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papír a celulóza 76 (1) 2021

Papírenský průmysl v Evropě 
v loňském roce vykázal pokles 
o cca 5 %, nejvíce v různých 
druzích grafi ckých papírů, 
nejméně v oboru hygienické 
produkce. Dobře se drží oba-
lové a balicí papíry, kartony 
a lepenky, které v součas-
nosti tvoří největší část pro-
dukce tohoto průmyslového 
odvětví, založeného na do-
konalém využití trvale obno-
vitelných zdrojů. Jde hlavně 
o dřevo a také sběrový papír, 
jehož zpracování je výhodné, 
ale nikoliv bezproblémové.

Podstatný přitom je výrok ředitele pro udržitelnost spo-
lečnosti Iggesund Paperboard z článku na straně 5: „Čerstvá 
vlákna (ze dřeva) a recyklovaná vlákna jsou součástí stejného 
materiálového cyklu a obojí jsou na sobě extrémně závislá. 
Pokud by nikdo nevyráběl čerstvé vlákno, nebude z dlouho-
dobého hlediska co recyklovat…“.

Česká papírenská produkce podle předběžných údajů vy-
kazuje opět růst, tak jako v již několika posledních letech. 
I tentokrát je tomu především v oboru obalových a bali-
cích papírů (včetně surovin na výrobu vlnitých lepenek). Při 
zhruba setrvalé spotřebě papíru v ČR je podstatný i import, 
především v oboru tissue papírů a u grafi ckých papírů, jejichž 
výroba je u nás stále poměrně malá.

Z předběžných statistických dat také opět vyplývá, že sběr 
papíru pro recyklaci je v ČR na vysoké úrovni, takže i přes 
mírný nárůst tuzemské spotřeby je stále nejpodstatnější část 
sběrového papíru úspěšně vyvážena.

Miloš Lešikar
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Současný stav a perspektivy 
papírenského průmyslu
Papírenský průmysl byl, stejně jako ostatní průmyslová od-
větví a obecně celá společnost téměř na celém světě, pozna-
menán v uplynulém roce pandemií COVID 19. V podstatě 
celý rok byla společnost omezována a významnou část roku 
platil tzv. „lockdown“, kdy více nebo méně byla uzavřena celá 
odvětví, zejména pak služby. Tato situace také silně ovlivnila 
spotřebu papíru a lepenky a jejich výrobků.

Nejvíce byla postižena výroba a spotřeba grafi ckých pa-
pírů, kdy se ještě prohloubil dlouhodobý trend snižování spo-
třeby ve vazbě na využívání elektronických nástrojů, medií, 
internetu a digitalizace. Statistická data ještě nejsou známa, 
ale pro hrubou analýzu lze vycházet z údajů za první tři čtvrt-
letí. Očekávaný pokles za rok 2020 bude v EU zřejmě výrazně 
vyšší než 10 %. V předcházejících letech se snížení pohybo-
vala mezi 5 a 10 %. V České republice pokles pravděpodobně 
nepřekročí 10 %, ale bude velmi blízko tomuto číslu.

Výroba i spotřeba balicích papírů paradoxně rostla a to 
i přes omezování aktivit některých segmentů a služeb. Pro-
jevilo se rapidní využívání nákupu přes internet (e-komerce), 
kdy se ve velkém nakupovaly i potraviny. Růst bude v jednot-
kách procent, což stejně lze považovat za velký úspěch to-
hoto byznysu. V České republice se vyrábí téměř 800 tisíc tun 
obalových papírů ročně při spotřebě 900 tisíc tun.

Segment hygienických papírů si také drží růstový trend 
se zvyšující se spotřebou v jednotkách procent. Hygienické 
papíry jsou významnou součástí v boji proti dalšímu šíření 
epidemie.

Celková výroba papíru a lepenky v České republice za rok 
2020 přesáhla 900 tisíc tun, což je asi o 100 tisíc tun více než 
v roce předcházejícím. Celková spotřeba poklesla vlivem sní-
žení spotřeby grafi ckých papírů na úroveň kolem 1 500 ti-
síc tun.

Zajímavý vývoj byl také na trhu papíru pro recyklaci (PpR). 
Na konci roku 2019 a počátkem roku 2020 došlo k dalšímu 
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omezení exportu PpR z Evropy do Číny, což znamenalo vý-
razný přebytek nabídky nad poptávkou a problémy s odby-
tem. Toto však trvalo jen krátce a ve vazbě na výrazné oživení 
poptávky po papírových obalech se nabídka s poptávkou ne-
jen vyrovnala, ale, a to až do dnešní doby, ji přesahuje. Na-
víc v Evropě byly mezitím uvedeny do provozu nové kapacity 
pro výrobu obalových papírů s potřebou PpR jako hlavní su-
roviny. V České republice se spotřebuje téměř 250 tisíc tun 
za rok při sběru asi 1 milion tun. V porovnání statistických 
údajů za rok 2019 a 2020 vyplývá, že v roce 2020 došlo k ná-
růstu jak spotřeby, tak sběru PpR. Z dat vyplývá, že ČR má 
významný přebytek PpR, který se úspěšně exportuje do okol-
ních zemí.

Jaký bude rok 2021? COVID tady s námi ještě určitě bude, 
takže lze předpokládat podobný vývoj jako v roce minulém. 
Papírenský průmysl patří z větší části do nezbytných seg-
mentů, zejména výrobou hygienických papírů a obalů pro 
potraviny a další nezbytné výrobky jako léky, hygienické pro-
středky a další, proto musí vyrábět i při úplném „lockdownu“. 
Nutno zdůraznit, že naše podniky byly a jsou velmi proaktivní 
a od počátku epidemie jsou příkladem pro ostatní. Ve většině 
z nich byly velice rychle a důsledně nastaveny protiepide-
miologická opatření včetně např. testovacích center, slouží-
cích i pro obyvatele dotčeného města a okolí. Naše papíren-
ská asociace (ACPP) byla velmi aktivní i ve Svazu průmyslu 
a dopravy ČR a spolupracovala na všech úrovních opatření, 
včetně aktuální vakcinace.

Kromě aktivit týkajících se epidemie naše asociace praco-
vala v SP ČR a CEPI (Konfederace evropského papírenského 
průmyslu) zejména v klíčové politice EU „green deal – zelená 
dohoda“. Byli a jsme součástí projednávání zákonů cirkulární 
ekonomiky jako např. zákona o odpadech, obalech a aktu-
álně připravovaného zákona k omezování použití jednorá-

zových plastů (tzv. SUP) a mnoha dalších. Velmi intenzivně 
dlouhodobě pracujeme na řešení problematiky snižování 
emisí CO2 a zlepšeních v oblasti klimatu. Za zmínku stojí také 
problematika EU ETS, kompenzace pro energeticky náročné 
segmenty, modernizační fond pro investice do úspory ener-
gií, dekarbonizace, fond obnovy, nový zákon o vodách atd.

Papírenský průmysl vždy byl na špici z pohledu uplatňo-
vání moderních technologií a robotizace, při respektování 
potřeb životního prostředí a společnosti. Výroba je založena 
na využití obnovitelné základní suroviny – dřeva a vysoké hra-
nici recyklovatelnosti výrobků, kdy papír pro recyklaci je vy-
užíván jako druhotná surovina pro výrobu a to již poměrově 
více než dřevo. Proto věřím, že i přes aktuální situaci s epide-
mií se nadále bude papírenský průmysl nejen v České repub-
lice dále rozvíjet tempem a směrem posledních let.

Jaroslav Tymich
prezident ACPP

Pracovní prostředí se zřejmě 
bude měnit již trvale
Rok 2020 přinesl změny, které zcela rozbouraly tradiční před-
stavu o pracovním prostředí. Řada zaměstnanců byla nucena 
opustit kanceláře a fi rmy musely začít řešit, zda všechny pro-
cesy probíhají efektivně i při práci na dálku. Dnes už je jasné, 
že vynucené změny u mnoha podniků povedou ke snahám 
o trvalou proměnu fungování s cílem silnější konkurenční po-
zice i větší odolnosti vůči budoucím šokům.

Dosavadní pracovní strukturou vytýčená systemizace kan-
celáří se rozpadla a odpověď na tuto situaci musí mít připra-
venou i výrobci kancelářské techniky. „Pracuje se odkudkoliv. 
Doplňujeme proto portfolio a přivádíme na světlo nová sys-
témová řešení. Nedocenitelné při jejich tvorbě byly podněty 
od zákazníků z období home offi  ce. Dnes tak můžeme lidem 
v kancelářích i mimo ně zprostředkovat ještě efektivnější pra-
covní zkušenost, než dříve“ říká Petr Hnilička, produktový ma-
nažer společnosti Canon CZ. „Důležitá je komplexní nabídka 
vzájemně provázaných produktů a služeb, pro kterou Canon 
používá označení Pracoviště budoucnosti. Tato nabídka by 
měla oslovit fi rmy, které aktuální situace ovlivňuje a chtějí si 
vytvořit základnu pro další kvalitní fungování a růst.“

Pracovní produktivita na pochodu
Zaměstnanci by ideálně měli obdržet k výkonu práce kom-
paktní multifukční zařízení, nastavené od administrátora pře-
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dem tak, že ihned po zapojení do sítě nabídne veškeré služby 
komunikace, tisku a skenování, které daný zaměstnanec po-
třebuje. Multifunkci pak musí být možné pomocí kódu pro-
pojit s jakýmkoliv počítačem a to vše bez ohrožení bezpeč-
nosti fi remních sítí a dokumentů.

Pro tento typ práce je ideální například cloudová služba 
uniFLOW Online a multifunkce i-SENSYS.

K dispozici jsou rovněž výsledky spolupráce fi rmy Canon 
s Microsoftem a jeho řešení Microsoft Universal Print, které 
mohou využívat všechny produkty postavené na cloudové 
platformě Microsoft Azure. Firemní administrátor kliknu-
tím třeba v Offi  ce 365 nebo uniFLOW zaktivní tiskárnu, kte-
rou následně může zaměstnanec použít. Pro podniky s hyb-
ridním systémem práce jde o elegantní řešení, které umožní 
správci rychle sledovat, kdo a jaká zařízení na dálku využívá 
a s jakými dokumenty pracuje.

S produktivitou souvisí i požadavek efektivní vzájemné 
spolupráce mezi zaměstnanci, kde se uplatní řešení uni-
FLOW Online. Díky inteligentnímu nástroji Pomocník pro ar-
chivaci jsou např. naskenované dokumenty umístěny a roz-
tříděny v cloudu. Odtud je zaměstnanec může delegovat 
na libovolné spolupracovníky, kteří digitalizované dokumenty 
autorizují, zkontrolují a využijí přímo v prostředí prohlížeče.

Posílení bezpečnosti napomáhá také robustní šifrování 
PDF dokumentů či osobní elektronické certifi káty. Díky nim je 

u každého dokumentu zřejmé, kdo, kdy a na jakém zařízení 
jej vytvořil, a tak má příjemce jistotu původu a toho, že bě-
hem cesty fi remními kanály nedošlo ke změně dokumentu. 
To je zásadní třeba u faktur.

Hardware – garant rychlosti a plynulosti
Součástí koncepce Pracoviště budoucnosti je pochopitelně 
i odpovídající technické vybavení, které dokáže držet krok 
s dobou a fi rmám tak zaručí připravenost na možné změny 
jejich technických potřeb bez nutnosti dalších významných 
investic. To splní např. zařízení imageRUNNER ADVANCE 
Canon a dále lze všechny výhody Pracoviště budoucnosti rea-
lizovat s vybranými modely imageRUNNER (například řada 
iR 2425) a nově modely řady i-SENSYS X.

Udržitelností to začíná i končí a tak cílem je minimalizo-
vat dopady kancelářské činnosti na životní prostředí, zejména 
díky péči o digitální transformaci fi rem a uchovávání doku-
mentů v elektronické podobě. Kladen je ale rovněž čím dál 
větší důraz i na cirkulární ekonomiku.

V Česku již čtvrtým ročníkem také běží projekt Kopírka 
hledá kancelář, v němž společnosti a jejich partneři darují po-
užité, ale plně funkční elektronická zařízení do neziskových 
organizací. Život těchto multifunkcí tak nekončí předčasnou 
recyklací a mohou ještě mnoho let sloužit nad rámec stan-
dardního produkčního cyklu. Martin Tesař

Recyklace materiálů je obecně považována za důležitou sou-
část oběhového hospodářství, ale nová studie publikovaná 
v časopisu Nature Sustainability zpochybňuje možné poten-
ciální environmentální přínosy plynoucí z masivní recyklace 
papíru.

Podle studie provedené vědci z Yale University a Uni-
versity College v Londýně nemusí být recyklace papírových 
materiálů zcela jednoznačně přínosná. Studie zveřejněná 
v Nature Sustainability v říjnu 2020 zdůrazňuje, že zejména 
masivní recyklace sběrového papíru může mít i negativní do-
pad na klima.

Autoři varují, že snahy o maximální oběhové hospodář-
ství by měly pečlivě zvažovat také energetické důsledky recy-
klace papírových výrobků. Dospívají přitom k závěru, že recy-
klace papíru může mít pravděpodobně jen omezený přínos 
pro klima, ale větší dopad na klima, než výroba nerecyklova-
ného papíru na bázi čerstvých vláken.

Hlavním důvodem je, že výroba recyklovaného papíru vy-
žaduje použití více fosilní energie než výroba nového papíru. 
Recyklace papíru využívá elektřinu ze sítě nebo z kotelen 
(zemní plyn, uhlí) – tedy zdroje energie s vysokým obsahem 
fosilních paliv. Čerstvý vláknitý papír však lze vyrábět s energií 
bez použití fosilních látek, vyrobenou z vedlejších produktů 
procesu výroby buničiny.

Zpráva dodává, že bez radikálních změn v energetické 
skladbě používané k recyklaci se emise fosilních paliv mohou 
i zvýšit. „Musíme si dávat pozor na předpoklady, že recyklace, 
nebo oběhová ekonomika obecně, bude mít vždy pozitivní 
vliv na změnu klimatu,“ říká v tisku jeden z autorů zprávy, 
Paul Ekins z londýnského Institutu pro udržitelné zdroje.

