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Papierenský priemysel je jedným z naj-
väčších celosvetových odvetví, ktoré 
využíva trvale obnoviteľný zdroj suro-
vín – drevnú hmotu. Zároveň masívne 
zužitkováva druhotnú surovinu – zbe-
rový, resp. odpadový papier. Je tomu 
tak aj v ČR i na Slovensku.
V roku 2010 fi rmy ZCPP SR spracovali 
2 375 572 m3 drevnej hmoty. V tom is-
tom období sa tu vyrobilo 637 tis. ton 
vláknin a 780 356 ton papiera a le-
penky. Z toho bolo 550 487 ton gra-
fi ckých papierov, 142 709 ton hygie-
nických papierov a 87 160 ton baliacich a obalových papierov a lepenky. 
Pri výrobe bolo zúžitkované 109 330 ton zberového papiera, návrat-
nosť ZP činila 42,9 %. Zároveň bolo vyzbierané a materiálovo zhodno-
tené 3 518 ton odpadov z nápojových kartónov (druh 5.03 EN 643:2001, 
tzv. tetrapak), čo predstavuje 44 % odpadov z týchto obalov vyskytujúcich 
sa na trhu v Slovenskej republike.
Uvedené množstvá zberového papiera a odpadov z nápojových kartó-
nov boli vyzbierané a ich zhodnotenie, resp. recyklácia boli zabezpečené 
najmä vďake aktívnej činnosti Recyklačného fondu Ten podporil a podpo-
ruje zabezpečenie separovaného zberu odpadového papiera a odpadov 
z nápojových kartónov v obciach a zberových fi rmách. Tiež podporoval 
budovanie triediacich závodov a materiálové zhodnotenie a recyklá-
ciu v spracovateľských závodoch a informuje o tejto činnosti verejnosť 
(aj. prostredníctvom časopisu PaC).
V tejto súvislosti vyznievajú súčasné názory na prehodnotenie činnosti, 
resp. opodstatnenosti existencie Recyklačného fondu SR za účelové a za-
vádzajúce. Je preto na mieste otázka, čím by prispela realizácia zámeru 
zmeny fungovania RF životnému prostrediu Slovenskej republiky?

Milan Štolc
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Přední
světový
veletrh
v oboru
zpracování
papíru a
flexibilních
plastů

www.ice-x.com

• Laminace a kašírování

• Řezání a převíjení

• Sušení a vytvrzování

• Software

• Kontrola, testování a měření

• Zušlechťování

• Poradenství

• Materiály a jejich úprava

• Strojní příslušenství

• Výroba na zakázku

• Firemní řízení

• Konverze a řezání na zakázku

• Rotační flexo / hlubotisk

e-mail: info@ice-x.com

NOVÉ MÍSTO

KONÁNÍ VELE
TRHU

7. Mezinárodní
veletrh ICE

P-a-C_04-11.indd   97P-a-C_04-11.indd   97 17.8.2011   15:56:3417.8.2011   15:56:34



Víte, co je HEF?

tel.: e-mail: web: www.panflex.cz/hef

FLEXOTISK DIGITÁLNÍ TISK BEZPECNOSTNÍ TISK SPECIÁLNÍ APLIKACE

www.panflex.cz/edaleobchod@panflex.cz220 190 050

Minimum odpadu 
Maximální efektivita

Britský výrobce flexotiskových stroju s úzkou dráhou a zušlechtovacích aplikací
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Český průmysl 
nepodporuje ničení lesů
Český dřevozpracující průmysl ani obchodníci s výrobky 
ze dřeva nechtějí svou činností podporovat ničení životního 
prostředí. I proto v posledních letech rapidně roste počet 
společností, které zpracovávají či prodávají produkty na bázi 
dřevní suroviny s certifi kátem FSC (Forest Stewardship Coun-
cil), případně PEFC. Tyto certifi káty zaručují, že při získávání 
dřevní hmoty nedošlo k drancování lesů či ničení životních 
podmínek místních komunit. Problémem však stále zůstává 
ekologická stopa České republiky, kde mnozí velcí vlast-
níci lesů dosud k certifi kaci nepřistoupili a stále se musí část 
dřevní suroviny dovážet ze vzdálených zemí.

Nedostatek suroviny certifi kované dle FSC je také jedním 
z nejzávažnějších negativ, které fi rmy uvedly v aktuální „Ana-
lýze zastoupení FSC výrobků u českých prodejců“, kterou při-
pravila a představila v červnu na tiskové konferenci nezisková 
organizace FSC ČR ve spolupráci s TÜV SÜD Czech, Spotře-
bitel.net a tiskárnou AF BKK. 

Že bylo dřevo – ať už české nebo zahraniční – vytěženo le-
gálně a v souladu se zásadami šetrného, ekologicky a soci-
álně odpovědného lesního hospodaření, zaručují certifi kační 
systémy jako je např. FSC® (Forest Stewardship Council). Me-
zinárodní organizace FSC, která tento certifi kát spravuje, vy-
tvořila 10 celosvětově platných principů a 56 kritérií pro lesní 
hospodaření. Na jejich základě jednotlivé národní pobočky 
(v našem případě FSC ČR) ve spolupráci s odborníky vytvářejí 
národní standardy FSC. Aby byla zachována nezávislost a ne-
strannost, neprovádí FSC certifi kaci samo ani prostřednictvím 
svých národních poboček. Tou se zabývají certifi kační fi rmy, 
které certifi kují jak lesní správce, tak zpracovatelské řetězce 
a obchodníky s dřevěnými produkty. Tyto certifi kační fi rmy 
jsou za předem jasně stanovených podmínek akreditovány 
ústředím FSC a jejich práce je dále pravidelně kontrolována.

Odpovědnost za zboží, které nabízejí, však nesou i sa-
motní výrobci, zpracovatelé a obchodníci se dřevem. Měli by 
si zodpovědně ověřovat, zda svým zákazníkům nedodávají 
výrobky, za kterými zůstává nešetrné lesní hospodaření s de-
gradovanou půdou a ztrátou důležitých biotopů.

Hlavní závěry analýzy o certifi kaci

FSC ČR zmapovalo situaci s FSC certifi kovanými výrobky 
na českém trhu a nabídlo jak spotřebitelům, tak samotným 
fi rmám následující souhrnné informace o dodávaném a pro-
dávaném zboží:
• V posledních letech rapidním způsobem roste počet dře-

vozpracujících fi rem certifi kovaných systémem FSC. Při-
bývá i FSC výrobků odpovědné spotřeby na pultech ob-
chodníků. Roste i spotřebitelská znalost značky FSC. Česká 
republika však stále ve srovnání za západní Evropou v pří-
klonu a znalosti ekologických výrobků zaostává. 
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• Firmy začínají více spolupracovat s domácími dodavateli 
dřeva či s dodavateli ze sousedních zemí. Více než polo-
vina fi rem získává FSC surovinu či produkt z tuzemských 
zdrojů (56 %), necelá čtvrtina z Německa (24 %), více než 
pětina ze Slovenska (22 %). Oproti roku 2006, kdy byla 
provedena podobná analýza Hnutím DUHA, získává dů-
ležité místo zejména v rámci dovozu Rusko a jednotlivé 
země střední a východní Evropy (Polsko, Ukrajina, Eston-
sko, Litva, Rumunsko, Maďarsko). Důležitá je i pozice Bra-
zílie. Dovoz suroviny ze zahraničí je tak stále signifi kant-
ním způsobem produkce. 

• Za největší pozitiva FSC výrobků mezi respondenty je po-
važována jejich marketingová výhodnost, kvalita certifi ko-
vaného zboží a nezastupitelný význam má i ekologický do-
pad a ochrana životního prostředí.

• Rizikem je nedostatek suroviny v České republice – 
ve smyslu ekonomickém, ekologickém i sociálním. Ten je 
z části zapříčiněn malou rozlohou FSC certifi kovaných lesů 
(pouze 2% českých lesů) a vlažným přístupem ze strany 
hospodářů v lesích vlastněných či spravovaných státem. 
Dalším negativem FSC výrobků je pak podle dotazovaných 
možná vyšší cena a náročnější administrativa.

• Více než polovina oslovených společností má vypracova-
nou speciální politiku týkající se dřevěných a papírových 
výrobků a ochrany životního prostředí nebo šetrného les-
ního hospodaření (53 %). Pětina oslovených fi rem naopak 
nikoli (20 %), více než čtvrtina oslovených neví (27 %). Po-
měrně velký podíl fi rem není schopen ani přibližně určit, 
jaký počet FSC certifi kovaných artiklů nebo kusů výrobků 
má v nabídce.

• Zveřejňovat informace o svých nabízených produktech 
nechtějí především fi rmy, které odpovědnou společen-
skou politiku a ochranu životního prostředí do své agendy 
zatím nezahrnuly. 
Výsledky výzkumu ukazují, že především v oblasti zpra-

covatelského řetězce a koncových obchodníků na českém 
trhu se stále více profi luje skupina fi rem, která dbá na ži-
votní prostředí a nabízí FSC certifi kované výrobky s dobrým 
původem. Motivem k tomu samozřejmě nemusí být pouze 
důsledná ochrana životního prostředí ale i přidaná marke-
tingová hodnota. Dalším důvodem, protože se často jedná 
o větší mezinárodní společnosti, je i sledování západoevrop-
ského spotřebitelského standardu a požadavků na šetrný pů-
vod dřevěných produktů. 

Rizikem by naopak podle posledních informací organizace 
CORE (Congress of Racial Equality) mohlo být vynucované 
používání produktů s certifi kátem FSC, které může ve zvý-
šené míře zatěžovat především ekonomiky rozvojových zemí 
a zvyšovat i náklady spotřebitelů, například z řad minoritních 
komunit. -JML-

Pozn.: Odborný seminář na téma „Certifi kace FSC C-o-C“ po-
řádá společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC ve své 
centrále v Praze 4 dne 2. 9. 2011 (www.bureauveritas.cz).

Ceny dřeva v ČR

Poprvé v historii sledování ceny dřeva v ČR za delší časový 
úsek vyrovnaly či dokonce překonaly ceny dříví v okolních 
zemích, včetně Rakouska a Německa. Nárůst cen za minulý 
rok se u jehličnaté smrkové pilařské kulatiny pohyboval ko-
lem 30 % a podobný vzestup zaznamenaly i vlákninové sorti-
menty. Tento trend samozřejmě vítají vlastníci a správci lesů, 
kde prodej dřeva představuje naprosto dominantní příjem 
a vyšší cena přispívá k soběstačnosti lesního hospodářství. 
Naproti tomu zpracovatelé dřeva (pilařské provozy, celu-
lózky aj.) při takto razantním zvýšení ceny vstupní suroviny 
musí zvažovat každou zakázku, protože situace na trhu s ře-
zivem i ostatními výrobky je stále velice napjatá a tudíž není 
možné plně promítnout zvýšení cen vstupů do cen produktů.

Obecně lze konstatovat, že vysoké ceny dřevní suro-
viny jako jedinečného obnovitelného zdroje jsou částečně 
v pořádku, ale měly by korespondovat s vývojem trhu. 
Současná situace na českém trhu je přitom ojedinělá tím, 
že žádné objektivní ekonomické ukazatele tento vývoj ne-
vysvětlují a situace na trhu výrobků ze dřeva tomu neod-
povídá. Jako nejpravděpodobnější příčiny současné situace 
na českém trhu tak lze označit dvě skutečnosti.

1. Výkyvy na nabídce dříví od Lesů ČR (50 % trhu v ČR)

Lesy ČR (LČR) pozdě vypsaly roční tendry, které provi-
zorně na dobu jednoho roku nahradily původně vyhlá-
šené a následně zrušené střednědobé tendry na prová-
dění lesnických činností. K 31. 12. 2010 skončily veškeré 
stávající smlouvy na provádění lesnických činností, které 
měly být nahrazeny smlouvami z vyhlášených tendrů pro 
rok 2011. Prakticky dva měsíce před koncem roku se pře-
stalo těžit a práce v rámci nových tendrů se v plném roz-
sahu rozběhly až v průběhu března. I když se zpracova-
telé na situaci snažili připravit a v závěru roku se rekordně 
předzásobili, museli zdroje na začátku roku doplňovat 
i dodávkami ze zahraničí. Situace, kdy všechny zakázky 
na práce v lese končí ve stejnou dobu se přitom bude opa-
kovat i v letošním roce. Řešením by byl překryv dob plat-
nosti smluv do delšího období.

2. Způsob valorizace nabídkových cen dříví v obchod-

ních smlouvách LČR

Lesy ČR zakomponovaly do nových smluv uzavíraných 
k 1. 1. 2011 valorizační mechanismus, podle kterého 
se ceny dřeva budou čtvrtletně měnit v závislosti na změně 
indexu cen dříví vyhlašovaného Českým statistickým úřa-
dem. LČR přitom samy jako klíčový respondent ovlivňují 
svými hlášeními vývoj indexu z více než dvou třetin.

Cesty ke zlepšení situace

Z pohledu chystaných střednědobých tendrů představuje 
valorizační mechanismus jeden z prubířských kamenů, 
který spolurozhodne o tom, zda se koncepci přijatou v po-
době Dřevěné knihy Mze podaří naplnit. Proto by měl být 
připraven s největší pečlivostí a podroben odborné opo-
nentuře. Úspěšná a včasná realizace přijaté koncepce totiž 
může konečně přinést stabilitu hospodářské politiky LČR. 
Další destabilizace odvětví a přijímání provizorií a různých 
experimentů by pro řadu účastníků z řad lesnických fi rem 
i zpracovatelů mělo nepochybně záporné účinky. -JML-

Podklady: LESSník a Lesnická práce 4/2011

P-a-C_04-11.indd   100P-a-C_04-11.indd   100 17.8.2011   15:56:3717.8.2011   15:56:37



informace z profesních svazů v ČR papír a celulóza 66 (4) 2011 101

Svaz výrobců vlnitých lepenek

Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) je nezávislé sdružení 
fyzických a právnických osob v oboru výroby vlnitých lepe-
nek působících na území České republiky. Vznikl v dubnu 
roku 2000 a jeho registrace u ministerstva vnitra pro-
běhla v říjnu stejného roku. SVVL navázal na původní fede-
rální svaz, sdružující subjekty působící dříve v tomto oboru 
v České a Slovenské republice. Svaz je členem mezinárodní 
organizace FEFCO, která zkoumá fi nanční, technickou a mar-
ketingovou problematiku oboru výroby vlnité lepenky v Ev-
ropě a analyzuje všechny faktory, jež mohou zajistit propa-
gaci a rozvoj oboru. V tuzemsku SVVL spolupracuje s ACPP 
a dalšími profesními organizacemi z oboru zpracování papíru 
a lepenky a výroby obalů v oblasti výměny informací. Předse-
dou SVVL je v současné době ing. Martin Hejl ze společnosti 
THIMM Obaly.

Hlavním cílem činnosti Svazu výrobců vlnitých lepenek je 
propagace ekologického obalového materiálu – vlnité lepenky. 
Svaz každoročně realizuje několik projektů, které mají na nut-
nost ochrany životního prostředí a výhodnost užívání VL 
a obalů z nich upozornit. Vysoká odbornost SVVL je zaru-
čena členstvím pěti nejvýznamnějších výrobců obalů z vlnité 
lepenky v ČR. Členy svazu spojuje především vysoký standard 
kvality jejich výrobků a přesvědčení o nutnosti osvěty v oblasti 
ekologie. Členy svazu jsou: Duropack Bupak Obaly, a.s., Mo-
del Obaly, a.s., SCA Packaging Česká republika, s.r.o., Smurfi t 
Kappa Czech, s.r.o. a THIMM Obaly, k.s.

Pátý ročník soutěže SVVL pro střední školy

O tom, jak by měla vypadat nádraží v českých městech už 
mají studenti středních stavebních škol jasno. V rámci sou-
těže na dané téma, kterou pořádal Svaz výrobců vlnitých le-
penek, vzniklo dokonce patnáct maket železničních stanic. 

Nejlepší řešení v tradičním stylu představil Jakub Ráb 
z Lipníka nad Bečvou a za svoji práci si odnesl vítězství včetně 
odměny. Druhé místo získala stavební škola z Valašského Me-
ziříčí a třetí byli studenti z Kolína. 

Svaz výrobců vlnitých lepenek uspořádal soutěž letos již 
popáté. Hlavním pravidlem je, aby model byl vytvořen vý-
hradně z vlnité lepenky, která je ekologickým obalovým mate-
riálem. „Studenti opět předvedli, že s lepenkou se dají dě-
lat divy. Dokázali si poradit i s nejmenšími detaily. Neprojevili 
však jen technickou zdatnost ve zpracování, ale také odvahu 
při návrhu řešení železniční stanice ve svém městě,“ řekl zá-
stupce pořadatele Pavel Sobol.

Do projektu se přihlásilo celkem 15 středních stavebních 
škol z celé České republiky. Do fi nálového kola, které se usku-
tečnilo 21. června 2011 ve vládním salonku hlavního nádraží 
v Praze, postoupilo pět z nich. O konečném pořadí pak roz-
hodovala odborná porota, která přiřkla vítězství zmíněnému 
studentovi z Lipníka nad Bečvou. Partnery pátého ročníku 
soutěže, konané pod záštitou Ministerstva životního pro-
středí, byly společnosti EKO-KOM, a.s. a ČD a.s.

Obalová asociace SYBA

Zájmové sdružení právnických osob SYBA je obalovou aso-
ciací, sdružující a prosazující potřeby subjektů činných v sek-
toru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, 
balicích strojů a také zájmy výrobců baleného zboží týkající 
se balení. SYBA byla založena v roce 1990 a její název vznikl 
zkrácením slov SYstémy BAlení. Asociace je otevřena pro 
všechny zájemce, zejména z řad výrobců a dodavatelů oba-
lové techniky i baleného zboží.

V roce 2006 SYBA založila OBALOVÝ INSTITUT SYBA s. r. o., 
na který přenesla část svých aktivit. Zájmové sdružení práv-
nických osob SYBA se nadále věnuje především legislativě 
(lobbingu), proexportní podpoře a zajišťování dotaci na vy-
brané veletrhy v daném oboru a je přitom stoprocentním 
vlastníkem Obalového institutu. Ten pak poskytuje a zajišťuje 
řadu konkrétních služeb (informační servis, konference. ško-
lení, konzultace, technické normy, poradenství, marketing, 
organizace soutěže Obal roku apod.) jednak členům obalové 
asociace SYBA, jednak zájemcům z řad odborné veřejnosti 
z různých průmyslových a obchodních oborů. Asociace i in-
stitut úzce spolupracují jak s řadou dalších profesních svazů 
a sdružení, tak i se vzdělávacími institucemi a zkušebnami.
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Obal roku 2011

Ve dnech 22. a 23. 6. 2011 zasedla hodnotitelská komise 
a grémium reprezentantů v čele s předsedkyní odborné po-
roty ing. Janou Lukešovou k posouzení 86 exponátů, při-
hlášených do letošního ročníku národní soutěže Obal roku. 
Ocenění získalo celkem 29 obalů, nejvíce (11) pak v kategorii 
„Přepravní a technologické obaly“, přestože jako v minulých 
letech největší počet adeptů na titul se sešel v kategorii spo-
třebitelských obalů. Ze všech oceněných exponátů pak od-
borní posuzovatelé nominovali ještě 6 nejlepších, které jsou 
navrženy na Cenu předsedkyně odborné poroty.

Tato speciální cena bude vyhlášena až na slavnostním 
Obalovém galavečeru dne 23. listopadu 2011, kde budou 
také předána příslušná ocenění všem laureátům letošního 
ročníku soutěže Obal roku.  -JML-

Společnost tisku a CFTA

Odborná fl exotisková skupina CFTA Společnosti tisku při 
ČSVTS chystá na říjen (19. – 20. 10. 2011) do jihomorav-
ských Bořetic druhé pokračování velmi úspěšné konference 
na téma „Optimalizace a standardizace fl exotisku“. 
Další odborný seminář Společnosti tisku by měl být týden 
na to v Praze.

Aktivity ACPP

Na termín 22. 6. 2011 bylo připraveno do Štětí další řádné 
zasedání představenstva ACPP, které se však nakonec z or-
ganizačních důvodů nekonalo a bylo přesunuto na pozdější 
termín. Hospodaření ACPP odpovídá plánovaným předpo-
kladům a aktuální statistické výsledky papírenského průmyslu 
za pololetí budou k dispozici až v 8. měsíci. 

Mezi dlouhodobé záležitosti, které musí být mimo běžnou 
agendu projednány, patří otázka stanovení termínu a místa 
pořádání podzimní Valné hromady ACPP, diskuzního fóra 
(s možným zaměřením na aktivní spolupráci mezi příbuz-
nými svazy a asociacemi, především z pohledu chystaných 
odborných akcí) a také příprava činnosti na rok 2012 (mimo 
jiné se bude konat i veletrh Embax – Salima a bude výročí 
140 let od založení papírenského svazu na našem území).

V červnu měl také zástupce sekretariátu p. Lešikar před-
nášku v NTM v Praze na téma „Papír – historie a současnost 
nejrozšířenějšího média lidské komunikace“. Tato obsažná 
papírenská prezentace proběhla v rámci akcí doplňujících 
nově instalovanou stálou expozici tisku.

Nejdůležitější událostí letního období bylo jednání Rady 
členů Svazu průmyslu a dopravy ČR ( jehož je ACPP členem) 
dne 20. 7. 2011 v Praze. 

