je 
dnes vyrobeno z fosilních materiálů, může být zítra vyrobeno 
ze stromu. -TZ-
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Tisknout na papír, a přitom 
šetřit životní prostředí
Společnost Canon Europe slaví již deset let úspěšné spo-
lupráce s mezinárodním poskytovatelem korporátních ře-
šení pro ochranu klimatu ClimatePartner. Díky tomuto spo-
jení má každý, kdo tiskne, už celou dekádu možnost zvolit 
si kancelářský papír i papír v arších, které pomáhají nezvy-
šovat emise skleníkových plynů, a významně tak přispívají 
k boji proti globálnímu oteplování. To vše bez nutnosti kom-
promisu v otázce kvality. Od uvedení „uhlíkově neutrálního“ 
papíru Canon na trh se podařilo uchránit planetu od dopadů 
34 milionů kilogramů CO2, přičemž jen za loňský rok to bylo 
skoro 6 milionů.

Papíry od Canonu s označením Zero nabízejí možnost 
odpovědného tisku s nulovou uhlíkovou stopou. Emise jsou 
u těchto produktů důsledně redukovány během celého ži-
votního cyklu – z lesa přes papírnu, kde jsou využívány ener-
getické zdroje nespoléhající na fosilní paliva, až po dodávku 
zboží k zákazníkovi. To vše za pomoci certifi kovaného pro-
jektu organizace ClimatePartner na kompenzaci zbývajících 
emisí uhlíku, který sází hlavně na recyklovatelné materiály.

„V Canonu se řídíme japonskou fi losofi í Kyosei, což zna-
mená ‚Společně žít a pracovat pro obecné dobro‘. Se sta-
rostí o uhlíkovou neutralitu jsme proto v Canonu začali už 
v roce 2010 v Rakousku a dnes je toto téma pevnou součástí 
naší celkové strategie udržitelnosti.“ říká Eva Kučmášová, šéfka 
komunikace a marketingu společnosti Canon pro region 4CE.

Výmluvy, že se uhlíkově neutrální papír pro některé tiskové 
úlohy nehodí, jsou liché. Canon vytvořil nabídku řady Zero 
natolik širokou, že správnou volbu papíru podle svých potřeb 
najde opravdu každý zákazník:
• Black Label Zero – pro každodenní použití
• Top Colour Zero – pro tisk nejvyšší kvality
• Recycled White Zero – pro zákazníky, kteří chtějí zároveň 

recyklovaný papír i uhlíkovou kompenzaci
• Orange Label Zero –neutrální volba pro vybrané partnery 

Canonu a jejich zákazníky (od roku 2018)

Koupí produktů Canon, které nesou identifi kační číslo spo-
lečnosti ClimatePartner garantující uhlíkovou kompenzaci, 
mají zákazníci ohleduplní ke klimatu jistotu, že prokazatelně 
a měřitelně přispívají k ochraně životního prostředí. Záro-
veň získávají přístup k aktuálním výpočtům CO2 daného pro-
duktu i k podrobnostem o certifi kovaných projektech, které 
jsou kompenzací nevyhnutelných emisí podporovány.

Společnost Canon v rámci společenské odpovědnosti 
a udržitelnosti svého podnikání pomáhá na různých mís-
tech světa třeba se zlepšováním dodávek pitné vody, s roz-
šiřováním lokální infrastruktury, vytvářením pracovních míst 
či ochranou biodiverzity. Jedním z mnoha projektů je třeba 
ochrana amazonského pralesa v brazilském státě Pará. Jenom 
tam se k dnešnímu dni podařilo vykompenzovat téměř 24 mi-
lionů kilogramů emisí CO2. Podstatou projektu je ochrana 
90 tisíc hektarů lesa a zabránění komerční těžbě dřeva, dlou-

hodobou pomocí je i hledání alternativních zdrojů obživy pro 
rodiny, které tuto oblast obývají a byly zvyklé z těžby dřeva žít.

„Společnost ClimatePartner je jedním z globálních lídrů 
v oblasti korporátní ochrany klimatu. ID kód ClimatePartner 
na papírových produktech z řady Zero je viditelnou připo-
mínkou závazku udržitelnosti a také transparentnosti, která 
je základem tohoto partnerství,“ shrnuje benefi ty spolupráce 
Eva Kučmášová z Canonu.

„Jsme rádi, že můžeme oslavit desáté výročí spolupráce, 
a těšíme se na to, že společnost Canon bude i nadále part-
nerem, který dbá na ochranu životního prostředí. My jsme 
pochopitelně připraveni dále poskytovat veškerou podporu, 
poradenství i odborné znalosti nejen Canonu, ale i jeho zá-
kazníkům a všem dalším,“ dodává Moritz Lehmkuhl, zaklada-
tel a výkonný ředitel ClimatePartner.

O společnosti Canon
Společnost Canon Inc. byla založena v roce 1937. Od té doby 
díky neustálým inovacím svých produktů a řešení stojí na svě-
tové špičce, investuje a využívá příležitostí k růstu – od foto-
aparátů přes kancelářské a komerční tiskárny a fi remní kon-
zultační služby až po zdravotnické technologie.

Společnost Canon působí přibližně ve 120 zemích světa, 
ve kterých zaměstnává zhruba 13,5 tisíce lidí. Canon Europe 
se na celosvětových příjmech společnosti podílí přibližně jed-
nou čtvrtinou. Martin Tesař

Nový kraftliner Avant Forte

Materiál Avant Forte papírenského producenta Stora Enso 
je nový kraftliner, který umožňuje výrobcům vlnité lepenky 
a obalů z ní expandovat do nových, náročných a prémio-
vých segmentů a splňuje požadavky výrobců značkového 
zboží na bezpečné a plasty neobsahující obaly se skvělými 
vlastnostmi.

Kraftliner Avant Forte je vhodný např. při balení čerstvých, 
mastných a vlhkých potravin a pro podporu špičkového in-
ternetového obchodu. Je budoucí vlajkovou lodí této výrob-
kové řady materiálů pro výrobu vlnité lepenky. Avant Forte, 
který je celý vyroben z čerstvých sulfátových vláken z trvale 
udržitelně obhospodařovaných lesů, je k dispozici v hnědém 
nebo běleném provedení od 4. čtvrtletí 2020. Jedná se sa-
mozřejmě o bezproblémově recyklovatelný materiál, který 
se vyznačuje vysokou kvalitou a je přitom lehčí než jiné kraft-
linery. Zatímco konvenční standardní kraftlinery jsou dvou-
vrstvé, Avant Forte využívá patentovanou technologii Tri-Ply 
od Stora Enso, kdy produkt je tvořen třemi vrstvami vlákna, 
aby se maximalizovala jeho pevnost, ušetřila fi nální hmotnost 
obalu, zlepšila se potiskovatelnost různými tiskovými techno-
logiemi a byla zaručena výborná zpracovatelnost.

Nový materiál na výrobu vlnitých lepenek, který je 
až o 10 % pevnější než konvenční kraftlinery, byl navržen pro 
zvláště náročné konečné aplikace, které kladou vysoké ná-
roky na pevnost, čistotu a vzhled fi nálních výrobků. -TZ-
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Výroba flexotiskových štočků

Repro & Print Management

Zařízení a materiály pro flexotisk www.panflex.cz

Vytištěno v Mondi Bupak s.r.o.,
pro BOHEMIA SEKT, s.r.o. 

