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papír a celulóza
76 (6) 2021 novin
105
aby nadále listovali
stránkami

Tuzemský papírenský průmysl se v letošním roce celkově drží produkčně přes
všechny problémy s koronavirovou pandemií na slušné
úrovni. Z pohledu spotřeby
papírů, kartonů a lepenek
a obalů na bázi papíru došlo v uplynulých měsících
k podstatnému vzestupu tohoto ukazatele a to kupodivu
i v oblasti graﬁckých (tiskových) papírů, kdy se již řadu
předcházejících let projevoval poměrně významný pokles spotřeby. V roce 2010
spotřeboval polygraﬁcký průmysl 579 tis. tun těchto papírů,
v roce 2015 pak 563 tis. tun, ale v roce 2020 již jen 444 tis.
tun. V letošním roce se nečekaně poptávka po tiskových papírech v ČR zvyšovala, statistika za 3. čtvrtletí vykazuje vzestup
o 7 %. Situace v dodávkách papírů pro tiskaře byla napjatá,
hlavně v případech, kdy tiskárny neměly ve svých skladech
prakticky žádné zásoby. A to nemluvíme o zvyšování cen
těchto papírů, meziročně až o více než 10 %.
Ještě výrazněji se projevil velký nárůst spotřeby u obalových a balicích papírů (nejvíce pak u surovin na vlnité lepenky). Zde se oproti loňským třem čtvrtletím spotřeba zvýšila o 16 % a to především prudkým nárůstem výroby vlnité
lepenky a obalů z ní, mimo jiné díky vysoké poptávce po krabicích pro zajištění přepravního balení při prodeji e-commerce.
U těchto technických papírů pak ceny rostly v řádech několika desítek procent. Také papírenským výrobcům, kteří jedou
naplno, však stoupají náklady a to především na energie, chemikálie, ale i na dřevo a sběrový papír a velkým problémem
je oblast logistiky (doprava).
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PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém certiﬁkace trvale udržitelného hospodaření
v lesích. V České republice je certiﬁkováno více než 70% lesů. Lepší péče o les má značku
PEFC. Více informací na www.pefc.cz

Jaké si je uděláte,
takové je budete mít.
Zkuste dřevěné!
5 pravidel Českých dřevěných Vánoc:
•
•
•
•
•

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

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

www.drevenevanoce.cz

ACPP
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30. výročí založení ACPP
Dne 4. 11. 2021 se konala v kongresovém centru Floret v Průhonicích podzimní valná hromada ACPP. Vzhledem k letošnímu výročí 30 let od založení papírenského svazu v ČR
se pak po skončení vlastního jednání VH ACPP uskutečnilo
slavnostní společenské setkání s bývalými i současnými významnými osobnostmi papírenského průmyslu, pozváni byli
vedle členů asociace i další hosté z partnerských svazů a dalších institucí.
Papírenští podnikatelé byli vždy dobře organizováni, zakládali své cechy a ti čeští stáli také u vzniku spolku Austropapier v Rakousko-Uhersku v polovině 19. století, neboť právě
v Čechách tehdy byla soustředěna většina papírenského průmyslu monarchie. Ihned po vzniku Československa v roce
1918 byl pak založen oborový svaz s názvem Hospodářské
sdružení průmyslu papíru., ale činnost tohoto svazu se po násilném přerušení během okupace hitlerovským Německem v podstatě neobnovila a svaz oﬁciálně zanikl v r. 1949.
V červnu 1989 pak ukončilo činnost GŘ PPC, které řídilo papírenský průmysl v ČR od 60. let a tak vzápětí po změně politického systému byly zahájeny práce na založení nového
Svazu průmyslu papíru a celulózy. Ten pak byl oﬁciálně registrován dne 4. září 1991. V roce 2008 došlo ke změně jeho registrace a názvu na Asociaci českého papírenského průmyslu.
Na slavnostním shromáždění v Průhonicích přívítal nejprve všchny zúčastněné prezident ACPP pan Jaroslav Tymich.
Po něm pozdravil přítomné prezident ZCPP SR pan Miroslav
Vajs a připomenul velmi dobrou dlouhodobou spolupráci
mezi oběma národními svazy a četná pracovní setkání pracovníků papírenského průmyslu ze Slovenska a ČR, především při odborných konferencích, ale i při dalších jednáních.
Informoval také o současné situaci v papírenském průmyslu
SR, která se vyvíjí díky velkým investicím především ve společnosti Mondi SCP Ružomberok velmi příznivě.
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Ke zúčastněným poté promluvil pan Josef Zbořil, který byl
druhým prezidentem SPPaC (1993–97) a po něm jeho nástupce Tomáš Šabatka (prezidentem svazu byl v letech 1997–
2005). Ten stručně analyzoval situaci v papírenském průmyslu nejen v českém, ale i evropském a světovém kontextu.
Na založení SPPaC pak zavzpomínal i pan Ivo Klimša (prezidentem byl v letech 2005–13). Pod jeho vedením se také
v roce 2008 proměnil SPPaC na Asociaci českého papírenského průmyslu.
Ke shromáždění potom krátce promluvil i Jan Gojný (Univeriza Pardubice, ODCP), který připoměl důležitost odborného vzdělávání, Jindřich Krejčí za Svaz výrobců vlnitých
lepenek a paní Irena Štyrandová za Dílnu ručního papíru
v Roudnici, jejíž projekty ACPP podporuje. Následovala bohatá neformální diskuze a raut.
Jednání 66. valné hromady ACPP
Podzimní valná hromada ACPP se uskutečnila dne 4. listopadu 2021 od 13.00 hodin v Kongresovém centru Floret,
Průhonice. Jednání VH zahájil J. Tymich a na úvod představil hosta pana Reného Nedělu, náměstka ministra průmyslu
ČR pro oblast energetiky. Ten se ve své prezentaci zaměřil zejména na dopady současné energetické krize, která vytváří
vysokou míru nejistoty ve všech oborech v celé EU. Dále informoval o agendách vyplývajících ze Zelené dohody a Fit for
55 se zaměřením na energetiku. Poté také během svého vystoupení informoval o postoji MPO ČR k problematice energetického využívání biomasy. Po skončení jeho prezentace
proběhla bohatá, odborně fundovaná diskuse.
Následně se pak J. Tymich ujal řízení vlastního programu VH. Přítomní se seznámili se Zásadami pro dodržování pravidel o ochraně hospodářské soutěže a předal slovo
JUDr. R. Nápravníkovi, který tato pravidla ještě konkretizoval a upřesnil.
Poté probíhal navržený a účastníkům předem předložený
hlavní program valné hromady.
V čtvrtém bodu jednání bylo M. Lešikarem předneseno hodnocení výsledků tuzemského papírenského průmyslu za 1. pololetí roku 2021. V ČR došlo k poměrně malé
změně oproti stejnému období v roce 2020 ve výrobě, zvýšil se ale podstatně import (+14,4 %) a spotřeba (+15,6 %).
V tomto období došlo také k mírnému propadu sběru papíru určeného pro recyklaci. Situaci na trhu se sběrovým papírem v dalším bodu shrnul a okomentoval Z. Musil a zaměřil se i na vývoj poměru skladových zásob ke spotřebě, trendy
exportu EU a importu papíru pro recyklaci do Číny.
Pan Ševčík pak také představil novou kolegyni J. Lick Řehořovou, která se bude věnovat zpracování agendy EU jako
zaměstnanec ALDP s tím, že ACPP se bude podílet na nákladech. J. Řehořová následně shrnula aktuální informace a výstupy z jednání a jednotlivých komisí a orgánů CEPI s důrazem na oblasti, které se týkají našich členských ﬁrem ACPP.

ACPP

Aktuálními prioritami CEPI jsou následující oblasti: Green
Deal, „Fit for 55“, recyklovatelnost, oddělený sběr papíru, cirkulární ekonomie, taxonomie, energetika, SUPD, nová lesnická strategie, LULUCF a další. I. Ševčík informoval o společném kritickém dopisu asociací z 29. 9. 2021 k problematice
Fit for 55, který ACPP spolupodepsala a který byl odeslán
A. Babišovi.
V rámci spolupráce se SP ČR I. Ševčík a Z. Musil informovali o aktuálních výstupech, kterými jsou nový platební
řád 2022, energetika a klimatické změny (balíček Fit for 55,
dopadová studie EGD na český průmysl), environmentální
politika (7. 8. 2021 účinnost nové vyhlášky 273/2021 o nakládání s odpady) a mezinárodní vztahy (příprava na předsednictví ČR v Radě EU v 2022).
Dále I. Ševčík informoval o přípravě veletrhu EmbaxPrint,
spolupráci s Dílnou ručního papíru v Litoměřicích a o průběhu Konference o recyklaci, která se konala 23. 9. 2021
v Kurdějově. Současně shrnul průběh aktuálního jednání
s vedením Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice a společně s J. Gojným nastínili další postup spolupráce
v oblasti podpory licenčního studia – Základy technologie výroby vláknin, papíru a lepenek a jejich zpracování.
Následně zazněla informace, že KSVS 2021 byla uzavřena s OS DLV a Č-MOS na tento rok již dne 2. 2. 2021 a OS
DLV a Č-MOS zaslaly ACPP dne 2. 9. 2021 návrh nové KSVS
na rok 2022. O tomto návrhu proběhlo jednání se závěrem
a dohodou o prodloužení stávající KSVS ve stejném znění
beze změn, formou uzavření dodatku o prodloužení o 1 rok
(1. 1. 2022–31. 12. 2022). Valná hromada pak všemi přítomnými hlasy schválila uzavření dodatku o prodloužení stávající
KSVS o 1 rok ve stejném znění beze změn.
V bodě 8 pak zazněla informace o platební disciplíně členů
a o stavech hotovosti na běžných účtech a bylo zhodnoceno
hospodaření za období 1–7/2021, včetně výhledu do konce
roku 2021, které následně valná hromada projednala a vzala
informace na vědomí.

MSV Brno
Následně byly představeny základní parametry návrhu
rozpočtu na rok 2022 s vyrovnanými příjmy a náklady.
Poté předsedkyně paní L. Jíchová přednesla zprávu dozorčí
rady ACPP, projednanou na jednání DR dne 27. 10. 2021.
Závěrem zprávy bylo, že nemá k hospodaření ACPP za období 1–7/2021 připomínek. DR zároveň vzala na vědomí
návrh rozpočtu 2022. Předložený návrh rozpočtu ACPP
na rok 2022 pak byl v bodu 11 VH schválen.
Bodem 12 byla volba představenstva a dozorčí rady ACPP
na další čtyřleté období. V souladu se stanovami navrhlo
představenstvo, aby na další volební období bylo zvoleno
7 členů představenstva. Řádní členové ACPP navrhli před zahájením volby celkem 7 kandidátů a následně proběhla tajná
volba. Všichni nově navržení členové představenstva ACPP
získali 100 % hlasů přítomných řádných členů. Konkrétně byli
zvoleni: Jaroslav Tymich, Roman Senecký, Jaroslav Jiřička, Kateřina Kupková, Petr Volejník, Roman Mamula a Ivan Ševčík.
Následně proběhla volba členů dozorčí rady ACPP. Jednomyslně zvoleni byli Lenka Jíchová, Evžen Pelikán a Jan Gojný.
Na závěr VH vystoupil JUDr. Radek Nápravník a konstatoval, že během jednání nezazněl žádný projev, který by mohl
být v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Poté J. Tymich
poděkoval všem účastníkům za aktivní pomoc při činnosti
asociace a 66. Valnou hromadu ACPP ukončil.
Na následném mimořádném jednání nově zvoleného
představenstva byl zvolen prezidentem na další období Jaroslav Tymich, který jmenoval viceprezidentem Romana Seneckého.
-IŠ-

Sněm SP ČR na MSV v Brně
SP ČR na svém Sněmu, který se konal v rotundě pavilonu
A ve druhém dni MSV v Brně 9. 11. 2021, především hodnotil
svoji činnost, ale i poslední rok vlády Andreje Babiše.
Pozitivně byl zaznamenán a kvitován částečný posun v digitalizaci státní správy nebo podpora exportu po pandemii.
Vláda Andreje Babiše však splnila ve svém posledním roce jen
zlomek doporučení, která jí předal Svaz průmyslu a dopravy
ČR na loňském Sněmu. V celé řadě oblastí končící kabinet
českou ekonomiku nikam neposunul. Kompletní hodnocení
roční práce vlády ČR vůči českým podnikatelům, ekonomice
a společnosti vystavil ve svém hlavním projevu na Sněmu prezident Svazu průmyslu a dopravy J. Hanák.
SP ČR pak na Sněmu diskutoval také o hlavních prioritách
byznysu ČR. Tématy byla digitalizace, doprava, export, Green
Deal a energetika, trh práce, výzkum a vývoj nebo vzdělanost.
Svaz průmyslu a dopravy ČR také přiblížil na svém Sněmu zástupcům chystané vládní koalice právě tyto prioritní oblasti
pro podporu ekonomiky v Česku.
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SP ČR ocenil i letos významné zástupce českého průmyslu. Do Galerie osobností průmyslu vstoupil Martin Wichterle, majitel strojírenské ﬁrmy Wikov Industry. Cenu za rozvoj průmyslu a regionu získala společnost TATRA TRUCKS,
ocenění Úspěšná malá a střední ﬁrma si odnesla společnost
LIKO-S ze Slavkova u Brna
Tradiční Sněm SP ČR byl jednou z hlavních doprovodných akcí 62. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu,
který se konal od 8. do 12. listopadu 2021. Ten letos představil nejnovější inovativní průmyslové technologie a hlavně digitalizaci průmyslu ve speciální expozici Digitální továrny 2.0.
MSV se stal současně důležitým signálem pro restart ekonomiky a celkem se na něm prezentovalo více než 1 015 ﬁrem
z 35 zemí světa.
Na veletrh úzce navazovala i řada dalších doprovodných
programů s informacemi o digitalizaci, 3D tisku, elektromobilitě, úsporách v průmyslu a o dalších tématech. Nechyběla
ani tradiční prezentace kompletní balicí linky Packaging Live
pod patronací ﬁrmy Markem-Imaje.
Linka Packaging Live bývá součástí i řady dalších veletržních akcí na brněnském Výstavišti. Na únor 2022 je plánováno pořádání veletrhu EmbaxPrint, opět v tradičné historickém spojení s potravinářskými veletrhy Salima. Coronavirová
pandemie způsobila jeho několikeré zrušení a odložení, takže
se tato společná akce potravinářů a obalářů snad uskuteční
po čtyřech letech.
Na jaře (3.–7. dubna 2022) by se také měly uskutečnit veletrhy Silva Regina a TECHAGRO, kdy hlavně lesnická
a dřevařská část této akce je pro odborníky z celulózařského
oboru zajímavá. Ti bývají také pravidelnými účastníky veletrhu WOODTec, pořádaného rovněž BVV.
-JML-
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Medaile ministra průmyslu
a obchodu za významný čin,
zásluhy, nebo celoživotní práci
Slavnostní akce předávání cen ministra průmyslu se letos
(7. 9. 2021) vůbec poprvé v historii uskutečnila ve vstupním
foyer hlavní budovy MPO Na Františku v Praze.
Ocenění dvakrát souvisela s významným činem, devětkrát
byla udělena za zásluhy. A tři osobnosti tuzemského průmyslu a obchodu získaly medaili za celoživotní práci.
„Z oceněných, které vybral nominační výbor, mám velkou radost. Bylo mi velkou ctí jim medaile osobně předat.
Jde o úžasné lidi z různých profesí a oblastí napříč průmyslem a obchodem,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: „Věřím, že se tito lidé stanou
inspirací po ostatní, budou motivovat ﬁrmy k rozvoji, podpoří
zájem o průmysl a obchod, význam celé oblasti a také, úplně
obyčejně, že je medaile potěší. Jsou to výjimečné osobnosti,
které si zaslouží výjimečnou cenu.“
Medaile ministra průmyslu a obchodu se udělují na základě
usnesení vlády z roku 2016 za zásluhy, celoživotní práci nebo
významný čin. Návrhy na ocenění podává nominační výbor,
který letos tvořili zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociace malých a středních podniků a živnostníku a ČVUT v Praze. Nechyběli ani náměstci ministra
průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a průmysl.
Na MPO se od 35 oborových organizací a asociací (včetně
ACPP) sešlo 23 nominací. Medaili ministra průmyslu a obchodu pak na základě výběru nominačního výboru převzalo
14 osobností českého průmyslu a obchodu.
Za významný čin získali medaili ministra průmyslu a obchodu Jan Buk, ředitel společnosti Pardam Nano4Fibers a Pavel Drha, výkonný ředitel ﬁrmy DF Partner.
Za zásluhy pak byl oceněn Petr Bukovski, jednatel společnosti CLINITEX, Otto Daněk, předseda představenstva společnosti ATAS Elektromotory Náchod a Josef Kašpar, generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.
Za zásluhy v dřevozpracujícím průmyslu a průmyslu papíru a celulózy získal medaili ministra průmyslu a obchodu
na návrh představenstva ACPP pan Ivo Klimša, bývalý dlouholetý člen představenstva a prezident Asociace českého papírenského průmyslu, který byl donedávna také generálním
ředitelem ﬁrmy Lenzing Biocel Paskov a. s.
Dále medaili Za zásluhy získal také Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO – KOM, Jiří Pöpperl, člen představenstva společnosti Sokolovská uhelná, Gerald Rausnitz,
generální ředitel společnosti Meopta Group, Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu a Karel Volenec, vedoucí
výzkumu a majitel společnosti ELLA – CS.

