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OTCOVSKÁ LÁSKA 
POMÁHÁ VŠEM
DEVELOPING 
PATERNAL LOVE 
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Is it feasible to combine effectivity, ecology and health considerations 
during the production of body care and household products? The 
Czech FeelEco brand is proof that it can be done. The company is the 
brainchild of a father who simply wanted the best for his daughter.

  Petr Karban  |    © Fosfa

CZProdukty FeelEco jsou vyrobeny primárně ze surovin 
s vysokým podílem přírodního původu, aby byly 
co nejšetrnější a po použití snadno rozložitelné. 

Cesta od nápadu k produktu byla velmi dlouhá. Příběh 
značky začal psát Ivan Baťka - otec, který se snažil pro 
dceru, jež trpěla ekzémem, najít na trhu produkty, které 
by jí vyhovovaly. Když to, co hledal, nenašel, rozhodl se to 
vyrobit. Do laboratoře ve své břeclavské továrně, založe-
né již v roce 1884, která je zaměřena zejména na výrobu 
esenciálních přísad a funkčních směsí pro potravinářství, 
přišel s krystalicky čistým zadáním: „Chci, aby to bylo ma-
ximálně účinné, přírodní, rozložitelné v přírodě a zdravotně 
zcela nezávadné.“ Na stole přitom neležel ani rozpočet, ani 
termín. Považovali ho za pošetilce. Zpočátku nikdo nevěřil, 
že je to možné. Dnes ale značka FeelEco dokazuje, že to 
možné je – nabízí produkty na přírodní bázi, s vysokou 
účinností, dermatologicky testované, snadno biologicky 
rozložitelné, v plně recyklovatelných obalech a vyvinuté 
i vyrobené bez testů na zvířatech.  

INOVACE MUSÍ BÝT PO VŠECH 
STRÁNKÁCH LEPŠÍ 
Příznačné pro Fosfu je, že vývoj se uvedením výrobků 
na trh nezastavil. „My chceme být vždycky nejlepší,“ říká 
Ivan Baťka. A otevřeně přiznává, že například gel na praní 
prádla, který jako vůbec první v Česku a na Slovensku 
získal certifikát EU Ecolabel, měl v první generaci kvalitu, 
pro kterou už dnes není ve Fosfě místo. Je to klasický pří-
klad produktu, který už má svou čtvrtou generaci a opustil 
osmdesát procent původních složek. Díky růstu znalostí 
a trvalým vysokým nárokům se prostě přežil. Ve vědeckém 
archivu má Fosfa několik set složek, s nimiž zkoušela při 
vývoji pracovat. Uspělo jich asi pět procent. I takové jsou 
cesty vývoje.

FeelEco products are made primarily using ingredients 
which are largely of natural origin, making them 
as eco-friendly as possible and biodegradable after 

use. The journey from idea to finished product was a very 
long one. Ivan Baťka was the man behind the company’s 
beginnings, a father who was trying to find products on 
the market that were suitable for his daughter suffering 
from eczema. Having failed in his task, he simply decided 
to make them himself. He came to the labs at his Břeclav 
plant, a factory founded in 1884 which focuses mainly 
on the production of essential ingredients and functional 
blends for food industrial applications, with a very clear 
mission: “I want products that are as effective as possible, 
entirely natural, biodegradable and completely benign to 
human health.” And all that without a budget or deadline. 
They considered him a fool. At first, no one believed it 
was possible. Today, however, the FeelEco brand proves 
that it is possible - it offers products on a natural basis, 
with high efficiency, dermatologically tested, easily 
biodegradable, in fully recyclable packaging and developed 
and manufactured without animal testing.  

BETTER INNOVATION A MUST 
What’s typical for Fosfa is that development didn’t 
come to a halt when the products went to market. “We 
always strive to be the best”, claims Ivan Baťka. And he 
openly admits that, for instance, the first incarnation of 
the laundry gel, the very first in the Czech Republic and 
Slovakia to receive an EU Ecolabel certificate, simply 
wouldn’t be acceptable for Fosfa these days. It’s a classic 
case of a product that is in its fourth incarnation, the gel 
no longer containing 80% of the original ingredients. Due 
to advances in science and ever higher requirements the 
original just didn’t survive. Fosfa’s scientific archive holds 
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Lze při výrobě produktů pro péči o tělo i domácnost zkombinovat 
účinnost, ekologii a zdraví? Česká značka FeelEco je důkazem, že to jde. 
U jejího zrodu stál milující otec, který chtěl to nejlepší pro svoji dceru.

