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Recyklovanie ako nástroj 
dizajnérskej tvorby
Katarína Lauková-Zajíčková Recyklovanie v  dizajne má mnoho podôb. V  súčas-

nom ponímaní sa pomerne úzko viaže s ekologickými 
tendenciami, avšak spektrum rozmanitých aplikácií 
dáva tušiť jeho bohaté kultúrno-historické korene 
a v mnohorakosti tvorivých princípov prezrádza ne-
jednoznačnosť a komplexnosť problematiky.

Kým na jednej strane sa zdá byť recyklovanie 
a  znovupoužívanie materiálov a  prvkov novou té-
mou, opak je pravdou. „Počas celej histórie, znovu 
používanie materiálov malo rôzne významy v mno-
hých kultúrach. Niekedy znovupoužívanie materiá-
lov ukazovalo dominanciu jednej kultúry nad dru-
hou. Vojnová korisť bola zapracovaná do budov ako 
memento víťazstva. Inokedy mali znovu použité ma-
teriály nadviazať na antickú kultúru. Klasické stĺpy 
v bazilike Svätého Petra v Ríme sú určené na načú-
vanie veľkoleposti antického Ríma. V neposlednom 
rade je azda najdôležitejšou stránkou znovupoužitia 
materiálov šetrnosť. Antické kultúry od Egypta po In-
diu pravidelne „recyklovali“ ďalej nevhodné a nepot-
rebné budovy, sochy, a objekty. Kedykoľvek sa zdro-
je stali vzácne, kreatívne znovupoužitie im prinieslo 
novú podstatu.“1

Na druhej strane za pomerne novú možno považo-
vať myšlienku „odpadu“, ak ho defi nujeme v  zmys-
le morálneho zastarania ako objekt, alebo materiál, 
ktorý považuje spotrebiteľ z rôznych dôvodov za ne-
potrebný, hoci jeho úžitkové vlastnosti (fyzická život-
nosť výrobku) ešte neboli spotrebované. „Morálna 
životnosť je doba určená aktuálnosťou tvarového rie-
šenia výrobku. Tejto určenej životnosti by mali zodpo-
vedať nielen použité materiály, konštrukcie, kovania, 
povrchové úpravy, ale aj tvarovo-funkčné riešenie  – 
dizajn, aby nebolo nutné vyraďovať technicky ešte 
dokonalé výrobky pre ich predčasné morálne zasta-
ranie  – teda ich krátku morálnu životnosť.“2 Okrem 
tvarového riešenia, morálnu životnosť ovplyvňuje aj 
celková zmena trendu, ktorej zákonitosti odhaľuje 
memetika a jej základná jednotka mem, ktorá pred-
stavuje nákazlivú informáciu ľahko ovplyvňujúcu 
ľudské správanie.3

Pestrosť súčasného recyklovania ako dizajnérske-
ho nástroja sa tak zdá logickým dôsledkom kombiná-
cie stáročnej tradície kreatívneho znovu prerábania 

objektov so  vznikom „nového materiálu“  – odpadu 
s výbornými fyzickými vlastnosťami. 

Bližšie určenie spektra aplikácií princípov opätov-
ného použitia a recyklácie, ktoré tvoria centrum záuj-
mu tejto štúdie objasňuje obrázok 1. Medzníky grafu 
tvoria pojmy zo známeho výroku: reduce, reuse, re-
cycle. Defi nície hraničných princípov znovupoužitia 
a  recyklovania sú vymedzené podľa California‘s De-
partment of Resources Recycling and Recovery4 ako:

Znovupoužitie (reuse): znovupoužívanie objek-
tu alebo materiálu na jeho pôvodný alebo príbuzný 
účel, bez výraznej zmeny fyzickej formy objektu ale-
bo materiálu.

Recyklovanie (recycle): používanie odpadu ako ma-
teriálu na výrobu nového produktu. Recyklovanie za-
hŕňa zmenu fyzickej formy objektu alebo materiálu 
a výrobu nového objektu zo zmeneného (recyklova-
ného) materiálu.

Prvkovú recykláciu defi nuje prvýkrát Daniel  P. 
(2009)5 ako recykláciu prvkov so zmenou použitia; 
teda „úpravy jednotlivých častí zaniknutých nábyt-
kov, ale aj prvky ktoré menia svoje funkčné využitie 
(ad hoc dizajn).“ Na rozdiel od materiálovej, charak-
terizuje prvkovú recykláciu ako individualizovanú: 
“Vyžaduje tvorcu s primeranou dávkou predstavivos-
ti a  remeselnej zručnosti, čo výrazne ovplyvňuje do-
siahnutý výsledok. Novovzniknutý produkt nie vždy 
rezignuje na výtvarnú stránku, no v prevažnej miere 
je výsledkom „obyčajné“ funkčné riešenie. Prvková 
recyklácia sa časom stala v niektorých krajinách ty-
pickým folklórnym prejavom, ktorý individuálne roz-
víjajú miestni remeselníci – dizajnéri, ale dosahuje aj 
rozmery spriemyselnenej výroby s charakterom ľudo-
vej tradície.”

Ukazuje sa, že práve charakter individualizovanej 
výroby prináša mnohé sporné otázky. Kým na jednej 
strane poskytuje takmer absolútnu slobodu dizajné-
rovi, na strane druhej je kvalita výsledného produktu 
obrazom znalostí (posúdenie kvality materiálu, jeho 
kultúrnych hodnôt, ergonomických predispozícií 
a pod.) a zručností jednotlivca. Prvková recyklácia na 
Slovensku prebieha prevažne vo forme prototypov, 
kde výmena už nadobudnutých poznatkov medzi jed-
notlivými výrobcami je takmer nulová.
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Preto je potrebné vytvoriť nový postoj k  recyklo-
vaniu a rozšíriť ho okrem už zohľadňovaných ekolo-
gických aspektov tvorby aj o psychologické, sociolo-
gické, a ekonomické východiská, nevynímajúc otázku 
etiky a autenticity.

Predmetom tejto štúdie je hľadanie odpovedí na 
kľúčové body, ktoré by mohli pomôcť objasniť už 
defi nované problémy a  poskytnúť nový pohľad na 
existujúci spôsob navrhovania za pomoci aplikácie 
súčasných teórií udržateľného dizajnu. Zaoberá sa 
tiež  objasnením nedostatkov a  identifi káciou pozi-
tívnych a negatívnych aspektov v súčasnej tvorbe ako 
aj zhodnotením významu prvkovej recyklácie z defi -
novaných hľadísk. 