informace

Za celoživotní práci získal medaili ministra průmyslu a obchodu Mojmír Čapka, generální ředitel ﬁrmy Brisk Tábor
a dále Zdeněk Juračka, bývalý předseda Asociace českého
tradičního obchodu a Jaroslav Seifrt, bývalý ředitel ﬁrmy
Crystal Bohemia.
„Srdečně gratuluji všem oceněným, ale i těm co byli nominováni,“ dodal na závěr slavnostní akce náměstek ministra
průmyslu a obchodu Eduard Muřický.
-TZ-

Licenční papírenské
studium v Pardubicích
Oddělení dřeva, celulózy a papíru Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek na Fakultě chemickotechnologické Univerzity Pardubice vyhlásilo 13. licenční studium Základy technologie výroby vláknin, papíru a lepenek
a jejich zpracování.
Studium je určeno pro další vzdělávání a rekvaliﬁkaci
pracovníků s vysokoškolským vzděláním, popř. se středoškolským vzděláním s maturitou, kteří pracují v celulózo-papírenském nebo zpracovatelském oboru. Tuto formu
dalšího vzdělávání pracovníků papírenských ﬁrem oﬁciálně
podporuje také Asociace českého papírenského průmyslu
(ACPP).
Přednášky licenčního studia, zaměřené na základní poznatky z papírenské technologie, budou obsahovat následující témata:
• Charakterizace vláknité surovinové základny a technologie výroby vláknin
• Technologie výroby papíru, kartonů a lepenek a procesy
jejich zpracování
• Základy výroby papíru, technologie povrchového zušlechťování, zpracovatelské operace při výrobě obalů a dalších
výrobků
• Environmentální a výrobní problémy celulózo-papírenské
výroby v praxi
Licenční studium je třísemestrové a zahrnuje 7 třídenních
soustředění v Pardubicích. Je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolventům je vydáno osvědčení o absolvování
licenčního studia. Studium by mělo být při dostatečném počtu zájemců zahájeno v únoru 2022. Předpokládané školné
činí 25 000 Kč. Další náklady (stravné, ubytování a cestovné)
si hradí účastníci sami.
Tento Licenční kurz velmi zodpovědě organizoval, jako již
mnohokrát předtím, pan Prof. Ing. František Potůček, CSc.,
který nás však na začátku prosince náhle navždy opustil. Informace o studiu však přesto najdete i nadále na webových
stránkách Univerzity Pardubice (https://fcht.upce.cz/fcht/
uchtml/odcp/informace-o-studiu/celozivotni-vzdelavani.html
#collapse146588).

vlnité lepenky a obaly
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Svaz výrobců vlnitých lepenek
Odvětví vlnité lepenky zaznamenává v současné době významný nárůst prodejů, ale situace v oblasti surovin zůstává
napjatá a tlak na náklady se zvyšuje.
Společnosti organizované ve Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL) vykazovaly do třetího čtvrtletí roku 2021 ve srovnání s odpovídajícími třemi čtvrtletími roku 2020 výrazný nárůst prodeje své produkce v metrech čtverečních, a to ve výši
až o 11,7 procenta. Výrobci se však současně nadále museli
potýkat s nedostatkem papírenských surovin a s velkým růstem jejich cen.
Od ledna do září 2021 vyprodukovali členové SVVL 809
milionů metrů čtverečních vlnité lepenky, což je o 153 milionů m² více než v odpovídajícím období předchozího roku.
Výše zakázek v českém průmyslu vlnité lepenky je stále velmi
dobrá. Průmyslu se v tomto ohledu daří a výrobní kapacity
jsou prakticky plné. Současně se však výrobci, stejně jako
v mnoha jiných odvětvích, potýkají s problémy v dodávkách
surovin a energetickými vlivy.
Množství papíru pro výrobu vlnité lepenky je na hraně,
protože poptávka roste v celé Evropě a výrobní kapacity papírů, kartonů a lepenek nelze v krátké době navýšit. Stejně
tak situace na trhu sběrového papíru zůstává napjatá a vyznačuje se nedostatkem objemu komerčního sběru a silnou
poptávkou ze strany papírenského průmyslu. Ceny recyklovaného papíru k výrobě vlnité lepenky v prvních třech kvartálech 2021 strmě stoupaly. Podle nezávislého zdroje EUWID
dosáhly s nárůstem o více než 60 % (září 2021 ve srovnání
se zářím 2020) nové rekordní úrovně.
Vzhledem k velkému objemu zakázek v oboru vlnitých lepenek je potěšující, že počet zaměstnanců zůstává na vysoké
úrovni i přes pokračující racionalizaci a automatizaci výrobních provozů. Členové SVVL v ČR společně zaměstnávají celkem 3 100 zaměstnanců, celý průmysl s dalšími výrobci lepenkových obalů pak více než 4 500 lidí. Obalový průmysl je
relativně nezávislý na ekonomických výkyvech a je tak stabilním zaměstnavatelem s atraktivními pracovními příležitostmi
v oblasti designu/konstrukce, výroby i zákaznického servisu.
O SVVL
Svaz výrobců vlnitých lepenek je profesní organizací, která
sdružuje společnosti vyrábějící vlnité lepenky, obaly a jiné
produkty z toho materiálu. Členové SVVL spolupracují v oblasti propagace vlnité lepenky a podpoře pozitivního vnímání
nejen tohoto materiálu, ale i celého oboru. Obaly z vlnité lepenky jsou vyráběny zejména z recyklovaného (sběrového)
papíru a jsou biologicky odbouratelné a recyklovatelné.
Tento svaz je členem mezinárodní organizace FEFCO
(www.svvl.cz).
Walo Hinterberger

Obaly pod tlakem
Logistika v moderním pojetí neznamená zdaleka jen dopravu, ale mnoho dalších služeb, které společnosti jako je
např. Geis svým zákazníkům poskytují. Jejich nedílnou součástí je i balení zabezpečující ochranu přepravovaného zboží.
Klienti by se měli na obaly zajišťované logistiky plně spolehnout i přesto, že to v poslední době není jednoduché.
Zajištění služby balení se v posledních měsících stává stále
složitějším. Příčinou je prohlubující se krize na trhu s obalovými materiály, především dřeva, vlnité lepenky a papíru
obecně. Cena obalových materiálů na bázi papíru dramaticky roste a současně s tím se prodlužují dodací termíny materiálů. Tento problém se ovšem zdaleka netýká jen papíru.
Ceny surovin pro výrobu obalů rostou všeobecně – u dřeva
to je za poslední rok o asi 60 % ( jen v měsíci dubnu cena
dřeva pro výrobu palet vzrostla o 14 %), ale i u LLDPE granulátu, potřebného pro výrobu stretch fólií, o více než 20 %.
Kolísání cen se samozřejmě, jako u jiných komodit, dá
předpokládat, zvláště v tak neklidném období, jako nyní
prožíváme. Ovšem v tomto případě dostala situace na trhu
v poslední době mimořádnou dynamiku. Pro logistické společnosti se tak zajišťování obalů komplikuje, neboť ceny
za vstupní komodity se stávají dlouhodobě neudržitelnými.
To ale samozřejmě neznamená, že by tuto službu zákazníkům
nebylo potřebné a možné zajišťovat.
Situace na trhu obalových materiálů je v současnosti skutečně velmi nestandardní. Rostoucí poptávka po obalech vyvolaná loňským dramatickým nárůstem internetového obchodování sice přinesla zvýšení produkce vlnité lepenky
v České republice, ale současně vedla i ke zvýšení objemu jejího exportu do zahraničí. Spolu s tím rostla poptávka po papíru, a tedy i po sběrovém papíru, protože obaly z vlnité
lepenky se převážně vyrábí z recyklovaného papíru. Jenže během pandemie sběr papíru poklesl, takže papírnám po celé
Evropě chyběl. Vlivem toho od druhého pololetí 2020 výrazně rostla cena sběrového papíru a tím i cena suroviny pro
výrobu vlnité lepenky. Tento trend pokračoval i v letošním
roce, dokonce by se dalo říct, že s příchodem jara zdražování akceleroval. Tato nepříznivá situace by se měla vracet
do normálního stavu až po stabilizaci ekonomiky a obchodu,
což může trvat i řadu měsíců. Nicméně se dá předpokládat,
že zvýšené využívání internetového obchodování, doprovázené zvýšenou poptávkou po papírových obalech, zůstane
i do budoucna běžné.
Vzhledem k tlaku Evropské unie na používání udržitelných a recyklovatelných materiálů při balení obecně roste
poptávka po využívání speciálního papíru na nákupní tašky
a zájem o papír přichází dokonce i z oborů, kde si to ještě nedávno nikdo nedokázal ani představit, například pro výrobu
lahví na nápoje.
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Situaci na trhu s obaly navíc komplikuje i nedostatek měkkého dřeva doprovázený dramatickým zvyšováním jeho ceny.
To vyvolal významný růst poptávky zejména v Číně a Spojených státech, kde se lehké dřevo využívá k rekonstrukcím
a výstavbě obytných dřevostaveb, které se v době pandemie mezi Američany překvapivě rozšířily. Nedostatek dřeva
se stal celoevropským problémem, který nelze snadno vyře-

vlnité lepenky a obaly
šit zvýšením jeho těžby. Proto například výrobci palet varují,
že už nedokážou dodávat na trh požadované množství.
Podobně tomu je i u dalších obalových materiálů – například cena bublinkových fólií během šesti měsíců vzrostla
o více než třetinu a v případě stretch fólií dokonce až o téměř
45 %. K tomu se přidává i růst ceny spojovacího materiálu
o přibližně 15 %. „Růst ceny vlnitých lepenek o 10 až 20 %
je sice velmi nepříjemný, ale nás mnohem víc trápí skutečnost, že se extrémně prodloužily dodací lhůty ze tří týdnů,
běžných v nedávné době, až na více než 10 týdnů u některých dodavatelů v nedávné současnosti. Součástí kvalitní
služby je i včasné dodání a rozumné termíny. Proto se snažíme zajistit alternativy ke spokojenosti našich zákazníků.
Nejhorší na současné situaci je však to, že zatím nevidíme
světlo na konci tunelu,“ říká Tomáš Körner, vedoucí produktů
Obaly společnosti Geis.
Jako univerzální zaklínadlo samozřejmě fungují potíže
způsobené pandemií covid-19, a z ní vyplývající dramaticky
rostoucí poptávka po dodávkách obalových materiálů pro
rostoucí oblast e-commerce. K tomu se přidává i v mnoha
oblastech rychlejší hospodářský růst, než se očekávalo. Situace na trhu ale naznačuje i snahu některých dodavatelů zvýšit svou ziskovost tím, že dodávají jen omezené množství. Nic
z toho by ale samozřejmě nemělo být překážkou zabezpečování kvalitních služeb balení logistickými ﬁrmami.
-TK-

Konference Recyklace a trh papíru pro recyklaci v ČR a SR 2021
Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP), člen
SP ČR ve spolupráci se ZCPP SR pořádala letos dne 23. září
2021 opět v Hotelu Kurdějov, nedaleko města Hustopeče
další ročník odborné akce, zaměřené na problematiku sběrového papíru a jeho recyklaci. Partnery akce byl Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a společnosti EURO WASTE, EKO
KOM a Leo Czech.
Úvodní slovo přednesl pan J. Tymich, prezident ACPP
a následovaly přednášky Trh se sběrovým papírem v ČR, SK
a ve světě (J. Caldrová, EURO WASTE, s. r. o.), Stav přípravy
nové legislativy odpadového hospodářství v ČR (MŽP ČR),
Rozvoj celulózo-papierenského priemyslu SR, recyklácia a ob-

lasť biodegradovateľných obalov (Š. Boháček, VÚPC Bratislava), Svaz měst a obcí ČR – odpadové hospodářství a sběr
papíru (O. Dočkalová, starostka obce Sudice a místopředsedkyně Komise životního prostředí a energetiky Svazu měst a obcí
ČR), Papírové obaly ve světle změn legislativy v ČR a SK (P.
Pichler EKO-KOM, a. s.), Česká asociace oběhového hospodářství (M. Kužvart (předseda ČAObH) a Aktivity CEPI 2021
v oblasti recyklace a v rámci projektu 4evergreen (I. Ševčík,
ACPP, Z. Musil, EURO WASTE, s. r. o.). Odborný program zakončila diskuze odpadových ﬁrem PRS, MP, SUEZ, FCC, AVE.
Po konferenci se uskutečnil raut, posezení ve vinném
sklípku s cimbálovou muzikou a ochutnávka vín.

