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OBALY POTRAVIN A DALŠÍ 
 
 
Obaly potravin patří k nejvýznamnějším fenoménům soudobé civilizace, což si často neuvědomujeme. Umožňují 
konzervaci čerstvých i trvanlivých potravin, jejich hygienickou distribuci a někdy i praktickou konzumaci. Jsou 
však také mimořádně kontraverzním produktem, na jehož vizuálně upravené ploše probíhá navenek ne příliš 
nápadný, ale ve skutečný velmi tvrdý boj mezi poctivými silami společnosti, které prosazují právo veřejnosti na 
maximální informace o nabízené potravině a výrobci spojenými s obchodníky, jejichž zisk je značně závislý na 
potlačení objektivních informací. Zatímco na designérských soutěžích se převážně hodnotí jen stylové řešení 
obalů, objektivní testy musí zahrnovat problematiku čitelnosti smysluplných textů (která bývá potlačena ve pro-
spěch reklamních textů), zakrývání obsahu neprůhlednými plochami, praktičnost otevírání a dalšího užívání. 
 
Z výše uvedených důvodů se proto akvizice zaměřuje na ukázky praktických a etických kvalit obalů. V kolekci 
jsou také vytvářeny dva specializované soubory. Jednak jsou sbírány obaly čajů, kde je možné sledovat zajímavý 
vztah mezi kvalitou potraviny a designu, jednak jsou sbírány obaly nápojů jako jeden z velmi charakteristických 
fenoménů doby, který souvisí s životním stylem a ekologií. Sbírka obsahuje asi tři stovky obalů převážně z období 
1990 – 2010, ale vyskytují se v ní i ukázky z průběhu celého 20. století. Ke kolekci je připojena malá skupina 
jiných typů obalů, z nichž některé jsou zobrazeny v závěru kapitoly. 
 
Jaký tedy má být inteligentní potravinářský obal? Jeho hlavní úlohou je chránit obsah před znehodnocením 
vnějšími negativními fyzikálními, chemickými i biologickými vlivy a nabídnout dostatečný pohled na vizuální kvalitu 
a množství obsahu, který před koupí nelze na rozdíl od jiného typu zboží jinak posoudit. Obal nesmí zakrývat 
vzhled ani množství svého obsahu. Nepředstírá množství ani kvality neodpovídající realitě. Písemné informace o 
kvalitě balené potraviny musí být rozměrem písma a vhodným kontrastem podkladu dobře čitelné i za horších 
světelných podmínek, srozumitelně formulované a musí být graficky usnadněno jejich hledání na různých místech 
vícejazyčných textů. Inteligenci obalu však nedává jen absence nedostatků, ale zejména to, co dokáže nabídnout 
navíc. V dnešním světě rezignace na kvalitativní třídění by měl proto obal uvádět garantovanou třídu kvality po-
traviny (I.-III.). Džungli soudobých zbytečných povrchních informací by pak měl narušit vizuálním popisem výro-
by daného produktu, protože většina lidí dnes konzumuje věci, o kterých nemá vůbec tušení, jak vznikají (odtr-
ženost od reality). Inteligentní obal lze snadno otevřít za podmínek, kterým je určen. Vyžaduje-li to povaha obsa-
hu, umožňuje obal hygienickou konzumaci nebo opětné uzavření. Je označen informací o vratnosti, recyklaci a 
rizicích spojených s jeho nevhodným následným užitím, například se spalováním. Základní vlastnosti zobrazuje 
následující schéma. 
 

 

 



 

 

Pomoc

MUZEUM UMĚN

cí plastového 

NÍ A DESIGNU BE

Opakov
zipu, kdy prvn

Pomoc
Pom

ENEŠOV – SBÍRK

2 

 

 

 
vaně zavírateln
ní otevření je m
cí otvoru s uzá
mocí lepicí pá

KA DESIGNU – O

né obaly: 
možné trháním
ávěrem. 
ásky. 

BALY POTRAVIN

m bez pomoci 

N 

 

 

 

nůžek. 



 

 

MUZEUM UMĚN

rýže ve v

Levnější po

Nepoctivé ba

NÍ A DESIGNU BE

Optimál
vakuovém bale

octivé balení, k

alení, které za
před výbě

ENEŠOV – SBÍRK

3 

 
lní konzervace
ení, které neza

 

 
které nechrán

 

 
akrývá kvalitu i
ěrem v obcho

 

KA DESIGNU – O

e a etika: 
akrývá skuteč

ní tak dobře jak

i kvantitu má k
dě otevřít. 

