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Norbert R. Lux
Iniciátor a jednatel 
organizace GREEN BRANDS 

Prof. RNDr. 
Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. 

Člen Odborné poroty  
GREEN BRANDS Czech Republic 

porotou. Získáním pečeti tak značky dokazu-
jí, že ekologii a udržitelnost berou opravdu 
vážně.

Srdečně proto blahopřejeme prvním 
GREEN BRANDS Czech Republic a doufáme, 
že letošní první ročník podnítí mnoho dal-
ších značek v České republice, aby se vydaly 
touto cestou!
Mnohokrát děkujeme také čestným čle-
nům poroty a v neposlední řadě i týmu  
GREEN BRANDS Czech Republic, který tento 
nový hodnoticí proces bez problémů zavedl 
v České republice.

Přejeme Vám mnoho nových poznat-
ků při čtení naší publikace a prosíme 
Vás – podporujte značky oceněné pečetí  
GREEN BRANDS Czech Republic skrze své 
udržitelné spotřebitelské chování. 
Zaslouží si to!

udržitelného rozvoje a se zásadami, kom-
plexním způsobem vyjádřenými souborem 
17 globálních cílů udržitelného rozvoje, 
které byly slavnostně přijaty všemi státy 
Spojených národů. 

Jistě, mnohé firmy soudí, že dodržovat 
všechny zákonné a jiné normy stačí, avšak 
kdyby byly všechny pouze takové – a to 
předpokládáme, že nepodvádějí nebo se  
jinak nevyhýbají svým povinnostem –, těž-
ko bychom se dostali na náročnou trajekto-
rii rozvoje skutečně udržitelného. 

Naštěstí existují i takové firmy a spo-
lečnosti, které vidí dál a do větší šíře.  
To jsou ty, které představují skutečný po-
krok směrem k  udržitelnosti, které svou 
odpovědnost vůči celé společnosti i své 
planetě chápou jako velkou výzvu, již se 
snaží co nejvíce naplnit. Je výborné, jest-
liže máme nástroj, jak takové firmy najít  
a ocenit.

Gratulujeme všem zúčastněným znač- 
kám, které již prokázaly svůj závazek k udr-
žitelnosti.

touto publikací oslavujeme naši premi-
éru v České republice! Poprvé tak vzdává-
me hold oceněným GREEN BRANDS Czech  
Republic a jsme rádi, že Vám je právě zde 
můžeme představit.

Mezinárodní organizace GREEN BRANDS 
oceňuje ekologicky udržitelné značky (spo-
lečnosti / produkty / poskytovatele služeb / 
potraviny) prostřednictvím globálně jedineč-
ného třístupňového procesu a již 10 let jim 
uděluje pečeť kvality GREEN BRANDS. Tato 
pečeť je registrovanou ochrannou známkou 
EU pro ekologickou udržitelnost s nezávis-
lým, transparentním a neutrálním hodnoti-
cím procesem.

V době, kdy situace okolo covid-19 domi-
nuje titulním stranám všech médií a každý  
z nás cítí velké obavy z vývoje situace a je-
jích důsledků, nesmíme ignorovat, že je nej-
vyšší čas na změnu k ekologicky udržitelné  
budoucnosti! Kdy, když ne teď?

A právě zde chceme představit vzo-
ry, pomyslné majáky, které září do daleka  
v moři podnikatelů a produktů. Mnohé 
zelené nálepky nejsou zárukou skutečně 
ekologického chování  – na rozdíl od pečeti  
GREEN BRANDS, jejíž získání znamená přís-
ný certifikační proces potvrzený nezávislou 

vás zdravím, drazí čtenáři první publika-
ce českého programu GREEN BRANDS!

Obchodní společnosti, firmy, průmys-
lové podniky se řídí základním obchodním 
zákoníkem, který hned v úvodu konstatuje, 
že jsou zřizovány za účelem tvorby zisku. 
Nepochybně toto je skutečně cílem každé 
firmy, ale zdaleka tím nejsou vyčerpány 
všechny aspekty a souvislosti jejích akti-
vit. Každá obchodní či průmyslová společ-
nost má odpovědnost vůči svým zaměst-
nancům, komunitě, ve které rozvíjí svou  
činnost, občanům své země, v  širším smy- 
slu společenství všech lidí, ale i vůči život-
nímu prostředí a přírodě na celé planetě. 
V  souladu s  touto odpovědností dodržuje 
zákony a pravidla, která jsou stanovena 
právním řádem. 

Avšak zákony, normy a jiné předpisy 
jistě nevyčerpávají všechny aktivity, nepo-
stihují všechny možné důsledky činnosti 
kterékoliv firmy. Především přicházejí stále 
nové poznatky, nové věci, na které je třeba 
reagovat pružně a s  pohledem upřeným 
nejen na přítomný okamžik, ale i do bu-
doucna. Skutečně odpovědné a inovativ-
ní firmy pak velmi dobře vědí, že je třeba 
postupovat vpřed v  souladu s  myšlenkou  

Vážení čtenáři, Jménem odborné poroty
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  Počátky příběhu 
Norbert Lux, který se narodil v roce 1956 rakouským rodi-
čům, avšak v německém Norimberku, nasál lásku k přírodě 
a povinnost chránit životní prostředí prakticky už s mateř-
ským mlékem. Hnutí, které bylo v té době v  Česku ještě 
téměř neznámé, pochopilo neudržitelnost růstu a způso-
bu průmyslové výroby a urbanizace už v 60. a 70. letech.  
V té době šlo ještě o spíše instinktivní vzpouru proti zneu-
žívání přírodních a lidských zdrojů. „Zelení“ se teprve pro-
bouzeli a „udržitelnost“ byl stále neznámý pojem.

Norbert Lux, vzděláním speciální pedagog, vedl po dlou- 
há léta skupiny turistů na vzdálených kontinentech  
(zejména v Austrálii a Oceánii), a získával tak globální zku-
šenosti v souvislosti s klimatickými a environmentálními 
změnami, které v té době byly známé jen málokomu. 

Virus SARS i válka v Iráku zasadily turismu těžkou ránu,  
a Norbert Lux tak musel pátrat po nových výzvách, které 
našel v oblasti marketingu a brandingu. V této nové ob-
lasti získal široký rozhled v oboru podnikového sektoru  
a obchodních procesů, nicméně jeho zájem o ochranu ži-
votního prostředí neklesl. V roce 2007 se zrodila myšlen-
ka zavést nezávislý postup hodnocení založený na spo-
lečném souboru kritérií pro hodnocení společností, které 
se zavázaly k udržitelnosti (nebo se k ní alespoň hlásí).

  Úspěch nikdy není zadarmo
Po čtyřech letech intenzivních příprav byl v Rakousku 
v roce 2011 zahájen první proces hodnocení GREEN 
BRANDS. Reakcí na již existující greenwashing tendence  
a provázanosti byla plná transparentnost, co nejširší  

značky, které považují za vhodné pro hodnocení, na dru-
hé straně pak mají poslední slovo při udělení ochranné 
známky GREEN BRANDS.

Po prvním, stále relativně skromném rakouském slav-
nostním předávání cen v roce 2012 následoval již větší 
galavečer v Německu v roce 2013, a dnes jsou programy 
obou těchto zemí ve čtvrtém, respektive pátém vyhodno-
covacím cyklu. Hodnocení probíhají vždy v rámci dvoule-
tých období a každá vyznamenaná značka může pečeť 
GREEN BRANDS nosit maximálně po tuto dobu, než 
podstoupí nový proces posouzení, jehož cílem je zno-
vu potvrdit status „trvalé udržitelnosti“. V roce 2019 se  
o opětovné získání této ochranné známky pokusilo 66 %  
dříve oceněných německých značek a všechny uspěly.

Nejpozoruhodnějším úspěchem programu − pro nás,  
české organizátory − je to, že v roce 2018 mohlo začít  
organizování GREEN BRANDS také v České republice a na 
jaře roku 2019 pak došlo na oficiální zahájení programu. 
Norbert Lux svěřil otázku české (a další východoevropské) 
expanze dvojici, která je jakousi syntézou jeho profesio-
nální minulosti: András Wiszkidenszky přišel ze světa hod-
nocení značek a společností, zatímco Gábor Lévai se dříve 
zabýval nevládními organizacemi a posuzováním dopadů 
na životní prostředí. 
Úkolem obou z nich je zahájit a udržitelným způsobem 
(!) provozovat programy GREEN BRANDS v České republi-
ce, Maďarsku, na Slovensku a doufejme, že také v mnoha 
dalších zemích. První výsledky jsou hmatatelné: velký po-
čet odborných akcí, úspěšná partnerství a nyní tato celo-
státně distribuovaná publikace uvádějící poučné příběhy  
12 oceněných značek.

odborné zkušenosti a zapojení nejspolehlivějších part-
nerů. Pro oblast vypracování metodiky hodnocení se 
podařilo získat ústav Sustainable Europe Research Insti-
tute (SERI) se sídlem ve Vídni. Jako konzultanta a hodno-
titele značek si nově vznikající organizace vybrala známou  
vídeňskou konzultační firmu ALLPLAN zabývající se udrži-
telným rozvojem.

O roli první odborné poroty nelze mluvit jinak než jako 
o absolutně zásadní. Validovala, podporovala a dohlíže-
la na procesy hodnocení jako nejoddanější a nejznalejší 
propagátor myšlenky udržitelnosti. Jak uvidíme pozdě-
ji, členové poroty hrají v životě GREEN BRANDS zcela  
zásadní roli: na jedné straně mohou také nominovat 

O programu GREEN BRANDS 
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Krátká odpověď na otázku je, že musí jednat zodpovědně. 
Delší odpověď je pak ta, že pečeť GREEN BRANDS mohou zís-
kat značky, které pečují o své prostředí, chrání přírodní zdroje 
Země a hospodaří zodpovědně. Samozřejmě existuje jedno 
ještě delší vysvětlení, na které poskytuje odpověď složitý pro-
ces výběru a implementace programu GREEN BRANDS.
GREEN BRANDS uznává a vyznamenává takové „zelené“ 
značky, které reagují na rostoucí povědomí spotřebitelů a ob-
chodních partnerů ohledně udržitelnosti, ochrany životního 
prostředí a zdraví, respektive které v zásadě vznikly za tímto 
účelem. Skrze nominace porotou mohou čestný titul získat 
jednotlivci, organizace, nebo dokonce i kampaně.

GREEN BRANDS odměňuje jedinečným způsobem značky  
(výrobky, potraviny, služby, společnosti) za jejich angažova-
nost v oblasti ochrany klimatu, udržitelnosti a ekologické od-
povědnosti. Značky získávající tuto ochrannou známku pro-
cházejí třístupňovým procesem vyvinutým v průběhu několika 
let ve spolupráci s renomovanými profesionálními partnery.  
Na přijatelnost procesu poukazuje také skutečnost, že ho  
Německá spotřebitelská iniciativa (Verbraucher Initiative e. V.) 
klasifikovala jako „vysoce doporučený“, dále že v Evropské unii 
se jak na postup, tak i na ochrannou známku vztahuje unijní 
ochrana ochranných známek. Ze všech nezávislých ochran-
ných známek disponuje tímto oficiálním uznáním pouze 
GREEN BRANDS.

Značky způsobilé k získání známky GREEN BRANDS může 
nominovat:
• profesionální nebo mediální partner
• nezávislé neziskové organizace nebo zájmová sdružení
• členové poroty
• již dříve oceněná značka 

Jak může značka získat pečeť GREEN BRANDS?

Nominovaná značka musí splnit komplexní systém kritérií 
vyplněním dotazníku vypracovaného ALLPLAN, SERI a členy  
odborné poroty. K dotazníku musí být přiloženy všechny  
dokumenty, diplomy, potvrzení, osvědčení atd., dokládající  
informace v něm obsažené. 
Hodnocení podané žádosti je pro předkladatele veřejné  
a transparentní. Na titul GREEN BRANDS vzniká nárok uchaze-
čům, kteří během hodnocení dosáhnou alespoň 51 % (GREEN 
BRANDS Index). Potvrzení výsledku je pak úkolem poroty.

Členové poroty rovněž obdrží veškerý předložený materiál  
a hodnocení, na jehož základě mohou v daném případě klást 
otázky, požadovat další dokumenty nebo iniciovat konzulta-
ci. K přiznání titulu GREEN BRANDS je nutný souhlas mini-
málně dvou třetin členů poroty. Je důležité, že získání 51  % 
benchmarku negarantuje získání ochranné známky, protože  
porota disponuje vždy právem veta.

  Co hodnotí auditor a porota?
GREEN BRANDS nabízí společnostem všech velikostí  
a profilů možnost účasti v programu. Důležitým aspek-
tem zakladatelů při určování nákladů řízení bylo, že by 
mělo být stupňovitě rozloženo v poměru k velikosti  
a obratu společnosti. 

Při sestavování katalogu kritérií zohlednili mírně odlišné 
okolnosti různých ekonomických oblastí. Na základě toho 
mohou subjekty požádat o hodnocení ve čtyřech kategoriích:
• Společnost
• Poskytovatel služeb
• Potraviny (food)
• Produkt (non-food)

Nominace

Audit

Rozhodnutí poroty

C
ze

ch Republic 2019

 / 
20

20
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témat značnou pomoc. Více než polovina oceněných zna-
ček používá takovou pomůcku. V této posuzované katego-
rii hraje obzvláště významnou roli velikost firmy. Zatímco  
80 % velkých společností disponuje systémem CSR, u malých 
a středních podniků činí tento podíl pouze 65 %.

  Spotřeba energií
Jedním z nejdůležitějších aspektů studie je energetická účin-
nost a využití obnovitelné energie. Praktiky se zde – bez 
ohledu na velikost společnosti – velmi liší. Používání systémů  
externího auditu nebo energetického managementu je za-
tím stále málo rozšířené, avšak – v Německu a Rakousku –  
již 80 % značek používá výhradně obnovitelnou energii.

  Spotřeba zdrojů
Zachování přírodních zdrjů a účinnost hospodaření s ma-
teriály, zejména v případě velkých společností, má dnes  
již zásadní význam. Není typické, aby malé a střední podni-
ky – i když se tématem zabývají – prováděly v tomto ohledu 
numerickou studii.

  Emise
Ochrana klimatu a snižování emisí hrají při hodnocení ob-
rovskou roli. Povaha ekologické stopy a její význam je pro 
většinu společností dobře známý koncept. Každá třetí spo-
lečnost disponuje směrnicemi pro klimatickou strategii.

Maximální GREEN BRANDS Index, který lze získat, je 100 
bodů, z čehož skóre 51 a více znamená nárok na další po-
stup. Například v Německu bylo úspěšných 60 % uchazečů,  
z nichž 55 % uspělo jako společnost a 45 % pak jako produk-
ty. Mezi oceněnými značkami najdeme jak podniky velikosti 
rodinné firmy, tak i mezinárodní koncerny. 

Proces GREEN BRANDS představuje pro společnosti s velice 
odlišným zázemím také velice odlišné výzvy. Velké společ-
nosti obecně považují za hlavní problém zvyšování povědo-
mí zaměstnanců a sociální úkoly, zatímco menší společnosti 
čelí ekonomické zátěži udržitelnosti. Společné pro všechny 
účastníky však je, že GREEN BRANDS Index není jen jed-
norázovým měřením, ale měřitelným referenčním bodem 
potenciálu rozvoje. Každý disponuje prostorem pro další 
zlepšení...

Jaké oblasti se posuzují?

  Firemní cíle
Udržitelnost se v rámci aktivit společností projevuje v eko-
nomických, ekologických a sociálních aktivitách. Udržitel-
nost se v posledních letech stává mezi firemními cíli stále 
důležitější. V souvislosti s GREEN BRANDS lze konstatovat, 
že podíl ekologicky udržitelných produktů je kolem 80  %. 
Firemní cíl, jako kritérium posouzení, závisí do značné míry 
na velikosti společnosti. V případě malých a středních pod-
niků i poskytovatelů služeb je podíl udržitelných produk-
tů vyšší než u velkých podniků, protože se často zaměřují  
na jednu skupinu produktů.

  Systémy environmentálního managementu / CSR
Ekologicky uvědomělý provoz se často rozvíjí také na zákla-
dě zákonných požadavků a průmyslových standardů. Zave-
dení systémů správy a řízení společností v oblasti životního 
prostředí a udržitelnosti poskytuje při osvojení si těchto 
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Podrobné výsledky certifikovaných německých společností a poskytovatelů služeb (2019)

  Doprava a přeprava
Není třeba zdůrazňovat význam ekologické povahy dopra-
vy v podnikovém sektoru. Například se velké společnosti  
vyznačují přísnými předpisy ohledně nákupu vozidel odpo-
vídajících emisních charakteristik. Bez ohledu na velikost 
společnosti lze pozorovat opatření týkající se školení řidičů, 
efektivního plánování tras, videokonferencí a služebních cest 
realizovaných veřejnou dopravou.

  Hospodaření s vodou
Úsporu vody považuje 60 % dotázaných společností za klíčo-
vou. Jedná se o důležitý aspekt zejména v případě výrob-
ních podniků, ale jen velmi vzácně se lze setkat i s kvanti-
fikací dopadů opatření. Pouze cca 25 % společností měří 
ekologickou stopu v případě celkového využívání vody.

