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Papírenský průmysl ve světě, 
v Evropě i u nás se v součas-
nosti potýká s geopolitic-
kýcmi skutečnostmi, které 
nás ještě před rokem vůbec 
nenapadaly. V důsledku ob-
tížné ekonomické situace 
se závěru roku 2022 proje-
vilo snižování spotřebitelské 
poptávky, která klesá kvůli 
mnoha faktorům, mezi které 
patří i obavy z cen energií, 
recese a infl ačních rizik, ob-
chodníci a maloobchodníci 
se snaží zbavovat svých vel-
kých zásob, producenti sni-
žují výrobu a klesá tak i potřeba obalů a balení.

Snižuje se tím však nejen spotřeba obalů, ale i tlak na vý-
robu obalových druhů papírů a vlnité lepenky, kde je vzhle-
dem k vysokému stupni recyklace hlavní surovinou na jejich 
výrobu sběrový papír. Na trhu je v současné době přebytek 
sběrového papíru a jeho ceny výrazně poklesly, ale vzhledem 
ke snižování produkce papírenských výrobků a obalů bude 
zřejmě brzy docházet i ke snižování celkového sběru papíru 
pro recyklaci a v průběhu roku 2023 se může začít projevo-
vat opačný extrém. 

Příznivou zprávou pro zpracovatele a tiskaře je, že ceny 
papírů, kartonů a lepenek již jeví tendence ke snižování 
a těchto materiálů je na trhu dostatek.

V letošním roce nás čeká řada přednáškových a vele-
tržních akcí. V první řadě to bude největší obalový veletrh 
světa Interpack v Düsseldorfu, ale i veletrhy ICE a CCE v Mni-
chově a po pěti letech se má uskutečnit i tradiční středoev-
ropský obalový veletrh EmbaxPrint v Brně (společně s potra-
vinářskou akcí SALIMATECH). Papírenský průmysl na něm 
prostřednictvím společného stánku členských fi rem ACPP 
nebude chybět, ale rozpaky nad budoucí existencí a smys-
luplností takovýchto fyzických setkání v moderní „virtuální“ 
současnosti jsou velké. Miloš Lešikar

PEFC = síla tradice 
spojená s garancí 

původu dřeva 
a jeho zachování 

pro příští generace.

www.pefc.czwww.pefc.cz



EMBAXPRINT

07 —— 09 02 2023

VÝSTAVIŠTĚ BRNO

EMBAXPRINT

Mezinárodní 
veletrh 
obalů 
a tisku
www.embaxprint.cz



veletrhy papír a celulóza 78 (1) 2023 3

 OBSAH/CONTENTS/ 
INHALTVERZEICHNIS

1 Úvodní slovo
 The introductory word

3 EMBAXPRINT / SALIMATECH 2023

4 68. Valná hromada ACPP

5 Recyklace v 21. Století
 Twenty-fi rst century recycling

6 Paper &Plastic Recycling Conference Europe

7 Nová obalová legislativa EU
 Climate Neutrality Roadmap FEFCO and Corrugated Board 2050

8 Trendy v obalech pro e-Commerce
 Trends in Packaging for e-Commerece

9 Dřevo a lesy
 Wood and Forest

10 Certifi kace FSC / PEFC

12 Paper News

14 SPPC ČSVTS

15 Zpráva o trhu s lepidly v Evropě
 Market Study: Adhesives in Europe

16 Cíle udržitelného rozvoje
 Sustainable Development Goals (SDGs)

17 České fi rmy a digitální transformace
 Czech companies and digital transformation

18 World Engineers Convention Prague 2023

19 Využití emisí CO2 k výrobě produktů šetrných ke klimatu
 Using CO2 emissions to produce climate-friendly products

20 Statistiky / Statistics

21 Přehled cen
 Price survey

22 Worldstar Awards 2023

23 Přehled konferencí, veletrhů a výstav
 Survey of conferences, fairs and exhibitions

23 Telegrafi cké informace
 Informations

Veletrhy EmbaxPrint 
a SALIMATECH 2023 
nabídnou více technologií

Inovovaný Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMATECH 
se uskuteční na brněnském Výstavišti v termínu od 7. do 
9. února 2023. Tradičně akci doplní i další akce související 
s potravinářstvím. Na výstavišti bude současně probíhat také 
31. ročník veletrhu obalů EmbaxPrint.

Veletrh SALIMATECH je umístěn v pavilonu V a je určen 
zejména pro všechny zájemce o technologie, související s po-
travinářským průmyslem, automatizací a robotizací. Budou 
zde stroje pro masný průmysl, mlékárenství, výrobu těstovin 
a cukrovinek i chladicí a mrazicí zařízení.

EmbaxPrint se vrací po pěti letech
Odborný mezinárodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint byl 
vždy vhodným místem pro představení nových technolo-
gií, strojů, zařízení, materiálů a služeb z oborů obalového 
a tiskařského průmyslu. EmbaxPrint je ideálním a největ-
ším prostředkem k akceleraci trhu a prostorem pro srovnání 
s konkurencí.

EmbaxPrint je veletrh s dlouholetou tradicí v ČR i SR, 
a jeho vznik, nejprve pouze pod názvem EMBAX inicioval 
právě český papírenský průmysl (GŘ PPC) již v roce 1969. 
Později byl rozšířen o prezentace polygrafi ckého oboru (Em-
bax PRINT) a v posledních desetiletích se koná společně 
s veletrhy SALIMA. Nabízí setkání expertů a představitelů 
významných českých i zahraničních obalových i tiskařských 
fi rem a oslovuje odborné návštěvníky z branží automobi-
lového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu, ze sta-
vebních oborů, farmaceutického a kosmetického průmyslu, 
ale především pak z potravinářského oboru, který je prak-
ticky největším uživatelem obalů na bázi papírů a lepenek.

K tradičním vystavovatelům patří i Asociace českého papí-
renského průmyslu (dříve Svaz průmyslu papíru a celulózy), 
která zde měla stánek i na posledním ročníku 2018 (viz obr. 
dole). Dalšími spoluvystavovateli budou jako v minulosti spo-
lečnosti KRPA PAPER z Hostinného, Corex Group z Vyškova, 
EMBA z Pasek nad Jizerou, nebo DoplaPAP ze Sušice. Práce 
svých studentů na stánku ACPP představí i Vyšší odborná 
škola obalové techniky a SŠ ze Štětí a prezentovat se bude 
i SPPC ČSVTS.

Obvyklým profesním partnerem veletrhu EmbaxPrint 
je i tentokrát obalová asociace SYBA. A znovu se představí 
i projekt Packaging Live. Zájemci se tak budou moci podí-
vat na komplexní moderní proces balení produktů za vyu-
žití robotů, dopravních systémů, nových průmyslových tiská-
ren a dalších obalových a logistických technologií, připravený 
agenturou EQUICom. -JML-
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Informace z jednání prosincové 
valné hromady ACPP
Již 68. Valná hromada ACPP se uskutečnila dne 8. prosince 
2022 v Kongresovém centru Floret v Průhonicích. Valné hro-
madě předcházelo řádné jednání představenstva.

Jednání zahájil prezident ACPP pan Jaroslav Tymich. 
Na úvod představil hosta pana Bohuslava Čížka, ředitele 
sekce hospodářské politiky a zástupce generální ředitelky 
Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ten poděkoval jménem SP ČR 
za dobrou spolupráci s ACPP a ve své prezentaci se zaměřil 
zejména na dopady současné energetické krize, která vytváří 
vysokou míru nejistoty ve všech oborech v celé EU. Informo-
val o zastropování cen energií pro všechny velikosti fi rem 
(pro velké fi rmy v souladu s Dočasným krizovým rámcem – 
DKR“) dále na potřebu revize pravidel DKR a vyhlášenou 
první výzvu podpor pro fi rmy dle DKR. Následně proběhla 
diskuse přítomných k aktuálním otázkám současné energe-
tické krize a dekarbonizaci průmyslu papíru a celulózy a pod-
por OZE. Valná hromada apelovala na p. Čížka, aby SP ČR 
pokračoval v přípravě opatření po řešení dopadů energetické 
krize na průmyslové podniky a jednal s Vládou ČR, aby činila 
kroky ke sjednocení podmínek a podpor jednotlivých člen-
ských zemí EU s cílem udržet konkurenceschopnost českých 
výrobců.

Poté byl přijat předem připravený vlastní program valné 
hromady a zvoleny orgány VH.

V úvodním bodu jednání bylo představenstvem ACPP do-
poručeno valné hromadě přijetí společnosti SERO distribu-
tion s. r. o z Brna za řádného člena ACPP k 1. 1. 2023. Jedna-
tel společnosti p. Anton Simek představil její aktivity a plány 
v oblasti obchodu s recyklovatelnými materiály, zejména pak 
papírem pro recyklaci a vysvětlil zájem o členství v ACPP, které 
následně Valná hromada všemi přítomnými hlasy schválila.

V dalším bodu jednání VH předsedající J. Tymich informo-
val, že ACPP bude v představenstvu CEPI od 1. 1. 2023 zastu-
povat viceprezident p. Roman Senecký. Prezidentem ACPP 
nadále je Jaroslav Tymich.

Představenstvo ACPP také navrhlo nominovat do příštích 
voleb nových orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR paní Ka-
teřinu Kupkovou na funkci členky představenstva a vicepre-
zidentky SP ČR. Současně navrhlo nominovat Zdeňka Musila 
na funkci člena dozorčí rady SP ČR. Tyto nominace podpoří 
i sesterská asociace ALDP.

O vývoji sledovaných statistických ukazatelů papírenského 
průmyslu v EU i ČR za tři čtvrtletí 2022 i s meziročním srov-
náním informoval následně M. Lešikar. Celá sekce papírů 
a lepenek vykázala na úrovni EU pokles výroby o 3,4 %, ale 
v ČR je v tomto období zaznamenán vzestup výroby o 5,4 %, 
hlavně u obalových a balicích papírů, včetně surovin na vý-
robu VL. V tuzemsku však současně došlo ve zmíněném ob-
dobí ke snížení celkové spotřeby.

Trh papíru pro recyklaci se blíží do krizové situace zejména 
z důvodu snížení jeho odběru. Hrozí tím snižování sběru 
s možným následným nedostatkem při obnovení poptávky.

V rámci bodu 7 jednání VH byly předneseny prezentace 
na aktuální odborná témata:
• Energetická krize z pohledu průmyslu papíru a celulózy: 

M. Kubik (Mondi Štětí) se zaměřil na dopady energetické 
krize na členy ACPP a další výzvy např. dostupnost paliv 
na přelomu 2023 a 2024, aktualizaci udržitelnosti biomasy 
nebo aktualizaci plánů pro dekarbonizaci sektoru.

• Situace na trhu sběrového papíru a dřeva: Z. Musil shr-
nul trendy vývoje sběru, exportu, importu a spotřeby pa-
píru pro recyklaci v posledních čtyřech letech. K. Kupková 

pak informovala o změnách ve vedení LČR s. p., o predikci 
nižších těžeb dříví v roce 2023 a dále o nástupu snižování 
poptávky po fi nálních výrobcích (stavební řezivo, buni-
čina atd.). Energetická krize v kombinací s dotacemi vy-
tváří podmínky pro zvyšování energetického využití dříví, 
což může mít vliv na celkovou dostupnost dříví pro zpra-
cování v průmyslu.

• Podpora vzdělávacích výstupů na oddělení dřeva, celulózy 
a papíru FCHT/UPCE: J. Gojný informoval o aktuální si-
tuaci na Oddělení dřeva, celulózy a papíru a nastínil po-
stup spolupráce v oblasti podpory činnosti oddělení a jeho 
vzdělávacích programů od členů ACPP. Bylo dohodnuto, 
že ACPP osloví členy se žádostí o nominaci personálních 
manažerů k účasti na workshopu, na který bude připra-
vena prezentace konkrétních možností podpory činnosti 
ODCP vč. návrhu potřebného rozpočtu pro tuto podporu. 
Vedoucím projektu byl potvrzen pan J. Gojný.

V dalším bodu jednání pan I. Ševčík a J. Lick Řehořová shr-
nuli aktuální informace a výstupy z jednání orgánů CEPI tj. 
boardu, skupiny ADG a jednotlivých odborných komisí s dů-
razem na oblasti, které se týkají členských fi rem ACPP. Aktuál-
ními prioritami CEPI jsou např. tato nařízení či směrnice EU:
• Nařízení k nouzovému opatření k vysokým cenám energií 

dle Dočasného krizového rámce
• Fit for 55 – EU ETS/CBAM/RED III – ve fázi vyjednávání 

trialogu,
• Balíček udržitelnosti – Ecodesign / Strategie pro textil / 

Revize směrnice o obalech a obalových odpadech / zave-
dení nástroje digitálního pasu,

• Nařízení o odlesňování a degradaci lesů (DEFO),
• Certifi kace pro odstraňování uhlíku,
• Revize legislativy týkající se výroby materiálů určených 

pro styk s potravinami,
• ESG Reporting: životní prostředí, sociální oblast, go-

vernance / Směrnice o podávání zpráv podniků 
o udržitelnosti,

• a další.
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Poté zazněla důležitá informace o tom, že ACPP bude organi-
zovat jednání pracovní komise CEPI – Environmental and sa-
fety commitee v Praze v termínu 14. a 15. 6. 2023.

Ředitel sekretariátu pak shrnul i další aktivity ACPP vůči 
státní správě tj. MPO, MŽP a MZE ČR, informoval o návště-
vách členů ACPP, spolupráci s Dílnou ručního papíru, o Kon-
ferenci o recyklaci v ČR a SR, která se úspěšně konala v říjnu 
2022 a o přípravě veletrhu EmbaxPRINT 2023. J. Tymich in-
formoval o jeho schůzce s předsedkyní výboru pro ŽP PSP 
ČR Janou Krutákovou k tématu řešení krize druhotných su-
rovin v rámci REC HELP. Dále pak znovu shrnul spolupráci 
se SP ČR zejména v oblasti řešení energetické krize. ACPP 
se aktivně účastní práce v expertních týmech SP ČR tj. např. 
v ET Environmentální politika, v Business Europe – Cirkulární 
ekonomika, v Radě ministra ŽP pro odpadové hospodářství 
a dalších.

