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Práce představuje komplexní analýzu zvolené problematiky, kterou diplomantka ze zorného 
úhlu technologie výroby, recyklace, ekologie, výtvarného využití plastů v současném umění, 
ve vlastní tvorbě a ve výtvarné výchově na základní škole. Dominantní roli hraje výtvarná 
část - a to jak teoretická, která je oživena a věcně konkretizována rozhovory s našimi 
předními umělci, kteří ve svých artefaktech plasty využívají, tak především vlastní tvorba 
diplomantky a didaktická část. Všechny složky práce jsou jsou tak dokonale provázány, že 
tvoří zcela kompaktní celek. Práce tak představuje homogenní, přitom nesmírně pestrý 
kontrapunkt samostatných kapitol. Největší přínos diplomové práce Štěpánky Nikodymové 
však vidím v aktuálnosti zvolené problematiky a ve způsobu, jakým ji zprostředkovala 
čtenářům - tedy naprosto přehledná celková struktura práce, zcela srozumitelný a přitom 
terminologicky precizní jazyk - dokonce i v kapitole věnované technologii a výrobě. 

V úvodu autorka jasně formulovala svůj záměr včetně jeho postupné krystalizace. Kapitolu 
Polymerfní materiály aneb nové hmoty na naší planetě nemohu objektivně fundovaně 
posoudit, protože mé znalosti technologie a výroby plastůjsou podstatně menší než znalosti 
diplomantky. Oceňuji však především naprosto srozumitelný výklad, opřený o konzultace 
s předními českými odborníky v chemicko-technologických otázkách. 

Nejsympatičtějším rysem kapitoly 3. Plastový odpad jako ekologický problém je 
přesvědčivost argumentů místo frází, které jsou pro ekologickou rétoriku poslední dobou 
obvyklé. Navíc dokáže diplomantka tuto problematiku, kterou ovládají především statistické 
údaje, podat velice svěžím způsobem. Zejména otřesné příklady z „třetího světa" umocněné 
sugestivními fotografickými záběry jsou velice přesvědčivé. 

Vrcholem teoretického bloku práce je Výtvarná část. Úvod tohoto bloku - pod názvem 
Spojení s výtvarnou částí - je jakousi spojkou mezi předcházejícími kapitolami a Výtvarnou 
částí. Ne náhodou diplomantka vysvětluje, proč se právě ekologie a environmentální výchova 
pro ni stala nezbytnou složkou jako vlastní výtvarné činnosti, tak i didaktické práce. 

Samotná Výtvarná část se člení na několik podkapitol. Ta první je zaměřena na výstavy 
v ČR, které představily plastové hmoty od padesátých let, jejichž vyvrcholením byla Světová 
výstava Expo58 v Bruselu a následující bruselský styl, který nastartoval mimořádný zájem o 
plasty v užitém umění a designu. Další podkapitola podrobněji analyzuje výstavu „Artchemo 
68/69" se samostatným medailonkem Miloše Ševčíka. Podkapitola 4.2.3 je věnována využití 
plastických hmot v designu 60. a 70. let. Výběr exponátů je velice citlivý a poučený, poněkud 
mi však chybí alespoň jedna ukázka z tvorby Milana Knížáka, o které se diplomantka celkem 
obsáhle zmiňuje. Podkapitola je uzavřena výstavou Design a plastické hmoty z roku 1972 a 
medailonkem Libuše Niklové, kde mi trochu vadí biografické údaje, které zbytečně rozptylují 
pozornost, která by měla být soustředěna na samotnou tvorbu. Kapitolu uzavírá analýza 
výstav a designových veletrhů v ČR v posledních letech se specifickou pozorností k výstavě 
„Brána recyklace", kde měla své práce i Štěpánka Nikodymová. Teoretický blok uzavírá 
nejobsáhlejší a nej zajímavější podkapitola 4.4. Plast v rukou našich současných umělců. 
Diplomantka si vybrala známé současné umělce a se třemi z nich (V. Richterová, K. 
Vincourová, J. Malina) připravila rozhovor. Mimořádnou pozornost věnovala využití plastů ve 
scénických návrzích Jaroslava Maliny. 

Vynikající úroveň vykazuje i vlastní tvorba diplomantky, která doslova hýří nápady a 
přesvědčuje suverénní výtvarnou realizací. To platí jak pro „poly-konfekce", tak i pro 
environmentální tvorbu a instalace v přírodě, performance až po Síť z rozstříhaných igelitek -
a to ještě diplomantka verbálně neprezentuje další práce s odpadovým materiálem. 