  Odpadová strategie
Není žádným překvapením, že společnosti kladou velký 
důraz na nakládání s odpady a  na snižování jejich množ-
ství. Emise odpadu se v posledních letech u podniků všech  
velikostí výrazně snížily. V předchozích třech letech vykázaly 
dvě třetiny společností nejméně 5 % emisí odpadů.

  Rozvoj externího a interního povědomí
Interní osvětu lze realizovat na jedné straně formou pra-
videlných školení, na straně druhé pak prostřednictvím  
viditelných opatření přijatých v bezprostředním pracovním 
prostředí. 

Drtivá většina společností má pro své interní činnosti 
nějakou formu uznání v oblasti životního prostředí nebo 
udržitelnosti. Takovéto akce a senzibilizace jsou specifické 
pro zkoumané společnosti bez ohledu na jejich velikost.

  Podpora odpovědné spotřeby
Díky přímější komunikaci je vzdělávání zákazníků o od-
povědné spotřebě efektivnější u malých a středních 
podniků, ale stále důležitější i u těch velkých. V této ka-
tegorii dosáhly dotazované společnosti v průměru 72  %  
GREEN BRANDS Indexu, což lze považovat za velmi dob-
rý výsledek. Rozdíly však dobře ilustrují skutečnost, že se 
hodnoty pohybují v rozmezí 39 % až 90 %.

  Produkty
Ocenění GREEN BRANDS mohou získat pouze produkty, 
které jsou navržené a vyrobené s ohledem na udržitelnost 
v rámci celého životního cyklu. 

Studie se obecně zaměřuje na výrobu, balení a přepravu, 
nicméně zohledňují se i další specifické aspekty. Tak je 
tomu i v případě ekodesignu, který uplatňuje svůj dopad 
prostřednictvím použitých materiálů a obalů.

V případě potravinářských výrobků má zvláštní význam 
používání lokálních surovin, surovin z ekologického země-
dělství a minimalizace jak chemických látek, tak i látek 
geneticky modifikovaných.

Při výrobě produktů existuje silná korelace mezi efektivní 
dopravou, využíváním místních surovin, využíváním vody  
a paliv, dále obecně z hlediska energetické účinnosti.

Proč se vyplatí získat pečeť GREEN BRANDS?

Audit GREEN BRANDS vyžaduje od společností, které se roz-
hodly jej podstoupit, určité úsilí. Vyvstává otázka, jestli stojí 
za to, brát na sebe úkoly a povinnosti, které s sebou přináší.
Důležitou výhodou procesu hodnocení je především to, že 
přináší zprávu o aktuálním stavu udržitelnosti podniku (pro-
duktu, služby, fungování podniku). Odměnou za úspěšný 
audit je pečeť GREEN BRANDS, kterou používá její držitel 
dva roky, a vysílá tak svým zákazníkům a obchodním part-
nerům následující důležitou zprávu: jená se o značku, která 
se stará o životní prostředí, o budoucnost, o vyhlídky mla-
dých lidí a o osud planety. Řada výzkumů ukazuje, že mladší 
spotřebitelé a podnikatelé dnes již vyžadují takovýto pří-
stup, což může pro držitele známky znamenat také nemalou  
obchodní výhodu.
Jsme si vědomi faktu, že nestačí pouze něco dělat, musí se to 
zainteresovaným také ukázat. Účastníci programu GREEN 
BRANDS proto dostávají širokou škálu marketingové  
podpory, která jim pomáhá zlepšit image firmy, zvýšit atrak-
tivitu na trhu práce a podpořit prodej. Publikace GREEN 
BRANDS, online reklamní kampaně a  nejrůznější akce 
(např. setkání či konference) mají za cíl poskytovat stále 
více lidem důvěryhodné informace o udržitelných společ-
nostech a značkách.
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Je již prokázáno, že správná imple-
mentace udržitelnosti a CSR ve firmě 
jí pomůže nejen rychleji růst, dosáh-
nout vyššího profitu a spokojenějších 
zaměstnanců, ale podpoří firmu v tom, 
aby byla flexibilnější a uměla se lépe 
adaptovat na krize − což je v  součas-
nosti doslova nutnost.

Odpovědná firma je i udržitelná firma. 
Podniká v souladu s etickými princi-
py, rozvíjí dobré vztahy s obchodními 
partnery, pečuje o své zaměstnance, 
podporuje region, ve kterém působí, 
a snaží se minimalizovat negativní do-
pady na životní prostředí. Cestou, jak 
tyto své aktivity může nejsnáze komu-
nikovat obchodním partnerům i spo-
třebiteli, jsou certifikace a ocenění jako 
například GREEN BRANDS.

Za posledních 50 let se lidstvo příliš 
zaměřilo na vidinu pohodlí a neomeze-
ného růstu. Chceme výš, dál a rychleji 
a definitivně si tak podřezáváme větev 
pod svojí další existencí. Proto podpo-
ruji firmy, značky i služby, které pocho-
pily závažnost doby a rozhodly se pro 
udržitelnou cestu. Certifikace „Zelené 
značky“ je čitelná cesta, jak na jejich 
kvalitu upozornit spotřebitele.

Přimět lidi či společnosti, aby byli  
k přírodě šetrnější, není vždy jedno-
duché. Mnohdy si uvědomují, že dělají 
něco, co by dělat neměli, ale ke špat-
nému chování jsou donuceni (nebo si 
alespoň myslí, že jsou donuceni) eko-
nomickou nutností. Je povzbudivé vi-
dět stále více společností, které svou 
odpovědnost vůči celé společnosti  
i své planetě chápou jako velkou výzvu  
a prokazují, že lze dosáhnout úspěchu  
i udržitelnou cestou.

Bedřich Moldan 
Zástupce ředitele  

Centrum pro otázky životního prostředí

Sandra Feltham  
Ředitelka 

Flagship CSR Consulting

Eva Klánová   
Jednatelka společnosti Press21 

a šéfredaktorka časopisu Retail News

Dva a půl milionu českých zákazníků si 
v obchodě vybírá podle ekologické sto-
py výrobku. Jenomže většina spotřebi-
telů také v průzkumech říká, že není 
snadné ji rozpoznat. Proto potřebuje-
me programy, které obsáhnou složitá 
data o zboží a přetaví je do srozumitel-
ného označení.

Vojtěch Kotecký 
Koordinátor programu spolupráce s podniky 

Centrum pro otázky životního prostředí  

Lenka Heuerová
Coach pro komunikaci CSR 

a firemní udržitelnost 
Jednatelka společnosti Fair Venture s. r. o. 

C
zech Republic

2020
V rámci celosvětově jedinečného třífázového procesu oceňování ekologicky 
udržitelných značek leží konečné rozhodnutí na členech poroty. Dobrovol-
ně kontrolují všechny předložené validační dokumenty včetně příslušných  
hodnocení a činí nezávislé rozhodnutí. Porota je složena z vysokých předsta-
vitelů podnikatelských, vědeckých, mediálních, agenturních a environmen-
tálních sdružení. 

Všem členům poroty náleží naše velké poděkování za obrovské pracovní 
úsilí, které se týká také vylepšení nebo změn kritérií validace. 

Odborná porota GREEN BRANDS



Poslední roky v České republice uka-
zují, že ekologie a udržitelný rozvoj 
získávají  mezi firmami na popularitě. 
Nemělo by však jít jen o slova a marke-
tingovou kampaň, ale o činy a hodnoty 
podložené skutečnými opatřeními na 
snížení znečištění, emisí skleníkových 
plynů či energetické náročnosti výroby. 
Různá označení proto napomáhají spo-
třebiteli v lepší orientaci mezi právě  
takovými produkty.

Josef Novák 
Ředitel společnosti 

CI2, o. p. s.

Ochrana životního prostředí by měla 
být samozřejmostí v chování každého 
z  nás. Prvním předpokladem je po-
vědomí o její důležitosti, stejně jako  
o významu udržitelnosti. Certifikace  
a ocenění, která takové povědomí  
autenticky pomáhají vytvářet či pro-
hlubovat, jsou tedy užitečná a stojí za 
to je podporovat.

Lukáš Kovanda
Hlavní ekonom  

Trinity Bank

Žijeme na krásné planetě a vybudovali 
jsme skvělou civilizaci. Takže udržitel-
né podnikání s ohledem na ochranu  
a zlepšování životního prostředí je chy-
trá investice, která se vrátí nám i našim 
dětem.

Jiří Koželouh 
Vedoucí programu Klima, energie a odpady 

Hnutí Duha

Pokud se nevydáme na cestu udržitel-
né produkce a spotřeby, do budouc-
na budeme mít velký problém. Jedině 
ekologické zemědělství nabízí odpo-
věď na to, jak produkovat potraviny či 
krmiva trvale udržitelným způsobem, 
protože vyčerpanost konvenční půdy  
a produkce umělých hnojiv a pesticidů 
má své limity, na které již nyní naráží. 
Musíme přestat být sobci, začít myslet 
na další generace a mít jim co předat.

Kateřina Urbánková  
Manažerka

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Propojování podnikatelského myšlení 
se znalostmi z přírodních, technických 
a společenských věd je cesta, kterou 
ve společnosti Denkstatt uplatňujeme 
už od roku 1993. Proto jsme přesvěd-
čeni, že oceňování společností, které 
prosazují udržitelný rozvoj, je nesmír-
ně důležité. Nejen jako odměna za 
jejich dobrovolný příspěvek k ochraně 
životního prostředí, ale i jako motivace 
pro další.

Peter Rakovský   
Senior Consultant 

Denkstatt Slovensko s. r. o.

 

Podporovat rozvoj elektromobility  
a aut na biometan nebo vodík je určitě 
správné. Ruku v ruce s tím by ale měl 
jít rozvoj výroby opravdu čisté elektři-
ny z obnovitelných zdrojů, aby nová 
auta nejezdila dál především na energii  
z uhlí. Jen takto je možné dosáhnout 
skutečného posunu směrem k udrži-
telnosti a snížení ekologického dopadu.

Aleš Kuták 
Expert pro dotační programy a vnější vztahy
Komora obnovitelných zdrojů energie (OZE)
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• Název Alterra pochází z latinského slova terra neboli  
země a označuje environmentální vazby privátní  
značky ROSSMANN.

• Příběh úspěchu značky Alterra začal 21 produkty v oblasti 
péče o obličej, čisticími prostředky na obličej a tělo a výrobky 
pro péči o pokožku, jako je denní krém nebo oční krém.  
Tato řada nyní zahrnuje více než desetkrát tolik položek.

• Vysoce kvalitní přírodní složky, jako jsou aloe vera, jojobový 
olej, kyselina hyaluronová nebo extrakt z granátového jablka, 
dodávají přírodní kosmetice Alterra vynikající kompatibilitu  
s pokožkou a zvláště pečující vlastnosti.

• Při výrobě produktů přírodní kosmetiky Alterra 
Naturkosmetik se dohlíží na to, aby suroviny a použité 
výrobní procesy odpovídaly sociálně-ekologickým aspektům. 
Téměř všechny produkty a receptury mají pečeť NATRUE.  
Tu může nosit pouze kosmetika, která splňuje přísná  
kritéria pro certifikovanou přírodní kosmetiku.

  TRH 
Zatímco trh s konvenční kosmetikou roste jen mírně, trh 
přírodní kosmetiky již několik let vzkvétá. Spotřebitelé 
věnují stále více pozornosti způsobu výroby kosmetiky  
a zaměřují se na přírodně vyráběné a biologicky bezpečné 
výrobky. Důvěryhodnost a autentičnost značek jsou pro 
úspěch v oblasti přírodní kosmetiky rozhodující.

Alterra, privátní značka drogerií ROSSMANN, těží z tohoto 
vývoje a v posledních letech zaznamenala výrazný nárůst 
prodeje. Přírodní kosmetika Alterra přináší širokou škálu 
produktů pro péči o obličej, vlasy, ruce a tělo pro všech-
ny, kteří dbají o životní prostředí a chtějí být v harmonii  
s přírodou.

  HISTORIE
Příběh úspěchu značky přírodní kosmetiky Alterra začal  
v roce 2000. Tehdejší trh s přírodní kosmetikou byl ještě na 
okraji zájmu a dostupný převážně v obchodech s biopotravi-
nami a v obchodech se zdravou výživou. Objevení této nové 
oblasti však bylo výzvou pro rodinu Roßmannovu, a tak byla 
v roce 2000 založena značka přírodní kosmetiky Alterra.

Řada Alterra začala s 21 produkty v oblasti péče o obličej pro 
normální pleť, suchou pokožku a citlivou pokožku, s čisticími 
prostředky pro pleť, jako je čisticí mléko, pleťová voda, mycí 
gel a peeling, a s přípravky pro péči, jako je denní krém, noč-
ní krém, ampulková kúra a oční krém.
V roce 2004 byl sortiment rozšířen o výrobky péče o tělo. 
Patří mezi ně sprchový gel, tělové mléko, pleťový olej  
a krém na ruce. V roce 2009 byly přidány výrobky dekorativ-
ní kosmetiky a segment péče o vlasy.
Řada Alterra nyní zahrnuje více než 240 položek nabíze-
ných v Německu a 65 v České republice a jejich množství se  
neustále rozšiřuje. Značka tak získává stále širší přijetí mezi 
zákazníky a na trhu s přírodní kosmetikou je brána jako  
seriózní hráč.

  ZNAČKA
Přírodní kosmetika Alterra přináší opravdu rozsáhlou na- 
bídku kosmetických výrobků. Kromě produktů péče  
o obličej a tělo nabízí také dekorativní přírodní kosmetiku.  

Přípravky péče o rty, make-up, pudry a tvářenky v harmo-
nických odstínech dodávají pleti svěžest a přirozený jas. 
Alterra nabízí pleti přirozenou krásu a má také vynikající 
snášenlivost.Značka Alterra Naturkosmetik zavedla zásady, 
které se vztahují na všechny její produkty. To znamená, že 
se jedná o skutečnou přírodní kosmetiku, jejíž účinnost musí 
být prokázána vědeckými testy. Účinek nesmí v žádném pří-
padě zaostávat za konvenční kosmetikou a tržní trendy mu-
sejí být také implementovány. Používané účinné látky po-
cházejí pokud možno z řízeného ekologického zemědělství.

Přírodní kosmetika Alterra by měla být vhodná i pro speciál-
ní skupiny spotřebitelů, proto nabízí produkty bez parfému 
a veganskou přírodní kosmetiku. Všechny výrobky jsou vyvi-
nuty buď pro všechny typy pleti, nebo jsou nabízeny varian-
ty pro jednotlivé typy pleti. Díky těmto principům se značka  
Alterra odlišuje od ostatních značek přírodní kosmetiky.

  ÚSPĚCHY
Vysoká kvalita přírodní kosmetiky Alterra je prokázána  
řadou ocenění, která značka získala. Výrobky byly obchodním 
časopisem Öko-Test několikrát hodnoceny 
jako „velmi dobré“ nebo „dobré“, v  České 
republice výrobky Alterra taktéž pravidel-
ně dostávají vysoké známky v  hodnocení 
dTest. Téměř všechny produkty Alterra ne-
sou pečeť NATRUE, která se uděluje pouze 
výrobkům, jejichž výrobci kladou nejvyšší 
požadavky na vývoj moderní, přírodní 
a zvláště šetrné péče o pleť. Produkty, 
které nesou toto označení, musí být 
nejméně ze 75 % přírodní. 
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Rostlinné suroviny, které používá Alterra Naturkosmetik, 
pocházejí většinou z řízeného ekologického zemědělství 
nebo z certifikovaného sběru ve volné přírodě. Mnoho 
produktů Alterra je navíc označeno „veganskou květi-
nou“, a jsou tedy zcela bez přísad živočišného původu.
Dirk Roßmann, zakladatel řetězce drogerií ROSSMANN, 
získal 7. května 2014 „Německou cenu CSR“. Cena je udělo- 
vána podnikatelům, kteří integrují ekologickou a sociální  
odpovědnost do svých podnikatelských aktivit.

  KOMUNIKACE
Přírodní kosmetika Alterra patří do portfolia drogistické 
sítě ROSSMANN. Komunikace produktů Alterra proto 
probíhá primárně prostřednictvím vlastních médií spo-
lečnosti, jako je zákaznický časopis ROSSMANN Life,  
a také prostřednictvím kanálů ROSSMANN na Facebooku 
a Instagramu. Zde ROSSMANN posky-
tuje informace o nových produktech 
a limitovaných edicích značky Alterra 
a dává tipy na téma „krása“.

Na webových stránkách www.rossmann. 
de/nase-produkty/nase-znacky/alterra 
mohou zákazníci najít kompletní pře-
hled sortimentu, tipy na krásu a vyhle-
dávač produktů. Tímto způsobem jsou 
vždy informováni o řadě Alterra.

  ZELENÁ FAKTA
S rozvojem značky přírodní kosmetiky Alterra se kompe- 
tence a vášeň spojují s ohledem na budoucí životaschop-
nost a udržitelnost.

Cílené použití vysoce kvalitních surovin, jako je např. bam-
bucké máslo, hraje důležitou roli. Již při vytváření receptur 
Alterra vědomě nepoužívá složky, které jsou pro kůži škodli-
vé nebo dráždivé. Všechny výrobky jsou kontrolovány a do-
poručovány dermatology.

Výrobky značky Alterra neobsahují syntetické barvy a vůně 
a jsou též vyrobeny bez silikonů, parafinů a jiných minerál-
ních olejů. Pokud je to možné, všechny rostlinné suroviny se 
získávají z kontrolovaného ekologického zemědělství nebo  
z certifikovaného sběru ve volné přírodě.