I. Ševčík také informoval o průběžné komunikaci s paní 
I. Kolaříkovou z Mondi Štětí ohledně projektu Paper Making 
School.

Ke dni 31. 12. 2022 skončila platnost KSVS 2022, kterou 
již nelze prodloužit dodatkem. OS DLV/Č-MOS předložil 
20. 9. 2022 návrh nové KSVS na rok 2023 ve stejném znění 
jako na rok 2022 beze změn a VH všemi přítomnými hlasy 
předložené znění KSVS schválila a pověřila prezidenta ACPP 
jejím podpisem.

V bodu 10 pan I. Ševčík informoval o platební disciplíně 
členů a zhodnotil hospodaření za období 1-10/2022, včetně 
výhledu do konce roku 2022. K čerpání rozpočtu ACPP 
za rok 2022 nebyly námitky či dotazy a valná hromada vzala 
informace na vědomí. Poté byly představeny parametry roz-
počtu na rok 2023.

Předsedkyní dozorčí rady paní Jíchovou pak byla předne-
sena zpráva DR ACPP z jednání dne 21. 11. 2022 se závěrem, 
že k hospodaření ACPP za období 1-10/2022 nejsou připo-
mínky. DR zároveň vzala na vědomí návrh rozpočtu 2023.

Valná hromada posléze všemi přítomnými hlasy rozpo-
čet ACPP na rok 2023 v předloženém znění schválila, včetně 
předloženého způsobu výpočtu plateb a členského pří-
spěvku. J. Jiřička k tomu ještě navrhl na příštím zasedání před-
stavenstva projednat, zda současný způsob výpočtu plateb 
členů do rozpočtu ACPP odpovídá aktuální situaci.

Návrhová komise pak přednesla závěrečné usnesení 68. 
valné hromady ACPP, které po doplnění valná hromada 
všemi přítomnými hlasy schválila.

Na závěr vystoupil JUDr. Nápravník a konstatoval, že bě-
hem jednání nebyl žádný projev, který by mohl být v rozporu 
s pravidly hospodářské soutěže a prezident ACPP J. Tymich 
poděkoval všem účastníkům za aktivní pomoc při činnosti 
asociace a valnou hromadu ukončil.

 Ivan Ševčík

Recyklace v 21. století

Předmětem diskuse pracovníků neziskové organizace Inter-
national Solid Waste Association (ISWA), která se zabývá re-
cyklací a odpadovým hospodářstvím, v závěru roku 2022 byly 
rovněž otázky co je a co není recyklace a co recyklaci pohání?

Co to je recyklace
Recyklace v podstatě označuje řadu činností a procesů, je-
jichž výsledkem je výroba druhotných materiálů v takové kva-
litě, že jimi můžeme nahradit suroviny primární. Pro výrobu 
druhotných surovin se využívají vyřazené, vyhozené nebo 
zlikvidované produkty a obaly a vše ostatní, co můžeme na-
lézt v odpadu.

Ve většině zemí je hnacím motorem recyklace obvykle po-
ptávka po recyklovatelných materiálech jako náhrada prvot-
ních (mnohdy nedostatkových) surovin, kterou ovlivňuje dy-
namika nabídky a poptávky na trhu s komoditami. Nezáleží 
na tom, zda je ochrana veřejného zdraví a životního prostředí 
v centru pozornosti politiků či nikoli, poptávka po materiá-
lech k recyklaci je přítomna vždy. Platí to především pro pa-
pírenský průmysl, který byl na principu recyklace (starých 
hadrů a již nepotřebného papíru a výrobků z něj) postaven 
již od svého vzniku.

Ovšem recyklace, která je řízena poptávkou, nezačíná 
až v recyklačním zařízení, ale mnohem dříve, a to v rámci ně-
kolika úrovní:
• během výroby,
• během několika fází balení,
• během užívání výrobku,
• když se jej poslední uživatel nebo poskytovatel recyklač-

ních či odpadových služeb rozhodne zlikvidovat.

Kdo vlastní odpady
Ve Spojených státech a na většině dalších míst na světě, mimo 
Evropu, je tím hlavním průmyslovým hráčem soukromý sek-
tor recyklace (tzn. společnosti, podnikající v oblasti zpra-
cování recyklovatelných materiálů, s výjimkou odpadových 
společností). Geografi cké centrum tohoto průmyslu se na-
chází ve východní Asii. „Na Asii připadá asi 43 % světové pro-
dukce regenerovaných vláken, Evropa dosahuje 27 % a Se-
verní Amerika 21 %,“ uvádí zpráva Bureau of International 
Recycling.

Díky modernizaci odpadového systému byly ve městech 
po celém světě vytvořeny národní nebo regionální zákony 
o odpadu, ve kterých je defi nováno, kdo je vlastníkem od-
padu. To by vyjasňovalo otázku kdo odpady vlastní, ale kom-
plikuje to otázku „Kdo je vlastníkem recyklace?“
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Převažuje varianta, kdy je majitelem odpadů automaticky 
vlastník místa nebo kontejneru, ve kterém se odpady vysky-
tují. Odpadová společnost tedy vlastní a odpovídá za vše, co 
se v kontejnerech nachází. Je tomu tak ale opravdu vždycky 
i v reálu? Co když se v kontejneru najde například jaderný od-
pad nebo mrtvé tělo, nebo když se v odpadkovém koši ob-
jeví diamantový prsten nebo ukradené vzácné umělecké dílo?

Ve vyspělých zemích, kde mají vysoké poplatky za likvidaci 
odpadu a drahé systémy automatizovaného sběru, nikdy ne-
pokryjí výnosy z prodeje recyklovaných materiálů náklady 
na jejich sběr. Jedinou „výhrou“ pro vlády a společnosti, zabý-
vající se nakládáním s odpady je, že dobře vedená recyklace 
odklání materiály od „odstranění“, čímž se snižují celkové ná-
klady na integrované systémy nakládání s odpady.

Logistika a přeprava odpadu k likvidaci a recyklovatelných 
materiálů pro výrobu
Odpadní materiály se převáží také přes hranice, pokud má 
o ně zahraniční subjekt zájem a vlastník či producent musí 
svůj odpad zlikvidovat. Rozhodujícím faktorem jsou pro vy-
vážející stranu obvykle vysoké náklady na domácí likvidaci, 
nebo absence příslušných zpracovatelských kapacit na do-
mácí recyklaci (to je případ sběrového papíru v ČR). Přeshra-
niční pohyb odpadů za účelem recyklace, jejich zpracování 
a likvidaci upravují Basilejské, Stockholmské a Rotterdamské 
úmluvy.

Zpracovatelské zařízení se na základě nabízené ceny, kte-
rou porovnává s náklady na dopravu, rozhoduje, zda recyklo-
vatelné materiály vyveze. Například ale materiály s nižší hod-
notou a vysokou měrnou hustotou, jako je sklo a sekundární 
stavební kamenivo, se obvykle zpracovávají v blízkosti místa 
zpracování, aby se zabránilo tomu, že náklady na dopravu 
překročí hodnotu materiálů.

S již použitými materiály, určenými pro recyklaci se tedy 
obchoduje obdobně jako s prvotními surovinami a uplatňují 
se tak v opakované výrobě nejen v zemích výskytu, ale jsou 
také často exportovány (nebo i importovány).

V případě sběrového papíru v ČR je jeho výskyt podstatně 
větší, než je jeho tuzemská technologická možnost zpraco-
vání. To však je dáno mimo jiné i tím, že dovoz papírů a le-
penek do ČR je mnohem větší, než celá vlastní produkce 
a rovněž dovoz zboží již zabaleného do obalů na bázi papíru 
(i ze vzdálených destinací východní Asie) je mnohem větší 
než jeho export. Sběrový papír (včetně obalů na bázi papírů, 
kartonů a lepenek) je tedy ve velkém objemu exportován, ale 
do ČR se posléze opět vrací ve formě dovážených recyklova-
ných papírenských materiálů a obalů. -TIPE-

PPRC Europe 2022: 
Otevřené trhy pro cirkularitu
Evropa chce více recyklace, ale mohla by trvat i na tom, aby 
se více recyklovalo blíže k domovu. Zástupci dvou evrop-
ských institucí se shodují, že cílem Zelené dohody Evropské 
unie je podnítit více recyklačních aktivit, ale v jiných navrho-
vaných politikách EU se však recyklátoři obávají, že objemy 
recyklace by se na kontinentu mohly ubírat špatným směrem.

Zahajovací zasedání konference Paper & Plastic Recyc-
ling Conference Europe 2022, která se konalo v Rotterdamu, 
představilo názory Evropské asociace odpadového hospo-
dářství (FEAD) a Konfederace evropského papírenského prů-
myslu (CEPI). Obě tyto organizace se sídlem v Bruselu obsa-
hují členské společnosti se značnými zastoupeními v odvětví 
recyklace.

Unico van Kooten z FEAD, z nizozemské asociace pro 
nakládání s odpady, označil rozšířenou recyklaci za „ovoce 
s nízkým obsahem uhlíku“ v globálním úsilí o dekarbonizaci. 
Řekl, že členové FEAD jsou z velké části pro Green Deal po-
kud jde o některé stávající směrnice EU o nakládání s odpady, 
ale „implementace, zejména pokud jde o skládkování ve vel-
kém, je na nešťastné úrovni.“

Zatímco Nizozemsko může být světovým lídrem se 78% 
mírou recyklace, i tamní recyklátoři se setkávají s produkty 
nebo obaly (nejčastěji z plastu nebo směsných materiálů), 
které lze jen obtížně recyklovat. „Takže prosazujeme politiku, 
která se týká ekologického designu a recyklovatelnosti vý-
robků,“ řekl.

Kromě Zelené dohody van Kooten uvedl, že FEAD varo-
val Evropský parlament, že navrhovaná změna zásad pro pře-
pravu „odpadu“, která zahrnuje proces povolení od přijíma-
jících zemí, zřejmě potlačí sběr některých materiálů. „Řekl 
bych, že papír a kovy jsou mezinárodní komodity po deseti-
letí s dobrými standardy,“ řekl o nesprávné klasifi kaci těchto 
záklaních odpadových materiálů jako odpad.

Pokud jde o plasty, van Kooten řekl: „měli bychom se po-
kusit motivovat evropské zúčastněné strany ke sběru a zpra-
cování plastového odpadu na granulát (vločky). A od té 
chvíle bych to považoval za surovinu, kterou lze prodávat 
po celém světě.“

Ulrich Leberle z CEPI uvedl, že papír pro recyklaci je velmi 
žádaný a stále více ho zůstává ke zpracování na evropském 
kontinentu. Údaje CEPI ukazují, že v roce 2017, kdy ještě bylo 
Spojené království součástí EU, opustilo jurisdikci Evropy při-
bližně 10 mil. tun sběrového papíru. V roce 2021 se ale bez 
Spojeného království vývoz EU snížil na pouhé 2 miliony tun.

Leberle řekl, že CEPI nadále usiluje o vyšší míru recyklace 
papíru, i když již současná míra recyklace 76 % činí z Evropy 
přední kontinent ve sběru starého papíru. Prostřednictvím 
úsilí, jako je program 4EverGreen, CEPI investuje, aby udr-
žela tuto míru a vnímání recyklovatelnosti papíru veřejností 
na co nejvyšší úrovni.

„Pokud chceme, aby papír hrál významnou roli v cirkulární 
ekonomice, musíme se ujistit, že je to udržitelná cesta pro 
vlastníky značek i pro spotřebitele (domácnosti),“ řekl Le-
berle. „V tuto chvíli mají lidé rádi papír a vidí ho jako alter-
nativu k plastu, ale musí být prokázáno, že se jedná opravdu 
o výhodný materiál.“

Pokud jde o hrozící globální obchodní bariéru, Leberle 
řekl, že CEPI věří, že přebytečný shromážděný materiál je 
možné vyvážet. Dodal však: „V Evropě vidíme více investic 
do nových kapacit recyklace. Musíme sbírat více a lépe, aby 
stále existovala možnost udržet exportní trhy. Kdyby někdo 
v roce 2017 řekl, že se za pět let vyvezou jen 2 miliony tun 
sběrového papíru, bylo by to velmi odvážné tvrzení.“

Akce Paper & Plastics Recycling Conference Europe 2022 
se konala ve dnech 15. až 16. listopadu v hotelu Hilton v Rot-
terdamu (Nizozemsko). Brian Taylor RTG
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Nová obalová legislativa EU

Evropská komise nedávno zveřejnila návrh nařízení o oba-
lech a obalových odpadech v rámci nového balíčku k cirku-
lární ekonomice. Velkých změn se dočkají nejen výrobci kla-
sických obalů, ale i výrobci biologicky rozložitelných obalů. 
Nově by také obaly měly být opatřeny štítky, aby je bylo 
možné snadněji třídit.

Podle EK každý Evropan vyprodukuje v průměru téměř 
180 kg obalového odpadu ročně. Asi 40 % plastů a více než 
50 procent papíru používaného v EU je určeno k výrobě 
obalů, což z nich činí jeden z hlavních způsobů použití pri-
márních materiálů. „Kdyby EU nepřijala žádná opatření, bylo 
by do roku 2030 takového odpadu ještě o 19 % více a odpadu 
z plastových obalů dokonce o 46 % více,“ tvrdí závěry EK.

Zabránit by tomu mělo právě nové nařízení, díky kterému 
budou spotřebitelům nabízeny opakovaně použitelné obaly, 
přestanou se používat zbytečné obaly, omezí se jejich nad-
měrné používání a dojde k zavedení jasného označování, 
které usnadní správnou recyklaci.

„Pro odvětví zpracování odpadu budou pravidla přínosem 
v tom, že vytvoří nové obchodní příležitosti, a to zejména pro 
menší podniky, sníží potřebu primárních materiálů, zvýší re-
cyklační kapacitu Evropy a sníží její závislost na primárních 
zdrojích a externích dodavatelích. Nasměrují obalový průmysl 
na cestu ke klimatické neutralitě do roku 2050,“ slibuje si EK.