Nový prezident SP ČR ing. Jaroslav Hanák nejprve infor-
moval o práci nově zvoleného představenstva Svazu. Vice-
prezidenti SP vytvoří za své oblasti expertní týmy, které bu-
dou složeny jak z expertů z členské základny tak z vnějších 
odborníků. V současné době probíhá audit sekretariátu 
Svazu, z kterého vyplyne nová organizační struktura, jejímž 
základem bude generální ředitel a 4 ředitelé (ing. Dlouhý, 
Dr. Hejduková, ing. Kuchtová a Dr. Mostýn).

Po jarní volební valné hromadě se SP ČR daří stále více 
se zviditelňovat v médiích. Výrazná byla účast Svazu na Fóru 
Zlaté koruny. Zahájila se i pravidelná setkávání vrcholných 
představitelů Svazu s vybranými novináři. Podzimní valné 
hromadě bude předložen návrh Programového prohlá-
šení SP pro rok 2012. Materiál bude vycházet z Agendy 2010. 
Byla také nastolena otázka setkávání prezidenta Svazu 
s předsedou české vlády. Pan premiér byl pozván na srp-
nový Klub Svazu. Probíhala rovněž jednání k přípravě Strate-
gie mezinárodní konkurenceschopnosti a byl zahájen dialog 
českého byznysu s opozicí. Na srpnové jednání předsta-
venstva byl pozván ministr fi nancí, se kterým proběhne dis-
kuze na téma daňové reformy, parametrů státního rozpočtu 
a konkurenceschopnosti.

Stálou delegaci zaměstnavatelů za SP ČR na jednáních 
tripartity (Plénum RHSD ČR) tvoří pp. Hanák, Liška, Juří-
ček a Juračka. Svaz odmítl přítomnost neziskových organi-
zací na jednáních tripartity. Tripartita se zabývala materiá-
lem Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, kohezní 
politikou a proběhla jednání několika kulatých stolů, kte-
rých se Svaz zúčastňoval. Bylo nastaveno 5 priorit: VaVaI 
(výzkum, vývoj a inovace), vzdělávání, životní prostředí, in-
frastruktura a regiony. Zástupci SP také požádali o svolání 
mimořádné tripartity k návrhu státního rozpočtu s tím, aby 
před jednáním obdrželi zjednodušenou verzi základních pa-
rametrů materiálu.

Představeny byly dále také varianty návrhu výpočtu člen-
ského příspěvku pro každý členský subjekt, které projednala 
expertní pracovní skupina. Návrh je transparentní a vychází 
ze stejného principu jako stávající platební řád SP ČR. Ná-
sledovaly informace z jednotlivých sekcí sekretariátu Svazu 
a diskuze. Další jednání Rady členů SP ČR se uskuteční 
21. září 2011. -KR/JML-

OBAL ROKU – počet přihlášených a oceněných exponátů
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Informace SP ČR z Bruselu

Nejvýraznější událostí poloviny roku v EU je ofi ciální zahájení 
polského předsednictví v Radě EU pro období od 1. července 
do 31. prosince 2011. Polsko připravilo ambiciózní pracovní 
program zaměřený na tří klíčové priority:
• Evropská integrace jako zdroj růstu
• Bezpečná Evropa
• Evropa profi tující ze své otevřenosti
V rámci Evropského parlamentu se na přelomu června a čer-
vence uskutečnila jednání několika výborů k tématům eko-
nomika a rozpočet, společná zemědělská politika, budouc-
nost DPH, konkurenceschopnost a inovace či strategie pro 
suroviny.

Pozornost poutalo rovněž slyšení k ekonomické správě, di-
alog s prezidentem ECB o monetární politice, seminář k ne-
zaměstnanosti mladých či klimatickým změnám a debata 
lídrů politických stran o summitu EU s předsedy Barossou 
a Van Rompuyem. Rada EU pro konkurenceschopnost za-
sedla k záležitostem týkajícím se výzkumu a Rada EU pro 
zemědělství a rybolov projednávala opatření pro udržitelný 
rybolov. V rámci Evropské komise měly být schváleny doku-
menty týkající se víceletého fi nančního rámce po roce 2013 
a představeny výsledky studie o podpoře malých a středních 
podniků EU na mezinárodních trzích. Evropský hospodář-
ský a sociální výbor se zabýval tématikou posílení práv ob-
čanů, Výbor regionů měl na programu jednání předsednictva 
a dvoudenní plenární zasedání. V pátek 1. července vstoupila 
v platnost dohoda o volném obchodu (FTA) s Jižní Koreou.

Jednání ministrů životního prostředí členských zemí EU, 
které se sešlo 21. června 2011 v Lucemburku, se neslo v du-
chu přijetí zásadních strategických rozhodnutí pro dvě vý-
znamné složky životního prostředí: ochranu vod a ochranu 
biodiverzity. 

Ministři schválili formou závěrů Rady pokyny pro Evrop-
skou komisi, jakým způsobem by měla postupovat při vy-
hodnocení dosavadní politiky ochrany vod v EU, a přede-
vším očekávání, která by měla připravovaná revize politiky 
ochrany vod v Evropské unii naplnit. Zveřejnění zásadního 
strategického dokumentu k vyhodnocení a revizi politiky 
ochrany vod v EU (tzv. Blueprint)  připravuje Evropská ko-
mise v roce 2012. Tento rok je zároveň OSN vyhlášen Mezi-
národním rokem vody. 

Schválené závěry Rady ke strategii pro ochranu biodi-
verzity do roku 2020 politicky zastřešují další kroky, které 
by Evropská unie a její členské státy měly provést, aby byly 
dosaženy cíle pro zastavení úbytku biologické rozmanitosti 
do roku 2020 a do nejvyšší možné míry obnoveny poško-
zené ekosystémy. Jedná se o zlepšení legislativy a provázání 
ochrany přírody v rámci dalších politik jako je zemědělství, 
lesnictví či rybářství.

Ministrům se naopak nepodařilo dohodnout závěry 
Rady ke Sdělení Evropské komise k přechodu na nízkouh-
líkovou ekonomiku do roku 2050. Záměrem předsednictví 
bylo dosažení dohody o dlouhodobém cíli ochrany klimatu 
do roku 2050. Předmětem mělo být zejména potvrzení celko-
vého cíle 80 % snížení emisí skleníkových plynů, který by měl 
připustit maximální zvýšení globální teploty o nejvýše 2°C. 
Překážkou dohody se stal odkaz na redukci emisí skleníko-
vých plynů v roce 2020.

EK dne 22. června 2011 zveřejnila návrh směrnice k úspo-
rám energie v EU. Má pomoci naplnit cíl zvýšit energetic-
kou účinnost o 20 % do roku 2020, potvrzený premiéry 
a prezidenty všech zemí EU. EK navrhuje soubor opatření, 
např. povinnost distributorů a maloobchodních prodejců 

energie uspořit každý rok 1,5 % objemu prodané energie 
nebo povinnost veřejného sektoru renovovat každý rok mi-
nimálně 3 % celkové plochy vlastních budov. Směrnici v dal-
ších měsících začnou projednávat členské státy EU a Evrop-
ský parlament.

Příští program na podporu výzkumu, který Evropská unie 
spustí od roku 2014, ponese název „HORIZONT 2020 – 
RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE“. Roz-
hodlo o tom hlasování široké veřejnosti a název je přitom 
alespoň zčásti českým dílem – navrhla jej totiž učitelka Mar-
cela Endlová. Nezávisle na ní poslala stejný návrh, i další uči-
telka, tentokrát Polka Beata Zyngierová. O vítězství v soutěži 
se tedy dělí rovným dílem. Letopočet 2020 a dovětek „rám-
cový program pro výzkum a inovace“ do názvu doplnila sama 
Komise s cílem zasadit nový název do celkového kontextu ev-
ropské politiky (strategie Evropa 2020) a přitom zachovat 
kontinuitu s předešlými programy.

Vytváření evropských norem je jedním z řídících faktorů 
pro vytvoření jednotného trhu se zbožím. Evropské normy 
nahrazují národní normy, které mohou vytvářet technické 
překážky na trhu. Strategie vytváření norem prezentovaná 
dne 1. 6. 2011 místopředsedou A. Tajanim sehrává důležitou 
úlohu při podpoře strategie Evropa 2020 pro udržitelný a in-
klusivní růst. 

Kroky, které Komise podniká k posílení systému tvorby 
norem v Evropě a splnění závazků strategie Evropa 2020, 
průmyslové politiky, Unie inovací, Digitální agendy a Aktu 
o vnitřním trhu, jsou tyto:
• Evropa bude usilovat o více mezinárodních norem v těch 

ekonomických odvětvích, ve kterých má na globální úrovni 
vedoucí úlohu.

• Výrobky vysoce technicky vyspělé se často prodávají 
v kombinaci se službami technického zabezpečení. Přes-
tože pro výrobky existuje mnoho evropských norem, ne-
existují téměř žádné pro služby. Mělo by se tudíž vypra-
covat více trhem motivovaných evropských norem pro 
služby, které by poskytly společnostem obchodní výhody.

• Navržení snadné a rychlé cesty k uznání rostoucího vý-
znamu norem v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (IKT), které jsou tvořeny světovými organi-
zacemi tvořícími IKT normy, jako jsou normy podporující 
internet, které mají být používány v oblasti veřejných za-
kázek, předpisů a politik Unie. To podnítí inovaci, sníží ad-
ministrativní náklady a vytvoří skutečnou digitální společ-
nost, a sice podpořením interoperability mezi přístroji, 
aplikacemi, úschovnami údajů, službami a sítěmi.

• Komise posílí svou spolupráci s vůdčími organizacemi tvo-
řícími normy v Evropě (tj. CEN, CENELEC a ETSI) tak, aby 
jejich normy byly rychleji k dispozici. Podniky používající 
tyto normy mohou učinit své výrobky kompatibilnější s ji-
nými výrobky, aby měl spotřebitel větší výběr za nižší cenu.

• Evropské normy budou navrhovány s pomocí organizací 
reprezentujících ty, kterých se nejvíce týkají – spotřebitelů, 
podniků a environmentálních a sociálních organizací.
Prezident BUSINESSEUROPE Jürgen R. Thumann zaslal 

dopis prezidentu ER Hermanu van Rompuy, kde sumarizuje 
rozhodnutí Rady prezidentů přijaté na zasedání v Budapešti 
dne 10. 6. 2011. Vedoucí představitelé evropského byznysu 
zdůrazňují důležitost vystupňovat úsilí při realizaci struktu-
rálních reforem a reforem směřujícím k růstu, tak aby se ob-
rat k udržitelnému růstu a pracovním příležitostem stal v Ev-
ropě realitou. Dopis se dotýká oblastí jako záchrany Eura, 
evropského semestru, hospodářské správy a ekonomických 
implikací demokratického procesu v regionu jižního Středo-
moří.  -JML-
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Norske Skog Saugbrugs starts full 

production after fi re in February

Norske Skog Saugbrugs mill in Hal-
den, southern Norway, has started up 
full production on one more paper 
machine after an extensive fi re in the 
thermo -mechanical pulp plant on Feb-
ruary 2.

On 2 February, fi re caused damage 
to part of the thermo -mechanical pulp 
plant at Norske Skog Suagbrugs mill. 
The TMP plant supplies the three pa-
per machines at the mill with fi ber. All 
production facilities at the mill were 
stopped due to the fi re. Normal pro-
duction was subsequently started at 
one paper machine, PM4, which pro-
duces about 10,000 tons per month. 
PM6 started up on the 8th of June and 
was in full production from week 24, 
followed by PM5.

”We are very pleased to see that 
the fi rst deliveries of paper to press-
rooms confi rm that production is at 
the same quality level as before the 
fi re,” says Norske Skog’s CEO, Sven 
Ombudstvedt.

Norske Skog Saugbrugs has an an-
nual production of 545,000 tons SC 
magazine paper. The mill has 550 em-
ployees.  -NPJ -

Stora Enso sells two newsprint 

machines

Stora Enso has sold the two newsprint 
machines from its mill in Varkaus to 
a company in Asia.

The sold paper machines, PM2 and 
PM4 from Varkaus mill, will be rebuilt 
by the Asian company. According to 
RISI, the machines will be used to pro-
duce recovered fi ber -based corrugated 
board in the future.

Stora Enso permanently closed 
down the newsprint and directory pa-
per production at Varkaus mill during 
the autumn last year.   -NPJ -

Cascades Invests 

in a Greenpac Mill LLC

Cascades Inc., a leader in the recovery 
of recyclable materials and the produc-
tion of green packaging and tissue pa-
per products, announces that its No-
rampac division will invest in Greenpac 
Mill LLC (Greenpac), a corporation cre-
ated with the Caisse de dépôt et place-
ment du Québec (the Caisse), James-
town Container and one other industry 
partner, for the purpose of construct-
ing and operating a state of the art con-
tainerboard mill to be located in New 
York State. 

The Greenpac mill will be con-
structed for a total cost of US $ 430 mil-
lion on property located adjacent to 
an existing Norampac facility in Nia-
gara Falls, NY. Greenpac will manufac-
ture a light weight linerboard, made 
with 100% recycled fi bres, on a single 
machine having a width of 328 inches 
(8.33 meters) with an annual produc-
tion capacity of 540,000 short tons. 
This machine will be one of the largest 
of its kind in North America.

The paper machine will be manu-
factured by Metso, Voith will provide 
the stock preparation equipment and 
anaerobic effl  uent treatment plant, and 
Siemens will provide the power and 
control technology. In commenting on 
the equipment suppliers, Mr. Dépin 
stated:“ We are pleased to be able to 
count on the contribution of global 
leading partners who, through their 
knowledge and expertise, will contrib-
ute to the success of the project.”

Fibre supply will be carried out by 
Cascades and its recovery operations. 
Sources of old corrugated contain-
ers (“OCC”) are numerous and signif-
icant in the region where the mill will 
be built, which will impact favourably 
Greenpac’s raw material procurement. 
With regards to sales, customers have 
already been secured for more than 
80% (435,000 short tons) of produc-
tion, Norampac converting operations 
will purchase 170,000 short tons (39%) 
of this production. 

MiniMill Technologies, Inc. (MMT) 
has been retained to support Noram-
pac and partners in the project man-
agement. The MMT team includes ex-
perienced employees who worked on 
many signifi cant projects whose total 
costs amount to almost US $ 3 billion. 
The construction will begin in July 2011 
and the start -up is planned for the sum-
mer of 2013. Hubert Bolduc

Papyrus signs joint venture agreement

Papyrus Australia Ltd recently an-
nounced it has entered into an agree-
ment with the Egyptian Banana Fibre 
Company (EBFC), a company incor-
porated in Egypt. The principals of 
EBFC have long term expertise in ba-
nana growing, timber and wood trad-

ing and manufacture as well as pack-
aging and paperboard manufacturing. 
This development follows an announce-
ment to the market on 16 March 2011 
that Papyrus Australia in conjunction 
with EBFC released a catalogue demon-
strating veneer products (fl oorboards 
and decorative panels) produced from 
banana tree trunks utilising the Papy-
rus Australia methodology and process 
from veneers sourced from the Papyrus 
Australia Walkamin Demonstration Fac-
tory in Far North Queensland.

The parties have agreed to docu-
ment and accept the terms of the ex-
clusive licence, which will be consist-
ent with the terms of the agreement, by 
30 June 2011.

The Board of Papyrus Australia 
has also determined to scale back the 
Walkamin Demonstration Factory’s op-
eration in Far North Queensland to 
1 week in every 4 but with increased 
productivity in the week of full scale op-
eration. This decision has been taken 
with the support of the host farmer and 
EBFC, the current purchaser of the ve-
neer product. Development activities, 
including that relating to panel, and 
equipment maintenance are now con-
centrated in the non production weeks. 
This decision signifi cantly reduces the 
cost of operation, thus preserving avail-
able working capital, whilst only mod-
erately impacting on the supply of 
veneer to EBFC.  -PPN -

Metsä Tissue signs license agreement 

with Georgia -Pacifi c in Russia

Metsä Tissue and Georgia -Pacifi c have 
announced an exclusive agreement, 
under which Metsä Tissue would ob-
tain the license to manufacture, sell 
and market Georgia -Pacifi c’s Lo-
tus consumer tissue brand (Lambi 
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and Mola) in Russia. In 2010, Lotus 
consumer sales in Russia were around 
20 million Euros.

With the agreement, Georgia -Pacifi c 
will refocus its Russian business on 
the away -from -home market (AFH). 
Georgia -Pacifi c will continue to manu-
facture, sell and market its Lotus con-
sumer brand throughout the rest of the 
EMEA region (Europe, Middle East and 
Africa).

The parties expect to close the deal 
at the end of the third quarter, after 
which Metsä Tissue will initiate Lotus 
brand production and sales to Rus-
sian customers. The agreement will 
strengthen Metsä Tissue’s position in 
the Russian consumer tissue market, 
making it the second -biggest supplier, 
after SCA, in the branded category.

“ The deal is a natural progression of 
Metsä Tissue’s commitment to develop-
ing our business in Russia”, says Hannu 
Kottonen, CEO of Metsä Tissue.

Metsä Tissue entered the Russian 
market in 2004. Since then, the com-
pany has established two offi  ces in the 
Moscow region and in 2008 launched 
consumer and away -from -home prod-
uct converting operations in Naro Fo-
minsk.  -NPJ -

Domtar launches environmental tool

A new environmental tool from Dom-
tar Corporation off ers customers the 
ability to view the environmental im-
pacts of specifi c paper grades, provid-
ing unmatched transparency among to-
day’s industry calculators.

The online tool that we call the “Pa-
per Trail” discloses what it takes to 
manufacture Domtar paper and assists 
businesses and consumers to measure 
their impact on the environment while 
also providing guidance in their choice 
of product.

The “Paper Trail” develops person-
alized reports that measure Domtar 
products across fi ve categories: wa-
ter usage, the distance fi ber travels to 
a paper mill, greenhouse gas (GHG) 
emissions, waste sent to landfi lls and 
renewable energy usage. The data is 
displayed in real -world equivalents, 
with comparisons to issues such as the 
amount of water the average house-
hold uses or the amount of waste it 
generates. The Paper Trail will also il-
lustrate how Domtar compares to the 
rest of the industry in these particu-
lar categories. The Paper Trail is Dom-
tar’s most recent project indicating its 
leadership as a sustainable paper com-
pany and highlighting its environmen-
tally preferable paper products, which 

have earned the support of well -known 
environmental organizations such the 
Rainforest Alliance.

Initially, the Paper Trail will measure 
the impact of two Domtar products: 
EarthChoice® Offi  ce Paper and Cou-
gar®, both of which have been certifi ed 
to the standards of the Forest Steward-
ship Council™ (FSC®), which is recog-
nized by the Rainforest Alliance as the 
world’s most comprehensive certifi -
cation for responsible forest manage-
ment. As part of the EarthChoice prod-
uct line, they help form the broadest 
and most fl exible collection of environ-
mentally responsible papers available 
in the marketplace. More products and 
mills will likely be added to this new 
and exciting online tool in the future.
  -PPN -

SCA Acquires Turkish Company Yildiz.

SCA is acquiring 50 percent of the Turk-
ish hygiene products company Komili 
from Yıldız Holding, which is the larg-
est food group in Turkey. The purchase 
consideration corresponds to SEK 
308m on a debt -free basis.

Komili is currently the fourth largest 
producer of baby diapers and feminine 
care products in Turkey, and the com-
pany also has operations in associated 
product areas such as wet wipes, soaps 
and shampoos. Komili will operate as 
a joint venture between SCA and Yıldız 
Holding.

The acquisition includes local pro-
duction and access to a strong distri-
bution network in the country. Ko-
mili’s annual sales are approximately 
SEK 530m.

“The acquisition will enable us to 
establish powerful hygiene products 
operations in Turkey in the fi elds of 
baby diapers and feminine care prod-
ucts. The business will also provide us 
with a platform for our incontinence 
care products in a key growth market 
with 70 million inhabitants and a fast-
-growing population,” says Jan Johans-
son, President and CEO of SCA.

The transaction is expected to be fi -
nalised during the third quarter of the 
current year, following approval from 
the authorities concerned. -WPO -

ZELLCHEMING -Expo 2011 closes 

with successful business links

In the course of ZELLCHEMING-
-Expo 2011, 236 exhibitors from 
19 countries presented their products 
and services over 7,800 square metres 
of exhibition fl oor space. Due to the 
ongoing diffi  cult economic situation in 
some areas of the industry, a moderate 
decline of around 6 percent was posted 
both in attendance by exhibitors and 
in fl oor space booked. With a share of 
36 percent it was possible to match the 
previous year’s level of foreign visitors. 
2,715 professionals visited the event 
over the three days. This represents 
a drop of about 14 percent compared 
with 2010. The share of foreign visi-
tors continues to remain steady at over 
24 percent.

Once again, current issues and top-
ics concerning future perspectives 
were addressed in the programme of 
lectures and formed the subject of in-
tense discussions. The traditional 
ZELLCHEMING summer evening func-
tion as well as the VDMA evening and 
the Finnish reception rounded off  the 
event.

Overall, ZELLCHEMING -Expo 2011 
was characterised by an optimistic 
mood among exhibitors and visitors 
alike. The event thus illustrated its im-
portant role in the pulp and paper in-
dustry once again. Thanks to the search 
function for exhibitors and products 
on the www.zellcheming -expo.de web-
site, it is possible to investigate groups 
of products and fi nd the contact de-
tails of this year’s exhibitors even after 
ZELLCHEMING -Expo 2011.