Používání živočišných surovin, jako je mléko nebo med, je 
povoleno. Alterra Naturkosmetik nepoužívá suroviny z mrt-
vých obratlovců, jako je emu olej, norkový olej, sviští tuk,  
živočišné tuky, kolagen nebo kmenové buňky.

Dále neprovádí ani nezadává během výroby 
zkoušky na zvířatech – ani ve fázi vývoje 
nebo v procesu testování konečných pro-
duktů. Zpracování rostlinných a živočiš-
ných surovin ionizujícím zářením je u pří-
rodní kosmetiky Alterra rovněž zakázáno.

Značení FSC s přídavkem „Mix“ připevně-
ným na krabičkách dokazuje, že při výrobě 
obalových krabic bylo použito pouze dřevo 
z kontrolovaných zdrojů nebo recyklovaný 
materiál. Zhoršování životního prostře-
dí prostřednictvím emisí CO2, výfukových  
plynů a dalšího znečišťování neustále roste. 
Proto by Alterra Naturkosmetik ráda při- 
spěla k  tomu, aby lidé více dbali o ekologii  
a šetřili přírodu.

  ZELENÁ BUDOUCNOST
I nadále se bude přírodní kosmetika Alterra zaměřovat 
na rozšiřování a podporu nákupu surovin s certifikací 
Fair Trade a z kontrolovaného ekologického zemědělství. 
Značka si je vědoma své odpovědnosti za životní prostře-
dí. Kromě toho si je společnost vědoma i dalších pravidel 
v oblasti udržitelnosti a jejich implementace v sortimentu 
i mimo něj.
Společnost plánuje dále rozšiřovat sortiment značky  
Alterra s ohledem na ekologickou, sociální a ekonomickou 
udržitelnost. K dalšímu vývoji bude tedy i nadále přistupo-
vat s maximální možnou opatrností.

VE ZKRATCE

• Založena v roce 2000. 
• Přírodní kosmetika Alterra je privátní  

značkou drogistické sítě ROSSMANN.
• Při založení značky bylo 21 produktů,  

nyní jich je přes 240 nabízeno v Německu  
a 65 v České republice.

• Portfolio výrobků pokrývá všechny oblasti  
péče o obličej a tělo.

• Výrobky Alterra jsou dostupné ve všech  
pobočkách drogerií ROSSMANN.

Web:  www.rossmann.cz/nase-  
  produkty/nase-znacky/alterra
E-mail:  info@rossmann.cz 
Facebook: www.facebook.com/  
  ROSSMANNCZ
Instagram:  @rossmann_cz 
Adresa:  ROSSMANN, spol. s r. o. 
  Na Pankráci 1683/127 
  140 00 Praha 4
Telefon:  +420 800 767 626
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  TRH 
Certifikovaná přírodní kosmetika alverde se zrodila již  
v roce 1989 jako vůbec první značka přírodní kosmeti-
ky v Německu a na český trh vstoupila v roce 2002. Jed-
ná se o jednu z 27 dm značek reprezentujících kvalitu,  
radost z inovací a vysoce účinnou kosmetiku přímo  
z přírody. Trvalá udržitelnost tvoří základ-
ní pilíř filozofie společnosti dm droge-
rie markt ve všech oblastech podnikání  
a zrcadlí se i v samotných produktech. 
Díky své ceně je přírodní kosmetika  
alverde záměrně dostupná pro co možná 
nejvíce zákazníků.

Stručně o dm drogerii markt: Ve společ- 
nosti dm v České republice pracuje přes 
3  300 lidí ve více než 230 prodejnách. 
Spolupracovníci dosáhli v obchodním roce 
2018/2019 obratu 10,584 mld. CZK.

Jako ekonomické společenství vnímá společnost 
dm trvalou výzvu působit ve svém okolí vždy 
příkladně. Přebírá společenskou odpovědnost ve formě 
iniciativ, programů a kampaní ve prospěch sociálních, eko-
logických a kulturních témat. Při realizaci svých iniciativ 
spolupracuje s kompetentními organizacemi. K jejím stá-
lým CSR aktivitám patří program Veselé zoubky či Giving  
Friday. Své pětadvacetileté působení na českém trhu  
oslavila společensky odpovědnou iniciativou {SPOLEČNĚ}.

  HISTORIE
Přírodní kosmetika je dnes již zcela běžným termínem.  
Z hlubokého přesvědčení se dm v roce 1989 rozhodla pro 
produktovou řadu, která měla být založena především na 
rostlinných surovinách. Podnětem pro alverde tehdy byl  
(a dodnes stále je) zájem zákazníků.

Pozitivní zpětná vazba na značku alverde podnítila dm 
pokračovat dál v této dynamické cestě. Z původních 14 
artiklů se nabídka alverde NATURKOSMETIK značně roz-
šířila. Dnes nabízí zákazníkům přes 400 produktů, včetně  
dekorativní kosmetiky.

  ZNAČKA
Mezi dm značkami představuje alverde NATURKOSMETIK 
přírodní kosmetiku, která neobsahuje žádné ingredience 
na bázi minerálních olejů a také žádné syntetické vůně, 

barviva a konzervační látky. Trvalá 
udržitelnost má u alverde nejvyšší 
prioritu. Proto její tým spolupracu-
je s proslulými producenty přírodní 
kosmetiky na recepturách, které po-

skytnou pokožce přirozeně efektiv-
ní péči a při vývoji i výrobním 

procesu šetří zdroje. 

Značka nabízí za přízni-
vou cenu certifikovanou 

přírodní kosmetiku s vyso-
kým podílem surovin z kontrolovaného 

biologického zemědělství. Produkty i oba-
ly se vyrábějí pokud možno v Německu. Díky 

použití recyklovaných materiálů pro obaly se šetří 
cenné zdroje.

  ÚSPĚCHY
V letech 2009 a 2010 byla alverde oceněna (DNP) jako 
jedna ze tří nejudržitelnějších značek v Německu. V roce 
2011 obsadila se svým trvale udržitelným konceptem prv-
ní místo v mezinárodní ceně za udr-
žitelnost „ECOCARE 2010“ v kategorii 
produktů a v roce 2012 získala tato dm 

Spotlight

Certifikace a ocenění

Udržitelně balené produkty

• Krabičky jsou vyrobené z kartonu s vysokým  
recyklovaným podílem.

• Speciální barvy na bázi obnovitelných surovin  
použité pro potisk obalů.

• Použití recyklovaného plastu na lahve produktů  
z péče o tělo a vlasy.

• Kompenzace emisí CO2 z tištěných materiálů ve prospěch 
projektů na znovuzalesňování v Etiopii a Kolumbii.

• Lahve a tuby vyrobené s recyklovatelným podílem.

Sociální angažovanost v Burkina Fasu

• Bambucké máslo tvoří součást některých alverde produktů.

• To se získává z plodů máslovníku afrického.

• Semena máslovníku v Africe tradičně sbírají  
a zpracovávají ženy.

• Podpora ze strany alverde od roku 2011: Stavební projekty: 
sklad, vesnický mlýn, hloubková studna, lékařská stanice  
a zpracování zahradního projektu.
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značka ocenění nawi Award za udržitelné hospodářství.  
Na podzim roku 2013 pak byla oceněna v soutěži Deutscher 
Verpackungspreis v kategorii „Prodejní obaly kosmetiky  
& hygieny“. Porotci na značce ocenili její „příkladné krabičky“ 
stejně jako skutečnost, že se snaží maximálně prosazovat 
ekologii. 
Podle nezávislého institutu pro výzkum trhu je alverde již 
několik let v řadě nejprodávanější značkou certifikované  
přírodní kosmetiky v Německu. Výrobky této značky pravi-
delně dosahují dobrého hodnocení také v testování Ökotest 
a Stiftung Warentest.

  KOMUNIKACE
Certifikované přírodní kosmetice alverde se v průběhu let 
své existence daří oslovovat zákazníky z hlediska trvalé udr-
žitelnosti i ekologie. To hovoří pro samotnou značku stejně 
jako pro vysoké požadavky na kvalitu, které dm na své pro-
dukty klade a jež zákazníci oceňují. Do světa alverde mohou 
zákazníci proniknout především prostřednictvím digitálních 
médií. Informace najdou na webu dm.cz a o zajímavých 
novinkách se dozvědí také na sociálních sítích Facebook  
a Instagram.

  ZELENÁ FAKTA
Všechny výrobky dm značky alverde nesou mezinárod-
ní certifikaci NATRUE, která garantuje, že výrobky splňují 
ta nejpřísnější kritéria pro přírodní kosmetiku. Většina 
produktů nese i označení vegan. Důležitou roli hraje pro 
alverde také ekologická šetrnost produktu, výrobní pro-
cesy šetrné k životnímu prostředí i zdrojům a optimální 

odbouratelnost surovin. Také sociální angažovanost leží 
této dm značce na srdci. Od roku 2011 podporuje ženy  
a jejich rodiny v Burkina Fasu v západní Africe. Důležitou  
součástí mnoha alverde produktů je cenné bambucké 
máslo. To se získává ze semen máslovníku afrického, která 
v rámci kontrolovaného divokého sběru sklízejí právě ženy 
v Burkina Fasu. Semena tedy pocházejí ze stromů, které  
vyrůstají ve svém přirozeném prostředí. 
Sběr a prvotní zpracování plodů leží tradičně právě v ru-
kách místních žen. Ty svou měrou pak významně přispívají 
do rodinného rozpočtu. Proto byl z iniciativy alverde vybu-
dován sklad, mlýn, studna a aktuálně také lékařská stanice 
a byl zpracován zahradní projekt. V plánu jsou i další pro-
jekty. Od roku 2012 probíhá také spolupráce se spolkem 
Mellifera e. V., který se zasazuje o ochranu včel. 

  ZELENÁ BUDOUCNOST
V lidech vzrůstá stále silnější vědomí toho, co jim a jejich 
okolí prospívá. Trend upřednostňování přírodní kosme-
tiky bude v dalších letech nadále růst. To je pro alverde 
velice potěšitelný vývoj, jelikož značka může nadále rozví-

jet svůj potenciál a přicházet s dalšími inovacemi. Značka 
alverde chce pokračovat také v systematickém a intenziv-
ním řešení všech trvale udržitelných témat na úrovni ce-
lého dodavatelského řetězce a ve všech svých oblastech. 

Velkou roli hraje také šetrné zacházení se zdroji při  vý-
robě všech obalů. Emise CO2 vzniklé při výrobě krabiček 
se kompenzují projektem zalesňování v Kolumbii. Projekt 
s totožným záměrem v Etiopii byl již ukončen.

VE ZKRATCE

• V roce 1989 vznikla alverde jako  
první obchodní značka přírodní  
kosmetiky v Německu.

• Sortiment zahrnuje přes 400 produktů.
• Kromě pečujících produktů nabízí alverde také  

dekorativní kosmetiku a opalovací přípravky,  
stejně jako speciální řady pro děti a muže.

• Všechny produkty nesou přísnou  
certifikaci NATRUE.

Web:  www.dm.cz
E-mail:   dm@dm.cz
Facebook: www.facebook.com/dm.cesko 
Adresa:  dm drogerie markt, s. r. o.
  Jeronýmova 1485/19
  370 01 České Budějovice
Telefon:   +420 800 100 808
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• Ikonickým výrobkem Biopekárny Zemanka jsou čoko-kokosky  
s FAIR-TRADE čokoládou. Vyrábí se od vzniku společnosti  
a jejich úspěch prozatím nepřekonala žádná jiná receptura.

• V začátcích byla Zemanka manufakturou. Jablečné kačenky  
se vykrajovaly formičkou, jaká se používá při domácím pečení, 
piškoty se stříkaly manuálně z cukrářského pytlíku a čoko- 
-kokoskám dávalo tvar tvořítko na meloun.

• Omezení podílu ruční práce bylo podmíněno tím, že stroje  
se musí přizpůsobit receptuře, ne naopak.

• Nejnovějším počinem společnosti jsou „cirkulární“ krekry. 
Při jejich výrobě vytěžuje Zemanka zbytkové suroviny jiných 
provozů a tím zamezuje plýtvání.

• Zemance není lhostejný osud planety ani zdraví lidí, proto 
suroviny pochází z ekologického zemědělství. Zákazník tak 
získává kvalitní, chemií nezatížené potraviny šetrné k přírodě.

• Rodinná biopekárna s certifikací IFS a Fairtrade licencí vyváží 
celkem do 11 zemí světa.

  TRH 
Biopekárna Zemanka peče v Oříkově nedaleko Sedlčan slad-
ké biosušenky a slané biokrekry. V jejím sortimentu nalez-
nete i speciální sušenky pro děti od 1 roku či bezlepkovou 
řadu výrobků.
Originální receptury dávají vzniknout nutričně i chuťově 
zajímavým produktům v biokvalitě. Výrobky jsou dostupné 
přes e-shop Biopekárny Zemanka, v obchodních řetězcích, 
specializovaných obchodech se zdravou výživou i bezobalo-
vých prodejnách po celé České republice. Distribuce probíhá 
v dalších 11 zemích. 

  HISTORIE
Příběh Zemanky se začal psát v roce 2006, kdy Jan  
Zeman, původně burzovní makléř a daňový poradce, pod-
nikl první kroky pro spuštění rodinného podniku v oblasti 
biopotravin, se kterými měl již zkušenosti. V Oříkově ne-
daleko Sedlčan v bývalé budově místního JZD umístil nej-
prve dvě, posléze šest malých trub pro domácnost. V nich 
jeho maminka Věra Zemanová, vyučená cukrářka, pekla  
a Jan produkty balil a cestou do práce je rozvážel do obchodů.  
Manufaktura založená na ruční práci tří lidí umožňovala mě-
síční produkci v řádu několika set sáčků sušenek a krekrů.

Zlom nastal mezi roky 2007 a 2008, kdy se výrobky Zeman-
ky dostaly mimo specializované bioprodejny do obchodních 
řetězců. Bylo nutné přistoupit k modernizaci a snížení po-
dílu ruční práce, což spočívalo mimo jiné v pořízení moder-
ních rotačních pecí a nalezení dodavatele speciálních strojů,  
které se přizpůsobí recepturám a splní požadavky na výsled-
ný vzhled pečiva. Tento krok přispěl k tomu, že je Zemanka 
schopna péct 160 000 sáčků po 100 g měsíčně, což odpovídá 
180 t trvanlivého pečiva ročně. 
Biopekárna Zemanka každoročně uvádí řadu novinek a li-
mitovaných edicí k  různým příležitostem, jako např. Váno-
ce, Velikonoce, sv. Mikuláš, svátek zamilovaných či den dětí. 
Standardně tak ročně nabízí 44 produktů. Receptury se 
striktně vyhýbají používání umělých barviv a aromat, pal-

mového oleje, bílého rafinovaného cukru či umělých ztuže-
ných tuků. Úspěch Zemanky tkví v symbióze tradic a inovací.  
Poctivě připravované sušenky a krekry originálních receptur 
z kvalitních biosurovin, které nejen dobře chutnají, ale mají  
i přidanou hodnotu. Důkazem může být růst zájmu spotře-
bitelů o bezlepkovou řadu či speciální sušenky pro nejmen-
ší. Zemance i maminkám záleží na tom, aby nejmenší děti 
konzumovaly výrobky z výživově hodnotné špaldové mouky  
a přírodních sladidel. Sladkost u výrobků pro nejmenší 
pochází z  přirozeně sladkých surovin, jako je ovoce, med, 
kakao či přírodní sirupy.

Velikost provozu, optimálně nastavené procesy a i osvícený 
přístup Jana Zemana umožňují flexibilně reagovat na nové 
podněty a pobídky, což se ukazuje jako konkurenční výhoda. 

V zahraničí směrem na západ slaví Zemanka úspěch 
s bezlepkovou řadou. Další žádanou skupinou jsou produk-
ty s absencí určité suroviny – např. bez cukru, bez vajíček, 
bez mléka apod. Ve Finsku se těší oblibě veganský perníček, 
v Anglii jablečné bezlepkové sušenky a v Polsku zase bezlep-
kový perníček. 

  ZNAČKA
Rodinná značka Biopekárna Zemanka symbolizuje spojení 
vynikající chuti, kvalitních biosurovin a výživově harmonic-
kých receptur. Zároveň je zosobněním férové produk-
ce, která jasně dokazuje, že lze udržitelně podnikat 
s  ohledem na ohleduplnost k  přírodě i zdraví 
konzumentů. Značka klade důraz na to, aby  
z jejího podnikání měly prospěch všechny 
strany – zákazníci, zaměstnanci, prodejci, 
dodavatelé, zemědělci i společnost.

Certifikace a ocenění
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  ÚSPĚCHY
Rodinná Biopekárna Zemanka je hrdým držitelem mezi-
národního certifikátu IFS (International Food Standard), 
veganské licence od společnosti The Vegan Society, bezlep-
kové licence od Sdružení celiaků České republiky a značky  
KLASA. Během své existence byl jak zakladatel Jan Zeman, 
tak jeho produkty oceněny mnoha uznáními. Příkladem 
může být ocenění podnikatel roku v soutěži Ernst & Young 
2009 či ocenění Česká Biopotravina.

