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Kalendáře; obaly 

Plán učiva 

 Kalendář. 

 Druhy kalendářů. 

 Obaly. 

 Funkce obalů. 

 Druhy obalů. 

 Otázky pro zopakování učiva. 

Kalendář  

Reklamní kalendář je specifická tiskovina vyrobená přímo k propagaci formy či zboží. Některé firmy si 

pouze na standardní kalendáře nechávají dotisknout logo firmy. Reklamní kalendář je však navržen 

a vyroben přímo pro potřeby dané firmy. Kalendáře mohou být členěné po dnech, týdnech, 14 

dnech, měsících, dvou měsících, čtvrtletích, půl roce či roce. 

Druhy kalendářů: 

 Kartičkové kalendáře. 

 Diáře, kapesní kalendáře. 
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 Stolní kalendáře. 

 Nástěnné kalendáře. 

Obaly 

Nejsou jen technickým prostředkem ochrany zboží. Mají i funkci propagační, estetickou 

a informativní. Obal chrání zboží před znehodnocením, znečištěním či kontaminací. Obal působí na 

zákazníka přímo na místě prodeje. Podle něj si zákazník výrobek pamatuje, je to proto i důležitý 

nástroj při vytváření image výrobku i firmy. 

Funkce obalů 

Fyzická ochrana produktu 

Obal chrání produkt před poškozením, vibracemi, teplotou, před vlivem vnějšího prostředí jako 

vzduch, vlhkost, světlo atp. 

Skladovací funkce obalu 

Každý produkt je během doby mezi výrobou a konečnou spotřebou několikrát uskladněn 

a přeskladněn. Díky vhodně navrženému obalu je pak možné zboží lépe a jednodušeji skladovat 

u výrobce, dovozce, velkoobchodu i maloobchodu či dokonce přímo v prodejních regálech obchodů. 

Transportní funkce 

Během transportu, nakládání a vykládání musí obal zamezit poškození produktu. Kromě toho se 

normované obaly (palety, transportní boxy) zasazují o co nejlepší využití plochy transportních 

prostředků. 

Prodejní funkce 

V rámci samotného prodeje plní obaly několik dalších funkcí: 

Reklamní funkce – svým tvarem, vzhledem či potiskem napomáhají lepší prodejnosti produktu. 

Zvýšení racionalizace prodeje – moderní způsoby balení umožňují např. samoobslužný 

prodej některých druhů výrobků (např. vakuové porcované balení masa …). 
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Dodatečná využitelnost obalu – např. sklenička od hořčice je po spotřebování použitelná 

jako sklenička k pití, což z původního účelu obalu nemá nic společného. 

Informační funkce 

Obal poskytuje informace o typu, druhu, množství a ceně produktu. Musí být na něm uvedeno také 

datum výroby či spotřeby nebo informace o způsobu použití (návod). Nese na sobě informační údaje 

pro zpracování (dnes nejčastěji čárový kód). 

Dávkovací funkce – v mnoha případech se obal stará také o určení spotřebního množství či 

dávkování produktu (obaly s dávkovačem). 

Druhy obalů 

Primární obal – ve kterém je přímo uchováno zboží (např. lahvička na parfém). 

Sekundární obal – chrání primární obal (např. krabička, ve které je uložena lahvička s parfémem). 

Poskytuje další ochranu zboží a je příležitostí pro propagaci. 

Přepravní obal – je nutný pro skladování, přepravu a identifikaci zboží. Primární či sekundární obaly 

musí být řešeny tak, aby se daly hospodárně naskládat do přepravních obalů (tj. např. lepenkové 

krabice apod.). 

Jednotlivé prvky balení by měly být navzájem sladěny. Velikost musí harmonizovat s materiálem, 

barvou atd. Obaly také musí odpovídat ceně výrobku, korespondovat s reklamou propagující výrobek 

apod. 

Otázky pro zopakování učiva 

1. Jaké se používají druhy kalendářů? 

2. Jaké funkce má obal zboží? 

3. Co je to primární, sekundární a přepravní obal? 

4. Zamysli se nad tím, jaký význam mají pro grafické ztvárnění obalu barvy. Uveď konkrétní příklady. 
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