„Čisté přechody a gradienty s udržením skvělého soutisku.“

- komentář poroty
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V spoločnosti Drekoma však mysleli na
všetkých. Poskytovanie kompletných
služieb od prvotného poradenstva, cez
návrh zvlhčovacieho systému na mieru
až po dodanie a realizáciu na kľúč. 

Priemyselné objekty
a prevádzky

Správna vlhkosť vzduchu je dôležitá pre
udržanie optimálnej klímy v priemy-
slových, potravinárskych a iných pre-
vádzkach. Tá je nevyhnutná pre techno-
logické procesy znižovania elektrosta-
tického náboja a zachovanie vlastností
vstupných surovín. Zvlhčovaním vzdu-
chu sa zlepšujú a udržiavajú stabilné
vlastnosti materiálov a výrobkov počas
výroby a skladovania. Pri nízkej vlhkos-
ti vzduchu sú najviac ohrozené mate-

riály ako drevo, papier, textílie a ďalšie
hydroskopické materiály. 

Čo získate inštaláciou
zvlhčovacieho systé-
mu Merlin Technology?

Trvalo stabilnú úroveň relatívnej vlhkos-
ti v prostredí. Vytvárajú sa tak stabilné
technologické podmienky a dosahuje 
sa rovnomerná vlhkosť materiálov v skla-
doch a vo výrobnom procese. Merlin
Technology odstraňuje tvorbu statickej
elektriny a jej výboje. Znižuje sa praš-
nosť prostredia, vytvára sa zdravá klíma,
znižuje sa teplota adiabatického chlade-
nia vo vyhriatych objektoch najmä počas
letného obdobia. Celkovo sa prostred-
níctvom systému destratifikátorov zni-
žujú náklady na vykurovanie. Tak isto sa

predĺžuje životnosť mäsa, ovocia, zele-
niny a iných vysychajúcich surovín. 

V ktorých priemysel-
ných prevádzkach 
je možné systém Merlin
uplatniť?

V akýchkoľvek prevádzkach, kde sa pra-
cuje s drevom, papierom a textilom. Ne-
vyhnutnosťou by mal ďalej aj v múzeách,
galériách, laboratóriách a počítačových
sálach. Inou skupinou sú prevádzky, 
kde sa chovajú poľnohospodárske zvie-
ratá a hydina, skladujú sa potraviny 
i v tabakovom priemysle, teda vo všetkých
priestoroch, kde sa vyžaduje stabilná 
a optimálna vlhkosť prostredia.

Viac na www.drekoma.cz

ZVLHČOVANIE VZDUCHU
Suchý vzduch nepriaznivo pôsobí na organizmus i celkový fyzický a psychický stav
človeka. Priaznivý pomer vlhkosti vzduchu by sa mal pohybovať v rozmedzí 40 - 50 %.
Vo vykurovacom a zimnom období môže vlhkosť vzduchu klesnúť až na 20 %. 
V domácnostiach, bytoch a malých kanceláriách je možné zvlhčovanie vzduchu
riešiť prenosným zvlhčovačom. Špecifikom sú priemyselné a firemné prevádzky, veľké
výrobné haly a objekty, kde je potrebný špeciálny zvlhčovací systém. 

PROFESIONÁLNE

D zvlhčovač AIR C 250 napojený

na rekuperáciu vzduchu v rodinnom

Domčeku.

. 

D porovnanie: nový filter polétavého

prachu a v prevádzke 6 mesiacov v čistom

priemyselnom prostredí.

. 

D inštalácia zvlhčovania v ordinácii 

lekára. 
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Progroup uvádí do provozu 
moderní papírnu PM3
Po rekordně krátké době výstavby a montáže, trvající pou-
hých 18 měsíců, zahajuje nová high-tech papírna PM3 spo-
lečnosti Progroup u německého města Sandersdorf-Brehna 
svůj provoz.

Srdcem závodu je jeden z nejmodernějších a nejvýkon-
nějších papírenských strojů světa na výrobu ekologických 
a vysoce odolných surových papírů pro výrobu vlnité le-
penky. Nové výrobní zařízení disponuje roční výrobní kapaci-
tou 750 000 tun. Společnost Progroup tím zvyšuje svoji pro-
dukci surových papírů pro výrobu vlnité lepenky z 1,1 mil. tun 
na celkově cca 1,85 mil. tun ročně. Podnik realizuje od svého 
založení Green Hightech strategii. Jako surovinu pro výrobu 
papíru používá společnost Progroup výlučně sběrový papír.

„Nový papírenský stroj je koncipován tak, aby vyráběl su-
rový papír pro výrobu vlnité lepenky nepřetržitě a energe-
ticky efektivně příštích 50 až 60 let. Jen do opatření trvalé 
udržitelnosti jsme proto investovali 100 mil. EUR. Tím nový 
závod stanovuje v oblasti ochrany životního prostředí a ener-
getické efektivnosti v papírenském průmyslu progresivní 
a perspektivní měřítka,“ říká Maximilian Heindl, Chief Deve-
lopment Offi  cer a člen představenstva společnosti Progroup.

Trvale udržitelná produkce na bázi sběrového papíru
Na PM3 se na surový papír pro výrobu vlnité lepenky zpra-
cuje ročně kolem 860 000 tun sběrového papíru. Surovina 
se upravuje ve vysoce moderním rozvlákňovacím a třídicím 
bubnu. S celkovou konstrukční délkou 78 m je tento buben 
na úpravu sběrového papíru největší svého druhu. Vzhledem 
ke svému speciálnímu provedení pracuje buben při zpraco-
vání obzvláště šetrně.

Pro odpovědné zacházení s vodou jako cenným zdrojem 
integrovala společnost Progroup progresivní zařízení, které 
cirkulující vody, použité při zpracování, upravuje a vrací zpět 
do uzavřeného cirkulačního systému výroby papíru. Tím 
společnost Progroup snižuje vsázku čerstvé vody o 80 %. 
Znečištění vod z výroby sběrového papíru je během tohoto 
procesu biologicky odbouráno a přeměněno na bioplyn. Tím 
celé zařízení současně spotřebuje o deset procent menší 
množství fosilních paliv.

Největší investiční akce v Sasku-Anhaltsku
S celkovým objemem investic 465 mil. eur je PM3 spo-
lečnosti Progroup v současnosti největší investiční akcí 
v Sasku-Anhaltsku.

Zatímco v jiných regionech Německa zaměstnávání zčásti 
stagnuje, v lokalitě Sandersdorf-Brehna díky nové investici 
PM3 vzniká kolem 140 přímých a až 350 nepřímých pracov-
ních míst s vysokým potenciálem do budoucnosti.

Certifi kát EMAS za ochranu životního prostředí
Nová papírna Progroup AG PM3 v Sandersdorf-Brehna již 
během fáze výstavby získala certifi kát Evropské unie pro sys-
tém řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí 
(EMAS). To znamená, že stanovovala standardy zaměřené 
na budoucnost v oblasti udržitelnosti ještě dříve, než měla 
být uvedena do provozu (v srpnu 2020).