Snížení produkce
Revizí směrnice o obalech a obalových odpadech nechce Ko-
mise jen snížit zbytečné používání obalů a podpořit obaly 
opakovaně použitelné, ale také podpořit kvalitní recyklaci. 
Konkrétně chce do roku 2030 zajistit, aby všechny obaly 
na trhu EU byly ekonomicky životaschopným způsobem re-
cyklovatelné. V neposlední řadě také snížit využívání primár-
ních zdrojů, vytvořit fungující trh s druhotnými surovinami 
a zvýšit využívání recyklovaných plastů v obalech prostřed-
nictvím povinných cílů. Hlavním pak je do roku 2040 sní-
žit odpad z obalů (počítáno na obyvatele na členský stát) 
o 15 % oproti roku 2018. Množství evropských odpadů by 
se tím mohlo snížit o přibližně 37 %.

Opětovné použití nebo plnění obalů během posledních 20 
let prudce pokleslo, proto podniky budou muset spotřebite-
lům nabízet určité procento svých výrobků v právě takových 
obalech. Například v případě nápojů a jídel, které si spotřebi-
telé odnášejí s sebou, nebo v případě dodání po objednávce 
na internetu. Dojde rovněž k určité standardizaci formátů 
obalů a jasnému označování opakovaně použitelných obalů. 
 -TI-

Climate Neutrality Roadmap FEFCO 
a vlnitá lepenka do roku 2050
Evropská federace výrobců vlnité lepenky FEFCO oznámila 
v závěru loňského roku spuštění své „Cestovní mapy klima-
tické neutrality“ vypracované společností Climact.

Předseda řídicího výboru Climate Neutrality Roadmap 
Steering Committee FEFCO, Alex Manisty, k tomu zdůraz-
nil, že tato cestovní mapa by měla být důvěryhodným plá-
nem, který lze realizovat v požadovaném časovém rámci, 
představujícím silnou vůli průmyslu vybudovat klimaticky ne-
utrální budoucnost pro vlnitou lepenku. Již nyní je tento nej-
více rozšířený obalový materiál s 88 % recyklovaného obsahu 
nečastěji recyklovaným a klimaticky neutrální vlnitá lepenka 
umožňuje optimální fungování dlouhodobě udržitelných glo-
bálních dodavatelských řetězců.

V souvislosti s rostoucím povědomím spotřebitelů a oče-
káváním ohledně obalů se klimatická změna stává hlavním 
problémem. FEFCO proto představilo plán odvětví vlnité le-
penky, jak by bylo možné dosáhnout klimatické neutrality 
do roku 2050. Tato aktivita reaguje na vyhlášený Green Deal 
EU snížit emise skleníkových plynů o 80–95 % do roku 2050. 
Evropský průmysl vlnité lepenky je již ze své podstaty cirku-
lární a zavázal se k udržitelnému růstu a současně odráží ne-
ustálé úsilí o ochranu životního prostředí a snížení emisí skle-
níkových plynů.

Na základě minulých úspěšných aktivit a na základě analy-
tických úvah tento plán FEFCO popisuje, jak sektor vlnité le-
penky hodlá dosáhnout klimatické neutrality. Stanoví klíčové 
milníky, nejvěrohodnější scénáře, požadované investice a ne-
zbytná politická opatření k dosažení vytčeného cíle.

Klíčová zjištění ukazují, že průmysl vlnité lepenky může 
do roku 2050 snížit svou uhlíkovou stopu především pro-
střednictvím následujících opatření:
• Zlepšení materiálové účinnosti a cirkularity, která by sní-

žila stopu o 3,3 mil. t CO2 (–19 %) do roku 2050 ve srov-
nání se současným stavem,

• Další zlepšení energetické účinnosti a dekarbonizace ener-
getického mixu by snížily stopu o dalších 2,8 mil. t CO2 
(–16 %) do roku 2050 ve srovnání se současností.

Kolektivní zapojení širšího hodnotového řetězce umožní, aby 
se vlnitá lepenka stala uhlíkově neutrální a dokonce i uhlíkově 
negativní. Je třeba uvést, že velké části snížení musí být do-
saženo v prvotní fázi produkce, a to zejména snížením kli-
matické stopy ve výrobě papírů, kartonů a lepenek. Množí 
producenti vlnitých lepenek jsou současně výrobci papíren-
ských materiálů na jejich výrobu. Snížení uhlíkové stopy pa-
pírenského sektoru (fosilní) o 80 % do roku 2050 (v souladu 
se současným plánem papírenského průmyslu) tak umožní 
sektoru vlnité lepenky dosáhnout klimatické neutrality.

Kromě toho, pokud papírenský průmysl zcela ukončí své 
fosilní emise, vlnitá lepenka by se stala následně klimaticky 
negativním obalovým materiálem.

Ambice plánu pro klimatickou neutralitu odvětví vlnité le-
penky jsou však dosažitelné pouze tehdy, budou-li splněny 
následující podmínky:
• Předvídatelný a stabilní regulační rámec pro řízení investic
• Cenová dostupnost nosičů energie šetrných ke klimatu
• Přiměřená a robustní energetická infrastruktura
• Opatření umožňující dekarbonizaci papírenského sektoru 

a dekarbonizaci odvětví dopravy
• Recyklace snižující odpady
„Sekretariát FEFCO považuje za svou povinnost pomáhat ce-
lému oboru vlnité lepenky a vést ho, aby umožňoval klima-
tickou neutralitu ve svých výrobních operacích,“ řekla Eleni 
Despotouová, generální ředitelka FEFCO. -TI-
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Trendy v obalech pro e-commerce

Společnost Mondi, celosvětový lídr v oblasti udržitelných 
obalů a papíru, informovala o výsledcích svého čtvrtého vý-
ročního průzkumu spotřebitelských trendů, který nabízí po-
drobný pohled na chování spotřebitelů při online nákupech 
a jejich postoj k obalům. Průzkum, který provedla společnost 
RetailX, je dosud nejdůkladnější studií, které se zúčastnilo 
vždy 1 000 spotřebitelů ve Francii, Německu, Polsku, Švédsku 
a Turecku. Poprvé zahrnuje také analýzu generačních rozdílů 
ve vzorcích nakupování.

Nedim Nisic, ředitel e-commerce Mondi, vysvětluje dů-
vody provádění průzkumu: „Chceme jako jedni z prvních po-
chopit, co spotřebitelé při nakupování přes internet chtějí 
a co očekávají od obalů, které chrání jejich zboží. V tomto 
průzkumu jsme odhalili pět makro trendů, které utvářejí ros-
toucí trh obalů pro e-commerce, a získali tak užitečné infor-
mace, neboť spolupracujeme s předními maloobchodními 
prodejci na vytváření maximálně udržitelných obalových ře-
šení k uspokojení jejich potřeb.“

Vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny zákazníků v pěti zemích 
nakupují online alespoň jednou měsíčně a utratí v průměru 
12 až 120 EUR za měsíc, je důležité pochopit, proč se roz-
hodli nakupovat online, a rovněž jaké funkce elektronického 
obchodu si nejvíce cení. Nejsilnějším produktovým segmen-
tem je móda, následují domácí potřeby, spotřební elektronika 
a kosmetika. V průzkumu se potvrdilo, že ve všech genera-
cích i zemích jsou hlavními hnacími silami pro online naku-
pování nižší ceny a pohodlí, konkrétně úspora času a přímé 
doručení domů.
Z výzkumu vyplynulo pět klíčových trendů.

Trend č. 1: Ochrana zboží a životního prostředí jsou i na-
dále dva nejdůležitější požadavky zákazníků
Až 94 % spotřebitelů uvádí ochranu zboží jako nejdůležitější 
faktor, zejména pokud se jedná o hodnotný výrobek. Násle-
duje snadné uzavření pro účely vrácení zboží, které se zvý-
šilo ze 74 % v roce 2019 na 88 % v letošním roce. „Se stále 
větší dostupností snadno uzavíratelných obalů si zákazníci 
rovněž uvědomili, jak je tato skutečnost pro ně výhodná, a to 
jak z hlediska pohodlí, kdy je možné obal snadno opětovně 
uzavřít, aniž by museli shánět lepicí pásku, ale také z hlediska 
udržitelnosti opětovného použití obalu,“ uvádí Nisic. Jako 
další důležité faktory uváděli respondenti šetrnost obalů k ži-
votnímu prostředí (84 %) a snadnou likvidaci (80 %).

Trend č. 2: Nadrozměrné obaly stojí více, než se předpokládalo
Nadrozměrné obaly vadí 86 % spotřebitelů (v roce 2021 to 
bylo 79 %) a příliš velké vnitřní balení se nelíbí 78 % zákaz-
níků. Ve skutečnosti více než dvě třetiny (67 %) respondentů 
napříč pěti zeměmi uvedly, že by je nadměrné obaly odradily 
od nákupu dané značky. „Nadrozměrné obaly nejsou udrži-
telné ani nákladově efektivní. Výzkum nyní rovněž ukazuje, 
že tato skutečnost může ovlivnit nákupní rozhodování, kdy 
se zákazníci rozhodnou nepodporovat prodejce, kteří to ne-
dělají správně,“ říká Nisic.

Trend č. 3: Na potěšení z rozbalování záleží
Obaly neznamenají jen funkčnost; jde o celkový zážitek. 
Na základě tohoto průzkumu se zjistilo, že povědomí o „unb-
oxingu“ (tedy potěšení z rozbalování), v mnoha zemích roste. 
Například v Polsku v roce 2019 slyšelo o „unboxingu“ 32 % 
spotřebitelů, zatímco letos to bylo 66 %. V roce 2021 uvedlo 
46 % dotázaných, že jedinečný zážitek z rozbalování vyvolaný 
výjimečným balením výrobku je právě díky obalu přesvědčí 

k opětovnému nákupu u stejného prodejce. V letošním roce 
se tento podíl zvýšil na 78 %. „Koncepce unboxingu je více 
než jen to, že si zákazník svou objednávku rozbalí,“ říká Nisic. 
„Jde o to využít příležitost poskytnout zákazníkům pozitivní 
zážitek ze značky, který si budou pamatovat.“

Trend č. 4: Spotřebitelé jsou stále více ochotni zaplatit pří-
platek za obal, který odpovídá jejich potřebám
Spotřebitelé uvádějí, že jsou stále více ochotni si připlatit při-
bližně 1 euro navíc za obal, který lépe vyhovuje jejich po-
třebám. Ochota zaplatit za takovýto obal vzrostla v Polsku 
ze 48 % v roce 2021 na 81 % v letošním roce a v Německu 
z 56 % v roce 2021 na 70 % v roce 2022. Celkově je v těchto 
pěti zemích ochotno za obal zaplatit 72 % spotřebitelů, při-
čemž nejčastěji s tímto tvrzením souhlasí generace Z (80 %) 
a mileniálové (74 %).

Trend č. 5: Chování a trendy mileniálů jsou hnací silou trhu 
e-commerce
Jedná se o zákazníky, kteří nakupují online nejčastěji a s nej-
větší pravděpodobností nakupují přes internet alespoň jed-
nou denně (8 %) či více než jednou týdně (37 %). Nejméně 
chodí do kamenných obchodů. Rovněž ve velké míře utrácejí 
napříč sektory. Jejich názory také patří mezi nejsilnější, při-
čemž mileniálové ve srovnání s ostatními generacemi nejčas-
těji hodnotí různé vlastnosti obalů jako zásadní. Jejich gene-
race rovněž vykazuje největší ochotu si připlatit za obal, který 
vyhovuje jejich potřebám (ovšem významnější další balení, 
již pro běžný prodej zabaleného zboží, vede často k plýtvání 
obalovými materiály).

e-commerce skupiny Mondi
Skupina Mondi nabízí pro segment e-commerce kompletní 
portfolio obalových řešení a produktů, které jsou vhodné pro 
daný účel, inovativní a stvořené pro udržitelnost. Díky od-
borným znalostem v oblasti udržitelných materiálů a prove-
dení výrobků nastavuje v tomto odvětví nové normy. Síť více 
než 100 interních návrhářů obalů, jejímž základem je vyna-
lézavost a zaměření na zákazníka, vyvíjí společně s partnery 
Mondi oceňovaná řešení pro segment e-commerce. Zamě-
řuje se na snižování celkových nákladů na obaly, omezo-
vání množství odpadu a uspokojování potřeb koncových zá-
kazníků spojením odborných znalostí v oblasti udržitelnosti 
a kompletního portfolia řešení využívajícího více materiálů, 
včetně sulfátového papíru a papíru s funkční bariérou, papí-
rových sáčků a řešení z vlnité lepenky.
 Julia Madeleine Rohracher
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Rada EÚ, EP a obmedzenia pre 
výrobky súvisiace s odlesňovaním
Rada EÚ a Európsky parlament dospeli k predbežnej dohode 
o návrhu na zníženie rizika odlesňovania a degradácie lesov 
v súvislosti s produktmi, ktoré sú dovážané alebo vyvážané 
z EÚ. Obe inštitúcie ju ešte musia formálne schváliť.

Predbežná dohoda stanovuje pravidlá povinnej starost-
livosti pre všetkých prevádzkovateľov a obchodníkov, ktorí 
umiestňujú, sprístupňujú alebo vyvážajú z trhu EÚ palmový 
olej, hovädzie mäso, drevo, kávu, kakao, kaučuk a sóju. Pra-
vidlá však platia aj pre odvodené produkty, ako je čokoláda, 
nábytok, papier, papiere s potlačou atd.

Dohoda zahŕňa aj prísne pravidlá povinnej starostlivosti 
pre hospodárske subjekty, od ktorých bude vyžadovať, aby 
vysledovali výrobky, ktoré predávajú, späť na pozemok, kde 
boli vyrobené. Rada EÚ a europarlament sa dohodli na vy-
tvorení systému porovnávania, ktorý priraďuje tretím kraji-
nám a krajinám EÚ úroveň rizika súvisiaceho s odlesňovaním 
a degradáciou lesov. To určí úroveň špecifi ckých povinností 
prevádzkovateľov a orgánov členských štátov vykonávať in-
špekcie a kontroly.

Dohoda zahŕňa aj postihy za porušenie pravidiel. Sta-
novuje pokuty úmerné škodám na životnom prostredí 
a hodnote príslušných komodít a mala by zahŕňať dočasné 
vylúčenie z procesov verejného obstarávania a prístupu k ve-
rejnému fi nancovaniu. -TI-

Jak jsou na tom české lesy

Profesor Jakub Hruška, přírodovědec z Ústavu výzkumu glo-
bální změny AV ČR poskytl pro portál energiebezemisi.cz 
rozhovor, z něhož citujeme několik úvah.