lesy a dřevo

Vyvážíme dříví a politika
smrkových plantáží
Podle vyjádření profesora pěstování a ekologie lesa Miroslava Svobody z České zemědělské univerzity prohlubují kůrovcovou kalamitu přísné předpisy na dřevinnou skladbu
a na rychlost osazování holin. Kalamita přivedla ke krachu řadu menších majitelů lesů a navýšila české emise CO2
o víc než desetinu. „Ceny krovů, latí nebo OSB desek šly
v posledních měsících prudce nahoru, přitom dříví v Česku
máme dost,“ citujeme z velkého rozhovoru M. Svobody pro
i.ROZHLAS.cz.
„Kůrovcová kalamita ukázala, že lesnictví se nutně změnit musí. V českém prostředí dominuje tradiční pohled na les
jako na plantáž, která má hlavně vydělávat. Přežívá v hlavách
mnoha lesníků i úředníků. To pomáhá velkému byznysu, přes
státní lesy tečou miliardové zakázky pro pár soukromých subjektů. Lesnictví, stejně jako zemědělství, se změnilo na průmysl. Zvítězil však přístup vedoucí k maximalizaci zisku.
Zákon nutí sázet velké množství stromků na hektar, máme
nejvyšší hustotu lesů ve střední Evropě. Lesy jsou tak odmlada málo odolné vůči suchu nebo škůdcům. Majitel by
měl počty stromů průběžně redukovat, jenže to stojí peníze,
takže na to často nedojde.
V situaci, kdy obnovujeme les po zásadní kalamitě, by bylo
jednodušší a lepší využít ve větší míře přirozené obnovy, tedy
náletů pionýrských dřevin. Zakládáme teď lesy, které se budou kácet za osmdesát nebo sto let.
Zákon by měl reﬂektovat, že máme klimatickou změnu,
že nás čekají klimatické extrémy, období sucha. Tomu bychom měli přizpůsobit model hospodaření. Jsme teď obrovským exportérem surového dříví, protože jsme ho měli hodně
a nikdo ho nechtěl. Produkujeme víc dřeva, než jsme schopní
zpracovat a využít, a drancujeme si tím krajinu. Pro nás nemá
žádný beneﬁt, že někdo těží ohromné množství dřeva a posílá ho do ciziny. Během kůrovcové kalamity se ale už některá
z těch pravidel změnila, ale jen zčásti. Ministerstvo zemědělství teď na části plochy umožňuje ponechat přirozenou obnovu, v tuhle chvíli je to asi patnáct procent z celkové holiny.
Na kalamitních holinách se také prodloužila lhůta na zalesnění. Zároveň se změnila pravidla pro druhové složení lesa,
takže majitelé nejsou nuceni sázet tolik jehličnatých dřevin –
smrku a borovice.
Lesy poutají v biomase velké množství uhlíku, takže doteď
pomáhaly snižovat české emise. Kůrovcová kalamita bilanci
změnila, protože zpracováním surového dřeva se naopak
uhlík uvolňuje. České antropogenní emise CO2 se vlivem
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kalamity navýšily o 15 až 20 procent. Nedodržíme tak svoje
závazky vůči unii, což může znamenat ﬁnanční postih v miliardách korun, možná miliardách eur.
Rozumnější by bylo nechat část lesů být a netěžit je, zvlášť
těch listnatých, kde je zaručen stabilní vývoj bez rizika velkých rozpadů. Vážou obrovské množství uhlíku a dalších padesát let ho budou akumulovat. Potřebujeme zpomalit uhlíkový cyklus: dnes uhlík v dřevních produktech držíme jen
krátce, hlavně u listnatých porostů, kde podstatná část skončí
jako palivo. Po deseti nebo patnácti letech uhlík znovu vyletí
do vzduchu.
Je nesmysl, pálit dříví jako biomasu a mít produkty na jedno
použití také není řešení. Kdybychom spočítali uhlíkovou
stopu jedné megawatthodiny vyrobené z uhlí a ze dřeva,
tak ta ze dřeva bude mít větší uhlíkovou stopu než ta z uhlí.
U dřeva je to stejné jako s každým jiným přírodním zdrojem:
nesmíme jím plýtvat.
I za stávajících pravidel můžou státní lesy část porostů připravit na přirozenou obnovu, používat méně holosečí. Lesy
by byly řidší, ale odolnější proti budoucím kalamitám. Ta příští by je nezasáhla, nemusely by se uměle obnovovat,“ řekl
mimo jiné v rozhovoru M. Svoboda.
Lesy ČR s koncem kalamity snižují těžby
Státní podnik Lesy České republiky (LČR) plánuje v roce
2022 díky ústupu kůrovcové kalamity další snížení těžby
dřeva. S koncem kalamity se podnik na čtyřech pětinách
území od 1. ledna vrátí k hospodaření podle lesních hospodářských plánů. Obnoví tak před čtyřmi lety pozastavené plánované těžby. ČTK to řekl ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR Vladimír Krchov.
Státní podnik loni kvůli kůrovcové kalamitě vytěžil rekordních 14,35 milionu metrů krychlových dřeva. Letos celkovou těžbu po několika předchozích korekcích směrem dolů
očekává kolem 11,5 milionu metrů krychlových. Z toho by
mělo asi 84 procent připadnout na nahodilé těžby. Z nich by
zhruba šest milionů metrů krychlových měly letos tvořit kůrovcové těžby po loňských 9,5 milionu metrů krychlových.
Pro rok 2022 podnik odhaduje těžby na úrovni deseti milionů m3, z nichž na kůrovcové těžby by mělo připadnout asi
40 až 50 %. V dobách před vypuknutím kůrovcové kalamity
se celkové roční těžby podniku pohybovaly kolem osmi milionů metrů krychlových dřeva.
Kromě potlačení kalamity na zbytku spravovaného území
je pro Lesy ČR podle Krchova prioritou obnova lesů. Letos
má podnik v plánu obnovu rekordních až 22.000 hektarů
a vysázení až 90 milionů kusů stromků. Cílem v roce 2022
bude zopakovat letošní čísla obnovy a nové lesy vysazované
po kalamitě by měly být podle Lesů ČR odolnější a druhově
pestřejší s vyšším zastoupením listnatých dřevin. Zhruba 67
procent nových výsadeb připadá na listnáče, zbytek na jehličnaté dřeviny.
Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo
Zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v koalici Spolu a Piráti
se STAN podepsali koaliční smlouvu vznikající vlády. Jedna
z kapitol je věnována lesům. Koaliční smlouva například obsahuje prosazení změn vyhlášek (zejména o lesním hospodářském plánování) k zjednodušení realizace nepasečných
způsobů hospodaření v lesích, nastavení systému pozitivní
a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu
lesů či zpracování surovinové politiky pro dřevo. V oblasti životního prostředí smlouva obsahuje mimo jiné záměr vyhlásit dva nové národní parky. Koaliční smlouva na volební období 2021–2025 obsahuje 12 priorit. Jednou z nich je životní

lesy a dřevo
prostředí, kdy je konstatováno, že změny klimatu jsou nezpochybnitelné. Vláda se tak zavazuje hledat řešení, která budou
omezovat lidský vliv na klimatické změny, a v tomto kontextu
bude podle dokumentu hledat realistická řešení, která pomohou ochránit životní prostředí, vodu, ovzduší, půdu, lesy
a krajinu.
-TZ-

Stratégia eurokomisie v oblasti
lesného hospodárstva
Slovensko a ďalších päť krajín EÚ majú výhrady k stratégii eurokomisie v oblasti lesného hospodárstva. Ministri zodpovední za lesy v Nemecku, Francúzsku, Fínsku, Švédsku, Rakúsku a na Slovensku to uviedli po neformálnom stretnutí,
ktoré sa konalo v októbri vo Viedni. Európska komisia (EK)
podľa nich dostatočne nerešpektuje možnosti väčšieho národného rozhodovania o lesnej politike jednotlivých štátov
únie (princíp subsidiarity).
Novú Stratégiu EÚ pre lesy do roku 2030 zverejnila Európska komisia v polovině roka 2021. Ministri vo Viedni prostredníctvom spoločného vyhlásenia potvrdili spoločnú víziu týkajúcu sa úlohy európskych lesov pre spoločnosť, a to
tú, že lesy plnia množstvo funkcií a je potrebné nájsť správnu
rovnováhu medzi často protichodnými požiadavkami spoločnosti. Sú nimi napríklad produkcia dreva, ochrana biodiverzity a klímy, vodozádržné a vodoregulačné funkcie, ochrana
pôdy, rekreácia atď. Práve tieto možnosti sú podľa slovenského agrorezortu limitované aktuálnymi a očakávanými kalamitnými situáciami v lesoch, ktoré negatívne ovplyvňujú ich
kapacitu plniť požadované funkcie. Ministri adresovali eurokomisii jasný odkaz, že riešením týchto výziev je aktívny
prístup pri starostlivosti o lesy založený na princípoch trvalej
udržateľnosti. „Dôležité je, že takýto odkaz by mal jasne zaznieť aj prostredníctvom novej Stratégie EÚ pre lesy. Keďže
zúčastnení ministri boli toho názoru, že tomu tak úplne nie je,
adresovali vo vzťahu k tomuto dokumentu konkrétnu kritiku,“
ozrejmil slovenský agrorezort.
Ministri preto prostredníctvom spoločného vyhlásenia potvrdili princípy trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch
vyvinutých a odsúhlasených v rámci celoeurópskeho ministerského procesu FOREST EUROPE. Zároveň pripomenuli
vysokú úroveň poznatkov a praktických skúseností, ktoré
existujú v európskom lesníctve a sú výsledkom dlhodobého
vzťahu vlastníkov a obhospodarovateľov k ich lesom, vedy
a výskumu, ako aj rozsiahlych databáz a informácií o stave
lesov pochádzajúcich z národných inventarizácií lesov. Stratégia pre lesy a jej opatrenia by mali podľa šiestich ministrov
stavať na týchto poznatkoch a informáciách.
Samuel Vlčan na rokovaní zdôraznil zásadnú úlohu konceptu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ktorý by
mal byť v centre novej únijnej stratégie pre lesy. V rámci podpory tohto konceptu poukázal na narastajúci význam prírode
blízkych postupov hospodárenia v lesoch. „Koncept prírode
blízkeho hospodárenia v lesoch máme už teraz zadeﬁnovaný
v našom zákone o lesoch. Toto by mohlo byť inšpiráciou aj
pre ostatné členské štáty EÚ. Som presvedčený, že prírode
blízke lesníctvo je riešením pri adresovaní takých súčasných
výziev, akými sú ochrana a zachovanie biodiverzity, zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôsobenie sa jej dopadom.
Okrem toho má prírode blízke lesníctvo výrazný potenciál
pri posilňovaní vodozádržnej a vodoregulačnej funkcie lesov,
čím dokážeme napr. predchádzať erózii pôdy a chrániť kvalitu a kvantitu našich vodných zdrojov,“ povedal Samuel Vlčan.
-TI-
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Klabin starts up its ﬁrst paper machine
of Puma II Project in Brazil with
support from AFRY
Brazil’s largest paper producer, Klabin,
has started operating the ﬁrst phase of
Puma II project when paper machine
(MP27) operations were started in August 2021. The capacity of MP27 is
450,000 tons annually of 100% kraftliner paper from eucalyptus ﬁber (Eukaliner®). Puma II project with a total investment cost of R$ 12.9 billion aims to
produce 910 000 tonnes of high-quality
kraftliner board annually. The project is
implemented in two phases.
Klabin’s Puma II Project’s ﬁrst phase
has started operations with engineering, procurement, and project management support from AFRY. During
the ﬁrst phase, AFRY has been responsible for developing and implementing
the BOP (Balance of Plant) EPCM (Engineering, Procurement, Construction
Management) scope, which included
the engineering and project management services of the complementary
plants and interconnections between
the process islands. AFRY has been involved with the Puma I and II projects
since its inception, being also responsible for carrying out the conceptual
study and the basic engineering.
The bioindustry has a fundamental
role in the transition towards sustainable economy, and the Puma II project is
a reference into this direction, generating value for all project parties.
Nicholas Oksanen
Smurﬁt Kappa completes acquisition
of a state-of-the-art 600,000 tonne
containerboard mill in Northern Italy
Smurﬁt Kappa Group has now completed the acquisition of Verzuolo for
a purchase price of €360 million. Customary closing conditions have now
been satisﬁed.
The PM9 machine in Verzuolo
was converted into a state-of-the-art
600,000 tonne recycled containerboard
machine in 2019. It is highly complementary with SKG’s existing operations, strategically located close to the
port of Savona and is expected to de-

liver signiﬁcant beneﬁts for both the
Group and its customer base.
Smurﬁt Kappa Group CEO, Tony
Smurﬁt, commented: ‘We are pleased to
complete this acquisition ahead of schedule. Verzuolo brings a highly experienced and skilled team providing additional
security of supply for SKG’s customers.
As we continue to invest in our corrugated facilities, Verzuolo strengthens the
Group’s integrated model and supports
our sustainability ambitions.’
-PNBoard machine technology to Zhejiang
Forest United Paper in China
Valmet will supply key board machine
technology to Zhejiang Forest United Paper in Taizhou in the province
of Zhejiang in China. The key technology will be installed in a new container
board machine (PM6). The start-up is
scheduled for 2023.

Valmet’s delivery will include four
OptiFlo Foudrinier headboxes, an IntelliFormer top forming unit, four OptiCoat Roll coating heads with roll application and a large quantity of OptiDry
Coat air dryer units. One of the air dryers is a completely new of its kind, OptiDry Coat double-pass, which combines
three dryers in one compact unit, and
gives high coating and printing quality, as well as optimized energy-eﬃciency and runnability. The delivery will
also include Valmet DNA machine control system for the coating section and
spare parts and consumables packages.
6,300-mm-wide (wire) board machine will produce white lined chipboard
grades with a basis weight range of 180350 g/m². The mechanical design speed
for the new parts will be 1,000 m/min
and daily capacity over 1,800 tonnes.
Zhejiang Forest United Paper is
a subsidiary of Forest Packaging Group,
which was established in 1998 with
a registered capital of 150 million and
about 1,800 employees. Forest Packaging Group is a high-tech enterprise
engaged in the research and development, production and sales of packaging paper grades, corrugated cardboard, corrugated boxes and other
products. The company’s products are
widely used in packaging manufactu-

ring and industrial and consumer product packaging.
Zhou Zhou
UPM sells its Chapelle Darblay
newsprint mill
UPM has signed an agreement to sell
its Chapelle Darblay newsprint mill site
to a consortium of two partners Samﬁ
and Paprec France SAS.
The sale of Chapelle Darblay is an
asset sale, and no personnel will be
transferred. UPM has permanently ceased production and agreed a social
plan for its employees at its Chapelle
newsprint mill in Grand-Couronne,
France in June 2020.
Samﬁ and Paprec plan to develop
the site into a platform for the supply
of green energy and the production of
raw materials from recycling. The future site would consist of a sorting and
packaging plant for paper and plastics, an on-site power generation facility
using biomass and a production facility
for renewable hydrogen.
Samﬁ and Paprec plan to invest
approximately 450 million euros and
to create 250 direct and 400 indirect
positions.
Samﬁ is the leading private employer in Normandy with 3,000 employees, its main activities being mainly
in the ﬁeld of transport and logistics
(Malherbe), renewable energies (Samsolar, Samwind), hydrogen (H2V, Distry), real estate, self-storage (Locabox)
and advertising displays (Medialine).
The group was founded and is led by
Alain Samson. Paprec France SAS has
become over the past 20 years the independent French leader in recycling
and waste management for industry
and local authorities. In 2020 thanks to
its 12,500 employees and with 12 million t of materials collected and processed, Paprec achieved a turnover of
nearly 1.5 billion euros.
UPM Communication Papers is the
world’s leading producer of graphic
papers, oﬀering an extensive product
range for advertising and publishing
as well as home and oﬃce uses. With
headquarters in Germany, UPM Communication Papers employs approximately 7,000 people.
UPM Group deliver renewable and
responsible solutions and innovate for
a future beyond fossils across six business areas: UPM Bioreﬁning, UPM
Energy, UPM Raﬂatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers and UPM Plywood. UPM employ
18,000 people worldwide and our annual sales are approximately EUR 8.6
billion.
Daniel Schwab
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Rottneros and Arctic Paper are
collaborating on sustainable ﬁber
trays in Poland
Arctic Paper and Rottneros have signed
a Letter of Intent regarding a 50/50
joint venture in Kostrzyn, Poland with
the aim of building a molded ﬁber tray
factory. The start-up of the new factory is planned for the end of 2023. The
investment is expected to amount to
12–15 mEUR.
Production will be suitable for high
barrier packaging, modiﬁed atmosphere packaging with extended shelf
life as well as for packaging with lesser
functional demands, all based on Rottneros primary ﬁber. The products can
withstand heat and are excellent for
ready-made food – both frozen and chilled dishes – which constitutes a rapidly
growing market. Production capacity is
estimated at 60 – 80 million trays.
This can be compared with Rottneros Packaging’s existing plant in Sunne,
Sweden, where the capacity today
amounts to 15-20 million trays of comparable quality. In addition to supply
climate smart packaging the purpose is
also to use the new plant as a model to
show both the high quality and a scalable and competitive production.
Michal Jarczynski
BOBST completes acquisition
of Cerutti
BOBST announces the completion on
11 November 2021 of the proceedings
relating to Bobst Italia SpA’s successful ﬁnal tender oﬀer for the acquisition
of the assets of Oﬃcine Meccaniche
Giovanni Cerutti SpA and Cerutti Packaging Equipment SpA, including the
service company 24/7 Cerutti Service
S.r.l., (Cerutti).
Based in San Giorgio Monferrato,
Bobst Italia is BOBST’s worldwide center of excellence for gravure printing,
laminating, and coating technologies
for the ﬂexible packaging industry. The
Cerutti acquisition is in line with BOBST’s strategic goal of further consolidating its technology and market leadership in the global gravure printing
market.

