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Od udržitelnosti obalů  

k udržitelnosti potravin v konceptu 

Save Food 



Slovník spisovného jazyka českého

 

 

 udržitelný - takový, který může být udržen 

 

 udržitelný - takový, který má schopnost být 

udržen 



Zpráva Brundtlandové komise (OSN, 1987)

 

 
 Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, 

který uspokojuje potřeby současné generace, 

aniž by byla ohrožena schopnost budoucích 

generací uspokojovat své vlastní potřeby.  

 Zahrnuje řešení hospodářských, sociálních 

a environmentálních faktorů a jejich 

vzájemnou závislost v organizačním 

rozhodování. 



Pilíře udržitelného rozvoje

 

 



Udržitelné obaly

 

 
 Obaly pro trvale udržitelný rozvoj ??  

  Více baleného zboží na trhu?  

 Více balených potravin? 

 „Zelené“ obaly? (papír, lepenka, sklo, 

plech, hliník, dřevo, nápojový karton, 

bioplasty?) 



prostě správný obal

 

 

Nejlepším obalem je 

ten správný obal 

Snížení plýtvání 

 

Více lepších 

obalů 



Save Food Iniciative

 

 

Nejlepším obalem je 

ten správný obal 

Snížení plýtvání 

 

Více lepších 

obalů 

 WPO a její členové se rozhodli 

globálně podporovat úsilí  

v oblasti ztrát a plýtvání 

potravin  

 

 podporovat prevenci ztrát 

důrazem na inovace  

v obalových soutěžích  



OBAL ROKU - Save Food ocenění

Nejlepším obalem je 

ten správný obal 

Snížení plýtvání 

 

 Nově je zařazeno speciální 

ocenění: Save Food, které 

znamená posun ve vnímání 

role udržitelnosti při tvorbě 

a používání obalů a balících 

technologií. 

 Interpack 2017 4.–10. 

května Save Food 

Pavilion 



Cesta k udržitelnosti: vzdělání a dovednosti 1

 Formální, neformální 

 Školy, univerzity 

 Obalová akademie 

 NVC Course Programme 

in Packaging 



Cesta k udržitelnosti: vzdělání a dovednosti 2

 Podniková škola – STEINBAUER LECHNER s.r.o. 



Regionální speciality 1

 Pozor na zákonem zakázané symboly 



Regionální speciality 2 - Slovensko

 

 Snížení plýtvání 

 

Více lepších 

obalů 

 NÁVRATNÝ OBAL - ZÁLOHOVANÝ OBAL 

 ustanoviť splnomocneného zástupcu  

- ak nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR 

 Chrániť odpady proti medveďom 



Regionální speciality 3 – Francie TRIMAN

 nábytek, vybavení  

 tiskoviny (papiers graphiques) 

 pneumatiky 

 oděvy, boty, bytový textil 

 emballages ménagers  

- „obaly v domácnosti“ („household packaging“)  

 elektrická zařízení, elektronika 

 baterie, akumulátory 



Regionální speciality 4



Paradox udržitelnosti

 Obal prodává 

 Ani obal neprodá 



Uhlíková stopa

Carbon footprint 

množství CO2 



Oběhové hospodářství

Circular economy 

MŽP ČR: 40 000 pracovních 
příležitostí 

 Brabec – česká Merkelová?  



Budoucnost patří obalům

Kateřina Kolářová 
Katerina.kolarova@syba.cz 
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www.syba.cz 