„Lesy mají v řešení klimatické změny zásadní úlohu, přiro-
zenou cestou totiž odbourávají z atmosféry skleníkové plyny, 
které tam lidstvo dodává průmyslovou činností. Stromy pou-
tají CO2 fotosyntézou do dřeva a do půdy. Globálně jsou vý-
znamný hráč, ale ve střední Evropě je jejich potenciál ukládat 
násobně menší, než kolik CO2 uvolňujeme. Nemyslím si ale, 
že lesy jsou schopné zachránit lidstvo před rostoucími sklení-
kovými plyny, ale mají i spoustu jiných pozitivních úloh,“ vy-
světluje Jakub Hruška.

Podle něj se na lesy nedá spoléhat jako na zdroj dřeva 
pro energetické využití. „Dneska se na lesy tak nějak spo-
léhá, za prvé, že budeme „pálit dřevo“ a tím mít bezpečný 
zdroj energie, a za druhé, že budou právě vázat uhlík z at-
mosféry do ekosystému. To je naivní představa. Zpeletovat 
půlku planety a vozit to do elektráren je úplný nesmysl. Dřevo 
je energeticky řídké, potřebovali bychom ohromné množství 
převážet na velké vzdálenosti a tak velký zdroj dřeva zkrátka 
na planetě není,” upozorňuje výzkumník.

Schopnost českých lesů poradit si s emisemi je oproti 
emisní stopě českého průmyslu značně omezená. Při maxi-
málně šetrném hospodaření s lesy a zalesnění půl milionu 
hektarů zemědělské půdy je potenciál ukládání maximálně 
10 % emisí, které bude česká ekonomika produkovat v roce 
2030. Třeba ve Skandinávii je tenhle poměr lepší, tam mají 
větší plochu lesů a třeba využívají hodně vodní energii, takže 
se k lepší uhlíkové bilanci dostanou snáz. Problémem ale je, 
že planeta je jenom jedna a veškeré emise se „rozmíchají“ 
v celé atmosféře a planetu musíme brát jako celek. Máme 
sice aktuálně nejvíc lesů od doby Marie Terezie, spolu s tím si 
ale stále udržujeme intenzivní metody typické pro dobu, kdy 
se průmysl teprve rozvíjel.

Typický zástupce tuzemské lesní monokultury, smrk, je pro 
nadcházející klima nevhodný, zejména v nižších polohách. 
Z hlediska změny klimatu se jako nejlepší alternativa jeví buk, 
nedají se z něj ale dělat prkna a trámy. V úvahu tak připadá 
jedle, ta je doma spíš v nižších a středních polohách, ale les-
níci ji nemají moc v lásce, protože ji je kvůli spárkaté zvěři 
těžší vypěstovat.

Lesní potoky mají dnes až o polovinu méně vody než před 
pár lety. Klimatická změna vede k vyššímu odparu, za posled-
ních 60 let se oteplilo o 2 stupně a srážek je pořád stejně. To 
je důvod, proč lesní studánky a struže jsou často prázdné. 
Vede to k celkovému vysychání a to je stav, který tady zřejmě 
budeme zažívat i další dekády. Vyplývá z toho bohužel i větší 
riziko požárů, ale prevenci může pomoci i samotné ohledupl-
nější chování v přírodě.

“Pokud budeme mít více smíšených lesů a změníme pří-
stup k těžbě, pomohou nám lesy extrémy zvládnout. Pokud 
ale zůstanou monokulturní plantáže, tak se problémy mohou 
paradoxně ještě zhoršovat,” říká Jakub Hruška z AV ČR.

Neobhospodařované lesy nikomu nepomohou
Česká lesnická akademie v Trutnově ve spolupráci se sku-
pinou Progresus, do které patří RD Rýmařov, od jara 2022 
vysadila 39 000 stromů. Navrátila do přírody stromy nejen 
za postavené domy největšího českého stavitele dřevostaveb 
RD Rýmařov, ale také za přečtené dětské knihy v rámci pro-
jektu Čtení pomáhá přírodě. Cílem iniciativy je zachování lesů 
a udržitelné lesní hospodaření podle kritérií Mezinárodní or-
ganizace PEFC.

Těch prvních 39 000 stromků roste v Podkrkonoší, ve Vo-
letinách u Trutnova, právě díky iniciativě zaměstnanců sku-
piny Progresus a trutnovských lesníků. Další výsadba bude 
následovat v další sázecí sezóně, tedy zhruba v březnu.

Dřevo je udržitelný materiál budoucnosti. Jako jediný kli-
maticky neutrální stavební materiál je čím dál více vyhle-
dávaný stavebními fi rmami i developery. Budovy využíva-
jící dřevo se stávají významnými lapači uhlíku. V jednom 
m3 dřevo naváže až tunu CO2. Zároveň je recyklovatelným 
materiálem a 100% obnovitelným přírodním zdrojem, který 
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se v podobě nové výsadby navrací zpět do našich lesů. Sku-
pina Progresus a Česká lesnická akademie nejen, že stromy 
vysazují, ale zároveň se při sázení snaží veřejnost edukovat 
o udržitelném lesním hospodaření.

V rámci celé sázecí iniciativy Česká lesnická akademie 
se zároveň veřejnost vzdělává v tom, že udržitelné lesní hos-
podaření není jen o správném sázení, ale i vhodně naplá-
nované těžbě. O lesy je totiž potřeba pečovat a hospodařit 
v nich tak, aby stromy plnily jednu ze svých hlavních funkcí, 
tj. aby pohlcovaly CO2. Toho jsou schopny jen po určitou fázi 
svého života.

„Naše planeta potřebuje hlavně mladé stromy, které ab-
sorbují CO2. Staré stromy od věku cca 80 let ho totiž více vy-
pouštějí, než přijímají. Proto je důležité ve správný čas stromy 
vytěžit a jejich dřevo zpracovat. Neobhospodařované lesy ni-
komu nepomohou. Řízená těžba dřeva a jeho využití ať už 
ve stavebnictví, papírenském průmyslu, nebo v jiných obo-
rech je pro životní prostředí zásadní,“ říká Jan Nový, ESG ře-
ditel skupiny Progresus.

„Bylo by dobré, abychom byli schopni zpracovat a využít 
všechno vytěžené dřevo. Nemáme však v ČR zpracovatelské 
kapacity, což je obrovská škoda a je smutné, že většinu této 
úžasné suroviny vyvážíme do zahraničí. Přitom udržitelné 
hospodaření v českých lesích by bylo opravdu něčím, na co 
můžeme být hrdí,“ dodává Miloš Pochobradský.

Podle PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certifi cation), jímž se skupina Progresus řídí, znamená tr-
vale udržitelné obhospodařování lesů jejich správu a užívání 
tak, aby byla udržena biodiverzita, produktivita, schopnost 
obnovy, vitalita a potenciál plnit nejdůležitější ekologické, 
ekonomické a sociální funkce, a to bez negativního dopadu 
na ostatní ekosystémy. -TZ-

Zvýšený profi t z exportu 
energetickej štiepky a peliet
Dopyt po palivovom dreve sa zvýšil naprieč Európou, jeho 
produkciu však nemožno zvýšiť z mesiaca na mesiac.

To vyháňa ceny nahor a nahráva vývozcom, ktorí vyvážajú 
palivové drevo čoraz drahšie. Kým množstvo vyvezených ton 
zo Slovenska sa medziročne takmer nemení, vývoz v peňaž-
nom vyjadrení rástol o vyše 60 percent.

Ako prudko sa zdvihli jednotkové ceny vyvezenej tony pa-
livového dreva v európskych krajinách, ukazujú údaje Eurost-
atu. Pod pojem palivové drevo štatistici zahŕňajú aj energono-
siče ako brikety a pelety, nielen surové drevo vo forme polien, 
klátov, viazaníc či zbytky z výroby, rezania alebo zvyšného od-
padu z dreva. V tom je rozdiel oproti pojmu „palivové drevo“, 
ktorý používajú lesy a píly na označenie najnižšej kvalitatívnej 
skupiny dreva.

Zo Slovenska sa ako palivové drevo vyváža predovšetkým 
energetická štiepka a pelety. Najväčšími výrobcami a vývoz-
cami sú pobočky zahraničných fi riem. Mierne nižší, ale nie 

výrazne zaostávajúci vývozný výkon podávajú podľa účtov-
ných závierok domáce fi rmy. Exportéri palivového dreva zo 
Slovenska aktuálne deklarujú jeden z najvyšších rastov cien 
v Európe. Ich vývozné ceny vzrástli v roku 2022 podľa údajov 
Eurostatu o viac ako 60 % medziročne. Vyššie medziročné 
speňaženie na zahraničných trhoch dosiahli z európskych 
krajín len Bulharsko, Poľsko a Španielsko. Ide o historický rast 
vývozných cien palivového dreva.

Exportéri palivového dreva zo Slovenska získali nielen 
z cenového rastu, ale aj z teritoriálnej zmeny vývozu. Pris-
pôsobili sortimentnú skladbu požiadavkám solventnejších 
odberateľov a z lacnejších trhov sa presúvajú na drahšie 
zahraničné trhy. To im pomohlo lepšie speňažiť vývozný ar-
tikel. Najväčším odberateľom palivového dreva zo Slovenska 
sa v siedmich mesiacoch roka 2022 stalo Taliansko, krajina 
s lukratívnym trhom, kam slovenskí exportéri vyviezli tonu 
v priemere za 250 eur. Taliansko odoberá takmer 42 % ton 
palivového dreva. Vlani to bola tretina a predvlani 25 % vy-
vezeného objemu.

Vývoz do Rakúska, odkiaľ slovenskí exportéri inkasovali re-
latívne nízke sumy v prepočte na vyvezenú tonu, poklesol. 
Priemerné vývozné ceny do Rakúska a zároveň aj do Maďar-
ska sa pohybovali okolo 100 eur za tonu. Aktuálne do Rak-
úska putuje 31 % vývozu, ale vlani to bola polovica a v roku 
2020 až 60 percent. Do rovnako lacného Maďarska smerujú 
4 % exportu. Slovinsko odoberá po vlaňajšom zdvojnáso-
bení objemu 6 % za dvojnásobok maďarskej ceny. Stabilných 
desať percent tvorí vývoz do Česka, tento rok v priemere 
za 140 eur na tonu.

Vývozcovia zo Slovenska výnimočne zinkasovali za men-
šie množstvá exportu v priemere aj viac ako 600 eur za tonu. 
Najvyššie speňaženie palivového dreva dosiahli vo Švajčiar-
sku, Lotyšsku či Grécku. -TI-

Původ papíru z udržitelných 
lesů garantují certifi kace
Se stále se zvyšujícím povědomím o udržitelnosti a příklo-
nem výrobců k šetrnější produkci, přichází na řadu otázka, 
jak tuto snahu garantovat vůči zákazníkům. Pro certifi kaci 
zdrojů z lesního hospodářství byla kritéria udržitelného na-
kládání stanovena na mezinárodním poli již v roce 1993. Ini-
ciativou ekologických organizací, velko – i maloobchodníků 
se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení do-
morodých obyvatel, odborů a certifi kačních organizací z ce-
lého světa vznikl systém Forest Stewardship Council (FSC). 
V Ženevě byl pak v roce 1999 založen v současnosti nejrozší-
řenější systém PEFC (Programme for the Endorsement of Fo-
rest Certifi cation Schemes – Program pro vzájemné uznávání 
certifi kačních systémů).

Dva systémy, jeden záměr
V České republice tak existují dva zásadní a mezinárodně 
uznávané certifi kační systémy pro šetrné lesní hospodářství, 
které pokrývají dvě třetiny lesů. Suroviny pro výrobu a pro-
dukty ze dřeva či papíru jsou označovány rozšířenější certifi -
kací PEFC nebo přísnější FSC.

Národní kancelář FSC ČR je součástí mezinárodní orga-
nizace, která sdružuje pobočky FSC po celém světě. Tuto 
známku má např. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 
spravovaný brněnskou Mendelovou univerzitou, Správa Kr-
konošského národního parku či Lesy hl. m. Prahy.

Stejně tak působí pod globálním systémem certifi kace 
lesů i česká odnož systému PEFC, mezi jejíž členy v ČR patří 
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na straně vlastníků lesů např. Lesy České republiky a Vojen-
ské lesy a statky, za zpracovatele Asociace lesnických a dře-
vozpracujících podniků a další společnosti a zájmové skupiny.

Globálně nejrozšířenějším typem certifi kace PEFC bylo 
v roce 2020 v České republice označeno 70 % celkové roz-
lohy lesů o výměře 1,8 milionu hektarů. Pod značkou FSC, 
pro kterou je nutné splnit přísnější sociální a ekologické po-
žadavky, bylo spravováno 125 000 hektarů, tedy 5 % českých 
lesů. Některé subjekty jako např. KRNAP jsou certifi kovány 
v obou systémech.

To, zda jsou následní uživatelé obalových produktů a slu-
žeb schopni rozlišit požadavky vycházející z obou systémů, 
záleží na míře, v jaké se trvalé udržitelnosti opravdu věnují. 
FSC certifi kace je vyžadována především u velkých a nad-
národních společností, které rozdíly znají, včetně certifi kace 
SFI – ekvivalentu PEFC v Severní Americe. Menší fi rmy vyža-
dují především FSC jako více propagované, podporované ne-
vládními organizacemi a více kredibilní označení.

Čistý, mixovaný a recyklovaný
S labelem FSC se spotřebitelé běžně setkávají např. na ná-
kupních taškách supermarketů, nápojových kartonech nebo 
hygienických potřebách. Garantuje původ dřeva použitého 
pro výrobu – nebylo vytěženo nelegálně a pochází z lesů, 
ve kterých se hospodaří přírodě blízkým způsobem a dodr-
žují se environmentální i sociální požadavky.