„Tyto závěry jsou v souladu s tím, co vidíme běžně na papí-
renském na trhu,“ říká Johan Granås, ředitel pro udržitelnost 
v Iggesund Paperboard. „Je zcela jasné, že výroba papíru 
nebo lepenky z recyklovaných vláken má obecně vyšší do-
pad na klima než výroba papíru z čerstvých vláken.“ Granås 
zdůrazňuje, že například společnost Iggesund HOLMEN vy-

kazuje při výrobě lepenky Invercote přímé emise CO2 pouze 
33 kg na tunu, zatímco jeden z porovnávaných předních ev-
ropských výrobců recyklovaných papírů emituje podle vlastní 
environmentální zprávy až 294 kg emisí CO2 na tunu pro-
dukce. Emise jsou ještě vyšší u některých starších amerických 
recyklátorů papíru, kteří uvolňují více než 1 000 kg na tunu.

Granås se nicméně domnívá, že materiály na bázi vláken 
by se měly i nadále recyklovat, zejména pokud lze více pou-
žít také obnovitelné zdroje energie. „Čerstvá vlákna a recyk-
lovaná vlákna jsou součástí stejného materiálového systému 
a obojí jsou na sobě extrémně závislá. Pokud by nikdo nevy-
ráběl čerstvé vlákno, nebude z dlouhodobého hlediska co re-
cyklovat. A kdybychom neměli k dispozici také recyklovaná 
vlákna, dnešní produkce čerstvých vláken by nebyla schopna 
pokrýt všechny potřeby,“ zdůrazňuje.

Klimatické výhody globální recyklace buničiny a papíru 
jsou tedy omezené.

Stijn van Ewijk, Julia A. Stegemann a Paul Ekins

Zpochybnění klimatické výhody recyklovaného papíru
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Stav európskych lesov 2020

Lesnatosť má dlhodobo stúpajúcu tendenciu aj v Európe 
na rozdiel od iných častí sveta, kde výmera lesov klesá. Vy-
plýva to z piatej správy s názvom „Stav európskych le-
sov 2020“, ktorú zverejnil koncom roka 2020 sekretariát ce-
loeurópskeho medzivládneho procesu FOREST EUROPE. 
Ten v rokoch 2016 až 2020 hosťovalo Slovensko, konkrétne 
Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Podľa správy, na kto-
rej pracovali aj odborníci z EU, výmera lesov v Európe za po-
sledných 30 rokov stúpla o 9 percent. Celková výmera lesov 
v Európe je 227 miliónov hektárov, čo predstavuje 35 per-
cent územia.

Keďže ťažené sú iba približne tri štvrtiny objemu dreva, 
ktoré v európskych lesoch každoročne prirastie, zásoba 
dreva stúpla od roku 1990 o 50 percent. Navyše takmer štvr-
tina lesov Európy je chránená s cieľom zachovania biodiver-
zity. Za posledných 20 rokov sa výmera lesov, zahrnutých 
do chránených území, zvýšila približne o 65 percent. Popu-
lácie bežných druhov vtákov ostávajú v európskych lesoch 
stabilné.

Drvivá väčšina európskych lesov je prístupná pre verej-
nosť, pričom približne 6 percent z nich je prioritne určených 
alebo obhospodarovaných na účely rekreácie širokej verej-
nosti. Európske lesy a ich udržateľný manažment je však 
podľa odborníkov v ohrození, a to najmä v dôsledku klima-
tickej zmeny a s ňou súvisiacich častejších výskytov veľko-
plošných poškodení. Tie majú charakter kalamít. Dosiahnutie 
a zachovanie ekonomickej životaschopnosti a udržateľnosti 
hospodárenia v lesoch v takýchto podmienkach, pri nízkych 
príjmoch a v situácii nestability trhov s drevom, je čoraz zá-
važnejšou výzvou pre obhospodarovateľov lesov v Európe.

Lesy obhospodarované s prioritným cieľom ochrany pôdy, 
vody a iných ekosystémových služieb, tzv. ochranné lesy, tvo-
ria približne 32 percent celkovej výmery lesov v Európe.

Slovensko
Ako informoval Daniel Hrežík, hovorca rezortu pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka, výnimkou nie je ani Slovensko, kde 
sa výmera lesných pozemkov a lesných porastov zvyšuje. Vý-
mera lesných porastov Slovenska je 1,95 milióna hektárov 
a v porovnaní s rokom 1990 sa zvýšila o 1,5 percenta. Pred 
sto rokmi bola lesnatosť Slovenska iba 31-percentná. Dnes 
je to 41 percent územia, čo je viac ako podiel výmery lesov 
v Európe. Keďže v krajinách s vysokou lesnatosťou, ako Slo-
vensko, Fínsko, Slovinsko či Rakúsko, už nie je veľa priestoru 
na zvyšovanie lesov, podľa agrorezortu SR pozitívnou sprá-
vou je, že výmera lesných porastov sa zvyšuje, resp. je dlho-
dobo stabilizovaná aj na týchto územiach.

Na Slovensku sa v sústavách chránených území nachádza 
až 63 % z celkovej výmery lesnov. -AGRO-

Situace v ČR
V roce 2018 se plocha lesních pozemků v ČR meziročně zvý-
šila o 1733 ha na celkových 2,67 mil ha a ani v dalších letech 
neklesala. Lesnatost v ČR (podíl lesních pozemků na celkové 
rozloze země) tak dosahuje 34,1 %.

Charakter českých lesů se však postupně mění, mírně 
se zvyšuje podíl listnatých dřevin. Nejvyšší objem těžby dřeva 
se v posledních letech přesunul do jiných regionů než tomu 
bývalo dříve. Největší objem se ho kvůli kůrovcové kalamitě 
vytěžil v krajích Olomouckém a Moravskoslezském a také 
na Vysočině.

Lesy jsou významným prvkem v české krajině. Nejvíce les-
ních pozemků je situováno v krajích Jihočeském (3,8 tis. km²), 

Plzeňském (3,1 tis. km²) a Středočeském (3,0 tis. km²). Nej-
nižší zastoupení lesních ploch s výměrou více než 50 km² při-
padalo na hlavní město Prahu.

Nejvyšší lesnatosti (přes 40 % území) dosahovaly kraje Li-
berecký, Karlovarský a Plzeňský. Naopak pod hranicí 30 % 
byla lesnatost v krajích Pardubickém, Jihomoravském a Stře-
dočeském, v hlavním městě Praze pak činila lesnatost jen 
10,5 % rozlohy jeho území. -TI-

Asociace lesnických 
a dřevozpracujících podniků
Asociace vyvíjí svojí činnost na celém území České republiky. 
Při své činnosti předpokládá spolupráci s ostatními profes-
ními svazy a dalšími občanskými sdruženími lesnicko-dřevař-
ského sektoru, stejně tak i se všemi orgány státní správy ČR 
a EU s cílem prosazení oprávněných zájmů svých členů.

Předmětem činnosti asociace je:
• spolupráce na vytváření a udržování konkurenceschop-

ného ekonomicko – legislativního prostředí pro podni-
kání v oborech lesnických činností a dřevozpracujícího 
průmyslu

• spolupráce na efektivním, dlouhodobě udržitelném les-
ním hospodaření a využívání zdrojů dřevní hmoty v České 
republice

• podpora a propagace dřeva jako obnovitelného materiálu 
a výrobků ze dřeva jako moderní alternativy vůči výrob-
kům z materiálů s nesrovnatelně vyšším negativním eko-
logickým efektem

• podpora a aktivní participace na přípravě a oponen-
tuře legislativních, regulačních a doporučujících opatření 
na úrovni státu a evropských orgánů

• podpora oborových výzkumů, vývoje a inovací v lesnicko-
-dřevařském sektoru

• podpora oborového školství a aktivní participace na jeho 
rozvoji

Asociace také uzavírá s Odborovým svazem pracovníků 
dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství 
(OS DLV) kolektivní smlouvu vyššího stupně, která platí pro 
zaměstnavatele a zaměstnance v působnosti ALDP, OS DLV. 
Upravuje vzájemnou spolupráci smluvních stran a v rámci 
daném právními předpisy stanovuje vyšší nebo další práva 
zaměstnanců a zaměstnavatelů (členů svazu) v souvislosti 
s jejich pracovněprávními vztahy. -IŠ-
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Trvalo udržateľné 
hospodárenie v lesoch EU
Rada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospo-
dárstvo (AGRIFISH) na svojom online zasadnutí v novem-
bri 2020 vyjadrila jednoznačné stanovisko ohľadom budúc-
nosti stratégie Európskej únie (EÚ) pre lesy. Po Európskom 
parlamente je tak druhou kľúčovou inštitúciou EÚ, ktorá pri-
stúpila k tomuto kroku.

Diskusia agroministrov nadväzovala na nedávno pri-
jaté závery Rady Európskej únie k budúcej stratégii pre 
lesy. Túto stratégiu by mala Európska komisia zverejniť za-
čiatkom roka 2021. Keďže Rada EÚ pozostáva zo zástup-
cov všetkých členských štátov, spomínané závery sú doku-
mentom, ktorý reprezentuje spoločné stanovisko európskej 
„dvadsaťsedmičky“.

Odkaz, ktorý vyslali ministri členských štátov, je jasný 
a zrozumiteľný – Bez lesov to nepôjde. Bez nich môžeme 
zabudnúť na ambiciózne ciele, ktoré sú v Európskej zelenej 
dohode a ktoré majú prispieť k plneniu našich medzinárod-
ných záväzkov vyplývajúcich napr. z Parížskej klimatickej do-
hody alebo globálnych cieľov udržateľného rozvoja. Zdravé 
a odolné lesy, ktoré spoločnosť chráni a využíva udržateľným 
spôsobom, sú preto riešením.

Aj keď tento odkaz nie je ničím novým, vo svetle spomí-
naných záväzkov nadobúda významnejší rozmer. Dosiah-
nutie rovnováhy všetkých troch dimenzií trvalej udržateľ-
nosti sa do budúcna stáva ešte väčšou výzvou. Ministri preto 
potvrdili, že nadchádzajúce zverejnenie novej stratégie pre 
lesy vnímajú ako zásadný krok v kontexte súčasných výziev, 
akými sú ochrana klímy, zachovanie biodiverzity a rozvoj 
biohospodárstva.

Ministri zároveň zdôraznili, že kľúčovým nástrojom, ako 
zabezpečiť, aby lesy plnili široké spektrum funkcií na pro-
spech spoločnosti, je trvalo udržateľné hospodárenie v le-
soch. Koncept, ktorý v sebe integruje aj potrebu zachovania 
biodiverzity. Koncept, ktorý má korene v európskej lesníckej 
tradícii a ktorého obsah i princípy sú systematicky vyvíjané aj 
na medzinárodnej úrovni.

V Európe je tomu tak už tridsať rokov v rámci minister-
ského procesu FOREST EUROPE. Je preto dôležité, aby bu-
dúca stratégia EÚ pre lesy bola postavená na tomto medzi-
národne uznanom koncepte. To je predpoklad na to, aby 
stratégia mohla byť vyváženým dokumentom, rešpektujúcim 
multifunkčnosť lesov, a tým aj nástrojom na zosúladenie rôz-
nych záujmov a politík EÚ súvisiacich s lesmi.

Slovenská republika v rámci zasadnutia agroministrov po-
zitívne hodnotila skutočnosť, že Rada EÚ považuje adaptá-
ciu lesov na klimatickú zmenu za jednu z prioritných oblastí. 

Štátny tajomník agrorezortu SR Andrej Gajdoš na konfe-
rencii zdôraznil, že v súvislosti s klimatickou zmenou musia 
byť ochrana a zvyšovanie odolnosti potenciálu lesov jednou 
z kľúčových priorít budúcej stratégie EÚ pre lesy.

Ministri zároveň zdôraznili dôležitosť fi nančnej podpory 
a realizácie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Úlohu 
v tomto zmysle zohráva Spoločná poľnohospodárska politika 
aj ďalšie fi nančné nástroje EÚ. Na záver rokovania apelovali 
na Európsku komisiu, aby vzala do úvahy prijaté závery Rady 
pri príprave obsahu budúcej stratégie pre lesy. -TI-

EU a vývoz neopracovaného 
dřeva z ČR
Česká republika aktuálně vyváží nejvíce dřeva v rámci celé Ev-
ropské unie. V roce 2019 Česko vyvezlo 14,4 milionu krych-
lových metrů kulatiny. To odpovídá více než 25 procentům 
veškerého exportu kulatiny ze zemí EU, jak vyplývá z údajů 
Eurostatu. Pro srovnání, mnohem větší Německo vyvezlo 
ve stejném roce 8,8 milionu kubíků kulatiny a Polsko jenom 
4,6 milionu.

Kulatina představuje neopracované dřevo, tedy „svazky 
klád“, které Česko opouštějí třeba v plně naložených náklad-
ních vlacích nebo po silnici, kde export obstarávají kamiony 
či nákladní vozy.

Vývoz neopracovaného dřeva z ČR dramaticky narostl 
po roce 2017. Třeba ještě v roce 2010 export kulatiny z ČR 
představoval pouze 4,7 procenta celkového exportu EU. 
V roce 2015 se pak jednalo o 11,5 procenta.

Růst vývozu souvisí s kůrovcovou kalamitou, která v uply-
nulých letech, zejména kolem roku 2018, decimovala české 
lesy zvláště závažně a způsobuje nárůsty těžby dřeva. Z dat 
Eurostatu plyne, že v letech 2010 až 2016 se každoročně vytě-
žilo v ČR asi 15 až 18 milionů kubíků kulatiny, ale v roce 2019 
to bylo už více než 32 milionů. To je v historii novodobé ČR 
zdaleka nejvyšší údaj.

Napadené stromy je nutné rychle dostat z lesa, by se kůro-
vec dále nešířil. Kapacita českých pil však nestačí takový ob-
jem dřeva zpracovat, takže to se vyváží třeba až do Číny. Vý-
voz dřeva v neopracované podobě, tedy ve formě kulatiny, 
připravuje Česko o obrovské národní bohatství. Kulatina má 
totiž nízkou přidanou hodnotu. Přidaná hodnota by vznikala, 
kdyby se dřevo pořezalo na českých pilách a následně se z něj 
stavěly dřevostavby, vyráběl nábytek nebo třeba hudební ná-
stroje. Surové dřevo se zhodnocuje ještě i tím, že se využije 
pilina, z níž se dají vyrobit pelety nebo brikety. Bohužel, k to-
muto zpracování českého dřeva však dochází v masivní míře 
až za hranicemi, třeba v Rakousku nebo Německu.