Paper News
Gruppo Cerutti was founded in 1920
in Casale Monferrato, in the northwest
of Italy, and grew into a world-renowned manufacturer of rotogravure
printing presses for packaging, publishing, and specialty printing and converting equipment. Through this acquisition, the Bobst Group adds to its
assets the Cerutti brand, the Cerutti intellectual property rights and all Cerutti
intangible assets. Thirty Cerutti ex-employees will join Bobst Italia’s personnel at the company site in San Giorgio
Monferrato.
As a company, Bobst Italia is characterized by ﬁnancial and social sustainability and, as such, is able to create
value in the long term. Following the
completion, we will be able to integrate into our organization the Cerutti
technology along with its technical experts adding to our existing know-how
and capabilities. It also means that we
can now provide BOBST’s high level of
service and support to Cerutti machines installed worldwide. Gudrun Alex
Jetscript GS 1062 – new inkjet paper
for sophisticated, personalized labels
With jetscript® GS 1062, the German
specialty paper manufacturer Mitsubishi HiTec Paper is now oﬀering a new
coated premium inkjet paper as face-stock material for sophisticated, personalized label applications.

The 95g paper impresses with a particularly homogeneous semi-glossy surface and a high visual gloss. The special coated ink receiving layer not only
enables excellent colour reproduction and very good colour brilliance,
but also high colour density even with
dark shades. Printouts in photorealistic print quality are easily possible with
GS 1062.
Jetscript GS 1062 can be printed
with all common dye and pigment inks
and is suitable for HP Indigo. The reverse side is perfectly matched to a self-adhesive ﬁnish. The brand-new in-

kjet paper is available FSC® Mix or
PEFC™ certiﬁed, of course. This makes
GS 1062 the perfect inkjet paper for sophisticated, personalized labels in the
areas of logistics, packaging, food &
non-food, beverages, promotion, etc.
Ralf Buhl
CMPC and Valmet for Guaíba pulp
mill in Brazil
Valmet and CMPC have ﬁnalized the
agreement of which Valmet will deliver key technology and automation for
CMPC’s BioCMPC project. The target is
to modernize and increase the production capacity of the Guaíba pulp mill’s
line 2 from 1.5 million ADt/y (air dry
tonnes per year) to 1.85 million ADt/y.
The upgraded mill is expected to start
operation in the fourth quarter of 2023.

BioCMPC project’s main targets are
to both increase the sustainability of
the pulp mill and modernize the production technology. The project will
include new control and environmental management measures across the
mill. The project has been carefully designed, based on CMPC’s mission to
sustainably produce and market wood,
pulp, paper and tissue products of ﬁrst-rate quality that are competitive, add
value and create development opportunities for its employees and local
communities.
The delivery is supported with extensive Valmet Industrial Internet (VII)
services package with onsite and remote expert support. The VII services include Valmet Performance Center support, Data Discovery, Dynamic
Center Line Advisor, Performance Monitoring tools and Operator Training Simulator. CMPC produces and markets
wood, pulp, packaging products, paper, tissue, and personal care products
from certiﬁed plantations. The Company has over 641,000 hectares of forest plantations, mainly pine and eucalyptus, located in Chile, Brazil and
Argentina. CMPC Pulp SpA operates
4 production lines in Chile and 2 in Brazil, with total annual production capacity of approximately 4.1 million metric
tons of pulp.
Bertel Karlstedt
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Flexotisková odborná skupina
pro českou a slovenskou
republiku Společnosti tisku

2021

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA ČASOPISU PAPÍR A CELULÓZA
Úvodní slovo prezidenta
Vážení čtenáři, vážení uživatelé a příznivci ﬂexotisku,
v tomto našem nelehkém období bych chtěl poděkovat redakci časopisu Papír a celuloza za zařazení této, v tomto roce
bohužel jediné přílohy o situaci ve ﬂexotisku.
I v průběhu roku 2021 Flexotisková asociace, jako odborná
skupina pro ﬂexotisk Společnosti tisku při ČSVTS, plánovala
akce, které měly zvýšit odborné znalosti členů CFTA i odborníků z řad ﬂexotisku, a podpořit společenskou úroveň při různých školeních a odborných konferencích. Tyto akce se ale
bohužel z důvodu coronavirové situace konat nemohly. Po dohodě ve výboru asociace bylo rozhodnuto nepořádat je ani on
line formou právě z důvodu absence osobních kontaktů a komplikované komunikace s jednotlivými přednášejícími a lektory.
Letos musely být opět přesunuty konference, které měly informovat o novinkách z veletrhů a jiných světových odborných
akcí. Vzhledem k tomu, že se coronavirová situace v roce 2021
prakticky v celé Evropě nezlepšila a byly proto zrušeny významné mezinárodní veletrhy a odborné akce, jsme nuceni
i my naše konference odsunout do roku 2022.
Prožíváme všichni nelehkou dobu. Ve změti různých nestandardních opatření, které ji provázejí, bych Vás chtěl alespoň touto cestou informovat o tom, že Společnost tisku ČSVTS
v čele s odbornou skupinou pro ﬂexotisk nijak nerezignovala
na svoji spolkovou činnost. Pouze není v současné době tolik vidět. Zmíněné okolnosti nás přinutily přejít na on line komunikaci
a konání. Jsem pevně přesvědčen, že se však společně konečně
sejdeme na některé z našich připravovaných akcí v příštím roce.
Na shledanou v Mikulově nebo v Bořeticích jak s odbornými tématy, tak s hezkou chvilkou u sklenky dobrého vína.
Chtěl bych vám též touto cestou jménem výboru odborné
skupiny CFTA i jménem svým popřát zdraví a pevné nervy
do nového roku 2022.
V Kolíně, 15. 11. 2021
Vladimír Bourek, předseda CFTA

Obr. 1 Absolventi Základního kurzu ﬂexotisku na Univerzitě
Pardubice ve dnech 20.–24. ledna 2020

CFTA v roce 2020
V průběhu roku 2020 Flexotisková asociace jako odborná skupina pro ﬂexotisk při Společnosti tisku ČS VTS (CFTA) plánovala řadu akcí. V minulém roce byly organizačně připraveny
hned 3 kurzy ﬂexotisku a také dvě konference, které se ale bohužel z důvodu vládních proticovidových opatření uskutečnit
nemohly.
Poslední loňskou akcí CFTA byl tedy lednový základní kurz
ﬂexotisku na Univerzitě v Pardubicích. Ten byl velmi úspěšný
a dobře připravený a navštívený, ale ostatní dva kurzy (nástavbový v květnu a podzimní základní ﬂexotiskový kurz v září)
musely být zrušeny.
V dubnu 2020 se měla konat také obvyklá jarní výroční konference v Mikulově a v listopadu pak další tradiční setkání v hotelu Kraví hora v Bořeticích. Tématy těchto konferencí měly
být poznatky z odborných domácích i zahraničních veletrhů
a výstav.
Jako první byla přesunuta jarní konference a to z Mikulova do podzimního termínu v Bořeticích. Vzhledem k tomu, ´

2021
že se ale koronavirová situace v roce 2020 zhoršila prakticky
v celé Evropě a v důsledku toho byly zrušeny i významné mezinárodní veletrhy (především drupa 2020 a interpack) a rovněž i řada dalších odborných mezinárodních akcí, museli jsme
nakonec i tuto přesunutou podzimní konferenci CFTA odsunout až do roku 2021.
Rok 2021 ovšem v prvním pololetí rovněž nebyl k pořádání
kurzů, seminářů a konferencí příznivý, zdravotní a bezpečnostní opatření pokračovala. Byly postupně odsunuty a nakonec zrušeny i všechny tři chystané kurzy ﬂexotisku na Univerzitě Pardubice, nekonaly se žádné konference a také výbor
odborné skupiny CFTA při Společnosti tisku ČS VTS se nescházel fyzicky.

Konference CFTA 2020 Mikulov
Na termín 22.–23. 4. 2020 byla výborem CFTA připravena do
Mikulova pravidelná jarní konference, jejímž odborným garantem byl pan Martin Shejbal. Akce se neuskutečnila, a to ani
po přesunu na podzimní termín do Bořetic, ani pak v letošním
roce 2021. Přesto přinášíme pro informaci připravený program této nerealizované odborné akce.
Zahájení konference
Vladimír Bourek, předseda odborné skupiny CFTA
Vladimír Lukeš, předsedat Společnosti tisku při ČS VTS
Prolínání digitálního a analogového světa
Pavel Smetana, Bohumír Straka, Macron systems spol. s r. o.
Praha
Hybridní výroba etiket (budoucnost, nebo slepá ulička?), digitální studená ražba, integrace JDF/JMF (produktivita a konektivita) a inovativní způsob osvitu ﬂexotiskových desek.
Možnosti a trendy povrchového zušlechtění ﬂexibilních
obalů
Tobias Hirschi, Schmidt Rhyner AG, Radovan Valtr, V-Grip
Nabídka efektových materiálů povrchového zušlechtění, využívající nejen vizuální, ale i hmatové smysly vnímání. V rámci
současných marketingových trendů poskytuje ﬁrma také
materiály s označením Touch&Feel. Diskuse nad materiály
na bázi UV, vodní disperze a rozpouštědel.
Nové kompaktní stroje Koenig & Bauer Flexotecnica
Karel Uksa, Koenig& Bauer CEE Praha
Nový velmi kompaktní ﬂexotiskový stroj s centrálním válcem
Evo XC se zcela unikátním a promyšleným konceptem, s velmi
malým půdorysem a chytrou ergonomií, který byl navržen pro
splnění tržní poptávky po výrobě menších zakázek s nízkou
úrovní investic. Nabízí v dané třídě nejkvalitnější tisk na ﬂexibilní obaly, lamináty a papír. I přes kompaktní design je stroj
Evo XC k dispozici ve dvou verzích s maximální délkou raportu
do 850 mm a rychlostí tisku až 400 m/min. Zcela nový je rovněž ikonický styl vizuálního provedení stroje.
Flexo – řešení nových trendů v obalech
Roman Dresler, SOMA spol. s r. o., Lanškroun
Moderní a ekologický přístup k tisku s využitím ekologicky
a zdraví nezávadných barev
Alexander Kuklovský, Arets Graphics spol. s r. o., Praha

Udržitelně – i bez obětí v dokončování
Svetlana Holečková, KURZ Czech & Slovak s. r. o., Střelice
u Brna
Výroba ﬂexibilních obalů a sáčků digitálně
Roman Kandler, Martin Peroutka, polygraﬁcká výroba,
Buštěhrad
Barevnost a řízení výroby obalu
Małgorzata Lososová – X Rite spol. s r. o., Vyškov
Součástí konference měla být samozřejmě i diskuze a navazující společenský a debatní večer ve vinném sklípku.
Druhý den měly pokračovat individuální konzultace s přednášejícími a zástupci ﬁrem a byla nabídnuta možnost navštívit
veletrh obalů a tisku EmbaxPrint a mezinárodní potravinářský
veletrh Salima v Brně (Embax se ale rovněž neuskutečnil a byl
přeložen na 17.–19. 2. 2022).

Mezinárodní den tisku
Přes čím dál zřetelnější přesun řady lidských činností do virtuálního prostředí si tisk stále udržuje nezastupitelnou roli. Jeho
možnosti a služby jsou cenné zejména tam, kde hraje prim kreativita, rozmanitost využití a snaha zapůsobit na více smyslů
najednou: v klasické polygraﬁi, knižním průmyslu, marketingu,
v obalové technice, v módě, ale také třeba v interiérovém designu. Připomeňte si tedy také Mezinárodní den tisku, který
připadl na 20. října.
Technologie tisku zaznamenala za posledních 100 let ohromující pokrok a to nejen v tisku z výšky, z hloubky a z plochy,
ale i v digitálních technologiích. Od prvních rozetových a liniových tiskáren šel vývoj směrem k jehlovým, laserovým a inkoustovým přístrojům až k 3D tiskárnám. Dnešní možnosti
jsou pak téměř neomezené.
Připomenout znovu chceme tisk knih, který zůstal v covidovém období jedním z nejdůležitějších odvětví polygraﬁckého
průmyslu navzdory klesajícím nákladům. Vydavatelé se zaměřili na nízkonákladové publikace, které pomocí kreativního designu přizpůsobovali svým čtenářům „na tělo“. S výraznou úlohou tisku stále počítají i marketéři, kteří ve svých rozpočtech
vyhrazují nejméně třetinu na tištěnou reklamu. A nejde jen
o billboardy a plakáty ale i další tiskoviny.
Budoucnost tisku zůstává opravdu barevná a nic nenaznačuje, že by tištěné materiály zastarávaly, naopak se skvělě doplňují s digitálním světem.

Litograﬁe a kamenotisk
Před 250 lety, dne 6. listopadu 1771 se v Praze narodil Alois
Jan Nepomuk František Senefelder. I když nebyl tiskařem, stal
se vynálezcem litograﬁe, neboli kamenotisku, který se 350 let
po vynálezu knihtisku stal další tiskovou technikou, existující
dodnes.
Vynálezcovo výročí nakonec neproběhlo zcela skrytě, neboť předsedovi Společnosti tisku při ČS VTS V. Lukešovi
se přes absolutní nezájem širší polygraﬁcké veřejnosti podařilo zařadit vzpomínku na Aloise Senefeldera do televizního
magazínu Z Metropole a do Kalendária, a reagoval i časopis
Packaging, NGP a PaC.
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Inovace v potisku vlnité lepenky
Společnost Baldwin Technology Company Inc. představila
na virtuální výstavě ConneXion své klíčové inovativní technologie pro optimalizovaný potisk vlnitých lepenek.
FlexoCleanerBrush™ je vlajkovým řešením společnosti,
které zvyšuje kvalitu tisku a bezpečnost pracovníků při potisku
vlnité lepenky. Při výrobě během několika sekund automaticky
odstraňuje prach a nečistoty z tiskové desky a neprodukuje
prakticky žádný odpad. Rovněž provádí úplné čištění a sušení
desek po ukončení práce za méně než čtyři minuty, což umožňuje delší dobu provozuschopnost a podporuje udržitelnost.
Systém FlexoCleanPick™ je špičková inovace navržená
k automatickému odstraňování hickeys, obvykle způsobených
papírovými vlákny, znečištění prachem, barvou a dalšími příčinami vad tisku. Systém se lehce dotýká desky suchým hadříkem z mikrovlákna a odstraňuje částice způsobující hickey,
což zvyšuje kvalitu a produktivitu tisku bez jakéhokoli odpadu.
FlexoDry2™ je plně integrovaný infračervený sušící systém,
speciálně vyvinutý pro ﬂexotiskové stroje na VL, který snižuje
pomocí patentovaných lamp IR™ spotřebu energie až o 30 %
oproti standardním infračerveným sušičkám.