With the shift in the predomi-
nant markets and as a result of the fi -
nancial and economic crisis, there 
have been many discussions about 
ZELLCHEMING -Expo over the past 
few years. After careful consideration, 
the ZELLCHEMING e.V. association 
has decided to continue holding the 
ZELLCHEMING -Expo annually in con-
junction with the annual general meet-
ing of the association.

ZELLCHEMING has elected a new 
president and a new vice president as 
well Mr. Holger Baumgartner (Neenah  
Gessner  GmbH) and Dr. Roland Pelzer 
(BK Giulini GmbH).

Next date: ZELLCHEMING -Expo in 
Wiesbaden from 26 to 28 June 2012.
 Patricia Vorbach
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Kontinuální kontrola
jakosti sběrového papíru
O úspěšném průběhu odstraňování tiskových barev (proces 
deinkingu), tedy o dosažitelné bělosti a mechanických vlast-
nostech této recyklované vlákniny a následně vyráběného tis-
kového papíru rozhoduje v první řadě složení a jakost pou-
žitého vytříděného sběrového papíru (papíru určeného pro 
recyklaci).

Pro tento případ platí již od roku 1999 v rámci evropského 
papírenského průmyslu uznávaná zásada, že pro úspěšný 
deinking se má používat odpadový bílý tiskový sběrový pa-
pír (případně i spotřebovaný v domácnostech) a spolu s ním 
i noviny a časopisy. Oba tyto posledně jmenované druhy by 
měly být zastoupeny v minimálním množství cca 40 %. Ta-
kový druh sběrového papíru se pak označuje symbolem 1.11, 
a jménem Sorted graphic paper for deinking (tříděný tiskový 
papír pro deinking). Obsah lepenek v něm obsažených pak 
nemá být vyšší než jenom 1,5 %.

Hlavním problémem však dnes je, jaké jsou příslušné kva-
litativní znaky tohoto papíru pro recyklaci, a především jak je 
kvalitativně a kvantitativně zjišťovat, a jak nepřijatelné druhy 
sebraného papíru v procesu třídění odstraňovat. V současné 
době je praxe taková, že sebraný odpadový papír se třídí vět-
šinou ručně, a to hlavně podle své přirozené barvy a odhad-
nuté plošné hmotnosti. Dlouhodobá měření pak vedou k zá-
věru, že ve sběrovém papíru tříděném podle normy 1.11 
se nachází obvykle asi 55 % novin, 45 % časopisů a asi 5 % 
nevhodných druhů papíru a lepenek. Snahou procesu je 
znaky určující jakost pro recyklaci určeného papíru optimálně 
postihnout a nevhodné druhy z výrobního procesu oddělit. 
A navíc, tuto funkci pak provádět kvalitativně i kvantitativně 
v provozním nasazení pokud možno způsobem on-line.

Zajímavá a především nadějná je v této souvislosti zpráva 
německé výzkumné organizace PTS (The Paper Techno-
logy Specialists) z dubna 2011, podle které se nalezl způ-
sob, jak tyto znaky určovat a v rámci přijatelné technologie 
je pak prakticky využívat. Není totiž problém vlastnosti sbě-
rového papíru stanovit s dostatečnou přesností v laboratoři, 
ale vygenerované výsledky vyhodnocovat kontinuálně a do-
statečně rychle i v provozní praxi a včas provádět nápravná 
opatření.

Už v roce 2003 byla v papírně Stora Enso Sachsen GmbH 
produkující tiskové papíry uvedena do běžného provozu linka 
na zjišťováni obsahu plnidel (většinou kaolinu) způsobem 
on-line. Původním cílem bylo zajistit, aby kolísání obsahu pl-
nidla bylo z pochopitelných důvodů udržováno v přijatelných 
mezích. K tomuto účelu byla zřejmě poprvé použita metoda 
infračervené spektroskopie. Jde o metodu chemické analýzy, 
při níž se využívají vibrace molekul k absorpci elektromag-
netického záření v oblasti vlnových délek 1370 – 1870 nm. 

Grafi cké záznamy těchto spekter pak dokazují přítomnost 
množství anorganických i organických sloučenin, které jsou 
součástí technických produktů obsahujících kupř. sacharidy, 
přírodní produkty jako dřevo, a to třeba i v přirozeném, to je 
nevysušeném stavu.

Na základě dosažených výsledků studia kvalitativních 
znaků sběrového papíru práce v PTS pokračovaly, a to 
ve spolupráci s francouzským Centre Technique du Papier 
v Grenoblu. Výsledkem bylo vybudování zkušební linky, kde 
se na vzestupném transportéru vytvářela vrstva modelových 
směsí sběrového papíru vysoká asi 4 cm, u níž se ve směru 
podél každé 2 cm snímala a analyzovala příslušná NIR spek-
tra. Rychlost dopravníku se sběrovým papírem byla 0,1 m/s. 
Při konfrontaci výsledků on-line měření a kontrolních měření 
laboratorních se dospělo k  výsledkům, které je možné ozna-
čit za překvapivě slibné (Tab. 1).

Dalším postupným cílem bylo vyšetření korelace výsledků 
zjištěných pomocí NIR spekter a výsledků stanovených v la-
boratoři u bělosti (refl ektance), obsahu popela (teplota spa-
lování 525º C), počtu nečistot a lepivých příměsí (makro). 
Vycházelo se z modelových kompozic připravených z novino-
vého papíru (ONP – použitý novinový papír) a papíru časo-
pisového (OMG – použitý magazinový papír). Výsledky jsou 
uvedeny v tabulce č. 2.

Potvrzuje se, že magazinové (časopisové) papíry, které 
jsou většinou lehce natírané, mají vyšší obsah popela a také 
zdánlivou bělost (refl ektanci).

V poslední době však ve vztahu k výsledkům deinkingu 
přináší velké problémy setrvale se zvyšující podíl především 
fl exotiskem tištěných novin a časopisů. Již jejich relativně 
malé množství zcela znehodnocuje účinnost deinkingu, a tím 
i recyklovaného tiskového papíru. Tento způsob tisku (fl exo) 
se podle zahraničních pramenů rozšířil především ve Velké 
Británii, Itálii a Francii a je dále na postupu Evropou. Vysky-
tují se i případy, kdy je takový tiskový papír pro deinking ne-
použitelný. Tento stav je vyvolán používáním vodou ředitel-
ných tiskových barev obsahujících nové typy akrylových pojiv 
a velmi jemně dispergovaných pigmentů, jejichž odlučivost 
z povrchu papíru je standardním postupem deinkingu vý-
razně snížena, a snižuje se tak úměrně tomu i bělost následně 
vyrobeného recyklovaného papíru. Použití vodou ředitelných 
tiskových barev je však z ekologických důvodů žádoucí, a to-
muto cíli odpovídá i počet patentových přihlášek o technolo-

NIR (%) Labor. mě-

ření (%)

Obsah popela 27 25

Obsah papíru zbaveného 
tiskových barev

93 94

Obsah lepenky a obalů 7 8

Cizí příměsi 0,5 0,7

Poměr obsahu novin 
a časopisů

50/50 50/50

Tab. 1 – Porovnání výsledků měření parametrů sběrového 
papíru on-line a v laboratoři
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giích vedoucích k tomuto cíli. Proto se i působnost výzkumu 
nyní orientuje na způsoby stanovení kvality i kvantity těchto 
barev ve sběrovém papíru.

Podobně aktuální je v současnosti problematika odstra-
ňování barev (inkoustů, tonerů) z digitálních tiskových strojů 
(tiskáren), kde jejich složení je rovněž zcela jiné než u nej-
rozšířenějších ofsetových barev a stávající procesy deinkingu 
se s nimi vypořádávají jen velmi obtížně.

Závěr

Na základě uvedených zkoušek a měření lze konstatovat, 
že byla nalezena a poprvé způsobem online použita metoda 
umožňující kvalitativně i kvantitativně stanovit složení zpraco-
vávaného sběrového papíru (dynamická optimalizace). Roz-
hodujícími parametry v této souvislosti jsou:
• složení sběrového papíru (papíru určeného pro recyklaci) 

podle jednotlivých druhů,

• obsah popela,
• přítomnost novin a časopisů potištěných fl exotiskem,
• vzájemný poměr novin a časopisů postižitelný ve vztahu 

k odstraňování tiskových barev, 
• poměr obsahu plnidel a pigmentů významně se projevu-

jící s ohledem na poměr novin a časopisů,
• jako nevýznamný se jeví rozdíl mezi obsahem nečistot a le-

pivých příměsí u novin a časopisů.
Použití nových metod a dynamická optimalizace jakosti 

může významně ovlivnit využití příslušného sběrového pa-
píru určeného pro recyklaci a především pak kvalitu a pou-
žitelnost následně vyrobených papírů z odbarvené recyklo-
vané vlákniny.

M. Souček

Literatura:  E. Pigorsch, K. Blasius, E. Hanecker: 
PTS Forschungsbericht IGF 15 905

Podíl ONP/OMG 

(%)

Obsah popela 

podle NIR

Obsah popela 

při 525 ºC Bělost (%)

Obsah nečistot 

(mm²/m²)

Lepivé příměsi 

(mm²/kg)

0/100 28 33,4 43,9 474 43

10/90 26 31,1 46,2

20/80 26 29,4 45,9

30/70 24 28,3 46,3 341 605

40/60 21 25,0 43,4

50/50 22 25,3 44,8

60/40 19 20,8 41,5 1288

70/30 16 20,2 42,4 200 58

80/20 13 18,4 41,2

90/10 15 18,2 41,6

100/0 16 16,4 40,4 124 104

Obr. 2 – Korelace laboratorních výsledků a měření on-line (NIR spektra) vybraných druhů sběrového papíru

Labelexpo Europe 2011

Letošní ročník specializovaného odborného mezinárod-
ního veletrhu Labelexpo Europe 2011, zaměřeného na vý-
robu etiket, se uskuteční ve dnech 28. září – 1. října 2011 
opět na výstavišti Brussels Expo.

Vzhledem k počtu přihlášených vystavovatelů, mezi kte-
rými nechybí žádný z významných světových výrobců a do-
davatelů strojů, zařízení, materiálů a služeb pro tento spe-
cifi cký segment obalového průmyslu, organizátoři veletrhu 
předpokládají, že stejně velký zájem o tuto výstavní akci 
bude také ze strany jejích návštěvníků. Pokud se jejich oče-
kávání splní, stane se veletrh Labelexpo Europe 2011 nej-
větším ze všech jeho předchozích ročníků.

Návštěvníci veletrhu se budou moci v expozicích jednot-
livých vystavovatelů moci seznámit s analogovými i digitál-
ními tiskovými stroji a dalšími zařízeními používanými při vý-
robě etiket, s nejnovějším technologickým pokrokem v této 
oblasti, stroji na provádění laserového výseku, technolo-
giemi RFID, in-line dekoračními systémy, softwary a zaříze-
ními předtiskové přípravy, ale také novými materiály, ino-
vativními nápady a maximalizací úrovně servisních služeb.

Na letošním ročníku veletrhu Labelexpo Europe bu-
dou představeny také dvě nové zájmové oblasti. Evropský 
debut budou mít v Bruselu Workshopy digitálního tisku, 

které byly poprvé představeny na loňském ročníku veletrhu 
Label expo Americas. V praktických ukázkách zde budou 
vzájemně porovnávány tři technologie digitálního tisku eti-
ket – suchými tonery, tekutými tonery a technologií ink-jetu, 
reprezentované tiskovými zařízeními společností Xeikon, 
HP a EFI Jetrion. Každý veletržní den budou uspořádány 
čtyři workshopy. Na třech z nich budou jednotlivé společ-
nosti předvádět tisk stejné zakázky na stejná tisková média. 
Bude se jednat o etikety na produkty potravinářské, farma-
ceutické a produkty osobní hygieny. Na čtvrtém workshopu 
pak bude jeho účastníkům předváděn tisk etiket podle je-
jich vlastního výběru.

Poprvé bude součástí veletrhu Labelexpo Europe 
také expozice věnovaná obalovému tisku. Část nazvaná 
Package Printing Zone bude zahrnovat semináře a prak-
tické tiskové demonstrace. Účelem této aktivity je před-
stavit tiskařům etiket jejich možnosti uplatnění v oblasti 
malonákladového obalového tisku zahrnujícího potisk fl e-
xibilních obalů, obalů ze skládačkových lepenek a sáčků. 
Řada z těchto produktů může být potiskována na úzko-
formátových nebo středněformátových kotoučových eti-
ketových rotačkách, ale předváděny budou také speciální 
obalové tiskové stroje. -di- 
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Výsledky a diskuse

Výběr nezávislých parametrů, pro něž byla účinnost praní 
tlakového difuzéru testována, a jejich rozsah byl dán tech-
nologickými možnostmi protiproudé prací linky. Aby nedo-
šlo k výrazné změně kvality produkované nebělené sulfátové 
buničiny a nenarušila se provozní kontinuita jednotlivých vý-
robních operací, bylo rozhodnuto, že měněnými nezávislými 
veličinami budou konzistence buničiny vystupující z vařáku 
a její teplota, zřeďovací faktor tlakového difuzéru a nakonec 
i denní produkce varny. Pokud to bylo za provozních pod-
mínek možné, byla měněna hodnota pouze jedné nezávislé 
veličiny a hodnoty tří zbývajících, ale i ostatních provozních 
parametrů nebyly vědomě ovlivňovány a byly tak udržovány 
víceméně neměnné, což se vždy za provozu nemusí podařit.

Vedle konzistencí a průtoků výluhu byly vzorky odebra-
ných kapalin analyzovány z hlediska jejich složení. U vzorků 
výluhů byla stanovena jednak koncentrace sodíkových iontů, 
která podává informaci zejména o přítomnosti anorganic-
kých látek, a jednak chemická spotřeba kyslíku, která je na-
opak úměrná koncentraci zvláště látek organické povahy, 
v našem případě tedy zastoupených ligninem a hemiceluló-
zami, resp. jejich produkty, které během kontinuální várky 

vznikly. Je třeba si ale uvědomit, že jak koncentrace sodíko-
vých iontů, tak i chemická spotřeba kyslíku mohou být za-
tíženy chybou použité metody, ale zejména způsobem od-
běru vzorků k analýze. Za provozních podmínek bylo možno 
odebrat pouze vždy jeden vzorek v daném místě prací linky 
a odběr všech vzorků v jednom časovém okamžiku tak nebyl 
možný. Jednotlivé odběry byly proto časově posunuty. Pro-
tože prací proces nemusel probíhat v ustáleném stavu, ne-
musejí být získaná provozní data bilančně vyrovnaná. Vedle 
koncentrací to mohou být zejména průtoky prací kapaliny, 
které mohou vnášet do výpočtu nepřesné hodnoty. Tyto sku-
tečnosti je třeba mít při vyhodnocování provozních zkoušek 
na zřeteli.

Změna konzistence buničiny

Změna konzistence byla dosažena změnou průtoku prací ka-
paliny přiváděné do spodní části vařáku Kamyr. Konzistence 
vystřelované buničiny se měnila v intervalu od 9,5 do 12,3 % 
a bylo provedeno 5 měření. Vliv změny konzistence buničiny 
vstupující do tlakového difuzéru na účinnost praní byl posu-
zován jednak podle standardního Nordenova účinnostního 
faktoru a jednak pro ztrátu sledovaných látek. 

Zařazení tlakového difuzéru na celulózce v Mondi Štětí, a. s., II.
Pressure diff user as another washing stage in Mondi Štětí, II.

Josef Kindl, František Potůček*, Josef Sloup, Jana Vrbová
Mondi Štětí, a. s., Štětí, 
*Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Pardubice

Práce se zabývá praním nebělené sulfátové buničiny ve čtyřstupňové protiproudé prací lince, v níž byl zařazen nový tlakový difu-
zér mezi prací zónu vařáku a kontinuální difuzní pračku. Výsledky získané pro čtyřstupňovou prací linku byly porovnány s dřívěj-
šími hodnotami, kdy prací linka byla třístupňová a neobsahovala tlakový difuzér.
KLÍČOVÁ SLOVA: praní nebělené buničiny; tlakový difuzér; účinnost praní

This paper deals with a four-stage brownstock washing system arranged in a counter-current manner, comprising a new pres-
sure diff user placed as the second stage between Hi-Heat zone of the digester Kamyr and continuous diff usion washer. The re-
sults obtained for four-stage washing system were compared with those measured for three-stage washing system without the 
pressure diff user earlier.
KEYWORDS: brownstock washing; pressure diff user; washing effi  ciency

Obr. 4 – Vliv konzistence vystřelované buničiny na modifi ko-
vaný Nordenův účinnostní faktor. 

 koncentrace sodíkových iontů, 
 chemická spotřeba kyslíku

Obr. 5 – Závislost ztráty chemikálií v proudu buničiny 
z tlakového difuzéru na konzistenci vystřelované buničiny. 

 koncentrace sodíkových iontů, 
 chemická spotřeba kyslíku
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Zatímco pro organické látky, jejichž koncentrace souvisí 
s chemickou spotřebou kyslíku COD, není vliv změny kon-
zistence na Nordenův účinnostní faktor zřejmý (obr. 4), jeví 
pro anorganickou složku vyjadřovanou sodíkovými ionty zá-
vislost Nordenova faktoru na vstupní konzistenci stoupající 
trend, jemuž se vymyká pouze hodnota vypočtená pro kon-
zistenci 10,6 %. Nižší hodnota Nordenova faktoru pro tuto 
konzistenci zřejmě souvisí s vyšší hodnotou zřeďovacího fak-
toru, než jaké bylo dosahováno v ostatních případech této 
série měření. Je třeba zdůraznit, že právě různá hodnota zře-
ďovacího faktoru, která se následně promítla do pracího po-
měru, mohla mít vliv na Nordenův účinnostní faktor, který je 
obecně na pracím poměru závislý.

Z obr. 5, kde je vyjádřena závislost ztráty alkálií na konzis-
tenci, lze vyčíst, že pro konzistenci v rozmezí 10,6–12,3 % je 
ztráta SL2 menší jak pro sodíkové ionty, tak i pro COD než 
pro nižší konzistence 9,5 a 10,3 %. Na menší ztrátu alká-
lií by mohly mít vliv větší hodnoty pracího poměru dosaho-
vané na vstupu i na výstupu proudu buničiny pro větší konzis-
tence. Další možné vysvětlení je, že nižší konzistence nemusí 
být vhodná pro provoz tlakového difuzéru, neboť by mohlo 
docházet k nerovnoměrnému vytěsňování v důsledku ka-
nálkování prací kapaliny, která bude snáze pronikat do míst 
o větší lokální mezerovitosti. Přes uvedené poznatky ale obě 
závislosti, jak pro sodíkové ionty, tak i pro chemickou spo-
třebu kyslíku, jeví víceméně klesající trend s rostoucí hodno-
tou konzistence buničiny. Nižší hodnotu ztráty SL2 v případě 
COD pro konzistenci C = 10,6 % lze opět přičíst vysoké hod-
notě zřeďovacího faktoru dosažené pro tuto konzistenci.

Změna teploty buničiny

Teplota vystřelované buničiny byla měněna nepřímo pomocí 
tepelného výměníku spodní prací cirkulace umístěné v dolní 
části vařáku Kamyr. Teplota na výměníku se měnila v inter-
valu od 120–135 ºC. Odezva na změnu teploty v tepelném vý-
měníku se projevila v proudu buničiny ve značně menším roz-
sahu a pohybovala se pouze od 96,2 do 100,6 ºC.

Vliv změny teploty prané buničiny na účinnost praní byl 
testován zejména proto, že teplota má vliv na rychlost vy-
luhování látek ze stěn vláken.8 Rychlost vyluhování spojená 
s difuzními pochody by měla vzrůstat s rostoucí teplotou. Je 
však evidentní, že postihnout při teplotní změně 4,4 ºC její 

vliv na účinnost praní by bylo značně obtížné i v laborator-
ních podmínkách. Přitom bylo navíc ukázáno, že vytěsňování 
iontů sodíku a makromolekul ligninu probíhá odlišně.9 

Vzhledem k tomu, že sodík je snáze vyluhovatelný v po-
rovnání s alkalickým ligninem by měla být změna teploty vý-
raznější pro hodnoty sodíkových iontů, neboť jsou menší 
ve srovnání s makromolekulami alkalického ligninu.9 Avšak 
z obr. 6 lze vyčíst, že ztráty organických látek vyjádřené po-
mocí COD jsou menší při vyšší teplotě 97–100,6 ºC, kdy zá-
roveň k větší prací účinnosti mohly napomoci větší hodnoty 
pracího poměru. I tak je pro ztrátu vypočtenou z chemické 
spotřeby kyslíku patrný klesající trend s rostoucí teplotou bu-

Obr. 7 – Závislost ztráty chemikálií na zřeďovacím faktoru 
tlakového difuzéru. 

 koncentrace sodíkových iontů, 
 chemická spotřeba kyslíku

Obr. 6 – Závislost ztráty chemikálií na teplotě vystřelované 
buničiny. 

 koncentrace sodíkových iontů, 
chemická spotřeba kyslíku
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ničiny. Měli bychom si ale uvědomit, že teplota praní nebyla 
daná pouze teplotou vstupující buničiny, nýbrž také teplotou 
použité prací kapaliny, kterou byl fi ltrát přiváděný z difuzní 
pračky. I když jeho teplota nebyla měřena, je možno předpo-
kládat, že se pohybovala se kolem 80–85 ºC, tudíž byla menší 
než teplota přiváděného proudu nevyprané buničiny.