RESPEKT | RESPECT



74

AŤ VÍTE, CO KUPUJETE
Přiznejme si, že máme rádi certifikáty. 
Mnohdy ale ani nevíme, co přesně stvr-
zují. FeelEco se zaměřuje na ty s přesně 
daným obsahem. Je tak držitelem 
prestižní značky EU Ecolabel, kterou 
v rámci mezinárodního programu 
ekoznačení Evropské unie získávají pro-
dukty prokazatelně šetrnější k životnímu 
prostředí. Má i britskou certifikaci Vegan 
Society, která potvrzuje nepřítomnost 
živočišných složek v produktu a fakt, 
že ani v procesu výroby nebyl živočišný 
produkt použit. Samozřejmě odmítá 
i jakékoliv testování na zvířatech. 

KNOW WHAT  
YOU ARE BUYING
Let’s admit it, we all love certificates. 
But often we aren’t quite sure what 
they actually mean. FeelEco focuses 
on those that have specific meaning. 
The company holds the prestigious EU 
Ecolabel which, within the framework 
of the international EU ecolabelling 
programme, is awarded to products 
that can prove their eco-friendly 
credentials. The British Vegan Society 
certification guarantees a product 
contains no animal ingredients, and 
that during the production process no 
such products were used. Naturally they 
are firmly against any animal testing.

Nyní už jsou produkty FeelEco na takové úrovni, že jejich 
vývoj trochu zpomalil. „Není efektivní vyvíjet něco za ka-
ždou cenu, už proto, že trváme na certifikacích, které jsou 
poměrně nákladné a také časově náročné. Takže sledujeme 
trh, sledujeme vědecký vývoj a jsme v každém okamži-
ku připraveni reagovat, ale máme dnes takovou kvalitu, 
že jsme skutečně na světové špičce,“ říká Radek Marták 
a dodává, že inovovat je náročné i proto, že Fosfa odmítá 
kompromisy. „U nás trváme na tom, aby se při zlepše-
ní nezhoršil žádný z původně nastavených parametrů. 
Jinak řečeno, pokud chceme zvýšit účinnost, nesmí se to 
stát na úkor ekologie ani zdraví. A naopak, zdravotní či 
ekologické parametry nesmějí mít dopad na účinnost,“ po-
odhaluje zákulisí ultimátního vývoje Radek Marták. Možná 
i proto jsou interní kontrolní parametry daleko přísnější, 
než je běžná legislativa EU. 
„V laboratořích to žije - pracuje se na inovaci prostředku 
do myček nádobí, nových generací receptur odstraňo-
vačů skvrn a výběru bezalergenních vůní pro inovace již 
stávajících úspěšných produktů FeelEco,“ vysvětluje ředitel 
výzkumu a vývoje Radek Marták.  «

several hundred ingredients that were tried out during 
the development stage. Only around 5% were successful. 
Development can be a long haul.
Today’s Feel Eco products are of such high quality that 
development has slowed slightly. “It’s not usually effective 
to develop something at any cost just because you are 
looking to achieve certification, a relatively costly and 
time-consuming process. So we keep a close eye on the 
market, on scientific development, and we are ready 
to react at any given moment, but our quality is so 
high today that we are essentially top of the pile,” says 
Radek Marták, adding that innovation can be a challenge 
at a company like Fosfa where compromise is not an 
option. “Here we insist that no improvement should have 
a detrimental effect on any of the original parameters. 
In other words, if we want to increase effectivity, this 
shouldn’t be at the expense of the environment or health. 
And nor should health or ecological parameters impact on 
the way a product works”, reveals Radek Marták. This may 
be the reason that internal control parameters are much 
stricter than ordinary EU legislation requires. 
“The laboratories are lively places where work continues 
on innovative dishwasher detergents, a new generation 
of stain removers and a range of allergen-free scents to 
go into existing, successful FeelEco products,” explains 
research and development director Radek Marták.  «
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