TEÓRIE UDRŽATEĽNÉHO DIZAJNU 
Termíny ako zelený, udržateľný alebo ekologický di-
zajn sa stali diskutovanými témami a venuje sa im 
viacero publikácií. Kde je medzi nimi priestor pre prv-
kové recyklovanie v dizajne a aká je jeho pozícia v ich 
vzájomných vzťahoch? 

Stratégie pre dizajn interiérov v duchu udržateľné-
ho rozvoja sú pomerne jasne stanovené. Recyklova-
nie sa zaraďuje medzi nástroje pri tvorbe ekologicky 
zodpovedného návrhu6. Dôvody prečo a ako sa musí 
zmeniť súčasný náhľad na architektúru a dizajn vy-
svetľuje princíp tvorby s nízkym ekologickým dopa-
dom: znížením neobnoviteľných zdrojov a plynulom 
znovupoužívaní materiálov ich recyklovaním tak, aby 
po doslúžení mohli byť neprerušovane reintegrované 
do prírodného prostredia7. 

McDonough, W., Braungart, M. (2002)8 vytvorili 
ucelenú teóriu známu pod názvom Cradle to Cradle, 
ktorá vo svojom jadre nielenže učí inovatívnemu chá-
paniu materiálov a hospodáreniu s nimi, no venuje 
sa tiež potrebe vývoja, doslovne „evolúcii dizajnu“. 
Tá je nevyhnutná pre udržateľný rozvoj. Recyklova-
nie v  zmysle súčasného chápania interpretujú hlb-
šie, rozdeľujú ho podľa možnosti ďalšieho zhodno-
covania produktov a  materiálov na tzv. „upcycling“ 
a „downcycling“. 

V súčasnom recyklovaní, tak ako ho poznáme, ide 
zväčša o downcycling, kde dochádza k zníženiu kva-
lity vlastností sekundárneho produktu z  dôvodu 

zmiešania nesúrodých materiálov už pri výrobe na-
vrhovaného prvku z prvotných surovín. 

Dôležité je preto špecifi kovať dvojakú materiálo-
vú bázu: 
• biologická (rozložiteľná v prírode, 

biodegradovateľná), 
• technická (kontinuálne cirkulujúce materiály 

v rámci uzavretého priemyselného cyklu). 
Pri dodržiavaní možnosti separácie týchto dvoch ty-
pov je možné hospodáriť s materiálmi v rámci uzav-
retých životných cyklov. Ide tak o upcycling. Odpad 
sa stáva materiálom, ktorý si zachováva stálu kvalitu 
(technický cyklus), alebo je biodegradovateľný, čiže 
voľne rozložiteľný v prírodných podmienkach.

V  certifi kácii ekologicky šetrných výrobkov sa 
uplatňuje stratégia cradle to gate, ktorá zahŕňa čias-
točné hodnotenie životného cyklu výrobkov a  jeho 
vplyvu na životné prostredie: od ťažby suroviny 
(kolísky) po bránu výroby. Fázy využívania výrobku 
a jeho odstraňovania sú v tomto prípade vynechané.

Teória Natural capitalism9 prináša širší pohľad na 
problematiku. Okrem prírodného kapitálu zohľadňu-
je aj ľudský a ekonomický kapitál. Kniha predstavuje 
štyri hlavné stratégie (zvýšenie využiteľnosti zdro-
jov, biomimicry  – eliminovanie myšlienky odpadu, 
zmena tokov ekonomiky, investovanie do prírodného 
kapitálu), ktoré umožňujú správať sa krajinám, spo-
ločnostiam a komunitám tak, aby boli všetky formy 
kapitálu ocenené. Zohľadnenie cenných sociálnych 
a prírodných procesov považujú vzhľadom na naras-
tajúcu svetovú populáciu nie za rozumnú investíciu, 
ale za absolútne nevyhnutnú potrebu, ktorá môže za-
brániť nedostatku, udržať hojnosť a poskytnúť pevný 
základ pre sociálny rozvoj. Teória tiež porovnáva prí-
rodný kapitalizmus s  tradičným, kde prírodné a  so-
ciálne procesy nemajú žiadnu trhovú hodnotu.

Prírodný kapitalizmus uznáva vzájomnú závislosť 
medzi produkciou, zdrojmi vyrobenými človekom, 
jeho údržbou a dodávkou prírodného kapitálu. Tra-
dičné chápanie kapitálu ako „nahromadeného bo-
hatstva vo forme investície, závodov a  zariadení“ 
autori Hawken, P., Lowins, A.H., Lowins, A. rozširu-
jú na štyri skupiny nevyhnutné pre správne fungo-
vanie ekonomiky:

 – ľudský kapitál vo forme práce a inteligencie, kultú-
ry a organizácie,

 – fi nančný kapitál, skladajúci sa z peňažných pros-
triedkov, investícií a peňažných nástrojov,

 – výrobný kapitál, vrátane infraštruktúry, zariadení, 
nástrojov a závodov,

 – prírodný kapitál, zložený zo zdrojov, živých systé-
mov a ekosystémových služieb.10 

Ďalšou významnou inovačnou teóriou je prírodou in-
špirovaný princíp Biomimicry11, ktorý vychádza z po-
zorovania a  napodobňovania prírodných procesov, 
vzorov a  stratégií. Teória predstavuje stratégiu pre 
podniky ale aj samostatných tvorcov ako nastaviť 
návrh a výrobu produktov, aby boli udržateľné, dobre 
pracovali, šetrili energiu, znížili materiálové náklady, 
prehodnotili a eliminovali odpad. Taktiež sa zaobe-
rá inováciou v zmysle zvyšovania kategórií existujú-
cich produktov a defi novania nových, čo môže viesť 
k zvýšeniu tržby a pomáha budovaniu fi remnej znač-
ky12. Inšpirácia prírodou je namieste aj v hospodárení 
s  odpadom: v  prírodnom prostredí nevzniká žiaden 
odpad, každý materiál je spracovaný a slúži v rovna-
kej alebo zmenenej podobe pre ďalšie procesy.