  KOMUNIKACE
Zemanka komunikuje se svými zákazníky prostřednictvím  
sociálních sítí (Facebook, Instagram), webové stránky, in-
terního newsletteru a media relations. Aktivně se účastní 
různých akcí a veletrhů, jako je například Festival Evolution.  
Ekologický přístup, inovativní řešení a příklad dobré praxe 
předává Jan Zeman dál prostřednictvím přednášek urče-
ných odborné i laické veřejnosti. Dále se angažuje i jako 
lektor a mentor v oblastech jako leadership, manažerské 
dovednosti a motivace, firemní kultura a hodnoty, obchodní 
strategie, vědomé podnikání, týmový, individuální a trans-
formační koučink.

  ZELENÁ FAKTA
Ekologický přístup uplatňuje Zemanka napříč svou činností. 
Pro výrobu se používají biosuroviny, sanitace probíhá eko-
logickými čisticími prostředky, využívaná energie pochází  
z obnovitelných zdrojů, množství používaných recyklovaných 
obalů je redukováno a pečivo seženete i v bezobalu.
Nejnovějším a doslova převratným počinem Biopekárny  
Zemanka je první projekt cirkulární ekonomiky. Potravinář-
ství je v uplatňování cirkulárních principů na konci oboro-
vého žebříčku. Využívání zbytkových surovin, které by za 
normálních okolností skončily v popelnici, představuje pro 
potravináře značné bakteriální riziko. Jeho překonání zna-
mená citelné lidské, časové i finanční investice. Oním cir-
kulárním projektem Biopekárny Zemanka jsou Pivovarské 
krekry z mláta, které je velmi bohaté na bílkoviny, vlákninu 
či vitamin E a má nízký obsah sacharidů. Zemanka tak vyu-
žila jedinečnou příležitost, jak z něj vyrobit chuťově i nutrič-
ně přitažlivý produkt. Svého partnera i dodavatele suroviny 
našla v Plzeňském Prazdroji. Realizaci projektu ztěžoval fakt, 
že neexistovaly žádné dostupné studie, které by výrobu  
a využití surovin zkoumaly. Zemanka tak musela začít od 
nuly a vyřešit, jak bezpečně mláto převážet a pracovat s ním. 
Po několikaměsíčním testování tak Zemanka uvedla krekry 
z mláta ve třech příchutích (solené, s česnekem a se sýrem). 
Jejich nákupem si zákazníci nejen pochutnají, ale získají dob-
rý pocit, že podporují dobrou věc.

  ZELENÁ BUDOUCNOST
Zemanka chce jít i do budoucna cestou cirkulárních pro- 
jektů. Již testuje další zbytkovou surovinu, tentokrát ká-
vovou sedlinu a výlisky ze zeleniny a ovoce vznikající ve  
fresh barech. Dalším cílem bude posílení svého zastou-
pení v bezobalových prodejnách. V současné době lze její 
produkty zakoupit v  přibližně 100 prodejnách napříč  
Českou republikou. 

VE ZKRATCE

• Biopekárna Zemanka byla založena  
v roce 2006 Janem Zemanem.

• Výroba se soustřeďuje na poctivé  
biosušenky a biokrekry, které kombinují  
lahodnou chuť a nutriční hodnoty.

• 35 zaměstnanců ve 2 provozovnách  
(Oříkov a Petrovice).

• Obrat za rok 2019 se pohyboval  
okolo 51 878 000 Kč.

Web:  www.biopekarnazemanka.cz
Facebook:   www.facebook.com/
  BiopekarnaZemanka
Instagram: @biopekarnazemanka
E-mail:  objednavky@biopekarnazemanka.cz
Adresa:  Biopekárna Zemanka s. r. o.
  Oříkov 29
  264 01 Sedlčany
Telefon:  +420 602 144 474
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• V maloobchodním prodeji potravin je diskontní řetězec  
NORMA jedním z průkopníků v sortimentu biopotravin.

• Značka BIO SONNE má skvělé výsledky: 275 medailí poroty  
DLG v roce 2020 - 1. místo již po jedenácté za sebou.

• Značka BIO SONNE také skvěle chutná. Labužníci najdou 
mnoho receptů v online kuchařce BIO SONNE na domovské 
stránce společnosti NORMA.

• Společnost NORMA v posledních letech vyprodukovala  
o 25 % méně plastového odpadu - cílem je dosáhnout  
50 %. Mimo jiné prostřednictvím nákupních tašek  
a obalů na ovoce vyrobených z travního papíru.

  TRH 
Naše stravovací návyky se neustále mění. Řada BIO  
SONNE od společnosti NORMA tyto měnící se požadavky 
akceptuje, a proto obsahuje velké množství produktů, které  
se těmto požadavkům dokonale přiz-
působují. Nezáleží na skutečnosti, 
zda se jedná o bezlaktózové nebo 
bezlepkové výrobky, výrobky Fair 
Trade nebo produkty udržitelné  
výroby. Odpovědnost za lidi a život-
ní prostředí je vždy v centru zájmu  
společnosti NORMA. Řízená udrži-
telnost, lokálnost a výběr produktů  
šetrných k životnímu prostředí jsou 
pro celý její sortiment typické. 
Značka BIO SONNE se svými 275 
medailemi udělenými porotou DLG 
činí řetězec NORMA jedním z před-
ních diskontních řetězců nabízejících 
organické potraviny. Již řadu let byla společ-
nost na BIOFACH (předním světovém veletrhu biopotravin) 
jmenována německým maloobchodním prodejcem bio- 
potravin roku a je tomu tak i v roce 2020.

  HISTORIE
BIO SONNE je zastřešující značkou řetězce NORMA pro 
celou řadu vysoce kvalitních organických produktů. Jejím 
uvedením na trh v roce 2006 společnost NORMA, která 
byla založena již v roce 1921, opět prokázala cit pro tren-
dy a potřeby lidí. Přestože v minulosti kladla důraz hlavně 
na vysoce kvalitní výrobky za nízké ceny, během posledních 
několika let obohatila svůj sortiment i o výrobky udržitelné 
a ekologické produkce.

  ZNAČKA
Zdravá strava je základem dobrého života. Proto jsou 
všechny produkty BIO SONNE pečlivě vybírány a přísně 
kontrolovány v souladu se všemi mezinárodně platnými 
předpisy. Produkty BIO SONNE jsou zárukou dobrých ži-
votních podmínek zvířat, pravidelných kontrol bezpečnosti 
a kvality a odmítnutí produktů genetického inženýrství. Při 
jejich výrobě se nepoužívají syntetické pesticidy ani umělá  

hnojiva. A jelikož ekologická pečeť stále ponechává prostor 
pro nejrůznější „manévrování”, značka BIO SONNE navíc 
dobrovolně splňuje směrnice německé Asociace zpracova-
telů a obchodníků s biopotravinami (BNN).

Více než 275 různých produktů značky 
BIO SONNE usnadňuje zákazníkům 
společnosti NORMA zdravé stravová-
ní - mnoho z nich je vegetariánských, 
nebo dokonce veganských. Sortiment 
zahrnuje mléčné výrobky, masné vý-
robky, ořechy, kokosový olej, ovoce  
a zeleninu, chléb, snídaňové cereálie, 
džusy, cukrovinky, víno, pochoutky, jako 
jsou tofu nebo falafelové kuličky. Řadu 
doplňují četné produkty, které byly rov-
něž certifikovány pro svou udržitelnou 

produkci - včetně výrobků Fair Trade,  
Sustainable Fishing a The Blue Angel.

  ÚSPĚCHY
Značka BIO SONNE byla jednou z prvních značek biopotra-
vin nabízených diskontním řetězcem a učinila ze společnos-
ti NORMA významného průkopníka 
v tomto odvětví. Dnes, 14 let po 
zavedení značky BIO SONNE,  
si NORMA klade za cíl aktivně 
podporovat povědomí o ekologii 
a zajistit udržitelné zachování ži-
votního prostředí. Toto rozhod- 
nutí udávající trend je příno- 
sem pro stále početnější skupinu  
zákazníků, kteří vědomě vybíra- 
jí zdravé potraviny.
Značka BIO SONNE je od roku 
2010 každoročně oceňována 
porotou DLG v testu biopro-
duktů. Zatímco v roce 2012 
získala celkem 157 medailí 
(z toho 97 zlatých), již o čty-
ři roky později to bylo cel-
kem 214 medailí (z nich 148  
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zlatých, 54 stříbrných a 12 bronzových medailí) za nejvyšší 
úroveň ekologické kompetence. Díky neustálému zdokona-
lování produktů a rozšiřování sortimentu se zvyšuje i počet 
ocenění jednotlivých druhů zboží. V roce 2020 získala znač-
ka BIO SONNE již po jedenácté za sebou nejvíce ocenění 
poroty DLG s celkovým počtem 275 medailí.

  KOMUNIKACE
Kreativní, pohotové a stabilní – takto NORMA komuniku-
je své nabídky a propagační akce ve strategicky promyš-
lených reklamních kampaních. Patří sem také pravidelné 
týdny propagující značku BIO SONNE, které se zaměřují na 

vybrané produkty za obzvláště atraktivní ceny, jakož i na 
exkluzivní bioprodukty v akci. 
Za účelem propagace společnosti NORMA a značky BIO  
SONNE coby silných značek je zavedena důsledná re-
klamní strategie založená na precizně strukturované síti 
reklamních sdělení v tištěných médiích, včetně týdenních 
letáků, aktuálních plakátů a speciálních nabídek. Obzvláš-
tě oblíbený je časopis s recepty BIO SONNE, který je k dis-
pozici jednou ročně zdarma ve všech pobočkách NORMA  
a kdykoli online na webových stránkách NORMA. Aby 
mohli zákazníkům nabídnout úplnou transparentnost  
s ohledem na udržitelnost a kvalitu, na důležité organic-
ké vlastnosti výrobků poukazují nejen na produktech, ale 
také na vývěsních štítech a oznámeních na pobočkách.

Tyto jsou doplněny kampaněmi na podporu prodeje,  
pravidelnými zpravodaji a moderní prezentací na interne-
tu. Tímto způsobem společnost NORMA těží také z digitál- 
ního růstu.

  ZELENÁ FAKTA
Nejlepší německý maloobchod s biopotravinami – tohoto 
prestižního ocenění poroty DLG v rámci testu bioproduk-
tů na veletrhu BIOFACH se společnosti NORMA dostalo již 

jedenáctkrát. Také v roce 2020 získala značka BIO SONNE 
275 medailí – a tedy nejvíce – za vynikající kvalitu potravin. 
To znamená, že NORMA není pouze jedním z průkopníků 
maloobchodu s biopotravinami mezi diskontními prodejci.

NORMA začala prodávat bioprodukty v České republice již 
v roce 2007. To, co začalo před 13 lety  s poměrně malým poč- 
tem druhů zboží, se vyvinulo do dnes známé zastřešující 
značky se širokou škálou vynikajících druhů ekologických 
výrobků, které podléhají přísným kontrolám, aby bylo za-
jištěno, že splňují požadavky na vysoce kvalitní organické 
produkty.

  ZELENÁ BUDOUCNOST
NORMA si stanovila za cíl neustále přizpůsobovat svůj sor-
timent přáním zákazníků – s ohledem na ekologii a udrži-
telnost. To zahrnuje neustálé rozšiřování řady BIO SONNE, 
ale také řízenou spotřebu energie a odpadní hospodářství, 
které šetří zdroje. NORMA chce růst udržitelným způso-
bem a aktivně přispívat k ochraně životního prostředí.

Koncept odpovědnosti společnosti NORMA je nedílnou 
součástí podnikové kultury a obzvláště se zaměřuje na 
klíčové otázky dialogu se zákazníky, ochrany životního 
prostředí, ocenění zaměstnanců, závazku vůči společnosti  
a udržitelného řízení dodavatelů.

Ve společnosti NORMA hraje ústřední roli zamezování 
zbytečnému odpadu, stejně jako efektivní hospodaření  
s energií a snaha o opakované navracení opětovně použi-
telných materiálú do recyklačního cyklu a získávání co nej-
více surovin z certifikovaných udržitelných zdrojů.

VE ZKRATCE

• BIO SONNE je privátní značkou  
společnosti NORMA.

• Již více než 275 různých produktů značky  
BIO SONNE v nabídce.

• Produkty BIO SONNE jsou k dispozici na všech 
1450 pobočkách řetězce NORMA v Německu, 
Francii, České republice a Rakousku.

Web:   www.norma-online.cz
E-mail:   reditelstvi@norma-online.cz
Adresa:   NORMA, k.s.
  Tiskařská 599/12
  108 00 Praha 10
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• Značka DEDRA INNOVATIONS byla založena v roce 1995.

• Každé 2 vteřiny někdo použije aviváž DEDRA – tak jsou  
u zákazníků oblíbené a hojně využívané. 

• Přechodem na lahve z použitých, vytříděných a omytých  
plastů ušetřila značka DEDRA za první rok 35 tun nových 
plastů. Plastový odpad vnímá jako surovinu pro své obaly.

  TRH 
Značka DEDRA vyrábí ekologicky  
šetrné výrobky drogerie a kos-
metiky, které jsou účinné a po-
skytují tak širokou škálu přednos-
tí v každodenní péči o domácnost.
Ekologie je pro značku DEDRA vždy 
na prvním místě. Proto vyrábí ekolo-
gicky šetrné produkty, které svým slo-
žením nezatěžují životní prostředí. Každé 
dva roky podrobí složení každého výrobku 
revizi složení a aktivně spolupracuje s dodavateli 
na vývoji ještě šetrnějších výrobků. Nové poznatky z oboru 
pak urychleně aplikuje ve výrobě vlastní drogerie a kosmetiky. 
Využívané suroviny jsou snadno odbouratelné a nezatěžují  
čistírny odpadních vod.

Ve společnosti DEDRA však zašli ještě dále. Již v roce 2019 
se rozhodli, že budou všechny výrobky balit do ekologických 
obalů. Ať jsou to obaly z recyklovaného papíru, nebo lahve 
GoEco z  použitého, vytříděného a omytého plastu potra-
vinářské kvality. Ty jsou používány na balení ekodrogerie  
a kosmetiky. Tak je plastový odpad využit k výrobě nových 
obalů. Obaly GoEco lze nadále opět odevzdat do žlutého 
kontejneru, aby byly opět využity k výrobě dalších plastových 
výrobků a obalů.

  HISTORIE
Od roku 1995 se výrobky pod značkou DEDRA prodávaly 
v běžné síti supermarketů. Obchodní značky nejznámějších 
produktů byly: KAMENOŽROUT, ANTIFLEK, SENSA, GOSH  
a další. V nabídce společnosti figurovaly práškové prací pro-
středky, tekuté prací prostředky a aviváže. Časem přišly tab-
lety do myček nádobí a na praní prádla. Výrobkovou řadu 
rozšířila společnost i na prací prostředky na sportovní oble-
čení, černé prádlo a další specializované produkty.
V  průběhu let však DEDRA čím dál častěji narážela na  
neústupnost obchodních řetězců a jejich tlak na neustálé 
snižování výrobních cen a redukci sortimentu. To ji brz-
dilo v  inovacích. Na obchodních jednáních největších ob-
chodních řetězců slýchalo vedení společnosti, že jako česká  

firma musí být DEDRA tou nejlevnější 
na trhu. Argumentem vždy bylo, že 
„všechny české firmy jsou levnější 
než zahraniční konkurence“. S tím se 
společnost DEDRA odmítla ztotožnit.

V  roce 2005 přišel čas na rozhodnu-
tí. DEDRA zcela změnila svou prodejní 

strategii. Distribuční cestu od řetězců  
a velkoobchodů zaměnila směrem k  pří-

mému prodeji prostřed-nictvím vlastního 
katalogu, sítě prodejců a vlastního e-shopu. 

Tentokrát úplně bez řetězců, bez kompromisů a bez 
potřeby obhajovat své cíle a snahy být nejlepším výrobcem 
ekologicky šetrné drogerie na trhu. V současné době působí 
DEDRA na českém, slovenském a polském trhu. 

  ZNAČKA
V oblasti vývoje a výzkumu vlastních produktů se DEDRA snaží  
o neustálé inovace a změny. A právě proto pravidelně sle-
duje trendy v  oboru, aby mohla pružně reagovat a nabíd-
nout novinky zákazníkům mnohem rychleji než konkurence.  
Zaměřuje se na hledání ekologických a k  přírodě šetrných 
alternativ. Výrobky značky DEDRA INNOVATIONS jsou 
100% účinné, a mají to nejšetrnější složení, které může být.  
Pro zákazníky je důležitá 100% funkčnost výrobku. Produk-
ty musí prát, mýt a čistit na výbornou. Ekologicky šetrná  
drogerie a kosmetika značky DEDRA INNOVATIONS zahr-
nuje např. prášky na praní ECOrapid nebo prací tablety  
ECOtabs. Ty obsahují přírodní a odbouratelné tenzidy, 
mají nižší dávkování, tedy koncentrovanější prací sílu,  
barevné nudličky z  rostlinného 
mýdla a parfémy bez aler-
genů. Například speciál- 
ní prostředky na péči  
o podlahy se pyšní ECO 
recepturou s podtitulem  
„MYCÍ SÍLA Z PŘÍRODY“. 
Velkou inovací je ECO 
receptura programu 
do myček: tablety 
AQUATIX ECOLOGIX 
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nebo gel do myčky ECORAPID. Každý výrobek ze sortimentu 
má svůj k přírodě šetrný benefit. Společnost je také hrdá na 
program přírodní dentální kosmetiky DEDRA DENT, ve kte-
rém jsou přírodní zubní pasty a ústní voda bez obsahu SLS, 
SLES, parabenů, fluoridu a syntetických sladidel a barviv.  
Zákazníky je tato řada velmi dobře hodnocena, a proto znač-
ka dále pokračuje v jejím rozšíření o další produkty.