Česká republika dle kvalifi kovaných odhadů přichází vývo-
zem neopracovaného dřeva nízké přidané hodnoty o zhruba 
60 miliard korun ročně. V Česku se totiž zpracuje jen zhruba 
polovina vytěženého dřeva. Klíčovým důvodem je nedosta-
tečný provoz na českých pilách, který způsobuje nedostatek 
zaměstnanců. Chybí ale také pily samotné a komplexní zpra-
covatelské závody, které ze zbytkového dřeva vyrábějí pelety 
nebo brikety. Takových závodů sice přibývá, ale pomalu. Pře-
kážkou je třeba i pomalá výstavba, daná zdlouhavými povo-
lovacími řízeními. To by však mohl zrychlit připravovaný nový 
stavební zákon.

Papírenský průmysl zpracovává běžně jen asi 14 % vytěže-
ného dřeva, se zvyšováním kůrovcové těžby je toto procento 
ještě nižší.

Zpracováno podle údajů EU (Eurostat) 
a textu ing. Lukáše Kovanday, Ph.D. (NERV)
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Stroj na výrobu speciálního 
papíru na odnosné tašky
Mondi, celosvětový lídr v oblasti papíru a obalových mate-
riálů a obalů, uvedl ve svém českém závodě ve Štětí do pro-
vozu modernizovaný papírenský stroj. Ten se díky investici 
67 milionů EUR stane prvním papírenským strojem své kate-
gorie, zaměřeným na speciální papíry vyráběné z nových ale 
i recyklovaných vláken, určené na zajištění produkce odnos-
ných nákupních tašek, s upřednostněním udržitelnosti bez ja-
kéhokoliv kompromisu v pevnosti a nosnosti materiálu.

Investice reaguje na rostoucí preference spotřebitelů 
a legislativní změny, vedoucí ke snížení plastového odpadu 
a demonstruje závazek společnosti podporovat cirkulární 
ekonomiku.

Rekonstruovaný papírenský stroj vyrobí každoročně 
až 130 tisíc tun speciálního papíru, což znamená, že Mondi 
bude mít nejširší produktové portfolio pro oblast produkce 
spotřebitelských nákupních tašek v Evropě. To zahrnuje 
druhy nového bílého a hnědého papíru a recyklovaný papír 
různých tříd, který může být využit ve velké škále odnosných 
tašek pro obchody s módou až po online supermarkety a do-
nášku do domu. Dvouvrstvý papír EcoVantage vyráběný no-
vým strojem se skládá z recyklovaných a udržitelným způ-
sobem vyrobených čerstvých vláken a je samozřejmě 100% 
recyklovatelný.

Kalle Taari, Head of Strategy & Product Management 
Kraft Paper, Mondi, řekl: „Chceme zprostředkovatelům a ma-
jitelům jednotlivých značek nabídnout pro jejich maloob-
chodní a online aktivity udržitelné a 100% recyklovatelné 
produkty na bázi papíru. Papír vyrobený na tomto stroji se dá 
využít pro výrobu produktů, které nabízí přirozený vzhled, 
skvělé vlastnosti pro potisk a nosnost, což jsou ty nejdůleži-
tější předpoklady pro spotřebitelské nákupní tašky. Jsme rádi, 
že v průběhu roku 2021 budeme moci představit několik va-
riant a možností produktů z naší řady EcoVantage.“

Technické parametry
Nově vyráběný papír bude mít šířku 4,4 metru a plošné hmot-
nosti od 70 do 135 g/m².

Řada papírů EcoVantage může být vyráběna hlavně z no-
vého materiálu na bázi buničinových vláken a nabízí také 
kombinaci vláken sestávající až ze 100 % recyklovaného 
vlákna. Kombinace nových a recyklovaných vláken může být 
stanovena tak, aby byla k dispozici požadovaná nosnost vý-
sledného obalu k udržení hmotnosti potravinářských i mód-
ních výrobků.

Vláknina pochází ze dřeva z lesů obhospodařovaných udr-
žitelným způsobem. Josina van der Velden

Nová archovací linka v UPM

Na konci října 2020 uvedla nadnárodní společnost UPM 
ve fi nské papírně Kymi do plného provozu čtvrtou archovací 
linku a tím se významně posílila pozice UPM na trhu formáto-
vaných archových tiskových papírů. Kromě toho byla v sou-
vislosti s touto investicí také optimalizována kooperace vý-
roby mezi mezi závody UPM Kymi a UPM Nordland Papier 
v Německu.

Nová archovací linka zahrnuje velkoformátovou příčnou 
řezačku, dopravní pásy a také balicí linku a je dalším význam-
ným přírůstkem do provozu integrovaného závodu UPM 
Kymi. Nové zpracovatelské zařízení bylo postaveno v původ-
ním skladu, který byl pro tento účel speciálně přestavěn. Celý 
projekt byl dokončen bezpečně a úspěšně navzdory mnoha 
omezením v souvislosti s omezeními Covid-19.

UPM Communication Papers je přední světový výrobce 
grafi ckých (tiskových) papírů a nabízí svým zákazníkům 
v reklamním, vydavatelském a kancelářském sektoru širokou 
škálu produktů. Společnost UPM Communication Papers 
se sídlem v Německu má přibližně 8 000 zaměstnanců.

Papírna UPM Kymi se nachází 140 kilometrů od Helsinek 
v městě Kuusankoski poblíž Kouvola ve Finsku. Byla založena 
již v roce 1872 a je součástí velkého integrovaného závodu 
na výrobu papíru, buničiny ale i energie.

Skupina UPM se skládá ze šesti obchodních oblastí: UPM 
Biorefi ning, UPM Energy, UPM Rafl atac, UPM Speciality Pa-
pers, UPM Communication Papers a UPM Plywood. Po ce-
lém světě skupina zaměstnává více než 18 700 lidí a její tržby 
se pohybují kolem 10,2 miliard EUR ročně.
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Svět vlnitých lepenek

Vlnitá lepenka je materiálem, konstruovaným z jedné nebo 
více zvlněných vrstev papíru a krycích vrstev, které mohou 
být z recyklovaných papírů a kartonů, ale i kraftlineru, nebo 
skládačkové lepenky.

Výrobu vlnité lepenky si nechal patentovat už v roce 1871 
Američan Albert Jones. Letos tomu tedy bude již 150 let. Tra-
duje se, že první zvlňovací stroj si vynálezce vyrobil z uprave-
ných hlavní vysloužilých děl z americké občanské války, získa-
ných přímo do generála Custera. Inspirací k tvarování papíru 
do prostorovějšího, pevnějšího, zvlněného objemu mu bylo 
plisování dámských sukní.

Již v roce 1883 pak byla v Londýně uvedena do provozu 
první evropská továrna na výrobu vlnité lepenky. Vlnitá le-
penka je dnes dominantním obalovým materiálem, přede-
vším ve skupinovém a přepravním balení.

Soutěž SVVL ČR
Čtrnáctý ročník celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky, 
tentokrát zaměřený na nejlepší model letištního terminálu 
budoucnosti, vyhrála Alena Špičáková ze SPŠS z Brna. Druhé 
místo a Cenu zaměstnanců HSF System získal model ze školy 
z Valašského Meziříčí. Třetí místo obsadil Kolín. Nejlepší mo-
dely v soutěži vybrala odborná porota, složená ze zástupců 
pořadatele soutěže – společnosti HSF System – a odborného 
partnera soutěže, kterým je Svaz výrobců vlnitých lepenek, 
ze šesti fi nalistů.

Ve 14. ročníku bylo úkolem studentů navrhnout a vytvo-
řit originální model letištního terminálu (budoucnosti) a uká-
zat jeho vnitřní uspořádání. To vše výhradně z vlnité lepenky, 
ekologického materiálu, který je šetrný k životnímu prostředí 
a který významně propaguje SVVL. Soutěže se účastní střední 
školy zaměřené na stavebnictví a další obory s tím související.

Ve fi nálovém kole hodnotila porota modely studentů 
z OSŠP a mediální tvorby Kolín, SPŠS Valašské Meziříčí, PSŠ 
Letohrad, SPŠS Pardubice a SPŠS Brno.

Vzhledem k současné koronavirové situaci se fi nálové kolo 
uskutečnilo bez osobní účasti studentů, kteří se připojili k vy-
hlášení výsledků alespoň prostřednictvím online konference. 
„Všichni fi nalisté odvedli pořádný kus práce. Co mě ale nej-
více potěšilo, je to, že tato mladá generace má v sobě velké 
odhodlání a chuť na sobě tvrdě pracovat. Budeme je v tom 
určitě podporovat minimálně dalším pokračováním této sou-
těže,“ konstatoval Jan Hasík, ředitel stavební společnosti HSF 
System, která byla pořadatelem a generálním partnerem 
soutěže.

Odbornou porotu nejvíce oslovila již zmíněná Alena Špi-
čáková ze SPŠS Brno se svým velmi futuristickým mode-
lem letištního terminálu. Na druhém místě se umístil Daniel 
Škrla ze SPŠS Valašské Meziříčí. Jeho model zaujal porotu ze-
jména propracovanou nadzemní částí, ale také jejím propo-
jením s podzemní částí. Třetí místo pak získala skupina stu-
dentů z OSŠP a mediální tvorby Kolín s modelem terminálu 
ve tvaru velryby. Cenu za inovativní přístup, kterou udělili 
zaměstnanci společnosti HSF System, získal model z Valaš-
ského Meziříčí.

Wellpappe Austria Awards 2020
Již pošesté v řadě ocenilo sdružení Wellpappe Austria Fo-
rum nejlepší obaly z vlnité lepenky v danom roce. Nezávislá 
odborná porota vybrala fi nalisty a stanovila vítěze z celkem 
37 účastníků soutěže. Cena Wellpappe Austria se uděluje 
v šesti kategoriích kreativitou počínaje a trvalou udržitelností 
konče. V kategorii mladých talentů o umístění rozhoduje hla-
sování na Facebooku. Kvůli nařízením platným při pandemii 
covid-19 byly ocenění a certifi káty předány pouze jako sou-
část malé oslavy ve Vídni. Vítězné obaly je možno shlédnout 
na www.wellpappe.at.
V jednotlivých kategoriích zvítězily následující exponáty:
• kreativní obal: Rondo Ganahl St. Ruprecht, „výčepní věž“, 

inovativní bag-in-box pro všechny druhy ovocných šťáv
• konstrukce: DS Smith Packaging Austria Kalsdorf, pře-

pravní krabice na závěsy dveří
• POS: Gruber Kartonagen, vzorový box Taurus 2, obal pro 

kabelové konektory
• displej: Margarethner Verpackungsgesellschaft, ruské 

kolo pro Coca-Colu
• udržitelný rozvoj: Dunapack-Packaging Mosburger, Vídeň, 

Just In-Paperbox
• mladé talenty: Barbara Huemerová, Mondi Grünburg, 

obaly ve tvaru závodních automobilů
Fórum Wellpappe Austria je reprezentantem rakouského 
průmyslu, zaměřeného na výrobu a zpracovávání vlnité le-
penky s členskými společnostmi DS Smith Packaging Austria, 
Dunapack Mosburger, Mondi Grünburg, Rondo Ganahl G, 
Smurfi t Kappa Interwell a Steirerpack. -TZ-
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Obalové papíry EcoWicketBag 
pro fl exibilní balení
Společnost Mondi, významný světový výrobce obalů, oba-
lových materiálů a papírů, představil pod značkou EcoWic-
ketBag nový papírový obal pro balení řady dětských plen vy-
ráběných společností Drylock Technologies. Na světový trh 
s hygienickými potřebami tak přináší Mondi nový udržitelný 
obal na bázi papíru.

Globální výrobce hygienických potřeb, společnost Dry-
lock, oslovil fi rmu Mondi s požadavkem na vytvoření udrži-
telnější alternativy k současným plastovým obalům na pleny. 
Základním požadavkem byla snadná přepravitelnost, vizuální 
atraktivita a ochrana výrobku – a to vše za předpokladu vyu-
žití obnovitelných materiálů a významného snížení uhlíkové 
stopy.

„Mondi jsme oslovili díky jejich zkušenosti v oblasti papí-
rových obalů a výjimečné znalosti celosvětového trhu s hy-
gienickými potřebami. Spotřebitelé hledají udržitelnější ba-
lení, které je šetrnější k planetě bez jakéhokoliv kompromisu 
ve vztahu k výrobku. S balením EcoWicketBag si mohou být 
spotřebitelé jistí kvalitou výrobku a udržitelností obalu,“ řekl 
ředitel R&D ve společnosti Drylock Technologies Werner 
Van Ingelgem.

Základní výhodou využití řešení založených na bázi papíru 
je možnost papír recyklovat a vědomí, že spotřebitelé spíše 
budou vědět, jak se obalu správně zbavit. Obal EcoWicket-
Bag se dá odevzdat jako druhotná surovina i v zemích s těmi 
nejpřísnějšími předpisy v oblasti recyklace. Podporuje tak cir-
kulární ekonomiku. K dispozici je také EcoWicketBag vyro-
bený z plně kompostovatelných materiálů.

Společnost Mondi také zajistila, že EcoWicketBag je v sou-
ladu se současnými výrobními procesy používanými Drylock 
Technologies, což znamená, že jde o první řadu sáčků spoje-
ných v jednom balení, které se dají plnit a uzavírat na v sou-
časnosti používaných strojích.

„S našimi klienty úzce spolupracujeme za využití na zá-
kazníky zaměřeného přístupu EcoSolutions a vytváříme tak 
obaly, které odpovídají svému účelu – tam, kde je to možné, 
použijeme papír a tam, kde je to užitečné, použijeme plast. 
Při spolupráci s Drylock Technologies bylo důležité snížit 
množství použitého plastu, dosáhnout cíle udržitelnosti na-
stavené naším zákazníkem a ochránit výrobek pro zákaz-
níky. Díky tomu, že jsme již od počátku úzce spolupracovali 
a pokládali ty správné otázky, byli jsme schopní vše výše uve-
dené splnit,“ řekl generální ředitel Mondi Bags ve Štětí, Pat-
rick Maurer.

