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Sociální odpovědnost

Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy 
a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní a jasně formulovaný etický 
kodex, komplexní ochrana zdraví a bezpečnost práce, participativní styl řízení integrovaný do 
procesů rozhodování a plnění sociálních požadavků pracovníků nezávisle na sídle podniku. 

Trvale udržitelné hospodaření

Trvalá udržitelnost rozvoje a dlouhodobý ekonomický úspěch se vzájemně podmiňují. Například 
energetická účinnost a šetrné zacházení se zdroji umožňují úspory nákladů, které jsou z provoz-
ně-ekonomického hlediska nutné pro existenci v konkurenčním prostředí. Ekonomický úspěch je 
nezbytným předpokladem k vytváření finančních prostředků pro investice – takové, které koncernu 
opět zajistí kvalitu, ochranu životního prostředí a konkurenceschopnost. 

Bez hranic 

Trvale udržitelné myšlení a jednání v rámci skupiny Vetropack nezná žádné hranice. Úkolem pro 
celou skupinu je neustálý proces zlepšování, který se zaměřuje i na potřeby zákazníků. Protože také 
ve funkci obchodního partnera a dodavatele hraje trvalá udržitelnost ve všech aspektech hlavní 
roli.

Vetropack: Trvale udržitelné 
myšlení a jednání je ve všech 

aspektech nedílnou 
součástí naší podnikové filozofie 

a odpovědnosti.
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Ekonomie se setkává s ekologií

Průkopník v recyklaci skla. Společnost Vetropack začala ve Švýcarsku se zpětným využitím 
vytříděného skla již v 70. letech 20. století. V šesti zemích, v nichž má skupina Vetropack své sklárny, 
sbírá podnik sám nebo společně s oborovými organizacemi použité sklo a přiváží ho k recyklaci. 
Uvědomělé zacházení se surovinami je nejen důležitým prvkem ekologické udržitelnosti, ale použitím 
skleněných střepů se navíc uspoří energie potřebná k tavení: s každými 10 % vytříděného skla se 
uspoří 3 % energie a 7 % emisí CO2.

Rychlejší tavení. Předehřívání sklářského kmene – ten tvoří suroviny jako křemičitý písek, soda, vá-
penec, dolomit, živec – a vytříděného skla horkými spalinami z tavicí vany je ideální cestou k úspoře 
energie a snížení emisí CO2. Je-li směs teplá, taví se následně rychleji. Společnost Vetropack vyvinula 
v úzké spolupráci s podniky Zippe, Horn Glass Industries a TNO Science & Industry předehřívač tave-
niny nejnovější generace a úspěšně ho využívá v závodě Straža v Chorvatsku jako pilotní zařízení. 
V běžném provozu lze předehřívat denně až 320 tun utaveného skla.

Co je nového? U dosavadních předehřívačů taveniny, které jsou k dispozici, se muselo mimo jiné 
použít alespoň 60 % skleněných střepů. U nové metody může být použití střepů podstatně flexibil-
nější. To umožňuje používat tuto technologii v celé skupině. Protože ne vždy je na každém z pracovišť 
k dispozici dostatečné množství střepů, aby se jich dalo permanentně přimíchávat alespoň 60 % 
k surovinám. Jejich použití kolísá vždy podle barvy skla.

Perspektivní vývoj a technologie: 
předehřívání taveniny, 

vylehčené sklo, tepelné tvrzení
a samozřejmě recyklace.



Vylehčené sklo – sofistikovaný užitek. Technologie vylehčeného skla garantuje skleněné obaly 
s tenkými stěnami, které se co do stability a pevnosti nemusí bát srovnání s běžnými obaly ze skla. 
Zachovány rovněž zůstávají všechny ekologické výhody skla. Vylehčené sklo je 100% recyklova-
telné a chová se také absolutně neutrálně vůči svému obsahu. Nižší hmotnost navíc znamená úsporu 
nákladů na přepravu.