  ÚSPĚCHY
Získání certifikátu GREEN BRANDS 2020/2021 je pro spo-
lečnost DEDRA velmi zásadní, protože se tím zařadila mezi 
přední značky na mezinárodním trhu, kterým záleží na ži-
votním prostředí a udržitelném rozvoji. Za velký úspěch 
považuje firma DEDRA již šesté ocenění SUPERBRANDS 
v  řadě, a to za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. 
Pojem INOVACE  je pro DEDRU velmi důležitý, proto se 

také stal součástí loga již roku 2006. V roce 2015 došlo  
k remodelaci loga DEDRA INNOVATIONS, které je nyní  
v červeném srdci. Srdce reflektuje postoj věrných zákazníků, 
kterým se značka DEDRA dostala „pod kůži“ a kteří prožívají 
všechny úspěchy, novinky a inovace jako svou „srdcovku“. 
K  zákazníkům přistupují zaměstnanci DEDRY vždy s  poko-
rou a respektem. Cílem je, aby se k této značce zákazník  
s důvěrou vracel. 

  KOMUNIKACE
Samotným prodejem pro firmu DEDRA práce nekončí. Uvě-
domuje si, že zákazník potřebuje komunikovat. Chce sdílet 
svoje zkušenosti, pochlubit se výsledkem a mnohdy potře-
buje poradit, když se ocitne v nesnázích.
Základem získání pro firmu velmi podstatné zpětné vazby 
je aktivní komunikace na sociálních sítích. Právě ty nabíze-
jí okamžitou zpětnou vazbu v momentu uvedení nového 
produktu na trh a firma pak může stejně rychle reagovat 
zpět (inovace, zlepšení), což se při klasickém prodeji v super- 
marketu nikdy nepodaří.

  ZELENÁ FAKTA
Společnost DEDRA INNOVATIONS sleduje a zavádí do pra-
xe ekologické trendy ve výrobě drogerie a kosmetiky. Pou-
žívá snadno odbouratelné přírodní suroviny, které nezatě-
žují životní prostředí a čistírny odpadních vod. Navíc ještě 
využívá použité a vytříděné plasty k výrobě nových obalů.  

Také již od 1. ledna 2020 odebírá pouze zelenou energii, zís-
kanou z obnovitelných zdrojů (větrné, vodní, solární a další 
obnovitelné zdroje). Podporuje tím ekologické projekty, kte-
ré jsou postaveny na myšlence trvale udržitelného rozvoje. 
Zastává totiž názor, že jedině tak můžeme uspokojovat naše 
potřeby v přítomnosti, aniž bychom oslabovali možnosti  
budoucích generací.

  ZELENÁ BUDOUCNOST
Značka DEDRA se trvale zasazuje o odpovědné podnikání.  
Její směr je jasný a jediný možný – minimalizovat vliv výroby 
na životní prostředí napříč celým spektrem činností firmy. 
Na problematiku ochrany životního prostředí je nutné  
nahlížet komplexně. Nestačí jen šetrné složení výrobku. 
Nutný je i jeho šetrný obal, šetrná a efektivní doprava zboží,  
balení a následná recyklace spotřebovaných obalů.

Posláním značky DEDRA je, aby tento proces neustále zdo-
konalovala, protože se řídí heslem: „To, co uděláme dnes, 
má vliv na zítřek našich dětí.”

VE ZKRATCE

• Hlavní výrobní závod je v České Skalici.
• Firma zaměstnává přibližně 75 zaměstnanců.
• Značka se hrdě hlásí k heslu: „Společně v boji 

za naši planetu.”

Web:  www.dedra.cz
E-mail:  objednavky@dedra.cz 
Facebook:  www.facebook.com/vase.dedra
Instagram:  @dedra.innovations
YouTube:  www.youtube.com/user/  
  VaseDEDRA
Adresa:  Vaše Dedra, s. r. o. 
  Podhradní 69 
  552 03 Česká Skalice 
Telefon:  +420 491 513 811



	 18

• dmBio znamená kompetence, spolehlivost a hodnoty 
původního ekologického zemědělství.

• dmBio splňuje nároky EU na biopotraviny.

• dm spolupracuje se společnostmi Naturland (podpora 
ekologického zemědělství) a Demeter (podpora 
biodynamického zemědělství).  
Více než 60 produktů dmBio je certifikováno alespoň  
jednou z těchto společností a počet certifikovaných  
produktů neustále roste. 

  TRH 
Nabídka produktů v prodejnách dm je pestrá a rozmanitá.  
V každé sortimentní skupině jsou zastoupeny produkty dm 
značek, řada z nich patří mezi zákazníky dlouhodobě oblíbe-
né. V oblasti biopotravin byla nabídka rozšířena roku 2015  
o značku dmBio, která zákazníkům přináší kvalitní biopotra-
viny z certifikovaných ekologických zdrojů.

Společnost dm drogerie markt Česká republika otevřela 
svou první prodejnu v roce 1993 v Českých Budějovicích, 
kde se také nachází centrála české dm. Ta je 100% dceřinou 
společností dm drogerie markt Rakousko. Na konci obchod-
ního roku 2018/2019 zaměstnávala dm v České republice 
přes 3 300 spolupracovníků a bylo zde otevřeno 232 pro-
dejen. Logistické centrum společnosti dm se nachází v Jih-
lavě, v roce 2019 byl otevřen sklad velkoobjemového zboží 
v Divišově.

  HISTORIE
Trvale udržitelné jednání a zodpovědný výběr sortimen-
tu jsou součástí filozofie společnosti dm. V roce 1985 byla 
jedním z prvních rakouských prodejců, 
který do svého sortimentu zařadil biopo-
traviny. Nedlouho poté vznikla i značka 
přírodní kosmetiky alverde. Dnes mohou 
zákazníci vybírat z 27 dm značek.
Do prodeje byla značka dmBio zařazena  
v roce 2015. S vlastní značkou biopotra-
vin chtěla dm využít šanci bezprostřed-
ně spolupracovat se svými dodavateli 
tak, aby rychleji a inovativněji mohla 
reagovat na potřeby zákazníků.

  ZNAČKA
Díky dmBio nabízí dm svým zákaz-
níkům produkty, u kterých ručí za 
přírodní původ, chuťové zážitky, udr-
žitelnost, vysokou kvalitu a dobré ži-
votní podmínky zvířat. Značka dmBio 
stojí za kompetencemi, spolehlivostí 
a hodnotami původního ekologického 
zemědělství.

S přibližně 550 produkty nabízí širokou 
škálu produktů, od obilných vloček 
a kokosového oleje po pomazánky, 
sušené ovoce, různé tyčinky, ořechy, 
džusy, mléko a rostlinné nápoje, 
těstoviny nebo těstovinové omáčky. 
Značka dmBio nabízí také řadu eko-
logických potravin určenou i pro ty 
nejmenší, která je speciálně přizpů-
sobena jejich potřebám.
Jak rozmanité jsou produkty dm-
Bio, tak rozmanitý je i původ su-
rovin a partnerů, kteří je vyrábějí. 
Všichni však mají společné to,  
že jsou specialisty ve svých pro-
duktových oblastech a splňují  
vysoké požadavky na kvalitu výrobků 
značky dmBio.

Všechny produkty zůstávají ve své nejpřirozenější podobě.  
S přísadami a pomocnými látkami pro zpracování se zachá-
zí velmi pečlivě. Látky, které mohou být vynechány, nejsou  
v recepturách použity vůbec. Při deklarování složek se  
dmBio spoléhá na transparentnost. Značka dobrovolně 
splňuje přísnější směrnice německé zájmové skupiny pro-
ducentů biopotravin BNN, které stanoví 100% zveřejnění  
všech složek a přísad.

Ve většině případů je dmBio ve-
getariánskou a do značné míry 
i veganskou značkou. Výjimkou 
jsou některé produkty dmBio 
z oblasti dětské výživy, protože 
maso a ryby významně přispívají 
k vyvážené a zdravé výživě dětí.

  ÚSPĚCHY
Značka dmBio nabízí vysoce kva-
litní biopotraviny za výhodné ceny, 
díky čemuž jsou přístupné široké-
mu okruhu zákazníků. Více než 60 
produktů dmBio již bylo oceněno 
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pečetí ekologické asociace Naturland nebo opatřeno pečetí 
biodynamického zemědělství Demeter. Pro produkty dětské 
výživy jsou preferovány suroviny z biodynamického země-
dělství. Ty jsou i náležitě označeny. V dlouhodobých partner-
stvích s dodavateli dmBio věnuje pozornost každému bodu 
tvorby produktu: od výroby přes zpracování po balení.
Za svou udržitelnou a sociální angažovanost obdržela spo-
lečnost dm v Německu v  roce 2011 cenu za udržitelnost  
a v roce 2012 cenu za podporu kultury. V roce 2017 obdrže-
la značka dmBio poprvé pečeť GREEN BRANDS Rakousko.

  KOMUNIKACE 
Pro komunikaci používá dmBio hlavně vlastní média dm, 
jako je zákaznický časopis active beauty, domovská stránka 
online shopu dm.cz, Facebook nebo dm Journal. Zákazníci 
naleznou v prodejnách také brožury s recepty.

  ZELENÁ FAKTA
Všechny složky zemědělského původu jsou dodávány ve 
100 % biokvalitě. Přednostně jsou vykupovány suroviny, 
které podporují filozofii cirkulární ekonomiky a související 
filozofie zemědělských sdružení.

Dlouhodobá partnerství s regionálními dodavateli surovin 
pomáhají propagovat a rozšiřovat ekologické zemědělství 
v Německu a celé Evropě. Zajišťují dostupnost zboží v dů-
sledku rostoucí poptávky po ekologických potravinách. 
Zkracují dopravní trasy a podporují národní hospodářství. 
Pokud není možné, aby byly suroviny pro výrobu produktů 
dmBio nakoupeny v Německu, nakupují se v Evropě a po 
celém světě. Vždy se jedná o 100% ekologicky pěstované 
suroviny. I zde je v popředí myšlenka dlouhodobého part-
nerství pro zajištění dostupnosti zboží a rozšíření myšlenky 
ekologického zemědělství.

Značka dmBio spolupracuje s asociacemi Demeter a Natur-
land, jejichž standardy přesahují standardy ekologických 
směrnic EU a jejichž členové pracují v souladu s filozofií cir-
kulárního hospodaření.

Naturland se zajímá také o ekologicko-sociální aspekt  
zemědělské výroby: Vedle přísných ekologických směrnic 
existují také závazné sociální směrnice, které regulují soci-
ální podmínky ve výrobě a zpracování produktů.
Demeter je nejstarší ekologické sdružení v Německu. Jeho 
členové pracují podle přísných pokynů biodynamického 

zemědělství, jehož principy popsal Rudolf Steiner už roku 
1924. Biodynamické zemědělství je považováno za nejudr-
žitelnější formu správy půdy.

  ZELENÁ BUDOUCNOST
Značka dmBio rozšiřuje nabídku biopotravin, aby dále 
podporovala vědomou výživu a ekologické zemědělství.  
V budoucnu je plánováno posílení spolupráce s organiza-
cemi Naturland a Demeter s cílem podpořit a propagovat 
ekologické zemědělství.

VE ZKRATCE

• dmBio je privátní značkou dm drogerií.
• Na trh byla značka uvedena v roce 2015.
• Nabízí přes 550 produktů (včetně produktů  

pro děti).
• Všechny produkty pocházejí z kontrolovaného 

biologického zemědělství.

Web:  www.dm.cz
E-mail:   dm@dm.cz
Facebook:  www.facebook.com/dm.cesko 
Adresa:   dm drogerie markt
  Jeronýmova 1485/19
  370 01 České Budějovice
Telefon:   +420 800 100 808
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• „Energie“ a „biologický“, tato dvě slova tvoří značku enerBiO.

• Značka ROSSMANN pro certifikované biopotraviny nabízí  
svým zákazníkům velký výběr vysoce kvalitních a pečlivě 
vybraných produktů, které probouzejí chuť k jídlu. Protože  
pro enerBiO výživa není jen soubor pravidel, ale i zábava, 
požitek a radost ze zkoušení a objevování nových věcí.

• Pro zákazníky s intolerancí nebo veganským životním stylem 
nabízí enerBiO stále se rozšiřující řadu produktů bez lepku či 
laktózy anebo čistě veganských výrobků. Ty jsou vždy jasně 
označeny jak na výrobcích, tak i na cenovkách odpovídajícími 
ROSSMANN pečetěmi.

  TRH 
Pokud jde o jídlo, stále více zákazní-
ků dnes nakupuje vědomě. Důvěřují 
přírodním potravinám a zajímají se  
o produkty z kontrolovaného ekolo-
gického zemědělství. Zájem o zdravé 
a pečlivě pěstované potraviny roste  
a s ním i sortiment biopotravin.

Pro německou společnost ROSS-
MANN je důležité, aby její zákazníci 
měli možnost konzumovat dob-
ré a zdravé jídlo. K tomu přispívá 
prostřednictvím své privátní znač-
ky enerBiO, která nabízí zdravé bi-
opotraviny vyrobené z ekologicky 
pěstovaných přísad a za přijatelné 
ceny. Široká nabídka pokrývá veške-
ré oblasti stravy: snídaně, teplá jídla,  
nápoje a občerstvení.

  HISTORIE
Značka enerBiO byla uvedena na 
německý trh v roce 2003. Tehdy 
tvořilo sortiment 83 produktů  - od čokoládových tyčinek, 
gumových medvídků, sušenek, těstovin, rajčatových omá-
ček, obilných a rostlinných nápojů až po sušené ovoce  
a slané i sladké pomazánky. Kvůli nedostatku místa však 
nemohl být celý sortiment nabízen ve všech drogeriích 
ROSSMANN.  Většina poboček obdržela pouze malý vý-
běr prvních produktů. Celý sortiment bylo možné nabí-
zet jen ve třetině prodejen v  Německu, dnes je sortiment 
zastoupen na všech německých pobočkách a tvoří ho více 
než 350 produktů. V České republice je sortiment enerBiO  
zastoupen na všech prodejnách od r. 2016  
a tvoří ho portfolio 250 produktů této znač-
ky, které zaplní snídaňový stůl, uspokojí malý 
hlad v průběhu dne anebo potřebu teplého 
jídla. Nyní již lze nalézt produkty enerBiO 
ve všech prodejnách ROSSMANN ve všech  
8 evropských zemích, kde má společnost za-
stoupení. V menších pobočkách je dostupná 

jen omezenější nabídka, zatímco ve 
velkých je sortiment představen až na 
osmi metrech regálového prostoru.

  ZNAČKA
Cílem značky enerBiO je nabízet vy-
soce kvalitní a chutné biopotraviny –  
pro každého a za rozumnou cenu.  
Výrobky enerBiO nesou ekologickou 
pečeť v souladu s ekologickým naříze-
ním EU i s požadavky EG-Öko-Verord-
nung. Na privátní značku enerBiO 
aplikuje ROSSMANN také svá vlastní 
kritéria, která jdou nad rámec těch, 
která jsou oficiálně požadována.  
To dále zvyšuje její hodnotu a dělá  
z enerBiO uznávanou značku nabíze-
jící vysoce kvalitní bio-potraviny.
V roce 2019 získala enerBiO v rámci 
oživení modernější a svěží vzhled.  
S dřevěným pozadím, krásnými de-
taily a přitažlivými obrázky potravin je 
nyní stavěna do pozice tržně oriento-
vané a zároveň kompetentní značky.

  ÚSPĚCHY
ROSSMANN zajišťuje vysokou kvalitu produktů enerBiO  
pomocí vlastního systému kvality, v rámci kterého jsou 
všechny výrobky této privátní značky pravidelně testová-
ny. Neustálé ochutnávky ve zkušebním panelu a diskuse  
s dodavateli o vylepšeních nebo o nových 

produktech jsou součás-
tí každodenního života 
týmu enerBiO. V roce 
2014 získal Dirk Roß-
mann německé ocenění 
„Deutscher CSR Preis” za 
výjimečnou sociální an-
gažovanost, aplikovanou 
udržitelnost a ekologic-
kou orientaci v sorti- 
mentu a provozu.
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  KOMUNIKACE
S enerBiO začíná den opravdu dobře. Od snídaňových  
cereálií přes oběd až po chutné večerní pomazánky nabí-
zí enerBiO vysoce kvalitní jídla – většinou vegetariánská 
nebo bezlepková. Komunikace pro značku enerBiO probí-
há převážně prostřednictvím vlastních médií společnosti  
ROSSMANN. Patří sem reklamy v tištěných médiích, jako je 
časopis ROSSMANN Life, který představuje novinky v sorti-
mentu ROSSMANN. 

ROSSMANN pravidelně vydává své reklamní letáky s po-
drobnostmi o zboží, získává vysoké známky produktů  
v  německých spotřebitelských hodnoceních  
Stiftung Warentest, Ökotest a v  České  
republice v dTest.