O společnosti Mondi
Mondi je přední globální obalový a papírenský koncern, který 
vytváří inovativní a udržitelná obalová a papírenská řešení, 
odpovídající zásadám udržitelnosti. Podnikání společnosti je 
plně integrováno do hodnotového řetězce – od lesního hos-
podářství a výroby buničiny, papíru, kartonů a lepenek, ale 
i plastových fólií, až po vývoj a výrobu účinných průmyslo-
vých a spotřebitelských obalových řešení. Středobodem zá-
kaznicky orientovaného přístupu EcoSolutions je právě stra-
tegie udržitelnosti.

Mondi Paper Bags, obchodní divize Mondi Group, je jed-
ním z největších mezinárodních výrobců papírových sáčků, 
pytlů a odnosných tašek pro průmyslové využití, a to díky roč-
ním prodejům přesahujícím pět miliard kusů.

Specializované středisko na plnicí zařízení se jmenuje Na-
tro Tech a aplikační centrum Bag Application Centre vyvíjí 
a testuje inovativní obalová řešení. Judith Wronn

Papír pro přímé balení potravin

Společnost KRPA Paper z Hostinného vyvinula a vyrábí ino-
vativní nepromastitelný a bariérový papír KH PACK®. Je to 
výborný trvale udržitelný material, určený k přímému ba-
lení potravin. Povrchové ošetření papíru umožňuje nejen 
bezpečné spotřebitelské zabalení a přemístění příslušného 
potravinářského zboží, ale navíc dovoluje baleným potra-
vinám dýchat. Nedochází tak k velmi rychlému chuťovému 
a vzhledovému znehodnocení zabalených a aexpedovaných 
potravin.

Papír KH PACK® je skvělou náhradou obvykle používa-
ných problematických vícevrstvých materiálů, jakými jsou na-
příklad bezdřevé nebo recyklované papíry zušlechtěné ná-
nosem polyetylénové fólie. U aplikací, kde je kladen důraz 
na odolnost vůči vyšším teplotám, je nabízena také speciální 
kvalita HT (high temperature).

Nepromastitelný balicí papír KH PACK® je bílý, bezdřevý, 
strojně hlazený (MF) papír, který je vyráběn o plošných hmot-
nostech v rozsahu 30–70 g/m².

Papír výrobce může zpracovat podle přání zákazníka 
do rolí nebo typických i atypických rozměrů archů, které jsou 
zabaleny k expedici do rysů nebo krabic.

Nepromastitelný a bariérový papír KH PACK vykazuje tyto 
parametry:
• spolehlivě zabrání průniku tuků a vlhkosti
• má volitelný stupeň nepromastitelnosti
• jsou možné upravitelné bariérové vlastnosti
• je výborně zpracovatelný a lepitelný
• je snadno potiskovatelný fl exotiskem i ofsetem
• papír je certifi kovaný a bezpečný pro přímý styk 

s potravinami
• neobsahuje perfl uoroktanovou kyselinu (PFOA)
• je dostupný s certifi kátem FSC®
• papír je kompostovatelný a recyklovatelný
Předmětný nepromastitelný papír muže být použit k balení 
hamburgerů, wrapů a baget v rychlém občerstvení, k ba-
lení lahůdek, dortů a jiných cukrovinek a na okrasné papí-
rové podložky „rozetky“ pod dorty a zákusky. Vhodný je také 
k balení a jako prokladový materiál tvrdých sýrů, na obaly 
na máslo, margarín a další tuky, k balení a prokladu uzenin, 
suchých salámů, pršutů, k bezpečnému zajištění transportu 
mletého masa a také jako podkladový papír, nebo třeba 
do krabic pod pizzu.

Společnost KRPA Paper z Hostinného je tradičním českým 
papírenským výrobcem. Firma byla založena již v roce 1835 
a v loňském roce tak oslavila 185. výročí svého trvání. -TI-
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 Building of a recycling line for used 
beverage cartons

Stora Enso and Tetra Pak are join-
ing forces to explore the possibility of 
building a new recycling line to signif-
icantly increase the recycling of used 
beverage cartons in Central and East-
ern Europe.

The two partners are initiating a fea-
sibility study to assess the viability of 
building a large-scale recycling line for 
Used Beverage Cartons (UBC) at Stora 
Enso’s Ostrołęka Mill in Poland. In the 
model Stora Enso would pulp and sep-
arate the fi bers from used beverage 
cartons at its Ostrołęka Mill and use the 
recycled fi bers as a raw material, while 
Tetra Pak would secure the recycling 
and reuse of polymers and aluminium 
which shall be processed by a dedi-
cated partner. If realised, the annual ca-
pacity of the new recycling line would 
be 50 000 tonnes of UBC. This would 
be a signifi cant increase in recycling ca-
pacity for beverage cartons across Eu-
rope, boosting the European beverage 
carton recycling rate from the cur-
rent 51%. In the fi rst stage the recycled 
post-consumer beverage carton mate-
rial would come from countries in Cen-
tral and Eastern Europe.

The feasibility study is expected 
to be completed in six months, after 
which the possible decisions about the 
project and timeline would be con-
fi rmed. Mandi Alaterä

Mondi scoops six awards for its 
expertise in Turkish packaging 
competition
Mondi, a global leader in packaging 
and paper, has scooped six compe-
tency awards in the prestigious Turkish 
Crescents and Stars for Packaging 2020 
Competition, organised by the Turkish 
Packaging Manufacturer’s Association.

The company’s innovative ap-
proaches to sustainable and eff ective 
packaging solutions were recognised in 
four diff erent categories:
Industrial and Transportation:
• Cable Reel from Mondi Adana Plant
• FloralBox from Mondi Tire Plant
Flexible Packaging:

• Unilever Recyclable PP Base Soup 
Packaging from Mondi Kalenobel

• Orkla Metal Free Structure for Chips 
from Mondi Kalenobel

Food:
• Safe Bottle Box from Mondi Kara-

man Plant
Point of Sale, Presentation and Storage 
Products:
• One Piece from Mondi Izmit Plant
Almost 280 diff erent packaging prod-
ucts were assessed across the 13 award 
categories in the ninth Crescents and 
Stars for Packaging competition. The 
award wins demonstrate Mondi’s cross-
market approach to packaging, span-
ning a range of industries and serving 
very diverse business and consumer 
audiences.

The winners of the Crescents and 
Stars for Packaging Competition 2020 
will be presented with Gold, Silver and 
Bronze trophies at a later date, once 
large scale gatherings are permitted 
due to the pandemic. Judith Wronn

Energy Effi  ciency Network ChePap 
Rhein-Ruhr -Renewed Success
Mitsubishi HiTecPaper and 13 other 
companies from the chemical and pa-
per industry in North Rhine-West-
phalia save a further 113 million kilo-
watt hours of energy and thus over 
36,000 t of CO2 per year.The Energy Ef-
fi ciency Network ChePap Rhein-Ruhr 
has again drawn a positive balance. Af-
ter considerable energy savings were 
achieved through close cooperation be-
tween 2016 and 2018, the second pe-
riod from 2018 to 2020 also produced 
positive results with the14 companies 
from the NRW chemical and paper in-
dustry. In addition to the 158 million kil-
owatt hours of energy saved per year 
from the fi rst term, additional 113 mil-
lion kilowatt hoursper year have now 
been saved. The savings from the cur-
rent round correspond to a CO2 reduc-
tion of 36,477 tons per year –which 
is after all the CO2 footprint of 3,500 
German citizens.This great successs-

hows that it is worthwhile to approach 
and implement innovations as part of 
a network. Because one thing is clear: 
Many obvious savings have been imple-
mented in energy-intensive industries 
such as the chemical and paper indus-
tries for years. However, further syner-
gies can be achieved through mutual 
exchange between companies and in-
dustries. The energy effi  ciency network 
initiative of the federal government 
with business associations off ers an ex-
cellent basis for this.

Gerd Finkenhofer, Energy Manager 
at Mitsubishi HI TecPaper, explains: “In 
addition to the specifi c energy-saving 
goals and results that are required for 
the national energy transition to suc-
ceed, I particularly value the cross-sec-
tor networking. This year, all energy-in-
tensive companies had to convert their 
energy management systems to a re-
vised standard in accordance with DIN 
EN ISO 50001: 2018. Targeted special-
ist presentations at our network meet-
ings and the forum for exchange were 
therefore of great importance to me. 
At the beginning of October, we were 
able to successfully implement the de-
sired recertifi cation of the energy man-
agement system, which was fi rst certi-
fi ed in 2011.”

Mitsubishi HiTec Paper Europe 
GmbH is a German subsidiary of Mit-
subishi Paper Mills Ltd., Japan, one of 
the world’s leading manufacturers of-
specialty paper. The roughly 780 em-
ployees at Mitsubishi HiTec Paper 
Europe produce high-quality direct 
thermal, inkjet, carbonless, label and 
barrier papers at two tradition-rich lo-
cations in Bielefeld and Flensburg.
 Ralf Buhl

Fedrigoni acquires Industrial 
Papelera Venus
Fedrigoni has completed the acquisition 
of Mexico-based Industrial Papelera Ve-
nus to reinforce its presence in Central 
and South America and expand its mar-
ket penetration in the southern USA.
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Industrial Papelera Venus has a turn-
over of approximately 18 million USD 
and employs one hundred people. It is 
one of the leaders in the development, 
production, and distribution of self-ad-
hesive materials in the region.

„This move is in line with our growth 
strategy in the increasingly promising 
self-adhesive labels sector, which also 
includes the recent acquisition of Rit-
rama, and is consistent with our plan to 
diversify our market penetration geo-
graphically,“ said Marco Nespolo, CEO 
of Fedrigoni Group. „The new entry will 
allow us to increase our production ca-
pacity, broaden our off er, create favora-
ble procurement synergies, reinforce 
our presence in Central and South 
America and expand our market in the 
southern USA, areas we are very inter-
ested in.“

This acquisition, the third in two 
years, further strengthens Fedrigo-
ni’s position as third in the world in the 
pressure-sensitive labels sector with the 
Arconvert, Manter, and Ritrama brands.

Along with many plants in Italy and 
Spain, Fedrigoni already has produc-
tion sites in China, Chile, and Bra-
zil. ‘We have seen our pressure-sensi-
tive labels division being fundamental 
to support the entire supply chain of 
health and essential necessities in this 
Covid-19 worldwide crisis. This divi-
sion is increasingly competitive and 
extensive in a sector that is continu-
ally expanding at a global level,’ added 
Nespolo. -L&L-

Expanding pulp and board capacity 
at Skoghall Mill
Stora Enso has decided to commence 
a feasibility study and environmental 
permit application process on enhanc-
ing and expanding the pulp- and board-
making capabilities at its Skoghall Mill 
in Sweden. The investment would lev-
erage the already strong mill into an in-
tegrated, highly cost-competitive and 
environmentally-friendly producer of 
packaging board and bleached soft-
wood market pulp. The investment 
would serve customers globally and 
further establish Stora Enso as a pro-

vider of high-quality, renewable pack-
aging materials.

The feasibility study will evaluate 
a possible upgrade and expansion of 
existing integrated pulp capacity from 
370 000 tonnes to 780 000 tonnes 
annually and a possible increase of 
120 000 tonnes in board capacity. Af-
ter the investment, the mill would be 
integrated close to 100%, with an ad-
ditional 220 000 tonnes of softwood 
market pulp. This would enable a fur-
ther increase in cost-competitive board 
production. The project would also sig-
nifi cantly lower the fossil CO2 emissions 
of production. The fi ndings of a re-
cently completed pre-feasibility study 
supported continuation of the invest-
ment process.

If the investment is approved fol-
lowing the feasibility study and envi-
ronmental permit application process, 
the capital expenditure for the upgrade 
and expansion is estimated to be ap-
proximately EUR 800–850 million. The 
feasibility study is expected to be com-
pleted by the end of 2021. Production 
would start earliest in Q4/2023. Cur-
rently, Skoghall Mill has an annual pro-
duction capacity of 885 000 tonnes of 
packaging board. Ulrika Lilja

International Paper and Corrugated 
Packaging bussines in Turkey
International Paper has entered into an 
agreement to sell its 90.38% ownership 
interest in Olmuksan International Pa-
per to Mondi Group for approximately 
€66 million. The Olmuksan business in-
cludes corrugated packaging facilities 
in Turkey with an approximate annual 
revenue of Euro 150 million.

The transaction is expected to close 
in the fi rst half of 2021, subject to cer-
tain closing conditions and regulatory 
approvals. This action is in line with In-
ternational Paper’s strategy to serve 
markets from an advantaged position. 
Corrugated packaging remains a strate-
gic business for International Paper in 
EMEA. -PN-

Walki’s new reel wrapping paper, 
Walki®Reel Wood, is entirely 
wood-based
With a wood-based reel wrapping pa-
per entirely made of wood, Walki is 
helping the publishing industry to mini-
mise its carbon footprint.

When graphical paper for maga-
zines is transported to the printer, the 
paper reels needs to be protected. 
Walki has developed a 100% wood-
based reel wrapping paper, where the 
protective polymer barrier is made with 
tall oil.

Walki®Reel Wood is made of 100% 
renewable raw materials: plant-based 
tall oil and paper. In addition, we can 
potentially reduce the amount of the 
polymer component by more than 
20%. As tall oil is a side product from 
pulp production, no additional forest 
needs to be harvested to acquire it.

The Walki®Reel Wood was devel-
oped in collaboration with a customer. 
Other customers have also shown 
a great interest in the fossil-free wrap-
ping paper as it helps them and their 
customers, such as publishing houses, 
to reduce carbon footprint.

Walki uses the wrapping paper also 
for its own use in the Valkeakoski and 
Pietarsaari plants in Finland and in 
Steinfurt in Germany, in an eff ort to cut 
down on the company’s own carbon 
footprint. There are also plans to start 
using Walki®Reel Wood in Walki’s UK 
plant in Garstang. Carlo van Houtum
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UPM and Domtar Paper Co.
UPM and the US-based pulp and paper 
producer Domtar Paper Company LLC 
have signed an agreement for UPM 
to acquire the total annual kraft lignin 
production of Domtar’s Plymouth Mill 
in North Carolina, USA as of January 
2021. This step enables UPM to expand 
its role in the growing lignin business 
and diff erent application segments.