EMAS je program vyvinutý Evropskou unií pro společ-
nosti, které chtějí zlepšit své environmentální vlastnosti. 
Účastí v programu se Progroup znovu zavazuje snižovat spo-
třebu energie, šetřit cenné zdroje, jako je voda a minimali-
zovat zbytkové materiály (odpad). V rámci veřejného pro-
hlášení bude Progroup každoročně informovat o příslušných 

opatřeních na ochranu životního prostředí a bude kontrolo-
ván nezávislými a státem schválenými odborníky. Každé tři 
roky se provádí další recertifi kační audit, prováděný přísluš-
nými odborníky.

Certifi kát uděluje Obchodní a průmyslová komora Halle-
-Dessau. „Rozhodnutím ve prospěch EMAS se Progroup dob-
rovolně zavázala jasně překonat zákonné požadavky na pro-
vozní ochranu životního prostředí,“ zdůrazňuje Reinhard 
Schröter, zástupce generálního ředitele IHK Halle-Dessau. 
„Je obzvláště chvályhodné, že to platí již ve fázi plánování 
a výstavby nové papírny – například u logistiky staveniště,“ 
pokračuje Schröter.

Integrovaný systém úpravy vody v okruhu snižuje potřeb-
nou spotřebu čerstvé vody přibližně o 80 procent v porovnání 
se srovnatelnými továrnami. Systém funguje jako „biologická 
ledvina“ a čistí vodu, kterou poté lze znovu použít ve výrob-
ním procesu. To ročně ušetří zhruba 3 750 000 metrů krych-
lových sladké vody, což odpovídá roční spotřebě vody více 
než 80 000 lidí v Německu.

Kromě použití vysoce účinných výrobních systémů 
se společnost Progroup zaměřuje také na snižování spo-
třeby surovin. Nový papírenský stroj bude vyrábět 750 000 
tun papírů a kartonů na vlnité lepenky ze 100% recyklované 
vlákniny. Vlnitá lepenka konečného produktu pak může být 
také zcela recyklována.

Nová továrna je příkladem pro zelenou high-tech strategii, 
kterou Progroup sleduje. Papírna PM2 společnosti Progroup 
v Eisenhüttenstadtu byla certifi kována EMAS již před více než 
deseti lety. Progroup tedy provozuje udržitelný systém envi-
ronmentálního managementu na všech místech.

Progroup AG, se sídlem v Landau (Porýní-Falc), je jedním 
z předních výrobců papírů a lepenek v Evropě. Od svého za-
ložení v Off enbachu/Queichu v roce 1992 sledovala společ-
nost důslednou růstovou strategii, která je vedle techno-
logického vedení založena také na používání inovativních 
a ekologických výrobních technik. Progroup provozuje vý-
robní závody v šesti středoevropských zemích, včetně České 
republiky (Rokycany). Progroup v současné době provozuje 
dvě papírny, jedenáct závodů na výrobu vlnitých lepenek 
a jejich zpracování, logistickou společnost a elektrárnu RDF. 
V roce 2018 dosáhla společnost s 1 150 zaměstnanci obratu 
přibližně 966 milionů EUR. -TZ-
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Na úvodnom stretnutí zodpovední 
riešitelia riešiteľskej organizácie Národné 
lesnícke centrum so sídlom vo Zvo-
lene a partnerskej organizácie VÚPC, a. 
s. predstavili činnosť Centra excelent-
nosti (CE), ktorá je postavená na troch 
vzájomne prepojených pilieroch: (1) 
Výskum a inovácie; (2) Excelentná infraš-
truktúra; (3) Koordinačné a podporné 
akcie.

CE si za dlhodobé ciele kladie zvý-
šenie efektívnosti výskumu a inovácií 
v rámci priemyslu spracujúceho drevo 
a využitie existujúcich know-how v pro-
spech Európskeho výskumného a ino-
vačného priestoru. CE plánuje zinten-
zívniť spoluprácu so spoločnosťami 
v oblasti spracovania a využívania dreva, 
výroby celulózy a papiera a výrobkov 
na ich báze a prispievať k ich rozvojo-
vým a inovačným činnostiam v oblasti 
viacúčelového lesného hospodárstva 
a obehového biohospodárstva.

Ako sa tvorila LignoSilva
Prvotný návrh projektu LignoSilva bol 
podaný ešte v roku 2014 v rámci eu-
rópskeho grantového programu Hori-
zon 2020 Widespread Teaming. Pro-
jekt v spolupráci s Európskym lesníckym 
inštitútom (EFI) so sídlom v Joensuu 
(Fínsko) bol schválený a fi nancovaný 
z európskych zdrojov. V máji 2016 sa 
v Bratislave uskutočnil Science-Business 
Summit, ktorý predstavoval štartovací 
bod pre tvorbu tzv. Biznis plánu pre bu-
dovanie CE. Biznis plán bol vypracovaný 
riešiteľmi projektu za asistencie spoloč-
nosti PROJEKTkompetenz.eu so síd-
lom v Salzburgu (Rakúsko) a koncom 
roka 2016 získal pečať excelentnosti tzv. 
Seal of Excelence, ktorý podpísal Carlos 

Moedas, európsky komisár pre výskum, 
vedu a inovácie. Na základe pečate ex-
celentnosti mohol tak byť v apríli 2018 
podaný komplementárny infraštruktu-
rálny projekt na Výskumnú agentúru so 
sídlom v Bratislave, ktorá priamo spadá 
pod Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR – sprostredkovací or-
gán Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra 2014–2020.

V súčasnosti sa rieši infraštrukturálny 
projekt
Od konca roka 2019 sa rieši infraštruk-
turálny projekt, ktorého prioritnými 
cieľmi sú vybudovanie podpornej vý-
skumnej infraštruktúry CE a podpora 
jeho výskumných aktivít. Centrum ex-
celentnosti prinesie inovácie do piatich 
prepojených prioritných oblastí: (1) 
Lesné zdroje a trvalo udržateľná pro-
dukcia dreva, (2) Biomasa a bioenergia, 
(3) Celulózo-papierenské technológie, 
(4) Recyklačné a kaskádové systémy vy-
užitia dreva a drevených výrobkov, (5) 
Regionálny rozvoj.

Novobudované CE má vytvárať sy-
nergiu medzi lesníctvom a drevárskym 
a papierenským priemyslom. V rámci in-
fraštrukturálneho projektu bude v Gab-
číkove v existujúcej výskumnej stanici 
Národného lesníckeho centra vybudo-
vané otvorené laboratórium, kde bude 
inštalovaná experimentálna linka na tes-
tovanie technológií výroby papiera, 
ktorá je vo vlastníctve VÚPC, a. s.

Laboratórne testovanie a 15% fl exibi-
lita využívania európskych zdrojov
Pravidlá prideľovania eurofondových 
zdrojov umožňujú refundovať výskumné 
aktivity aj na neoprávnenom území 
(z pohľadu čerpania štrukturálnych fon-
dov EÚ), akým je Bratislava, sídlo spo-
ločnosti VÚPC, a. s., čiže územie, kde 
výkonnosť ekonomiky prekračuje nasta-
vený rámec čerpania európskej pomoci, 
v prípade, že ide o výskumné činnosti.