Napriek bohatej teoretickej základni o ktorú sa dá 
oprieť dizajn s použitím recyklácie na Slovensku ako 
aj v Európe v súčasnosti prebieha živelne, bez jasných 
pravidiel. Publikácie a výstavy sa zameriavajú predo-
všetkým na dokumentáciu a  prezentáciu jednotli-
vých výrobkov bez snahy odôvodniť princípy a ciele 
recyklovania. Chýba aj hlbší kritický pohľad na tech-
nológiu výroby, pôvod materiálov a možností ďalšie-
ho spracovania recyklovaných produktov. 

KULTÚRNY A SOCIOLOGICKÝ KONTEXT 
RECYKLOVANIA V DIZAJNE
Prvková recyklácia v  sebe ukrýva okrem ekologic-
kých aspektov aj potenciál pre nadviazanie na kul-
túrnu a  regionálnu pamäť ( predovšetkým pri po-
užívaní lokálnych zdrojov), oživovanie remesiel pri 
čiastkových opravách či renovácii povrchu, vyjad-
renie spomienkovej hodnoty. Typickým príkladom 
sú nábytkové a  interiérové prvky z  dielne skupiny 
Droog, kde dizajnér Tejo Remy vytvoril niekoľko 
pozoruhodných kusov (Milkbottle Lapm, Chest of 

Redizajn Hybridná recyklácia

REUSE
Znovu používanie

RECYCLE
Materiálová recykláciaPrvková recyklácia

1 ¦ Recyklácia v dizajne podľa vzrastajúcej miery zásahu do objektu   predmet štúdie
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Drawers, Rug Chair) pohrávajúc sa práve so spomí-
nanými rovinami tvorby. 

Lampa vyrobená z 12 pieskovaných fl iaš od mlieka, 
pričom usporiadanie odkazuje na spôsob, akým bolo 
kedysi v prepravkách dodávané mlieko.

Náhľady na prvkovú recykláciu je preto nutné roz-
šíriť o  psychologické, kulturologické a  sociologic-
ké štúdie, ktoré môžu priniesť hlbšie poznatky pre 
pochopenie psyché človeka v  pozícii tvorcu,  ale aj 
spotrebiteľa. 

Albert O. Hirschman (1988) psychologicky popísal 
prežívanie pri získavaní vecí, keď vďaka akvizičným, 
teda nadobúdacím pudom pociťujeme pri nákupe ra-
dosť. „Ve fázi nabytí stojíme nad rozbaleným předmě-
tem, přístroj si spustíme a  očekáváme, že se dosta-
ví ten pocit štěstí. …Dál se už neodvratně plíží fáze 
zklamání, v níž se představa, že jako majitel věci budu 
na tomto světě šťastnější, rozplynula.“13 Hirschman 
taktiež defi nuje klasifi káciu predmetov podľa miery 
sklamania, ktoré pocítime po ich získaní. Najmen-
šiemu riziku sme vystavení pri predmetoch, ktoré 
si úplne alebo čiastočne vyrobíme sami, alebo ktoré 
aktívne užívame. Tieto poznatky podporujú súčasné 
trendy v dizajne, ktoré sa snažia zapojiť spotrebiteľa 
do procesu výroby už v návrhovej fáze s možnosťou 
prispôsobenia fi nálneho produktu tak, aby vznikla 
určitá emočná väzba. Tá by mohla dopomôcť okrem 
iných dôsledkov aj k dlhšiemu užívaniu objektu. 

Sociologička Hana Librová (2003) defi nuje dva 
rysy postmodernej doby: prchavosť a  individualiz-
mus. „Pevný vztah jedince k věcem však může být pro 
ekologicky příznivý životní způsob i  určitou nadějí. 
Psychologické a  kulturologické studie zdůrazňuji, že 
vedle bezprostředně instrumentální, utilitární fun-
kie mohou věci mít symbolický a expresívní význam.“ 
Predmety tak majú statusotvornú funkciu, prostred-
níctvom ktorej sa ľudia zaraďujú do spoločenskej 
štruktúry.14 Tu sa objavuje možnosť reagovať v tvor-
be prvkovej recyklácie na neutíchajúcu túžbu jednot-
livca vyjadriť svoju jedinečnú osobnosť cez individu-
álny, osobný výrobok.

Avšak túžba odlíšiť sa  – vyjadriť svoju osobnosť 
je i  na strane samotného dizajnéra. Martina Pach-
manová a kol. (2008) rozoberá pohľad na zbieranie 
ako na kumuláciu i  obsesiu. Charakteristiku zbera-
čov a zberateľov (kam nepochybne patria aj dizajné-
ri zaoberajúci sa prvkovou recykláciou) vyjadruje cez 
zberateľstvo ako také, ktoré „něco vypovídá nejen 
o předmětech, ale také o vztazích a lidech. Jinými slo-
vy, sběratelství je způsob, jak člověk může skrze před-
měty – nebo i zpředmětněné osoby – defi novat sebe 
sama.”15 Otázne je, koľko priestoru dokáže silná indi-
vidualita umelca – dizajnéra prvkovej recyklácie, pre-
nechať spotrebiteľovi v záujme predĺženia životnosti 
už takpovediac „spoločného“ výrobku.

Tieto motívy vstupujú do dizajnu prvkovej recyk-
lácie predovšetkým pri kultúrno-spoločenských a es-
tetických dôvodoch tvorby. Spolu s  ekologickými 
a  sociálno-ekonomickými dôvodmi  tvoria komplex 
motívov, ktoré sa málokedy vyskytujú samostatne, 
skôr sa v rôznej miere prekrývajú.16

Recyklovanie prvkov v  dizajnérskej praxi dnes už 
nemožno chápať ako samostatný akt použitia odpa-
du na iný účel alebo predĺženie jeho životnosti na zá-
klade určitých kvalít. Celý proces návrhu produktu od 
prvej škice po fi nalizáciu musí byť sústredený a uve-
domelý bez ohľadu na to, či ide o tvorbu z recyklova-
ných alebo prvotných materiálov. 

