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 1955
Z pověření československé vlády vzniklo v areálu Rako-
ny pracoviště Výzkumného ústavu tukového průmyslu, 
jehož úkolem se stal vývoj čisticích a pracích prostřed-
ků zcela nové generace.

On behalf of the Czechoslovak government, a Re-
search Institute of Oil Industry was established in the 
plant premises. Their task became the development of 
fabric and home care detergents of a completely new 
generation.

 1959
Jar byl zaregistrován jako ochranná známka prvního 
tekutého saponátového prostředku k mytí nádobí, který 
se začal v Československu vyrábět. Na počátku se 
plnil do skleněných čtvrtlitrových, vzápětí pak do půlli-
trových lahviček. 

Jar was registered as a trademark of the first liquid 
dishwashing detergent. At the very beginning, this rev-
olutionary detergent was filled into glass quarter-liter, 
then into half-liter bottles. 

 1960
Jar, převratnou novinku v mytí nádobí, pro něž se dosud 
používaly jen práškové prostředky, mohli spotřebitelé 
poprvé vyzkoušet v říjnu 1960. Výjimečnost Jaru byla 
i v tom, že měl i dezinfekční účinky. Kvůli výborným 
odmašťovacím schopnostem jej mnozí zákazníci pou-
žívali i jako univerzální prostředek k čištění domácnosti. 
Jar se dodával též velkoodběratelům v deseti nebo 
patnáctikilových barelech. 

Jar – Curriculum Vitae
Není snad dospělého Čecha, který by neznal 
značku mycího prostředku Jar. Název tohoto 
v Česku nejpoužívanějšího prostředku na mytí 
nádobí se během své služby již několika ge-
neracím proměnil v obecný pojem hovorové 
češtiny – jar. Stal se synonymem prostředku na 
mytí nádobí, tak jako třeba karma, fabka, bo-
tasky nebo vafky. Stejně jako další saponátové 
prostředky, které se na konci padesátých let 
začaly v Rakoně vyrábět, jej pokřtil sám jeho 
tvůrce, Mojmír Ranný. Na paměť tehdejšího 
ředitele Janečka, svého přítele, který jeho vý-
robu prosadil, název nového prostředku složil 
z počátečního písmene jeho a svého příjmení. 

Among the Czechs, it would be hard to find an 
adult, who wouldn’t recognize the dishwashing 
detergent called Jar. During its existence over 
several generations, the name of this Czech 
dominant dishwashing detergent turned into 
a generic Czech colloquial term, and became 
a synonym to a dishwashing detergent just like 
other products generalized after their produc-
ers, such as karma, fabka, botasky or vafky. 
Like other detergents produced in Rakona in 
the late fifties, Jar was christened by his origi-
nator, Mojmír Ranný. In memory of the former 
Rakona director, Mr. Janeček, his friend, who 
enforced its production, the detergent name 
comes from of first letters of their surnames.



For the first time, consumers could try out Jar, a rev-
olutionary innovation in dishwashing hitherto using 
only powder detergents, in October 1960. Jar was 
unique for working as a disinfectant. Due to its excellent 
degreasing effect, many consumers used Jar as a uni-
versal tool for household cleaning. Jar was also sup-
plied to wholesalers in ten- or fifteen-kilogram barrels. 

 1964
Zrodila se první vylepšená receptura – Jar EXTRA – 
s dvojnásobnou účinností, které dávkování Jaru snížilo 
na polovinu. 

The first improved recipe was born – Jar EXTRA – with 
double the original efficiency, and thus the dishwashing 
dosage decreased to half the original reco dose.

 1965
Od roku 1965 se Jar začal stáčet do tehdy designově 
progresivních lahví vyfukovaných z průhledné PVC fo-
lie. Ale i poté pokračovalo dále stáčení do skleněných 
půllitrových lahví.

Since 1965, Jar began to be bottled into new bottles of 
progressive design blown from transparent PVC foil. But 
despite that it was still filled into the glass half-liter bottles.

 1973
Na trh přichází nový Jar 75 v nové konické láhvi z bílé-
ho HDPE plastu s obsahem 450 gramů (tzv. panenka). 
Na mezinárodním chemickém veletrhu v Bratislavě byl 
Jar 75 oceněn zlatou medailí nejen za kvalitu mytí, ale 
i za obsah látek zabraňující vysušování pokožky rukou 
i za příjemnou parfemaci. 

Launch of the new Jar 75 in a new conical bottle of white 
HDPE plastic containing 450 grams (the so-called doll). 
At an international chemical exhibition in Bratislava, Jar 
75 was awarded a gold medal not only for the quality 
of washing, but also for the content of substances pre-
venting skin dryness and a pleasant scent.



 1979
Z  vývojové laboratoře rakovnického Výzkumného 
ústavu tukového průmyslu opět vzešla další vylepšená 
generace „národního“ mycího prostředku – JAR 80.

Laboratories of the Research Institute of Oil Industry in 
Rakovník introduced another improved generation of 
this „national“ detergent – Jar 80. 

 1985
S novými pečujícími látkami o pokožku zamířily v roce 
1985 na trh nové dvě generace – Jar Prim a Jar Super, 
kvalitou již plně srovnatelné se světovou úrovní.

With some new skin caring ingredients, two new gener-
ations – Jar Prim and Jar Super – headed to the market 
in 1985 – both in a quality fully comparable with the 
world’s benchmark.