Společnost Baldwin je součástí mezinárodní skupiny Barry-Wehmiller, zaměřující se na inovativní technologie, se zkušenostmi v oblasti vlnité lepenky a jejího zpracování, ﬂexibilního
balení a v dokončovacích procesech tisku (včetně digitálního).
Anna Terstad

Flexotisk je krokem
k výzvě udržitelnosti
Takumi Saito, Printing Solutions Project,
Asahi Kasei Corporation
Nedávný summit lídrů v oblasti klimatu, ukázal, že vedoucí
představitelé mnoha zemí v oblasti závazků hledají řešení
klimatické krize mimo jiné i snižováním skleníkových plynů
(GHG). To se pravděpodobně promítne do zvýšeného regulačního tlaku na různá průmyslová odvětví, včetně tisku, aby
zmírnily své emise CO2 a dalších plynů globálního oteplování,
jako jsou CH4 a N2O.
Jako přední dodavatel pro ﬂexotisk se společnost Asahi
Photoproducts věnuje poskytování ﬂexograﬁckých řešení,
která jsou v souladu s životním prostředím. Během posledního
půl století společnost AP tvrdě pracovala na tom, aby přinesla
inovativní řešení do ﬂexotisku, naposledy s vodou vymývatelnými deskami Asahi AWP™ CleanPrint. Tento bezrozpouštědlový proces přináší udržitelnější tisk a současně zlepšuje

celkovou efektivitu zařízení (OEE) až o 30 %, což vede k výraznému zvýšení kvality.
To znamená, že ﬂexotisk je konkurenceschopný s hlubotiskem pro všechny případy, snad kromě nevětších tiskových sérií. Aby bylo toto tvrzení ověřeno, společnost Flexo Technical
Association Japan (FTAJ) a Water-based Flexographic Printing
Advancement Council uzavřely partnerství se známou japonskou asociací pro udržitelné řízení podpory (SuMPO), která
spočívá ve výpočtu emisí skleníkových plynů během celého
procesu tisku pro každou z těchto dvou technologií, využívající metodu hodnocení životního cyklu.
Výsledky ukázaly, že při tisku úlohy 5000 běžných metrů
ﬂexotiskem s vodou ředitelnými barvami v porovnání s výsledkem simulace stejné úlohy hlubotiskem lze emise skleníkových
plynů snížit přibližně o 65 %. Z cyklu hlubotisku byly naměřeny emise skleníkových plynů 668 kg, zatímco emise z ﬂexo
byly pouze 231 kg.
Simulace hlubotisku je výsledkem použití elektronického gravírování válců a inkoustů na bázi rozpouštědla, zatímco ﬂexotisk na bázi vody používá vodou omyvatelné desky
a barvy na bázi vody. Výsledky jsou zobrazeny na obr. 1 (rozdělení do 3 kroků: výroba / gravírování, výroba barvy a tisk).
Udržitelnost tisku může být dále zvýšena použitím laminování bez rozpouštědel. Při laminaci bez rozpouštědel se nanáší lepidlo s nízkou viskozitou, které vyžaduje pouze zahřátou
mezeru, aby se spojilo s podkladem. To vytváří další výhodu
nad rámec snížených emisí skleníkových plynů a VOC, protože nevyžaduje sušicí složku, což dále snižuje spotřebu energie a zvyšuje udržitelnost ve srovnání s konvenčním procesem
suché laminace.
Nejudržitelnější přístup k výrobě obalů je tedy technologii
ﬂexotisku na bázi vody v kombinaci s laminací bez obsahu rozpouštědel a s vodou omyvatelnými ﬂexotiskovými deskami.
To vše ukazuje na významný pokrok směrem ke snížení uhlíkové stopy, ale inovativní inženýři ve společnosti Asahi Photoproducts nadále hledají nové způsoby, jak ještě více snížit
dopad ﬂexotisku na životní prostředí, a jak zajistit celkově udržitelnější ﬂexotisk.

Obr. 1 – Výsledek výpočtu SuMPO o emisích skleníkových
plynů (kg-CO2) při tisku 5 000 m
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Rozvoj celulózo-papierenského priemyslu SR v rokoch 2000–2020
s orientáciou na recykláciu a oblasť biodegradovateľných obalov
Štefan Boháček, Alena Zuzánková, Stela Slámová, Michal Halaj, Andrej Pažitný, Jiří Schwartz, Maroš Kováč, VÚPC Bratislava
Abstrakt
Slovenský celulózo–papierenský priemysel sa v sledovanom období udržiaval v dobrej kondícií, čo sa potvrdilo aj v krízovom období v rokoch 2008–2009, kedy dosiahol v svojej histórii najvyššiu produkciu papiera až po uzavretí významnej prevádzky na výrobu ﬂutingu v Smurﬁt Kappa Štúrovo v roku 2010, kedy klesla produkcia o cca 15 %. Rozšírenie výrobného sortimentu v spoločnosti Mondi SCP Ružomberok, ku ktorej sa pristúpilo po desiatich rokoch v roku 2021, zohľadňuje aktuálne požiadavky trhu
s výraznou orientáciou na výrobu obalových druhov papierov a lepeniek so súčasným spracovaním zberového papiera.

Za celé sledované obdobie sa slovenský celulózo-papierenský
priemysel udržiaval na dobrej úrovni. Výsledky štatisticky zaznamenané v krízovom období (2008, 2009) potvrdzujú dosiaľ najvyššiu produkciu papiera v celej histórii celulózo-papierenského priemyslu Slovenska, takmer milión ton papiera,
kartónu a lepenky (921 tis. ton).
Pokles produkcie o cca 15 % od roku 2010 bol vynútený
odstavením zabehnutej výroby ﬂutingu spoločnosti Smurﬁt
Kappa Štúrovo a.s. Súčasne so znížením celkovej výroby v rezorte bol zaznamenaný aj pokles aktivít, prípadne aj zrušenie
ﬁriem, ktoré nadväzovali na výrobu ﬂutingu, ako boli spracovateľské ﬁrmy, či prevádzky organizujúce zber a spracovanie
zberových papierov. Odstavenie výroby ﬂutingu znamenalo
zníženie exportu, pretože jeho výroba bola orientovaná prevažne na vývoz.
Desaťročný prieskum a snaha zaplniť dieru na trhu v oblasti biologicky degradovateľných obalov, po odstavení výroby ﬂutingu a obalových papierov, celulózo-papierenský
priemysel SR sa rozhodol orientovať výrobu aj do tejto oblasti, vrátane prevádzok na spracovanie recyklovaných vlákien z domáci zdrojov. Zmena výrobného sortimentu najväčšieho výrobcu papierov Mondi SCP Ružomberok a. s.
na Slovensku zohľadňuje súčasné požiadavky trhov, ktoré
sa posledné roky sústreďujú viac na obalové druhy papierov
a lepeniek, ako na graﬁcké papiere. Rozhodnutie padlo na výstavbu nového papierenského stroja na výrobu papieru (kar-

Obr. 1 – Vývoj spotreby dreva v spoločnostiach ZCPP

tónu) s bielou krycou sulfátovou vrstvou – druh White Top
Kraft s výrobnou kapacitou 300 000 ton/rok a s termínom
spustenia začiatkom roka 2021. Veľkým bonusom pre ekonomiku a životné prostredie je možnosť spracovať na tomto papierenskom stroji až 200 000 ton recyklovaného zberového
papiera pri plnej prevádzke.
Ekonomiku Slovenska v roku 2020 významne poznamenala pandémia Covidu 19, čím sa kontinuálny rast produkcie
a spracovania papiera spomalil (pokles o cca 5 %).
Nie všetky odvetia výroby papierov boli zasiahnuté covidovou krízou rovnako, kým spotreba graﬁckých druhov papierov dlhodobo stagnovala, prípadne mierne klesala, výroba a spotreba hygienických papierov rastie, aj v dôsledku
zvýšenej spotreby niektorých hygienických a zdravotníckych
papierenských produktov, ktoré sú významné pre bežné udržiavanie hygieny a zdravia. Výrobcovia obalových papierov
zasa proﬁtovali z nárastu elektronického predaja po obmedzení mobility obyvateľov v čase pandémie Covid 19 a zvýšenia ochorení. Dodávky tovaru vyžadovali zaistenie bezpečné
balenie zdravotníckych, hygienických a ďalších tovarov, ako
sú napríklad aj potraviny.
Vývoj celkovej spotreby drevnej suroviny na výrobu vláknin sa v sledovanom období významne nemenil. V rokoch
1993 až 1999 spotreba ihličnanovej drevnej suroviny stagnovala (cca 600 tis.m3 b. k.) a následne sa znižovala, až v roku
2015 klesla na nulu. Výnimka v spotrebe bola zaznamenaná
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len v roku 2018, kedy sa spotreba ihličnanového dreva dočasne zvýšila (418 tis.m3 b. k.), ale už v roku 2020 znova
klesla takmer na nulovú hodnotu.
Počet papierenských strojov za sledované obdobie
od roku 2000 do 2010 klesal. Následne sa po uskutočnení
viacerých rekonštrukcií a cielených investícií ich počet ustálil
a postupne sa ich výkonnosť mierne zvyšovala.
Podľa plánu, na začiatku roka 2021, bol spustený nový
papierenský stroj PS 19 na výrobu testlineru a bielou krycou vrstvou. Investícia spoločnosti Mondi SCP Ružomberok
v hodnote 370 mil. EUR bola za posledné obdobie najväčšia a zameraná na výrobu papierenského stroja s výkonom
300 000 ton papiera (kartónu) za rok. Súčasťou investície je
rozsiahla modernizácia celulózky, vybudovanie linky a skladu
pre zberový papier a čistiareň odpadových vôd. Od januára
2021 je nový papierenský stroj vo fáze komplexného testovania a výroba sa postupne zvyšuje. Pri plnej kapacite využívania je stroj schopný spracovať vyše 200 000 ton zberového
papiera za rok.
Podľa štatistických údajov, pred vypuknutím pandémie, sa
na Slovensku v roku 2019 vyrobilo 723 666 ton papiera, kartónu a lepenky, z toho graﬁcké papiere tvorili 533 351 ton.
Hlavne sa vyrábali bezdrevné graﬁcké papiere vysokej kvality, ktoré boli prevažne na export. Výroba baliacich a obalových papierov bola len 60 129 ton za rok. Ďalší významný sortiment celulózo-papierenského priemyslu SR tvoria kvalitné
hygienické papiere v množstve 130 186 ton (2019), resp.

Obr. 2 – Štruktúra sortimentu výroby papiera a lepenky
v roku 2020
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135 495 ton (2020), ktoré sa vyrábajú tiež väčšinou na export. Na ich výrobu sa používa kvalitný zberový papier importovaný z krajín CEPI s doplnkom z domácich zdrojov,
s celkovou spotrebou v množstve 63 274 ton (2019) resp.
73 625 ton v roku 2020. Štruktúra výrobného sortimentu papiera, kartónu a lepenky tesne pred vypuknutím pandémie
bola v roku 2019 bola nasledovná: 73,6 % graﬁcké papiere,
obalové a baliace papiere 8 %, hygienické papiere 18,4 %.
V roku 2020 bola štruktúra výroby papierov 72 % graﬁcké
papiere, 8% obalové a baliace papiere a hygienické papiere
19,7 %, z čoho vyplýva zníženie spotreby graﬁckých druhov
papiera a stagnácia produkcie obalových druhov papierov.
Podľa štatistiky CEPI krajín bola výroba hygienických výrobkov zvýšená o 1,9 % a celkove táto výroba tvorila 9,3 %
z celkovej celulózo-papierenskej produkcie. Recyklovaná
vláknina sa použila pri výrobe hygienických papierov v množstve 18,1 %.V roku 2020 a čiastočne na konci roka 2019 sa
prejavila zvýšená potreba sanitárnych a zdravotníckych produktov, čo malo vplyv na mierne zvýšenie celkovej výroby
hygienických papierov. Spotreba zdravotníckych a hygienických produktov využívaných v domácnosti sa v roku 2020

Obr. 3 – Vývoj výroby vlákien, papiera a lepenky a spotreby ZP v spoločnostiach ZCCP

balení
zvýšila v porovnaní s rokom 2019, o 1,9 %. (Statistical European Paper CEPI 2020).
Podľa predbežných štatistických údajov CEPI sa výroba
a spotreba papiera za dva roky (2018/2019) v celom objeme
znížila (výroba 2019/2018 –3,1 %, resp. 2020/2019 –1,4 %),
(spotreba 2019/2018 –3,4 %, resp. 2020/2019 –8,7 %).
Pandémia nepostihla všetky sortimenty papierov, kartónov a lepeniek rovnako. Spotreba obalových papierov sa
v sledovanom období zvýšila, hlavne v segmente lepenkových a kartónových obalov a obalov z vlnitej lepenky využívaných na prepravu rôznych maloobchodných materiálov.
Táto oblasť priemyslu proﬁtovala hlavne z enormného nárastu elektronického obchodovania, ktoré dostalo „zelenú“
pre nutné obmedzenie mobility obyvateľstva v období zosilnenia covidovej pandémie.
Podobné zmeny v štruktúre vyrábaných sortimentov, ako
v krajinách CEPI sa prejavili aj v štruktúre slovenského celulózo-papierenského priemyslu, ktorý bol tiež ovplyvnený pomerne silným priebehom pandémie na jar 2020 a hlavne
koncom roka 2020 a v prvých mesiacoch roku 2021. Nárast
spotreby hygienických a zdravotníckych papierenských materiálov bol takmer vo všetkých krajinách spojený rastom počtu
ochorení. Celkové hodnoty výrob rôznych hygienických sortimentov sa veľmi nezmenili, len niektoré sortimenty zaznamenali zvýšenie, ako jednorazové utierky, toaletné papiere,
zdravotnícke jednorazové oblečenia a pod.
Spotreba domáceho zberového papiera na Slovensku,
ktorý tvoria hlavne obalové druhy papierov, vlnitá lepenka
a sulfátové obalové papiere bola, po odstavení výroby ﬂutingu
výrobcu Kappa Štúrovo a. s. v roku 2010, takmer zanedbateľná, pretože celulózo-papierenský priemysel Slovenska tak
stratil najväčšieho spracovateľa zberového papiera. Kvalita
sulfátových ihličnanových vlákien sa po recyklácii obalov významne nezhoršuje a preto sa podporovali snahy udržať ich,
ako kvalitnú surovinu, pre domáci celulózo-papierenský priemysel. Dlhé sulfátové vlákna znamenajú pre tento druh obalových papierov dosiahnutie optimálnych vlastností aj po viacerých recykláciách. Modernizačný projekt Mondi SCP a. s.
Ružomberok v hodnote 370 mil. eur tak byl zásadnou zmenou výrobnej štruktúry v Mondi SCP a. s. a zmenou orientácie sortimentnej skladby z prioritnej výroby graﬁckých papierov, ktorých spotreby klesá, na obalové druhy papierov,
po ktorých sa dopyt stále zvyšuje.
Ďalšia plánovaná investičná akcia, ktorú realizuje Bukóza
Invest, bude taktiež spotrebiteľom slovenského zberového
papiera, na papierenskom stroji s kapacitou 70 000 t/rok.
V roku 2021 by sa tak mohla dosiahnuť cielená výroba
papiera v SR na množstvo 1 mil. ton za rok, ktoré priemysel
dosiahol ešte pred rokom 2010. Výroba nových sortimentov
obalových papierov podstatne zvýši spotrebu zberového papiera s orientáciou na domáce zdroje.
„Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 pre
projekt: Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva (kód ITMS: 313011S735), spoluﬁnancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

Hodnocení životního cyklu papíru
využívaného pro balení palet
Společnost Mondi, světový lídr v oblasti průmyslu celulózy,
papíru a obalů, si nechala vypracovat studii životního cyklu
(LCA), která porovnává její novou průlomovou inovaci v ob-
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lasti papírových obalů na palety, papír Advantage StretchWrap, s konvenčními obaly z plastové stretch fólie. Úplnou
studii provedla externí poradenská společnost, je v souladu
s normou ISO a zahrnuje externí kritický přezkum. Na základě předpokladu, že oba materiály jsou na konci životnosti
recyklovány, zjištění ukázala, že obal na palety na bázi papíru
od společnosti Mondi má v rámci ukazatelů LCA nižší dopad
na klima.
Základem porovnání je potenciální dopad zabalení jedné
palety na životní prostředí. LCA zkoumala 16 ukazatelů tak,
aby bylo možné pochopit potenciální výhody a nevýhody každého materiálu. Zahrnuje všechny příslušné fáze životního
cyklu, od těžby surovin, přes výrobu až po aplikaci na paletu
u zákazníka. Kromě toho se posuzuje dopad fáze po ukončení životnosti materiálu.
LCA zjistila, že papír Advantage StretchWrap má o 62 %
nižší emise skleníkových plynů (GHG) ve srovnání s původní
plastovou stretch fólií a o 49 % nižší emise GHG ve srovnání
s plastovou stretch fólií vyrobenou z 50% recyklovaného materiálu. Papír Advantage StretchWrap má v porovnání s plastem v mnoha kategoriích nižší dopad na životní prostředí,
což se týká také změny klimatu a užití fosilních zdrojů. V některých ukazatelích, jako je využití půdy a eutroﬁzace sladkých
vod, si plastová stretch fólie vedla lépe.
Karoline Angerer, manažerka udržitelnosti produktů Kraft
Paper & Paper Bags, Mondi, řekla: „Vzhledem ke složitosti
výběru materiálů považujeme nezávislá kritická hodnocení
za zásadní pro zajištění objektivních a spolehlivých výsledků
LCA zaměřených na přínosy jednotlivých materiálů pro životní prostředí. V Mondi využíváme výsledků nezávislých
studií v rozhodovacím procesu v souladu s našimi závazky
v oblasti udržitelnosti MAP2030. Naši zákazníci si cení pozornosti, kterou věnujeme detailům, a toho, jak v rámci našeho
přístupu EcoSolutions navazujeme partnerství za účelem vyvinout řešení, která jsou již od základu udržitelná.“
Obalový papír Advantage StretchWrap a jeho možnosti využití předvedla společnost Mondi také na svém stánku na letošním veletrhu FachPack, který se konal ve dne 28.–30. září
2021 v Norimberku.
Judith Wronn
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Speciální plastická maziva vyvinutá pro snížení spotřeby maziva
a prodloužení životnosti ložisek v papírenských strojích
Jakub Grunt, TotalEnergies Česká republika
Většinu dnes používaných plastických maziv představují maziva využívající minerální oleje a lithné zpevňovadlo. Tato technologie
přináší univerzální využití pro běžné rychlosti, teploty a tlaky za poměrně nízkou cenu. Pro náročné provozy v nepříznivých podmínkách jsou však taková maziva nevhodná a jejich životnost i ochrana proti oděru a korozi je nedostatečná.