BALY POTRAVIN

čný objem. 

ko vakuové. 

kupující právo

N 

 

 

 

 



 

 

MUZEUM UMĚN

Ukázk
a

NÍ A DESIGNU BE

ky střídmých o
ale pro racion

ENEŠOV – SBÍRK

4 

 

 

 
obalů, které sl
ální výživu jso

KA DESIGNU – O

   

uší každé potr
ou nezbytnost

BALY POTRAVIN

ravině, 
í. 

N 

 

 

 



 

 

MUZEUM UMĚN

Po

Poctivý

NÍ A DESIGNU BE

ohled na kvalit

vý obal nahoře

ENEŠOV – SBÍRK

5 

 
tu, bez možno

 

 
Neetický oba

 

 

 
e dává předsta

KA DESIGNU – O

osti vidět kvan

l 

avu o velikosti 

BALY POTRAVIN

  

titu 

 

 

 

tyčinky 

N 



 

 

Z klamavých dv

MUZEUM UMĚN

vojitých obalů 

NÍ A DESIGNU BE

potravin roste

ENEŠOV – SBÍRK

6 

 

 
e v expozici gr

KA DESIGNU – O

rafického desig

BALY POTRAVIN

 

gnu Věž hloup

N 

posti a ignorac

 

ce. 



 

 

Prraktičtí výrobc

MUZEUM UMĚN

ci dokážou bílý

Historický ob

NÍ A DESIGNU BE

ým či namodra

bal kostkovéh

ENEŠOV – SBÍRK

7 

ora
 

alým a hnědým
 

 
o rafinovanéh

 
 

KA DESIGNU – O

m obalem rozl

ho cukru z 80. 

BALY POTRAVIN

lišit cukr rafino

let 20. století 

N 

ovaný a přírod

 

dní. 

 



 

 

MUZEUM UMĚN

Kovové oba

NÍ A DESIGNU BE

aly v minulosti 

ENEŠOV – SBÍRK

8 

 

 
sloužily v dom

 

KA DESIGNU – O

mácnostech pr

BALY POTRAVIN

 

ro další užití. 

N 

 



 

 

Ú

Oba
produktů
tabulka n

Mno

Úsměvné proz

ly tradičního p
ů. Kvalitní čok
neláme na čtv

ožství bonbonů
aby se 

MUZEUM UMĚN

zrazení výrobc

produktu – čok
koláda a plasto
verečky, ale uk

ů je vidět pouz
neslepily, ale 

NÍ A DESIGNU BE

ce, že umí nab

kolády – hodn
ový obal vytvá
kusuje se z po

ze při průhledn
také aby umo

ENEŠOV – SBÍRK

9 

otr
 

bízet stejný typ
 

 
ě prozradí. Pr

ářejí neharmon
olootevřeného

 

 
nosti celé jedn

ožnily hygienic

KA DESIGNU – O

p produktu bez

rofesní etika to
nický kontrast

o obalu, což kla

né strany sáčk
ckou konzuma

BALY POTRAVIN

z neetického d

oleruje dvojité 
t. Při západoe
ade nároky na

 

ku. Bonbony s
aci těm, kteří o

N 

dvojitého obal

 

obaly u dárko
vropské konzu
a jeho praktick

se nebalí jen p
o ni stojí. 

 

lu. 

ových  
umaci se 
ké řešení.  

proto,  



 

 

P
krabice

Vlevo ukázk
Průsvitný vnitřn
e není již obale

kv

Náhodnou sh

Podvod
Inte

MUZEUM UMĚN

ka předstírané
ní obal je ve s
em, je zbytečn
valita. Značení

hodou okolnos
Z

dné obaly ome
eligentní záka

NÍ A DESIGNU BE

Klam
ého a skutečn
skutečnosti dos
ným reklamním
í pomocí ekolo

stí právě racio
Značení: chem

ezují pohled na
azník potraviny

ENEŠOV – SBÍRK

10 

   
 

mavé obaly pot
ného množství
statečným bal

m stojanem. Z
og. symbolů: c

 

 
nální potravin

micky neznečis
 

 
a potravinu a n
y v klamavém 

KA DESIGNU – O

travin: 
í, vpravo předs
lením, které lz

Značení pomoc
chemicky zneč

ny mají nejčast
stěná surovina

nahrazují jej k
obalu (zajíce 

BALY POTRAVIN

stírané a skute
ze doplnit struč
cí semaforku: 
čistěná surovi

 

těji klamavé a
a. 