Following the agreement, UPM will 
increase its supply of kraft lignin by 
more than 20.000 metric tonnes an-
nually. Part of the supply will be used 
to complement the existing UPM Bi-
oPivaTM product family. UPM lignin 
products will be sold globally through 
UPM’s sales network and are sup-
ported by strong technical expertise.

Kraft lignin products such as UPM 
BioPivaTM are used as a renewable al-
ternative to fossil-based products in 
a growing range of applications, such 
as lignin-based phenolic resins. They 
off er high technical performance, with 
a considerably improved environmen-
tal footprint.

UPM is currently building an in-
dustrial scale biochemicals refi n-
ery in Leuna, Germany, to produce 
biobased Monoethylene Glycol (Bi-
oMEG), Monopropylene Glycol (Bi-
oMPG) and industrial sugars as well as 
renewable functional fi llers and lignin 
from sustainably sourced hardwood.
 Juuso Konttinen

Renewcell selects Valmet as the main 
equipment supplier for Sundsvall 
textile recycling plant in Sweden
Renewcell and Valmet have signed 
a contract for Valmet to deliver the 
main equipment for Renewcell’s 
planned 60,000 metric tonne capacity 
textile recycling plant at Ortviken indus-
trial site in Sundsvall, Sweden. This is 
a major milestone in the establishment 
of the fi rst of its kind commercial scale 
textile recycling plant in the world. Re-
newcell’s new Ortviken plant is sched-
uled to begin operations in the fi rst 
half of 2022. The value of the order is 
around EUR 25 million. The order is in-
cluded in Valmet’s orders received of 
the fi rst quarter 2021.

Through its patented process, Re-
newcell is able to upcycle cellulosic tex-
tile waste, such as cotton and viscose 
clothes, transforming it into a dissolv-
ing pulp product called Circulose®, pro-
duced from 100% recycled textiles. 
In 2018 Renewcell opened a demon-
stration plant in Kristinehamn, Swe-
den, which can produce up to 4,500 
tonnes of Circulose® per year. The new 
Ortviken plant will have a capacity of 
60,000 tonnes per year with a possibil-
ity to increase the capacity in the future.

“This project is an excellent example 
of how we can utilize Valmet’s wide ex-
pertise in bio, pulp and paper technol-
ogy in textile recycling. In a project like 
this Valmet is not only a technology pro-
vider, but this is a joint journey. During 
the past year we have worked together 
to fi netune the technology for textile re-
cycling. We have utilized Valmet’s pilot 
machines at our Swedish and Finnish 
R&D centers to do test runs in turning 
recycled textile raw material into dis-
solving pulp sheets,” explains Rickard 
Andersson, Vice President, Fiber Pro-
cessing business unit, Valmet. -PI-

Mondi to open its fi rst paper bags 
plant to serve South American 
customers
Mondi, a leading global packaging and 
paper manufacturer, will open its new 
state-of-the-art paper bags plant in 
Cartagena, Colombia in January 2021. 
It will be Mondi’s fi rst operation in 
South America, reinforcing the group’s 
strength as a global paper bags sup-
plier with a wide local footprint. The 
new plant will enable Mondi to improve 
and grow its services to better serve 
customers in the region.

South America is home to more than 
250 cement plants requiring up to two 
billion cement bags per year. Cartagena 
is a strong location for the new plant, 
set up in a free-trade zone with good 
access to ports in Panama, the east 
coast of the United States, the Gulf of 
Mexico and other Caribbean ports.

“Our global network already in-
cludes 39 plants across 22 countries. 
We are excited to be expanding our 
footprint to Colombia, helping us to 
provide innovative, sustainable and 

customer-focused paper packaging so-
lutions to customers in South America 
who share our commitment to quality,” 
said Claudio Fedalto, Chief Operating 
Offi  cer Paper Bags, Mondi.

Mondi Cartagena will start produc-
ing its range of high performing paper 
bags in January 2021. Customers in the 
chemical, food and cement industries 
will benefi t from a broad portfolio of 
paper bags, optimised on-site to meet 
individual customer requirements. The 
plant is set up to start with one pro-
duction line with a capacity of approx-
imately 50 million bags per year. The 
plant will also off er a number of local 
employment opportunities in the Carta-
gena area. Josina van der Welden

Solenis to Increase Prices
Solenis, a leading global producer of 
specialty chemicals for water-intensive 
industries, including the pulp, paper, 
oil and gas, petroleum refi ning, chemi-
cal processing, biorefi ning, power and 
municipal markets, will increase prices 
by up to 8% on all polyacrylamide po-
lymers and retention aids across the 
EMEA region, eff ective March 1, 2021, 
or as customer contracts allow. The 
price increase is necessary due to the 
major impact on key feedstock costs.

Several Force Majeure situations at 
major acrylonitrile producers in EMEA 
and North America over the last few 
months have caused a shortage in 
product availability, signifi cant cost in-
creases and production and supply 
chain issues. Acrylonitrile is the key raw 
material for making acrylamide mono-
mer and polyacrylamide polymers used 
in papermaking.

Headquartered in Wilmington, Dela-
ware, the company has 39 manufac-
turing facilities and employs a team 
of approximately 5,200 professionals 
in 120 countries across fi ve continents.
 Todd Walter
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Obrázky výstižnější než slova

Naše doba je plná paradoxů. Na jedné straně roste obava, 
že automatizace a robotizace připraví mnoho lidí o práci 
a současně je čím dál větším problémem najít do mnoha 
profesí pracovníky. Řešením mohou být dělníci ze zahraničí. 
Jenže jak potom překonat jazykovou bariéru a efektivně je 
zaučit?

Práce na montážních linkách továren či ve skladech lo-
gistických center má mnoho společného. Zdánlivě se jedná 
o neustálé opakování jednoduchých úkonů, které by měl 
po krátkém zapracování zvládnout každý. Jenže skutečnost 
je jiná. Stále více je vyžadována fl exibilita a schopnost rychle 
reagovat na změny. To ovšem klade velké nároky na zapraco-
vání nových pracovníků i vytvoření takových pracovních pod-
mínek, aby práci dělali se zájmem, a tedy i kvalitně. Jen tak lze 
dosáhnout potřebnou efektivitu a minimalizovat chyby.

Jak ovšem vyřešit rozpor vyplývající z požadavku na schop-
nost činit správná rozhodnutí s potřebou zaměstnávat pra-
covníky, kteří v daném oboru postrádají kvalifi kaci a nemají 
ani potřebné zkušenosti a navíc třeba mluví různými jazyky? 
Možným řešením je využití vizuální komunikace.

Příkaldem může být závod společnosti Škoda Auto v Kva-
sinách, který je ve velké míře odkázán na využívání zahranič-
ních pracovníků. Proto zde jsou ideální podmínky pro zave-
dení unikátního projektu digitalizace montáže dProduction. 
Jeho základním prvkem jsou interaktivní a vizualizační panely. 
Díky nim má každý pracovník přístup k důležitým dokumen-
tům a informacím s patřičnými pracovními postupy, montáž-
ními návody a pokyny. Informace jsou přitom dostupné v ně-
kolika jazykových mutacích. Systém funguje obousměrně, 
takže je neustále přehled o činnosti každého pracovníka 
na lince. Tento inovativní projekt získal ocenění Automotive 
Lean Production Award 2019, protože významně šetří čas 
a zamezuje chybám.

Vizualizaci ve skladových procesech a prací s přepravními 
obaly pak například využila skupina Geis při řešení optimali-
zace ve skladu v Chomutově, které získalo ocenění Nejlepší 
projekt v kategorii Inovace roku 2019.

Zajímavou částí projektu je z tohoto pohledu vychystávání 
menšího zboží, které se zaskladňuje zdánlivě chaotickým způ-
sobem ( jde o uložení typově odlišného zboží na jedné pozici 
– např. tričko-kniha – s ohledem na parametry balení zboží 
určené ABC analýzou) v třípatrovém policovém systému osa-
zenému třídičkou. Chaotické uskladnění kupodivu urychluje 
proces expedice a balení, ovšem vyžaduje přesnou navigaci. 
Zaměstnanci jsou vybaveni mobilními terminály s prstovými 
skenery. Ty jim mimo optimální navigace ke zboží z vychys-
távané objednávky ukážou i přesný obrázek právě přidáva-
ného kusu včetně správné barevnosti, což snižuje chybovost 
celého procesu.

Skupina Geis je také partnerem projektu, na kterém pra-
cují výzkumníci pracovní skupiny pro služby dodavatelského 
řetězce (SCS) Fraunhoferova institutu v Norimberku. Vý-
zkumný projekt „LogiPICs – Logistické procesy v obrázko-
vém jazyce“ si klade za cíl vyvinout multikulturně srozumi-
telný komunikační nástroj, obrázkový jazyk, který jednoduše 
ukáže pracovní kroky.

Výzkumná skupina na Univerzitě aplikovaných věd v Augs-
burgu nejprve zkoumala základní pracovní procesy práce 
ve skladech a grafi cky je zpracovala. Úkolem Fraunhoferova 
institutu bylo potom vyhodnocení takto vytvořeného obráz-
kového jazyka. Testoval první návrhy na skupinách ze širší 
veřejnosti s cílem zjistit srozumitelnost a navrhnout úpravy, 
které povedou ke snadnějšímu pochopení obrázků. Získané 
poznatky byly využity k dalšímu vývoji jazyka. Ten byl poté 
testován pracovními skupinami – zaměstnanci logistických 
společností i laiky s migračním pozadím. Výsledky druhého 
testovacího kola přispěly opět ke zlepšení.

Obrázkový jazyk zprostředkovává novým zaměstnan-
cům pracovní procesy ve skladu pomocí piktogramů. Prak-
tický test, který proběhl v logistickém a technologickém cen-
tru skupiny ve Frauenaurachu, prokázal, že zaměstnanci byli 
schopni velmi dobře pracovat podle obrazových pokynů 
i bez předchozích znalostí.

Modulární kombinovatelná vizualizace logistických pro-
cesů zajišťuje, že obrázkový jazyk lze použít v různých ob-
lastech a pro různé logistické i výrobní procesy, prakticky 
ve všech oborech průmyslové činnosti. Díky tomu mohou 
být noví zaměstnanci vyškoleni přesně a v co nejkratším čase, 
což zlepšuje kvalitu a efektivitu provozních procesů a zvy-
šuje konkurenceschopnost práce. Obrázkový jazyk navíc při-
spívá i k nelehké integraci cizinců a pomáhá nekvalifi kova-
ným uchazečům najít a uplatnit se v zajímavém zaměstnání.
 -DS-
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Společnost ABB přidala ke svému ob-
líbenému vysoce výkonnému senzoru 
pro měření barev další nové profi ly, 
čímž vylepšila svoji špičkovou technolo-
gii a rozšířila schopnost výrobců papíru 
identifi kovat a vyřešit řadu potenciál-
ních výrobních problémů, včetně peč-
livého sledování profi lů nátěru. Funkce 
Color Profi les tak přidává hodnotu da-
nému senzorovému vybavení.

Nová technologie Color Profi les, 
která obsahuje technologii LED pro vy-
nikající měření, umožňuje snadnější 
identifi kaci variací barevného jasu, fl o-
rescence, neprůhlednosti a bělosti. To 
umožňuje operátorům přijmout ná-
pravná opatření k vyřešení problémů 
s operacemi velkoformátového tisku, 
s nerovnoměrně nanesenými povlaky 
(nátěry), nebo pro výrobce bílých kry-
cích linerů – stabilizace konzistence 
pokrytí.

Senzor, který je záměrně navržen 
pro rychlý a snadný upgrade ze senzoru 
ABB Smart Color, který je nyní ve fázi 
životního cyklu „omezené“, umožňuje 
rychlejší měření barev a UV barev, což 
usnadňuje automatizaci a řízení pro-
cesů, spolu s dalšími skenovacími sen-
zory ABB. Kompaktní modulární de-
sign optiky bez pohyblivých částí navíc 
snižuje náklady na údržbu a životní cy-
klus, zlepšuje přístup k daným službám 
a může mít za následek nižší nežádoucí 
krátkodobou variabilitu.

„Vysoce výkonný snímač měření ba-
rev s barevnými profi ly je skvělým pří-
kladem našeho závazku k neustálému 
vývoji produktů, jehož cílem je pomoci 
zákazníkům zlepšit jejich produktivitu 
i zisk,“ uvedl Robert Byrne, manažer vý-
voje softwaru, ABB Pulp & Paper. „Díky 
nové schopnosti Color Profi les a bez-
konkurenčnímu měření a ovládání ba-
rev od ABB se jedná o skutečně špičko-
vou technologii s jasnými výhodami pro 
celý papírenský průmysl.“

Stávající zákazníci mohou svým sys-
témovým investicím přidat hodnotu up-
gradem na novou funkci Color Profi les 
a papírenské provozy s připojením ABB 
Ability™ mohou dále těžit z operativní 
spolupráce s odborníky ABB na profi lo-
vých datech za účelem vylepšení výrob-
ních parametrů.

Společnost ABB je důvěryhod-
ným partnerem a předním dodavate-

lem zařízení pro průmysl papíru a celu-
lózy. Nabízí hluboké odborné znalosti 
a komplexní portfolio integrovaných di-
gitálních řešení, automatizačních a elek-
trifi kačních systémů, průmyslově zamě-
řených produktů a komplexních služeb, 
které pomáhají zákazníkům optimalizo-
vat všechny fáze procesu výroby papíru. 
Společnost má závazek sloužit výrob-
cům obalů, papíru, kartonů a lepenek 
a buničiny ke zlepšenít dostupnosti, vý-
konů, nákladů a kvality. ABB je aktivní 
po celém světě a má více než 1 000 pro-
fesionálů na výrobu papíru a celulózy, 
kteří slouží zákazníkům ve více než 
50 zemích.