PRIESKUM NÁZOROV NA VÝSTAVE 
„RECYKLOVANÉ BÝVANIE“ 201117

Uplatnenie princípov prvkovej recyklácie je na Slo-
vensku živá téma, na ktorú sa uskutočnilo niekoľko 
výstav (obrázok. 3). Za vyvrcholenie možno považo-
vať Recyklované bývanie (Kurátorky: Katarína Hubo-
vá, Adriena Pekárová), ktoré sa konalo v  rámci Fóra 
Dizajnu v marci 2011, veľtrh Nábytok a bývanie. 

Fórum Dizajnu na ploche vyše 300 m2 odhalilo sú-
časnú scénu „recyklovaného bývania“ od mnohých 
tvorcov, dizajnérov zo škôl ale aj z praxe. Prezento-
vané diela sa stali doteraz najkomplexnejším priere-
zom aktuálnej tvorby v  tejto oblasti na Slovensku. 

2 ¦ Tejo Remy pre Droog (1991): Milkbottle Lamp

3 ¦ Časová os výstav s tematikou recyklovania a znovupoužitia a významovo príbuzných výstav v rokoch 2009 – 2011
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Výstava vytvorila platformu na diskusiu a vzájomné 
porovnanie rôznych prístupov a poskytla priestor na 
hľadanie nových východísk v recyklovaní ako nástro-
ja dizajnérskej tvorby. 

S týmto zámerom bol na výstave Nábytok a býva-
nie 2011 v  Nitre, v  dňoch 7. a  8. marca 2011, v  sa-
mostatnej sekcii Fórum Dizajnu 2011 s tematicky za-
meranou expozíciou s názvom „Recyklované bývanie“ 
realizovaný prieskum názorov na vystavené produkty 
nábytkovej tvorby s  prvkami recyklovania a  znovu-
použitia. Prieskum sa realizoval formou rozhovorov 
s  respondentmi na vopred určené otázky podľa zo-
staveného dotazníka spolu s doplňujúcimi otázkami, 
ktoré vyplynuli zo vzájomnej komunikácie. 

a) Kúpili by ste si recyklovaný nábytok?
Jedným z hlavných cieľov prieskumu bola analýza tr-
hového priestoru pre tvorbu recyklovaného nábytku 
a  získanie objektívnejšieho pohľadu na schopnosť 
presadiť sa na slovenskom trhu. Ďalšou úlohou bolo 
zistiť akceptáciu takejto nábytkovej tvorby širšou 
verejnosťou (potenciálnymi zákazníkmi), pričom sa 
predpokladalo, že takýto nábytok bude akceptovaný 
predovšetkým mladšími vekovými skupinami. 

Napriek skresleniu výsledkov, ktoré treba brať do 
úvahy, sa potvrdilo, že tento dizajn je výrazne akcep-
tovaný v nižších vekových skupinách, pričom záujem 
klesá od 35 rokov vyššie. Z rozhovorov ďalej vyplynu-
lo, že by sa jednalo skôr o kúpu jedného až dvoch ku-
sov. Najstaršia veková skupina (nad 55 rokov) ozna-
čovala tento typ nábytku za dočasný, vhodný pre 
mladých ľudí pri zakladaní domácnosti. 

b) Charakteristika vlastností 
a dôvodov nákupu.
Pochopiť psychologické pôsobenie na zákazníka 
a tak bližšie určiť charakter recyklovaného nábytku 
bolo úlohou ďalšej časti, kde si respondenti vyberali 
ponúknuté prívlastky, ktoré mali priradiť k vystave-
ným nábytkom. Predpokladom bola predovšetkým 
rôznorodosť názorov na estetickú a funkčnú stránku 
recyklovaného nábytku v  určitými rozdielmi podľa 
vekových skupín.

Z menovaných prívlastkov oslovení ľudia jasne re-
agovali na slová: originálny, nápaditý; zdôrazňovali 
vtipné použitie materiálov a  prvkov v  netradičnom 
prevedení. Výrazne sa objavuje aj prívlastok ekolo-
gický, ktorý dopĺňa trojicu hlavných charakteristík. 
Napriek tvorbe z odpadových materiálov, zastaraných 
kusov nábytku, či iných prvkov s úplne iným pôvod-
ným využitím, prívlastok nevkusný sa objavil ojedi-
nele a takisto len v malej miere sa objavuje prívlas-
tok nepraktický. Starý, nemoderný, drahý boli ďalšie 
možnosti, ktoré sa však v odpovediach vôbec nevys-
kytli. Možno teda povedať, že produkty boli vnímané 

v pozitívnom svetle a ich netradičnosť im pridala na 
atraktivite v očiach zákazníka. 

Kvalitné prevedenie bolo diskutovanou otázkou. 
V dôvodoch a motívoch nákupu však napokon, v po-
rovnaní s ostatnými, nie je rozhodujúcim faktorom. 
Mnohokrát bol vyslovený názor, že hoci kvalita spra-
covania a technického detailu nie je rovnaká ako kva-
lita bežne ponúkaného nábytku na trhu, vtip a origi-
nalita výrobkov ju v  celkovom meradle nahrádzajú. 
Len ojedinele sa vyskytol názor zníženej estetickej 
stránky, a to práve v skupine nad 55 rokov, kde bol 
vyslovený názor: „Určite je to ekologicky motivovaná 
tvorba, pokiaľ by tak nebolo, mala by som vyššie es-
tetické nároky.“ (verejnosť, nad 65 rokov)

c) Kvalita spracovania verzus očakávaná cena
Samostatnou časťou dotazníka bolo zisťovanie oča-
kávaní spotrebiteľov, ktoré sú súčasťou sociálnych 
kritérií hodnotenia, a sú vyjadrené hlavne cenou za 
produkt. Súčasne sa skúmalo aj očakávanie kvality 
spracovania výrobkov. Predpoklad, že jej vnímanie sa 
prejaví na očakávanej cene sa v podstate nepotvrdil. 

Kvalita vyhotovenia bola nakoniec vnímaná pre-
važne pozitívne. Ťažko zhodnotiť, nakoľko ovplyv-
nila účastníkov dotazníka spomínaná originalita 
a  nápaditosť recyklovaného nábytku, ktorá jasne 
rezonuje vo vnímaní výrobkov a  ich celkovej kvali-
tatívnej hodnoty. Spojitosť vnímania ceny a  kvali-
ty vyhotovenia sa v prieskume teda nepotvrdila. Je 
však takisto možné, že bola len prekrytá zásadnejší-
mi otázkami v tvorbe cien, ktoré výrazne dominovali 
už pri vedení rozhovorov. 