Existujúce laboratória VÚPC, a. s. sa 
tak stávajú súčasťou Centra Excelent-
nosti s celoeurópskou pôsobnosťou. 
Činnosť laboratórií je rozsiahla, nakoľko 
smeruje do viacerých oblastí, ktoré sú-
visia s výrobou buničiny, papiera, le-
peniek a výrobkov z nich. Sú vybavené 
špeciálnou prístrojovou technikou napr. 
atómový absorpčný spektrometer s pla-
meňovou a elektrotermickou atomizá-
ciou v grafi tovej piecke na stanovenie 
ťažkých kovov, kovových a nekovových 
prvkov, coulometer na stanovenie celko-
vých a organicky viazaných halogénov 
v buničine, papieri, odpadových vodách 
a kaloch, coulometer na stanovenie cel-

Výskumný ústav papiera a celulózy buduje centrum 
excelentnosti s celoeurópskou pôsobnosťou

Elena Opálená, Vladimír Ihnát
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s., Bratislava, Slovenská republika

V júli tohto roka sa vo Zvolene s niekoľko mesačným oneskorením, ktoré zapríčinila pandémia Covid-19, uskutočnil „kick-off “ 
míting projektu LignoSilva – Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu http://lignosilva.nlcsk.org., ktorého partne-
rom je VÚPC, a. s. so sídlom v Bratislave.

Obr. 1 – Účastníci Kick-off  mítingu, ktorý sa uskutočnil 17. júla 2020 za účasti 
predstaviteľov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Zväzu celulózo-
papierenského priemyslu SR a Zväzu spracovateľov dreva SR.
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kového, anorganického a organicky via-
zaného uhlíka v pevných a kvapalných 
látkach, spektrofotometre vo viditeľnej, 
ultrafi alovej a infračervenej oblasti spek-
tra a iné. Chemické skúšky a analýzy sú 
vykonávané podľa platných slovenských 
a medzinárodných noriem.

Prístrojové vybavenie laboratórií 
umožňuje vyhodnotiť celý proces výroby 
buničiny, papiera, lepenky a výrobkov 
na ich báze. V oblasti výroby buničiny sú 
vykonávané kompletné rozbory dreva, 
vstupných chemikálií, buničiny vystupu-
júcej z jednotlivých technologických uz-
lov, analyzované sú technologické médiá 
(výluhy, kondenzáty), odpadové vody 
a pevné odpady. Získané výsledky sú vy-
užívané pri riešení výskumných projek-
tov ako aj pri riešení technologických 
problémov v celulózo-papierenských 
podnikoch. Dôležitou činnosťou labora-
tórií VÚPC, a. s. je testovanie kvality pa-
pierov, lepeniek, obalových materiálov 
a mnohých hygienických výrobkov.

Úroveň spoľahlivosti analýz vyko-
návaných v laboratóriách VÚPC, a. s. 
na vybraných prístrojoch je overovaná 
porovnávacími meraniami s domácimi 
a zahraničnými laboratóriami. Labora-
tóriá VÚPC, a. s. majú štatút „Qualifi ed 
Laboratory of CEPI-CTS“ (Comparative 
Testing Service of the Confederation of 
European Paper Industries).

Centrum excelentnosti LignoSilva 
sa buduje vďaka podpore v rámci Ope-
račného programu Integrovaná in-
fraštruktúra pre projekt 2014–2020: 
Centrum excelentnosti lesnícko-dre-
várskeho komplexu LignoSilva; (kód 
ITMS: 313011S735, OPVAI-VA/
DP/2018/1.1.3-04, 01/2017 – 06/2023), 
spolufi nancovaný zo zdrojov Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja.

Interpack 2021

Veletrh Interpack 2020, připravený původně do Düsseldorfu 
na letošní duben, byl plně obsazen, takže i ten přesunutý 
na nové datum 25. února – 3. března 2021 očekává přibližně 
až 3 000 vystavovatelů z asi 60 zemí světa. Ti zde chtějí před-
vést svá nová řešení v oboru balení, neboť se stále jedná o nej-
důležitější mezinárodní akci pro obalový a související procesní 
průmysl. Plně obsazena je také paralelní konferenční akce pro 
dodavatelský průmysl, která se uskuteční v hale 18.

Pro přehled jedinečné nabídky veletrhu a zúčastněných 
společností mohou již nyní nyní zájemci navštívit webové 
stránky interpack.de, sekci „Vystavovatelé a produkty“. Jedno 
kliknutí může zobrazit seznam všech vystavovatelů, kteří mají 
ve svém portfoliu nabídky pro relevantní odvětví. Různé mož-
nosti výběru si mohou budoucí návštěvníci uložit do osob-
ního účtu pomocí funkce Můj organizátor, která také nabízí 
osobní plán a přehlednou orientaci ve všech 18 výstavních 
halách Düsseldorfského areálu.

Optimalizovaná struktura veletrhu
Optimalizovaná struktura akce Interpack se zaměřuje na uži-
vatelská odvětví, jako je farmaceutický a kosmetický průmysl 

(haly 15–17), ale i na dílčí segmenty, jako jsou obalové mate-
riály, obaly a jejich výroba (haly kolem severního vstupu).

Téma udržitelnosti, které už léta formuje průmysl, zažívá 
novou dynamiku, zejména kvůli diskusi o plastových obalech. 
Nová konference „Život bez obalů?“ tak chce kontroverzně 
a z různých pohledů osvětlit témata obalů, udržitelnosti a ži-
votního prostředí. Hlavní důraz bude kladen na udržitelnost 
a dopad na životní prostředí, snižování plýtvání potravinami 
a hygienu.

Vrcholem nové digitální nabídky pro efektivní organizaci 
návštěvy veletrhu je zcela přepracované řízení obchodních 
jednání, které mohou budoucí návštěvníci a vystavovatelé In-
terpacku využívat od poloviny listopadu2020. Umožňuje při-
pravit schůzky již před veletrhem. Systém se učí z interakce 
s uživatelem v průběhu času a navrhuje potenciální partnery 
pro konverzaci. Podobně jako u digitální výměny kontaktů je 
lze také posoudit pozitivně nebo negativně, jen přejetím prs-
tem přes aplikaci.

Připravená rozhodnutí před veletrhem Interpack tak mo-
hou významně zlepšit komunikaci a úspěšnost této celosvě-
tové obalářské akce. -TZ-

Obr. 2 – Výskumná stanice Juh na Parkovej ceste 557 v Gabčíkove.
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Papírenský průmysl v ČR byl v prvním pololetí 2020 jedním 
z nemnoha odvětví v ČR, které nebylo poznamenáno po-
klesem výroby. Ta se naopak oproti stejnému odbdobí roku 
2019 zvýšila o 5 % a souběžně s tím byly o 2 % vyšší i vý-
vozy papíru. Celkový pokles naopak vykázal dovoz papírů, 
kartonů a lepenek do ČR a také o 3 % nižší je rovněž celková 
tuzemská spotřeba.

Největší pokles spotřeby statistiky vykazují u grafi ckých 
(tiskových) papírů a to celkově o 9 %, z toho ale napří-
klad v detailnějším pohledu u novinového papíru se snížila 
až o 18 % a u dřevitých nenatíraných papírů (především SC) 
o 14 %. Současně ale spotřeba nenatíraných bezdřevých pa-
pírů (včetně formátů A4 a A3) naopak stoupla o 12 %.