130 let historie technologické společ-
nosti ABB
ABB je přední světovou technologic-
kou společností, která iniciuje transfor-
maci fi rem a průmyslu k dosažení pro-
duktivnější a udržitelnější budoucnosti. 
Spojením softwaru s portfoliem elektri-
fi kace, robotiky, automatizace a pohybu 
posouvá ABB hranice technologie a vý-
konu na novou úroveň. S historií fi rmy 
sahající přes více než 130 let je úspěch 
společnosti zajišťován přibližně 110 ti-
síci talentovanými zaměstnanci, pracu-
jícími ve více než 100 zemích.

Společnost ABB upgraduje vysoce výkonný snímač měření barev 
o barevné profi ly pro nepřetržité měření a vylepšenou kvalitu papíru
Robert Byrne, ABB, Westerville, Ohio, USA
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Papíry pro udržitelné balení čokolády

Významná papírenská společnost Sappi podporuje snahu vý-
robce čokolády o inovace v oblasti balení. Pro sekundární ba-
lení svých speciálních druhů čokolády „Tiny Tony“ do nově 
navržených sáčků vyžadoval nizozemský výrobce čokolády 
Tony‘s Chocolonely tepelně svařitelné řešení na bázi papíru. 
Se společností Sappi Guard Nature MS poskytl garant ino-
vace Sappi výrobci čokolády ideální papírové řešení. Sub-
strát vykazuje dobré výsledky tisku a poskytuje dojem vysoké 
hodnoty. Ale co je nejdůležitější, perfektně doplňuje kon-
cept společnosti díky své ohleduplnosti k životnímu prostředí 
a udržitelnosti.

Vysoké standardy na všech úrovních
Nizozemská společnost a značka Tony‘s Chocolonely je zcela 
výjimečným výrobcem čokolády a od svého založení v roce 
2005 učinil pozoruhodné pokroky. Barevně zabalená sladká 
pokušení společnosti sahají od tradičních příchutí, jako je 
mléčná čokoláda, až po vkusná dobrodružství, jako je preclík 
z tmavého mléka nebo bílý malinový popping candy. Tony‘s 
Chocolonely vyrábí a prodává čokoládové tyčinky, které peč-
livě dodržují zásady férového obchodu a staví se proti jakým-
koli praktikám otroctví, dětské práce nebo jakémukoli jinému 
druhu vykořisťování.

S ohledem na tyto vysoké standardy, pokud jde o suroviny 
a výrobní metody, není žádným překvapením, že Tony‘s Cho-

colonely měla jasnou představu o tom, do kterého obalového 
materiálu by měly být její výrobky zabaleny, a vyhýbá se plas-
tovým fóliím, jako základnímu materiálu. Čokolády jsou ba-
leny do běžného oboustranně potištěného bílého papíru 
a k perfektnímu řešení pro sekundární balení svého nedávno 
představeného rozšíření portfolia „Tiny Tony‘s“ (20 malých 
9 gramových čokoládových tyčinek) hledá balení do odpoví-
dajících papírových obalů.

Julia Wienk z Tony‘s Chocolonely, popisuje výzvu společ-
nosti: „Začali jsme balením drobných Tony‘s do kartonových 
krabic, ale s rostoucí poptávkou jsme je také chtěli zabalit 
do stojacích sáčků. Úkolem bylo najít papír, který by vyho-
voval našim požadavkům: papír, na který bychom mohli tisk-
nout ve vysoké kvalitě a který by byl dostatečně pevný, aby 
držel 20 Tiny Tony. Kromě toho muselo nové obalové řešení 
splňovat základní požadavky, jako je přísná ochrana přírod-
ních zdrojů a musí být rovněž zaručeny funkční vlastnosti, 
jako je tepelná odolnost.

Společnost Sappi byla identifi kována jako ideální partner 
pro výrobu vizuálně přitažlivých sáčků – protože udržitelné 
obaly pro klasické čokoládové tyčinky o hmotnosti 180 g jsou 
vyrobeny ze 100% recyklovatelného, nenatíraného a certifi -
kovaného papíru (PEFC, FSC) od společnosti Sappi.

Během osmiměsíčního období společnost Sappi pro-
ces vývoje podporovala, poskytovala společnosti různé 
vzorky papíru v různých plošných hmotnostech pro různé 
testy a kdykoli to bylo potřeba, poskytla své odborné zna-
losti. Nakonec se ukázalo, že materiál Sappi Guard Nature 
MS z rodiny papírů Sappi je perfektní volbou, protože při-
náší nejlepší výsledky, pokud jde o pevnost, zpracovatelnost 
a dobrou potiskovatelnost.

Materiál o plošné hmotnosti 80 g/m² na první sáčky vyvi-
nuté Tony‘s Chocolonely byl poprvé použit pro řadu Hallo-
ween „Tiny Tony‘s“ v USA a od té doby se používá pouze pro 
tento konkrétní trh.

Tepelně svařitelný produkt Guard Nature MS společnosti 
Sappi je navržen tak, aby vyhovoval potřebám potravinář-
ského průmyslu. Udržitelná alternativa k vícevrstvým barié-
rovým fóliím nabízí integrovanou bariéru na bázi oleje, která 
udržuje jídlo v bezpečí. Díky přirozenému vzhledu papíru má 
spotřebitel dojem vysoké hodnoty, která se ideálně kombi-
nuje s grafi ckým řešením.

Pro úsporu materiálu a tím i přírodních zdrojů fi rma Tony‘s 
Chocolonely úspěšně testovala i dalšího člena rodiny obalo-
vých řešení společnosti Sappi – materiál Sappi Seal s plošnou 
hmotností 67 g/m². Papír je z obnovitelných zdrojů a vyka-
zuje skvělé výsledky, pokud jde o zpracovatelnost a potisk. 
Výsledek je tak dobrý, že se výrobce čokolády rozhodl jej tr-
vale používat pro maloobchodní sáčky Tiny Tony.  -TZ-
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Projekt Fedrigoni 365

Od svého založení v roce 1888 se italská papírenská společ-
nost Fedrigoni specializuje na výrobu tiskových papírů, ur-
čených především pro běžnou polygrafi ckou produkci, ale 
i etikety, knihařské zpracování a balení a produkci výrobků 
z papíru. Společnost neustále inovuje a vytváří nové papíren-
ské procesy a technologie, které mohou uspokojovat aktu-
álně se měnící estetické a technické požadavky trhu. Díky po-
kročilému logistickému systému, který těží z 11 skladových 
poboček v Itálii a sedmi v zahraničí, buduje Fedrigoni silné 
vztahy se zákazníky a poskytuje jim vysoce přizpůsobené 
služby s velmi rychlým dodáním materiálu pro fi nální zpra-
cování. Díky úzké spolupráci se zákazníky má Fedrigoni ši-
rokou škálu speciálně upravených papírových produktů ale 
i 2 500 standardních položek, které jsou vždy na skladě.

Fedrigoni 365
Denní materiálovou i tiskovou inspirací na celý rok 2021 je 
nový vysoce individualizovaný kalendář Fedrigoni 365, vy-
tištěný na špičkové papíry od společnosti Fedrigoni digitální 
technologií Ricoh.

Sapolečnost Ricoh vyrobila 4 000 těchto jedinečně odliš-
ných výtisků kalendáře 2021 v deseti různých barvách. Pro 
obálku byl vybrán materiál Splendorlux a pro vnitřní stránky 
Freelife Vellum. Každý kalendář obsahuje 365 úspěšných 
návrhů uměleckých děl, vycházejících z původních více než 
830 návrhů přijatých od britských kreaticů.

Vysoce automatizovaný proces výroby kalendáře typu 
end-to-end začal sazbou a rozvržením kompozice řešením 
FusionPro pro publikování proměnných dat. RICOH Process-
Director™ poté stanovil pracovní tok co nejefektivnější pro-
dukce, zatímco RICOH TotalFlow Batchbuilder™ efektivně 
umožňoval centralizované řízení monitorování a správy pro-
měnných úloh.

Kvalita tisku byla zajištěná tiskovým stojem Ricoh ProTM 
C7200sx neonovými barvami s rozšířeným barevným gamu-
tem dle Touch7 od společnosti Khaos Technologies.

Erwin Busselot, ředitel Business Innovation & Solutions, 
Commercial and Industrial Printing Group, k tomu řekl: „Pro-
jekt demonstruje schopnost zajistit a pružně řídit jedinečný 
výrobní proces. Nápaditý a kreativní design talentovaných 
přispěvatelů přinesl obrovskou škálu možností tiskové pro-
dukce, které umožňuje vytisknout Ricoh Pro C7200sx ve spo-
jení s Touch7. Bylo nám potěšením spolupracovat s význam-
nou papírenskou společností Fedrigoni na tak dynamickém 
a inspirativním projektu, který ilustruje, jak špičkový materiál, 
působivý design a vysoce kvalitní dobře provedený tisk vy-
tváří tu nejpůsobivější kombinaci.“

Zisky z prodeje 500 kusů kalendářů Fedrigoni 365 pu-
tují každý rok na charitu. Minulými příjemci byli Make 
a Wish Foundation, Shelter and Trees for Cities. O příjemci 
na rok 2021 se právě rozhoduje. -TI-

Pure-Pak Imagine

Nový udržitelný obal Pure-Pak Imagine je modernizovanou 
variantou původního balení do zušlechťovaného kartonu 
Pure-Pak. S nově koncipovanou funkcí snadného otevírání jej 
lze nyní otevřít bez nůžek. K jednoduššímu otevření přispívá 
nově navržené řešení horního svaru ve tvaru vlny.

„Na trhu je zřejmá stále rostoucí poptávka po obalech 
Pure-Pak, které svým řešením pomáhají snižovat celosvěto-
vou spotřebu plastových lahví,“ konstatuje Patrick Verhelst, 
marketingový ředitel společnosti Elopak. „Zušlechtěné nápo-
jové kartony mají ve srovnání s obaly z plastů nebo skla nej-
menší uhlíkovou stopu. Inovovaný obal Pure –Pak Imagine je 
vyrobený z obnovitelných surovin, neutrálních vůči klimatu 
a recyklovatelných, čímž podporuje fungování nízkoemis-
ního oběhového hospodářství.“ V kombinaci s novými funk-
cemi pro pohodlné vylévání obsahu a prostorově úsporné 
skládání koncepce obalu nabízí nové standardy, pokud jde 
o udržitelnost, ochranu klimatu a snížení objemu plastů. Kra-
bice Pure-Pak byla vždy synonymem pro optimální balení čer-
stvého mléka, nově tvarovaná horní části pak dává verzi Ima-
gine další příležitost k diferenciaci, získání větší pozornosti 
a uznání v místě prodeje, zejména mezi všemi spotřebiteli, 
kteří jednoduché otevírání prakticky využijí. Obal je vhodný 
pro použití v mnoha kategoriích balení tekutých a případně 
i chlazených produktů.

Hodnocení životního cyklu litrového balení čerstvého 
mléka ukazuje, že nápojové kartony produkují o 83 % méně 
emisí CO2 než PET lahve na jedno použití a o 77 % méně než 
opakovaně použitelné skleněné obaly (dle studie Ústavu pro 
výzkum energie a životního prostředí v Heidelbergu).  -TI-
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Inovativní obalová řešení

Společnost Cardbox Packaging je dlouholetým odborníkem 
v tiskařském a obalovém průmyslu, který spolupracuje s těmi 
nejspolehlivějšími dodavateli papírenských materiálů. Prio-
ritou číslo jedna je přitom vyrábět pro zákazníky dokonalé 
obaly. Kromě toho společnost neustále pracuje na dalších 
inovacích a každý požadavek a iniciativa zákazníků je novou 
výzvou.

Společnost nedávno získala ocenění Carton Austria Award 
za rok 2020. Cenu poroty vyhrála dárková krabice Manner 
Mini Mix, kterou vyrobil závod společnosti Cardbox Pac-
kaging ve Wolfsbergu ve spolupráci se společností Metsä 
Board, která dodala zpracovávaný karton (skládačkovou le-
penku). Za působivým návrhem stojí závod společnosti Car-
dbox Packaging v Pinkafeldu.

Velká barevná kostka po otevření láká k ochutnání mini 
dobrot známé potravinářské značky Manner. Propracovaný 
obal se může proměnit v deskovou hru s velikonočními zví-
řátky. Čtyři různé fi gurky mají tyto příchuti: neapolitan, ja-
hoda, nugát a mléčná čokoláda.

Aby dnes zboží přilákalo pozornost kupujících, chce to vy-
myslet neobvyklé nápady. Přesně to bylo úkolem zmíněného 
centra výzkumu a vývoje závodu v Pinkafeldu, který se na ná-
vrhu krabice podílel nejvíce. Obal se dá rozložit do tvaru 
misky, ve které je možné podávat něco malého k jídlu. V jiné 
verzi se obal rozloží na deskovou hru. Příležitost zasednout 
spolu ke stolu a strávit večer pospolu hraním her a ochut-
náváním různých čokolád značky Manner je v dnešní době 
ideální investicí a tato rozkládací krabička stojí vážně za to.

Zkušený tým společnosti Cardbox Packaging ve Wolf-
sbergu dovedl obal k dokonalosti a s pomocí kvalitního vyba-
vení kartonážního závodu a odborných dovedností vytvořil 
bezchybný výsledek, který si ocenění zaslouží.

Nová kartonová lžička
Lžička vložená do obalu na hotové pokrmy není nic zvlášť 
převratného. Společnosti Greiner Packaging a Cardbox Pac-
kaging však nyní posouvají tuto myšlenku na další úroveň 
v souladu se zásadami oběhového hospodářství. Výsledkem 
je stoprocentně recyklovatelná papírová lžička.

V polovině roku 2021 bude v EU zakázáno používání jed-
norázových plastových příborů – na trh však přichází doko-
nalá alternativa v podobě nové skládací lepenkové lžičky. 

Lžička, navržená pro radost z vychutnávání hotových či mléč-
ných potravinových výrobků mimo domov jde ruku v ruce 
s trendy v oblasti pohodlí a udržitelnosti: spotřebitelé vyža-
dují řešení, které jim usnadní spotřebu pokrmů, které si mo-
hou vychutnávat i na cestách – a zároveň chtějí také obal, 
který bude co nejvíce uživatelsky a ekologicky přívětivý. Pří-
bory z obnovitelných zdrojů jako je lepenka, která je stopro-
centně papírensky recyklovatelná, odpovídají těmto trendům.