Na výrobcích se logo FSC objevuje ve třech provedeních. 
FSC 100% mají produkty, které byly vyrobeny jen ze dřeva 
a papíru s původem z lesů obhospodařovaných podle sta-
novených pravidel. Štítek FSC Mix na produktu značí mix su-
rovin z FSC certifi kovaných lesů, příp. recyklovaných surovin 
či odpovědných zdrojů – z tzv. kontrolovaného dřeva, který 
zaručuje legální těžbu, zachování občanských práv domoro-

dých obyvatel a původ v lesích bez geneticky modifi kovaných 
stromů, nepřeměněných na plantáže a v nichž nejsou ohro-
ženy vysoké ochranářské hodnoty. Výrobky pocházející vý-
hradně z recyklovaného dřeva nebo papíru jsou značeny jako 
FSC Recycled.

V České republice přibývá v posledních letech certifi kova-
ných lesů, ve kterých se hospodaří odpovědně podle pravidel 
Českého standardu FSC a především městské a obecní lesy 
mají zájem o tento certifi kát. Od začátku roku 2019 přibylo 
dohromady 40 nových českých FSC certifi kovaných vlast-
níků lesů a jejich počet se tak více než zdvojnásobil. Za po-
slední 4 roky vzrostla plocha FSC certifi kovaných lesů v Česku 
o 150 % (z 53 tis. ha na 136 tis. ha) což představuje 5 % čes-
kých lesů.

Stopka pro ruské dřevo
Do ekonomiky i v oblasti certifi kací se promítá válečná situace 
na Ukrajině. K reakci přiměla organizaci FSC, která v březnu 
vydala prohlášení, že nelze obchodovat s certifi kovaným dře-
vem z Ruska a Běloruska do té doby, než skončí ruská invaze 
na Ukrajinu. Ruské a běloruské dřevo a výrobky z něj tedy 
nemohou být nadále používány na výrobu FSC certifi kova-
ných produktů nebo prodávány jako FSC certifi kované nikde 
na světě.

„Musíme se postavit proti agresi. Zároveň je naším úko-
lem pokračovat v tom, co dělá FSC už roky. A to je ochrana 
lesů. Věříme tomu, že blokace veškerého obchodování s FSC 
materiálem s ponecháním možnosti hospodaření podle stan-
dardů FSC je krok, který splňuje oba tyto požadavky,“ vysvět-
lil generální ředitel FSC Kim Carstensen. Majitelům ruských 
lesů tak organizace dovoluje udržet si FSC certifi kát pro lesní 
hospodaření, avšak bez možnosti prodávat vyprodukované 
dřevo jako FSC certifi kované. -FSC-
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Mondi designs new paper-based 
secondary packaging for Krissia® 
chilled surimi sticks
Mondi, a global leader in sustainable 
packaging and paper, has supported 
Angulas Aguinaga® on its journey to 
switch to a recyclable paper-based 
packaging for its Krissia® brand chilled 
surimi sticks, greatly reducing the 
amount of plastic being used.

The surimi sticks were previously 
packed in a multi-material plastic so-
lution. By collaborating closely with 
Mondi, Angulas Aguinaga® and its Kris-
sia® brand is now transitioning to a sec-
ondary packaging using Mondi’s Func-
tionalBarrier Paper. Mondi’s wealth of 
expertise in paper packaging meant 
that it was able to create a solution that 
would be genuinely fi t for purpose, 
protecting the chilled product while sig-
nifi cantly reducing plastic – eliminating 
up to 20 tonnes of plastic every year.

Mondi’s FunctionalBarrier Paper is 
made from renewable and certifi ed re-
sources, responsibly sourced and deliv-
ers a range of benefi ts: the strong and 
tear-resistant kraft base paper is fully 
converted in-house by Mondi to en-
sure customised barrier protection of 
the food and sealability of the pack-
aging. The fi nal packaging is recycla-
ble in Spain’s existing paper recycling 
streams.

Mondi is a global leader in packag-
ing and paper, contributing to a better 
world by making innovative solutions 
that are sustainable by design. Our 
business is integrated across the value 
chain – from managing forests and pro-
ducing pulp, paper and fi lms, to de-
veloping and manufacturing sustaina-
ble consumer and industrial packaging 
solutions using paper where possible, 
plastic when useful. Sustainability is at 
the centre of our strategy, with our am-
bitious commitments to 2030 focused 

on circular driven solutions, created by 
empowered people, taking action on 
climate. Judith Wronn

Voith successfully starts up 
world´s largest kraftliner machine for 
SCA in Obbola
At the beginning of November 2022, 
Voith successfully started up the 
world’s largest kraftliner machine for 
SCA, the Swedish forest industry com-
pany, at its Obbola site. The state-
of-the-art machine features a design 
speed of 1,400 meters per minute and 
a wire width of 10,200 mm. The Voith 
XcelLine paper machine will produce 
725,000 tons of high-quality kraftliner 
per year with basis weights between 
100 and 200 gsm. Compared to the 
old line, the new machine increases 
SCA´s production capacity by 270,000 
tons.

As the leading full-line supplier to 
the paper industry, Voith supplied the 
complete line, the heart of which is 
a highly effi  cient XcelLine paper ma-
chine. In addition, Voith is responsible 
for all relevant auxiliary systems, from 
hall ventilation to roll transport, and to-
gether with Meri for a highly effi  cient 
water and wastewater management 
system. The Xcel Line paper machine 
will be supplemented by a new Blue-
Line stock preparation system, which 
is scheduled to replace the existing sys-
tem next year. Voith has supported the 
SCA team throughout the start-up with 

a comprehensive training program. In 
addition, SCA relies on a long-term ser-
vice and effi  ciency partnership with 
Voith, resulting in maximum productiv-
ity of the line.

For the production of paper, SCA 
obtains the fresh fi ber portion from its 
own forest stands. In total, SCA’s forest 
area is 2.6 million hectares – enough to 
capture 10.5 percent of Sweden’s to-
tal carbon dioxide emissions each year. 
In addition, the new OCC plant has 
a special focus on sustainable produc-
tion. Voith’s BlueLine stock preparation 
plant will save up to 40 kWh per ton 
produced compared to conventional 
plants. In addition, the fresh water re-
quirement is around 30 percent lower 
than the previous production. Upon 
completion of the project, SCA will take 
a big step towards a fossil free indus-
trial process. -PN-

Toscotec to supply second tissue line 
to Saudi Paper Group
Saudi Paper Group selected Toscotec for 
a second tissue line to be installed at its 
Dammam facility in Saudi Arabia. The 
new AHEAD 2.2L machine (PM5) will 
be a full-on turnkey project and it follows 
Toscotec’s supply of a complete AHEAD 
2.2S line that is currently undergoing 
erection at the same tissue mill. The 
start-up of PM5 is scheduled for 2024.

The new AHEAD 2.2L line has 
a sheet trim width of 5,600 mm, a max-
imum design speed of 2,200 m/min, 
and an annual production capacity of 
over 60,000 tons. Designed for supe-
rior performance and energy effi  ciency, 
the tissue machine is equipped with TT 
NextPress upgraded design shoe press, 
a third-generation design TT SYD Steel 
Yankee Dryer, and high effi  ciency TT 
Hood. The scope also includes two OP-
TIMA2600L slitter rewinders devised to 
preserve bulk and softness while ensur-
ing optimal winding performance.

In order to guarantee superior en-
ergy effi  ciency, Toscotec will design 
the new line to operate with a gas tur-
bine that produces the electricity and 
the steam required to meet the mill’s 
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needs. A full service package with de-
tailed mill engineering, erection, train-
ing, commissioning, and start-up as-
sistance completes Toscotec’s turnkey 
supply.

Founded in 1989 as a private enter-
prise in Saudi Arabia, the Saudi Paper 
Group includes three subsidiaries spe-
cializing in tissue jumbo rolls manu-
facturing – named Saudi Paper Man-
ufacturing Company (SPMC) – tissue 
converting, and paper recycling. SPMC 
is one of the leading tissue manufactur-
ers in the Arab World, off ering a wide 
range of tissue products from facial 
and pocket tissues, toilet rolls, kitchen 
towels, table napkins, maxi rolls, and 
various other tissue-related products, 
which it distributes to the domestic and 
international markets. -PN-

UPM Confi dio and UPM Confi dio 
Pro barrier papers for dry and frozen 
foods
UPM Specialty Papers presents the lat-
est innovative additions to its extensive 
selection of sustainable and recycla-
ble packaging papers. UPM Confi dio™ 
and UPM Confi dio™ Pro combine mois-
ture-, and grease resistance with excel-
lent heat sealing properties. This makes 
the materials stand out in the market 
and off ers a concrete competitive edge.

In building a future beyond fossils, 
UPM Specialty Papers provides the 
packaging industry with innovative and 
renewable solutions from sustainably 
managed forests. Known for its high ex-
pertise in technically demanding papers 
and cutting-edge solutions, UPM Spe-
cialty Papers adds heat sealable prod-
ucts to UPM’s wide packaging product 
portfolio. This ground-breaking feature 
allows for a streamlined conversion 
process and an accelerated time-to-
market. Made from renewable fi bres, 
UPM Confi dio and UPM Confi dio Pro 
are repulpable and designed to be recy-
cled in regular fi bre recycling streams.

UPM Confi dio and UPM Confi dio 
Pro are suitable as both primary and 
secondary packaging for dry, greasy, 
and frozen food products. They are 

FDA and BfR compliant and safe for di-
rect food contact.

The packaging industry is experienc-
ing an unprecedented change. Greener, 
easily consumed goods, and easily recy-
clable packaging is what consumers de-
sire and what regulations require. This 
impacts the entire packaging value net-
work. UPM Confi dio and UPM Con-
fi dio Pro have been developed strongly 
based on feedback from UPM Specialty 
Papers’ partners.

With the addition of UPM Confi dio 
and UPM Confi dio Pro, UPM Specialty 
Papers looks forward to expanding 
its market reach to new markets and 
end-uses. UPM Specialty Papers helps 
companies reach their sustainability 
goals and match regulatory demands 
through ground-breaking packaging 
products. UPM is among the 1% of 
over 90,000 companies assessed across 
over 160 countries to receive the EcoV-
adis Platinum score, the highest level of 
sustainability recognition provided by 
EcoVadis.

UPM deliver renewable and respon-
sible solutions and innovate for a fu-
ture across six business areas: UPM Fi-
bres, UPM Energy, UPM Rafl atac, UPM 
Specialty Papers, UPM Communication 
Papers and UPM Plywood. UPM em-
ploy 17,000 people worldwide and an-
nual sales are approximately EUR 9.8 
billion.
 Maarit Relander

Mondi has expanded its paper bag 
footprint in Morocco
Mondi, a global leader in sustainable 
packaging and paper, has started 
production at its €16 million 
greenfi eld plant in Morocco, which 
can produce 100 million paper bags 
each year.

This brings Mondi’s total capacity 
in West Africa to over 500 million bags 
annually, helping to meet the growing 
customer demand for paper bags in 
the region. This plant is Mondi’s fourth 
site in West Africa (in addition to two 
plants in Morocco and one in Ivory 
Coast).

The sack kraft paper used by these 
locations is produced by Mondi, help-
ing to ensure security of supply of pack-
aging materials to the region’s building 
industry. In addition, Tangier is ideally 
located within a free economic trade 
zone making it well positioned to sup-
ply to neighbouring countries.

Hicham Jalal, Mondi’s Regional 
Mana ger West Africa Paper Bags, com-
ments: “It is really exciting to see the 
growth in the West African building in-

dustry. Mondi is uniquely positioned 
to deliver paper-based packaging ma-
terials directly to customers in the re-
gion, who benefi t from a reliable sup-
ply of high-quality paper bags and local 
services.”

Mondi is a global leader in packag-
ing and paper, contributing to a better 
world by making innovative solutions 
that are sustainable by design. Our 
business is integrated across the value 
chain – from managing forests and pro-
ducing pulp, paper and fi lms, to de-
veloping and manufacturing sustaina-
ble consumer and industrial packaging 
solutions using paper where possible, 
plastic when useful. Sustainability is at 
the centre of our strategy, with our am-
bitious commitments to 2030 focused 
on circular driven solutions, created by 
empowered people, taking action on 
climate. Judith Wronn

Huhtamaki expands paper-based 
packaging capacity
Huhtamaki, a key global advanced 
manufacturer of sustainable packag-
ing solutions, inaugurated its extension 
to its existing paper-based packaging 
manufacturing site in Nules, Spain. This 
latest investment refl ects the growing 
demand from for renewable and recy-
clable paper-based packaging to sub-
stitute rigid plastics. The Nules factory 
is a Huhtamaki Global Center of Excel-
lence, developing innovative, sustaina-
ble packaging solutions for its custom-
ers across Europe.

The extension of 12.500 m² (around 
130 new jobs) has been built to the 
globally recognized BREEAM1 sustaina-
bility standards.

This is in line with Huhtamaki’s 2030 
Sustainability Ambitions, including 
the use of 100% renewable electricity, 
which is on track with a Virtual Power 
Purchase Agreement covering approx-
imately 80% of Huhtamaki’s current 
electricity usage in Europe signed in 
12/2021. -PN-
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Zpráva o trhu s lepidly v Evropě

Neúspěchy se mohou někdy stát příběhy úspěchu. Například 
kyanoakrylát byl jako průhledný plast zcela nepoužitelný – 
ale jako superlepidlo nyní tento rychle tvrdnoucí materiál 
neustále inspiruje nové uživatele: klimatičtí demonstranti 
se s ním lepí na silnice, lékaři stříkají obvazy na rány, forenzní 
technici zajišťují otisky prstů. Technologie lepidel je vysoce 
inovativní a dobývá stále více oblastí použití.

Ceresana nyní prozkoumala trh s lepidly v Evropě již po-
páté: V roce 2021 dosáhla celková poptávka po vinylových, 
akrylových, polyuretanových, elastomerových, epoxidových 
a dalších typech lepidel ve 23 evropských zemích asi 3,2 mi-
lionu tun.

Ve studii společnosti Ceresana, která se podrobně zabývá 
výše uvedenými druhy lepidel, jsou poskytovány informace 
o poptávce, výrobě, dovozu a vývozu lepidel od roku 2019 – 
až po prognózy do roku 2031. Objemy jsou uváděny v tu-
nách a tržby v USD i EUR.

Nejsou zde však zahrnuty tmely, cement, malta a fenolové 
a jiné formaldehydové kondenzáty.