Změna zřeďovacího faktoru

Zřeďovací faktor tlakového difuzéru DF2 byl ovlivňován změ-
nou průtoku prací kapaliny přiváděné do difuzéru a byl na-
stavován v řídicím systému v intervalu 2,1–2,5 t/t odp. Je však 
třeba kriticky přiznat, že skutečná hodnota zřeďovacího fak-
toru byla zřejmě menší než nastavená. Vysoké hodnoty zře-
ďovacího faktoru se sice mohou projevit snížením koncen-
trace sledované látky ve vystupujícím proud buničiny, ale 
na druhou stranu vznikne větší množství zředěného fi ltrátu, 
který je čerpán do vařáku, což by mohlo vést k narušení pís-
tového pohybu buničiny. 

Ztráta látek znázorněná v obr. 7 je pro sodíkové ionty i pro 
COD převážně menší pro zřeďovací faktor 2,3–2,5 t/t odp 
ve srovnání se ztrátou při nižším zřeďovacím faktoru. I když 
by s rostoucím zřeďovacím faktorem měl vzrůstat i prací po-
měr, nebylo za provozních podmínek nárůstu pracího po-
měru dosaženo vzhledem k proměnné konzistenci proudu 
buničiny.

Jednoznačná závislost byla ale získána mezi zřeďovacím 
faktorem a pracím výtěžkem stanoveným na základě che-
mické spotřeby kyslíku, a to i přesto, že s rostoucím zřeďo-
vacím faktorem nevzrůstal prací poměr. S rostoucím zřeďo-
vacím faktorem přímo úměrně stoupal prací výtěžek (obr. 8), 
což odpovídá teoretickým předpokladům.

Změna denní produkce buničiny

Vliv denní produkce varny na účinnost praní v tlakovém difu-
zéru byl proměřen pro rozsah od 530 do 680 t/den na sedmi 
různých hladinách. Je možno předpokládat, že ztráta alkálií 
z tlakového difuzéru bude stoupat s rostoucí produkcí bu-
ničiny vlivem kratší doby zdržení látky v tlakovém difuzéru. 
Doba zdržení je daná podílem vnitřního objemu zařízení 
a průtoku suspenze buničiny dané konzistence. Pro vstupní 
konzistenci 10,8 %, kterou lze považovat za typickou pro 
tlakový difuzér, byly odhadnuty doby zdržení 16,5 min pro 

denní produkci 530 t/den a 12,2 min. pro 680 t/den. Do na-
měřených hodnot se ale promítly různé hodnoty zřeďovacího 
faktoru před a za difuzérem a různý stupeň delignifi kace pro-
dukované buničiny. Pro tuto sadu měření se měnilo kappa 
číslo buničiny od 51,8 do 54,5. Přesto lze z vypočtených hod-
not Nordenova účinnostního faktoru na obr. 9 usoudit pro 
obě koncentrační stanovení, že se prací účinnost snižuje s na-
růstající denní produkcí vařáku Kamyr. 

Ztráta látek tlakového difuzéru SL2 znázorněná na obr. 10 
je menší jak pro sodíkové ionty, tak i pro chemickou spotřebu 
kyslíku, jestliže denní produkce je menší než 600 t/den, přes-
tože zřeďovací faktor se nepodařilo udržet pro všechny hla-
diny měření konstantní. Tomuto odpovídal i prací výtěžek, 
který se jednoznačně snížil při denní produkci varny od 600 t 
výše.

Porovnání původní a nové prací linky

Původní prací linka byla pouze třístupňová a byla tvořena 
prací zónou vařáku Kamyr, difuzní pračkou a bubnovým fi lt-
rem. Nová čtyřstupňová prací linka vznikla zařazením tlako-

Obr. 10 – Závislost ztráty chemikálií z tlakového difuzéru 
na denní produkci buničiny. 

 koncentrace sodíkových iontů, 
 chemická spotřeba kyslíku

Obr. 8 – Závislost pracího výtěžku na zřeďovacím faktoru 
tlakového difuzéru. 

 koncentrace sodíkových iontů, 
 chemická spotřeba kyslíku

Obr. 9 – Vliv denní produkce buničiny na modifi kovaný 
Nordenův účinnostní faktor. 

 koncentrace sodíkových iontů, 
 chemická spotřeba kyslíku

P-a-C_04-11.indd   110P-a-C_04-11.indd   110 17.8.2011   15:56:4017.8.2011   15:56:40



sběrový papír papír a celulóza 66 (4) 2011 111

vého difuzéru mezi prací zónu vařáku a difuzní pračku. Ke 
vzájemnému porovnání obou protiproudých pracích linek 
byla využita dostupná data pro proud vyprané buničiny od-
cházející z bubnového fi ltru v případě původní třístupňové 
linky naměřená v období od ledna do srpna 2008, v případě 
nové čtyřstupňové linky pak během února 2010. Je třeba 
uvést, že i přes dlouhou časovou prodlevu mezi oběma skupi-
nami měření nenastala žádná zjevná změna technologických 
parametrů v procesu kontinuální sulfátové várky nebělené 
buničiny a prací linka se změnila pouze zařazením tlakového 
difuzéru.

K porovnání účinnosti pracích linek byla zvolena ztráta al-
kálií vyjádřená koncentrací sodíkových iontů v proudu vyprané 
buničiny odcházející z posledního stupně, tj. bubnového fi ltru, 
SL3, resp. SL4 v kg/t odp pro třístupňovou, resp. čtyřstup-
ňovou linku. Z obr. 11, v němž je znázorněno po 22 hodno-
tách pro každou skupinu měření, vyplývá zcela jednoznačně, 
že ztráta je menší u čtyřstupňové prací linky. Průměrná hod-
nota ztráty alkálií u třístupňové prací linky činila 2,04 kg/t odp, 
zatímco pro novou čtyřstupňovou linku pouze 1,4 kg/t odp, 

tj. celková ztráta alkálií se snížila o více než 30 %. Za 1 rok 
(350 pracovních dnů) při průměrné denní produkci buničiny 
600 t/den to znamená úsporu 126 t alkálií, počítáno pro so-
díkové ionty jako bilanční základ, resp. 390 t alkálií, počítáno 
pro síran sodný. Z toho je jednoznačně zřejmé, že zařazení tla-
kového difuzéru přinese značnou úsporu alkálií, které mohou 
být regenerovány.

Postihnout vliv čtyř měněných nezávislých parametrů 
(konzistence vystřelované buničiny a její teplota, zřeďovací 
faktor tlakového difuzéru a denní produkce varny) na účin-
nost celé prací linky není za provozních podmínek měření 
zcela možné, neboť změna pracovních podmínek na tlako-
vém difuzéru je utlumena na dalších dvou pracích stupních 
(difuzní pračka a bubnový fi ltr), s výjimkou změny denní pro-
dukce, která se promítne do účinnosti všech čtyř členů pro-
tiproudé prací linky. To potvrzuje obr. 12, kde je patrné, 
že ztráta alkálií z celé čtyřstupňové linky přepočtená pro sí-
ran sodný je menší při denní produkci buničiny 620 t/den 
a méně v porovnáním s vyššími hodnotami. Pro hodnotu 
620 t/den je ztráta na konci prací linky nízká (podobně jako 
pro 580 t/den), což je pravděpodobně způsobeno vyšším 
pracím poměrem.

Závěr

I když bylo za provozních podmínek velice obtížné udržet 
procesní parametry na neměnné hodnotě a sledovat vliv 
změny pouze jedné nezávisle proměnné veličiny, je možné 
učinit na základě naměřených hodnot tyto závěry:

Poněvadž tlakový difuzér představuje typické prací zaří-
zení, v němž dochází k vytěsňovacímu praní doprovázenému 
vyluhováním látek ze stěn vláken, dosahuje se větší prací účin-
nosti pro vstupní konzistence proudu buničiny nad 10,5 %.

Přestože teplota proudu vstupující nevyprané buničiny 
byla ovlivňována nepřímo, a to ve výměníku spodní prací cir-
kulace vařáku, takže sledovaný teplotní interval byl malý, po-
tvrdilo se, že vyšší teplota má příznivý vliv na účinnost praní 
v tlakovém difuzéru.

Ztráta alkálií i organických látek byla jednoznačně menší 
při vyšších hodnotách zřeďovacího faktoru, který byl měněn 
v technologicky přijatelném rozsahu.

Rostoucí denní produkce buničiny se projevila nepříznivě 
na účinnosti praní, a to z důvodu kratší doby zdržení látky 
v tlakovém difuzéru a klesající hodnoty zřeďovacího faktoru.

Zařazením tlakového difuzéru se jednoznačně zvýšila 
účinnost prací linky, což se projevilo poklesem ztrát jak alkálií, 
tak i organických látek v proudu buničiny odváděné z posled-
ního stupně. Roční úspora alkálií vyjádřená pro síran sodný 
by mohla činit až 390 t.

Tlakový difuzér, v němž se pere buničina o konzistenci 
cca 10 %, tak přestavuje účinné prací zařízení, neboť ve vět-
šině testovaných případů dosahoval vytěsňovací poměr vět-
ších hodnot než 0,9, ačkoli prací poměr byl obvykle v mezích 
od 1,1 do 1,2. Nordenův účinnostní faktor modifi kovaný pro 
standardní podmínky dosahoval v průměru hodnot větších 
než 5 jak pro data získaná pro koncentraci sodíkových iontů, 
tak i pro chemickou spotřebu kyslíku v odebraných výluzích.

Tlakový difuzér lze tedy považovat za ekvivalent pěti teo-
retických stupňů zapojených do série, což je relativně vysoká 
hodnota pro zařízení, v němž nedochází víceméně ke změně 
konzistence prané buničiny. 
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Obr. 11 – Porovnání ztráty alkálií v proudu buničiny 
odcházející z bubnového fi ltru nové čtyřstupňové (i = 4) 
a původní třístupňové (i = 3) prací linky

Obr. 12 – Závislost ztráty chemikálií ze zahušťovacího bubnu 
(přepočtené na síran sodný) na denní produkci buničiny
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Kompaktní hydraulická 
jednotka pro papírenské stroje
Moderní papírenské stroje jsou stále větší a dosahují vyšších 
rychlostí a účinnosti. Na ostrově Hainan v nejjižnější provincii 
Čínské lidové republiky je v současné době instalován a uvá-
děn do provozu nejvýkonnější PS na výrobu bezdřevého pa-
píru. Tento obrovský stroj vyrobila společnost Voith Paper 
z německého Heidenheimu, která patří k největším výrobcům 
těchto zařízení na světě. Závod Dubbed Hainan, kde je tento 
PS č. 2 instalován patří společnosti Asia Pulp & Paper, jedné 
z deseti největších papírenských společností na světě.

SKF Lubrication Systems AG dodává pro toto výjimečné 
papírenské zařízení neobyčejně výkonnou jednotku, která 
dopravuje správné množství hydraulického a mazacího oleje 
na potřebná místa.

Technické údaje nejvýkonnějšího papírenského stroje 
na výrobu bezdřevého papíru na světě skutečně vzbuzují 
úctu: návrhová rychlost je 2000 m/min., lisovací část je nej-
větší, jaká kdy byla postavena (šířka 11 m, délka 20 m a výška 
10,5 m). Stroj má celkovou délku 430 m a váží 500 tun.

Nejdůležitější částí stroje je patkový lis Tandem NipcoFlex, 
který mechanicky odstraňuje vodu z papíru před vstupem 
do sušící sekce. Hydraulický tlak tiskne „patku“ k rotujícímu 
válci. Z papíru je odstraněna značná část vody při prů-
chodu rozšířenou lisovou mezerou, kterou tvoří patka a pří-
tlačný válec. Patka je opatřena polymerovou vrstvou, která 
pluje na olejovém fi lmu. Tím je dosaženo výrazného zvětšení 
účinné plochy, která působí tlakem na papír, a výsledkem je 
následný vysoký obsah sušiny v papíru.

Kvalita papíru závisí především na lisové sekci stroje. Lis 
zásadním způsobem ovlivňuje budoucí prodejnost koneč-
ného výrobku a z toho důvodu má velký význam přesné vy-
rovnání zařízení této kritické části stroje. Stejně jako svaly 
v našem těle zajišťují oporu a stabilitu a reagují na vnější im-
pulsy i změny, také hydraulický systém musí být schopen 
přenášet velké síly a současně rozdělovat rovnoměrně tlak 
po celé šířce pásu papíru, aby byla zajištěna stejná hustota 
a kvalita jeho povrchu.

Hydraulická jednotka zajišťuje i funkci systému mazání 
s nuceným oběhem oleje. Obíhající olej představuje „krev“ 
papírenského stroje – odstraňuje nečistoty a zajišťuje mazání 
částí stroje. Nečistoty musí být vyplavovány z ložisek a kluz-
ných ploch, přičemž obíhající olej udržuje tyto díly v dobrém 
provozním stavu a prodlužuje jejich provozní trvanlivost. Má 
tedy stejnou funkci jako ledviny v lidském těle. Olej musí rov-
něž vydržet působení vysokých teplot, které jsou vyvolány 
hydraulickým tlakem, a musí být dokonale zbavený vzduchu.

Dodržení všech těchto parametrů realizovali technici SKF 
Lubrication Systems AG v úzké spolupráci se zákazníkem. 
Stanovené výkonové údaje, jakož i rozměry papírenského 
stroje představovaly velkou výzvu. Hydraulická jednotka je 
navržena pro nejvyšší výkonnost a při jejím vývoji vstoupili 
technici SKF Lubrication Systems AG v Hockenheimu na ne-
probádané území.

Zákazník mj. požadoval dodávku dvou lisů NipcoFlex 
umístěných za sebou v tandemovém uspořádání, které tra-
dičně vyžaduje dvě samostatné hydraulické jednoty. Navíc 
vzhledem k nutnosti přepravy po moři do Číny bylo nutné 
zajistit, aby bylo možné systém rozebrat a naložit do kontej-
nerů. Tento problém, jako mnoho dalších, bylo možné vyřešit 
jen v rámci úzké spolupráce společností SKF a Voith při vývoji 
inteligentního řešení.

„Náš úkol ještě zkomplikoval rozsah projektu,” upozornil 
Hans-Georg Weber, vedoucí skupiny Pulp & Paper. „Potře-
bovali jsme díly, které nejsou běžně na trhu, a proto je mu-
sela navrhnout společnost SKF. Hydraulický olej je dopra-
vován do lisové sekce několika hydraulickými okruhy. Olej, 
který přitéká z lisu, se zklidní, ochladí a přefi ltruje.” Koncepce 
konstrukce nabízí vlastnosti, které dosud bylo možné řešit 
pouze dvěma nezávislými hydraulickými jednotkami. Kon-
strukční řešení umožnilo snížit počet dílů na polovinu, od-
stranilo nutnost používat dvě nádrže a omezilo počet zálož-
ních čerpadel.

Projekční skupina společnosti SKF může být oprávněně 
pyšná na svůj úspěch. Zákazník požadoval, aby navržená 
hydraulická jednotka zabírala co nejmenší prostor. Jednotka 
byla od počátku navrhována systémem CAD v 3D kvůli zajiš-
tění optimální dostupnosti. Konstrukce v 3D umožnila pro-
jednat řešení se zákazníkem na modelu a okamžitě provést 
změny a optimalizovat konstrukci. Výsledkem je návrh, který 
splňuje požadavky na přístupnost, efektivní využití prostoru 
a funkční konstrukci.

Dokonce i samotná přeprava systému po přejímací 
zkoušce provedené zákazníkem vyžadovala náročné pláno-
vání a značné úsilí. Jednotka musela být rozebrána na něko-
lik částí, neboť celková hmotnost činí 45 tun a každý výměník 
tepla váží šest tun. Jednotlivé části, tvořící celý systém, byly 
naloženy na čtyři nákladní auta pomocí těžkých jeřábů, aby 
se mohly vydat na dalekou cestu na místo určení.

Na čínském ostrově Hainan je instalován nový mazací sys-
tém jako součást největšího a nejvýkonnějšího papírenského 
stroje na světě. Tato jednotka, která byla odeslána na místo 
určení lodí, dokazuje schopnosti konstruktérů SKF v oblasti 
mazacích systémů.

SKF je přední světový dodavatel ložisek, těsnění a me-
chatronických řešení. Převzetím společnosti Willy Vogel AG 
v roce 2004 rozšířila skupina SKF svoje znalosti a možnosti 
i v oblasti mazacích systémů. Svým zákazníkům dále SKF na-
bízí technickou podporu, údržbu, poradenství v oblasti stroj-
ního inženýrství a školení. Díky síti 15 tisíc distributorů má 
SKF obchodní zastoupení ve více než 130 zemích světa. Tržby 
skupiny se 41 172 zaměstnanci v roce 2009 činily 56 227 mi-
lionů švédských korun. -TI-
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Veletrh PAPEREX 2011

Statistiky ukazují, že veletrhy a výstavy jsou nejefektivnější 
způsob jak zvýšit svých výrobků nebo služeb a posílit marke-
ting. Účast na veletrhu spojená s cílenou prezentací se může 
stát těžištěm obchodních aktivit na celý rok, nabízí možnost 
odlišit se od konkurence a pokud je podpořena dobrou PR 
kampaní, může být i rozhodující pro budoucnost.

V dnešním světě jsou veletrhy ojedinělou příležitostí, kdy 
se prodávající a kupující dostanou do přímého fyzického kon-
taktu. Možnost osobního vztahu s reálným kupujícím v pros-
toru, kde výrobky mohou být předvedeny, ceny projednány, 
technické aspekty diskutovány, zvyšuje důvěryhodnost a kre-
dit obou stran. Množství získaných kontaktů může předzna-
menat návratnost celé investice.

Jednou ze zemí velkých možností je Indie a hlavní branou 
pronikání na tamější trhy v papírenském průmyslu je veletrh 
PAPEREX 2011 v New Delhi.

Co je třeba vědět o Indii

Indie má 1,03 mld. obyvatel. HDP v roce 2009/10 vzrostl 
o 6,5%, což je důsledkem celosvětové krize, která postihla i In-
dii (předtím rostl HDP pravidelně o 7 až 9 %). Jedná se o čtvr-
tou největší ekonomiku světa (HDP 3,5 trilionu USD). Rozvoj 
průmyslu a služeb, podpora zahraničního obchodu a inves-
tice do vzdělání předurčují Indii spolu s Čínou stát se brzy ve-
doucími mocnostmi tohoto světa.

Indický papírenský průmysl představuje asi 1,6 % světové 
produkce. Roční obrat je v posledních letech 8 až 10 mld. USD. 
Od roku 1997 zde mohou participovat i zahraniční společ-
nosti. Většina papíren existuje již delší dobu a používá nej-
různější spektrum technologického vybavení – od nejstaršího 
po nejmodernější. Papírny využívaji řadu různých surovin jako 
dřevo, bambus, recyklovaná vlákna, pozůstatky zemědělské 
výroby, atd. Základem je chemická celulóza 35 %, recyklovaná 
vláknina 44 % a zdytky ze zemědělství 21 %. Geografi cké roz-
ložení produkční kapacity více či méně odpovídá poptávce.

Výroba se v posledních letech zvyšovala o přibližně 0,8 
až 1,0 mil. tun ročně, takže v současnosti se blíží 10 mil. tun. 
Spotřeba papíru na obyvatele činí cca 8,3 kg. To je výrazně 
méně než v okolních státech a než činí celosvětový průměr 
(54 kg). Tato disproporce se spolu se zvyšující se úrovní hos-
podářství a životní úrovní rychle zmenšuje. 

Papírenský průmysl v Indii roste v souladu se spotřebou 
ročně o cca 8,5 % (novinový papír o 13 %, psací a tiskový pa-
pír o 5 %, suroviny na VL o 11 % atd.). Import celulózy a pa-
pírových produktů má a bude mít stoupající tendenci.

Vzhledem k výše uvedenému se očekává, že celkový vý-
voj papírenského odvětví v nejbližších letech bude pozitivní, 
s rychlým růstem požadavků, pomalým rozšiřováním výrob-
ních kapacit a tendencí ke zvyšování cen.

Možnosti Indie v papírenském oboru představí 10. ročník 
veletrhu PAPEREX který bude letos největší „Paper Show“ 
na světě. Tato událost bude zahrnovat širokou oblast nej-
novějších technologií, strojů, doplňků a služeb papíren-
ského a přidruženého průmyslu. Jedním z „highligths“ budou 
také velmi hodnotné technické konference, kterých se zú-
častní přední odborníci z celého světa s přednáškami na té-
mata z oblasti celulózy a papírenského a zpracovatelského 
průmyslu.

Veletrh PAPEREX se koná 10. – 13. 12. 2011 v největším 
výstavním areálu v Indii – Pragati Maidan, New Delhi.

Více na www.paperex.in. Veletrh pořádá britská společ-
nost ITE GROUP PLC, která pověřila svým zastoupením pro 
ČR a SR českou společnost A-PRINT s.r.o. (www.a-print.cz) 

SPCI 2011 – Stockholm, Švédsko

Ve dnech 17. – 19. 5 2011 se opět konal ve Stockholmu nej-
větší skandinávský veletrh dodavatelů zařízení a technologií 
pro papírenský průmysl.