Společnost ROSSMANN informuje své zaměstnance pro-
střednictvím zaměstnaneckého časopisu DIALOG, aby jim 
umožnila ještě lepší komunikaci se zákazníkem. Kromě  
informací o vlastních produktech nabízí také na svých 
webových stránkách různé tipy na výživu, recepty a další 
užitečné informace o potravinách a živtosprávě. Zákazníci 
se mohou kdykoli obrátit na zákaznickou linku společnosti 
ROSSMANN s dotazy, návrhy nebo informacemi.

  ZELENÁ FAKTA
Řada enerBiO zahrnuje pouze potraviny, které splňují obec-
né zásady EU pro ekologické potraviny. Tyto produkty musí 
pocházet z ekologického zemědělství, nesmí být geneticky 
modifikovány a musí být pěstovány bez použití pesticidů, 
umělých hnojiv nebo čistírenských kalů. U produktů, které 
obsahují maso, pochází maso ze zvířat, která nebyla léčena 
antibiotiky a růstovými hormony.

Složky pro produkty enerBiO mohou dodávat pouze vybra-
ní výrobci z oboru Bio, kteří jsou certifikováni podle certifi-
kace BIO podle EG-Öko-Verordnung, lokálního německého 
certifikátu pro bio a organické zemědělské produkty. Ten 
zaručuje, že daný produkt splňuje veškeré standardy záko-
na o ekologickém zemědělství. Pravidelné audity zajišťují 
trvale vysokou kvalitu.

Kde to je možné, podporuje enerBiO německé nebo re- 
gionální kultivační projekty. V Německu se pěstuje mno-
ho surovin pro zpracování v produktech enerBiO. Složky, 
které pro svůj růst potřebují odlišné klima, pocházejí  
z jiných zemí a pěstitelských oblastí, a jsou tedy dováže-
ny. Produkty, jako jsou pekařské směsi, krupicová kaše, 
cereálie a různé druhy mouky, pocházejí z více než 90 % 
od výrobců z nejstarší německé přírodní rezervace 
Lüneburské vřesoviště. Suroviny pro džusy nebo cere-
álie pro nejrůznější druhy müsli se pěstují také regio-
nálně.

Kromě přísad věří značka enerBiO také v udržitel-
né balení. V posledních několika letech bylo mno-
ho obalů nebo kartonů vyměněno za recyklovaný  

materiál nebo materiál FSC.

  ZELENÁ BUDOUCNOST
Se stejnou vášní jako v uplynulých 15 letech bude i nadále 
sortiment značky enerBiO rozšiřován s ohledem na ekolo-
gickou, ekonomickou a sociální udržitelnost. Cílem je ješ-
tě silnější zaměření sortimentu na regionální a udržitelné  
výrobky a obaly.
Od roku 2019 spolupracuje ROSSMANN s Naturlandem, 
jedním z nejdůležitějších sdružení pro ekologické země-
dělství na světě. Touto spoluprací ROSSMANN a Naturland 
společně podporují další rozvoj ekologického zemědělství.

VE ZKRATCE

• Rok 2003 - uvedení značky  
do sortimentu.

• enerBiO je privátní značkou ROSSMANN.
• 83 položek při zavedení značky.
• Nyní je v nabídce přes 350 produktů,  

z toho 247 v České republice.
• Všechny produkty pocházejí z certifikovaného 

ekologického zemědělství.
• Sortiment je k dispozici v síti drogerií  

ROSSMANN.

Web:  www.rossmann.cz/nase-  
  produkty/nase-znacky/enerBiO
E-mail:  info@rossmann.cz
Facebook:  www.facebook.com/  
  ROSSMANNCZ
Adresa:    ROSSMANN, spol. s r. o.
  Na Pankráci 1683/127 
  140 00 Praha 4
Telefon:  +420 800 767 626
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• Frosch se svými přírodními účinnými látkami sází na 
osvědčené domácí prostředky, jako je ocet, citron, levandule  
či soda, které zaručují rychlou biologickou rozložitelnost. 

• Iniciativa značky Frosch zaměřená na povrchově aktivní látky  
na bázi obnovitelných evropských rostlin chrání tropické 
regiony a zdroje a zároveň podporuje domácí biologickou 
rozmanitost.

• Frosch soustřeďuje svou pozornost na snášenlivost produktů  
s pokožkou a jen velmi šetrně používá konzervační látky  
a parfémované složky. Všechny receptury jsou  
dermatologicky testovány.

• Je průkopníkem recyklovaného obalového materiálu a na své 
průhledné PET lahve používá ze 100 % recyklovaný materiál 
(plastový odpad).

  TRH 
Trh pracích a čisticích prostředků se v posledních desetile-
tích hodně proměnil. Když došlo v 80. letech ke změně v eko-
logickém myšlení a téma ochrany životního prostředí získa-
lo na významu, nastal čas pro ekologické čisticí prostředky.  
To byl počátek značky Frosch, která vždy kombinovala  
účinou sílu s co největší ochranou životního prostředí. 

Sortiment se od jejího založení v roce 1986 úspěšně rozši-
řoval. Na počátku byly typické čisticí prostředky pro domác-
nost, kterými si Frosch získal věhlas. Brzy se přidaly další 
produkty jako čisticí prostředky na sklo, prostředky na ná-
dobí, čističe na toalety, prací prášky a osvěžovače vzduchu. 
Nedostatek čisticích prostředků šetrných k pokožce vedl 
společnost k rozšíření sortimentu v oblasti osobní péče  
o mýdla a později sprchové gely. 

Značka Frosch nyní nabízí kompletní ekologický sortiment, 
který pokrývá všechny oblasti použití v domácnosti. Důsled-
né dodržování ekologicky orientované filozofie a neustálá 
ochota k inovacím učinily z Frosch značku důvěry, kterou si  
z českých domácností již nelze odmyslet.

  HISTORIE
Frosch je jednou z nejznámějších značek rodinné firmy  
Werner & Mertz. Firma byla založena v roce 1867 jako to-
várna na voskové zboží „Gebrüder Werner“ v Mohuči nad 
Rýnem, v roce 1878 se přidal druhý vlastník W. Mertz. Brzy 
nato již vedl obchodování firmy jeho švagr Philipp Adam 
Schneider. Od roku 2000 řídí společnost z jejího sídla  
v Mohuči Reinhard Schneider jako jednající společník ve 
čtvrté generaci. V roce 1953 byla v Halleinu u Salzburku za-
ložena rakouská pobočka společnosti Werner & Mertz jako 
společnost Erdal GmbH. V průběhu let se pobočka rozrost-
la zhruba na 160 zaměstnanců a převzala vedení prodeje 
na trzích v jihovýchodní Evropě. Dnes se z Rakouska os- 
vědčenými přípravky na čištění a péči zásobuje již 14 zemí.

  ZNAČKA
Inovativní koncepce produktů přinesla značce Frosch  
rychle popularitu. Šetrnost k lidem a životnímu prostředí 
díky vysoce účinným alternativám receptur: 

to znamená používání povrchově aktivních látek na bázi  
rostlinných surovin, které jsou biologicky rychle odbouratel-
né. Žádné agresivní látky nebo obavy vyvolávající složky,  
jako jsou fosfáty nebo formaldehyd. Značka Frosch uved-
la na trh první čističe bez fosfátů a od samého začátku se 
považuje za ekologického průkopníka. 

Pro obaly produktů nepoužívá značka Frosch nový plast, kte- 
rý by se musel vyrábět z ropy, ale vyrábí PET obaly výhradně 
ze starého, recyklovaného plastu. Nedávno dosáhla společ-
nost dalšího milníku v podobě prvního plně recyklovatelné-
ho sáčku z monomateriálu (PE) s odnímatelným potiskem.

  ÚSPĚCHY
Výrobce produktů Frosch je držitelem certifikátu EMAS již 
více než deset let. Kombinace systému environmentálního 
managementu a environmentálního auditu je nejnároč-
nějším certifikátem v oblasti životního prostředí v Evropě. 
Výrobní závody v Halleinu  
a Mohuči jsou  
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certifikovány dle ISO 14001 – celosvětového systému en-
vironmentálního managementu. V roce 2013 získal Frosch 
Čistič na koupelny a sprchy Citrón jako první v Evropě oce-
nění Cradle-to-Cradle CM Gold. V roce 2014 následovaly 
Frosch Bio Spiritus čistič skel a Frosch Hygienický čistič  
Levandule. Cradle-to-Cradle znamená v  překladu od ko-
lébky ke kolébce a vychází z  principu cirkulární ekonomi-
ky. Cílem je navrhovat produkty, které neskončí jako další  
odpad, ale produkty, jejichž složení, obaly a výroba nezatě- 
žují planetu, a jsou buď vhodné pro bezpečný a úplný návrat 
do přírody, nebo je lze s vysokou kvalitou znovu použít. 

Již podevatenácté byla značka Frosch ve spotřebitelském 
průzkumu časopisu Reader‘s Digest zvolena nejdůvěryhod-
nější značkou domácích čisticích prostředků. 

Reinhard Schneider, majitel a jednající společník Werner  
& Mertz, obdržel v roce 2019 německou cenu za životní pro-
středí za svou podnikatelskou strategii udržitelnosti a vyso-
kou míru osobní angažovanosti.

  KOMUNIKACE
Zatímco v počátečních letech byly středem pozornosti a ko-
munikace primární kvality a vlastnosti produktu, v průběhu 
času se udržitelný design a dobrý pocit stávaly stále důle-
žitějšími, a to v oblasti čisticích prostředků i péče v domác-
nosti. Jako zelený nositel sympatií vypadá žába stále chytře –  
v kreslené podobě, jako plyšová hračka, jako malý filmový 
hrdina nebo jako poradce v otázkách životního prostředí.

  ZELENÁ FAKTA
Již více než 30 let Frosch nepřetržitě snižuje svou spotřebu 
zdrojů, šetří energii, odpadní vodu a snižuje množství odpa-
du. Neustále přitom prověřuje receptury, suroviny a oba-
lové komponenty a hledá nová, ještě udržitelnější řešení. 

V roce 2002 byl zaveden systém environmentálního a ener-
getického managementu s jasným cílem certifikace dle  
DIN EN ISO 14 001 a EMAS. V roce 2005 získala společnost 
Erdal GmbH poprvé certifikaci EMAS a objevilo se první pro-
hlášení o ekologické přívětivosti výrobku. Od té doby je spo-
lečnost každoročně nově certifikována. V roce 2007 násle-
dovalo rozšíření o management udržitelnosti a první zpráva  
o udržitelnosti byla vydána v roce 2008.
Svou angažovanost v oblasti ochrany životního prostředí  
prokazuje Frosch také dalším způsobem. V dlouhodobé  
spolupráci s WWF Rakousko se pod heslem „Žába chrání  
žáby“ angažuje v ochraně lužních niv na Moravě a Dyji,  
jednoho z nejdůležitějších biotopů obojživelníků v Evropě.

  ZELENÁ BUDOUCNOST
Frosch používá pro své čiré PET lahve ze 100 % použitý ma-
teriál PET (plastový recyklát), přičemž 20 % tohoto materiálu 
pochází ze žlutých popelnic. Frosch tak chrání cenné suro- 
viny (ropu) a odlehčuje klimatu. 

Iniciativa v oblasti recyklátu přinesla v roce 2012 spolupráci 
s partnery, kteří sdružují své know-how za účelem recykla-
ce starého plastu jako cenné suroviny ze žlutých popelnic.  
Vznikl přitom vysoce efektivní proces recyklace, pomocí 
kterého lze pro opětovné použití získávat kvalitní PET recy-
kláty. Tento materiál byl již použit pro více než 380 milionů  

PET obalů pro výrobky značky Frosch. Vzniká tak udržitelný 
materiálový cyklus, který šetří zdroje, chrání klima a v dlou-
hodobém horizontu by se měl také ekonomicky prosadit. 
Projekt „Tenzidy na bázi evropských rostlin“ přináší nové 
impulzy napříč odvětvími: Místo aktivních pracích látek na 
bázi oleje z palmových jader se používají povrchově aktiv-
ní látky evropského rostlinného původu (řepkový, lněný, 
olivový olej). Jejich využití je důležitým krokem v ochraně 
tropických oblastí a zdrojů a zároveň podporuje domácí 
druhovou rozmanitost.

VE ZKRATCE

• Werner & Mertz GmbH: založena  
v Mohuči v roce 1867

• Počet zaměstnanců: 1 015
• Objem výroby: 200 milionů kusů ročně
• Sortiment: V roce 1986 existovaly dva  

čisticí prostředky značky Frosch;  
v roce 2020 jich je cca 80 

• Podíl exportu: 40 %

Web:  www.frosch.eco
E-mail:   office@melitta.cz
Adresa:  Melitta ČR s. r. o.
  Plzeňská 3217/16
  150 00 Praha 5
Telefon:  +420 222 581 713
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• Green care PROFESSIONAL nabízí průmyslové čištění pomocí 
komplexních udržitelných produktů s profesionálním výkonem  
a maximální bezpečností pro užívatele. 

• U čisticích prostředků vyrobených na základě principu 
Cradle--to-Cradle (neboli potenciálně nekonečné recyklační 
ekonomiky) mohou být látky v nich obsažené bez rizika 
vraceny do biosféry a jejich obaly lze s vysokou efektivností 
recyklovat. Produkty green care PROFESSIONAL jsou vyráběny 
za používání 100% ekologické energie a s odpovědným 
přístupem k vodě ve výrobních závodech s certifikátem EMAS. 

• Pod značkou green care PROFESSIONAL byla již v roce 2016 
vyrobena celosvětově první lahev ze 100% recyklovaného  
materiálu získaného ze žlutých plastových kontejnerů, která 
byla vyznamenána německou cenou za obaly. Navíc tato 
světová novinka získala PackTheFuture Award za rok 2017.

  TRH 
Profesionální uživatelé jako nemocnice, průmyslové obo-
ry, gastronomie a veřejné instituce mají na řešení úklidu 
a čištění mimořádné nároky. Vždyť jen na čištění budov 
se spotřebuje 35 milionů litrů čisticích prostředků ročně.  

Koncern Werner & Mertz nabízí pod značkou green care 
PROFESSIONAL ucelená, udržitelná a vysoce efektiv-
ní řešení hygienických požadavků, která jsou založena  
na principu Cradle-to-Cradle ve všech oblastech profe- 
sionálního čištění. 

  HISTORIE
Jako část rodinné společnosti Werner & Mertz nabízí úsek  
Professional od roku 1971 čisticí přípravky pro profesionál-
ní využití. Trvalá udržitelnost není pro koncern jen aktuál-
ním heslem, ale i tradicí, kterou má v genech. Již od samé-
ho počátku bylo prioritou společnosti zachování přírodních 
zdrojů, udržitelnost a ochrana biodiverzity. Tato filozofie 
je v případě green care PROFESSIONAL uplatňována nejen  
v recepturách a obalech recyklovatelných produktů, ale je 
zřejmá i z výroby s certifikátem EMAS a potvrzuje ji i sídlo 
hlavní správy v budově s pozitivní energetickou bilancí. 

Ekologická řada produktů green care se vyrábí od roku 1987  
a důsledně se dále rozvíjí. Jedním z milníků bylo zavedení  
ekologického systému green care Floor 2007, podle které-
ho bylo zcela upuštěno od používání toxických látek zatě-
žujících životní prostředí. 

V roce 2013 získaly produkty green care PROFESSIONAL  
s koncepcí Cradle-to-Cradle, novým designem, inovativními 
výrobky a obaly na trhu novou tvář. Dnes značka nabízí kom-
pletní řešení jednak pro profesionální čištění v průmyslo-
vém sektoru či velkokuchyních, jednak pro hygienické praní. 

  ZNAČKA
Green care PROFESSIONAL dokazuje, že je možné vyrábět 
vysoce kvalitní a účinné produkty, které současně splňují 
maximální ekologické standardy v rámci celého hodnoto-
vého řetězce, a přispívat tak k udržitelnému vývoji profe-
sionálního čištění. Poskytovatelé služeb a provozovatelé 

objektů logo této značky rádi uvádějí ve svých marketingo-
vých materiálech, aby svým zákazníkům ukázali svůj zájem 
o trvalou udržitelnost.

  ÚSPĚCHY 
Green care PROFESSIONAL nabízí se svými více než 60 
produkty s environmentální etiketou jedinečný a v oboru 
nejrozsáhlejší sortiment recyklovatelných produktů pro 
profesionální čištění. Většina produktů získala vysoce ce-
něný certifikát Cradle-to-Cradle, který zaručuje, že látky  
v produktu obsažené lze bez nebezpečí vracet do biosfé-
ry a obaly mohou být po recyklaci znovu využívány. 
Vysoké ohodnocení si zaslouží i přístup k energii,  
vodě a sociálním dopadům v rámci celého  
výrobního řetězce. Důsledným prosazová-
ním zásad cirkulární ekonomiky u obalo-
vých materiálů značka aktivně přispívá  
k redukci plastových odpadů končících  
v moři, protože green care PROFESSIONAL 
usiluje o recyklaci cenných látek ze žlutých  
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kontejnerů Jako první se jí podařilo je 100% recyklovat  
a ze získaného materiálu vyrobit obaly pro jeden z pro-
duktů green care PROFESSIONAL – čistič TANET SR15. 
Jde o světovou novinku, která byla vyznamenána němec-
kou zlatou cenou za obaly v kategorii Trvanlivost a cenou  
PackTheFuture Award. 