Alternativou jsou maziva založená na kalcium sulfonátovém
zpevňovadle. Tato maziva s kalcium sulfonátovým zpevňovadlem zaručují mimořádné vlastnosti z hlediska odolnosti vůči
vysokým tlakům, teplotám a vlhkosti. Samotný sulfonát vápenatý však není zárukou zmíněných vlastností. Výsledný mimořádný výkon kalcium sulfonátvých maziv je zaručen především u jedné speciﬁcké struktury – jádrem této struktury je
uhličitan vápenatý, a ten se může vyskytovat v několika modiﬁkacích, především jako amorfní, vaterit či kalcit. Patentovaný výrobní proces společnosti TotalEnergies zajišťuje přeměnu amorfního uhličitanu vápenatého právě na krystalický
kalcit, který utváří jádro inverzní micely. Tímto je vytvářena
speciﬁcká trojrozměrná morfologie maziv CERAN, jež je klíčem k jedinečným vlastnostem [1,2,3,4,5].
Kalcit je nejstabilnější polymorf uhličitanu vápenatého,
který má nesmírné výhody ve srovnání s jinými formami –
amorfní a vateritem hojně využívanými v rámci jednodušších
a méně výkonných technologií. Na rozdíl od vateritu vytváří
kalcit destičkovou strukturu podobnou rybím šupinám, která
je během procesu mazání orientována rovnoběžně s kovovým povrchem (viz obrázek 2).
Paralelní orientace vytváří účinnou smykovou rovinu,
která zabraňuje poškození a zničení micel pod extrémním
tlakem a vede k výraznému omezení opotřebení[7,8]. Micely
lze proto posouvat podobně jako karty na stole. Kromě toho
tyto „destičky“ pokrývají celý povrch mazaného kovového povrchu a tvoří vysoce odolnou vodní bariéru, která účinně zabraňuje korozi.
Pro zjištění aktuálního stavu na trhu byly ve specializovaných laboratořích porovnány desítky plastických maziv
na bázi kalcium sulfonátu od předních výrobců maziv či strojních zařízení. Převážná většina těchto maziv je formulována
na základě nekomplexovaného kalcium sulfonátu, který ale
v odolnosti vůči tlaku, teplotám i korozi výrazně zaostává. Vyznačují se značně vyšší mírou oddělování základového oleje
a nižší mechanickou stabilitou v přítomnosti vody. Byly tedy
analyzovány a porovnány vzorky obsahující jako zpevňovadlo komplex kalcium sulfonátu. Z analýzy těchto vzorků vyplývá, že v naprosté většině je jádro tvořeno uhličitanem vápenatým v amorfní formě nebo ve formě vateritu. Z jejich
porovnání s mazivem na bázi kalcitového jádra je zřejmá především nižší stabilita směsi, protikorozní ochrana a nejvíce
odolnost mazivového ﬁlmu při vysokém zatížení.

Obrázek 2: Krystalová struktura kalcitu – destičkový vzor
rovnoběžný s povrchem mazaného kovu [6]

Obrázek 1: Porovnání charakteristik lithného maziva (zeleně)
oproti mazivu s kalcium sulfonátovým komplexem (červeně)
Bez jakýchkoli přísad poskytují maziva kalcitové morfologie vynikající vysokotlaké, protioděrové a antikorozní
vlastnosti. Kromě toho tvorba objemných inverzních micel
umožňuje mazivu absorbovat 30 až 40 % vody beze změny
konzistence či výkonu.
Díky této výjimečné vlastnosti jsou plastická maziva s kalcium sulfonátovým komplexem ve formě kalcitu tou nejlepší
volbou pro aplikace, kde je voda všudypřítomná, například
v ocelářském, papírenském nebo těžebním průmyslu[9,10,11].
Obrázky 2 a 3 ukazují vysokou stabilitu v přítomnosti vody
ve srovnání s mazivem používajícím jiná zpevňovadla v testu
dle ASTM D1831. Tato vlastnost plastického maziva držet vysokou mechanickou stabilitu i při omývání vodou či párou je
stěžejní například pro mokré sekce papírenských strojů.
Plastická maziva technologie CERAN poskytují vynikající
ochranu proti korozi bez použití antikorozních přísad. Pro
vyhodnocení ochrany proti korozi i ve slané vodě byly použity testy EMCOR s 3% chloridem sodným a časem 616 h po-

Obrázek 3: Krystalová struktura Vateritu – kolmá orientace
k povrchu kovu
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Obrázek 4: Mechanická stabilita v porovnání s konvenčními
mazivy
dle DIN 51802 (ASTM D 6138; IP 220; ISO 11007) v přímém
srovnání s běžným plastickým kalcium sulfonátovým mazivem (viz obrázek 4).
Ložisko provozované s mazivem CERAN vykazuje nulovou
korozi, zatímco ložisko s referenčním plastickým mazivem má
hodnocení 4, které souvisí s plochou koroze 5–10 %.
Díky své kalcitové morfologii a tím i souvisejícímu vysokému výkonu prokázala patentovaná kalcitová technologie
CERAN, že přináší zákazníkům nejen technické, ale i ekonomické výhody, a to v aplikacích ve světě i v předních papírenských provozech v České republice.
Například vyšší odolnost maziva ve vysokých teplotách
a zároveň snížení teploty ložisek, účinnější ochranu proti korozi a to především díky odolnosti vůči páře a schopnosti
„pracovat“ s vodou, snížením poruch ložisek a významným
prodloužením jejich životnosti a snížením spotřeby maziva
až o 80 %. Ve výsledku tak přináší výrazné snížení nutnosti
údržby a eliminaci nečekaných prostojů strojního zařízení.
Díky výše popsaným přínosů tak lze dosáhnout nejen ﬁnančních úspor, ale také významně snížit globální uhlíkovou stopu, což se v dnešní době stává nezanedbatelným
parametrem.
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Detekce chyb v tištěných
čárových a QR kódech
Společnost Canon výrazně vylepšila kontrolní systém pro digitální barevné tiskárny. Kromě kontroly kvality obrazu dokáže
vylepšený systém nově také automaticky detekovat nedokonalosti čárových kódů, QR kódů, variabilních dat, jako jsou
alfanumerické znaky v sériových číslech a poštovních směrovacích číslech, a také některých typograﬁckých symbolů.
Díky těmto vylepšením je řada tiskových zařízení Canon
imagePRESS C10010VP jedinou barevnou tonerovou produkční tiskárnou ve svém tržním segmentu s takovou úrovní
detekčních schopností, která osvobodí kvaliﬁkovanou obsluhu od opakované a časově náročné manuální kontroly,
sníží chybovost a dobu realizace zakázky a zajistí kvalitní
produkci.
Automatizace je pro ty, kteří se zabývají produkčním tiskem ve větších objemech, stále důležitější, protože umožňuje
zefektivnit funkční procesy, minimalizovat prostor pro chyby
a zajistit absolutní konzistentnost a plynulost. Zároveň poskytuje neocenitelnou jistotu všem ﬁrmám působícím například
v logistice, které pravidelně využívají čárové kódy pro řízení
svých pracovních procesů a pro které je zásadní, aby tato vytištěná data byla bezchybná a zajistila tak bezproblémový
průběh dalších procesů.“
Kontrolní systém na imagePRESS C10010 VP zkontroluje každou tištěnou stránku a ty vadné pošle do zásobníku
na odpad a automaticky je znovu vytiskne tak, aby byl výstup
dokonalý. Tento proces nemá vliv na produktivitu a je vyloučeno, aby byly stránky vyřazeny bez opětovného tisku. Obsluha pak jednoduše získát protokol se stránkami, které nesplnily předem nastavené standardy kvality.
Automatickou kontrolu lze nastavit až u 32 oblastí obrazu
a až u 30 oblastí transakční stránky, včetně jakýchkoli proměnných údajů. Dalším ochranným prvkem je možnost kontroly vytištěných dat oproti referenčním údajům v souboru
CSV, dekódování čárového kódu nebo QR kódu a zajištění
shody s referenčními údaji. Kontrolní systém zajistí špičkovou
přesnost tisku, odhalí i chyby o průměru 0,2 mm, aniž by tím
byla ovlivněna produktivita, a rozšíří automatické kontroly
nad rámec obrazové kontroly na číselné údaje, a to od velikosti 6 bodů až po 24 bodů.
Martin Tesař
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Společnost K&B a packaging
Na podzim loňského roku dodala společnost Koenig
& Bauer ﬁrmě SDV v Drážďanech nový stroj Rapida 106 X.
U tohoto high-end stroje středního formátu (max. formát archu 740/750 x 1060 mm) se jedná o technologii archového
ofsetového tisku nejnovější generace: V zařízení je integrována ještě před tiskovými jednotkami plně vybavená rotační
výseková jednotka CutPRO X pro vytváření linek ohybu (rilování) a výsek. Následuje osm tiskových jednotek s obracením
archu pro oboustranný tisk 4/4, lakovací věž a prodloužený
vykladač. Tak lze tiskové úlohy plně automatizovat a s vysokým stupněm zušlechtění vyrábět inline pouze při jednom
průchodu archu strojem.
Rapida 106 X je novým srdcem tiskového podniku SDV.
Významné množství (až 80 procent tiskovin) se zde zpracovává na výsekové jednotce CutPRO X. Plnohodnotný výsek
se vyznačuje krátkou dobou přípravy, která je srovnatelná
s cca pěti minutami na výměnu zakázek na tiskových a lakovacích jednotkách. Kromě toho lze formy použít opakovaně.
Maximální produkční výkon činí při použití výsekové jednotky je až 15.000 archů/hod. Jen u vysloveně náročných potiskovaných materiálů, například v oblasti potisku tenkých etiketových papírů, běží Rapida 106 X o něco pomaleji. Vedle
vysokého výkonu, který překračuje dosavadní technologii přibližně o 20 procent, lze proﬁtovat hlavně z vysloveně krátkých časů na přípravu.
K nejdůležitějším funkcím na stroji Rapida 106 X patří
mimo jiné QualiTronic PDFCheck. Jde o systém pro měření a regulaci, který kontroluje arch za archem nejen kvalitu tisku, ale provádí i inspekci a porovnává s PDF z prepressu. Dále je zde vynikající systém měření a regulace a mnoho
technických vymožeností jako třeba beználožkové nakládání
DriveTronic SIS.
Světová premiéra VariJET 106
Společnost Koenig & Bauer Durst GmbH představila nedávno
ve světové premiéře s exkluzivními živými ukázkami pro své

tisk a packaging

zákazníky a odbornou veřejnost v Radebeulu, poblíž Drážďan, stroj VariJET 106. Ve zdejším závodě Koenig & Bauer
byl také tento modulární single-pass digitální archový tiskový
stroj pro potisk skládačkových lepenek (kartonů) společně
vyvinut právě ﬁrmami Koenig & Bauer a Durst.
S využitím ověřených průmyslových znalostí společností Durst a Koenig & Bauer mělo pak beta testování začít hned v následujících týdnech. První produkční jednotky
VariJET 106 mají být instalovány u zákazníků v Evropě a Americe ve druhé polovině roku 2022. Cílové skupiny zahrnují
farmaceutický, kosmetický, tabákový a potravinářský průmysl
a také další zpracovatele skládačkových lepenek a výrobce
spotřebitelských obalů.
Stroj formátu B1 s produkční rychlostí až 5500 archů/h
kombinuje to nejlepší z obou světů – digitální inkoustový a klasický ofsetový tisk. VariJET 106 je používá tiskové inkousty
na vodní bázi, platforma je založena na standardním vysoce
výkonném ofsetovém stroji Rapida 106 společnosti Koenig
& Bauer a elektronice tiskových hlav, odborných znalostech
v oblasti inkjetového tisku a workﬂow a technologii RIP společnosti Durst (Durst Analytics, Smartshop a Workﬂow).
Díky 7barvové inkjetové technologii na vodní bázi (CMYK
plus oranžová, zelená a ﬁalová) vhodné pro styk s potravinami je VariJET 106 ideální pro potravinářské aplikace, které
splňují přísné požadavky na primární obaly. VariJET 106
může vyrábět personalizované a individualizované tiskové
produkty nebo střídat krátké a střední série.
Koenig & Bauer a Durst poprvé oznámili, že spojily své síly
a založily nezávislou joint-venture společnost v roce 2019.
VariJET 106 je prvním produktem, který obě ﬁrmy společně
vyvinuly. Již ve výrobě a součástí portfolia Koenig & Bauer
Durst jsou stroje Delta SPC 130 a CorruJET 170 – zaměřené
na obaly z vlnité lepenky.
Při prezentaci v Customer Experience Center byly představeny také další pohledy na strategii společnosti Koenig
& Bauer v oblasti packagingu a byly poskytnuty aktualizované informace o tom, jak postupuje digitalizace obchodních
procesů u nových produktů a služeb.
Colin Harding

obaly
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Automatizace v dokončování tisku
Více automatizace, jednoduché ovládání a rychlá výměna nástrojů – společnost KAMA představila celou řadu inovativních
vývojových trendů pro tisk, zušlechťování a malosériovou výrobu skládaček.
„Chceme podporovat tiskaře a výrobce obalů, aby mohli
zpracovávat i „kritické“ krátké produkční série snadněji a ziskověji a respektovat megatrend výroby variabilních verzí pomocí našich účinných řešení a optimálně racionalizovaných
procesů,“ říká Bernd Sauter, generální ředitel KAMA.
S 10 různými aplikacemi od vysekávání až po zušlechťování fóliemi je stroj ProCut 76 KAMA považován za všestranné a optimální dokončovací řešení ve formátu B2. Nově
je koncipován „Big Bite“ nakladač, který je schopen zajišťovat
spolehlivou přepravu substrátů od 100 g/m² až do lepenek
o tloušťce do 3 mm. Nakladač „Big Bite“ se otevírá doširoka,
nahoru i dolů, takže objemné substráty, tepelně zpracované,
zvlněné, laminované i vlnité lepenky jsou bezpečně vedeny
strojem.