Skládaná lžička, která je v obalu jedenkrát přehnuta, má 
délku 10 cm, což jí dává dokonalou stabilitu, aby se s ní daly 
pohodlně konzumovat mléčné výrobky, dezerty, ovoce nebo 
různé druhy salátů. Díky svému chytrému způsobu složení 
a inovativnímu tvaru, který připomíná platební kartu, je lžička 
okamžitě použitelná. Karton je vyroben z panenských vláken, 
a tím odpovídá potřebám pro přímý styk s potravinami. Po-
vrchová úprava kartonu na vodní bázi zajišťuje bezpečné po-
užití lžičky. Zákazníci si mohou s touto lžičkou spojit i svou 
značku, je totiž k dispozici také potisk. Po použití lžičky ji lze 
jednoduše zlikvidovat spolu s dalším papírovým odpadem. 
V kombinaci s víčkem s fólií z r-PET a polypropylenu (PP), 
které lze jednoduše separovat, vznikne udržitelné obalové ře-
šen. Je zajištěno, že jednotlivé části obalu jsou při správné li-
kvidaci stoprocentně zrecyklovány.

Investice do ekologických řešení
Společnost Cardbox Packaging nedávno přešla ve výrobě 
na použití tiskových desek Energy Elite Eco, které jsou ne-
dílnou součástí kvalitní předtiskové přípravy. Tím investovala 
do budoucnosti i životního prostředí, takže výrobní závody 
splňují nejvyšší standardy obalového průmyslu.

Společnosti Cardbox Packaging se sídly ve Wolfsbergu 
(Rakousko) a Zádveřicích (Česká republika) tak již nyní pra-
cují s nejnovější generací termálních tiskových desek (Agfa 
Elite ECO) od společnosti Agfa NV. Změna je patrná zejména 
ve spotřebě chemických látek, vody a energie. Vysokorych-
lostního tisku, také při UV tisku, lze dosáhnout už pouze 
s jednou sadou desek, což také pomáhá šetřit zdroje.

Díky této alternativě se daří šetřit při každém kroku tý-
kajícím se výroby, a všechny použité materiály mohou být 
uvedeny do procesu recyklace. Každý rok úspora činí přes 
800 000 litrů čerstvé vody. Během výrobního procesu 
se ušetří 86 % obecně používaných chemických látek a sníží 
se množství odpadu o 39 %. Použití vody kleslo o 94 % a po-
třeba pracovní síly klesla o 80 %. Hlavním účelem je však ne-
kompromisní dosažení nejvyšší možné kvality s dodržením 
požadavků odpovědnosti za životní prostředí. -TZ-
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Zajištění autonomního potisku 
obalových materiálů a obalů
V současné době je automatizace výrobních postupů v tis-
kové produkci stále důležitějším faktorem zejména proto, 
aby bylo možné dokonale využít výkonnost techniky. Řadu 
nezbytných věcí se už podařilo zavést do praxe – došlo k vý-
raznému zkrácení časů potřebných na výměnu zakázek, exis-
tují uzavřené procesy Closed-Loop pro výrobní tok u výrobců 
obalů a v tiskárnách a služby založené na přesných datech 
jako Performance Reports a Benchmarking intenzivně využí-
vají první uživatelé.

Tyto trendy výrazným způsobem podporuje také nej-
starší výrobce tiskových strojů na světě, společnost Koenig 
& Bauer. Archové ofsetové stroje KB-Sheetfed jsou již vy-
soce automatizované, nabízejí špičkový produkční výkon 
až 20 000 archů/hod., rychlejší výměnu zakázek až po let-
mou výměnu zakázek bez zastavení stroje Flying JobChange, 
přesné inline řízení kvality přímo v tiskovém stroji a vysokou 
ekonomičnost provozu díky krátkým prostojům a minimální 
makulatuře. Velkoformátové archové stroje Koenig & Bauer 
jsou proto často využívány také k potisku skládačkových lepe-
nek a tento výrobce tiskových strojů v podobě systému Ergo-
Tronic AutoRun prezentuje další stupeň automatizace pro-
cesu pro náročnou průmyslovou produkci.

Inteligentní systémy ulehčují práci obsluhy
ErgoTronic AutoRun zahajuje výměnu zakázky plně automa-
ticky ihned poté, co je ukončena výroba předchozí tiskové 
zakázky. Po výměně zakázky se stroj automaticky vrací zpět 
k produkci. Tento cyklus se opakuje, dokud obsluha výrobní 
řetězec manuálně nezastaví, respektive dokud není zpraco-
ván připravený seznam zakázek. Při výměně signatury nebo 
u zakázek Web-to-Print se ani nemusí konfi gurovat postup 
nastavení. Start nastavení, výměna zakázky, start tisku, řízení 
barev a soutisku, to vše probíhá ve vzájemném propojení au-
tomaticky. Obsluha pouze sleduje postup procesu a nemusí 
provádět žádné jiné rutinní činnosti. Doplňuje pouze do zá-
sobníků nové tiskové desky, připravuje potřebné potiskované 
materiály a provozní prostředky a vyměňuje stohy, pokud 
není tato operace u stroje už také automatizována.

Hlavní oblast použití pro systém ErgoTronic AutoRun je 
při autonomním tisku akcidenčních tiskovin. Další možnou 
výhodnou aplikací jsou pak jazykové a barevné mutace např 
v obalové produkci. Na autonomních tiscích profi tují také on-
line tiskárny se svými vysoce standardizovanými a automati-
zovanými procesy. V případě obalů je možné proces nasta-
vení zahájit po dosažení nákladu plně automaticky respektive 
tisk nabíhá automaticky po komplexní výměně zakázky.

Program výměny zakázek na pultu ErgoTronic disponuje 
jasnou a logickou strukturou. Obsluha kontroluje jedním po-
hledem všechna nastavení a výměnu zakázky spouští stiskem 
jediného tlačítka, tzv. One Button Job Change. Na interak-

tivním seznamu zakázek obsluha vidí všechny naplánované 
zakázky. Může kdykoliv změnit jejich pořadí, aby například 
mohla seřadit za sebou produkce se stejným potiskovaným 
materiálem nebo ve stejném formátu. Všechny procesy nasta-
vení pro příslušné zakázky je možné zadat a naprogramovat 
již zde. ErgoTronic AutoRun koordinuje existující automati-
zační moduly a automatizuje tak celý proces tisku. Po ukon-
čení směny nebo zpracování seznamu zakázek se stroj ma-
nuálně zastaví.

Aplikace Rapida LiveApp
Také ve sledování výrobního procesu je obsluha fl exibilnější 
než kdykoliv předtím. Svůj mobilní ovládací pult může totiž 
nosit, jak se říká, „v kapse“. Pomocí chytrého telefonu a ap-
likace Rapida LiveApp je se strojem stále ve spojení, napří-
klad i při pití kávy v kantýně. Jediným pohledem na displej 
dostane informaci, která zakázka se právě vyrábí a jak dlouho 
ještě poběží. Může potom snadno odhadnout, kdy musí být 
zpátky u svého stroje, aby například mohla připravit tiskové 
desky pro následující zakázku.

Kromě informace o aktuálním stavu stroje podává aplikace 
LiveApp také informace o všech faktech zakázky, až po spo-
třebu energie a emise CO2 na 1 000 archů. Pomocí evidence 
šarží je možné sledovat spotřební materiál, jako je papír 
a barva, podle kódu QR respektive manuálně, a přiřadit jej 
k příslušné zakázce. Automaticky dojde k rozpoznání místa 
použití, například určitého barevníku, a uložení do data-
báze. Ať už barva, potiskovaný materiál, ofsetový potah nebo 
desky, všechna tato data jsou k dispozici k následné sledova-
telnosti až po správu skladu. Data jsou odesílána z mobilního 
zařízení do ovládacího pultu a automaticky jsou předávána 
přes LogoTronic Professional pomocí JMF do průmyslového 
softwaru.

Integrovaný správce údržby upozorňuje na práce péče 
o stroj. Zadáním příslušných časů je možné údržbové práce 
naplánovat tak, aby nenarušovaly výrobu. V návodech k pro-
váděným činnostem dostane obsluha krok za krokem vysvět-
lení doprovázená obrázky. Proces údržby se tak zjednoduší 
a je přehlednější.

Standardy pro automatizaci v tisku
K cílům společnosti K & B patří neustálé nastavování stan-
dardů archového ofsetového tisku pomocí inovativních ře-
šení a proaktivních služeb. Systém ErgoTronic AutoRun a ap-
likace Rapida LiveApp jsou právě takovými standardy. Zvyšují 
kapacitu nasazených strojů, usnadňují práci obsluhy a přiná-
šejí díky moderním operačním procesům více radosti z práce 
a podporují konkurenceschopnost tiskových provozů, které 
tyto nástroje využívají. Ivan Doležal
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The structural divergence in the production trends for graphic 

grades and packaging grades continued in 2020, reinforced by 

the sanitary crisis. 

The overall production of graphic grades fell by more than 18.0%. 

Newsprint and printing & writing papers decreased by 20.5% and 

18.4% respectively. The pandemic has accelerated this already 

well established structural decline. Permanent mill closures or 

machines conversions have been announced, to adjust to the 

situation.

The production of printing & writing papers – used for magazines 

and catalogues, direct mail, directories, etc. –decreased with 

different trends from one grade to another. Output of coated 

mechanical paper and uncoated mechanical paper fell by 24.2% 

and 14.9% respectively. Uncoated woodfree grades - copy paper - 

have decreased by 11.4%.

Overall, this means that production of coated and uncoated 

graphic papers decreased by 25.2% and 12.7% respectively. 

Production of woodfree graphics showed a decrease of 17.4% 

whilst output of mechanical graphic papers fell by nearly 20%.

The share of packaging grades accounted for 58.2% (54.1% in 

2019) of the total paper and board production, with graphic 

grades accounting for 27.9% (32.7% in 2019). Output of all other 

grades of paper and board – mainly for industrial and special 

purposes – decreased by 3.7%, with a share of 4.6% of total 

paper and board production.

Sanitary and household paper manufacturers’ output increased by 

about 1.9% compared to 2019 and accounted for 9.3% of total 

paper and board production. 

Production of paper and board in Cepi countries

Cepi member countries’ paper and board production decreased 

by 5.0% in 2020, compared to the previous year, according to 

preliminary figures. Total production in 2020 reached 85.1 million 

tonnes. Despite the slowing down of the European economy and 

the sanitary restrictions, most of the mills ran; some at a reduced 

operating rate because of lower levels of demand.

This downward trend was observed in most countries in the world. 

China, the US, Japan, India, Korea and Canada recorded paper 

production decline ranging between -2% and -17%. As a result, 

global paper and board production went down by around 5.0% as 

well in 2020, according to first estimates. 

The European pulp and paper industry’s priority has been to 

ensure that EU citizens can access the products they need for 

hygiene, health and food purposes. It has been relentlessly 

working with other industries along the value chain to guarantee 

security of supply to citizens.

Paper and board production shrinks by 5% in 
2020, mainly due to COVID-19 pandemic 
impacting global demand

Production of paper and board by grade 
in Cepi countries in 2020

Quarterly production of paper and board in Cepi countries

The growing demand for packaging grades continued in 2020, 

reinforced by the sanitary crisis. 

The production of packaging grades is estimated to have 

increased by 2.1% compared to 2019. Within the packaging 

grades, case materials – mainly used for transport packaging and 

corrugated boxes – recorded an increase of 3.3%. The output of 

carton board plus other packaging board – mainly used for retail 

packaging – and the production of wrapping grades – used for 

paper bag production – remained unchanged. 

Slight increase in packaging and sanitary and 
household, sharp decrease in graphics  

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

Měsíc leden 2021 prosinec 2020 leden 2020

Buničiny

jehličnanová sulfátová bělená severská 18,5–19,5 18,5–19,5 17,6–18,4

břízová bělená 14,6–15,0 15,0–15,1 15,9–16,5

eukalyptová bělená 14,6–15,0 14,6–15,1 15,9–16,5

hardwood 12,4–12,7 12,4–12,8 12,4–12,8

hardwood BCTMP 9,3–10,4 9,3–10,4 9,4–10,4

Novinový papír

plošná hmotnost 45 g/m² 9,7–10,5 10,8–11,6 11,6–12,1

Grafi cké papíry přírodní

bezdřevý ofset 80 g/m2,, archy 18,8–20,1 18,8–20,1 20,7–21,4

rozmnožovací A4, 80 g/m² 17,0–17,8 17,0–17,8 19,8– 21,4

SC ofset dřevitý 56 g/m2 11,1–12,1 12,3–13,3 12,9–14,1

Grafi cké papíry natírané

bezdřevý 100 g/m², formáty 16,2–17,0 16,2–17,0 17,5–18,3

Bezdřevý, 2x natíraný, role 100 g/m2 15,2–15,7 15,2–15,7 16,5–16,8

LWC hlubotiskové 60 g/m² 13,7–14,4 14,6–15,7 15,1–16,1

LWC ofset 60 g/m² 13,7–14,6 14,6–15,7 15,6–16,2

Obalové papíry a lepenky

krycí karton sulfát. 175 g/m2 17,5–17,9 16,7–17,3 16,0–16,5

White–top kraftliner 140 g/m2 22,4–24,6 22,4–24,6 22,7–25,1

Testliner II 13,6–14,1 13,6–14,1 12,1–12,6

White top testliner, 140 g/m2, ISO 70–75 15,7–16,4 15,7–16,4 15,4–16,1

Fluting z polobuničiny 15,3–21,2 15,3–21,2 15,7–21,5

Fluting ze sekundárních vláken 12,8–13,3 12,8–13,3 11,2–11,8

šedák 12,0–12,6 12,0–12,6 10,6–11,0

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

bílo–šedá lepenka natíraná GD 2 16,7–20,7 16,7–20,7 16,7–20,7

chromonáhrada natíraná GC 2 26,9–31,9 26,9–31,9 26,9–31,9

Ceny vybraných papírenských surovin a produktů v tabulce jsou přepočtené 
na Kč podle v dané době (leden 2021) ofi ciálního platného průměrného kurzu 
ČNB 1 EUR = 26,141 Kč a 1 USD = 21,479 Kč (některé druhy buničin). Před-
stavují rozpětí cen dosahovaných v daném časovém období na německém 
trhu, který odráží vývoj situace v celé Evropě. Německo je největším obchod-
ním partnerem ČR a tak tyto ceny ovlivňují i vývoj cenové hladiny papírenských 
produktů u nás. Ceny v tabulce vypovídají o stavu počátkem roku 2021, k vý-
raznějším změnám nedochází, kromě malého poklesu cen grafi ckých papírů.