Osvědčené a inovativní aplikace
Zdaleka nejdůležitějším odbytovým trhem pro lepidla je seg-
ment výroby papírů, kartonů a lepenek a obalů na jejich bázi, 
který představuje přibližně 30 % celkové evropské poptávky. 
Výzkumníci trhu Ceresana kvůli stagnující soukromé spo-
třebě však očekávají oživení v této oblasti až v roce 2024. Vý-
razný propad aktuálně zažívá také stavebnictví, druhý nej-
větší trh s lepidly. Automobilový průmysl, který stále častěji 
nahrazuje šrouby, nýty a svařování lepidly, sází také na ino-
vativní technologii spojování: v novém autě se spotřebuje 
asi 18 kilogramů lepidel, v autobuse asi až 250 kilogramů – 
od ochranných vrstev na bateriové články po okna odolná 
proti nárazu. Lepidla umožňují lehkou konstrukci nejen v le-
tadlech, ale například i na lodích. Dalšími hlavními aplikacemi 
lepidel jsou zpracování dřeva a kůže.

Lepivé vinyly
Objemově nejvýznamnějším typem lepidla jsou v současnosti 
vinylové výrobky, které nabízejí zvláště široké spektrum po-
užití. Mezi nejvýznamnější druhy patří lepidla na bázi poly-
vinylacetátu (PVAC). Kromě toho se polyvinylacetát používá 
k výrobě polyvinylalkoholu (PVA), který se také používá jako 
lepidlo pro porézní materiály, jako je papír, lepenka, dřevo, 
korek nebo kůže. Hlavními spotřebiteli vinylových lepidel 
jsou papírenský průmysl, obalový průmysl a výrobky ze dřeva 
a stavebnictví. Používají především produkty na vodní bázi 
a tavná lepidla.

Ekologicky šetrná lepidla
Lepidla někdy obsahují rozpouštědla, která se mohou odpa-
řovat z lepených povrchů nebo z nádob. Organická rozpou-
štědla, zejména aromatické uhlovodíky, jako je xylen nebo 
toluen, jsou nejen nebezpečím požárů, ale také pro zdraví, 
protože jejich páry jsou návykové a mohou způsobit rako-
vinu. Z tohoto důvodu se stále více hledají alternativy šetr-

nější k životnímu prostředí. V Evropě tvořila lepidla na vodní 
bázi již v roce 2021 přibližně 52 % celkové spotřeby. Pokud 
však lepidlo obsahuje pouze vodu jako rozpouštědlo, musí 
se přidávat konzervační látky, což může být problematické 
pro alergiky.

Studie ve zkratce
Kapitola 1 nové studie Ceresany poskytuje komplexní pre-
zentaci a analýzu evropského trhu s lepidly – včetně prognóz 
do roku 2031: pro každou zemi je podrobně popsán vývoj 
prodeje, poptávka po aplikaci, obchod a výroba.

Údaje o trhu pro 8 největších zemí v Evropě jsou podrobně 
rozepsány pro různé typy lepidel a technologie lepidel:
• vodou ředitelná lepidla
• horké taveniny
• lepidla na bázi rozpouštědla
• reaktivní lepidla
• jiné technologie.
Kapitola 2 důkladně analyzuje různé aplikace lepidel, jejich 
příslušné údaje a ovlivňující faktory:
• papír a obaly
• konstrukce
• zpracování dřeva
• přeprava
• boty a kůže
• spotřební zboží
• jiné aplikace.
Zabývá se také poptávkou po jednotlivých typech lepidel jako 
je vinyl, akryl, polyuretan (PUR), elastomery, epoxid a ostatní 
lepidla.
Kapitola 3 poskytuje užitečný adresář výrobců s 83 nejvý-
znamnějšími výrobci lepidel v Evropě, přehledně uspořádaný 
podle kontaktních údajů, výnosů, zisků, sortimentu, výrob-
ních míst, stručného profi lu a konkrétních informací o lepi-
dlech. Mezi uváděné výrobce lepidel patří: 3M Europe NV, 
AkzoNobel NV, Bolton Group, Compagnie de Saint-Gobain 
SA, Dow Europe GmbH, HB Fuller Europe GmbH, Hen-
kel AG & Co. KGaA, Lohmann GmbH & Co. KG a tesa SE. 
 Martin Ebner
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Cíle udržitelného rozvoje

V září 2022 uplynulo sedm let od chvíle, kdy Valné shromáž-
dění OSN přijalo 17 Cílů udržitelného rozvoje. Ty mají posky-
tovat zemím návod, jak řešit nejdůležitější úkoly současného 
světa od boje proti chudobě po ochranu životního prostředí. 
Aby však byly snahy o lepší budoucnost naší planety co nej-
efektivnější, musí se do nich kromě zemí a politiků zapojit 
i velké nadnárodní společnosti.

„Jako zástupci globálně působící technologické společ-
nosti jsme si dobře vědomi své odpovědnosti. Při plánování 
vývoje nových technologií musíme postupovat opatrně, aby-
chom svým jednáním nepoškodili životní prostředí ani místní 
komunity,“ říká Jaap van’t Ooster, generální ředitel společ-
nosti Canon 4CE, a dodává: „Pouhé ‚neškodit‘ však už dnes 
nestačí. Je potřeba pravidelně podnikat přímé akce na pod-
poru nejdůležitějších cílů.“

Cíle udržitelného rozvoje představují ambiciózní závazek 
členských států OSN snížit chudobu, zajistit přístup ke vzdě-
lání, potravinám a čisté vodě, přijmout opatření pro rovnost 
příležitostí, mír a stabilitu ve světě. Jde samozřejmě v nepo-
slední řadě také o závazek chránit životní prostředí, zmír-
nit změnu klimatu a zajistit přístup k udržitelným zdrojům 
energie.

Ekologie na prvním místě
O celkově udržitelné působení se aktivně snaží prakticky 
všechny podniky v oboru celulózařského a papírenského prů-
myslu. V tomto odvětví je to naprosto samozřejmé, neboť je 
zde přímé a zcela zásadní spojení s trvale obnovitelnou suro-
vinou – dřevem a hospodařením v lesích a také s vysokou mí-
rou recyklace.

Méně samozřejmé je to však například u společnosti Ca-
non, která chce přesvědčit ostatní technologické společnosti, 
aby se aktivně podílely na Cílech udržitelného rozvoje. „V ko-
nečném důsledku může mít skutečně blahodárný účinek 
na udržitelnost pouze společná akce. Týká se to ale nejen vý-
robců a dodavatelů, ale i nás všech – spotřebitelů. Právě naše 

rozhodnutí mají skutečný dopad na rozhodnutí velkých spo-
lečností,“ zdůrazňuje generální ředitel Canon 4CE.

Tato společnost, která je předním světovým dodavatelem 
technologií a služeb pro digitální zpracování obrazu a působí 
přibližně ve 120 zemích světa, ve kterých zaměstnává zhruba 
13,5 tisíce lidí, se angažuje zejména v šesti ze 17 cílů. Jsou to 
dobré zdraví a kvalita života, rovnost žen a mužů, hospodář-
ský růst a důstojná práce, inovace – průmysl – infrastruktura, 
odpovědná spotřeba a výroba a opatření v oblasti klimatu.

Dále klade velký důraz i na oblast vzdělávání, přístupu 
k čisté energii a řešení nerovností.

Není náhodou, že několik z uvedených cílů souvisí s eko-
logií. Ta je dnes naprostým základem, pokud chceme zabrá-
nit klimatické katastrofě a zastavit degradaci cenných přírod-
ních oblastí.

Z nejvýznamnějších ekologických aktivit jsou uváděny 
tyto:
• špičkový design výrobků, který účinně snižuje ekologickou 

stopu společnosti Canon na makroúrovni. Dnešní zařízení 
jsou menší a spotřebovávají méně energie, zatímco jejich 
výrobní výkon je stále lepší a lepší;

• dlouhodobé strategie snižování emisí CO2. Dle závazků 
společnosti mají do roku 2030 emise spojené s výrobou 
každého produktu klesnout o 50 % ve srovnání s úrovní 
z roku 2008. Do roku 2050 se má společnost stát zcela 
emisně neutrální;

• zavádění uzavřeného hospodářského cyklu, který zahr-
nuje především omezení jednorázových obalů a obnovu 
stávajících strojů a součástí;

• používání lepších surovin v procesu výroby papíru, aby 
se účinně bojovalo proti celosvětovému odlesňování.

Mezi lety 2008 a 2020 dosáhla úspora energie díky zavedení 
nových technologií společnosti Canon 55,218 GWh. Použití 
nových obalů tonerových kazet tiskových zařízení snížilo ve-
likost balíků až o 30 %. V důsledku toho klesly emise CO2 
vznikající při jejich přepravě o 20 %. Aby byl cíl snížit emise 
do roku 2030 splněn, měly by každoročně klesat o 3 %, 
ve skutečnosti však klesají v průměru o 4,3 %.

Myslet globálně i lokálně
Úspěšné plnění cílů udržitelného rozvoje by nebylo možné 
bez aktivit na místní úrovni. „Místní iniciativy probíhají po ce-
lém světě. Například v rámci programu Canon Miraisha 
umožňujeme mladým lidem z pěti zemí subsaharské Afriky 
účastnit se workshopů, které rozvíjejí jejich dovednosti a kre-
ativitu a pomáhají jim uplatnit se dobře na trhu práce,“ říká 
van ’t Ooster.

Ve střední a východní Evropě se místní pobočky společ-
nosti Canon zapojily třeba do sportovního programu s ná-
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zvem „Go Canon! Go!“, aby pomohly získat peníze na pod-
poru Společnosti pro péči o nevidomé v polském městě Laski. 
V České republice Canon díky technologii pro tisk personali-
zovaných tapet UVgel zkrášlil tři mateřské školy a již několiká-
tým rokem pokračuje v dobročinném projektu Kopírka hledá 
kancelář. Jeho smyslem je věnovat použité, ale stále spoleh-
livé a výkonné kancelářské přístroje neziskovkám, letos ze-
jména těm, které pomáhají zvládnout obtížnou uprchlickou 
situaci související s válkou na Ukrajině. A také, což je neméně 
důležité, naplňovat přitom cíle cirkulární ekonomiky.

Nelze nezmínit ani program Canon EMEA Young People, 
který je realizován přímo ve spolupráci s OSN. Jeho cílem je 
inspirovat, vzdělávat a posilovat mladé lidi z celého světa; do-
posud bylo osloveno více než 5 500 účastníků ve 27 zemích. 
V rámci interně nastavených cílů diverzity je ale stejně důle-
žité pečovat i o lidi v předdůchodovém věku. „Na nich stojí 
celý náš fi remní servis, což u technologické fi rmy, jako je Ca-
non, není zanedbatelná divize. Ti lidé mají obrovské zkuše-
nosti,“ zdůrazňuje ambasadorka diverzity ve společnosti Ca-
non CZ Jitka Štědroňová.

Společná činnost přináší výsledky
Za zmínku stojí, že společnost Canon se do podobných ak-
tivit zapojila již před vyhlášením Cílů udržitelného rozvoje 
OSN. „Od samého počátku byly hodnoty společnosti spojeny 
se starou japonskou fi lozofi í Kyosei, což znamená žít a pra-
covat pro společné dobro. Jsme pevně přesvědčeni, že ko-
merční organizace může a měla by mít ideály, které vedle do-
sahování zisku sleduje,“ tvrdí Jaap van’t Ooster.

Z tohoto důvodu chce Canon přesvědčit ostatní, nejenom 
technologické společnosti, aby se aktivně podílely na Cílech 
udržitelného rozvoje. Martin Tesař

České fi rmy a digitální transformace

Firmy často nedoceňují přínosy digitální transformace, 
úspěch digitalizace spočívá ve změně myšlení zaměstnanců 
a univerzální řešení neexistuje. To jsou některé ze závěrů kon-
ference společnosti Konica Minolta na téma digitální trans-
formace fi rem, která se konala v závěru roku 2022 v Praze 
v sídle společnosti Microsoft. Účastníci se zde seznámili s no-
vými technologiemi, zkušenostmi z praxe a s významem tak-
zvaných adopčních služeb. Ty jsou podle odborníků pro do-
sažení očekávaných benefi tů nezbytné.

Konferenci svým vystoupením otevřel ekonom Tomáš Sed-
láček. Popsal digitální transformaci fi rem jako největší změnu 
od té doby, kdy lidé vylezli z oceánu na pevninu, a poukázal 
na fakt, že drtivou většinu času dnes člověk tráví ve virtuál-
ním světě.

Právě široký záběr digitalizace a její dopad do všech sfér 
osobního i profesního života lidí je jedním z důvodů, proč 
se fi rmy jako Konica Minolta nesoustředí pouze na prodej 
a dodávání technologií, ale kladou velký důraz primárně 
na bezproblémové přijetí nových nástrojů zaměstnanci a rea-
lizaci souvisejících změn.

„Pominula doba, kdy byla digitalizace příležitostí pro zís-
kání konkurenční výhody. Dnes jde o nezbytný krok pro udr-
žení fi rmy na trhu. S využitím moderních cloudových tech-
nologií lze zvýšit produktivitu zaměstnanců i celé fi rmy, 
zjednodušit a systematizovat fi remní procesy nebo od zá-
kladů proměnit interní komunikaci v souladu s potřebami 
a očekáváním zaměstnanců v dnešním hybridním pracovním 
prostředí,“ uvedl Michal Hanko, Business Development Ma-
nager společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, 

a dodal: „Potvrdilo se, že úspěšnost digitální transformace 
stojí a padá na perfektní komunikaci a implementaci kom-
plexních změn, nikoli pouze na zdárném zavedení a osvojení 
nových technologií zaměstnanci. Ti musejí pochopit vlast-
nosti a výhody, které jim tyto nástroje přinášejí, a postupně 
měnit své myšlení i zažité rutinní postupy.“

Vliv lidského faktoru na zvládnutí digitalizace a význam 
inspirace zaměstnanců při osvojování nových nástrojů byl 
skloňován napříč přednáškami. Vladimír Jičínský, konzultant 
společnosti DDeM, zdůraznil důležité téma celofi remní in-
terní komunikace a nutnost mapování fi remní kultury a in-
dividuální práce s rozdílnými komunikačními potřebami 
ve fi rmách.