 1989 
Poslední generací socialistické éry výroby Jaru se stal 
Jar 90. Příchodem P&G po roce 1991 vstoupil Jar do 
nového světa proměn své receptury, technologie výro-
by a zejména obalových variací. 

The latest generation of the socialist -era of Rako-
na Jar production became JAR 90. Together with 
P&G after 1991, this Rakona dishwashing detergent 



entered a brand new world of changes in formulas, 
production technology, and particularly in packag-
ing variations.

 1998
V roce 1998 tradiční bílou konic-
kou lahev, do níž se Jar plnil více 
než 20 let, nahradila nová lahev 
válcového tvaru z HDPE materiálu 
s potiskem, který nahradil dosud 
používané etikety. Nové lahve již 
nevyráběla rakonská linka, ale za-
čaly se nakupovat.

In 1998, the traditional white coni-
cal Jar bottle, which had been used 
for more than 20 years, was re-
placed by a new cylindrical HDPE 
bottle with print instead of the pre-

viously used labels. These new bottles were no longer 
produced by Rakona lines, but supplied from a vendor.

 2001
Na trh vstoupily dvě nové varianty Jaru v parfémové 
variaci zeleného jablka a tzv. horkých plodů. 

Two new Jar variants in the scent of green apple and 
hot fruits were introduced to the market.

 2004
S rokem 2004 se tvar lahve proměnil do dnešního de-
signu (tzv. typ Iceberg – podle tvaru lahve připomínající 
ledovec) a další novou generací Jaru, která se v tomto 
balení v obchodech objevila, byla řada Sensitive s by-
linkovými extrakty pro citlivou pokožku. 

In 2004, the Jar bottle shape changed into a new de-
sign (the so-called Iceberg type of bottle – as the bottle 
shape reminded of an iceberg). Another new Jar gen-
eration, which appeared on the shelves in this bottle 
shape, was the Sensitive product range with herbal 
extracts for sensitive skin.

 2006
Pod značkou Jar se pro český a slovenský trh začínají 
v belgickém závodě P&G Mechelen vyrábět tablety 
do myček nádobí.



Under the Jar brand, the Belgian P&G plant in Mech-
elen starts producing diswasher tablets for the Czech 
and Slovak market.

 2012
Vedle základní řady Jaru ve 
variacích vůní jablko, citron, 
červený pomeranč a graná-
tové jablko z Rakony vznikla 
prémiová řada ProDerma ve 
třech vonných variacích s per-
leťovým efektem, plněná do 
nové průhledné lahve z po-
lyetylenu (tzv. typ Meta). 

Besides the Rakona basic Jar 
product range in scent varia-
tions of green apple, lemon, 
blood orange and pomegran-
ate, there was a premium line 
ProDerma introduced in three 
fragrant variations and pearl 
effects filled into a new trans-
parent bottle made of poly-
ethylene (the so-called Meta 
type of bottle).

 2013
Na trhu se objevila další nová 
receptura Jaru – Platinum – ve 
dvou parfémových variacích, 
a  to v  nové polyetylenové 
láhvi v metalické barvě. 
On the market, there appeared 
another new Jar formula – 
Platinum – in two scents and 
a  brand new polyethylene 
metallic bottle.

 2014
V roce 2014 Jar oslavil svůj historicky nejlepší rok výro-
by, jejíž objem již ovládl 64 % českého trhu.

In 2014, Jar celebrated its best-ever year of production, 
the volume of which controlled 64 % of the Czech market.

 2016
V Rakoně se v rámci iniciativy Kompakce začíná Jar 
plnit do PET lahví nového tvaru, tzv. Mars. Dochází 
také k navýšení obsahu aktivní látky v receptuře Jaru, 

což znamená, že na umytí stejného objemu nádobí se 
spotřebuje menší množství tohoto detergentu. Z tohoto 
důvodu dochází také ke změně objemu lahví na 450, 
650, 900 a 1350 ml. Tato změna byla umožněna díky 
obměně většiny balicích strojů linky číslo 7, čímž bylo 
dosaženo sjednocení strojového vybavení na obou ja-
rových balicích linkách a zvýšení kapacity linky číslo 7.

V srpnu 2016 začala přístavba objektu č. 10 (tzv. bu-
dova RVHP), pro instalaci nové vysokorychlostní linky 
Spartacus. Předpokládaný termín spuštění výroby této 
linky je poslední kvartál fiskálního roku 2016/2017.

Legendární mycí prostředek překročil po vstupu P&G 
do Rakony tradiční česko-slovenský trh a v současnosti 
pod značkou Jar ovládá trhy i v Maďarsku, Slovinsku 
a Chorvatsku. 

Under the Compaction initiative, Rakona experiences 
both a change in Jar PET bottle shape design – intro-
duction of a bottle called Mars – and an increase in the 
content of active substances in the formula – allowing 
a smaller dose to wash the same amount of dishes. For 
this reason, the bottle filling volume changes to 450, 
650, 900 and 1350 ml. This change was enabled by 
the renewal of most of the packing equipment on L7. 
As a result, the machinery on both dish packing lines 
was unified, and the L7 production capacity increased.

In August 2016, Rakona began building an extension to 
the building no. 10 (RVHP) in order to install a new high-
speed line called Spartacus there. This line is expected to 
start producing in the last quarter of FY 2016/17.

Following the acquisition of Rakona by P&G, a legendary 
dishwashing detergent exceeded the traditional Czech-Slo-
vak market and currently under the Jar brand dominates 
also the markets in Hungary, Slovenia and Croatia.