Výstavní akce se zúčastnilo 650 vystavovatelů ze 30 zemí, 
na 10 500 m² výstavní plochy bylo postaveno 230 stánků 
a proběhlo zde 130 různých dalších prezentací na třech pódi-
ích. Návštěvníků přijelo 9 064 z 56 zemí světa.

Švédsko, které ma velmi vyspělý papírenský průmysl, bere 
tento veletrh velmi vážně, což dokazuje i fakt, že vystavova-
telé byli při příležitosti zahájení veletrhu přijati na radnici 
první náměstkyní primátora Stockholmu, paní Evou-Louise 
Erlandsson-Slorach.

ČR na SPCI zastupovaly fi rmy Lanex a. s, Řetězy Vamberk 
spol. s r. o. a Slévárna Pilana Hulín spol. s r. o.

Ředitel společnosti Slévárna Pilana Hulín, Ing. Jaroslav 
Bachner, hodnotí účast takto: „Jsme jedinou fi rmou v ČR, 
která vyrábí mlecí segmenty pro papírenské stroje. Přesto, 
že je vyrábíme téměř 50 let, znají nás v podstatě jen české, 
slovenské, polské a rakouské papírny. Abychom se pro-
sadili i na dalších trzích, začali jsme se prezentovat na za-
hraničních akcích s využitím fi nancí Ministerstva průmyslu 
a obchodu a vstoupili jsme do programu Marketing (do-
tace MPO na zahraniční veletrhy). Minulý rok jsme se byli 
jako návštěvníci podívat na veletrhu PulPaper v Helsinkách 
a zjistili jsme, že takto odborně směrované veletrhy navště-
vuje velký počet specialistů z branže. Proto jsme se roz-
hodli se účastnit hned následující akce, což bylo právě 
SPCI 2011. Během tří dnů veletrhu jsme na stánku uskuteč-
nili cca 40 velmi zajímavých jednání. Zájemci kladně hod-
notili naše exponáty. My jsme se chlubili vlastním řešením 
systému vyvažování segmentů rotoru, kdy místo tradičně 
přidávané hmotnosti – nalévání olova do komor, už léta po-
užíváme systém kolíků, které mají defi novanou hmotnost 
a jejichž odsekáváním (snižováním hmotnosti) segmenty 
vyvažujeme.

Organizace veletrhu byla naprosto ukázková. Vše se dalo 
řešit buď přes internet, nebo stačilo zajít do Centra služeb 
(přímo na výstavišti), kde všechny vystavovatelské požadavky 
perfektně a okamžitě vyřešili. A to včetně logistiky od návozu 
exponátů až po jejich expedici po ukončení veletrhu“.

Úroveň zúčastněných fi rem a prezentací na SPCI byla 
velmi vysoká. Pro zájemce je možné uvést odkaz na kom-
pletní seznam vystavovatelů – www.spcievent.com. -FD-
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Ozvěny interpacku 2011

Ve dnech 12.-18. 5. 2011 se konal ve všech 19 halách areálu 
výstaviště v Düsseldorfu na ploše 174 000 m² po třech letech 
nejvýznamnější obalový veletrh na světě Interpack. Prezento-
valo se zde 2743 vystavovatelů a přijelo více než 166 tis. ná-
vštěvníků. V rámci veletrhu rozděleného tradičně do tří hlav-
ních sekcí (Procesy a balící stroje, Balicí materiály a výroba 
obalů a také Zařízení pro cukrárenské a pekařské zboží) se zde 
zúčastnila řada i méně známých fi rem zabývajících se obaly 
na bázi lepenek a papírů. Představeny zde byly vedle běžnýchi 
obalů i zajímavé novinky, které zaujaly řadou originálních a in-
spirativních prvků a perfektním designem. Byl již také ohlášen 
další ročník interpacku na termín 8. – 14. května 2014.

V rámci tohoto příspěvku se vzhledem k zaměření PaC 
budeme zabývat výhradně skupinou obalů a obalových pro-
středků ligno-celulózové báze, povšimneme si však i někte-
rých zajímavých výrobních zařízení.

Konvenční obaly 

Cortepack je italskou společností hrající vedoucí roli v ob-
lasti výroby a zpracování papíru na rozmanité obaly, přede-
vším dokonale fl exotiskem (Starfl ex) potištěné krabice. Firma 
předvedla i velký výběr displejů (až se 4 policemi), obaly 
opatřené velkoplošnou etiketou, přepravky na ovoce a zele-
ninu (rezistentní proti vlhkosti), lepenkový nábytek pro děti, 
ale také kancelářské potřeby (magazinboxy, stohovací při-
hrádky na spisy, archivní krabice, pořadače aj.) 

Stora Enso se vedle výroby papírů a lepenek zabývá rov-
něž jejich bariérovou úpravou k dosažení ochranných vlast-
ností a prodloužení trvanlivosti baleného zboží, při součas-
ném zachování dobré optiky obalů, úspory surovin, možnosti 
recyklace a redukce odpadu. Materiály jsou upravovány po-
lymery (LDPE a ostatními polyolefi ny, EVOH, PET, biopoly-
mery aj.) proti působení světla, kyslíku, vlhkosti a mikrobů 
(ale také tekutin či vysokých teplot), při zachování potisko-
vatelnosti a zpracovatelnosti. Vvyužívají se pro různé obaly 
od misek a kelímků až po nápojové obaly, ale i jinak.

Firma Fiorini International se prezentovala velkým vý-
běrem různých papírových pytlů a sáčků (i s okénky) a také 
strojně vyráběných standardních odnosných tašek, nákup-
ních pytlů a také potištěných papírů v rolích. 

Společnost TFT je vedle vinutých obalů také výrobcem 
strojních odnosných tašek (s fl exotiskem), se třemi typy ru-
kojetí (kordelových, plochých skládaných nebo textilních). 
Firma nabízí náhradu plastových tašek ekologickými produkty 
z recyklovaného papíru, používán je i bělený sulfátový papír 
(80 - 110 g/m²), vícebarevný fl exotisk, zpevnění dna aj. Vyrá-
běny jsou také spec. tašky (izolační s Al vložkou), tašky s vě-
tracími průduchy, zdvojené a různé individuální konstrukce.

Firma Innovaciones Subbetica představila komplexní pro-
gram papírových tašek – od strojních až po individuální lu-
xusní tašky s působivým potiskem a s různými typy odnos-
ných oušek.

Společnost Mondi vedle velmi širokého sortimentu růz-
ných typů papírových a lepenkových materiálů, včetně vý-
robků z nich (obalů, big-bags, sáčků, pytlů, sudů, tašek aj.), 
představila speciální protector bags, což jsou robustní papí-
rové sáčky nebo tašky vhodné k balení neskladného zboží, 
optimálně využívající plochu skladů a dopravních prostředků. 
Jsou stabilní, pevné a svojí fl exibilitou se optimálně přizpůsobí 
zboží. Uzavírají se lepením nebo lepicími páskami a mohou 
být vybaveny odnosnými rukojeťmi. Chrání zboží proti poško-
zení a mohou být opatřeny i antikorozní vrstvou (např. u au-
tomobilových dílů a elektronických přístrojů). Oproti tradič-

nímu balení poskytují protector bags řadu výhod – především 
menší objem, nižší přepravní náklady a plně recyklovatelný 
materiál. Stále se zvyšující zájem o balenou stravu pro domácí 
zvířata inspiroval fi rmu k vývoji různých sáčků a pytlů, atrak-
tivně potištěných, s bariérovou úpravou (laminací), zajišťující 
dlouhou trvanlivost náplně, ochranu před vnikem hmyzu, za-
chováním chuťových vlastností i při častém otevírání aj. Sáčky 
umožňují postupný odběr denních dávek a opětovné doko-
nalé uzavření obalu (např. zipem) a jsou opatřeny ventily 
k odvzdušnění sáčků, případně i odnosnou rukojetí.

Lepenkové bubny, kbelíky, kombidózy

Vinutou kartonáž vystavovalo několik renomovaných i do-
sud méně známých fi rem, které na veletrhu představily řadu 
svých novinek.

Již zmíněná fi rma TFT prezentovala svůj velmi rozsáhlý 
sortiment (nejen) vinuté kartonáže (spirálovým i konvolut-
ním postupem), s kruhovou i kvadratickou základnou a růz-
ného provedení, ale také trubice pro rozmanité aplikace (sta-
vebnictví, displejové konstrukce, k navíjení různých materiálů 
atd.) Vyrábí např. celolepenkové bubny (různých objemů) 
s možným vnějším lakováním, zvyšujícím jejich odolnost vůči 
povětrnostním vlivům, se zvýšenou stabilitou tvořenou zesí-
lením hrany dna profi lovým lepenkovým L nákružkem a ob-
rubováním horní hrany (bez aplikace kovového nákružku) 
a s lepenkovými nebo plastovými víky, fi xovanými pákovým 
uzávěrem. U lepenkových bubnů nebo kbelíků je možno dno 
z výlisku lepenky alternativně přišít pevnou nití (což je ná-
hrada fi xace kovovými sponkami, lepení nebo lemování). 
Firma vyrábí i klasické fi bre drums nebo bubny s telesko-
picky zúženou horní částí pláště a s nasazovacími víky, bubny 
s vnitřním jádrem na dráty, hoboky, kbelíky, zásilkové trubice 
kruhového i čtvercového profi lu s víčky, dutinky pro navíjení 
rolí různých materiálů, ale také ochranné hrany aj. Vinutou 
kartonáž vyrábí od ø 200 mm (kbelíky) až 890 mm (bubny) 
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a trubice (pro stavebnictví) až do 1200 mm. Všechny výrobky 
mohou být opatřeny potiskem a spirálním nebo paralelním 
etiketováním.

Paul & Co patří do nadnárodní společnosti Kunert, která 
je v současnosti nejen velkým producentem VL a různých pa-
pírů ale i obalů, octabinů, palet a displejů. Je známým výrob-
cem vinutých obalů a trubic a ochranných hran, fi bre drums 
v různých provedeních s lepenkovými, plechovými nebo plas-
tovými víky, uzavíranými pákovým uzávěrem a také kbelíků 
a kombidóz. Firma Paul je však proslulá především bezkonku-
renční kvalitou papírenských dutinek (ø až 150 mm) pro na-
víjení rolí všech druhů papíru o hmotnosti až 10 t ale i plasto-
vých a metalických fólií a textilií. Ze sortimentu je třeba uvést 
i Soft-trubice absorbující dokonale tlak navíjené fólie nebo 
trubice opatřené RFID transpondery. Jako novinku předsta-
vila fi rma ekologickou alternativu Novum-trubice, které jsou 
plně recyklovatelné, vyráběné spirálním i paralelním vinutím 
až do průměru 600 mm.

Carré Karton se specializuje na výrobu čtyřhraných all-
fi bre sudů ze 100% monomateriálu (kraftlineru) o obsahu 
30 – 150 l. Bubny svým tvarem se základnou 37 x 37 cm využí-
vají plně plochu palet (o 50% více než stejné výrobky s kruho-
vou základnou). Mají nasazovací víka, uzavíraná samolepicí 
páskou a také případnou antistatickou úpravu a plastovou 
vložku. Bývají opatřeny rukojetí a využívají se především v po-
travinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Weidenhammer je významným výrobcem kombinova-
ných kbelíků kruhové a kvadratické základny (s lepenkovými 
nebo plastovými víky), opatřených dekorativně potištěnými 
etiketami. V obdobném provedení jsou i kombidózy (objemu 
50-5000 ml), s plastovými víčky a plechovými dny, vyráběné 
v nespočtu různých objemů, s perfektním dekorem kašírova-
ných etiket a se širokým uplatněním zvláště v potravinářském 
a drogistickém průmyslu. Ve své expozici předvedla fi rma 
např. atraktivní oválné dózy Oval Can s optimální ochranou 
aroma zboží, s nasazovacími víky a s individuálním designem.

Italská fi rma Tubitex se brzy po svém vzniku vypracovala 
na vedoucí pozici ve výrobě trubic z lepenky. Ty se vyzna-
čují vysokou kvalitou, individuálními a komplexními dodáv-
kami podle požadavků odběratelů (k navíjení plastových fólií 
a koberců). Je také výrobcem trubic pro stavebnictví a sudů. 
Všechny produkty jsou 100% ekologické a recyklovatelné 
a odpovídají příslušné ISO-certifi kaci. V jejich výrobě jsou 
permanentně uplatňovány pokrokové technologie a experi-
menty s inovovanými materiály.

Palety ligno-celulózové báze

I když na veletrhu převažovaly palety a paletové boxy přede-
vším z plastů, řada fi rem vystavovala tyto manipulační pro-
středky i z rostlého dřeva, ale hlavně z transformované dřevní 
hmoty – z překližek, DVD, lepenek a papírových sendvičo-
vých materiálů.

Firma Krones představila celý sortiment svých nových 
typů dřevěných nevratných palet základních, ale také atypic-
kých rozměrů a také společnost No-Nail Boxes vystavovala 
rozsáhlý program překližkových a dřevotřískových skládacích 
beden a paletových boxů.

Kunert Gruppe představila svůj program čtyřcestných 
prostých palet sestavených z lepenkových dílů, ze dvou vrstev 
pětivrstvé VL orientovaných kolmo na sebe (ložná podlaha), 
z 9 segmentů vinutých trubic (špalíky) a lepených vícevrst-
vých profi lů/desek (ližin a svlaků pod ložnou podlahou). Pa-
lety se vyznačují nízkou hmotností (6 kg), vysokou nosností 
a 100% recyklovatelností. Firma ve svých 16 závodech vyrábí 
také VL a z ní běžné klopové krabice i spec. těžkou karto-
náž (octabiny, displeje) a produkuje také 250 000 t různých 
druhů papírů.

Firma Eltete je vedle produkce ochranných hran, fi xač-
ních vaků a jiných produktů také výrobcem lepenkových pa-
let různých typů na výkonné automatizované lince. Ta sestává 
ze stroje na vinutí trubic, jejichž segmenty mechanicky vkládá 
a vlepuje do sebe vložených  U profi lů, vyrobených na in-
tegrovaném zařízení k lepení ochranných hran z více vrstev 
odvíjených pásů papíru. Dále se špalíky nebo ližiny komple-
tují (lepením hotmelty) s deskou podlahy (z vícevrstvé VL, 
voštinových sendvičů nebo překližky). Výsledkem jsou lehké, 
pevné palety. Konstrukce skládatelných paletových boxů 
z voštinových sendvičových desek nebo vrstvených VL zpev-
něných lepenkovými L profi ly předvedlo i několik dalších fi -
rem např. Yavuz Sultan Selim, Cader, CFL a další.

Pakea vyrábí ochranné lepenkové prvky na automatické 
lince z recyklovaného papíru respektive v kombinaci s bě-
leným a neběleným sulfátovým papírem. Palety z nich pak 
produkuje ručně nebo na automatech „pallet-pak“ s pro-
dukcí 2 – 4 ks/min při hmotnosti 2 – 8 kg a nosnosti až 6 tun 
(statické zatížení) a 1,25 t (dynamické zatížení). Jsou samo-
zřejmě recyklovatelné.

K největším výrobcům klasických dřevěných euro-palet 
a nástavcových palet různých typů se stěnami spojenými ko-
vovými závěsy a s vyfrézovanými odnosnými otvory v balt-
ských zemích patří fi rma Bageta. Rovněž Vida Packaging je 
výrobcem palet ze dřeva a překližek různých typů a rozměrů, 
ale i řady dalších produktů zajišťujících zákazníkům kompletní 
logistiku (různé druhy beden, spec. obaly, boxpalety atd.)

 Ing. Miloslav Vítek

(pokračování)
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Dva výrobci technologií 
pro zpracování odpadů, 
dvě kulatá výročí

20 let české fi rmy BRIKLIS Malšice

50 let německé fi rmy KAMPWERTH

Česká společnost BRIKLIS dnes již 
patří mezi tradiční, moderní a respek-
tované evropské výrobce briketova-
cích lisů. Vyrobila za dobu svého trvání 
už 2 500 lisů, které pracují v průmyslu, 
zemědělství a v řemeslné výrobě. Vy-
váží 60 % produkce do více než 30 zemí 
světa. Nejvzdálenější technologie posta-
vila v Brazílii, Indii a Mongolsku.

Myšlenka vyrábět dřevěné  brikety 
se zrodila v hlavě Ing. Medka a Ing. Šmej-
kala po návštěvě Německa v roce 1988, 
ale chyběly peníze na koupi příslušného 
zařízení. Úvěr od banky by spláceli řadu 
let a tak zkusili vyrobit lis sami. První 
prototyp postavili na koleně v garáži. 
Ve zkouškách obstál a tak v údržbářské 
dílně táborského Agrostavu vedle svého 
zaměstnání začali na jaře roku 1990 sta-
vět první prodejný briketovací lis.

V prosinci roku 1991 založili společ-
nost BRIKLIS, spol. s r.o. Pronajali 
a později zakoupili opravářskou dílnu 
ve Slapech a přibrali dalšího společ-
níka Ing. Čabelku. Za pomoci bezú-
ročné půjčky na podporu projektů roz-
voje OZE vyvinuli další typy lisů. První 
lis na zpracování pilin byl vyroben 
v roce 1991, první lis na zpracování 
kovů v roce 1996. V roce 2005 vybudo-
vali nákladem 35 milionů korun novou 

výrobní halu v Malšicích, kde nyní pra-
cuje až 70 lidí. Na počátku roku 2010 
dokončili výstavbu školícího, vývojo-
vého a zkušebního střediska, kde pro-
vádějí zkoušky lisování různých druhů 
odpadů a vyvíjejí nové typy lisů pro 
různé materiály. Splnili si tak svůj sen.

Briketování truhlářských a pilařských 

odpadů

Dřevo zpracované do briket je eko-
logické palivo s výhřevností srovna-
telnou s hnědým uhlím. Briketovací 

lisy BrikStar různých výkonů a pro-
vedení, z nichž nejprodávanější je 
BrikStar 30 -12 a 50 -12, jsou nosným vý-
robním programem fi rmy BRIKLIS. Vy-
rábí dřevěné brikety z truhlářských od-
padů v malých a středních provozech 
po celé Evropě. Kvalita výroby, eko-
nomický provoz a automatické řízení 
lisů umožňují zařazení lisů do výrob-
ních linek, kde násypka lisu je propo-
jena s odsávacím zařízením do ekono-
mického, bezobslužného a bezpečného 
systému zpracování odpadu. Pro pi-
lařské odpady s vlhkostí pilin vyšší než 
15 % BRIKLIS nabízí briketovací linky 
BRISUR se sušárnou pilin včetně kotle 
na spalování dřeva. Toto zařízení insta-
lovali např. ve fi rmě BENKO Kopidlno 
a v Obci Radim.

Briketování sběrového (odpadového) 

papíru a zemědělských odpadů

Zbytková biomasa a energetické rost-
liny zpracované do briket jsou vý-
znamnými obnovitelnými zdroji ener-
gie. Výhodou stébelnaté fytomasy je 
oproti dřevu její rychlá obnova. Obilná 
sláma, řepková sláma, seno, tech-
nické a energetické plodiny jako je šťo-
vík, sloní tráva, technický len a konopí 
nebo odpad z čističek osiv se prvotně 
upravují na drtičích, kde se rozmělní 
na drobnější části. Poté se při vlh-
kosti nepřesahující 15 % lisují do bri-
ket. Nejprodávanějším lisem pro pro-
ducenty zemědělských odpadů je lis 
BrikStar 100 -19.

Papír, který nelze recyklovat papíren-
ským způsobem, je možné energeticky 
využít. Briketování a spalování odpa-
dového papíru je za určitých předpo-
kladů podobné jako spalování dřeva. 
Firma BRIKLIS dodává své lisy přede-
vším výrobcům obalových materiálů 
a obalů pro likvidaci odpadu z výroby 
(např. fi rma UNIPAP Býšť). V trezorech 
všech poboček ČNB PRAHA lisují lisy 
fi rmy BRIKLIS poškozené a vyřazené 
bankovky.

Obr. 1 – Pohled na areál společnosti BRIKLIS v Malšicích (2011)

Obr. 3 – Původní první lis (1991)

Obr. 2 – Staré budovy v roce 1995
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Briketování měkkých 

objemných odpadů

Briketovací lisy BRIKLIS slisováním 
velmi objemných materiálů jako polyu-
retan, polystyrén, krátká přírodní textilní 
vlákna a prach z odsávacích systémů 
zhutní tento objemný odpad až 50 krát. 
Lisy sníží náklady za přepravu a ulo-
žení na skládkách. Pracují v ČR napří-
klad v GRUPO ANTILIN BOHEMIA, a.s. 
Chrastava a ve fi rmě HP -Pelzer Žatec.

Briketování kovových odpadů

Přeměnu odpadu na nový výrobek 
nebo polotovar pro další zpracování 
či snadnější manipulaci umožňuje rov-
něž briketování. Lisy BRIKLIS umož-
ňují zpracování krátkých třísek z ob-
rábění, vrtání nebo řezání oceli, litiny, 
hliníku, barevných kovů, drátků z pneu-
matik a brusných kalů. Při lisování na li-
sech BrikStar je možné vytlačit a za-
chytit řezné kapaliny až do 5 % vlhkosti 
v briketách. Brikety se používají jako 
přímá náhrada zlomkového kovu ve slé-
várnách. Pro lisování hliníkových tří-
sek tlakem až 140 MPa jsou určeny lisy 
BrikStar CM, lisy BrikStar METAL li-
sují třísky z obrábění litiny, oceli nebo 
barevných kovů a brusné kaly tlakem 
až 400 MPa. Lis METAL byl v roce 2008 
oceněn cenou GRAND PRIX na vele-
trhu FOR WASTE v Praze. Lisy pracují 
v automobilkách, závodech leteckého 
průmyslu, slévárnách, železárnách a ko-
vošrotech po celém světě.