Tvrzené sklo – prostě pevné.  Výrobce sklářských strojů Emhart Glass a společnost Vetropack 
zavádějí novou technologii pro výrobu tepelně tvrzeného obalového skla. Nový proces tvrzení 
umožňuje značné zvýšení odolnosti vůči rozbití nebo snížení hmotnosti. V praxi se používá libovolná 
«vyváženost» těchto dvou vlastností. Tvrzené skleněné obaly lze recyklovat stejně jako běžné obalové 
sklo. V rakouském závodě Pöchlarn společnosti Vetropack probíhá zkušební průmyslová výroba.

Z lásky k životnímu prostředí. Snížení hmotnosti, které je možné díky technologii vylehčeného skla 
nebo tepelného tvrzení, znamená vícenásobný efekt úspory, z něhož profituje naše životní prostředí. 
Spotřebuje se méně surovin a zachází se šetrně s přírodními zdroji. Podstatně nižší spotřeba materiálu 
a vysoký podíl vytříděného skla jako druhotné suroviny zajistí zároveň výrazně nižší emise CO2.

Vetropack: nejvyšší kvalita pro vaše hodnoty

Skupina Vetropack patří k předním evropským výrobcům obalového skla. V sedmi závodech ve 
Švýcarsku, Rakousku, České republice, Chorvatsku, na Slovensku a Ukrajině zaměstnává 3000 lidí. 
Ve sklárnách certifikovaných dle ISO 9001 stojí 16 tavicích van s výrobní kapacitou 4000 tun 
obalového skla denně.

Sklo pro nejvyšší nároky. Skupina Vetropack dodává svým zákazníkům z nápojového a potra-
vinářského průmyslu skleněné obaly odpovídající těm nejvyšším nárokům. Spolehlivě chrání nápoje 
a potraviny a adekvátně prosazují na trhu jak výrobek, tak i jeho marketingovou strategii. Služby 
společnosti Vetropack sahají od návrhu obalu přes výrobu a logistiku až po technické poradenství.

Vedoucí postavení v ochraně životního prostředí. Již v 70. letech 20. století vybudovala společ-
nost Vetropack ve Švýcarsku systém pro zpětné využití sesbíraného skla; skupina je tak průkopníkem 
v recyklaci skla. Díky nasazení pro recyklaci a nepřetržitým investicím do moderních výrobních 
zařízení dokázala společnost Vetropack v posledních desetiletích významně snížit spotřebu surovin 
a energie i emise škodlivin.



Trvalá udržitelnost ve společnosti Vetropack. Skupina 

Vetropack se zavázala k dodržování «modelu tří pilířů» 

trvalé udržitelnosti a důsledně dbá o svoji ekonomickou, 

ekologickou a sociální odpovědnost. V tomto smyslu je 

pro skupinu Vetropack trvalá udržitelnost rozvoje více než 

jen vzor strategického myšlení; je to základní postoj, 

a tím i nedílná součást každého kroku řízení.



Kontaktní adresy 
prodej

Švýcarsko

Telefon +41 44 863 34 34
Fax +41 44 863 34 45
verkauf.ch@vetropack.ch
vente.ch@vetropack.ch

Rakousko

Telefon +43 2757 7541
Fax +43 2757 7691
verkauf.at@vetropack.at

Česká republika

Telefon +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
marketing.cz@vetropack.cz

Slovensko

Telefon +421 32 6557 111
Fax +421 32 6589 901
odbyt@vetropack.sk

Chorvatsko, Slovinsko,
Bosna-Hercegovina,
Srbsko, Černá Hora,
Makedonie

Telefon +385 49 326 326
Fax +385 49 341 154
prodaja@vetropack.hr

Ukrajina 

Telefon +380 4597 313 44
Fax +380 4597 320 77
sales@vetropack.ua

Ostatní země západní
Evropy

Telefon +43 7583 5361
Fax +43- 7583 5361 225
export@vetropack.at

Ostatní země východní
Evropy

Telefon +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
export.cz@vetropack.cz
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