Výsledky ukazujú (graf 3), že zákazníci si jednak 
uvedomujú zvýšené náklady pri výrobe jednotlivého, 
originálneho kusu – prototypu. Na druhej strane ich 
zvádza myšlienka znovu využitia už vyrobeného ma-
teriálu a následne očakávajú nízku cenu. Na otázku 
„Vadilo by Vám, že výrobok je z recyklovaných – sta-
rých materiálov a bol už niekým používaný?“ odpo-
vedali pozitívne, teda „áno, vadilo“, len traja z  36 
zúčastnených respondentov. Otázka „starého“ ma-
teriálu sa napokon ukázala ako nepodstatná už pri 
charakteristike výrobkov, kde prívlastok „starý“ nebol 
pridelený ani raz.

d) Riešenie problému s vlastníctvom nábytku
Prieskum bol tiež zameraný na zistenie potenciálu 
nábytku z  50.  – 60. rokov 20. storočia, ktorý ešte 
nedosahuje kvality starožitnosti, ale už je vzhľado-
vo zastaraný. Ukázal sa možný trend znovupoužitia 
s opravami do pôvodného stavu či nového vzhľadu – 
redizajnu. Svojpomocné úpravy sú stále výraznou 
zložkou v jeho celkovom objeme odpovedí. 

Motiváciou ľudí k  ponechaniu si „starého nábyt-
ku“ je predovšetkým jeho spomienková hodnota. Pri 
voľbe ako s ním naložiť sa rozhodujú v závislosti od 

Graf 3 ¦ Znázornenie odpovedí na otázku: „Akú cenu 
očakávate oproti štandardným výrobkom na trhu?“
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Graf 1 ¦ Znázornenie odpovedí na otázku: 
„Kúpili by ste si recyklovaný nábytok ?“
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Graf 2 ¦ Znázornenie odpovedí na otázku: 
„Je podľa vás kvalita spracovania porovnateľná 
s bežnými výrobkami na trhu?“
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subjektívneho zhodnotenia jeho  kvality a  účelnos-
ti. „Spomienka na minulosť“ ako jedna z  možností 
pri charakterizovaní recyklovaného nábytku nebola 
výrazným prívlastkom. Ako však vyplynulo z  rozho-
vorov mimo dotazníkových otázok, pri rozhodovaní 
o osude vlastného nábytku, naopak, zohráva význam-
nú úlohu. Nábytok v sekcii recyklované bývanie bol 
vnímaný ako nový, moderný, jeho spomienková hod-
nota zostala skôr v rukách svojho tvorcu.

e) Psychologické východiská
Rozpoznanie odlišností v  spotrebiteľskom správa-
ní umožňuje dizajnérovi pracovať takým spôsobom, 
aby budúci produkt prekonal nežiaduce psychologic-
ké bariéry spotrebiteľov. Napriek tomu, že výsledky 
môžu byť skreslené tým, že respondenti boli návštev-
níkmi špecializovanej výstavy, a teda išlo o ľudí so zá-
ujmom o bývanie a nábytok (taktiež je potrebné vziať 
do úvahy dobré meno sekcie Fórum dizajnu, ktorá 
bola niektorými oslovenými ľuďmi špeciálne vyhľa-
daná s úmyslom „pozrieť si nové trendy“), prieskum 
priniesol širokú paletu názorov, ktorá je východiskom 
pre lepšie pochopenie vnímania a  možného poten-
ciálu tohto špecifi ckého nábytkového trendu.

Z  výsledkov možno konštatovať, že cieľovou sku-
pinou sú predovšetkým mladšie vekové kategórie 
(do 35 rokov). Tie oceňujú výraznú originalitu a  je-
dinečnosť daného produktu, ktoré by boli hlavnými 
dôvodmi nákupu spolu s ekologickými motívmi. Jed-
nalo by sa o kúpu jedného až dvoch kusov v polohe 
výrazných interiérových solitérov alebo o  dočasnú 
formu bytového zariadenia. Podľa toho sa odvíja aj 
cena, ktorú zákazníci očakávajú. Pri výbere originál-
neho solitéru sa brali do úvahy náklady na výrobu 
jedinečného remeselného kusu, kým v polohe dočas-
ného zariadenia je očakávaná nízka až porovnateľná 
cena s bežnými výrobkami. Ukázalo sa, že produkty 
recyklovaného dizajnu by na trhu boli žiadané práve 
pre svoj nevšedný vzhľad a vtip. Na druhej strane na 
Slovensku stále pretrváva silná tendencia domáceho 
prerábania starého nábytku alebo jeho znovu využí-
vanie bez úprav. To je síce pozitívnym vplyvom z hľa-
diska ekológie, no negatívom v  zmysle tvorby cien 
recyklovaného nábytku, čo je jedným z hlavných dô-
vodov brzdiacich rozvoj tejto tvorby na profesionál-
nej úrovni.

KRITICKÉ BODY SÚČASNEJ TVORBY
Dizajn s  prvkovou recykláciou je veľmi komplex-
ná téma. Nemožno od seba oddeliť skúmanie kul-
túrneho kontextu z  hľadiska nadväznosti na reme-
selné tradície či uchovávania kultúrnej regionálnej 
pamäte v  čitateľných prvkoch nového objektu od 
iných aspektov. V  súčasnosti sa na Slovensku teší 
záujmu umelcov a  verejnosti predovšetkým kvôli 

vzrastajúcim ekologickým tendenciám, s  ktorými je 
automaticky spájaný.

Kateřina Kotalová v autorskej stati: Odpad pokla-
dem: Garbage design18, defi nuje dizajn s použitím re-
cyklovania (pod názvom garbage dizajn) takto:

„Garbage design, tedy design z odpadu, vznikající 
nikoli z recyklovaných materiálů, jež jsou výsledkem 
často složitých technologických postupů, ale přímo 
z  věcí ze skládky, bazaru, či kontejneru, je jednou 
z  alternativ, jak se lze podílet na redukci odpadků, 
jak apelovat na ekologické a etické chování spotře-
bitelů i výrobců a jak pomáhat řešit problémy spoje-
né s chudobou, bezdomovectvím a jinými sociálními 
problémy dneška. Design z odpadu nespasí svět, ale 
může zásadně přispět k  nastolení nové perspektivy 
v designu a v architektuře a k efektivnějšímu řešení 
sociálních a ekologických problémů.“

Jedná sa o veľmi komplexnú defi níciu, ktorá je na-
toľko ambiciózna, že je nutné ju podrobiť hlbšej ana-
lýze a konfrontácii s  reálnou praxou, alebo naopak, 
konfrontovať prax s teóriou a cieľmi, ktoré defi nuje. 
Rozdelenie defi nície na charakteristické časti poskyt-
ne základňu pre kritické skúmanie problematiky.