Jednoúčelové stroje

Tato zařízení jsou konstruována 
na přání zákazníků. Jedním z nich je 
např. lis ve fi rmě Geo Fischer v Ně-
mecku, vyrábějící 30 mm tablety se zu-
šlechťujícími přísadami pro použití 
při tavbě ve slévárnách. Ve Švýcarsku 
v Christ + Heiri AG Salzach lisují jemné 
ocelové špony a brusné kaly z výroby 
součástek pro hodinky. Lisy HLS ME-
TAL 3000 zpracovávají nejen kovové 
třísky, ale i ocelové drátky získané z re-
cyklace pneumatik silou 5 000 kN. 

Strategie BRIKLIS

Zásada pro obchodní strategii BRIKLIS 
je být stále blízko zákazníka, nabízet mu 
produkty šité na míru a řešit jeho po-
žadavky a problémy. Není důležité, zda 
chce zákazník briketovat dřevo, slámu, 
papír, obaly či kovy. Firma umí lisovat 
většinu požadovaných odpadů. Do-
dávané technologie jsou původní, vy-
šly z jejich výzkumu, vývoje a projekce. 
Firma poskytuje servis i na starší typy 
lisů. Na skladě drží náhradní díly i pro 
lisy více než 10 let staré. BRIKLIS je 
fi rma s moderním zázemím poskytují-
cím záruku kvality.

Firma KAPMWERTH 

UMWELTTECHNIK

Tato německá společnost se sídlem 
v Bad Laeru se již od roku 1961 za-
bývá vývojem a výrobou produktů 
na zhutňování, přepravu a likvidaci od-
padů. Česká fi rma BRIKLIS Malšice je 
výhradním zástupcem fi rmy KAMP-
WERTH na českém a slovenském trhu 
od roku 2008. Dlouhodobé zkušenosti 
fi rmy KAPMWERTH při výrobě lisů 
PRESTO pak přinášejí uživatelům vý-
hody především ve spolehlivosti a jed-
noduché obsluze zařízení.

Lisovací kontejnery PRESTO lze vý-
hodně využít tam, kde se vyskytuje 
velké množství průmyslového nebo 
jemu podobného odpadu. Firma vyrábí 
jak samolisovací zařízení, která jsou 

pevně spojena s kontejnerem a zhut-
ňují materiál pomocí horizontálně ulo-
žené lisovací desky, ale také stacionární 
lisy, ke kterým jsou připojovány velko-
objemové přepravní kontejnery. Jed-
nou z modifi kací jsou i mobilní samo-
lisovací kontejnery na mokrý odpad, 
které lze využít v nemocnicích a do-
mech pro seniory pro zhutňování hygi-
enického odpadu, ve velkých obchod-
ních domech a centrálních skladech 
pro lisování obalů se zbytky ovoce, ze-
leniny a květin nebo ve velkých výrob-
ních závodech, kde vzniká vodou na-
sáklý odpad. Kontejnery se vyznačují 
odlišnou konstrukcí lisovacího štítu 
a umístěním všech ovládacích prvků 
mimo vlhkou část. 

Horizontální balíkovací lisy  PRESTO 
jsou používány pro ekonomicky efek-
tivní likvidaci velkého množství pa-
píru, kartonů a lepenek a plastů přede-
vším v případech, kdy není k dispozici 
dostatek prostoru. Odpad je lisován 
do silně zhutněných balíků daných roz-
měrů, které se dají dobře skladovat 
a transportovat a které tak následně 
významným způsobem redukují ná-
klady na skladování a dopravu. Použí-
vají se v podnicích zabývajících se výro-
bou papíru, kartonáže nebo papírových 
obalů a v provozovnách odpadového 
hospodářství, u obchodních řetězců, 
supermarketů a distribučních a zasila-
telských fi rem.

Dalšími výrobky jsou dále zdvi-
hací výklopná zařízení pro velký roz-
sah odpadových nádob, odvodňovací 
lisy, které lze výhodně uplatnit ve fi r-
mách, které potřebují zbavit odpad 
přebytečné vody, dále stroje na liso-
vání PET lahví do kontejnerů a zařízení 
na drcení dřevěného odpadu jako pa-
lety, nábytek apod.

Samostatnou kapitolou jsou pak do-
dávky překladových stanic odpadu, 
které se instalují hlavně tam, kde je ne-
zbytné dopravovat odpad na velké 
vzdálenosti.

Jana Šmejkalová

Obr. 4 – Nový lis z roku 2011

Obr. 5 – Drcení a lisování papíru Obr. 6 – Papírové brikety
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Minulost a budoucnost 
papírny Aloisov
V průběhu své dlouhé historie vystřídala papírna v Aloisově 
nedaleko Šumperka celou řadu majitelů a prošla horšími i lep-
šími obdobími své existence. Zhruba před rokem ji v rámci 
konkursního řízení odkoupila akciová společnost  MELECKY 
zaměřující se na výrobu papírových voštin a produktů z to-
hoto materiálu. Koupila ji tedy společnost vlastněná „papí-
renskou“ rodinou, která se již ve třetí generaci angažuje ve vý-
robě nebo zpracování papíru. Tato společnost v Aloisově nyní 
opět naplno rozjela výrobu stěžejní výrobní náplně papírny, 
zahrnující bílé i barevné strojně hlazené nenatírané grafi cké 
papíry a kartony.

Historie papírny v Aloisově

Osada Aloisov náležející k vesnici Bohdíkov byla založena 
koncem 18. století knížetem Aloisem z Lichtenštejna a v její 
blízkosti byla vybudována železná huť. Místní rudná ložiska 
ale nebyla příliš kvalitní a velmi rychle se vyčerpávala, takže 
když v roce 1873 huť vyhořela, rozhodl její majitel Johann 
z Lichtenštejna o její přeměně na papírnu. Přestavba byla za-
hájena v roce 1880 nájemcem Adolfem Kargerem a už v ná-
sledujícím roce 1881 v nové papírně započala výroba na jed-
nom papírenském stroji. Provoz druhého stroje byl zahájen 
o pět let později. V té době se papírna zaměřovala na výrobu 
balicích a tiskových papírů. Za dalších čtrnáct let v té době 
již prosperující podnik jeho nájemce odkoupil a dal mu ná-
zev Továrna na papír a lepenku, Adolf Karger, Aloisov u Rudy 
nad Moravou. K papírně patřila ještě lepenkárna v Hrabe-
nově a brusírna dřeva v Hradci u Jeseníku.

V roce 1917 byla aloisovská papírna vybavena třetím papí-
renským strojem původně určeným k výrobě střešní lepenky, 
který byl pro účely aloisovské výroby dodatečně přebudo-
ván. V následujících letech se výroba soustřeďovala na tis-
kové, psací, dopisnicové, kalandrové a dutinkové papíry, 
a dále modrý papír na balení zápalek, kuléry, afi šový papír 
a další druhy. V roce 1928 počet zaměstnanců papírny vzrostl 
na 320 osob, ale v bezprostředně následujícím období hos-
podářské krize v letech 1929 – 33 byl provoz papírny omezen. 
Během let 1934 – 36 bylo strojní zařízení papírny doplněno 
starým kalandrem ze zrušené papírny a příčnou řezačkou, ale 
na další investice chyběly fi nanční prostředky.

Během 2. světové války došlo opět k omezení výroby v dů-
sledku odsunu asi 50 dělníků na práci do Německa. V té době 
papírna kromě balicího papíru produkovala také papír na vý-
robu kufrů, který byl vyvážen převážně do Německa. Firma 
byla podílníkem koncernu Spojených papíren v Praze a čle-
nem kartelu pro prodej lepenky Kartonia. Po osvobození, 

vzhledem k tomu, že majiteli podniku byli Němci, přešla pa-
pírna do národní správy. Dědičky Hany Kargerové se ale 
proti konfi skačnímu výměru odvolaly, takže konečné roz-
hodnutí o znárodnění vstoupilo v platnost až v roce 1948, 
zaměstnanci podniku potom odhlasovali začlenění podniku 
do Moravských papíren a posléze se fi rma stala součástí 
nově vzniklého národního podniku Moravskoslezské papírny. 
V roce 1950 byl potom závod Aloisov začleněn do skupiny 
Olšanských papíren n. p.

Od konce války pracovaly v závodě pouze dva papí-
renské stroje, třetí byl uveden do provozu až v roce 1948. 
V roce 1950 potom byl v papírně instalován automat na vý-
robu skládaček zakoupený už v roce 1943, ale do té doby 
nevyužívaný. Byla také zastavena nerentabilní výroba ruční 
lepenky na zastaralém zařízení. V roce 1956 byly vařáky a ko-
lové mlýny nahrazeny rozvlákňovacím zařízením a usku-
tečnily se také generální opravy prvního a druhého papí-
renského stroje. V šedesátých letech byla postavena parní 
turbina a bylo instalováno moderní zařízení na zachycování 
vláken z odpadních vod. Aloisovská papírna jako první v Čes-
koslovensku tehdy na všech svých strojích úspěšně vyzkou-
šela používání polyesterových odvodňovacích sít, což snížilo 
její výrobní náklady. S dobrým výsledkem vyzkoušela ve vý-
robě experimentálně ověřeným dávkováním polyminu také 
chemizaci.

V sedmdesátých letech bylo rozhodováno o budoucnosti 
a další koncepci závodu Aloisov. Bylo rozhodnuto, že jeho 
výrobním programem zůstane i nadále papírenská výroba 
s tím, že bude třeba vypracovat a postupně realizovat roz-
sáhlý program modernizace strojně technologického vyba-
vení. Proto byl v roce 1980 odstaven provoz nevyhovujícího 
zařízení na výrobu dřevoviny, budova byla adaptována a in-
stalováno bylo zařízení na rozvlákňování surovin potřebných 
pro stávající výrobu papíru. Pro zlepšení kvality provozní 
vody byl uveden do provozu KINEY-FILTR, který podstat-
ným způsobem zvýšil provozuschopnost kotelních jednotek. 
Byla také naplánována náročná rekonstrukce papírenského 
stroje I, která měla být zahájena v roce 1983, ale nakonec byl 
v polovině osmdesátých let v Aloisově nainstalován nový pa-
pírenský stroj tuzemské výroby PAPCEL. V té době aloisovská 
papírna vyráběla dřevité a bezdřevé papíry, fasciklové a sací 
kartony, kalandrovaný papír hadrový i osinkový, barevné ná-
črtkové papíry pro školní potřeby a některé další druhy.

Po roce 1989 došlo v rámci první vlny privatizace k po-
stupnému odprodeji jednotlivých výrobních závodů národ-
ního podniku Olšanské papírny a papírna v Aloisově se tak 
stala součástí společnosti MORPA, která vznikla v roce 1996. 
Hned v následujícím roce 1997 byl ale v průběhu katastro-
fálních povodní na Moravě zaplaven nejenom mateřský zá-
vod společnost MORPA, ale částečně také papírna v Aloi-
sově. Tato skutečnost byla, vedle toho, že vedení společnosti 
MORPA pracovalo velmi špatně, jedním z dalších důvodů, 
proč byla tato společnost uvedena do konkursu. Papírna Aloi-
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sov se tak v roce 2000 opět stala součástí společnosti Olšan-
ské papírny, která ovšem v té době měla včetně Aloisova už 
jen pět výrobních závodů. Aloisovská papírna v následujících 
letech pokračovala v hlavní orientaci na výrobu nenatíraných 
bezdřevých, dřevitých a recyklovaných papírů a kartonů, ze-
jména voluminózních, a barevných papírů. Ve velké míře 
zpracovávala sběrový papír, ale její specialitou byl také papír 
z jednoletých rostlin vyráběný z konopí, trávy nebo bavlny. 
Když potom byl v roce 2008 vyhlášen konkurs také na Ol-
šanské papírny, vstoupila do hry opavská akciová společnost 
 MELECKY a papírnu Aloisov v září roku 2010 v rámci kon-
kursního řízení odkoupila.

Současnost a budoucnost papírny

Přestože tato společnost podniká v příbuzném oboru, aloi-
sovskou papírnu nekupovala se záměrem ji převést na vý-
robu recyklovaných testlinerů, které jsou používány při vý-
robě produktů Fixboard z jejího programu, i když se tyto 
vrchní krycí papíry se v Aloisově vyráběly už dříve. Cílem akvi-
zice bylo zachovat v papírně Aloisov její stávající stěžejní vý-
robní náplň, kterou jsou strojně hlazené nenatírané grafi cké 
papíry a kartony i v barevných modifi kacích a dále speciální 
papíry, které jsou standardními výrobky spadajícími do ka-
tegorie papírů bezdřevých, recyklovaných nebo s obsahem 
dřevoviny. 

Filosofi í nového majitele papírny, a. s. MELEC KY, který 
převzal také všechny její zaměstnance, je vyrábět opera-
tivně, rychle a efektivně. Tedy tak, aby tento papírenský vý-
robní závod postupně získal zpátky všechny zákazníky, kteří 
byli v uplynulých letech nuceni barevné papíry nakupovat 
v Anglii a dalších evropských zemích, protože v Aloisově byla 
jejich výroba utlumena. Proto by se v papírně Aloisov měla 
nyní dále rozvíjet výroba barevných papírů na bázi primár-
ních i sekundárních surovin, zejména recyklovaných barev-
ných kartonů v plošných hmotnostech 170 – 240 g/m², ale 
i vyšších, až do 300 g/m². Produktový nabídkový sortiment 
by měly v určité míře dále rozšířit také různé speciální papíry, 
jako jsou například střelecké kartony, jejichž výroba v Aloi-
sově probíhala už koncem 90. let minulého století, a jako 
doplňkový sortiment také určité typy papírů, které jsou vy-
užívány při výrobě voštin. Ve všech uvedených případech 
se jedná o papíry nenatírané. Papírna Aloisov chce zkrátka 

se svými novým produkty vstoupit na trh v těch segmentech, 
ve kterých vidí určitý volný prostor a z toho vyplývající ob-
chodní příležitosti. Velký důraz je z důvodu silné konkurence 
na trhu kladen také na dosahování co nejvyšší kvality pro-
dukce. Proto jsou na nejbližší období naplánovány také vý-
razné investice zejména do oblasti měření a kontrolingu. 

Při výrobě bude v aloisovské papírně jako druhotná suro-
vina využíván nejenom nakupovaný sběrový papír, ale nyní 
také kartonážní odpad vznikající při výrobě voštin v sester-
ském výrobním závodě společnosti MELECKY ve Vítkově. 
Na tomto místě je třeba zdůraznit, že výroba papíru v Aloi-
sově splňuje všechny ekologické předpisy a požadavky vy-
plývající ze zajištění trvalé udržitelnosti životního prostředí. 
Papírna má vybudován velice sofi stikovaný několikastupňový 
systém čištění odpadních vod tvořící jakýsi uzavřený okruh. 
Kaly z čistírny odpadních vod vznikající při výrobě barevných 
papírů jsou používány jako plnidlo do papírů používaných 
na výrobu voštin, čímž dochází k úsporám nákladů na likvi-
daci odpadů. Samozřejmě se jedná o zpracované kaly ze se-
dimentace, biologické kaly musí být ekologicky likvidovány 
podle platných předpisů. Vzhledem k tomuto svému ekolo-
gickému přístupu k výrobě papíru požádala aloisovská pa-
pírna nedávno o udělení certifi kací FSC a Modrý anděl.

Po akvizici byla papírna Aloisov zařazena do skupiny 
 MELECKY Group jako jeden z jejích výrobních závodů. V létě 
letošního roku ale došlo ke změně, protože bylo provedeno 
její organizační oddělení a členem skupiny nyní bude jako sa-
mostatná společnost Papírna Aloisov a. s. -di-

Oddělení dřeva, celulózy a papíru Ústavu chemie a tech-
nologie makromolekulárních látek na Fakultě chemicko-
technologické Univerzity Pardubice vyhlašuje 8. licenční 
studium „Základy technologie výroby vláknin, papíru a le-
penek a jejich zpracování“.

Studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifi kaci 
pracovníků s vysokoškolským vzděláním, popř. se středo-
školským vzděláním s maturitou, kteří pracují v celulózo-pa-
pírenském nebo zpracovatelském oboru. Přednášky zamě-
řené na základní poznatky z papírenské technologie budou 
obsahovat následující témata:
• Charakterizace vláknité surovinové základny a technolo-

gie výroby vláknin
• Technologie výroby papíru, lepenek a procesy jejich 

zpracování
• Environmentální a výrobní problémy celulózo-papíren-

ské výroby v praxi

Licenční studium je třísemestrové a zahrnuje 7 třídenních 
soustředění v Pardubicích. Je zakončeno obhajobou závě-
rečné práce. Absolventům je poté vydáno osvědčení o ab-
solvování licenčního studia. Na výuce se vedle učitelů oddě-
lení dřeva, celulózy a papíru podílejí i odborníci z průmyslu.

Studium bude při dostatečném počtu zájemců zahájeno 
v únoru 2012. Přihlášky se přijímají do 1. 11. 2011. Před-
pokládané školné činí 25.000,- Kč. Další náklady (stravné, 
ubytování a cestovné) si hradí účastníci sami. Podle poža-
davků účastníků studia je možné zajistit ubytování na kole-
jích Univerzity Pardubice.

Přihlášky ke studiu přijímá a další informace poskytuje 
prof. Ing. František Potůček, CSc. (tel.: 466 038 016, fax: 
466 038 039, e-mail: frantisek.potucek@upce.cz).

Další informace jsou na webových stránkách Univerzity 
Pardubice http://www.upce.cz/fcht/uchtml/odcp/
informace-o-studiu/celozivotni-vzdelavani.html

Licenční papírenské studium v Pardubicích
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„Vyrovnání a konkursy“

V rubrice tohoto názvu publikoval časopis „PAPÍR“ v roce 1933 
desítky nikoli utajení podléhajících informací o vyrovnávacích 
řízeních či jen „vyrovnáních“ a o „konkurzních věcech“ či jen 
„konkurzech“ různých, v našem případě papírenských, pa-
pírnických a dalších k papíru blízko majících fi rem, tedy i tis-
kařských a tiskárenských. Přitom, přes jisté rozdíly, v principu 
však mnoha shodami a podobnostmi současnosti blízká byla 
zmíněná činnost v minulosti chápána v podstatě jako přiro-
zený jev při vědomí, že „vyrovnání“ jako částečné a stejno-
měrné uspokojení věřitelů dlužníkem, který nemůže ze svého 
jmění své závazky včas a řádně splnit, se liší od konkurzu, ma-
jícího účinky plného uspokojení věřitelů a zbavujícího dlužníka 
dluhu. Konkurz byl chápán coby soudem prováděné řízení 
na vyrovnání dlužníkových závazků likvidací jeho majetku.

„PAPÍR“ referoval svým čtenářům podrobně nejen o kon-
krétních případech s uvedením jmen účastníků, hodin a míst, 
kde se jednání konalo, ale přebíral k zveřejnění i sumarizující 
údaje vydávané státním ústavem statistickým.

Podle ofi ciálních sdělení bylo v roce 1932 vyhlášeno 
v ČSR 1435 konkursů: z toho připadalo 854 na Čechy, 376 
na Moravu a Slezsko, 171 na Slovensko a 34 na Podkarpatskou 
Rus. Aktiva a pasiva nebyla dosud zjištěna v 501 případech. 
Ve zjištěných 934 případech činila aktiva Kč 255,669.953, pa-
siva 406,883.374 Kč. V témže roce bylo vyhlášeno 4573 vy-
rovnání, z nichž připadá na Čechy 2010, na Moravu a Slez-
sko 1233, na Slovensko 1097 a na Podkarpatskou Rus 233. 
Aktiva a pasiva nebyla dosud zjištěna v 30 případech. Ve 
zjištěných případech činila aktiva 1,121,604.699 Kč, pasiva 
1,695,271.594 Kč.

Podle státního úřadu statistického bylo v dubnu 1933 vy-
hlášeno v ČSR 134 konkurzů. Z toho připadá na Čechy 76, 
na Moravu a Slezsko 38, na Slovensko 18 a 2 na Podkarpat-
skou Rus. Aktiva a pasiva nebyla dosud zjištěna v 50 přípa-
dech. Ve zjištěných 84 případech činila aktiva 28,432.928 Kč, 
pasiva Kč 44,438.710. V témže měsíci bylo vyhlášeno 295 vy-
rovnání, z nichž připadá na Čechy 122, na Moravu a Slez-
sko 103, na Slovensko 65 a na Podkarpatskou Rus 5. 
Aktiva a pasiva nebyla dosud zjištěna v 1 případě. Ve zjiš-
těných 294 případech činila aktiva 79,301.973 Kč, pasiva 
Kč 1,121,087.617.

