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Udržitelnost a zodpovědný životní styl šetrný k životnímu prostředí jsou témata, která 
globálně rezonují čím dál tím víc. Fakt, že je nezbytné začít se chovat ohleduplně a 
ekologicky, již nezpochybňuje téměř žádná rozumná autorita. Přesto je především 
v prostředí České republiky zapojení designu do řešení enviromentálních problémů stále na 
počátku a firem či jednotlivců, kteří by se problematice dlouhodobě věnovali, není mnoho. 
Ale právě design a jeho možnosti mohou představovat ideální výchozí platformu pro 
nastavení nových spotřebních zvyklostí. Dobře promyšlené produktové tvarosloví, chytře 
zvolené materiály a uvědomělý přístup k produkci (včetně zapojení nových technologií) 
jsou základní atributy, které dokáží nabídnout nová pravidla. Ekologie a udržitelnost jsou 
však bohužel paralelně zneužívány pro marketing a klasický „green washing“. Jak tedy 
rozeznat čistou motivaci firem, které jsou si vědomy nutnosti změny, od těch, kteří se jen 
chytře vezou na módní vlně? Těžko. Výstavní projekt Českých center nemá ambici firmy a 
designéry lustrovat, při důsledně kritickém pohledu by se možná výběr ještě výrazně zúžil. 
Na příkladu jednotlivých řešení a nápadů chce ale dokázat, že i na první pohled dílčí realizace 
mohou do budoucna představovat zásadní předěl ve výrobě a designu. 

Do výstavního projektu jsme proto hledali české firmy, ale také jednotlivce, kteří svou 
konkrétní ideou ukazují, jak obratně lze využívat design pro nové konzumní zvyky. Design 
v těchto souvislostech nevnímáme jako estetický, samoúčelný efekt, ale naopak jako ryze 
funkční nástroj, který nabízí snoubení praktických a vizuálně dokonalých vlastností. 

Samotný výstavní projekt lze rozdělit do tří samostatných celků. Prvním jsou reálné, 
konkrétní produkty, které vznikly pod hlavičkou českých firem a jsou běžně k dostání na 
trhu. Jedná se o výrobky, které ve firmách sice nepředstavují gró jejich produkce, ale 
zařazení do portfolia ukazuje, že i v případě velkých nábytkářských nebo sklářských značek 
existuje prostor pro zohlednění ekologie a udržitelnosti ve výrobě. Druhou rovinu 
představují produktové realizace menších studií nebo designérů, kteří na vlastní pěst 
hledají možnosti jak skloubit produktový design a udržitelné aspekty tvorby. Většina 
z vystavených prací jsou solitéry nebo malosériová výroba, jejichž hlavní devízou je koncept 
upcyclingu, recyklace a nabídky alternativního materiálového řešení. Třetí okruhem jsou pak 
nové vize a ideologie, které vznikají v rámci školních zadání v ateliérech vysokých škol a lze 
je vnímat především jako myšlenkový předpoklad potenciálu budoucnosti. Kolaborací 
všech tří směrů a jejich prolnutí pak existuje reálná šance, že Česká republika pomůže 
s nastavením nových pravidel a přispěje k nabídce reálných řešení klimatické krize. 
Jednotlivé vystavené produkty dokazují, že jsme vykročili správným směrem. 

 

 