Na setrvalé úrovni se drží spotřeba obalových a balicích 
papírů (včetně materiálů na výrobu vlnité lepenky), dlouho-
dobý vzestup pak zaznamenává užití tissue papírů, zahrnující 
fi nálně nejenom výrobu toaletních papírů, ale i ubrousků, ka-
pesníčků, ručníků, utěrek a dalších, především jednorázově 
používaných, produktů. Bohužel u tissue produkce musí být 
většina tuzemské surovinové potřeby pokrývána importem.

Podzimní období letošního roku přineslo další zpřísnění 
koronavirových opatření v soukromé i hospodářské sféře, 
ale žádný zásadní negativní vliv v papírenském odvětví není 
očekáván. Především výroba obalů na bázi papírů a lepenek 
musí průběžně fungovat a zajišťovat potřeby při balení po-
travinářského, ale i farmaceutického a drogistického zboží. 
Zvýšená poptávka je přitom hlavně po přepravních obalech 
(především z vlnité lepenky, ale i pytlů, sáčků a tašek) a to 
i v souvislosti s nárůstem obchodování e-commerce a to stále 
více také v oblasti doručování potravinářského zboží. -JML-

Statistika papírenského odvětví v ČR za pololetí roku 2020

Výrobek
výroba export import spotřeba

2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 % 2020 2019 %

Graf.papíry 33 32 +3 37 50 –26 211 246 –14 207 228 –9

Tissue pap. 3 4 –25 0 0 0 17 15 +13 19 18 +5

Obalové pap. 392 369 +6 380 360 +5 419 422 –1 431 431 0

Ostatní pap. 43 42 +2 46 46 0 43 47 –8 41 44 –7

Celkem 471 447 +5 463 456 +2 690 730 –5 698 721 –3

Tab. 1 – Porovnání statistických údajů za pololetí 2020/2019 v tis. t

Hlavním cílem českého Svazu výrobců vl-
nitých lepenek (SVVL) je propagace eko-
logického obalového materiálu – vlnité le-
penky. Svaz opakovaně realizuje projekty 
(např. soutěž pro střední školy s názvem 
Stavby z vlnité lepenky), které na nutnost 
ochrany životního prostředí upozorňují. 
Svaz vznikl v roce 2000 a je členem mezi-
národní organizace FEFCO.

Vysoká odbornost SVVL je zaručena 
členstvím pěti nejvýznamnějších výrobců 
VL a obalů z ní v ČR (Mondi Bupak, s. r. o., 
Model Obaly, a. s., DS Smith Packaging 
Czech Republic, s. r. o., Smurfi t Kappa 
Czech, s. r. o. a THIMM Obaly, k. s.), 
které spojuje vysoký standard kvality je-
jich výrobků a environmentální aktivity.

SVVL a recyklovatelný ekologický obalový materiál – vlnitá lepenka



ceny papír a celulóza 75 (6) 2020 107

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

Měsíc říjen 2020 září 2020 říjen 2019

Buničiny

jehličnanová sulfátová bělená severská 19,4 19,4 19,9–21,9

břízová bělená 15,6–15,7 16,2–17,1 17,3–19,7

eukalyptová bělená 15,6–15,8 16,2–17,1 17,3–19,7

hardwood 13,4–13,6 13,4–13,6 13,9–16,4

hardwood BCTMP 10,0–11,1 10,0–11,1 10,4–13,9

Novinový papír

plošná hmotnost 45 g/m² 11,3–12,1 11,3–12,1 13,5–13,7

Grafi cké papíry přírodní

bezdřevý ofset 80 g/m2,, archy 19,6–20,9 19,7–21,0 22,3–22,9

rozmnožovací A4, 80 g/m² 19,0–19,6 19,3–20,1 21,2– 22,6

SC ofset dřevitý 56 g/m2 12,6–13,9 12,7–14,2 14,8–15,5

Grafi cké papíry natírané

bezdřevý 100 g/m², formáty 16,9–18,0 17,1–18,3 18,8–19,6

Bezdřevý, 2x natíraný, role 100 g/m2 15,8–16,6 16,1–16,9 17,4–18,2

LWC hlubotiskové 60 g/m² 15,8–16,3 15,8–16,4 16,9–17,2

LWC ofset 60 g/m² 12,6–13,9 12,7–14,2 14,8–15,5

Obalové papíry a lepenky

krycí karton sulfát. 175 g/m2 16,1–16,6 16,1–16,6 17,3–18,1

White–top kraftliner 140 g/m2 23,2–25,6 23,2–25,6 24,2–26,6

Testliner II 12,8–13,3 12,0–12,6 13,2–13,6

White top testliner, 140 g/m2, ISO 70–75 16,3–17,0 16,3–17,0 16,6–17,0

Fluting z polobuničiny 15,9–22,0 15,9–22,0 16,6–22,6

Fluting ze sekundárních vláken 12,0–12,5 11,2–11,8 12,0–12,8

šedák 11,2–11,7 10,4–11,0 11,2–12,0

šedá lepenka 13,9–15,5 13,9–15,5 14,3–15,5

bílo–šedá lepenka natíraná GD 2 17,4–21,5 17,4–21,5 18,0–22,3

chromonáhrada natíraná GC 2 28,0–33,2 28,0–33,2 28,8–34,3

Ceny vybraných papírenských surovin a produktů v tabulce jsou přepo-
čtené na Kč podle v dané době (říjen 2020) ofi ciálního platného průměr-
ného kurzu ČNB 1 EUR = 27,202 Kč a 1 USD = 23,098 Kč (některé druhy 
buničin). Představují rozpětí cen 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 ovlivňují i vývoj cenové 
hladiny papírenských produktů u nás. Ceny v tabulce vypovídají o stavu 
ke konci října, k výraznějším změnám nedochází, kromě menšího poklesu 
cen grafi ckých papírů.
Ceny buničin jsou uváděny CIF (vyplaceně na palubu lodi v přístavu určení + 
pojistné + dopravné). Rozpětí cen u papírů a lepenek je pak cenou s dodáv-
kou na místo. Jedná se přitom jenom o orientační hodnoty, které vedle kvali-
tativních znaků odrážejí například i vliv odebraného množství (min. 20 tun).
V případě papírenských buničin se jedná o tržní ceny při devadesátiprocent-
ním obsahu sušiny. -JML-
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Obaly inovativně, 
ekologicky a jednoduše
Jubilejní, již pětadvacátý, ročník mezinárodní soutěže obalo-
vého designu Model Young Package (dříve Mladý obal) také 
letos vyzval designéry z celého světa ke zpracování daného 
tématu, kterým bylo tentokrát Personal Care. I přes objektivní 
překážky, které souvisely s globální pandemií, se sešlo v sou-
těži téměř 200 obalových řešení z desítek zemí.

Kreativně a odpovědně mohli soutěžící navrhnout balení 
například na kosmetiku, výživové doplňky, zdravotnické po-
můcky, léky nebo hygienické potřeby. V soutěži se nakonec 
sešlo na dvě stovky prototypů balení z desítek zemí světa. 
O vítězích rozhodla porota složená z odborníků oboru pod 
předsednictvím designéra Jana Činčery.

Kategorie Univerzity a designéři
První místo v kategorii vysokoškoláků obsadil obal Weekdays 
Quartet Öykü Aydınhan z Turecka. Jde o balení vitamínové 
čtyřky doplňků stravy (omega, hořčík-vápník, zinek, selen), 
které by měl dospělý člověk konzumovat na denní bázi. Au-
torka spojila všechny doplňky do jednoho obalu, který v sobě 
nese dávku na 5 dní. Porota vnímala práci jako reprezentanta 
obalové budoucnosti. Tento, až futuristický obal, je jednodu-
chý a řeší konkrétní problém.