Na jednáních nařizovaných často na 11. hodinu ranní 
do síní či úřadoven okresních či krajských soudů civilních 
a probíhajících za účasti jejich přednostů, vyrovnávacích 
správců, komisařů, soudních radů (advokát K. Novák, J. Sy-
řiště, notář B. Rudolf) v Praze i mimo ni (Chrudimi, Karlovy 
Vary), byly projednávány případy, kdy vyrovnání navrho-
val (byl tzv. navrhovatelem) např. J. Chýle, obchodník pa-
pírnickým zbožím, B. Moser, majitel knihkupectví, naklada-
telství a papírnictví v Praze II, O. Veselý, papírník ve Dvoře 
Králové n. L., R. Minařík, knihař a tiskař v Kladně, M. Marek, 
obchodník papírovým zbožím v Chebu atp.

Některá vyrovnávací řízení byla ukončena (např. F. Cho-
choly, knihaře a papírníka v Kolíně, neprotokolovaného ma-
jitele grafi ckých závodů v Pardubicích), zrušen byl konkurs 
na jmění B. Felixové, majitelky obchodu papírnického a ko-
berci v Klatovech, „zrušený bol konkurz fi rmy Braterská jed-
nota kníhkupecký a nakladatelský spolok úč. spol. v Bratislave 
pre nedostatok imania“, zrušením skončil též konkurz a po-
tvrzeno bylo vyrovnání sjednané mezi dlužníkem A. Friedma-
nem, papírníkem v Asevluši a jeho věřiteli a stejně dopadlo 
vyrovnání papírníka v Praze XII. Mirko Pažouta, bytem Bel-
gická 21 u Krajského soudu v Praze, Poříč č. 7, odděl. XV, dne 
2. února 1933 (časopis „Papír“ uveřejnil o tom informaci pod 

č. 9625/29 na straně 8, č. 4); jiná jednání zahajoval krajský 
soud v Berehově na návrh H. Duky, obchodníka papírovým 
zbožím ve Dvorech, další stání se zabývalo návrhem K. Be-
neše, papírníka v Mělníku; konala se zkušební stání, schůze 
věřitelů, vyjadřovali se soudní radové, např. krajských soudů 
obchodních, správcové podstat (advokát O. Czech) i úpadci.

Sotva bylo soudem potvrzeno vyrovnání dlužníka K. Mottla, 
knihkupce v Berouně, majitele závodu papírnického a košikář-
ského v České Třebové S. Lešingra, ukončeno vyrovnací ří-
zení J. Hořejše, majitele knihkupectví a obchodu se školními 
potřebami v Soběslavi, vyrovnání dlužníka E. Purkerta, továr-
níka v Zákupech, fi rmy technické továrny na papír, zboží, pa-
pír a lepenky, započalo vyrovnávací řízení o jmění pozůstalosti 
po Else Sausové-Poláčkové, obchodnici papírem v Praze II. 
Očekávané i překvapující výsledky nezřídka dramatických pro-
jednávání se objevily v aktivitách navrhovaných A. Čačíkem, 
obchodníkem papírem v Kunovicích nebo R. Schwabem, knih-
tiskařem v Hazlově.

Konkurz byl prohlášen na jmění A. Turečkové, majitelky pa-
pírnictví v Prostějově, a na návrh T. Brauneho, obchodníka 
papírem v Teplicích, knihtiskaře E. Dobrovolného v Kromě-
říži, P. Steina, obchodníka papírem v Praze II., býv. obchod-
níka papírem v České Lípě, proběhla příslušná řízení, včetně ří-
zení o jmění A. Wiesnera, majitele knihtiskárny v Praze II. Mezi 
skončenými vyrovnáními se objevilo i jméno kladenského knih-
kupce A. Skalického, V. Renčové, majitelky papírnického ob-
chodu v Písku, potvrzeno bylo prohlášení fi rmy Meslina a Pal-
lige, továrna na lepenku a papír v Nové Bystřici a nucené 
vyrovnání fi rmy Průmysl papírnický a kartonážnický Zehardt 
a Morsch v Libouchci. V nekonečném koloběhu projednáva-
ných kauz neušlo regionální pozornosti též vyrovnání J. Fle-
sara, papírníka v Týništi n. Orlicí, Vokolka a syn, závody knihtis-
kařské a papírnické Pardubice a rozruch, až překvapení širšího 
rozsahu vzbudilo krachu blízké nucené vyrovnání známého 
pražského nakladatelství Aventinum dr. O. Štorcha-Mariena.

Za zmínku stojí a od věci, o níž výše informováno, není 
též oznámení v rubrice „Různé zprávy“ časopisu „PAPÍR“. 
„Mojmír Urbánek, česká nototiskárna, litografi e, kameno-
tiskárna a nakladatelství, společnost s r. o. v Praze, usnesla 
se na valné hromadě dne 3. září 1932 na zrušení a likvidaci. 
Podle par. 91 zák. ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. z., vyzývají 
se všichni věřitelé této společnosti, aby případné své pohle-
dávky u likvidátora Josefa K. Urbánka v sídle fi rmy v Praze II., 
Jungmannova tř. čís. 34, do tří měsíců přihlásili. V Praze, dne 
6. dubna 1933“.

Neméně zajímavý je i fakt, že domácí problematika okolo 
konkurzů a vyrovnání byla sledována v souvislosti s podobnou 
situací v zemích sousedících s ČSR. Viz statistiku převzatou 
z Neue Presse z  6. V. 1933 o stavu insolvence v Rakousku (str. 
12, č. 5 „PAPÍRU“), v níž konstatováno, že „v pěti týdnech mě-
síce dubna 1933 bylo zahájeno 326 vyrovnání a 105 konkursů. 
Týdenní průměry činily tedy 65.2 vyrovnání a 21 konkursů 
proti 77 a 24 v měsíci předchozím a 94.75 a 24 v dubnu 1932. 
V 67 případech vzešel konkurs z vyrovnání. Pro nedostatek 
podstaty zamítnuto 308 konkursních návrhů“

 -KH-
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Papírny v Mladých Bukách

1. papírna

Na vlčickém panství v obci Mladé Buky (Jungbuch) a na řece 
Úpě byla ke konci 17. století zřízena nejstarší papírna. Prvním 
známým papírníkem byl Jan Köhler, o němž je pouze známo, 
že roku 1694 (spolu s okolními papírníky) poslal České ko-
moře žádost o zrušení nebo snížení přirážky na papír. Po 
něm byl pachtýřem papírny Pavel Gabriel, ale již v roce 1700 
ji prodalo schwarzenberské panství Melicharu Peschkemu 
z Trutnova, který tam vlastnil papírnu. Tu ale byl nucen poz-
ději předat synovi předchozího majitele F. Budingera, s jehož 
vdovou se oženil. V roce 1718 prodal papírnu v Mladých Bu-
kách svému synovi Janu Peschkemu, ale protože ten byl ne-
mocen, postoupil ji před svou smrtí r. 1731 bratrovi Josefu P. 
se všemi právy a povinnostmi. Avšak ani ten se nedožil dlou-
hého věku a po jeho smrti roku 1744 se ujala papírny vdova 
Veronika P. a vedoucím závodu se stal příbuzný Jan Peschke. 

Papírna v té době (1746) vyráběla 50 balíků různých pa-
pírů (20 konceptního, 21 savého a zbytek kancelářského, poš-
tovního aj.) a část produkce exportovala do Vratislavi. Teprve 
v roce 1759 prodala vdova papírnu svému synovi Františku 
Peschkemu, který s okolními papírníky protestoval u guber-
nia proti záměru A. Kieszlinga postavit v Broumově novou 
papírnu s odůvodněním, že by trpěli nedostatkem hadrů, což 
by negativně ovlivnilo i cenu papíru. 

Podle zprávy z r. 1782 byla papírna v dobrém stavu 
a v roce 1798 se zde vyrobilo 158 balíků papírů (poštovního, 
tiskového, konceptního, barevného, savého) a také 50 kop 
šedé lepenky a 30 kop leštící lepenky. Roku 1799 postoupil 
majitel papírnu svému synovi Josefu Peschkemu – za něhož 
se konalo vyšetřování papírenských zlořádů a byla mu udě-
lena značná pokuta. Roku 1811 žádal s ostatními okolními 
papírníky gubernium o opatření k zamezení vývozu hadrů, 
ale žádost byla odmítnuta s tím, že porušení zákazu ilegál-
ního vývozu hadrů nebylo prokázáno. Papírník P. roku 1817, 
ještě dlouho před svou smrtí prodal papírnu bratrovi Fran-
tišku P., který byl současně uváděn jako papírník v Mladých 
Bukách a Čisté. Z roku 1845 je pak znám rozsah výroby: 
150 balíků kancelářského a konceptního papíru. Jeho nástup-
cem se stal syn František P. ml. a ten byl posledním papírní-
kem v Mladých Bukách z rodu Peschkeů. Papírnu pak koupil 
František Koch a za něj r. 1861 zanikla požárem. 

Ze zachovalých fi ligránů je možno uvést ten z počátku 
18. století, s dvojitým W a pod ním vévodskou korunu a také 
schwarzenberský znak s korunou a kolem něho ovinutý řád 
zlatého rouna. Z roku 1618 pak zřejmě pochází dvojitý fi li-
grán s poštovním panáčkem a s uvedeným znakem.

Roku 1871 zakoupil zde mezitím vybudovanou přádelnu 
lnu Johann Etrich z Trutnova a přeorientoval ji na zpracování 

juty. Později (r. 1906) zde již byla i přádelna, skárna, tkal-
covna, úpravna a výrobna pytlů a za 2. světové války, kdy to-
várna pracovala pro válečné potřeby, zpracovávala sulfi tový 
přádelní papír. Od roku 1946 se sem znovu vrátil len a vy-
ráběly se lněné dekorační tkaniny, šatovky, ubrusy, utěrky 
a kepry. Po znárodnění v roce 1945 byl závod začleněn nej-
prve do n. p. České lnářské závody se sídlem v Trutnově, 
v roce 1949 do n. p. Lenka a v roce 1958 zpět do n. p. Texlen 
Trutnov jako závod 13. Nakonec byl provozován pod názvem 
Texlen-Lena až do roku 2009, kdy zanikl.

2.papírna

Po zkáze první papírny požárem výroba papíru v obci neza-
nikla, ale v brzké době zde vznikly další dvě papírny. Nejprve 
byla r. 1886 založena papírna J. A. Fiebingerem (který rov-
něž vlastnil a provozoval brusírnu v Horním Maršově a poz-
ději i brusírnu s výrobou asfaltované střešní krytiny, dnes 
známou jako KRPA Dehtochema). Ten zde vybudoval bru-
sírnu se 4 dřevobrusy, kde vyráběl bílou i hnědou dřevovinu, 
kterou zčásti exportoval a k produkci dřevité lepenky poří-
dil 3 lepenkové stroje a další provozní zařízení (2 holandry, 
3 satinovací stroje, rafi nér aj.). Dřevovina se zde brousila 
i po roce 1945, kdy byl závod přidružen do Krkonošských pa-
píren, avšak v roce 1953 byl přestavěn na prádelnu, přičemž 
bylo nenáhradně zničeno i vodní dílo. V roce 1993 provo-
zovnu koupil od Fondu národního majetku pan Petr Luká-
ček a celou prádelnu opravil, zmodernizoval a provozuje ji 
až do současnosti.

Jak bylo zmíněno, již v roce 1890 vznikla z původní bru-
sírny dřeva (dle jiné verze z obilného mlýnu) další fi rma Fer-
dinanda Schmidta, ale její další osud bude uveden mezi pa-
pírnami Svobody nad Úpou. Ing. Miloslav Vítek
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Export, import a spotřeba 
za první čtvrtletí roku 2011
Z porovnání výsledků prvního čtvrtletí 2011 se stejným obdo-
bím roku loňského je zřejmé, že došlo ke snížení u většiny sle-
dovaných statistických ukazatelů (dovoz, vývoz, spotřeba). 
Vypovídají o tom mj. i níže prezentované tabulky.
Pro pořádek uvádíme, že spotřeba je defi nována následují-
cím vztahem:
Spotřeba = výroba – export + import
(kromě sběrového papíru, kde je spotřeba hlášena výrobci)

Vlákniny

• Export
Vývoz vláknin za první čtvrtletí 2011 se snížil o 15 %, z toho 
export chemických buničin klesl na 86 %. Vývoz sběrového 
papíru se zvýšil v důsledku nižší tuzemské spotřeby o dalších 
12 procent.
• Import
Celkový dovoz vláknin v porovnání se stejným obdobím 
roku 2010 stoupnul o 11 % (hlavně z důvodu poklesu výroby 
dřevoviny), dovoz buničin však vykázal pokles o 5 %.
Přes snížení tuzemské spotřeby stoupnul dovoz sběrových 
papírů o 26 %, ve hmotných jednotkách se však jedná pouze 
o 4 335 t.

• Spotřeba
V oblasti vláknin celkem došlo k meziročnímu zvýšení o 15 pro-
cent, ale u spotřeby sběrového papíru na výrobu papírů a le-
penek je zaznamenán další pokles o 1 %.

Papíry a lepenky

• Export
Celkový vývoz papírů a lepenek poklesnul v porovnávaném 
období letošního a loňského roku o 4 %. U grafi ckých pa-
pírů je vykazován meziroční pokles o 22 %, u ostatních pa-
pírů a lepenek (včetně balicích a surovin na VL) činí ale po-
kles exportu jen 1 %.
• Import
Celkový dovoz papírů a lepenek vykazuje ve sledovaném ob-
dobí mírný pokles jen o 3 %. Dovoz grafi ckých papírů proti 
situaci před rokem ale zaznamenal poklesl o 11 %, ostatních 
papírů a lepenek však bylo dovezeno o 3 % více.
• Spotřeba
V návaznosti na výsledky výroby (pokles o 4 %) dochází 
v porovnání 1. čtvrtletí roku 2011 a 2010 i ke snížení cel-
kové spotřeby papírů a lepenek o 3 %. U grafi ckých papírů 
jde dokonce o pokles o 16 % (tuzemská výroba klesla o 49 % 
a dovozy o 11 %). U ostatních papírů a lepenek (balicí a oba-
lové papíry a suroviny na VL) však je zaznamenán vzestup 
spotřeby o 9 %.

 

EXPORT IMPORT

CONSUMPTION/

SPOTŘEBA

2011 2010 11/10 2011 2010 11/10 2011 2010 11/10

Corrugated board
Vlnitá lepenka 21 861 16 381 1,33 19 841 8 646 2,29 102 214 107 000 0,96

Table 3. Corrugated boards in tons
Tab. 3.  Vlnité lepenky (v tunách)

 

EXPORT IMPORT

CONSUMPTION/

SPOTŘEBA

2011 2010 11/10 2011 2010 11/10 2011 2010 11/10

Graphic papers
Papíry grafi cké 19 862 25 579 0,78 126 731 141 909 0,89 121 975 145 756 0,84

Personal hygiene papers
Papíry hygienické, tissue 447 633 0,71 2 782 2 837 0,98 3 256 5 491 0,60

Other paper and paperboard
Ostatní papíry a lepenky 151 119 152 611 0,99 168 302 162 978 1,03 191 432 175 934 1,09

Total
Celkem 171 428 178 823 0,96 297 815 307 724 0,97 316 663 327 181 0,97

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

 

EXPORT IMPORT

CONSUMPTION/

SPOTŘEBA

2011 2010 11/10 2011 2010 11/10 2011 2010 11/10

Chemical pulp
Buničiny 89 102 103 478 0,86 37 218 39 981 0,95 125 526 111 469 1,13

Total pulp
Vlákniny celkem 92 140 108 468 0,85 48 536 43 844 1,11 134 760 117 384 1,15

Waste paper
Sběrový papír 120 946 107 679 1,12 21 001 16 666 1,26 83 909 84 806 0,99

Table 1 – Pulp in tons 
Tab. 1 – Vlákniny (v tunách)
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Vlnité lepenky

• Export
U oboru vlnitých lepenek je už možné pozorovat výrazné 
zlepšení ukazatele vývozu (o 33 %) oproti stejnému období 
roku 2010.
• Import
Dovoz u vlnité lepenky se rovněž výrazně zvýšil (o 129 pro-
cent), avšak ve hmotných jednotkách se jedná jen o 11 199 t 
a celkově je import nižší než vývoz.
• Spotřeba
V návaznosti na pokles tuzemské výroby ze 114 735 
v roce 2010 na 104 234 t letos (tedy o 9 %) dochází u VL také 
k poklesu spotřeby v ČR a to o 4 %.

Více však o vývoji českého papírenského průmyslu v letoš-
ním roce napoví až pololetní statistické údaje.

M. Lešikar, K. Renner

Exports, Imports and Consumption 
for the First Three Months of 2011
The statistical data found from the period under considera-
tion (fi rst three months of 2011 are compared to fi rst mon-
ths of 2010) note the decreasing in almost all results as you 
can see in the table.
The consumption fi gures are defi ned by following relation:
Consumption = production – export + import
(not including waste paper, for which the consumption is re-
ported by producers)

Pulp

• Export
The export of total pulp declined by 15 %, the export of che-
mical pulp declined to 86 % of the 2010 level. The export of 
recovered paper grew up by 12 % actually as a consequence 
of lower domestic consumption.
• Import
The total import of pulp increased by 11 % (mainly as a con-
sequence of the termination of ground wood production), 
but the import of chemical pulp declined by 5 %.
Substantial growth (26 %) was noted in the import of waste 
paper although the domestic consumption decreased, but in 
fact it represents only 4 335 tons.
• Consumption
Pulp consumption increased by 15 %, but the consumption 
of waste paper declined by another 1 %.

Paper and Board

• Export
In this category we cannot see a movement towards better 
results. The export of paper and board declined by 4 % du-
ring the fi rst three months of 2011 compared to the same 
period of 2010. A decline by 22 % was registered in graphic 
papers, the export of other paper and board is stagnating  
(-1 %).
• Import
Total import of paper and board declined slightly by 3 % du-
ring the mentioned period. Also the import of graphic pa-
pers is about 11% lower than a year before, but the import of 
other kinds of paper and board increased by 3 %.
• Consumption
During the fi rst quarter of 2011 the consumption was by
3 % lower than last year, especially graphic paper decreased 
by 16 %. Other paper grades show an increase by 9 %.

Corrugated board

• Export
The export of corrugated board increased considerably by 
33% in comparison with the situation last year.
• Import
The corrugated board import increased strongly by 129 %, 
but it represents only 11 199 tons and it is in fact a less 
amount than exported.
• Consumption
Due to the decrease of the domestic production by 9 % is re-
gistered also a decline of the consumption by 4 %.

-KR-

Výpadok výroby fl utingu ovplyvnil 
štatistiku SR za 1. štvrťrok 2011
V 1. štvrťroku 2011 vyrobilo 11 fi riem združených v Zväze 
celulózo -papierenského priemyslu (ZCPP) Slovenskej repub-
liky spolu 193 887 ton papiera a lepenky, oproti 220 831 to-
nám v 1 štvrťroku 2010. Medziročne tak zaznamenali 
za prvý štvrťrok pokles celkovej výroby v tonách o 12,2 %. 
Príčinou bolo uzatvorenie výroby polochemického fl utingu 
v marci 2010 v závode Smurfi t Kappa Štúrovo, a. s. Pokles 
sa prejavil v sortimente baliacich a obalových papierov, kde 
vyrobených 15 071 ton bolo o 65,8 percent menej ako pred 
rokom. Naopak v sortimente grafi ckých papierov zazname-
nali fi rmy 1,8 % medziročný rast, keď vyrobili 144 094 ton 
týchto papierov. Mierny pokles o 1,6 % sa prejavil aj v sor-
timente hygienických papierov, keď sa ich vyrobilo za prvý 
štvrťrok 2011 spolu 34 722 ton.

Celkové tržby za 1. štvrťrok 2011, napriek výpadku Štú-
rova, narástli v medziročnom porovnaní o 0,6 percenta, keď 
sa zvýšili z 207,964 milióna EUR v 1.Q. 2010 na 209,276 mi-
lióna EUR v 1.Q.2011. Export však poklesol o 9,7 per-
centa zo 174,196 mil. EUR na 157,365 mil. EUR a dosiahol 
75,19 -percentný podiel na celkových tržbách. Informoval 
o tom generálny sekretár ZCPP SR Ing. Juraj Dlhopolček.

,,Najviac sa po kríze darí sortimentu grafi ckých papierov. 
Na spotrebe hygienických papierov sa však negatívne podpí-
salo šetrenie obyvateľstva i zvýšená DPH. Odvetvie čelí zvyšu-
júcim sa cenám energií a neprimeraným tlakom obchodných 
reťazcov na ceny. Sortiment baliacich papierov zas postihol 
výpadok Štúrova. Napriek nerovnomernému vývoju odvet-
via, očakávame jeho ďalší rast. Odvetvie má veľmi dobrú vý-
robnú základňu a zhodnocuje predovšetkým domácu drevnú 
surovinu, čím vytvára vysokú pridanú hodnotu. Rizikom je 
však neprimeraný rast cien vstupov – predovšetkým energií 
a pohonných hmôt, ako aj obmedzenie reálnej kúpyschop-
nosti obyvateľstva aj inštitúcií a fi riem, v dôsledku úsporných 
vládnych opatrení“, konštatoval J. Dlhopolček.