Ceny buničin jsou uváděny CIF (vyplaceně na palubu lodi v přístavu ur-
čení + pojistné + dopravné). Rozpětí cen u papírů a lepenek je pak cenou 
s dodávkou na místo. Jedná se přitom jenom o orientační hodnoty, které 
vedle kvalitativních znaků odrážejí například i vliv odebraného množství 
(min. 20 tun).

V případě papírenských buničin se jedná o tržní ceny při devadesátipro-
centním obsahu sušiny. -JML-
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8 vítězů, 1 moderátor, 0 diváků – 
předávání cen 25. ročníku 
Model Young Package

Vyhlášení 25. ročníku mezinárodní soutěže obalového de-
signu Model Young Package na téma Personal Care s mo-
derátorem Petrem Vančurou (viz obr.) muselo letos proběh-
nout bez diváků. Vítězové ale zkrátka nepřišli a ceny jim byly 
do Jižní Koreje i na Tchaj-wan odeslány poštou. Ochuzeni ne-
zůstali ani diváci. Awards Ceremony se konala poprvé online. 
V Centru architektury a městského plánování, kde se obvykle 
účastní akce stovky mladých talentů i respektovaných osob-
ností nejen obalového designu tentokrát bylo vše jinak..

Do mezinárodní soutěže se v loňském roce přihlásilo přes 
200 designérů z 35 zemí – Austrálie, Kanady, Íránu, Mexika, 
USA, Vietnamu, Jižní Koreje i Tchaj-wanu. Téma Personal 
Care, kterému se poslední ročník Model Young Package vě-
noval, vyzdvihuje péči nejen o tělo, ale i o životní prostředí. 
Svými kreativními návrhy designéři reagovali na znečištění 
planety plastovým odpadem. Obaly na kosmetiku či potra-
vinové doplňky z papírových materiálů, s nimiž designéři při-
šli, přináší naději na změnu. Vedle desítek udržitelných obalů 
z papírových materiálů zabodovalo balení na mýdlo z vodo-
rozpustného papíru, který ve vodě jednoduše zmizí a nezane-
chá tak žádný odpad.

8 vítězů ceny převzalo doma
Po 25 letech soutěže vítězové poprvé nemohli z důvodu pan-
demie na slavnostní vyhlášení dorazit osobně a rozhovory 
s nimi proběhly online. Spolu s úspěšnými studenty českých 
a polských škol bodují v posledních letech soutěže studenti 
z asijských zemí – z Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Vietnamu či 
Hong Kongu.

„Moje umělecká fi lozofi e je, že pokud dokážeme něco vy-
tvořit a inspirovat ostatní, proč to neudělat co nejvíc udrži-
telnou a pro životní prostředí příjemnou cestou,“ zmiňuje 
výherkyně prvního místa v kategorii Střední školy, Soyoung 
Koo z Jižní Koreje s obalem Squeeze Package. 2. místo zís-
kala Hyeseon Kim z Jižní Koreje a o návrhu kompaktního 
obalu Beauty box říká jeho autorka Lucie Trojanová (ČR), 
která se umístila v kategorii Střední školy jako třetí: „Velmi 
často cestuji s příručním zavazadlem, proto jsem vytvořila 
obal, který je dobře recyklovatelný a můžete si ho vzít kdy-
koliv s sebou.“

V kategorii Vysoké školy a designéři získala první cenu tu-
recká designérka Öykü Aydınhan studující v Polsku, druhé 
místo Kryštof Bouřil (ČR) a na třetím místě se umístila Mao 
Jun Ren z Tchaj-wanu. Dále bylo uděleno také několik spe-
ciálních ocenění.

25 let soutěže Model Young Package
Soutěž pro talenty v obalovém designu pořádá společnost 
Model Obaly již 25 let. Během této doby se soutěž rozšířila 
do celého světa a pomohla k úspěšné kariéře řadě začínají-
cích designérů. K příležitosti tohoto výročí proběhla online 
oslava za účasti osobností, bez kterých by se Model Young 
Package nestal největší soutěží na poli obalového designu 
na světě. Soutěž, která již 25 let vyhlašuje každý rok origi-
nální téma, a která přijímá soutěžní návrhy v podobě funkč-
ních prototypů, nemá na světě obdobu. Během celého roku 
funguje zároveň jako platforma pro designéry, které vyzývá 
k hledání nových řešení za použití udržitelného papírového 
materiálu. Jarmila Řehořková

WPO a WorldStar 
Packaging Awards 2021
Vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19 letošní hodno-
cení obalové soutěže WorldStar 21 proběhlo virtuálně, dvou-
kolově. Členové WPO, zastupující 34 zemí z celého světa, 
hodnotili pečlivě každý přihlášený exponát a strávili hodiny 
procházením 345 podání, aby se pak setkali prostřednictvím 
platformy Zoom a fi nálně projednali a vyhodnotili výběr vítěz-
ných obalových řešení. Nakonec bylo oznámeno a vyhlášeno 
194 vítězů WorldStar Packaging Awards 2021, kteří byli po-
sléze zveřejněni na nové webové stránce www.worldstar.org.

Nejvíce obalových ocenění získalo Japonsko s 26 cenami, 
následuje Čína (22), USA (14), Česká republika (12 + 2 Slo-
vensko) a Turecko (12). Vítězové zvláštních kategorií – Cena 
prezidenta WPO, Cena za udržitelnost, Cena za marketing 
a Cena za obal kategorie safe food – budou vyhlášeni až bě-
hem ofi ciálního ceremoniálu WorldStar, který se bude konat 
v květnu 2021.

Za ČR byla oceněna obalová řešení společností BOX-
MAKER, s. r. o., Smurfi t Kappa (5x), ETIFLEX, s. r. o., Uni-
pap, a. s., THIMM Obaly, DROPAX, Veseta/Lidl, DADS Ad-
vertising, Mondi BUPAK a SCHOELLER ALLIBERT CZECH 
REPUBLIC.

Všechny obaly, přihlášené do soutěže WorldStar, mu-
sely již předtím získat příslušná národní ocenění, uznávaná 
WPO (u nás Obal roku 2020). „Přihlášky byly opět na velmi 
vysoké úrovni a je třeba poznamenat, že přihlášené expo-
náty obecně odrážejí zaměření obalů s ohledem na udržitel-
nost. Zajímavý byl také počet chytrých a jedinečných nápadů. 
Roste také počet přihlášek ze zemí, které se v minulosti nijak 
významně soutěže nezúčastnily. Obdrželi jsme širokou škálu 
přihlášek pokrývajících všechny kategorie,“ uvedl Pierre Pie-
naar, předseda WPO.

Všichni vítězové převezmou příslušná ocenění na slav-
nostním předávání cen v květnu 2021. Informace o tomto ce-
remoniálu, který však s největší pravděpodobností bude rov-
něž virtuální, budou brzy oznámeny.  SYBA
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9.–12. 3. 21 FESPA Global Print Expo Amsterdam, NL

17.–20. 4. 21 Paperworld Frankfurt a.M., D

20.–23. 4. 21 „virtual.drupa“ 2021 Düsseldorf, D

29. 4. 21 Virtual pre-PulPaper 2021 Helsinky, Finsko

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

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

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

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

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

22.–24. 6. 21 ICE, Corrugated & Carton Europa, InPrintMnichov, D

28.–30. 6. 21 EmbaxPrint, SALIMA Brno, CZ

září Konference o sběrovém papíru ACPP Kurdějov, CZ

13.–17. 9. 2021 MSV Brno, CZ

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

21.–24. 9. 21 Labelexpo Europe Brusel, Belgie

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

27. 9.–1. 10. 21 LIGNA Hannover, D

28.–30. 9. 21 FachPack Norimberk, D

13.–15. 10. 21 MIAC 2021 Lucca, Itálie

19.–21. 10. 21 SPAPER Zaragoza, Španělsko

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

16.–19. 11. 21 Labelexpo India Indie

2022

29. 1.–1. 2. 22 Paperworld 2022, Creativeworld Frankfurt, D

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

duben Jarní konference CFTA Mikulov, CZ

3.–6. 5. 22 Print4All, IPAC – IMA Milán, Itálie

červen Konference SPPC – Papírenské stroje Velké Losiny, CZ

září FachPack Norimberk, D

Termíny konferenčních a veletržních akcí jsou bez záruky!

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

Telegrafi cky

• FSC Česká republika spustila no-
vou verzi naučné webové hry Lesária, 
ve které si hráči vyzkouší, jaké to je spra-
vovat a pěstovat vlastní přírodě blízký 
les. Do hry byly přidány nové funkce 
a mechanismy, které zohledňují aktuální 
a často negativní vlivy klimatických 
změn, se kterými se musí vypořádávat 
čeští lesníci a pro co nejzdárnější dokon-
čení hry nyní i hráči. Lesária je nyní navíc 
nově plně hratelná i v anglickém jazyce. 
Hru si mohou zájemci zahrát na webu 
www.lesaria.cz.
• V reakci na to, jak rychle se v dnešním 
světě vyvíjí role obalů, buduje společ-
nost BOBST novou fi remní strukturu 
tak, aby mohla v budoucnosti lépe rea-
govat na své zákazníky a jejich potřeby. 
Nová organizace, vstupující v platnost 
1. ledna 2021, je více zaměřená na zá-
kazníky, snadněji dostupná a hbitější 
při představování novinek. Nová vize 
odvětví přináší do obalového průmy-
slu hlubokou transformaci. Konekti-
vita, digitalizace, automatizace a udrži-
telnost, potřebné k uspokojení potřeb 
brand owners, tiskáren a zpracovatelů, 
budou řízeny dvěma novými obchod-
ními jednotkami. Nově vytvořená Prin-
ting & Converting Business Unit (dříve 
známé jako Sheet Fed a Web Fed) bude 
vyvíjet produkty a nová řešení. Každý 
produkt bude vyvíjen v podnikatelském 
duchu tak, aby lépe reagoval na po-
třeby klientů a celého odvětví, rychleji 
poskytoval inovace, zlepšoval kvalitu 
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a v konečném důsledku zvyšoval spo-
kojenost zákazníků. Services & Perfor-
mance Business Unit (dříve BU Servi-
ces), pokračuje v poskytování servisních 
služeb s cílem maximalizovat dobu pro-
vozu výroby a zvýšit celkovou výkon-
nost zpracovatelů. Takzvaný internet 
věcí umožní zpracovatelům dělat roz-
hodnutí založená na faktech a optimali-
zovat celou produkční plochu. BOBST 
Connect převezme ústřední roli při pod-
poře našich klientů. Tyto dvě obchodní 
jednotky budou spoléhat na jedno-
dušší, hbitější a snadno dosažitelnou 
prodejní strukturu a budou k dispo-
zici klientům v odvětví etiket, fl exibil-
ních obalů, hladké a vlnité lepenky. Dále 
budou fungovat obchodní organizace 
pro Printing & Converting a Services 
& Performance.
• Již 2. ročník španělského veletrhu 
SPAPER (stroje a zařízení na zpraco-
vání celulózy, papíru a lepenky), který 
se bude konat ve dnech 19.–21. října 
2021 v Zaragoze s cílem nabídnout 
profesionálům tohoto sektoru inovace 

a technologie v papírenském průmy-
slu, který se stal v posledních měsících 
klíčovým prvkem hospodářství a proje-
voval svoji úroveň a důležitost po celou 
dobu zdravotní krize (předevšim v obo-
rech balení potravin a léků). Souběžně 
s akcí SPAPER bude probíhat také vodo-
hospodářský veletrh SMAGUA.
• V minulosti byly původní lesní eko-
systémy v Krkonoších přeměněny 
na přehoustlé stejnověké smrkové po-
rosty. Do takto zranitelného lesa proto 
lesníci dosazují jiné jehličnany a listnaté 
stromy, čímž lépe odolá extrémnímu 
počasí i přemnoženému kůrovci. Po-
kud má z malých stromků vyrůst nový 
les, je ale třeba je náležitě ochránit, ne-
boť změna druhové skladby se neo-
bejde bez ochrany nové výsadby proti 
poškození. V KRNAP používají čtyři 
typy ochrany – individuální z pletiva 
nebo dřevěné a malé oplocenky z ple-
tiva nebo dřevěné. Dřevěné, z připrave-
ných dílů zejména tam, kde by drátěné 
mohly tvořit nebezpečnou překážku 
pro tetřívky. Každoroční sázení stromků 

a údržba již existujících ochranných 
opatření patří k základním činnostem 
pracovníků KRNAP.
• Kongres OBALKO 8 se uskutečnil 
mamísto podzimu 2020 až letos v lednu 
a probíhal on-line formou. Přesto se dá 
konstatovat, že byl úspěšný a k pro-
gramu se připojily stovky zájemců. 
Kongres OBALKO 9 chystá společ-
nost ATOZ Group uspořádat ve dnech 
14.–15. října 2021 v Praze. Na kon-
gresu OBALKO bude opět předsta-
vena řada případových studií z oblasti 
packagingu, ukázky úspěšných balení, 
nové technologie a otevřeny diskuze 
na nejzásadnější témata obalového 
světa. Připraven je samozřejmě i do-
provodný program.
• Řada plánovaných odborných akcí 
se letos uskutečnila on-line, některé 
byly zcela zrušené. Veletrh Embax-
Print (spolu s potravinářskými veletrhy 
 SALIMA) byl snad defi nitivně přesunut 
na konec června (28.–30. 6. 2021), ale 
zřejmě ani to není stoprocentní, neboť 
kdoví, jak to bude s covidem?

Obr. 1 – Ještě před zimou v KRNAP zabezpečovali ochranu 
stromků vysazovaných v rámci změny druhové skladby

Obr. 2 – Konference OBALKO 8 se uskutečnila on-line, ale 
někteří přednášející a diskutující byli fyzicky přítomni
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