2. místo bylo uděleno obalu Sipfl ip autora Kryštofa Bou-
řila, ČR. Inspirovala ho vlastní zkušenost s braním sypkého 
doplňku stravy, proto svou práci konstruoval tak, aby balení 
samo odměřilo co nejpřesněji denní dávku. Obal má dle po-
roty fantastickou konstrukci, ale nezaostává ani povedeným 
grafi ckým zpracováním.

3. místo získal Mao Jun Ren z Tchaj-wanu za obal Less is 
More. Jde o unikátní recyklovatelné řešení v kontextu mýdla 
a k výrobě se spotřebuje jen malé množství materiálu.

Kategorie Střední školy
První místo obdržel obal Squeeze Package (autor Soyoung 
Koo, Jižní Korea). Inspirací bylo japonské umění origami k vy-
tvoření obalu na vitamínový drink. Po konzumaci je možné 
obal jednoduše zmáčknout do tenké vrstvy. Dle poroty má 
zpracování nejen nápad, ale také logičnost a funkčnost, vy-
padá autenticky, má vysokou grafi ckou úroveň a je na něm vi-
zualizovaná samotná recyklace obalu.

Obal Howdy od Hyeseon Kim (Jižní Korea) obdržel 2. 
místo. Jde o obal na hygienické vložky a cílí na mladé dívky. 
Staví na třech principech: krása, pravidelnost, čistota. Obal 
má dobře řešeno otevírání a zavírání a zároveň má i zdařilou 
grafi ckou podobu v kompozici barev a geometrických linií.

3. místo získala za Beauty Box Lucie Trojanová (ČR). Au-
torka obalu vytvořila cestovní box z papíru s miniaturami nej-
nutnějších kosmetických přípravků, který by však také mohl 
sloužit pro představení nových produktů kosmetických zna-
ček. Porota ocenila, že jednoduchý obal ladí s jemnou grafi -
kou a je funkční, rozehrává s papírem hru.

Cenu Inovačního centra za obal Nechejme ho zmizet ob-
držela Natálie Štěpáníková, Česká republika. Jde o obal 

na mýdlo pro děti z ekologického vodo-rozpustného papíru, 
díky kterému nevznikne odpad. Myšlenka „zmizení“ obalu 
je navíc podpořena jednoduchou hříčkou pro děti, které si 
z obalu nejprve podle návodu poskládají origami květ, položí 
jej na hladinu vody a květ během chvíle „zmizí“.

Cena CZECHDESIGN byla udělena za Earth Palette au-
torce Veronice Janečkové (ČR) za opakovaně použitelnou 
krabičku na dekorativní kosmetiku. Grafi cké zpracování je 
jednoduché, podstatná je krása materiálu.

O soutěži MODEL YOUNG PACKAGE
Soutěž Model Young Package založila obalová společnost 
Model Group a díky její iniciativě funguje soutěž od roku 
1996 dodnes. Organizátorem soutěže je od roku 2009 nezá-
vislá odborná organizace Czechdesign.

Michaela Holubec Birtusová

SYBA a Obal roku 2020

Činnost obalové asociace SYBA i letošní ročník národní sou-
těže Obal roku byl, stejně jako všechno ostatní dění u nás, 
výrazně ovlivněn koronavirovou krizí. Nejprve se musel po-
sunout termín uzávěrky soutěže. Zasedání odborných porot 
se pak neuskutečnilo jako obvykle již před prázdninami, ale 
až ve dnech 26. a 27. srpna, kdy se také konala After-judging 
party, kde byl odtajněn přehled oceněných obalových řešení.

Předávání cen vítězům soutěže Obal roku 2020 se mělo 
uskutečnit v rámci slavnostního večera kongresu OBALKO 
dne 15. října 2020, ale i tato akce byla nakonec odvolána a je 
odložena až na konec ledna 2021.

Co zůstává, je tradice udílení ocenění „best-of- the-best“ 
a tak tedy zlatá, stříbrná a bronzová Cena předsedkyně po-
roty soutěže. To je přitom plně v kompetenci paní Jany Žiž-
kové, předsedkyně poroty soutěže Obal roku 2020.

Zlatou Cenu předsedkyně poroty letos získal Anti covid 
display od společnosti Boxmaker. Stříbrná Cena předsed-
kyně putuje do společnosti THIMM Obaly k. s. za digitální la-
serový výsek. Bronzová cena předsedkyně poroty byla udě-
lena hned ve dvou exemplářích a to pro společnosti Smurfi t 
Kappa a ETIFLEX, s. r. o. První získává cenu za obnovitelný 
obal na jemnou elektroniku, který mohou využívat e-shopy, 
druhý bronz byl udělen za etiketu Rumcajovky.

Připomínáme, že slavnostní předání ocenění OBAL ROKU 
se uskuteční na galavečeru v závěru obalového kongresu 
OBALKO a to 27. ledna 2021 v Aquapalace Hotel Prague 
v Čestlicích.

Již nyní se však mohou ocenění z národní soutěže hlásit 
do světové soutěže Worldstars for Packaging.  -SYBA-
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Zásilky jsou stále menší a pokračující digitalizace poskytuje 
objednávání velmi malých množství soukromými zákazníky 
přímo u výrobních podniků. Pokud by se každá z těchto zási-
lek vydala na cestu samostatně, nebyly by vytíženy ani kontej-
nery, ani nákladní vozy nebo dodávky. Slučování zásilek zvy-
šuje časové nároky, neboť spojování zakázek vyžaduje velmi 
detailní plánování. Dílčí přepravy pocházejí z rozdílných 
zdrojů a pro jejich spojení na jednom fi nálním místě jsou za-
potřebí mezistanice, kde se náklady překládají.

Logistika je rychlé odvětví a čas je nedostatková kompo-
nenta. Úzké propojení v rámci dodavatelského řetězce při-
spělo k tomu, že všichni účastníci mají vysoká očekávání – 
objednané zboží chtějí mít rychle, někdy i v ten samý den. Jak 
tedy tyto tři komponenty zvládnout?

Nejlepší pomocníci: platformy s rozhraními k TMS a ERP 
systémům
Právě výrobní odvětví je při zvládání logistických procesů 
často odkázáno na pomoc odborníků z dopravy a logistiky. 
Mnoho fi rem má za tímto účelem vlastní oddělení logistiky, 
která zajišťují disponování. Použití logistických systémů, jako 
je Smart Logistics System od TIMOCOM, je v tomto směru 
osvědčeným prostředkem. Nabízet přepravy ve formě dílčích 
nákladů a příslušně k tomu nacházet volné vozy, je jejich klí-
čovou kompetencí. Údaje o objemu zásilky, např. hmotnosti 
a ložných metrech, zjednodušují disponování i těch nejmen-
ších jednotek. Firmy díky tomu získávají možnost nechat pře-
pravit své každodenní ale i dílčí náklady za přijatelné ceny.