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypraco-
vaním štatistických údajov pre ZCPP SR, fi rmy za 1.štvrť-
rok 2011 spracovali spolu 751 395 m³ drevnej hmoty. Zá-
roveň zužitkovali 15 889 ton zberového papiera z domácich 
zdrojov a 8 265 ton z dovozu. Celkové tržby za 1. štvrť-
rok 2011 narástli v medziročnom porovnaní o 0,6 per-
centa, keď sa zvýšili z 207,964 milióna EUR v 1. Q. 2010, 
na 209,276 milióna EUR v 1. Q. 2011. Export však pokle-
sol o 9,7 percenta zo 174,196 mil. EUR na 157,365 mil. EUR 
a dosiahol 75,19 -percentný podiel na celkových tržbách. 
Kým za 1. štvrťrok 2009 vyrobil jeden pracovník tovar v hod-
note 55 717 EUR, za rovnaké obdobie roku 2011 to bolo už 
67 709 EUR. Produktivita práce z výroby tovaru na pracov-
níka sa zvýšila o 21,5 %, pri raste miezd o 14,3 % a poklese 
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stavu zamestnancov o 15,1 %. Koncom prvého štvrťroka 2011 
zamestnávalo 11 fi riem ZCPP SR spolu 2 915 pracovníkov, 
s priemernou mesačnou mzdou 1 156 EUR. Firmy preinves-
tovali v tomto období 7,707 mil. EUR.

Celulózovo -papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším 
odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 fi riem združe-
ných v Zväze celulózo -papierenského priemyslu (ZCPP) SR 
pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu vý-
roby tovaru v celom odvetví. -ŠK -

Zhodnocovanie odpadového 
papiera na Slovensku
Za rok 2010 poklesla celková výroba papiera a lepenky 
na Slovensku medziročne o 15,3 percenta, keď sa vyrobilo 
spolu 780 356 ton papiera a lepenky. Dôsledky výpadku 
Štúrova však postihli jedine sortiment baliacich papierov, kde 
bol zaznamenaný medziročný pokles až o 64 %.

Firmy združené v ZCPP SR zúžitkovali spolu 109 330 ton 
zberového papiera, z toho dovoz predstavoval 29 209 ton. 
Najväčšími spracovateľmi zberového papiera v SR sú Metsa 
Tissue Slovakia s. r. o., Žilina, a SHP Harmanec, a. s.. K men-
ším pak patria KURUC – COMPANY spol. s r. o. a LUDO-
PRINT, a. s., Bobot. Na Slovensku sa prednostne spracúva do-
máci zberový papier a dovoz vlani predstavoval len 26,7 %, 
kým ešte v roku 2002 sa dovážala cca polovica. 

Významnú úlohu pri rozšírení separovaného zberu a tri-
edenia odpadového papiera a jeho materiálového zhodno-
tenia zohral Recyklačný fond. V rámci SR doteraz za 9 ro-
kov podporil tieto činnosti sumou 16,8 mil. EUR. Z toho 
na 52 jednokomoditných projektov poskytol 8,3 mil. EUR 

Department of chemistry and chemical technologies of 

Faculty of Wood Sciences and Technology from TU in 

Zvolen (Slovakia) takes pleasure to invite you to

the 9th international symposium 

„Selected processes at the wood processing“,

which will be held on September the 7th–9th 2011 in hotel 
Thermal in Štúrovo
The aim of the sympozium is to present the latest 
knowledge about selected processes at the wood proces-
sing (see main topics) among participants from universi-
ties, research institutes and from the industry, respectively.
Main topics of the Symposium:
• chemical processes (delignifi cation, plasticization …)
• processes at production of the area materials from 

wood (mainly paper, paperboard)
• processes of hydrothermal and thermal treatment (hyd-

rolysis, steaming, drying, burning, power engineering)
• the related areas of wood and biomass utilization (en-

vironmental aspects – recyclation of the fi bers, using of 
the waste materials and other processes).

(more information: http://www.tuzvo.sk)

a na 200 viackomoditných projektov ďalších 8,5 mil. EUR. 
K najvýznamnejším, dotáciami podporeným projektom z RF, 
patril projekt v SHP Harmanec na zvýšenie kapacity papie-
renského stroja a zvýšenie spotreby základnej suroviny. Dôle-
žitá bola aj realizácia projektu spoločnosti Metsä Tissue 
Slovakia, dotácie dostali aj LUDOPRINT Bobot, Harmanec – 
Kuvert (Brezno) a SHP SLAVOŠOVCE. -Recfond-

Zahraniční ceny papíru v tis. Kč/t

Měsíc červenec 2011 červen 2011 červenec 2010

Novinový papír

plošná hmotnost 45 g/m² 12,3 – 12,7 12,3 – 12,7 10,5 – 11,1

Grafi cké papíry přírodní

bezdřevý ofset 80 g/m²,, formáty 20,0 – 21,2 20,0 – 21,2 17,8 – 19,1

rozmnožovací A4, 80 g/m² 20,0 – 21,5 20,0 – 21,4 18,5 – 19,5

SC ofset dřevitý 60 g/m² 13,9 – 14,4 13,9 – 14,4 13,4 – 13,9

Grafi cké papíry natírané

bezdřevý 90 g/m², formáty 19,0 – 20,5 19,5 – 20,7 19,5 – 20,5

LWC hlubotiskové 60 g/m² 16,3 – 16,8 16,3 – 16,8 15,4 – 16,1

LWC ofset 60 g/m² 16,1 – 16,8 16,1 – 16,8 14,6 – 16,0

Obalové papíry a lepenky

krycí karton sulfát. 175 g/m² 15,6 – 16,3 15,6 – 16,3 14,8 – 15,5

fl uting  z polobuničiny 127 g/m² 14,8 – 18,0 14,8 – 18,0 13,6 – 15,8

testlajner 12,7 – 12,9 12,9 – 13,3 10,4 – 10,8

fl uting ze sekundárních vláken 11,9 – 12,2 12,3 – 12,5   9,6 – 10,1

šedák 11,2 – 11,4 11,4 – 11,6 8,9 – 9,4

Uvedené ceny vybraných výrobků jsou přepočtené na Kč podle v dané době platného kurzu ČNB 1 EUR = 24,34 Kč a předsta-
vují rozpětí cen dosahovaných v daném období na německém trhu, které podstatně ovlivňují i trh v ČR. Ceny papíru jsou cenami 
s dodávkou na místo a vedle kvalitativních znaků odrážejí i vliv odebraného množství výrobku (min. 20 tun).  -JML -
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31. 8. – 3. 9. 11 PACK PRINT INTERNATIONAL Bangkok, Thajsko

5. – 8. 9. 11 Odpady Luhačovice 2011 Luhačovice, CZ

6. – 8. 9. 11 Congres ATIP – INTERFIBRES 2011 Bordeaux, Francie

7. – 9. 9. 11 IX. sympózium Vybrané procesy pri 
zpracovaní dreva Štúrovo, Slovensko

12. – 15. 9. 11 PAKFOOD, Polagra Food Poznaň, Polsko

14. – 16. 9. 11 Post Print Lipsko, D

14. – 17. 9. 11 25th PTS Coating Symposium Mnichov, D

15. – 17. 9. 11 Paper Middle East Exhibition Káhira, Egypt

15. – 18. 9. 11 EURASIA Packaging Istanbul, Turecko

20. 9. 11 Svět reklamy 2011 Brno, CZ

20. – 21. 9. 11 64. DFTA Fachtagung + ProFlex Stuttgart, D

20. – 23. 9. 11 Packmove 2011 Basilej, Švýcarsko

26. – 28. 9. 11 PACK EXPO Las Vegas Las Vegas, USA

27. – 29. 9. 11 Metso’s Roll Technology Days 2011 Cernay, Francie

28. 9. – 1. 10. 11 Label Expo Europe 2011 Brusel, Belgie

3. – 7. 10. 11 MSV Brno, Transport + Logistika Brno, CZ

3. – 10. 10. 11 ABCTP Sao Paulo, Brazílie

4. 10. 11 Svět reklamy 2011 Praha, CZ

4. – 8. 10. 11 Polygraphinter Moskva, Rusko

12. – 14. 10. 11 MIAC (18th International Exhibition 
of Paper Industry Lucca, Itálie

13. – 15. 10. 11 VISCOM Düsseldorf, D

12. – 15. 10 11 Druck + Form Sinnsheim, D

18. – 21. 10. 11 WOOD Tec Brno, CZ

18. – 20. 10. 11 CFIA Méty (Metz), 
Francie

19. – 20. 10. 11 Konference CFTA – Optimalizace 
a standardizace ve fl exotisku Bořetice, CZ

26. 10. 11 Odborný seminář Společnosti tisku Praha, CZ

30. 10. – 2. 11. 11 5th International Woodfi bre Ressource 
and Trade Conference Singapore

1. – 4. 11. 11 PROCESS Expo Chicago, USA

8. – 10. 11. 11 ICE - 7th International Converting 
Exhibition Mnichov, D

9. – 11. 11. 11 BUDATRANSPACK + PRINTEXPO Budapešť, Maďarsko

15. – 17. 11. 11 EUROPEAN Paperweek CEPI Brusel, Belgie

22. 11. 11 The 8th Johan Gullichsen Colloqium – 
New Wood Based Value Chains Espoo, Finsko

23. – 26. 11. 11 EXPO PACK & PRINT Konstanta, 
Rumunsko

29. 11 – 2. 12. 11 Labelexpo Asia 2011 Šanghaj, Čína

10. – 13. 12. 11 PAPEREX 2011 New Delhi, Indie

Přehled vybraných seminářů, konferencí, 
veletrhů a výstav do konce roku 2011

Telegrafi cky

• VOŠ grafi cká a SPŠG v Praze osla-
vila důstojně výročí 90. let od svého za-
ložení v roce 1920, kdy právě ve škol-
ním roce 1920/21 začala vzdělávat 
své první studenty. Oslavy byly zahá-
jila dne 2. 6. 2011 výstavy na Staro-
městské radnici v Praze, která předsta-
vila práce studentů školy za posledních 
pět let. Návazně pak probíhaly dny ote-
vřených dveří přímo v hlavní budově 
školy v Hellichově ulici, jubileum také 
zhodnotila na svém jednání Rada školy 
a Klub přátel SPŠG dne 27. 6. 2011.
• V červnu se také uskutečnil druhý 
ročník přehlídky prací studentů školy 
reklamní tvorby Michael – FESTMI-
CHAEL. Nejprve proběhla v pražském 
kině Světozor přehlídka studentských 
fi lmů a poté následovala v prostorách 
Novoměstské radnice vernisáž výstavy 
prací maturantů. Představili se zde ab-
solventi oborů Výtvarná fotografi e 
a Grafi cký design a vizuální komuni-
kace a hlavním tématem expozice byl 
český fi lmový plakát jakožto svébytný 
kulturně -umělecký fenomén. 
• Společnost Kimberly -Clark je známá 
ve více než 150 zemích světa především 
jako největší výrobce a dodavatel tissue 
papírů a dalších obdobných produktů 
(toaletní papíry, kapesníčky, ubrousky, 
utěrky, papírové ručníky atd.). Je však 
i výrobcem čisticích přípravků a jed-
norázových pracovních rukavic Kleen-
Guard, které představila pod označe-
ním G20 Atlanticky zelené v novém 
ultratenkém provedení pro průmyslová 
pracoviště.

Obr. 1 – Vedle výstavy ke svému 
90. výročí SPŠG představila na dnech 
otevřených dveří i moderní interiéry

Obr. 2 – V červnu se konala v rámci akce 
FESTMichael také výstava prací studentů 
v Novoměstské radnici (Praha 2)
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• THIMM Packaging představil zá-
stupcům médií a ACPP ve Všetatech 
nové tiskové zařízení, které technolo-
gií HQPP zajišťuje kvalitní potisk obalů. 
Jedná se o šestibarvový fl exotiskový 
stroj Göpfert Ovation, umožňující po-
tisk a lakování (včetně infračerveného 
sušení) vlnitých lepenek (především 
s bílou krycí vrstvou) v maximálním for-
mátu až 1520 x 2000 mm.
• Společnost Stora Enso oznámila 
počátkem července podpis kontraktu 
s fi rmou Voith na dodání nového pa-
pírenského stroje na výrobu testli-
nerů o plošné hmotnosti 65  - 140 g/m² 
do svého závodu Ostroleka v Polsku. 
Předmětný stroj PM 5 vybavený nejmo-
dernějšími technologiemi s pracovní šíř-
kou 860 cm a rychlostí 1800 m/min. by 
měl od roku 2013 vyrábět 455 tis. t test-
linerů ročně.
• Majoritním vlastníkem závodu na vý-
robu VL Tectura Opakowania Pa-

pier v jihopolském městě Tychy (vý-
roba přepravních a obchodních obalů, 
170 zaměstnanců, obrat za rok 2010 
17 mil. EUR) se stala německá společ-
nost THIMM Verpackung z Northei-
 mu, která bude mít podíl 51 %, dalších 
49 % pak fi rma Saica (S.A. Industrias 
Celulosa Aragonesa ze Španělska), 
se kterou fi rma THIMM spolupracuje 

již od konce 90. let ve strategické pro-
dejní alianci.
• Katedra polygrafi e a fotofyziky Uni-
verzity Pardubice pořádá ve dnech 
19.–21. září 2011 již X. Polygrafi cký 
seminář. Program prvního dne semi-
náře je určený pro širokou polygra-
fi ckou veřejnost,druhá část semináře 
(20.–21. 9. 2011) pak bude orga-
nizována jako vědecká konference 
v angličtině.
• Dřevařská fakulta TU ve Zvolenu 
připravila na termín 7. – 9. 9. 2011 
do Štúrova (SK) již 9. mezinárodní 
sympozium „Vybrané procesy při zpra-
cování dřeva“. Odborné přednášky to-
hoto specializovaného setkání zpraco-
vatelů dřeva budou soustředěny do čtyř 
základních bloků: 1. – chemické pro-
cesy, 2. – procesy při výrobě plošných 
materiálů (papír a lepenka), 3. – hydro-
termické procesy, 4. – související oblasti 
využití dřeva.  -JML -

Průmyslová škola papírenská vznikla v roce 1946 v Hostinném 
a žáci měli možnost získávat i praktické zkušenosti ve zdej-
ším závodě KRPA. Výuka byla nejprve dvouletá, v roce 1951 
už vycházeli první čtyřletí absolventi, v roce 1958 pak první 
externí absolventi. Existovaly i tři ročníky Sájoš, tj. doplnění 
odborného studia pro absolventy jedenáctiletek. Specialitou 
bylo dálkové pomaturitní studium 30 žáků, kde si doplňo-
vali znalosti různých středních škol, ale také studovali i bývalí 
absolventi.

V roce 1983 byla škola přestěhována do Štětí, údajně pro 
větší spojení s moderními technologiemi. Skutečností ale je, 
že již v té době získávali žáci jen minimum znalostí v přímém 
provozu. Letos zároveň máme 15. výročí od ukončení výuky 
papíráckého řemesla na této škole. Následující ročník byl to-
tiž již pojímán jako „management papíru a celulózy“ a jen díky 
tehdejšímu (i nynějšímu) řediteli (také studentu školy v Hos-
tinném), Ing. Janu Langthalerovi se podařilo školu převést 
na příbuzný obor. Současná Střední odborná škola a Vyšší 
odborná škola obalové techniky ve Štětí využívá historického 
odborného potenciálu alespoň v nauce o materiálu. Redukce 
studijních oborů není dána školou, ale zájmem studentů.

Původně bývaly oslavy založení školy v podstatě celostátní 
záležitostí a byly vydávány i publikace, k desátému výročí, 

dvacátému výročí, pětadvacátému výročí. Při nich, ale i mimo 
ně, se konala i setkání s názvem Radostné Dny Papíráků. Po-
slední celostátní setkání se konalo v roce 1986 ve Štětí, Alma-
nach byl vydán ještě u příležitosti 15 let trvání školy ve Štětí 
v roce 1998.

Poslední tři roky se schází absolventi školy první červno-
vou neděli v Hostinném. Dopoledne je vždy společné setkání 
pod obry, potom má každý ročník samostatný program. V le-
tošním jubilejním roce se podařilo zajistit návštěvu v bývalé 
škole, internátu a v radniční věži. Zároveň byla uspořádána vý-
stavka o škole. Její hlavní náplní byl seznam žáků a fotky matu-
ritních tabel. Podařilo se jich shromáždit cca tři čtvrtiny z Hos-
tinného, ze Štětí bohužel žádné. Je však třeba poděkovat škole 
ve Štětí, která zpřístupnila řadu dokumentů a zaštítila vydání 
poštovních známek s příležitostným přítiskem. Dík patří rov-
něž městu Hostinné, škole, která umožnila prohlídku budovy 
a závodu KRPA.

Celkem se letos srazu zúčastnilo 70 žáků, nejstarší účast-
ník byl z ročníku 1953, nejmladší z ročníku1978. Nejvíce bylo 
jubilantů slavících 50 let od maturity (16). Následoval roč-
ník 1962 s 12 účastníky a 1960 s deseti. Školu celkem vystudo-
valo 1657 žáků, z toho 1186 v Hostinném a 471 ve Štětí.
Další informace u F. Urbana (e-mail: fr.urban@seznam.cz)

65. výročí průmyslové školy papírenské

Obr. 4 – Nejmodernější fl exotiskový stroj Göpfert Ovation 
HQPP v závodu THIMM Packaging ve Všetatech

Obr. 3 – Balení rukavic fi rmy Kimberly-
-Clark KleenGuard G20

Obr. 5 – Poštovní aršík s dotiskem k letošním oslavám 65. výročí 
vzniku papírenské školy v Hostinném (později ve Štětí)
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 MEZINÁRODNÌ AKREDITOVANÁ

ZKUŠEBNÍ LABORATOØ

JEDINÁ V ÈESKÉ REPUBLICE 
NABÍZÍ ANALÝZY VLASTNOSTÍ 
PAPÍRÙ, KARTONÙ A LEPENEK 

sleeves laser technology

DTP - RIP - VÝROBA SLEEVU - GRAVURA - LOGISTIKA 

jeden sleeve = rastr + perovka, sleevy skladem, 
dodávky od 2-10 dnů, poradenství u zákazníka

Výroba laserem vypalovaných 
fl exotiskových forem

Gravitech s.r.o.
Sámova 5, 627 00 Brno

+420 602 145 451
gravitech@gravitech.cz

BEZEŠVÝ TISK

VYSOKÁ ŽIVOTNOST
PŘESNOST TISKU

PŘÍMÁ LASEROVÁ GRAVURA

www.GRAVITECH.cz

NOVINKA

BARVY DLE SYSTÉMU PANTONE®, HKS® 

NEBO DLE DODANÉHO VZORU

 od 1 kg  

 vysoká kvalita  

 dodávky do 24 hodin

Nad Jezerem 568, 252 42 Vestec u Prahy
Tel.: 272 680 268
Fax: 272 680 269
www.mhcz.cz

Tiskové barvy pro archový ofset !NKREDIBLE
Metalické barvy ALCHEMY
Disperzní laky ACRYLAC

Vzorníky barev
Parfémované tiskové laky
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Udělali jste všechno možné 

pro výrazné zvýšení výkonu 

a snížení nákladů.

Ale udělali jste skutečně všechno?
Spojení znalostí a techniky umožňuje SKF nabídnout 

řešení, která zvýší spolehlivost výrobních zařízení 

a efektivitu využití prostředků v celulózkách a papírnách.

Smlouvy založené na dosaženém výkonu využívají 

znalosti SKF v oblasti ložisek, těsnění a mazání, jakož 

i poradenské služby a služby pro zajištění spolehlivosti. 

Řešení, která jsou dokonale provázaná s cíli v oblasti 

údržby a provozu, jsou zaměřená na snížení nákladů 

a zvýšení výroby.

Výsledky mluví samy za sebe: Zákazník, který uzavřel 

s SKF smlouvu o integrovaném řešení údržby, dokázal 

v průběhu pěti let postupně zvýšit výrobu o 25 000 tun 

tím, že odstranil neplánované odstávky. Současně snížil 

náklady díky efektivnějším výdajům na údržbu, opravy 

a provoz i na využití pracovních sil.

Dohodněte si ještě dnes s místním zástupcem SKF 

schůzku a projednejte s ním, čeho lze dosáhnout 

ve vašem závodě.

The Power of Knowledge Engineering

www.skf.cz
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Pro briketování a spalování využijte odpadový papír, 
který je vyroben převážně z vláken celulózy bez plnidel a barviv a nemá další využití.

Lisy BrikStar pro výrobu palivových briket 
pro zpracování drceného nebo řezaného papíru 
• dodání technologie včetně drcení a balení
• velký výběr výkonů a příslušenství
• snadné nebo bezobslužné řízení
• nízká energetická náročnost
• výhřevnost briket z kartonů 15 MJ/kg

Lisy PRESTO využijte pro ekonomicky efektivní lisování 
velkého množství papíru do silně zhutněných balíků 
daných rozměrů, které se dobře skladují a transportují.

Lisy PRESTO, KAMPWERTH Německo
na zhutňování a přepravu 
velkoobjemových odpadů
• samolisovací kontejnery 
• stacionární zhutňovací lisy
• horizontální balíkovací lisy
• odvodňovací šnekové lisy
• perforátory PET lahví 
• kontejnery pro lisování mokrého odpadu

BRIKLIS, spol. s r. o.  tel.: 00420 381 278 050  fax: 00420 381 278 325
391 75 MALŠICE 335 http://www.briklis.cz e-mail: info@briklis.cz
 http://www.kampwerth.cz e-mail: antonin.kupsa@briklis.cz

Komplexní zpracování 
odpadového papíru
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