„Univerzální řešení neexistuje a využívání stále většího po-
čtu moderních komunikačních nástrojů automaticky neza-
ručuje vyšší kvalitu fi remní komunikace. Firmy by proto při 
jejich zavádění měly začít s auditem interní komunikace, ni-
koli s IT projektem. Cílem je nastavit takový komunikační mix, 
který umožní posílat relevantní informace vhodnými kanály 
ve správný čas konkrétní cílové skupině,“ vysvětlil V. Jičínský.

Další přednášky se pak věnovaly tématům, která zajímají 
zejména IT specialisty. Hovořilo se o moderním, tzv. low-
-code vývoji aplikací v prostředí Microsoft 365 a Power Plat-
form, o automatizaci práce s dokumenty a také o zakázko-
vém vývoji aplikací v prostředí MS Azure.

Vrcholem konference byla panelová diskuze s experty 
na počítačové technologie společnosti Microsoft, oceněnými 
titulem MVP.

Konica Minolta nabízí služby spojené s digitalizací fi rem 
na českém trhu již více než 10 let a před třemi lety začala 
strategicky budovat své kompetence také v oblasti cloudo-
vých technologií. Jako Microsoft Global Managed Partner po-
skytuje poradenství, služby a řešení, založená na platformách 
Microsoft 365, Power Platform a Azure, které jsou vhodné 
pro všechny fi rmy od těch nejmenších až po nadnárodní spo-
lečnosti.  Garik Hammer
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Využití emisí CO2 k výrobě 
produktů šetrných ke klimatu
Snížení průmyslových emisí oxidu uhličitého hraje klíčovou 
roli v boji proti změně klimatu. Využití emisí CO2 je důleži-
tým prostředkem k tomuto účelu. Výzkumný projekt koordi-
novaný VTT zkoumá zachycování a využití oxidu uhličitého 
z lesnického průmyslu a spalování odpadu při výrobě růz-
ných typů plastových výrobků. Současně budou vyvíjeny pro-
cesní koncepty, které umožní komerční využití emisí oxidu 
uhličitého i v jiných oblastech průmyslu.

Uhlík z průmyslových emisí oxidu uhličitého může být to-
tiž vázán také ve výrobcích plastikářského a chemického prů-
myslu. To vytváří možnosti pro vývoj nových, klimaticky šetr-
ných plastů a dalších polymerních produktů.

Finský výzkumný ústav VTT dlouhodobě studuje mož-
nosti zachycování a využití oxidu uhličitého v různých prů-
myslových sektorech. Projekt Forest CUMP, který byl zahájen 
v srpnu 2022, pokračuje v této práci a zaměřuje se na emise 
oxidu uhličitého z lesního průmyslu a spalování odpadu. Za-
mýšlenými konečnými produkty by mohly být polyolefi ny – 
polyeten a polypropen – které jsou ve fi nském každodenním 
životě přítomny v mnoha průmyslových produktech a také 
obalech. Dnes jsou tyto materiály vyráběny téměř výhradně 
z fosilních surovin.

Zkušební průmyslový závod se spustí v roce 2024
Projekt Forest CUMP si klade za cíl vyvinout koncepci zpra-
cování, která by umožnila škálování technologie až na úro-
veň průmyslové výroby. Prozatímním cílem při komercializaci 
procesu je vybudování malého zkušebního závodu ve vybra-
ném průmyslovém prostředí v roce 2024.

„Výsledky zkušebního závodu můžeme poté využít při vý-
voji a návrhu závodu v průmyslovém měřítku. Kromě tech-
nologického rozvoje studujeme využitelnost různých zdrojů 
CO2 a metod zachycování a čištění CO2. Zabýváme se také 
logistickým úhlempohledu, spojeným s přepravou a sklado-
váním vstupních surovin – oxidu uhličitého a vodíku – a me-
ziproduktů – uhlovodíků,“ říká profesor výzkumu VTT Juha 
Lehtonen.

Řešení jsou vyvíjena společně s fi remními partnery
Projekt Forest CUMP probíhá v úzké spolupráci s partnery 
společnosti jako součást ekosystémů Veturi Business Finland, 
které podporují udržitelný rozvoj. Borealis je jednou ze spo-
lečností Veturi. Forest CUMP je součástí programu SPIRIT 
společnosti Borealis, jehož cílem je zelený přechod v plasti-
kářském průmyslu.

Jedná se o významný vývojový projekt, který podporuje 
vizi, kdy by se emise oxidu uhličitého z průmyslu mohly vyu-
žít k výrobě např. odolných plastových trubek, které dokážou 
vázat uhlík po dlouhou dobu

.
Udržitelný výběr surovin
Vzhledem k tomu, že se očekává, že se celosvětová spotřeba 
materiálových zdrojů mezi lety 2015 a 2050 více než zdvojná-
sobí, musí elektronický průmysl začít používat stále více suro-
vin, které jsou založeny na obnovitelných přírodních zdrojích. 
Dobrým příkladem jsou celulózové materiály jako papír a na-
nocelulóza, které VTT již úspěšně používá jako materiálové 
platformy pro tištěnou elektroniku.

V letech 2019–2022 VTT vedl projekt ECOtronics, který 
demonstroval použití několika různých materiálů na bázi bio-
polymerů, celulózy a dřeva jako substrátů, jako jsou PCB 
a inteligentní etikety pro obalový sektor. Kromě materiálů 
substrátu lze také u vodivých materiálů učinit více ekologic-
kých voleb. Některé kovy běžně používané v elektronice jsou 
vzácné, kritické a/nebo cenné a mezi hojnými materiály lze 
nalézt alternativy, jako je nahrazení stříbra a mědi, nebo po-
užití materiálů na bázi uhlíku.

Mnoho tradičních technologií používaných při výrobě 
elektroniky je založeno na subtraktivních procesech. Tisk 
a další aditivní a roll-to-roll kompatibilní technologie na druhé 
straně snižují množství odpadu během výrobního procesu.

VTT podporuje používání tiskových technologií ve výrobě 
elektroniky například prostřednictvím svého pilotního závodu 
tištěné inteligence a tím, že hraje aktivní roli v ekosystému.

Jako aditivní technologie je tištěná elektronika výrobním 
procesem efektivním z hlediska zdrojů a ve srovnání s pro-
cesy založenými na leptání spotřebovává méně energie a vy-
tváří méně materiálového odpadu, přičemž se také vyhýbá 
použití škodlivých chemikálií. Otevírají se příležitosti pro na-
vrhování nových typů elektronických produktů, například pro 
odvětví inteligentních obalů. Antti Ilves, Borealis
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Statistické údaje 2022

Rok 2022 je sice již za námi, ale defi -
nitivní statistické údaje za toto období 
stále ještě nemáme k dispozici. Neú-
plné výsledky loňského roku v porov-
nání s předchozími třemi roky přinášíme 
v připojených tabulkách, a meziroční 
srovnání 2021/22 je v %.

Celkový vývoj výroby v tuzemsku 
se vyznačoval pozitivními parametry 
a statistika za tři čtvrtletí vykazovala vze-
stup o 5,4 %. Bohužel na vyšší výrobu 
nenavazuje vývoj spotřeby papírů, kar-
tonů a lepenek v ČR, když bylo zazname-
náno snížení celkově o 2,2 %. Grafi ckých 
(tiskových a psacích) papírů se spotře-
bovalo meziročně o 3,3 % méně, oba-
lových a balicích (včetně surovin na VL) 
o necelá 2 %, vzestup o 26 % pak zazna-
menaly tissue papíry, jejichž celkový ob-
jem je ovšem řádově menší.

Zvýšení produkce se tak projevilo 
především vzestupem exportu a to 
o 6,3 % a současné také klesl o 1,6 % 
i tak velký import do ČR. Ten ovšem je 
přesto o 62 % vyšší, než celá tuzemská 
produkce (nejvíce u grafi ckých papírů 
a tissue).

Trh papíru pro recyklaci se blížil 
na přelomu letopočtů do krizové si-

tuace. Bylo tomu tak zejména z důvodu 
snížení odběru sběru papírenskými 
zpracovateli (recyklace). Následně pak 
je hrozbou snížení sběru odpadového 
papíru s jeho možným následným ne-
dostatkem při obnovení poptávky zpra-
covatelů v roce 2023. Ceny sběrového 
papíru se držely na mimořádně nízkých 
hodnotách. -JML-
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1–3. čtvrtletí Výroba Export Import Spotřeba

2019 674 664 664 690 1 099 982 1 109 956

2020 700 197 676 031 1 053 751 1 077 917

2021 696 807 691 675 1 211 082 1 216 214

2022 734 332 735 739 1 191 015 1 189 608

2022/2021 v % +5,4% +6,3% –1,6% –2,2 %

Tab 1 – Statistické srovnání produkce papírů a lepenek v ČR za 1–3. čtvrtletí 
2019–2022 (v t)

1–3. čtvrtletí Výroba Export Import Spotřeba

2019 752 423 658 774 64 777 158 426

2020 736 044 633 034 81 289 184 299

2021 712 472 613 802 66 971 165 641

2022 792 480 682 579 53 726 163 177

2022/2021 v % +11,2 % +11,3% –19,6% –1,2%

Tab 2 – Statistické srovnání ukazatelů papíru pro recyklaci v ČR za 1–3. čtvrtletí 
2019–2022 (v t)
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Zahraniční ceny vláknin, papírů, kartonů a lepenek v tis. Kč/t 

Měsíc prosinec 2022 listopad 2022 prosinec 2021

Buničiny

jehličnanová sulfátová bělená severská 32,7–33,4 35,1–35,3 27,0

břízová bělená 31,8 32,9 24,5

eukalyptová bělená 31,8 32,8 24,5

hardwood 29,8 30,7 22,5

hardwood BCTMP 26,1–27,2 26,9–28,8 19,1–20,2

Novinový papír

plošná hmotnost 45 g/m² 21,4–23,3 21,4–23,8 11,0–13,0

Grafi cké papíry přírodní

bezdřevý ofset 80 g/m²,, archy 32,0–35,2 32,0–35,2 20,4–22,1

rozmnožovací A4, 80 g/m² 29,1–32,7 29,1– 32,8 18,7– 20,0

SC ofset dřevitý 56 g/m² 22,6–25,9 22,6–26,1 11,8–14,1

Grafi cké papíry natírané

bezdřevý 100 g/m², formáty 30,8–33,2 30,8–33,3 18,2–20,2

Bezdřevý, 2x natíraný, role 100 g/m² 29,6–32,0 29,6–32,0 17,0–19,0

LWC hlubotiskové 60 g/m² 24,3–26,7 25,5–27,9 14,3–16,8

LWC ofset 60 g/m² 24,3–26,7 25,2–27,9 14,1–16,6

Obalové papíry a lepenky

krycí karton sulfát. 175 g/m² 22,6–22,9 23,3–23,7 23,5–23,9

White–top kraftliner 140 g/m² 26,2–29,1 26,2–29,9 25,1–27,4

Testliner II 18,5–18,7 19,7–20,0 19,2–19,7

White top testliner, 140 g/m², ISO 70–75 21,6–22,2 21,6–23,4 20,4–21,0

Fluting z polobuničiny 18,6–24,7 18,6–25,2 16,9–24,1

Fluting ze sekundárních vláken 17,7–18,0 18,9–19,2 18,4–18,9

šedák 16,9–17,2 18,2–18,5 17,7–18,2

šedá lepenka 23,8–26,3 24,5–26,8 17,5–20,5

bílo–šedá lepenka natíraná GD 2 26,6–30,3 27,8–31,9 18,7–24,1

chromonáhrada natíraná GC 2 34,2–37,7 34,2–37,7 26,0–33,5

Ceny hlavních druhů papírenských vláknin a výrobků v tabulce jsou přepočtené na Kč 
podle ofi ciálního průměrného platného kurzu ČNB v dané době (prosinec 2022): 
1 EUR = 24,269 Kč. Představují cenová rozpětí dosahovaná v daném období na ně-
meckém trhu, který odráží vývoj situace v papírenském průmyslu v celé Evropě. Nej-
větším obchodním partnerem ČR je právě Německo, a proto tyto ceny zrcadlí i situaci 
na trhu u nás. Údaje v tabulce jsou z prosince a listopadu letošního roku v porovnání 
s prosincem roku 2021. Ceny buničin již mají klesající tendenci (také ceny sběrového 
papíru jsou již několik měsíců na velmi nízké úrovni) a u většiny druhů tiskových pa-
pírů již se také projevuje pokles. U obalových papírů a lepenek jsou cenové hladiny 
v některých případech již nižší, než před rokem, i když celkově jsou stále na poměrně 
vysoké úrovni. Trendy ovšem predikují další snižování. U uvedeného poměrně širo-
kého rozpětí cen papírů a lepenek na konci roku 2022 se jedná jen o orientační údaje, 
které vedle kvalitativních znaků odráží i vliv odebraného množství.

Ceny buničin jsou uváděny CIF (vyplaceně na palubu lodi v přístavu určení + po-
jistné + dopravné) a jedná se o tržní ceny při obsahu 90% sušiny. -JML-
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WORLDSTAR AWARDS 2023

V aktuálním ročníku celosvětové obalové soutěže obalů bylo 
přihlášeno rekordní množství exponátů. Dorazilo 488 při-
hlášek různorodých obalových řešení a to ze 44 zemí světa. 
Česká republika si nakonec odnesla 9 a Slovensko dvě svě-
tová ocenění.

Proces hodnocení WorldStar probíhal ve dvou kolech 
a online porota se skládala ze 48 mezinárodních porotců, 
zastupujících 44 členů WPO z celého světa. Každý z nich 
hodnotil každé obalové řešení v průběhu 14 dnů celé ho-
diny a nakonec se porotci virtuálně sešli během posledního 
listopadového týdne, kdy se diskutovalo o fi nálním výběru 
oceněných. Vítězové WorldStar Packaging Awards 2023 
byli nakonec v lednu vyhlášeni a jejich přehled zveřejněn 
na www.worldstar.org.