 

klamavým zobr
v pytli) nekup

N 

ečné kvality. 
čným potiskem
Pozor, proble

ina. 

a dvojité obaly.

razením. 
puje. 

 

m,  
ematická 

. 



 

 

Typick
zak

zanedbat
neprů

ký extrémně n
krývající produ
telné množstv
ůhledném zvě

Širok

MUZEUM UMĚN

neetický obal. 
ukt s předstírá

ví, že jde v pod
tšeném obalu

ký průměr vrch

NÍ A DESIGNU BE

Zatímco se te
áním mnohem
dstatě o obyče
u? Absurdní př

hní plochy před

ENEŠOV – SBÍRK

11 

 
ento typ pečiva

m větší velikost
ejný tukový roh
ředstava. Proč

 

 
dstírá větší ob

KA DESIGNU – O

a běžně prodá
ti, než je skute
hlík. Dovedete
č potom vníma

bjem, než má z

BALY POTRAVIN

ává nebalený, 
ečnost. Náplně
e si představit 
at tento obal, j

zužující se ke

N 

 

zde jde o oba
ě v loupáku je
běžný rohlík v

jako samozřej

 

elímek. 

al zcela  
 tak  
v takovém 
jmost? 



 

 

MUZEUM UMĚNNÍ A DESIGNU BE

Původní sklo 

ENEŠOV – SBÍRK

12 

 
 

 
 

 
a plasty, které

KA DESIGNU – O

é jej nahradily

BALY POTRAVIN

 

 

 

y. 

N 



 

 

Z 

Plasty mezi o

Tuby byly p

praktického h

MUZEUM UMĚN

obaly fungují ji

po dlouhou do

hlediska je zají

NÍ A DESIGNU BE

iž dlouho, pův
(Tuba na zub

obu kovové (le

ímavé sledova

ENEŠOV – SBÍRK

13 

 
vodně však ne
ní pastu, 60. l

 

 
epidlo, krém na

 

otr
 

at vývoj obalů 

KA DESIGNU – O

edosahovaly vš
léta 20. století)

a boty a kosm

zdravotnickýc

BALY POTRAVIN

všech potřebný
í) 

metika, 70. léta

ch potřeb (60.

N 

 

ých vlastností.

 

a 20. století). 

 léta 20. stole

. 

 

tí). 



 

 

Jeden z

MUZEUM UMĚN

Obal lu

Graficky prof

z designérsky

NÍ A DESIGNU BE

uxusního tuze

fesionální řeše

y špičkových o

ENEŠOV – SBÍRK

14 

 
emského mýdl

 

 
ení obalu na vý

 

 
obalů podniku 

KA DESIGNU – O

la, 70. léta 20.

vývojnici (70. lé

Meopta Přero

BALY POTRAVIN

 

. století 

éta 20. století)

 

ov (70. léta 20

N 

 

) 

. století) 



 

 

Nah

MUZEUM UMĚN

V soudobé
většinou v soc
hoře Fun Exp

NÍ A DESIGNU BE

é produkci se 
ciálním kontex
losive od Jiříh

ENEŠOV – SBÍRK

15 

 

 

 
střídmé obaly

xtu designovýc
ho Votruby, do

KA DESIGNU – O

y vyskytují jen 
ch nebo luxus

ole Moje, moje

BALY POTRAVIN

výjimečně,  
sních produktů
e ze Studia Naj

N 

 

 

 

ů. 
ajbrt. 



 

 

Vedle p

N

potravin jsou in
Z tét

Na závěr dode
informace o

MUZEUM UMĚN

nformace na o
to vizualizace 

ejme, že u pro
 designérovi. 

NÍ A DESIGNU BE

obalech důleži
informací by s

oduktů s kvalitn
Je to prvek, k

ENEŠOV – SBÍRK

16 

 
ité u těch výro
si mohli vzít p

 

 
ním designem

který může pos

KA DESIGNU – O

obků, které ne
roducenti oba

m by měla být a
sílit atraktivnos

BALY POTRAVIN

lze na místě d
alů potravin pří

 

automatickou 
st zboží v očíc

N 

 

dostatečně vyz
říklad. 

součástí obal
ch veřejnosti. 

zkoušet. 

lu  