  KOMUNIKACE
„A circular future“ – pod tímto heslem dokazují produk-
ty green care PROFESSIONAL uživatelům, jak lze chápat 
a realizovat cirkulární ekonomiku. Pro značku je důležitá 
transparentnost, a proto poskytuje podrobné informace  
k celému produktovému portfoliu,  jejich výrobě, obsa-
ženým látkám, rozložitelnosti, regenerovatelnému podí-
lu uhlovodíku a certifikaci. Jako jediná v oboru tak nabízí  
dokonalý přehled o udržitelnosti.
Aby získala další účastníky pro ucelený proces udržitelnos-
ti, nabízí kompetentní odborné poradenství a rovněž škole-
ní zákazníků v jejich sídlech nebo vlastním školicím centru. 
Intenzivními dialogy na různých úrovních s podniky, institu-
cemi zabývajícími se ochranou přírody a dalšími organiza-
cemi usiluje o realizaci cirkulární ekonomiky v celé Evropě.

  ZELENÁ FAKTA
Společnost je zaměřena na odpovědný přístup k životnímu 
prostředí a na základě vlastních náročných směrnic pro 
vývoj vyrábí trvale udržitelné produkty. Ty vznikají v sou-
ladu s cirkulární ekonomikou. Pro výrobu se používají plně 
biologicky odbouratelné materiály z obnovitelných zdrojů,  
které splňují nejvyšší standardy ekologické toxikologie,  

a jsou proto bezpečné jak z hlediska člověka, tak i biolo-
gických systémů. Během používání těchto produktů a po 
procesu odbourání nevznikají žádné škodlivé zbytky. 
Obaly produktů green care PROFESSIONAL pocházejí z recy-
klovaných žlutých kontejnerů. Lahve o obsahu 1 litr z port-
folia značky jsou ze 100 % vyrobeny z recyklovaného plastu 
žlutých kontejnerů, stejně jako kartuše pro řadu Quick & 
Easy. V budoucnu chce značka všechny své obalové mate- 
riály vyrábět pouze z recyklátu ze žlutých kontejnerů. 
Rodinnému podniku leží na srdci i zodpovědný přístup  
k tak cenné surovině, jakou je voda. Díky vlastní úpravně 
vody je pro výrobu zajištěna její nejlepší kvalita. Aktivní 
vodní hospodářství zajišťuje, že voda závod opouští ve  
stejné, dokonce i lepší kvalitě, než v jaké byla z podzemních 
zdrojů odebírána. Závody Mohuč a Hallein využívají plně 
certifikovanou ekologickou energii. Navíc bylo energetické 
hospodářství certifikováno podle DIN ISO 50001. 

  ZELENÁ BUDOUCNOST
Werner & Mertz Professional hodlá i v budoucnu vyví-
jet průkopnická řešení pro komplexní udržitelné čištění.  
Průběžně proto zvyšuje počet inteligentních a bezpeč-
ných balicích a dávkovacích systémů, využívání obnovitel-
ných surovin a produktů vyráběných na principu Cradle-

-to-Cradle – to vše při zachování profesionálního výkonu. 
Intenzivní výzkum a rozsáhlé inovace, na kterých znač-
ka spolupracuje s dalšími partnery, by měly z této nové  
generace produktů vytvořit nový tržní standard. Společ-
nost usiluje i o to, aby neustálým dialogem se zákazní-
ky a dalšími zainteresovanými stranami se tato filozofie  
postupně rozšířila do celé Evropy a za její hranice.

VE ZKRATCE

• Vysoce kvalitní & účinné čisticí pro- 
středky pro velkospotřebitele od r. 1971 

• Rozsáhlá řešení pro čištění budov, hygienu  
ve velkokuchyních a při praní prádla 

• Green care PROFESSIONAL představuje  
inovativní a kompletní udržitelná řešení pro  
čištění s maximální efektivitou. 

• Výroba produktů  s certifikáty Cradle-to-Cradle 
probíhá v závodech registrovaných v systému  
EMAS pro ekologické řízení a audity.

Web:  www.wmprof.com 
E-mail:  info@tana.at 
Adresa:  Werner & Mertz Professional 
  Vertriebs GmbH  
  Neualmerstraße 13 
  5400 Hallein bei Salzburg 
Telefon:  +43 6245 872 86-0
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• Značka lavera je přírodní péče o krásu „Made in Germany“.  
Od nápadu až po dodání pocházejí všechny produkty  
z regionu Hannover.

• V případě značky lavera se vše točí kolem přírodních 
ingrediencí. Kdekoliv je to možné, jsou použity rostlinné 
ingredience pocházející z kontrolovaného ekologického 
zemědělství.

• Značka lavera je certifikovaná přírodní kosmetika, většina 
produktů je veganských.

• Od června 1992 byla přírodní kosmetika lavera více než  
960krát oceněna testovacím časopisem Öko-Test. 

• Poselství značky lavera je jednoduché a přesvědčivé: 
„lavera - působí přirozeně krásně.”

  TRH 
Dnešní spotřebitelé jsou kritičtější a opatrnější v mnoha ob-
lastech života. Požadují transparentnost v době nejistoty, 
zpochybňují reklamní sdělení, přísady a původ produktů. 
Nadále přetrvává trend směřující k ekologickým produk-
tům. Životní styl klade důraz na zdraví, udržitelnost a eko-
logickou kompatibilitu – a zelená se stává standardem. Pří-
rodní kosmetika je odpovědí na tyto požadavky moderních 
produktů péče o krásu – je budoucností kosmetiky. Značka 
lavera je ukazatelem směru a hnací silou růstu ekologické 
kosmetiky a jako taková chápe potřeby osobní péče této 
stále rostoucí skupiny zákazníků. Díky široké škále produktů 
ve všech kategoriích kosmetiky splňuje lavera potřeby péče  
o mladou i starší, přes normální až po alergickou pokožku.

  HISTORIE
Zakladatel společnosti Thomas Haase v roce 1987 zvolil 
jméno své značky vědomě, neboť lavera znamená „to pra-
vé“. „Bio a přírodní péče o krásu dostupná pro každého“ 
je vize, která jej i celý tým Laverany žene kupředu. Vždy 
kladl nejvyšší nároky na péči o přirozenou krásu – výrob-
ky vyznačující se udržitelnými, prokazatelnými účinky, jsou 
stoprocentně přírodní, účinné a s velmi dobrým poměrem 
ceny a účinku, aby tak bylo možné plnit přání zákazníků 
po celém světě. Z tohoto důvodu Thomas Haase učinil  
z osobní zkušenosti své poslání – v mládí trpěl neuroder-
matitidou a hledal alternativní péči. O své značce řekl: „Vždy 
jsme se viděli jako vědci a výzkumníci s cílem odhalit tajem-
ství přírody. Certifikovaná přírodní kosmetika je pro nás 
tou správnou cestou do budoucnosti – a udržitelnou péčí  
 o krásu, s níž se mohou zákazníci po celém světě ztotožnit.“  
Již více než 30 let mění značka lavera Naturkosmetik svět 

kosmetiky směrem k udržitelné kráse nezávislé na věku,  
a to pomocí kombinace přírodních účinných látek, které 
jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje.

  ZNAČKA
Přírodní krása nepotřebuje umělé přísady – o tom je la-
vera přesvědčena. Proto se pro výzkum, vývoj a výrobu 
používají pouze přírodní ingredience. Při výrobě produk-
tů lavera, která sama o sobě šetří zdroje, jsou vždy první 
volbou přírodní suroviny z kontrolovaného ekologického 
zemědělství. S více než 300 přírodními aktivními ingredi-
encemi vyrobenými vlastním způsobem nabízí lavera vždy 
to správné řešení pro péči – od péče o obličej, péče o tělo  
a hygienu, péče o vlasy a zuby, deodoranty, péče o rty a de-
korativní kosmetiku (přírodní make-up) až po speciální vý- 
robky pro alergiky a zákazníky s citlivou pokožkou.

Pro značku lavera je důležité nabízet přírodní kosmetiku, 
jejíž účinek lze prokázat. Komplexní know-how, mnohaleté 
zkušenosti a inovativní duch umožňují vyrábět produkty, 
které zaručují maximální účinnost. Proto se lavera záměr-
ně vyhýbá používání přísad, jako jsou mikroplasty, silikony, 
chemická barviva, aromata, konzervační látky, minerální 
oleje nebo chlorované hliníkové soli. Kromě toho staví do 
popředí optimální snášenlivost díky využití přibližně 300 
organických složek. Lavera je stoprocentně dermatologicky 
testována a obzvláště šetrná k pokožce.

  ÚSPĚCHY
Příběh úspěchu značky lavera je příběhem inovativních  
a udržitelných kosmetických produktů. Značka a společ-
nost jsou pravidelně oceňovány spotřebitelskými časopisy 
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jako Öko-Test nebo Stiftung Warentest a v mnoha spotře-
bitelských studiích, např. v časopise Focus 2020. Ve studi-
ích se lavera řadí mezi „nejlepší“ v Německu v kategorii pří-
rodní kosmetiky, udržitelného závazku, kvality značky; ve 
Velké Británii 2019 lavera získala cenu Veggie a v Dánsku  
v roce 2019 dánskou cenu krásy. 
V rodinném podniku jsou rozhodovací procesy krátké  
a efektivní: Inovace produktů jsou možné díky výrobě  
v uzavřeném řetězci kompetencí. V roce 2020 byly před-
staveny nové produkty: péče o vlasy lavera s jedinečnými 
přírodními aktivními recepturami a tvorbou senzační pěny 
a dále hydratační péče Hydro Sensation se znatelným účin-
kem svěžesti.
Přírodní kosmetika lavera je jednou z průkopnických zna-
ček po celém světě, vyrábí se ekologicky a je zaregistrována 
na 5 kontinentech ve více než 40 zemích a je jednou z nej-
úspěšnějších značek přírodní kosmetiky v Evropě, zejména 
v péči o obličej.

  KOMUNIKACE
Značka lavera kombinuje to nejlepší z přírody a je symbolem 
přirozenosti, dobré snášenlivosti a účinnosti. Cílem je být  
k dispozici všem zákazníkům, s péčí o každý typ pleti v každém 
věku a s otevřenou a transparentní komunikací. Lavera usiluje  
o přímou výměnu se zákazníky prostřednictvím poraden-
ského týmu, blogu, webu nebo stejnojmenného časopi-
su. Stylingové a kosmetické tipy, doporučení produktů 
se vzrušujícími informacemi ze zákulisí, recepty nebo 
nápady na dárky jsou jen některá z mnoha témat o život-

ním stylu. Vysoká kvalita vlastních receptů by měla být 
rychle a snadno rozpoznatelná. Proto je značka lavera 
certifikována uznávanými označeními, které jsou celosvě-
tově srozumitelné a důvěryhodné, např. NATRUE, péče  
o vlasy Ecocert Cosmos organic a většina produktů je ve-
ganských.

  ZELENÁ FAKTA
Radost, vášeň, pozornost a péče jsou součástí firemní kultury  
a odpovědné jednání v ekologické, ekonomické a sociální 
oblasti je samozřejmostí – a s ním i spravedlivé zacházení 
se zaměstnanci, dodavateli, obchodními partnery a konku-
rencí. Díky integrovanému systému řízení certifikovaným 
ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001 a BS OHSAS 18001 je dosa-
ženo cíle nepřetržitého snižování emisí CO2. Neboť lavera 
chce chránit přírodu a stejně jako společnost být klimaticky 
neutrální.
Z toho důvodu jsou suroviny značky lavera vybírány pečlivě 
a pokud možno regionálně a vyráběny obzvláště šetrným 
způsobem  – mnoho produktů je zpracováváno za stude-
na. Obaly jsou stále lehčí a podíl recyklovaného materiálu 
se neustále zvyšuje  – měl by být minimálně 95 %. Lavera  
věnuje pozornost nejvyšší možné recyklovatelnosti a nejkva-
litnějším  materiálům, protože je třeba vždy dbát na ochranu 
produktu a přirozenou trvanlivost.
Zajímavostí je, že značka lavera je zakládajícím členem aso-
ciace NATRUE a je dobrovolně zapojena do mezinárodního 
sdružení přírodní kosmetiky. Pro spotřebitele chce celosvě-
tově chránit a propagovat dosažený standard kvality přírodní 
kosmetiky, jakož i značku lavera. Společnost je od roku 2018 
členem systému RSPO (Kulatý stůl pro udržitelnou výrobu 
palmového oleje), propaguje udržitelné pěstování palmové-
ho oleje a od roku 2019 podporuje prostřednictvím darů pro-
voz a politickou práci německé Asociace na ochranu zvířat.

  ZELENÁ BUDOUCNOST
Prioritou značky lavera je každému zpřístupnit „bio a přírod-
ní kosmetiku“. Sídlo společnosti v regionu Hannover bylo 
na podzim 2019 rozšířeno o logistické a výrobní centrum, 
které splňuje požadavky mezinárodního obchodu. Nejmo-
dernější chytré technologie a udržitelné prvky pomohou 
dále snižovat ekologickou stopu. Laverana je od roku 2019 
klimaticky neutrální společností a kompenzuje emise CO2 
partnerskými projekty v oblasti ochrany klimatu a rozvoje. 
V Keni podporuje dva projekty na úpravu pitné vody, které 
zajišťují pitnou vodu filtrací, částečně přidáním chloru až po 
dobu 72 hodin. Značka tak zvyšuje kvalitu života a zdraví  
a vytváří pracovní místa. V Peru chrání lavera jeden z nejví-
ce biologicky rozmanitých lesů v oblasti Tambopata a tím  
i životní prostor pro 400 rodin. Zároveň podporuje udrži-
telné pěstování para ořechů. Lesní oblasti v Amazonii ne-
musejí být pouhým zdrojem surovin. Projekt je dobrým pří-
kladem toho, že ekonomické využití a pečlivé a udržitelné 
zacházení se zdroji se vzájemně nevylučují, naopak. Příroda 
a lidé mohou žít v harmonii. Cíl společnosti lavera je stále 
stejný: Chránit přírodu a uchovat ji pro naše děti. 

VE ZKRATCE

• Středně velký rodinný podnik  
vedený generací zakladatelů.

• V roce 1987 zakladá Thomas Haase přírodní 
kosmetiku lavera a společnost Laverana.

• Výrobky jsou k dostání ve 40 zemích  
na 5 kontinentech.

• Vyrobeno v Německu, v regionu  
Hannover, 100 % certifikováno.

Web:  www.lavera.de
E-mail:   info@lavera.de
Facebook:  facebook.com/laveradeutschland
YouTube:   youtube.com/laveraGermany
Adresa:   Laverana GmbH & Co. KG
  Lavesstraße 65
  305 19 Hannover
Telefon:   +49 511 675 41 100 
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  TRH 
Lokální spotřeba je správná nejen z pohledu přírody, ale 
i udržitelnosti zemědělského podniku. Je také přirozeně 
jednoduchá.  Mitrovsky Angus obchoduje jen s těmi, které 
zná a kteří osobně znají ji. Marketing této značky je do-
slova všude okolo. Nic neskrývá – vždyť prostředí farmy  
a zdravá zvířata mluví za vše. 

  HISTORIE
Značka Mitrovsky Angus zahrnuje farmu Statek Mitrov 
a Mitrovský dvůr – porážku s bourárnou, výrobnou, re-
staurací a prodejnou. Mitrovský dvůr začal svůj provoz 
v roce 2011 otevřením bourárny a prodejny, postup-
ně se přidala restaurace a porážka. V současné době je  
restaurace s prodejnou sloučena a zákazníci si buď na-
koupí s sebou, nebo si vyberou z nabídky steaků, které jim 
na grilu na dřevěném uhlí ugrilují. O celý provoz se stará  
6–15 zaměstnanců (dle sezóny).

  ZNAČKA
Na úvod této kapitoly nechme promluvit přímo značku  
Mitrovsky Angus: „Jsme skupina expertů i nadšenců záro-
veň, kteří mají hovězí maso jako každodenní náplň práce 
i životní cíl. Hovězí máme zmapované od trsu trávy až po 
šťavnatý steak. Víme, jak maso zpracovat, a především víme, 
co do něj nepatří. Jsme MITROVSKY a uctíváme hovězí.”

Z tradičního zemědělství i nejmodernějších technologií si 
berou jen to nejlepší. Vhodným křížením zlepšují genetic-
ké vlastnosti masného skotu, na svých pastvinách a polích 
hospodaří výhradně chemie prostými metodami. Maso 
zpracovávají tradičními metodami bez konzervantů, barviv 
a dalších syntetických látek, za využití moderních techno-
logií, metod zrání a tepelné úpravy.
Zvířata jsou chována v biorežimu. To znamená, že od na-
rození až po porážku nepřijdou do styku s konvenčním kr-
mivem. Vyrůstají na pastvinách, přirozeně se rozmnožují  
i rodí. Vše se odehrává venku – žádné chlévy a těsné ohra-
dy. Vždy mají přístup ke kvalitnímu krmivu a stodolu jim 
nahrazuje stín stromů a přístřešky z balíků slámy. Pro bý-
ložravce je přirozené spásat celoročně 100% pastvu, zrní 
nejen že nepotřebují, ale nejsou na ně ani uzpůsobeni. 