Výsledky oceněných ze soutěže Obal roku 2022
Za účasníky z ČR ze soutěže Obal roku získala ocenění World-
Star Packaging Awards 2023 tato obalová řešení:
• All-In-Fix od společnosti Smurfi t Kappa;
• Univerzální fi xace dobíjecích zařízení od společnosti 

Servisbal Obaly;
• Extra Skin balení pro Tremonito a další výrobky od spo-

lečnosti Třemošenská uzenina;
• Multipack Míša od společnosti Cardbox Packaging;
• Univerzální fi xace skel a skleněných dveří do chladicích 

zařízení od společnosti Servisbal Obaly;
• Transformer od společnosti Smurfi t Kappa;
• I like TO move it! od společnosti Smurift Kappa;
• Obalové řešení „Simple Loading“ od společnosti Unipap;
• VAFO WET Private Label Box od společnosti Logik.
Ze Slovenských účastníků Obalu roku získaly ocenění 
WorldStar Packaging Awards 2023 tyto obaly:
• Monostrukturový bariérový PE laminát od společnosti 

Chemosvit Folie;
• Dárčekový súbor Vianočných čajov od společnosti 

Grafobal.
Ředitelka Obalového institutu SYBA Iva Werbynská, která 
se zúčastnila odpovědné práce celosvětové poroty, k úspě-
chu českých a slovenských exponátů říká: „Všem oceněným 
gratuluji. Je to opět skvělý úspěch českých a slovenských 
účastníků, který potvrzuje to, že naši obaláři patří k absolutní 
světové špičce.“

Představitelé World Packaging Organisation oznámili, 
že slavnostní udílení cen WordStar za rok 2023 se fyzicky 

uskuteční dne 6. května 2023 v Düsseldorfu (Německo) bě-
hem veletrhu Interpack. Vítězové ve speciálních kategoriích – 
President’s Award, Sustainability Award, Marketing Award 
a Packaging that Saves Food Award – budou také vyhlášeni 
během WorldStar Ceremony.

WORLDSTAR PACKAGING AWARDS
WorldStar Awards je mezinárodní cena udělovaná za ex-
celenci v oblasti obalového designu a technologií. Je vyhla-
šována od roku 1964 a soutěž je organizována společností 
World Packaging Organisation (WPO). Cenu mohou získat 
výrobci a producenti obalů, kteří splňují přísná kritéria kva-
lity a inovace, jejichž výrobky byly úspěšně testovány a oce-
něny v národních soutěžích obalového designu. WorldStar je 
považována za jednu z nejprestižnějších cen v oboru obalo-
vého designu a je udělována jako uznání pro ty, kteří přispí-
vají k rozvoji a inovaci v oblasti obalů.

OBAL ROKU
Obal roku je jediná certifi kovaná soutěž pořádaná za účelem 
ocenění nejlepších a nejinovativnějších obalů vyvinutých bě-
hem roku u nás. Obdobné soutěže se konají v mnoha zemích 
po celém světě a jsou organizovány různými společnostmi 
a organizacemi. Cílem je zhodnotit a ocenit inovativní pří-
stupy k designu obalů a podpořit rozvoj obalového průmyslu. 
Zástupci obalové komunity mohou přihlašovat své výrobky 
do soutěže a porota složená z odborníků na obalový design, 
konstrukci a materiály posuzuje jejich kvalitu a inovativnost.

Vítězové soutěže Obal roku budou oceněni a jejich obaly 
se stávají příkladem pro ostatní v oboru. Více se o soutěži 
Obal roku můžete dozvědět na www.obalroku.cz, vyhlášení 
cen se uskuteční během kongresu OBALKO 11.

Kristýna Marešová
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Přehled vybraných konferencí, veletrhů a výstav
v roce 2023 a v dalších letech

Telegrafi cky

• Obalová soutěž Model Young 
Package bude v roce 2023 ještě napí-
navější, než dosud. Pod heslem „Thirsty 
for Packaging“ mohou talenty z celého 
světa přihlásit své prototypy pro krea-
tivní nápojové obaly digitálně a vyhrát 
atraktivní ceny. Místo jednoduché sou-
těže budou v roce 2023 dvě soutěžní 
kola. V prvním kole se svými návrhy sou-
těží mladí, ve druhém kole se soutěže 
účastní i renomovaní špičkoví designéři. 
Zde je důležité vyvinout obal připra-
vený k výrobě podle skutečných poža-
davků zákazníka. Nový koncept Model 
Young Package tak spojuje mladé de-
signérské talenty a profesionály v oboru 
jako nikdy předtím a s novým postupem 
se Model Young Package rozvíjí v je-
dinečnou platformu designérské sou-
těže pro mladé i pro uznávané profesi-
onály v oboru. Talenty ve věku 15 a více 
let předloží své prototypy inovativních 
nápojových obalů v digitální podobě 
do 31. března 2023 v souladu s téma-
tem „Žízeň po balení“ a v květnu 2023 
pak vybere odborná porota nejlepší ná-
vrhy ze všech předložených obalů.
• Organizace FSC ČR zveřejnila vý-
sledky fotografi cké soutěže „Mysli na 

Obr. 1 – Logo nového ročníku soutěže 
Model Young Package

7.–9. 2. 23 EmbaxPrint – SALIMAtech Brno, CZ

9.–11. 2. 23 FOR WOOD Praha, CZ

21.–23. 2. 23 8th PAPER ONE SHOW Sharjah, UAE

27. 2.–2. 3. 23 Hunkeler Innovationdays Lucern, Švýcarsko

7.–9. 3. 23 S Paper Zaragoza, Španělsko

28.–30. 3. 23 Tissue World Düsseldorf, D

29.–31. 3. 23 Valmet Customer Days 2023 Kodaň, Dánsko

30. 3. 23 Obaly 2023 – EKO KOM Čestlice, CZ

5.–6. 4. 23 EmpackNL 2023 Utrecht, NL

14.–16. 4. 23 ICE Europe CCE Mnichov, D

25.–27. 4. 23 Polygraf Reklama Obaly Praha, CZ

4.–10. 5. 23 interpack 2023 Düsseldorf, D

15.–19. 5. 23 LIGNA.23 Hannover, D

16.–17. 5. 23 Print & Digital Convention Düsseldorf, D

16.–17. 5. 23 CO2 Capture, Storage & Reuse 2023 Kodaň, Dámsko

17. 5. 23 Výroční konference Společnosti tisku 
a CFTA Mikulov, CZ

7.–9. 6. 23 SPPC – Konference Papír a celulóza 2023 Ružomberok, SK

9. 6. 23 Print Maters for the Future Riga, Lotyšsko

14.–15. 6. 23 CEPI – Environment and Safety 
Committee Praha, CZ

20.–22. 6. 23 ZELLCHEMING EXPO 2023 Wiesbaden, D

30. 8.–1. 9. 23 ASEAN Paper – Corrugated and Paper 
Recycling Bangkok, Thajsko

11.–14. 9. 23 Labelexpo Europe Brusel, Belgie

13.–15. 9. 23 PAPER ONE Show- 8th Paper Week 
Symposium Side, Turecko

září 23 Recyklace – seminář ACPP Kurdějov, CZ

10.–13. 10. 23 MSV Brno, CZ

11.–13. 10. 23 MIAC Lucca, Itálie

11.–13. 10. 23 WEC 2023 – 7th World Engineers 
Convention Praha, CZ

19.–20. 10. 23 OBALKO 11 Čestlice, CZ

25.–27. 10. 23 FEFCO Technical Seminar Lyon, Francie

6.–9. 12. 23 PaperEx 2023 Delhi, Indie

2024

Leden/únor Paperworld 2024 Frankfurt a. M., D

10.–11. 4. 24 PulPaper 2024 – 12th FFPEA Helsinky, Finsko

28. 5.– 7. 6. 24 drupa 2024 Düsseldorf, D

24.–26. 9. 24 FachPack Norimberk, D
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lesy“, jejímž tématem byly lesy, šetrné 
a přírodě blízké hospodaření a náš odpo-
vědný vztah k nim. Do letošního ročníku 
fotosoutěže dorazilo bezmála 1 550 fo-
tografi í. Fotografi ckou soutěž pořádala 
česká národní kancelář mezinárodní or-
ganizace FSC již podeváté a stále patří 
mezi největší fotosoutěže realizované 
ve spolupráci neziskového a komer-
čního sektoru. Letos se soutěžilo v jedné 
společné kategorii a vítěze vybral svě-
toznámý fotograf přírody Martin Rak, 
který se stal patronem soutěže a věnoval 
do ní i jednu z cen – exkluzivní fotogra-
fi cký workshop. Novinkou letošního roč-
níku je pak speciální cena kanceláře FSC. 
Vítězem letošního ročníku se stal Tomáš 
Pavlásek – Mlžný les, 2. místo – Marek Uj-
čík – Po dešti a 3. místo: Zdeněk Adler – 
Tajemný les. Cenu kanceláře FSC zís-
kal Pavel Russe (Když jste promočeni). 
Hlavními partnery fotosoutěže se byly 
společnosti Canon a IKEA. Mediálním 
partnerem letošního ročníku byl časopis 
FotoVideo, který všem vítězům věnoval 
předplatné.
• Již v polovině listopadu 2022 infor-
moval pořadatel mezinárodního vele-
trhu pro dřevozpracující průmysl a lesní 
hospodářství LIGNA.23, že je přes 75 % 
výstavní plochy obsazeno. Nyní, čtyři 
měsíce před zahájením veletrhu LINGA, 
volné plochy stále ubývá. Příležitosti 
pro zainteresované fi rmy představit své 

inovace v termínu od 15. do 19. května 
2023 na veletrhu LIGNA, tak ubývá a je 
poslední možnost pro přihlášení právě 
nyní. I v dnešní nelehké době mají vý-
robní fi rmy potřebu představit své no-
vinky a setkat se se svými zákazníky. 
Možná o to více, když bylo jejich pravi-
delné setkávání kvůli pandemické krizi 
přerušeno. Příznivci veletrhu LIGNA si 
museli na své pravidelné setkání v Ha-
nnoveru čtyři roky počkat.
• Pod názvem Tissue World se koná 
po celém světě série akcí, které slouží 
k propagaci tissue průmyslu již od roku 
od roku 1993. Tissue papíry (mikrokrepo-
vané tenké papíry) jsou speciálními pro-
dukty, používanými především v oboru 
výroby hygienických výrobků a potřeb 
(toaletní papír, ubrousky, utěrky, kapes-
níčky, jednorázové ručníky a prostěra-
dla, dětské a dámské hygienické potřeby 
apod.). Od 28. března 2023 se Tissue 
World poprvé představí v Německu, kde 
se bude konat tato třídenní veletržní akce 
na výstavišti Messe Düsseldorf. Součástí 
veletrhu bude i doprovodný program – 
konference, kde budou příslušní odbor-
níci diskutovat o problémech a možnos-
tech, které ovlivňují tento průmysl. Tissue 
World v Düsseldorfu znamená návrat 
této akce do Evropy znovu po čtyřech 
letech. Poslední ročník světové akce Ti-
ssue World se uskutečnil v Miami (USA) 
v roce 2022.

• Společnost průmyslu papíru a celu-
lózy po úspěšném semináři, konaném 
na podzim roku 2022 v Bořeticích, plá-
nuje na termín 7.–9. června 2023 vel-
kou odbornou konferenci Papír a celu-
lóza 2023, která se uskuteční nedaleko 
Ružomberka (Jasná, hotel Chopok). 
Po dvoudenním odborném programu, 
zaměřeném především na energie 
a vodu ve výrobě celulózy a papírů, kar-
tonů a lepenek, je připravena i exkurze 
do závodu Mondi SCP s představením 
nového papírenského stroje, produku-
jícího suroviny na výrobu vlnitých le-
penek. SPPC se bude také prezentovat 
na stánku ACPP na veletrhu EmbaxPrint 
v Brně ve dnech 7.–9. února 2023.
• Společnost tisku při ČSVTS, zahr-
nující i agilní odbornou skupinu fl exo-
tisku CFTA, zahájila hned v lednu in-
tenzivní činnost pod novým vedením. 
Předsedou byl zvolen na výroční kon-
ferenci v závěru roku 2022 pan Vác-
lav Mlynář (Panfl ex) a do funkce ta-
jemnice byla jmenována na zasedání 
nově zvoleného předsednictva ST dne 
16. ledna 2023 pani Agnieszka Bytom-
ska ze společnosti GP Technik. Společ-
nost tisku již také zahájila přípravy vý-
roční konference 2023, která by se měla 
uskutečnit dne 17. května na obvyklém 
místě konání řady odborných akcí CFTA 
a Společnosti tisku v Mikulově v hotelu 
Zámeček. -JML-

Obr. 2 – Jeden z vítězných snímků soutěže Mysli na lesy, 
pořádané FSC ČR (foto Zdeněk Adler – Tajemný les)

Obr. 4 – Veletrh Tissue World se letos po čtyřech letech 
uskuteční opět v Evropě, tentokrát v Düsseldorfu

Obr. 3 – Veletrh LIGNA.23 v Hannoveru bude opět největším 
světovým setkáním zpracovatelů dřeva

Obr. 5 – Hostitelem konference Papír a celulóza 2023 bude 
tentokrát společnost MONDI SCP Ružomberok
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 VÍCE INFORMACÍ:

MÍSTO, KAM 
VYRAZIT V ROCE 2023! 
14. – 16. března 2023 | Veletržní centrum Mnichov, Německo 

Navštivte 6. mezinárodní veletrh výrobků z vlnité a skládačkové lepenky. 

Prozkoumejte nejnovější technologické trendy a zjistěte, jak podpořit své podnikání! 

 Spotřební materiál 

 Zvlňovací linky, zařízení 
a komponenty 

 Stroje na zpracování vlnité a hladké 
lepenky

 Návrhy a CAD/CAM 

 Zařízení pro řezání, přehýbání 
a vysekávání 

 Tiskové procesy a zařízení

 Pomocná zařízení 

 Manipulace s materiálem 
a skladování 

 Paletové páskovací a manipulační 
systémy 

 MIS a systémy provozního plánování 

 Zpracování odpadu a paketování 

NAPLÁNUJTE SI NÁVŠTĚVU 

 Osobně si prohlédněte nejnovější 
technologie a vyzkoušejte si inovativní 
produkty a strojní zařízení. 

 Získejte cenné poznatky z odvětví a navažte 
významné a trvalé obchodní vztahy.  

 Získejte zasvěcené informace a seznamte 
se s aktuálními trendy a tématy v odvětví. 

Společně s 

PROFIL VELETRHU

Pořadatel: 