Kromě burzy nákladů, která přináší výše uvedenou přida-
nou hodnotu, nabízí TIMOCOM ve svém systému také apli-
kaci Výběrová řízení. V této specializované aplikaci mohou 
dodavatelé k opakovaným přepravám předkládat nabídky 
a díky tomu lze nalézt stálé smluvní partnery na defi nované 
zakázky. I zde existuje možnost pracovat s malými objemy. 
Zadavatelé mohou založit k různým zásilkám různá výběrová 
řízení, která se na konci složí do jednoho plného nákladního 
vozu.

Systém od TIMOCOM pokrývá také objednávky přeprav 
kompletně v digitální a právně závazné podobě, a to díky 
aplikaci Objednávky. Uživatelé mají možnost si ze sítě TIMO-
COM s více než 45.000 zákazníků vyfi ltrovat oblíbené fi rmy, 
jimž dávají při spolupráci přednost. Disponent má přístup 
k databázi dodavatelů a pro realizaci určitých přeprav může 
zcela cíleně oslovovat konkrétní dopravce. Být součástí této 
velké sítě je výhoda zejména v sezónních špičkách, kdy je 
na trhu nedostatek přepravních kapacit.

Logistické fi rmy zpravidla pracují s TMS nebo ERP systé-
mem, díky kterému mají přehled o svých přepravách. Pro-
střednictvím rozhraní pro burzu nákladů a rozhraní pro 
objednávky lze takovéto TMS nebo ERP systémy propojit 
se Smart Logistics System. Zaměstnanci nemusí ovládat ně-
kolik systémů najednou a pracují jen ve vlastním fi remním 
systému. Vyhnou se tak dvojímu zadávání údajů, šetří draho-
cenný čas a současně osloví mnohem více potenciálních part-

nerů pro přepravní služby. I pro výrobní podniky je propojení 
jejich ERP systémů zdrojem stejných výhod.

Rozhraní pro Tracking umožňuje zobrazit GPS údaje ná-
kladních vozidel na jedné mapě ve Smart Logistics System. 
Za tímto účelem je k TIMOCOM připojeno již 265 posky-
tovatelů telematiky. Disponent tak má další nástroj, který 
mu usnadní plánování zásilek. Povolení ke sledování zásilek 
umožňuje zadavateli sledovat všechny své přepravy na jedné 
mapě. Údaje o jejich poloze může díky rozhraní dále zpraco-
vávat ve svém vlastním logistickém softwaru. Lze tak stanovit 
předpokládaný čas příjezdu vozidla na místo nakládky a vy-
kládky a rezervovat časové okno. Transparentnost a bezpeč-
nost přeprav tak získává zcela nový rozměr.

Konsolidace přeprav: Pouze otázka technické 
infrastruktury?
Odborné znalosti nelze nahradit v žádném bodě dopravního 
řetězce. Vždy je zapotřebí zkušený personál, který dokáže 
splnit komplexní nároky na konsolidaci přeprav. V době stále 
více se digitalizující logistiky jsou jeho nástrojem platformy 
a systémy řízení, které spolu korespondují a propojují data, 
a to ještě předtím, než se různé zásilky skutečně sejdou v jed-
nom dopravním prostředku.
Více informací o TIMOCOM naleznete na www.timocom.cz.

O společnosti TIMOCOM
TIMOCOM GmbH je středně velká FreightTech společnost. 
Tento IT a datový specialista podporuje své zákazníky při do-
sažení jejich logistických cílů pomocí chytrých, bezpečných 
a jednoduchých řešení. Prostřednictvím Smart Logistics Sys-
tem od TIMOCOM je propojeno již více než 45 000 prověře-
ných fi rem, které sem denně vloží až 750 000 mezinárodních 
nabídek přeprav a volných vozů.

Konsolidace přeprav v průmyslu a obchodě 
Výhody, nevýhody a technická realizace

Daniel Priban
Obchodní ředitel zastoupení TIMOCOM CZ a SK

Nejdůležitějšími komponentami přepravy zboží jsou čas, peníze a životní prostředí. Konsolidace přeprav umožňuje spojení 
různých zásilek. Patří ke každodenní práci spedičních fi rem a stále více proniká i do výrobních podniků.
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• Odborný časopis Svět balení přichází 
s novinkou. Od nynějška jsou vnitřní 
strany časopisu tištěny na papír, který 
je certifi kovaný podle standardu PEFC 
(Programme for the Endorsement of 
Forest Certifi cation). Tato mezinárodní, 
nevládní a nezisková organizace dbá 
na udržitelné lesní hospodářství, což 
prakticky znamená, že dřevo pro papír 
každého vydání Světa balení bylo vytě-
ženo v lesích, jejichž vlastníci respek-
tují pravidla dlouhodobé udržitelnosti. 
A nejde jen o samotný management les-
ního hospodářství, ale certifi kace rovněž 
vyžaduje dodržování mezinárodních 
úmluv, které souvisejí například s nuce-
nou prací, nebo prací dětí. Obálka ča-
sopisu s parciálním lakem zůstává a je 
recyklovatelná jen velmi obtížně, má 
však vedle primární ochranné funkce 
ještě mnohé další. Spojení obálky, která 
upoutává pozornost a prodává, a vnitřní 
části časopisu na papíru s certifi kací 
PEFC, je vyjádřením toho, co nyní pro-
bíhá na obalovém trhu. Tedy hledání 
udržitelných obalových řešení při – ide-
álně – zachování všech ostatních funkcí 
kvalitního obalu.
• Společnost Mondi Corrugated So-
lutions poskytla zdarma ke stažení ne-
jen pro všechny zaměstnance Mondi, 
ale i pro širokou veřejnost na Google 
Play aplikaci Heads up!, jež má přístup-
nou a zábavnou formou zvýšit pově-
domí o pravidlech bezpečnosti práce. 

Přehled vybraných konferencí, veletrhů a výstav
v roce 2021 a v dalších letech

19.–22. 1. 21 CFTA – Základní seminární kurz Pardubice, CZ

27.–28. 1. 21 OBALKO – Obal Roku Čestlice, CZ

30. 1.–2. 2. 21 Paperworld 2021 Frankfurt a. M., D

10.–12. 2. 21 Rema Days Warsaw Varšava, Polsko

25. 2.–3. 3. 21 Interpack Düsseldorf, D

2.–4. 3. 21 Sign and Digital UK Birmingham, UK

9.–11. 3. 21 ICE, Corrugated & Carton Europa, 
InPrint Mnichov, D

9.–12. 3. 21 FESPA Global Print Expo Amsterdam, NL

11.–15. 4. 21 Silva Regina – Techagro Brno, CZ

20.–28. 4. 21 drupa Düsseldorf, D

21.–23. 4. 21 MIAC Lucca, Itálie

27.–29. 4. 21 PullPaper 2021 Helsinki, Finsko

27.–30. 4. 21 EmbaxPrint, SALIMA Brno, CZ

6.–7. 5. 21 SPPC Certifi kace a ekologie 
v pap. Průmyslu Bořetice, CZ

11.–13. 5. 21 Reklama Polygraf Obaly Praha, CZ

4.–7. 5. 21 PRINT4ALL, Ipack-Ima Milán, Itálie

18.–21. 5. 21 Hispack 2021 Barcelona, Španělsko

2. 6. 21 Výroční konf. Společnosti tisku ČS VTS Mikulov, CZ

2.–3. 6. 21 Jarní konference CFTA Mikulov, CZ

8.–10. 6. 21 INVENT ARENA Třinec, CZ

9.–10. 6. 21 ZELLCHEMING expo 2021 Wiesbaden, D

22.–26. 6. 21 Logimat Stuttgart, D

21.–23. 9. 21 TISSUE WORLD Düsseldorf, D

23.–25. 9. 21 FESPA Mexico Mexico City, Mexico

27. 9.–1. 10. 21 LIGNA Hannover, D

28.–30. 9. 21 FachPack Norimberk, D

26.–29. 10. 21 SCANPACK Göteborg, Švédsko

2022

leden Paperworld 2022 Frankfurt, D

21.–24. 2. 22 Hunkeler Innovationdays Lucern, Švýcarsko

duben Jarní konference CFTA Mikulov, CZ

3.–6. 5. 22 Print4All, IPACK - IMA Milán, Itálie

červen Konference SPPC – Papírenské stroje Velké Losiny, CZ

září FachPack Norimberk, D
Termíny konferenčních a veletržních akcí jsou bez záruky!