Nový AutoRegister AR³ pro vysekávací stroje dosahuje maximální přesnosti se soutiskem při dokončování – a to i u archů vysekávaných přímo po tisku nebo i u těch s následnými
vícenásobnými dokončovacími operacemi. Servomotory vyrovnávají nakládané archy ve směru x a y včetně nastavování
šikmosti. Je to užitečná funkce zajišťující kvalitu na náročném
trhu obalů, jako jsou komplikovaně skládané obaly na čokolády, bonboniéry, dárky nebo kosmetiku. Je to také důležité
pro snižování nákladů při tisku ve velkém formátu B1 a dokončování s vysokou přesností v B2.
Vysekávání, rýhování a automatické zpracování bez použití nástrojů inline na vysekávacím stroji KAMA DC 76 s přepracovanou výsekovou jednotkou SBU nyní nabízí o 30 %
vyšší výkon. Nastavování a řízení výroby na stroji pomocí
programovatelné jednotky SBU je s nejnovější verzí softwaru
JobManager ještě pohodlnější a rychlejší.
Poslední výrobní krok výroby obalů se uskutečňuje na lepicím stroji FlexFold 52i, který poskytuje plně automatické nastavení a rychlé operativní změny za pouhých 5 minut. S novým inline AutoBraille modulem (volitelně) se tato lepička
skládaček stává optimálním řešením např. pro použití v produkci farmaceutických obalů.
Obě řešení – ProCut 76 a FlexFold 52i – lze připojit k systému MIS/ERP pro integrovaný pracovní postup.
-TI-

Obaly Huhtamaki Futuro
Uvařená barvená vejce (bunte Eier) bývají v Německu oblíbeným občerstvením, nebo doplňkem obědů a večeří. Ročně
se na německém trhu prodá více než 80 milionů balení. Tato

natvrdo uvařená vajíčka jsou obvykle balena a prodávána
v průhledných plastových obalech. Významná evropská obalová společnost Huhtamaki, která má také jeden ze svých závodů na výrobu nasávané kartonáže v Přibyslavicích, však
v poslední době přišla s inovací právě v podobě obalu z nasávané kartonáže. Nově konstruovaná krabička se jmenuje Futuro a je vyrobena z vláken sběrového, recyklovaného papíru
a je navržena tak, aby spotřebitel balený obsah viděl.
„Jedná se o inovaci, která může pomoci zákazníkům plnit
cíle udržitelnosti a podpořit cirkulární ekonomiku. Pouhým
přechodem na papírové obaly Futuro by Německo mohlo
ročně eliminovat téměř 2 400 tun plastu z obalů na vejce,“
říká Hilbrand van Dijk, manažer prodeje a marketingu společnosti Huhtamaki. Obaly Futuro jsou vyrobeny na bázi sběrového papíru a lze je recyklovat klasicky papírensky, případně po použití kompostovat doma, nebo v průmyslovém
kompostárně.
Huhtamaki konstatuje, že díky novému designu jsou krabičky o 10 % lehčí než standardní papírové obaly, což snižuje
jejich uhlíkovou stopu a patentovaný design také umožňuje
spotřebitelům vejce na regálech vidět. Prvním distributorem, který letos začal obaly Futuro na vejce používat, je ﬁrma
s dlouhou tradicí prodeje čerstvých a vařených barevných vajec Moos-Buzen.
„Partnerství s Huhtamaki bylo pro nás strategickou volbou,“ říká Rainer Becker, výkonný ředitel společnosti Moos-Butzen. „Kvalita a udržitelnost jsou nedílnou součástí našeho fungování a očekáváme, že naši partneři budou tyto
hodnoty reﬂektovat. Zavedení papírového obalu na vejce Futuro pomáhá našim zákazníkům, aby jejich výrobky vynikly
v regálech udržitelným způsobem.“
Hilbrand van Dijk pak doplňuje: „Zavázali jsme se, že do
roku 2030 navrhneme 100 % našich produktů tak, aby byly
recyklovatelné, kompostovatelné nebo znovu použitelné,
a budeme úzce spolupracovat s našimi zákazníky na řešení
rychle se vyvíjejících potřeb spotřebitelů.“
Natvrdo uvařená vejce balená do obalů Futuro jsou již
nyní v maloobchodních prodejnách v Německu a do konce
roku by měla být k dispozici i na dalších trzích po celé Evropě.
-TZ-
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OBALKO

Kongres OBALKO 9
restartoval život obalové komunity
Po dlouhé době bez konferencí naživo se opět při příležitosti kongresu OBALKO 9, který se uskutečnil ve dnech
14. a 15. října v Aquapalace Hotelu Prague, setkala obalová
komunita. Celkem 420 účastníků diskutovalo o aktuálních problémech a výzvách spojených s obalovým průmyslem. Hlavní
motto kongresu znělo Tři dimenze obalu. „Je několik důležitých
funkcí obalu, ale vypíchli jsme tři, které v současnosti mnoho
ﬁrem pokládá za naprosto klíčové – ochrana, marketing a cirkularita. V podstatě ve všech přednáškách nebo panelových
diskusích byly tyto tři dimenze obalu přítomné,“ říká Jeﬀrey Osterroth, generální ředitel pořádající společnosti Atoz Group.
Den ve víru obalů
Hlavní konferenční program odstartoval Ladislav Špaček.
Mistr etikety se tentokrát zaměřil na jiné etikety, než jsou
obaloví profesionálové zvyklí, totiž náš osobní obal. Následovala prezentace, ve které se přední obalový odborník a někdejší předseda německého obalového institutu Thomas Reiner pustil do klíčového tématu současnosti – udržitelnosti.
Na příkladu konkrétních ﬁrem ukázal, že některé jsou při přechodu na udržitelnější obaly hodně daleko, ale jiné stojí teprve na začátku. Nutnost značných změn v následujících letech bude celý průmysl tlačit k velkým investicím a inovacím,
existuje velké množství nevyřešených problémů – technických, technologických, legislativních, společenských i ekonomických a nelze ztratit ze zřetele ani nutnou balanci všech
funkcí obalu.
V panelové diskusi nazvané Tři dimenze obalu pak jádrem
byla debata o vyváženosti různých funkcí obalů. Navzdory
potřebě velkých změn na obalovém trhu nelze rezignovat
na to, proč tu obaly vlastně jsou. Mají hlavně chránit a zajistit
bezpečný transport. Po uplynutí dopoledního programu byla
i letos zařazena networkingová platforma BizPack.
Odpoledne si účastníci mohli vybrat, které téma je jim
bližší. Technologie a transport, nebo marketing a design –
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podle toho pak volili účast na jednom ze dvou takto nazvaných workshopů. Technologická sekce zahrnovala příspěvky
z oblasti digitální výroby etiket, blockchainu nebo automatizované přípravy tiskových dat. Závěr workshopu patřil panelové diskusi o paletovém trhu.
Marketingová sekce zahrnovala několik tematicky pestrých příspěvků na téma nynější obalové revoluce v FMCG,
vývoje POS/POP materiálů, digitální tiskové a výsekové technologie, connected packagingu a greenwashingu.
Megatrendem současnosti je udržitelnost, a proto se na tuto
problematiku zaměřila společná odpolední část kongresu,
konkrétně diskuse nazvaná Svět se mění a obaly s ním.
Obal roku a neformální 3D večírek
Závěr prvního kongresového dne patřil především ceremonii Obal roku 2021, která představovala slavnostní předání
cen této jediné certiﬁkované obalové soutěže v ČR. Pořádá
ji obalový institut Syba. Během zhruba hodinové ceremonie si trofeje a diplomy převzaly desítky designérů, konstruktérů a majitelů inovativních ﬁrem, které byly v soutěži
oceněny.
Po důstojné ceremonii pak navázal večírek Obalového Business Mixeru. Za líbivých a k tanci vybízejících melodií živé
kapely ochutnávali účastníci kulinářské speciality a neformálně debatovali se stávajícími nebo novými obchodními
partnery a v duchu letošního „3D kongresu“ bylo možné také
vyzkoušet svět ve virtuální realitě.
OBALKO je nejen odborný program, ale také praxe ve ﬁrmách. Druhý den se proto zájemci vydali do Všetat, aby si
prohlédli moderní továrnu nejen na výrobu vlnité lepenky.
Několik desítek účastníků mohlo nahlédnout do zákulisí výroby a získat detailní informace o tom, jak funguje závod společnosti Thimm pack’n’display a seznámit se s novým zvlňovacím strojem i zařízeními na zpracování vlnité lepenky,
včetně digitálního laserového výseku.
Někteří účastníci se následně vydali i do závodu Canpack
Czech ve Stříbře, seznámit se s procesem výroby nápojových
plechovek a poté na prohlídku Plzeňského Prazdroje.
-TZ-
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Den otevřených dveří společnosti
EUROPAPIER – BOHEMIA
Jedna z největších evropských velkoobchodních papírenských společností, působích v tuzemsku, pozvala na den
24. září 2021 do svých prostor na Praze 10 svoje zákazníky,
dodavatele, novináře ale i další zájemce o papíry, kartony
a lepenky ale i jiné produkty, které dodává na trh. K celé zajímavé akci poskytl následující informační rozhovor pan Marek
Vošta, generální ředitel EUROPAPIER – BOHEMIA, spol. s r. o.
Proč Den otevřených dveří?
Den otevřených dveří jsme plánovali již v loňském roce. Mělo
to být po 20 letech od kolaudace současného skladu. Bohužel jsme byli nuceni vlivem Covidu tuto aktivitu posunout.
Chtěli jsme se otevřít veřejnosti a ukázat po 21 letech od nastěhování, jakým způsobem fungujeme a pracujeme. Myslím,
že se to moc povedlo a zákazníci nám projevili přízeň svojí
účastí.
Kdo se Dne otevřených dveří účastnil?
Na náš sváteční den jsme pozvali samozřejmě naše zákazníky, dorazilo jich více než 200, což bylo moc milé překvapení. Akce se účastnili i naši dodavatelé, kteří s námi strávili
celý den a aktivně se zapojili do diskuzí a prezentací novinek zákazníkům. Jsem moc rád, že jsme pozvali i řadu našich bývalých zaměstnanců v důchodu, což bylo velice milé
až dojemné.
Jaké změny probíhají v Europapieru, čím jste se mohli
pochlubit?
EUROPAPIER – BOHEMIA, spol. s r. o. buduje novou tvář
na trhu a od roku 1993, ušel vážně obrovský kus cesty. Jsme
pyšní na naši diverziﬁkaci, tedy prodeje nových materiálů

EUROPAPIER – BOHEMIA

z divize Hygieny a Packaging Solutions. Tyto nové divize
se staly nedílnou součástí našeho obchodu.
Samozřejmě jsme stále“ papíráci“, takže na prvním místě
zůstávají naše klasické papírové divize. Naše budova prochází proměnou. Po 21 letech jsme začali provádět rekonstrukci a naší chloubou je zejména nové zákaznické centrum,
které nám navrhoval náš šikovný architekt. Dále se budeme
pouštět do rekonstrukce recepce a zasedacích místností. Základní myšlenkou je využívání přírodních materiálů a papíru,
jež jsou součástí nových interiérů. V neposlední řadě musím
zmínit, že neustále vylepšujeme pracovní zázemí našim zaměstnancům, což považuji za velkou prioritu.
Jakou budoucnost Europapier plánuje?
Děláme vše, abychom i nadále rostli v papírenských divizích,
ale současně významně rozšiřujeme naše služby a sortiment.
Naším cílem je neustálé zlepšování zákaznického servisu,
podpořené rozvojem našich skladů a spolehlivé dopravy.
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EUROPAPIER – BOHEMIA
Proﬁlujeme se na trhu jako ONE STOP SHOP, chceme tak
pokrýt širokou potřebu našich zákazníků a nabídnout jim tak
možnost objednávání u „jednoho dodavatele“. Naše aktivity
ale naráží na skladovou kapacitu, kde jsme již na našich limitech. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli rozšířit skladové kapacity v EUROPAPIERU Ostrava o 60 % v roce 2022. Dále
se zabýváme studií přístavby pražského skladu, zde jsme zatím na začátku našich jednání s centrálou a majitelem.
Závěrem….
Chtěl bych moc poděkovat všem našim obchodním partnerům za přízeň a podporu EUROPAPIERU. Přeji především
hodně zdraví a pevné nervy v současné složité době, kdy společně čelíme navyšování cen a nedostatku výrobních kapacit.
Přejeme vám všem úspěšný závěr roku 2021!

pc@svettisku.cz
redakce@acpp.cz
www.acpp.cz

Odborný časopis českého a slovenského
papírenského průmyslu.
Vychází od roku 1946.
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statistiky

Papírenská statistika ČR
za tři čtvrtletí roku 2021
Spotřeba papírů, kartonů a lepenek celkem se v tuzemsku
za tři čtvrtletí letošního roku oproti minulému roku 2020
(nutno podotknout, že výrazně poznamenanému pandemií
covid 19) zvýšila o téměř 12 %. Není to ale tím, že by se nějak zásadně měnila vlastní výroba. Ta víceméně zůstává z celkového pohledu na setrvalé úrovni. Začala se však zvyšovat
produkce graﬁckých papírů (107 %) a ostatních papírů a lepenek (na 109 %), projevuje se však lehký pokles výroby obalových a balicích papírů (včetně surovin na vlnité lepenky)
a bohužel nejsou k dispozici žádné údaje o výrobě hygienických (tissue) papírů. Celková papírenská produkce ČR je
tedy za 1.–9. měsíc letošního roku nižší o cca 1 % oproti stejnému období roku 2020.
Po několika letech stagnace a poklesu se však začala zvyšovat tuzemská spotřeba graﬁckých (tiskových a psacích) papírů a to o 7 %. Tento vzestup se začal projevovat už v prvním
pololetí, kdy meziročně stoupla spotřeba rovněž o 7 %. Tuzemská výroba to ovlivňuje jen velmi málo, neboť za tři kvartály roku bylo dovezeno 351 272 t papírů a kartonů, což je
dokonce o 4 830 t více než celá tuzemská spotřeba a toto
množství tedy bylo reexportováno. Vzhledem k napjaté situaci v zásobování polygraﬁckých podniků je tento statistický
údaj zvláštní a je otázka, zda se jedná o problematiku kvantitativní, nebo navyšování cen.
Daleko výrazněji se však zvýšila spotřeba obalových druhů
materiálů. Významně stoupla o 16 %, hlavně v důsledku zvýšené produkce vlnité lepenky a následně také obalů z vlnité
lepenky. I zde musí být výrazný nárůst tuzemské potřeby kryt
zvýšeným dovozem, který dosáhnul výše 764 973 t (až +20 %
oproti roku 2020).
Vzestup o 20 % statistika zaznamenává také u spotřeby
ostatních papírů a lepenek, kde jde především o dovážené
skládačkové lepenky na výrobu spotřebitelských obalů.
Celková spotřeba papírů, kartonů a lepenek v ČR za sledované období vykazuje vzestup o 12 % a opět je třeba konstatovat, že většina tuzemské potřeby je pokrývána dovozem,
který činil 1 211 082 tuny,
-JMLUkazatel

výroba

spotřeba

Tři čtvrtletí

2020

2021

%

Graﬁcké (tiskové) papíry

47 362

50 730

3 919

–

Hygienické papíry
Obalové a balicí papíry

584 742

2020

2021

%

107

322 553

346 442

107

–

28 693

18 439

65

572 014

98

668 114

776 516

116

Ostatní papíry a lepenky

64 174

69 658

109

58 557

70 412

120

Papíry a lepenky celkem

700 197

692 402

99

1 077 915

1 211 809

112

Tab. 1 – Statistika výroby a spotřeby hlavních druhů papírů a lepenek v porovnání tří čtvrtletí 2020/2021
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ceny