Materiálová stratégia
„Garbage design je jednou z alternativ, jak se lze po-
dílet na redukci odpadků, jak apelovat na ekologic-
ké a etické chování spotřebitelů i výrobců… Design 
z odpadu nespasí svět, ale může zásadně přispět k na-
stolení nové perspektivy v designu a v architektuře.“

a) Výber materiálu a životný cyklus výrobku
Defi nícia vychádza z  predpokladu, že spracovaním 
odhodených materiálov sa eliminuje množstvo od-
padu končiaceho na skládkach alebo v spaľovniach, 
pretože „recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, re-
dukuje spotrebu surových prírodných materiálov, re-
dukuje množstvo uskladnených odpadov a  redukuje 
spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií sk-
leníkových plynov oproti použitiu surových materiá-
lov.“19 Na splnenie tejto požiadavky je potrebné po-
užiť „novú perspektívu“ a novú schému výroby, ktorá 
by mala vychádzať z princípov teoretických poznat-
kov o udržateľnom dizajne. Jedným z  riešení je ap-
likovať princíp cradle to cradle – teda od „kolísky ku 
kolíske“, v  maximálnej možnej miere. Súčasnému 
cradle to grave princípu (ktorý je stále používaný aj 
pri výrobe dizajnu s recyklovaným podielom) vďačí-
me nielen za hromadiaci sa odpad, ale takisto za ťaž-
kú separáciu ešte hodnotných materiálov. Preto je 
nutné zvážiť nielen výber a kombináciu materiálov, 
no i technológiu spracovania tak, aby sa nový dizajn 
pochádzajúci z recyklácie prvkov alebo materiálov 
nestal tzv. „superodpadom“, ktorý po skončení jeho 
životnosti už nevieme ďalej spracovať. 

4 ¦ Jens Praet pre Droog (2008): 
One Day Paper Waste, kancelársky stôl
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Na výstave Salone del Mobile, Miláno 2008 v sek-
cii „A  Touch of Green“20 prezentovala dizajnérska 
skupina Droog niekoľko produktov, kde dizajnéri 
uplatnili vybrané princípy zeleného dizajnu. Výstava 
nemala tendenciu dať absolútnu odpoveď na uplat-
nenie princípov udržateľnosti v dizajne, chcela hlav-
ne ukázať rôzne aspekty a  možnosti riešenia tejto 
problematiky. 

Jednou z  vystavujúcich bola dizajnérka Jens Pra-
et s jej dielom One Day Paper Waste – kancelárskym 
stolom odliatym zo zmesi skartovaného kancelárske-
ho papiera a  syntetickej živice. Hlavná myšlienka – 
upozorniť na enormnú spotrebu papiera – je silnou 
umeleckou výpoveďou a z tohto hľadiska je unikát-
nym projektom. Ale zaradiť takýto produkt medzi 
ekologické je veľmi kontroverzné.

Pri recyklovaní papiera (hoci z  pohľadu teórie sa 
jedná o  tzv. downcycling) patrí kancelársky papier 
medzi najkvalitnejšie suroviny. Kvalita recyklované-
ho papiera závisí od kvality a  triedy zberového pa-
piera. Biely kancelársky papier vyrobený z čistej ce-
lulózy predstavuje papier najvyššej triedy a môže byť 
recyklovaný znova na kancelársky papier.21 Problém 
sa takto javí skôr v nedostatočnom zbere a triedení 
ako v možnosti jeho spracovania. 22

Spojením papiera a syntetickej živice vzniká zlepe-
nec, ktorý zabraňuje ďalšiemu spracovaniu kvalitnej 
suroviny, a bráni i možnej biodegradácii materiálov. 
Koniec životného cyklu takéhoto výrobku nenastoľu-
je „novú perspektívu“ v  dizajne, práve naopak, riadi 
sa zaužívaným spôsobom myslenia. Taktiež poukazu-
je na fakt, aké následky môže mať zúženie perspektí-
vy na vybraný aspekt ekologického dizajnu. Namiesto 
želaného výsledku – zníženia odpadu na skládke – sa 
dostaví opak: vytvorenie dlho a ťažko sa rozkladajú-
ceho odpadu.

Iný prístup predstavuje kolekcia jedálenského ná-
bytku Made in Packham, ktorý vyrábajú dizajnéri 
Hanzel + Hunt zo zozbieraného dreva a  viktorián-
skej podlahoviny z okolia sídla vlastnej fi rmy v okr-
sku SE15. Drevo je spájané tradičným spôsobom bez 
použitia kovových prvkov, čo predpokladá jednodu-
ché spracovanie materiálu po dožití výrobku, keď-
že nie sú pri výrobe zmiešavané rôzne materiálové 
základne.

Ak dizajnér zmení svoje myslenie a o výrobku zač-
ne uvažovať v celom jeho životnom cykle, len vtedy 
možno prispieť k redukcii odpadu a len vtedy môže 
dizajnér cez svoje dielo apelovať na ekologické a etic-
ké správanie sa spotrebiteľa. 

b) Obsah škodlivých prvkov
Veľkú časť objemu prác pri výrobe produktov z recyk-
lovaných prvkov a materiálov tvorí zbieranie a trie-
denie. Dizajnéri a zberači zhromažďujú materiál pre 

ďalšie spracovanie na základe rozpoznaných zachova-
ných kvalít podľa vlastného úsudku a znalostí.