Obr. 1 – Časopis Svět balení je tištěn 
na papír, certifi kovaný dle PEFC

Obr. 2 – Aplinace Heads up! Mondi
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Heads up! obsahuje devět miniher, 
z nichž každá odpovídá jednomu z pra-
videl, které je před zahájením hry vy-
světleno. Hráči si pak mohou vyzkou-
šet svou schopnost řešit hádanky, rychle 
reagovat a hledat cestu přes překážkové 
dráhy. Design hry se inspiroval krabi-
cemi z vlnité lepenky, hlavním produk-
tem MCS, a využívá korporátní barvy 
a značky, takže je okamžitě identifi kova-
telná a povědomá.
• VOŠ a Střední průmyslová škola gra-
fi cká slaví v letošním roce sté výročí 
svého založení. I když koronavirová doba 
nepřeje velkým shromážděním, mohla 
se dne 30. září uskutečnit důstojná ver-
nisáž výstavy v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu v Praze, která přibližuje 100 let 
školy a práce minulých (Sutnar, Novák, 
Sudek, Blažej atd.) i současných (Hrach, 
Najbrt, Činčera, Vojtěchovský atd.) vý-
znamných umělců kteří jsou se SPŠG 
nerozlučně spojeni. Dne 2. 10. 2020 
pak následovala jedinečná možnost se-
známit se osobně se současným stavem 
a vybavením školy, kterou absolvovala 
v šedesátých až osmdesátých letech mi-
nulého století řada nynějších pracovníků 
papíren i zpracovatelských závodů.
• Dezinfekce prostoru pomocí aero-
solů je inovativním způsobem, vedou-
cím k dosažení rovnoměrné dezinfekce 
celého prostoru výrobních hal, skladů 
a jiných prostor. Jedná se o doplněk 
ke klasické kontaktní dezinfekci, který 
zajistí, že i skryté a těžko přístupné ob-
lasti jsou dezinfi kovány. Jde o zařízení 

merlin® s dávkovacím čerpadlem a sou-
visejícími komponenty, které jsou in-
tegrovány do sestavy standardního 
systému zvlhčování vzduchu, běžně do-
dávaného do tiskáren, papíren a dřevoz-
pracujících a textilních provozů.
• Papír Munken představuje nový 
vzhled, který vychází z existující vize, 
vztahu k přírodě a švédskému cha-
rakteru této značky s důrazem na jas-
nější a odlišitelnější vizuál. Příroda je 
opravdu přirozenou součástí tohoto 
designu a tvoří neoddělitelnou sou-
část tradice papírenské značky Munken. 
Spolupráce, různorodost a jedinečné 
zkušenosti tvoří základní kořeny tvoři-
vosti a kombinace těchto elementů tvoří 
začátek nové Munken CoLab iniciativy. 
Pro uvedení nového vzhledu na trh byl 
vytvořen nový font Munken Sans, který 
je výsledkem Munken CoLab iniciativy. 
Byl vytvořen na základě spolupráce 
mezi Munken a pracovníky fi rmy Lineto. 
Nový font Munken Sans byl předsta-
ven kreativním a inspirujícím způsobem 
v nové příručce, která vzdává hold pa-
píru v knižní podobě.
• Společnost Norske Skog představila 
svůj zásadní krok k tranformaci svého 
stávajícícho papírenského byznysu. Jde 
o totální přestavbu dvou papírenských 
strojů, vyrábějících novinový papír 
na produkci recyklovaných obalových 
papírů. V papírně Golbey Mill ve Fran-
cii bude investicí cca 250 mil. EUR 
přestavěn PM1 se stávající výrobou 
235 tis. tun novinového papíru na pro-

dukci 555 tis. t recyklovaných obalo-
vých materiálů. Konverze má být reali-
zována do roku 2023. V papírně Bruck 
v Rakousku bude investováno 90 mi-
lionů EUR a po rekonstrukci PM3 se stá-
vající výrobou 125 000 t novinového pa-
píru zde bude produkováno 210 000 tun 
recyklovaných obalových materiálů (su-
rovin na výrobu vlnité lepenky). Celkové 
dokončení všech prací by mělo být uza-
vřeno do roku 2025.
• Stora Enso představila své nové eko-
logické obaly na potravinářské produkty 
PureFiber™. Předmětné výrobky z pros-
torově tvarovaných vláken společnosti 
Stora Enso jsou navrženy pro uzavřený 
cyklus užití, jsou obnovitelné, recyklo-
vatelné a biologicky odbouratelné. Pro-
duktová řada PureFiber™ snižuje uhlí-
kovou stopu, která je přibližně o 75 % 
menší ve srovnání s alternativními mate-
riály. Stora Enso spolupracuje s velkoob-
chodem Tingstad, který prodává misky 
přímo zákazníkům v odvětví rychlého 
občerstvení. Tingstad je rodinná fi rma 
a přední distributor jednorázových a po-
travinářských výrobků do sektoru HO-
RECA. Produkty PureFiber™ jsou vy-
ráběny v závodě Stora Enso Hylte Mill 
z přírodních dřevěných vláken z udrži-
telně obhospodařovaných lesů. Mezi 
potenciální další aplikace patří také ba-
lení zemědělských produktů, elektroniky 
a spotřebního a průmyslového zboží.
• Společnost průmyslu papíru a celu-
lózy při ČS VTS bohužel v letošním roce 
nemohla realizovat žádnou z původně 
plánovaných odborných vzdělávacích 
a konferenčních akcí. Práce výboru 
probíhala on-line způsobem a řešila 
operativně nastalou situaci. Odborný 
seminář (konference) s názvem Certifi -
kace a ekologie v papírenském průmy-
slu by se měl uskutečnit až v termínu 
6.–7. května 2021 v jihomoravských Bo-
řeticích, „velká“ papírenská konference 
na téma Papírenské stroje se pak bude 
konat o rok později (červen 2022), 
tradičně v hotelu Diana ve Velkých 
Losinách.

Obr. 3. – SPŠG v rámci oslav výročí 100 let od založení 
představila na dni otevřených dveří také nové učebny

Obr. 4 – Nové ekologické tvarované obaly na potravinářské 
produkty PureFiber™ společnosti Stora Enso

Obr. 5 – Papírna Bruck Norske Skog v Rakousku má po rekonstrukci vyrábět 210 000 
tun recyklovaných obalových materiálů ročně