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

říjen 2021

září 2021

říjen 2020

jehličnanová sulfátová bělená severská

28,8–29,5

25,9–28,9

18,1–18,2

břízová bělená

24,5–25,1

21,4–24,6

14,6–14,7

eukalyptová bělená

24,5–25,1

21,4–24,6

14,6–14,7

hardwood

22,4–23,2

19,4–22,6

12,5–12,8

hardwood BCTMP

19,2–20,7

16,3–20,3

9,3–10,4

11,5–13,5

11,5–12,5

10,6–11,4

bezdřevý ofset 80 g/m²,, archy

21,4–23,2

20,2–21,7

18,4–19,7

rozmnožovací A4, 80 g/m²

19,6–20,9

18,6–19,9

17,9– 18,4

SC ofset dřevitý 56 g/m²

12,4–14,8

12,4–14,1

11,9–13,0

bezdřevý 100 g/m², formáty

19,1–21,2

17,8–18,9

15,8–16,8

Bezdřevý, 2x natíraný, role 100 g/m²

17,9–19,9

16,3–17,3

14,8–15,6

LWC hlubotiskové 60 g/m²

15,1–17,6

15,1–15,8

14,8–15,3

LWC ofset 60 g/m²

14,8–17,3

14,8–16,6

14,3–15,3

krycí karton sulfát. 175 g/m²

23,5–23,8

22,2–22,6

15,1–15,6

White–top kraftliner 140 g/m²

25,6–27,8

24,9–27,0

21,8–24,0

Testliner II

18,9–19,4

18,4–18,9

12,0–12,5

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

20,1–20,8

19,6–20,3

15,3–16,0

Fluting z polobuničiny

17,7–23,9

17,2–22,9

14,9–20,7

Fluting ze sekundárních vláken

18,1–18,6

17,6–18,1

11,3–11,7

šedák

17,3–17,9

16,8–17,3

10,5–11,0

šedá lepenka

17,6–19,1

16,8–18,4

13,0–14,5

bílo–šedá lepenka natíraná GD 2

19,6–23,5

19,6–23,5

16,3–20,2

chromonáhrada natíraná GC 2

27,3–34,2

27,3–33,2

26,3–31,1

Buničiny

Novinový papír
plošná hmotnost 45 g/m²
Graﬁcké papíry přírodní

Graﬁcké papíry natírané

Obalové papíry a lepenky

Ceny vybraných papírenských surovin a materiálů v tabulce jsou přepočtené na
Kč podle oﬁciálního platného průměrného kurzu ČNB v dané době (říjen 2021):
1 EUR = 25,495 Kč. Představují rozpětí cen dosahovaných v daném období na německém trhu, který odráží vývoj situace v papírenském průmyslu v celé Evropě.
Německo je také největším obchodním partnerem ČR a tak tyto ceny ovlivňují
i vývoj cenové hladiny papírenských produktů u nás. Údaje v tabulce vypovídají
o stavu ke konci října roku 2021 v porovnání s předcházejícím měsícem a se stejným obdobím roku 2020. Stále dochází k vzestupu cen u buničin a také surovin na
vlnité lepenky, zvyšování cen graﬁckých (tiskových) papírů se poněkud zpomaluje.
Ceny buničin jsou uváděny CIF (vyplaceně na palubu lodi v přístavu určení
+ pojistné + dopravné). U rozpětí cen u papírů a lepenek se jedná 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 devadesátiprocentním
obsahu sušiny.
-JML-
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FachPack – evropský veletrh
obalů, technologií a zpracování
Veletrh FachPack je a i dříve vždycky byl důležitým průvodcem v evropském obalovém průmyslu a také jeho zákazníků.
Jde o kompaktní třídenní pracovní veletrh, kde se skutečně
komplexně řeší problémy s balením. Letošního ročníku, který
byl první větší veletržní akcí po covidovém období, se zúčastnilo 788 vystavovatelů z 33 zemí včetně ČR a dorazilo na něj
asi 24 000 návštěvníků ze všech spřízněných odvětví. Samozřejmě nechyběli ani četní čeští návštěvníci a také odborní
novináři.
Ti všichni našli od 28. do 30. září 2021 na FachPacku v Norimberku platformu pro inspirativní dialog a setkání nad
obalovými inovacemi. Vystavovatelé a odborní návštěvníci
se průběžně setkávali v sedmi výstavních halách, ale často
také na inovativních podpůrných programech o obalových
řešeních zítřka.
V komplexním programu této renomované veletržní akce
o packagingu se do centra pozornosti dostávaly hlavně nejnovější inovace a vývoj v obalovém sektoru a vytváření nových nápadů a projektů pro budoucnost – protože zítřek začíná, když ho vytvoříme.

obaly a balení

German Packaging Award
Finalisty každoročně vyhlašované Německé ceny za obaly
v kategorii „Udržitelnost“ se staly tři následující výrobky,
z nichž posledně jmenovaný se stal vítězem soutěže:
Bariérový lak z ústavu Fraunhofer ISC
Fraunhofer ISC ve Würzburgu má více než 30 let zkušeností
s vývojem funkčních bariérových nátěrů pro různé aplikace
(např. potravinářské nebo technické obaly). Tyto anorganicko-organické hybridní polymery ORMOCER® chrání před
migrací kyslíku, vodní páry a vůní i před mechanickým oděrem. I extrémně tenké vrstvy jsou dostatečné k dosažení bariérových požadavků a jako obaly vyrobené z monomateriálů
jsou snadno recyklovatelné. V obalovém sektoru tak lze nahradit současné nerecyklovatelné vícevrstvé kompozitní fólie.
Nosič multipacků Litepac Top
Sekundární skupinový obal na nápojové PET lahve je vyroben
z lepenky a byl vyvinut obalovou společností Karl Knauer pro
ﬁrmu Krones, dodavatele systémů pro nápojový průmysl.

Nové klíčové téma pro FachPack 2022
Veletrh FachPack je vnímán pozitivně celým obalovým světem a jeho cílem je nabízet směrování v tomto odvětví. Nové
klíčové téma pro rok 2022 je proto věnováno nejdůležitějším trendům, které v současnosti ovlivňují světový obalový průmysl. Udržitelnost je vyžadována nejen zákonem,
ale také spotřebiteli – a to přináší v tomto odvětví dalekosáhlé změny. Předměty, jako je cirkulární ekonomika, digitalizace a e-commerce to vše doplňují. Covid-19 přinesl zaměření na aspekt hygieny v ochraně produktů. Nadále bude
růst oblast online nakupování, i přes dost pochybný environmentální efekt. Jak se budou chvat spotřebitelé v budoucnu?
Tato témata spotřeby v budoucnosti nejsou úkolem pouze
pro obalový průmysl a nabízejí velkou příležitost ke změnám.
Další ročník veletrhu FachPack je do Norimberka připravován na termín 27.–29. září 2022.
-TZ-

Papírový sáček na mražené zeleninové směsi Frosta
Tento obal kompletně nahrazuje plast papírem. Sáček je vyroben z neběleného a nenatíraného speciálního sulfátového papíru s vysokou hustotou. Pro balení hlubocezmražených produktů nepotřebuje žádné plastové povlaky ani fólie
a může být likvidován jako papírový odpad. K potisku obalu
se používají vodou ředitelné barvy.
-TZ-
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Přehled vybraných konferencí, veletrhů a výstav
roce 2022 a v dalších letech
26.–27. 1. 22

Empack

Curych, Švýcarsko

29. 1.–1. 2. 22

Paperworld 2022

Frankfurt a. M., D

10.–12. 2. 22

FOR Wood

Praha, CZ

17.–19. 2. 22

EmbaxPrint - SALIMA

Brno, CZ

15.–17. 3. 22

ICE – CCE – InPrint

Mnichov, D

29.–30. 3. 22

PulPaper

Helsinky, Finsko

3.–7. 4. 22

Silva Regina, Techagro

Brno, CZ

6.–8. 4. 22

Xfair

Vösendorf, Rakousko

duben

Labelexpo Europe

Brusel, Belgie

3.–5. 5. 22

Reklama Polygraf Obaly

Praha, CZ

3.–6. 5. 22

Print4All, IPACK - IMA

Milán, Itálie

31. 5.–3. 6. 22

FESPA Global Print Expo

Berlín, D

červen

Konference CFTA

Mikulov, CZ

červen

Konference SPPC

Velké Losiny, CZ

29. 6.–1. 7. 22

ZELLCHEMING Expo 2022

Wiesbaden, D

září

Labelexpo Americas

USA

27.–29. 9. 22

FachPack

Norimberk, D

3.–7. 10. 22

MSV

Brno, CZ

4.–7. 10. 22

SCANPACK

Göteborg, Švédsko

12.–14. 10 22

MIAC

Lucca, Itálie

13.–14. 10. 22

OBALKO 10

Praha, CZ

2023
leden

Paperworld 2023

Frankfurt a. M., D

4.–10. 5. 23

interpack 2023

Düsseldorf, D

15.–19. 5. 23

LIGNA.23

Hannover, D

2024
28. 5.– 7. 6. 24

drupa 2024

Termíny konferenčních a veletržních akcí jsou bez záruky!

Obr. 2 – Dílna ručního papíru je v hradební věži v Litoměřicích

Düsseldorf, D

Obr. 1 – Společnost Cardboard
Packaging je renomovaným
producentem obalových řešení
především pro potravinářský průmysl

Telegraﬁcky
• Společnost Cardboard Packaging
zveřejnila tiskovou zprávu o nových výrobních prostorách v rakouském závodu
ve Wolfsbergu, kde zakoupila provozy
knihařské dílny Buch Theiss GmbH. Je
to zajímavá informace pro zákazníky
z oblasti businessu s obaly (hlavně pro
potravinářské obory). Díky této investici
bude závod ve Wolfsbergu schopen posílit své zaměření na speciální tisková řešení a výseky. Současně však bude tento
závod rozšířen, aby se stal inovativním
centrem odborných znalostí pro řešení
udržitelných bariérových povlaků.
• Dílna ručního papíru, která sídlí pod
vedením paní Ireny Štyrandové v historických prostorech hradební věže městského opevnění Litoměřic, pocházející
z konce 14. století, dne 15. listopadu
2021 za účasti řady hostů z vedení města,
zástupců ACPP, Nadace dřevo pro život,
Mondi Štětí a mnoha dalších, slavnostně
otevřela novou expozici Příběh papíru.
Tato odpovědně a pečlivě připravená
výstavní část seznamuje veřejnost s historií a současnou technologií výroby papíru a možnostech uplatnění nejrůznějších druhů papírů, kartonů a lepenek.

Obr. 3 – Nová expozice Příběh papíru byla otevřena v listopadu
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Obr. 1 – Dřevařský den v pavilonech FLD ČZU

Obr. 2 – Oslavy 75. výročí SPŠ papírenské v Hostinném

O patro níž, v pracovní místnosti jsou připraveny praktické
ukázky výrobků, určené k prodeji. V přízemí pak je umístěna
malá papírenská manufaktura, kde lze spatřit ukázky tradičního čerpání archu ručního papíru. Kromě běžných návštěvníků nová expozice vítá ve svých prostorách především školní
skupiny a děti se tak stávají nejaktivnějšími a nejzaujatějšími
zájemci o Příběh papíru.
• Fakulta lesnická a dřevařská ČZU pořádala dne 17. 9. 2021
ve svých pavilonech v areálu Univerzity Dřevařský den. Vedle
zajímavého přednáškového programu (Dřevo jako národní
poklad pro mostní stavby, Rizika vystavení neošetřeného
dřeva v exteriéru, Automatizace a robotizace v oboru, Natronová buničina z řepky olejky, Vlastnosti celulózy a jejich dopady do praxe) byla možnost prohlédnout si dobře vybavené
laboratoře ve Dřevařském pavilonu a Hihgh-tech pavilonu.
• Dne 18. září 2021 přivítalo město Hostinné opět po pěti
letech setkání absolventů SPŠ papírenské a to při příležitosti
oslav 75. výročí jejího založení. Celou akci, na které se přes
poměrně nepříznivé počasti sešlo více než 70 bývalých studentů zaštítila starostka města a podpořila ACPP a ﬁrma
EMBA. Účastníci akce si mohli po úvodních projevech prohlédnout budovu školy, internátu, společně poobědvat a navštívit výstavku k výročí školy v klášteře, kde sídlí regionální
muzeum v Hostinném.
• Společnost RICOH uspořádala zajímavý open house s názvem Zlatá horečka v zušlechťování tiskovin. Akce probíhala v termínech 14.–16. 9. 2021 v Brně, 29.–30. 9. v Praze
(RICOH spolu s dokončovací technikou FORMICA CZ) a pak
ještě 5.–6. října v Bratislavě. Společnost dodávající především produkční digitální tiskové stroje v Praze předváděla no-

vinky, jako je zlatý a stříbrný toner s reálným metalickým efektem (i k tisku na tónované a barevné papírenské substráty,
např. černý karton), jednoduché zušlechtění tiskovin rovnou při tisku a také nejnovější technologie profesionálního
dokončování.
• Světová papírenská produkce za pololetí roku 2021 vykazuje oproti minulému roku vesměs vzestup produkce. Jednotlivé regiony se ale dosti liší. Např. Evropa vykazuje celkový vzestup o 4,9 % (ale novinový papír –9,1 %, graﬁcké
papíry +3,7 %, tissue –3,9 %, obalové a balicí papíry +4,9 %),
USA jenom +0,5 % (novinový papír –26 %, graﬁka –20,9 %,
tissue –3 %, ale obalové a balicí papíry +3,8 %), Kanada vykazuje celkem +2,4 % (novinový –10,2 %, graﬁka –0,7 %, ale
tissue +29,4 % a obalové a balicí –3,1 %) a třeba Japonsko
+3,5 % (novinový –3,4 %, graﬁcké papíry +1,7 %, tissue papíry –5,4 % a obalové a balicí papíry + 6,5 %). Údaje největšího světového producenta papíru, kterým je Čína, bohužel
nejsou k dispozici.
• Dijár papierenskej spoločnosti Munken je každoročný jedinečný dizajnový projekt, ktorý sa zameriava na poskytovanie celoročnej dennej inšpirácie a zároveň zdôrazňuje najvyššiu kvalitu papiera radu Munken Dizajn. Tohtoročnú
edíciu Munken diára vytvorili študenti Akadémie výtvarných
umení vo Varšave, ktorá má dlhoročnú históriu spojenú s ilustráciou. Škola je významným centrom Poľskej ilustrátorskej
školy, ktorá získala medzinárodné uznanie a vyznačuje se mimoriadnou slobodou prejavu, zmyslom pre humor a rozmanitosťou techník. To inšpirovalo 12 študentov z Ateliéru knižného dizajnu a Ateliéru hier a komiksov k projektu s témou
ilustrovania známych citátov na každú nedeľu v týždni.

Obr. 3 – Digitální tisk zlatým (stříbrným) tonerem na Open
house společnosti RICOH

Obr. 4 – Diář Munken je každoročním jedinečným projektem
této významné papírenské společnosti

Posuňte své procesy vpřed díky

Valmet’s way to serve

Cílem konceptu Valmet’s Way to Serve (Způsob, jak chceme sloužit) je
zajistit správnou kombinaci služeb pro každou fázi životního cyklu.
Nabízíme vše od náhradních a zpracovatelských dílů, služeb válcování
a zpracování v dílně i textilů až po služby v terénu, vývoj údržby
a outsourcing i procesní modernizaci. Tyto služby jsou doplněny
průmyslovými internetovými řešeními provozovanými na místě, nebo
na dálku.
Zjistěte více na adrese valmet.com/waytoserve
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For more information and contact details:
pulpaper.ﬁ #PulPaper2022

• Exhibition • Conferences • Green Economy
Business Summit • Excursions • Social events

BUILDING
TOMORROW’S
BIOECONOMY

PULPAPER IS ORGANISED AT THE SAME TIME WITH
the leading Nordic chemistry and biotechnology event ChemBio Finland
and the international chemistry conference Helsinki Chemicals Forum.

Organized by:

