
vi
n

a
ř 

&
 v

ín
o

Láhve, které mají cenu

V komerčním světě není každému dopřáno 

tyto tekutiny požívat v přirozeném prostře-

dí, a tak člověk vymyslel způsob, jak je ucho-

vávat a dodávat na jakékoliv místo na světě. 

Populace na Zemi roste a s ní i poptávka. Jak 

už to bývá, i v tomto případě funguje kon-

kurence. Výrobci se snaží zaujmout na trhu 

nejen kvalitou, ale i  obalem. A  zde začíná 

mravenčí práce pro producenty jakýchko-

liv tekutin (víno, destiláty, sirupy, vodu, za-

vařeniny, medové výrobky), kteří potřebují 

konkurenceschopný obal. V současné době 

je nabídka každého druhu tekutiny tak ši-

roká, že v  regále u  neznalého spotřebitele 

vyhraje první dojem z výrobku. U tekutin je 

to vždy obal.

O  tvorbě dizajnu a  procesích, které vzni-

kají při návrhu a  realizaci nové láhve jsme 

hovořili s Peterem Ligartem, produktovým 

manažerem společnosti BRICOL s.r.o.

Jedněmi z  Vašich odběratelů jsou 

společnosti Víno Masaryk a  Rajhrad-

ské klášterní. Jaký byl 

počátek těchto pro-

jektů ?

Kvalitní nápoje si vyža-

dují i  přitažlivý dizajn 

obalu. Ještě lepší je, 

když je možno se opřít 

o  jakoukoliv historic-

kou či regionální tradici. V  případě pana 

Masaryka se jednalo o  Skalickou rotundu 

(historická stavba z  12.století), v  případě 

Rajhradského klášterního jsme se opře-

li o  klíč z  16.století – symbol horenského 

práva a otevírání hory. U každého projektu 

vytvořím minimálně 2-3 návrhy, ať má zá-

kazník z čeho vybírat. Při vytváření návrhů 

používám 3D CAD od  � rmy Siemens NX 

a  umělecký 3D CAD systém CIMAGRAPHI. 

Konečné zobrazení je pro zákazníka velkým 

přínosem. Může návrh vidět ze všech mož-

ných stran, vznášející se nad vinohrady, mo-

řem, či umístěnou mezi palmami.

Jaké byly nejdůležitější fak-

tory při rozhodování o  dizajnu 

láhve ?

Na jednání uvedeme všechny klady 

a  zápory navrhovaných tvarů, čímž 

se výběr postupně zužuje až na po-

slední vyhovující variantu. Společně 

vždy najdeme optimální cestu k cíli. 

Výhodou současných moderních 

počítačových metod je vytvoření 1 

unikátního 3D modelu láhve ze spe-

ciálního plastu, čímže se zákazníkovi 

dostává do  rukou láhev ještě dříve, 

než jde do sériové výroby.

Při rozhodování o  dizajnu berete 

v  potaz i  praktické parametry – jako 

např. plnění, skladování, balení atd. ?

Ano, je to základem zjišťování potřeb ještě 

před rozběhnutím projektu. Na  úvodním 

jednání je třeba zjistit veškeré podrobnosti 

a informace, které jsou pro zákazníka zcela 

běžné a  automatické. Těžko by se po  vý-

robě láhve řešilo, že linka sice má aretační 

zařízení (důležité pro centrování etikety), 

ale na láhvi chybí aretační body. I z tohoto 

důvodu je nejdříve spuštěna výrobní série 

lahví na prvních zkušebních formách.

Jakým úspěchem z  poslední doby se 

ještě můžete pochlubit ?

V  letošním roce jsme byli v  rámci soutěže 

OBAL ROKU 2012 nominováni v  katego-

rii DESIGN TOUCH (celkové marketingové 

zpracování projektu) mezi 4 nejlepší oce-

něné exponáty. Výsledky budou známy ve-

řejným vyhlášením na  slavnostním večeru 

dne 28.11.2012

Každý člověk potřebuje pro život 

tekutiny, a ty nám příroda poskytuje 

v různých podobách.
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