Na farmě se pěstují bioplodiny. Jednak pro krmení zvířat, 
jednak pro výrobu potravin, pro odběratele a pro potře-
by restaurace. V Mitrovsky Angus s neskrývanou hrdostí  
a nadhledem říkají: „Na pole nesejeme to, co zrovna nej-
lépe dotuje agrární politika státu, sejeme to, co se na pole 
nejlépe hodí. Plodiny střídáme tak jako naši dědové – aby 
pole rodilo, aniž by potřebovalo chemickou infúzi.”

Certifikace a ocenění

• Na farmě Mitrovsky Angus vědí přesně, co svým zákazníkům 
servírují – znají od mláděte každý kus dobytka i hospodáře,  
který vypěstoval brambory na steakové hranolky.

• Jsou hrdí na zdejší kraj a všemožně mu pomáhají – opravují 
cesty, chrání pastviny, udržují krajinu.

• Ve společnosti Mitrovsky Angus jsou na cestě k plné 
soběstačnosti – od zvířat z vlastního chovu přes zeleninu  
od farmářů z okolí či pečivo od místního pekaře.

• Plemeno skotu Aberdeen Angus může celý rok žít volně  
na pastvinách, protože mu nevadí zima a žije dlouho.  
Má exkluzivní maso, které doporučují kuchaři z celého světa.

Spotlight
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  ÚSPĚCHY
Za svůj přístup obdržela společnost Mitrovsky Angus  
několik různých certifikátů: je registrována jako BIO vý-
robce, prodejna je certifikována na prodejnu Regionálních 
produktů, neboť výrobky této značky a maso jsou certifi- 
kovány jako Regionální produkty. 

Značka bodovala v posledních třech ročnících soutěže Bio- 
potravina roku, kdy dvakrát vyhrála celkovou soutěž, dva-
krát Steakovou kategorii a jednou kategorii Biopotraviny 
živočišného původu.

  KOMUNIKACE
Pro značku Mitrovsky Angus je nejdůležitějším nástrojem 
osobní kontakt. Spravuje ale také internetový blog (www.
mitrovsky.com), kde přináší svým zákazníkům osvětu nejen 
v oblasti zemědělství, ale i výživy a výroby potravin. Publikuje 
také řadu fotografií na Instagramu a Facebooku. Úspěšným 
marketingovým nástrojem je rovněž kurz přípravy steaků 
spojený s ochutnávkou a prohlídkou provozu. Tak společ-
nost získává informované a tím pádem stálé zákazníky.

  ZELENÁ FAKTA
Bioporážka – to je proces, kdy je zvíře respektováno jako 
jedinec. Nejde o kvantitu, ale o přirozený a čistý proces 
zhodnocení práce farmáře – chovatele. Taková porážka je  
i na Mitrově. Celkový počet zvířat se blíží k 500 kusům  
a hospodaření probíhá na necelých pěti stech hektarech 
půdy. Po porážce zraje každé maso minimálně 14 dnů.  
Teprve poté je nabouráno, vakuově zabaleno po partiích  
a jednotlivých steacích, vše v kuchyňské úpravě. Některé 
vybrané partie se nechávají vcelku a dále se staří ve spe- 
ciální zrací skříni dalších 14 až 30 dnů. Poté jsou z nich na-
porcovány stařené steaky. Ty jsou pak nabízeny v restau-
raci a na prodejně.

Při výrobě není použita žádná chemie, výrobky obsahují 
pouze koření a sůl. Koření pochází od prověřených doda-
vatelů převážně také v biokvalitě a většinou celé – k jeho 
mletí dochází až při dochucování. Maso ani klobásy nejsou 
nakládány do žádných urychlovadel ani nejsou přibarvo-
vány. Rovněž do něj není vpravována voda (což je bohužel 
v současnosti běžná praxe). Nejenže v Mitrovsky Angus 
nepoužívají při výrobě svých masných výrobků rychlosůl, 
ale přestali používat dokonce i klasickou kuchyňskou sůl. 
Ta bývá rafinovaná a zbavena veškerých dalších minerálů, 
navíc obsahuje látky proti hrudkovatění.

Veškerý svůj provoz se společnost Mitrovsky Angus snaží  
co nejvíce řídit v souladu s přírodou. Jako jeden ze zdrojů 
elektrické energie používají fotovoltaické panely na stře-
še budovy, vyrobenou solární energii zpracovávají a mír-
né přebytky prodávají do sítě. K vytápění objektu a jako 
zdroj teplé vody využívají automatizovaný kotel na štěp-
ku. V celém objektu využívají systém inteligentního domu  

Loxone, který jim umožňuje řídit spotřebu energií, elimino-
vat ztráty, kontrolovat teploty ve zracích boxech atd. Díky 
tomu společnost ušetří zhruba 30  % elektrické energie  
a 40 % tepelné. Odpadní vodu zpracovává ve vlastní čis-
tírně odpadních vod, z objektu tedy odtéká pouze pře-
čištěná, nezávadná voda. V rámci likvidace odpadu pro-
bíhá jeho třídění. Společnost je registrována v systému  
EKOKOM a zapojuje se do mnoha dobrovolnických akcí 
typu „Čistá Vysočina” apod., kdy se podílí například i na 
úklidu podél okolních silnic.

  ZELENÁ BUDOUCNOST
Společnost Mitrovsky Angus se snaží orientovat hlavně  
na lokální prodej a propagaci, aby zákazníci nakupovali od 
místních farmářů. Pro své zákazníky i širokou veřejnost 
vydala firma překlad knihy Joela Salatina, autora řady pub-
likací propagujících udržitelné zemědělství a výrobu lokál-
ních potravin. Kniha s původním názvem Holy Cows and 
Hog Heaven shrnuje stav současného průmyslového zpra-
cování potravin a intenzivního zemědělství a porovnává ho 
s opravdovým farmařením, udržitelným přístupem k půdě  
i k okolní přírodě. Hlavním posláním knihy je připomenout 
všem zákazníkům, jak velkou moc má jejich každoden-
ní nákupní rozhodování. Volbou potravin, které kupují,  
ovlivňují budoucnost víc než jakoukoli jinou činností. 

Web:  www.mitrovsky.com

E-mail:  info@mitrovsky.com

Facebook:   www.facebook.com/

  mitrovskyangus

Adresa:   Mitrov 9 

  592 53 Strážek

Telefon:  +420 563 034 101 (kancelář)

  +420 733 713 258 

  (restaurace a prodejna)

VE ZKRATCE

• Veškeré pastviny Mitrovsky Angus  
jsou v přísně ekologickém režimu, a proto  
je i maso dobytka 100% bio. Nenajdete  
v něm žádnou chemii, což je na chuti  
opravdu znát.

• Plemeno Aberdeen Angus chovají  
v Mitrovsky Angus už od roku 2007.

• Celoročně pasený dobytek dostává to,  
co býložravec potřebuje, tedy  
100% pastvu, žádné zrní.
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• 1 000 substancí z přírody: Srdce produktů Weleda tvoří 
přírodní suroviny. Mnoho přírodních surovin a cenných  
léčivých rostlin se získává od dodavatelů z celého světa.  
V současné době existuje po celém světě více než 50 
partnerství pro ekologické pěstování a certifikovaný sběr  
ve volné přírodě. Weleda podporuje místní pěstitele při 
přechodu z konvenčního na ekologické zemědělství a při 
přijímání opatření na ochranu biologické rozmanitosti.

• Největší zahrada léčivých rostlin v Evropě: V obci Schwäbisch 
Gmünd v jižním Německu roste na 23 hektarech 1 000 
rostlinných druhů, 140 druhů se ihned po sklizni zpracovává 
na výrobu tinktur pro léčivé přípravky a přírodní kosmetiku 
Weleda. Zahrada léčivých rostlin byla vyznamenána jako  
projekt OSN Decade pro biologickou rozmanitost.

• Zdravá rozmanitost pro zdravé produkty: Organický podíl 
rostlinných surovin tvoří v produktech Weleda 80 %. 
Pěstováním na více než 22 000 hektarech po celém světě 
v souladu se směrnicemi pro ekologické zemědělství je 
podporována biodiverzita, zdraví půdy a ochrana vod.

  TRH 
Společnost Weleda je předním světovým výrobcem certifi-
kované přírodní kosmetiky a je jedním z nejuznávanějších 
dodavatelů antroposofických léčivých přípravků. Portfolio  
produktů zahrnuje více než 1 000 farmaceutik, velké 
množství rukodělných produktů a 120 druhů přírodních 
kosmetických přípravků.

Švýcarská akciová společnost se sídlem ve švýcarském  
Arlesheimu a německou pobočkou ve Schwäbisch Gmünd. 
Společnost má také 23 firem ve 20 zemích. Výrobky spo- 
lečnosti Weleda jsou zastoupeny ve více než 50 zemích. 

Obraz chápání člověka v očích společnosti Weleda a její 
vnímání přírody určují identitu této autentické, hodnotově 
orientované společnosti. Souznění s touto kulturou a za-
žívání sounáležitosti se společností je klíčovým odlišujícím 
znakem, zejména na pozadí rostoucí konkurence.

  HISTORIE
Historie společnosti Weleda AG začala kolem roku 1920: 
Lékařka Ita Wegman vyvinula ve spolupráci s chemikem 
Oskarem Schmiedelem a dr. Rudolfem Steinerem první  
léčivé přípravky, jejichž koncept je základem filozofie a re-
ceptur výrobků společnosti Weleda dodnes: Myšlenka lid-
ské spřízněnosti s přírodou v důsledku společného vývoje. 

V antroposofii vede celostní pojetí člověka, které znamená 
tělo, duši a ducha, k širšímu pochopení přírodních látek  
a jejich vzájemných souvislostí. V roce 1921 tato myšlen-
ka předjímala to, co dnes komplementární medicína již 
ví: hojení a prevence jsou umožňovány stimulací, posi-

lováním a harmonizací samoregulačních procesů těla.  
Tento salutogenní přístup nechápe zdraví jako stav, ale jako 
proces. V prvním desetiletí historie společnosti byly vyvinuty 
produktové klasiky, které jsou u uživatelů dodnes oblíbe-
né: vlasové tonikum z rozmarýnu (1922), podpůrný vápník 
(1924), březový elixír (1924), masážní olej z arniky a pleťový 
krém Skin Food (1926) nebo arniková esence (1932). 

Během těchto let došlo také k prvnímu uvědomování  
dopadů ekonomické činnosti na životní prostředí. Léčivé 
rostliny byly pro společnost Weleda v důsledku toho pěsto-
vány biodynamicky.
Zakladatelé měli vizi zdravé rovnováhy mezi ekonomikou, 
ekologií a společenským životem.  V souladu s touto vizí 
Weleda nadále přebírá odpovědnost nejen za ekonomic-
ké procesy, ale také za přírodu a komunitu a spravedlivé  
soužití všech zúčastněných.

  ZNAČKA
Jako značka je Weleda zárukou odpovědných a udržitel-
ných produktů prvotřídní kvality: v kosmetickém sektoru 
důvěryhodnou, velmi kvalitní přírodní kosmetikou, ve zdra-
votnictví celostní komple-
mentární medicínou, která 
zahrnuje preventivní i lé-
čebnou terapii nad rámec 
příznaků. Produkty We-
leda podporují celkovou 
harmonii, zdraví a krásu 
lidí. Vzhledem k povaze 
složek a jejich ekologické-
mu pěstování mají pozitiv-
ní vliv na člověka i přírodu.

Spotlight

Certifikace a ocenění
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  ÚSPĚCHY
Weleda je inovativní a celospolečensky je považována za 
ukazatele směru etických, odvážných, a přitom úspěšných 
obchodních praktik. V roce 2016 získala cenu Swiss Ethics 
Award a v roce 2017 cenu CSR německé spolkové vlády 
za odpovědné řízení dodavatelského řetězce. Za svou dů-
slednou práci ve společnosti jako průkopníka udržitelnosti  
získala Weleda v roce 2016 německou cenu za udržitelnost 
pro nejudržitelnější německou značku. V roce 2018 pak zís-
kala cenu Sustainable Beauty Award udělovanou udržitelné-
mu kosmetickému průmyslu.

Vysokou kvalitu a účinnost produktů Weleda potvrzu-
jí četné ceny v Německu i v zahraničí. Ocenění motivují  
a povzbuzují lidi, aby pokračovali v cestě, kterou si vybrali:  
pro obchodní partnerství a budoucnost, která stojí za to žít 
ve zdravém prostředí.

  KOMUNIKACE
Zahradu léčivých rostlin Weleda každý rok navštíví kolem 
28 000 lidí. Zde mohou zblízka pocítit filozofii Weledy,  
poznat biodiverzitu zahrady a nahlédnout do antroposofic-
ké medicíny. 

Populární časopis Werde je považován za společenský  
časopis značky Weleda, který se zabývá tématy týkajícími 
se udržitelného současného životního stylu a kombinuje 
odborné znalosti s estetikou. K časopisu jsou přiložené 
také Weleda Zprávy, zaměřené na informace o produktech 
a jejich použití. Jednou ročně zveřejňuje Weleda souhrn-
nou zprávu o podnikání a udržitelnosti. 

V roce 2019 zveřejnila společnost Weleda společně s na-
kladatelstvím Ulmer knihu „Znalosti zahradníků z Weledy“.  
Mezinárodní tým zahradníků sestavil pro tuto knihu zají-
mavá fakta o biodynamickém pěstování léčivých rostlin  
a poskytuje osobní pohled na svou práci a komplexní sou-
hru mezi člověkem a přírodou.

  ZELENÁ FAKTA
Weleda je zakládajícím členem značky NATRUE a přispívá  
k povědomí, jak jistě rozpoznat skutečnou přírodní kos-
metiku. Weleda je aktivním členem nevládní organizace  
Union for Ethical Biotrade (UEBT) a zavedla standardi-
zovaný proces řízení pro všechny dodavatele přírodních  
surovin. Tím je zajištěno spravedlivé a ekologicky udržitel-
né řízení v celém dodavatelském řetězci. Jako společenský 
činitel se Weleda politicky angažuje v rámci aktuálních  

témat, jako je palmový olej, a je aktivním členem Fóra pro 
udržitelný palmový olej. Ve výrobním závodě ve Schwäbisch 
Gmünd je již více než 20 let zaveden systém environmentál-
ního managementu EMAS. Samozřejmostí je výroba šetrná 
k životnímu prostředí a neustálé zlepšování.

  ZELENÁ BUDOUCNOST
Svými vysokými standardy udává Weleda měřítka a společ-
ně se svými partnery pomáhá pozitivně utvářet budoucnost: 
Mnohé z toho, co bylo zahájeno v minulosti, je dnes v soci-
ální debatě důležitější než kdy dříve, například odpovědné 
řízení dodavatelů. Z kritické analýzy výsledků, kterých bylo 
doposud dosaženo, je však také zřejmé, že zde stále existuje 
velký potenciál, jak pozitivně přispět k rozvoji komunity.

VE ZKRATCE

• Založena v roce 1921.
• Nabízí 120 produktů přírodní  

kosmetiky a 1 000 farmaceutických  
přípravků.

• Má 2 500 zaměstnanců.
• Společnost Weleda působí ve více  

než 50 zemích a na všech kontinentech.

Web:  www.weleda.cz
E-mail:  office@weleda.cz
Facebook:  www.facebook.com/czWeleda 
Instagram:  @weledacz
Adresa:   WELEDA spol. s r. o.
  Lidická 336/28
  150 00 Praha 5
Telefon:  +420 257 315 888
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Program GREEN BRANDS začal fungovat v Rakousku v roce 2011. Nyní již v 7 zemích identifikuje ekologicky udržitelné značky (společnosti, 
poskytovatele služeb, potraviny, výrobky) a nepřetržitě mezinárodně expanduje. V uplynulých letech získalo ochrannou známku GREEN 

BRANDS na základě úspěšné certifikace více než 200 značek.
 
Níže uvádíme několik příkladů mezinárodně oceněných společností a produktů.

GREEN BRANDS: Značky od roku 2011





GREEN BRANDS  uděluje v mezinárodní spolupráci s nezávislými institucemi a společnostmi  
v oblasti ochrany životního prostředí / klimatu a udržitelnosti, stejně jako s instituty průzkumu trhu  

a veřejného mínění ekologicky udržitelným značkám pečeť kvality GREEN BRANDS.
Ocenění vyznamenává „zelené“ značky každodenního života, které reagují na zvyšující se povědomí obyvatel  

o větší udržitelnosti, ochraně životního prostředí a zdravém životním stylu, nebo jsou orientovány tímto způso-
bem od samého počátku. Mezinárodní ocenění a pečeť kvality jsou nezávislé na odvětví a velikosti společnosti.

 
GREEN BRANDS tak jedinečným způsobem oceňuje závazek značek k ochraně klimatu, udržitelnosti a ekologické  

odpovědnosti. Společnosti / poskytovatelé služeb / produkty / potraviny, kterým byla udělena pečeť  
GREEN BRANDS, procházejí globálně jedinečným třífázovým procesem:

Nominace
Jsou prováděny prostřednictvím průzkumu trhu, doporučením od zájmových sdružení, nevládních neziskových  

organizací, mediálních partnerů nebo členů poroty.

Validace
Hodnotu v indexu GREEN BRANDS určují odborníci pomocí vědecky připravených katalogů kritérií.

Rozhodnutí poroty
Konečný krok validačního procesu. Odborná porota je poslední instance pro uznání ocenění.

 
Pouze ty značky, které úspěšně prošly procesem, jsou uznány jako GREEN BRANDS 

a obdrží pečeť kvality GREEN BRANDS.

C
zech Republic

2020
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