Pri zbieraní materiálu na spracovanie je jeho výber 
ponechaný výlučne na zberačovi. Preto je nevyhnut-
né, aby sa dizajnér zaoberajúci sa týmto druhom di-
zajnu zaoberal objektmi svojho záujmu nielen z ume-
lecko-výtvarného hľadiska, ale aj o jeho materiálové 
zloženie a predchádzajúci „život“. 

b)1 Zjavný obsah škodlivých prvkov
Okrem potenciálu daného prvku k recyklácii musí di-
zajnér prebádať aj zloženie výrobku pri jeho pôvodnej 
výrobe. Obsah škodlivých prvkov alebo ťažkých kovov 
v pôvodnom výrobku je nutné rozpoznať a zvážiť, či 
a za akých podmienok je takýto predmet vhodný pre 
nový život v recyklovanom dizajne. 

Kanadský dizajnéri Castor Design (do roku 2012 
Castor Canadensis) predstavili na trhu v roku 2006 
tienidlo zo starých  lineárnych žiariviek Recycled 
Light Tube. Lineárne žiarivky obsahujú ortuť. Vtip-
ná zmena využitia vypálenej žiarivky zo zdroja svetla 
na jeho tienidlo však prináša so sebou zvýšené rizi-
ko rozbitia. Kým ako zdroj svetla je žiarivka chránená 
obalom – tienidlom, v polohe obalu je priamo vysta-
vená nárazom. Do hry vstupuje aj opotrebovanie ma-
teriálu v  predošlom využití (ktorého dĺžku je ťažko 
pri zbere odhadnúť), zvyšujúca sa krehkosť a poloha 
recyklovaného tienidla v  priestore interiéru. Recyc-
led Light Tube sú lineárne svietidlá v polohách sa-
mostatne stojacej a ležatej lampy vo verzii z kratších 
žiariviek alebo závesnej lampy z  dlhších žiariviek. 
Všetky tieto faktory zvyšujú riziko priamej kontami-
nácie interiéru ortuťou. 

b)2 Skrytý obsah škodlivých prvkov
Pri tvorbe zdravého interiéru sa berie do úvahy aj 
kvalita vnútorného ovzdušia. Nábytok je jedným 
z  kľúčových faktorov23, ktoré ovplyvňujú zloženie 
a koncentráciu škodlivých látok v interiéri. Jedná sa 
o  prchavé organické látky (Volatine Organic Com-
pounds VOCs), poloprchavé organické látky (Semi 
volatine Compounds SVOCs) a ťažké kovy. Emisie pr-
chavých organických látok z pevných materiálov, ako 
sú napr. podlahy, látky, nábytok a  interiérové zaria-
denie, vyprchávajú pomalšie na začiatku (v porovna-
ní s emisiami VOC zo stavených konštrukcií a chemi-
kálií, ktoré majú najvyššiu koncentráciu pri inštalácii 
a táto klesá časom – napríklad pri procese schnutia) 
a udržujú nižšiu úroveň emisií počas dlhšej časovej 
periódy. 24

Z tohto hľadiska sa javí využívanie „starých“ ma-
teriálov ako výhodné. Problém môže nastať ale pri 
sledovaní biologického znečistenia25  – teda obsahu 
plesní, húb a mikroorganizmov, ktoré môžu vzniknúť 
ako pri zlom skladovaní, tak pri používaní výrobku 
predošlým majiteľom. 

5 ¦ Hanzel + Hunt (2010): 
Made in Peckham. The Range. Stolička.

6 ¦ Castor Design (2006): Recycled Light Tube
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„Pre proces zhodnocovania sú jednotlivé znovu po-
užiteľné výrobky, slúžiace ako surovinová základňa, 
charakteristické svojou rozmanitosťou, neurčitým zlo-
žením a rôznorodosťou kvality.“26

Riziko biologického znečistenia je preto takmer ne-
možné rozoznať pre budúceho spotrebiteľa, ale aj pre 
samotného dizajnéra. 

Cenová politika
„Garbage design je jednou z alternativ jak pomáhat 
řešit problémy spojené s  chudobou, bezdomovec-
tvím a jinými sociálními problémy dneška.”

Tento široko formulovaný predpoklad je na jednej 
strane spĺňaný rôznymi projektmi za účasti tretieho 
sektora, na druhej strane pokiaľ dizajn s použitím re-
cyklovania nie je predmetom projektov pre tretí svet 
alebo chránené dielne, nastáva paradoxná situácia 
vysokej predajnej ceny. Pri tvorbe dizajnérskych sku-
pín či jednotlivcov je táto cena taká vysoká, že pro-
dukty sa stávajú luxusnými dizajnérskymi kúskami 
pre vyššiu triedu.27 

V roku 2007 sa v New Yorku konala diskusia „Reclai-
ming Design“, ktorá hľadala odpovede na rôzne aspek-
ty, ktoré zo sebou znovu používanie prináša28. Jednou 
z tém bola aj vysoká cena dizajnérskych prvkov. 

Sam Grawe, šéfredaktor časopisu Dwell, sa spo-
lu so zúčastnenými zhodol na tom, že „myšlienka je 
zadarmo, to za čo platíte je remeslo.“ Taktiež uzná-
va právo umelca a dizajnéra stanoviť si cenu za svoje 
dielo, keďže takéto produkty sú jedinečné a vynikajú 
svojou originalitou a vtipom.

Na tejto panelovej diskusii sa napokon sami dizaj-
néri zhodli, že takýto dizajn je často aj o  inšpirácii. 
Tejo Remy z  dizajnérskej skupiny Droog, NL doslo-
va hovorí o „vytvorení si raja z toho, čo je dostupné“ 
a pokiaľ má niekto potrebné zručnosti a čas, môže si 
nápad na výrobu požičať a zhotoviť sám z lokálnych 
zdrojov. Dokonca k tomuto činu priamo ľudí vyzýva. 
Napokon Droog predáva veľa výrobkov s prvkami „do 
it yourself“. 

V tomto zmysle možno hovoriť o aspekte podpo-
ry remesla, či už v polohe inšpirácie pre jednotlivca 
alebo stanovenia spravodlivej ceny pre zhotovite-
ľa výrobku. Tá zahŕňa okrem zbierania, skladovania 
a  výroby aj veľký diel ručnej výroby a  vytvárania 
vlastného know-how.

Napriek tomu vysoká cena je a  zostáva jedným 
z  najvýraznejších brzdiacich vplyvov uplatnenia sa 
výrobkov prvkovej recyklácie na slovenskom trhu.

Užívateľský komfort
Užívateľský komfort, výborné ergonomické vlast-
nosti výrobku a  kvalita sú zásadnými kritériami aj 
z  hľadiska ekologickej koncepcie. Nepredaný alebo 
nespotrebovaný produkt sa totiž stáva odpadom. 
Taktiež je potvrdené, že človek si vytvára ku krásnym 

a kvalitným predmetom vzťah a snaží sa ich uchovať 
čo najdlhšie v  dobrom stave. Dlhodobé používanie 
toho istého produktu, v  tomto prípade nábytkové-
ho prvku, je jedným z kľúčových kritérií udržateľného 
rozvoja. Dôkazom sú napríklad stoličky dizajnérske-
ho páru Eamsovcov, ktoré – pokiaľ je známe – nebo-
li nikdy doteraz vyhodené, ale kolujú medzi používa-
teľmi už asi 60 rokov.

Ergonómia v  prvkovej recyklácii má však pomer-
ne obmedzené možnosti, riadi sa predovšetkým už 
daným tvarom, ktorý pri zmene funkcie nemusí ko-
rešpondovať s  novým účelom. „Pretože pretvára-
ný prvok je už defi novaný svojim tvarom, rozmerom, 
množstvom alebo konštrukciou, musí byť pretváraný 
v zmysle funkcia sleduje formu.“29 Zmena výrobkov 
na úplne iné využitie prináša v  tomto zmysle veľa 
prekážok a  vyžaduje si veľmi citlivý prístup s ohľa-
dom na bezchybné budúce využitie, aby nedošlo k er-
gonomickým disproporciám.

Ďalšími kritickými vlastnosťami býva vysoká 
hmotnosť výrobku a následne zlá manipulácia s ob-
jektom, alebo tiež náročné čistenie produktu, ktoré 
automaticky navádza na krátkodobé či dokonca jed-
norazové použitie.

Takto znížené kvality vedú k  užívateľskému dis-
komfortu, ktorého následkom býva spravidla výmena 
nábytkového kusu za iný. „ A vysoká fyzická a morál-
na životnosť patria ku najdôležitejším ekologickým 
kritériám.“30

DOBRÝ DIZAJN A NOVÝ TRH
Pracovať a navrhovať s použitým materiálom a od-
padmi všeobecne je omnoho náročnejšie ako s nový-
mi materiálmi. Napriek všetkým pozitívam recyklá-
cie v dizajne, silnej umeleckej výpovedi, podpore inak 
vymierajúceho remesla a ekologickým aspektom, stá-
le platí, že aj dizajn s použitím recyklácie musí byť 
v  prvom rade dobrý dizajn. V  opačnom prípade sa 
stane len módnou záležitosťou, ktorá časom vyprchá. 

Avšak vzhľadom na komplexnosť načrtnutých 
problémov sa zdá, že splnenie všetkých hodnotiacich 
kritérií „dobrého recyklovaného dizajnu“, je len pr-
vou úlohou. Omnoho závažnejší problém sa objavuje 
v podobe dosiahnutia rozumnej ekonomickej bilan-
cie predajnej ceny vo vzťahu k cieľovému zákazníkovi 
a vytvorenia samotného trhu. 

Dizajn s  použitím recyklovania sa vyrába často 
v  malých sériách, alebo dokonca v  jedinečných ku-
soch. Už pri výrobe vzniká mnoho nákladov (zbie-
ranie, skladovanie, opravy…), ktoré sa vzhľadom na 
konečné výrobné množstvo výrazne odzrkadľujú pri 
cenotvorbe spolu s  umeleckým prístupom dizajné-
ra, ktorý si vytvára svoje vlastné know-how pri vý-
voji alebo oživení zabudnutých remeselných postu-
pov. Druhou stránkou mince je samotný predaj, ktorý 
neprebieha bežným spôsobom. Výrobky sú spravidla 

7 ¦ Tejo Remy pre Droog (1991): 
Chest of Drawers: ‘You Can’t Lay Down Your Memory’. 
Hmotnosť: 180 kg. Cena: na vyžiadanie.
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distribuované cez internetové obchody, vybrané di-
zajnérske predajne a výstavné showroomy, alebo vý-
stavy a galérie. Takto sa opäť dostáva nábytok a di-
zajn do polohy umeleckého artefaktu, ktorý si príde 
pozrieť len úzka skupina ľudí. Na výstavách a v galé-
riách je dokonca opomenutá najzákladnejšia potreba 
zákazníka pri výbere nábytku: potreba vyskúšať si ho. 
Recyklovaný nábytok sa stále vzďaľuje svojej pôvod-
nej myšlienke. Stáva sa z neho umelecké dielo, ktoré 
neslúži praktickým účelom, na ktoré bolo stvorené. 
Vytvorenie nového modelu trhu, cez ktorý by mohol 
byť predávaný alebo distribuovaný je teda kľúčovou 
otázkou v riešení problematiky. 

Čiastočným riešením sa ukazuje vtiahnutie zákaz-
níka do procesu návrhu alebo výroby a  vytvorenie 
emočnej väzby na produkt. Ale rovnako zaujímavé 
výsledky by prinieslo aplikovanie ekologických prin-
cípov, kde je produkt vnímaný v polohe služby, ktorú 
poskytujeme zákazníkovi s  možnosťou zobrať výro-
bok späť. Spojenie týchto dvoch princípov za podpo-
ry Hirschmanovej teórie vytvára nový druh trhu pre 
recyklovaný dizajn ako služby upraviť, predizajnovať, 
zmeniť práve tie výrobky, ktoré sú žiadané. Pri apli-
kácii uvážlivého spôsobu zásahov, by sa mohlo jednať 
o úpravy nielen v druhom, ale aj v treťom živote vý-
robkov. Takýto systém tvorby by mohol znížiť nielen 
výrobné náklady spolu s nižšou nutnosťou skladova-
nia, ale predpokladá aj zachovanie lepšieho pôvodné-
ho stavu upravovaného prvku, a schopnosť zákazníka 
ovplyvniť záverečnú cenu cez možnosť odpracovať si 
časť výrobných nákladov. Tento prístup si najprv ale 
vyžaduje určitú osvetu, pretože dnešná spoločnosť 
„nie je ničím ohrozená viac ako tým, že ľudia vyjadria 
spokojnosť s tým, čo majú.”31
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