Podle mého názoru je největším přínosem diplomové práce didaktická část, kterou 
diplomantka uvádí pod názvem „Umění z odpadu" ve výtvarné výchově. Koncepce 
výtvarného projektu a především výsledky demonstrované na fotografiích a videokazetě jsou 
natolik přesvědčivé, že je zbytečné cokoliv dodávat. 
Výjimečné invenci a nápaditosti, kterou vykazuje diplomová práce jako celek, odpovídá i 
mimořádná úroveň grafické úpravy práce včetně „stylové" obálky 
Domnívám se, že práce Štěpánky Nikodymové tak výrazně přesahuje běžný standard, že by 
měla být bez jakýchkoliv pochybností nominována na Bolzanovu cenu. 
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Prací Umění z odpadu, „Nevšední všednost" se Štěpánka Nikodymová dotkla citlivého tématu 
souvisejícího se životním stylem každého z nás. Soustředila se především na plasty jako na 
zajímavý materiál a převratný objev člověka, ale zároveň jako na velký problém se zapojením 
tohoto materiálu do přirozeného procesu zrodu a zániku v přírodě. Přes zjevnou fascinaci 
umělými hmotami je diplomová práce pojata komplexně a se širokým záběrem, který je 
nejspíše nezbytný pro objasnění problému, který jsme všichni tak úplně stále nevyřešili a 
máme u něj rozkolísané měřítko hodnot. Jsou to pojmy recyklace a ekologie, které jsou 
v práci vhodně zdůrazněny. Z celé práce je cítit tvůrčí energie a nadhled. Je velice sympatické, 
že autorka diplomové práce jasně vymezuje svůj postoj k pedagogické práci, je vidět, že 
pracuje s dětmi ráda. 
Práce je vedena linií od historie odpadu, přes vznik a technologické pozadí plastů po jejich 
využití a zpětné objevení různými výtvarníky. Z této části logicky ústí představený výtvarný 
projekt vlastní tvorby a spontánní didaktický projekt provedený na základní škole Na 
Chodovci. Studentka často nechává mluvit o předmětu zájmu ústy různých odborníků 
v podobě vložených otázek nebo celých rozhovorů, což dodává práci živý charakter. Zajímavé 
je zde též postihnutí nicotné historie plastu z pohledu archeologa. 
Jednotlivý výběr výtvarníků a děl je dán přístupem blízkým autorčině pojetí. Zmiňuje autory 
- designéry dnes již všeobecně známých výrobků z nedávné minulosti. Tím potvrzuje výrok 
„nevšední všednost", protože tyto objekty dobře známe a bereme jejich existenci jako něco 
samozřejmého, ale zároveň nám třeba dobře sloužily a měli jsme dokonce i rádi. Málokdy 
jsme však tušili, že za uniformitou doby a industriální produkce se skrývá člověk, který s 
velkým zájmem odhaluje možnosti takového materiálu jako je plast. 
Štěpánka Nikodymová velice dobře propojila sféry výskytu a užívání plastů jak v běžném 
životě, tak v tvorbě volného a užitého umění. Teoretickou stať uzavírá ohlédnutím za 
představením „My name is King italsko-české taneční skupiny Deja Donne, jejichž produkci 
předchází pětidenní workshopy s dětmi. Tím vytvořila jakýsi most s didaktickou částí, důkaz, 
že umění může vhodně doplňovat běžnou realitu. 
Ve výtvarné části diplomantka popisuje vývoj myšlenky a technický postup práce. 
Posluchačka pracuje s použitými igelitkami a rozkrývá různé možnosti kreativní práce s tímto 
materiálem. 
Prezentuje vlastně několik objektů a akcí, z nichž nej zdařilejší je nejspíše akce „Cesta paní 
Igelitky, Verunčin ske-let a objekty ze série nazvané „Poly-konfekce. Objekt „Síť je dobře 
teoreticky promyšlen, nicméně možnosti dalšího využití myšlenku poněkud „zplošťuje". 
Akce „barevné škály - Les I., Les II. je příjemně spontánní, nicméně z prezentace není zcela 
patrné, jakým způsobem instalace přírodu nenarušuje. 
Poslední částí práce je velmi povedený projekt realizovaný na základní škole Na Chodovci 
určený pro žáky v rozmezí od 6 do 15 let. Studentka zde využila zkušenosti, které současně 



nabírala při své vlastní tvorbě. Opět zde čiší energie a kreativita, tvorba děti především baví. 
Štěpánka Nikodymová potvrdila, že se dá velice různorodě nakládat s materiálem, který již 
většina z nás odepisuje a který je takříkajíc na každém kroku. Jistě, nebylo cílem vyřešit 
známou otázku „Kam s ním?", nicméně je důležité poskytnout důležité informace vztahující 
se k tomuto tématu, informace, které by se již měly vrýt pod kůži, ale často se tak nestává. Je 
dobré mít možnost formovat názory a způsoby chování člověka v prostoru, který je mu 
dočasně propůjčen třeba i skrz tuto zdařilou práci. 
Grafická úprava diplomové práce je také na velmi dobré úrovni, jen je škoda, že se zde 
vyskytují překlepy a chyby, které narušují dojem profesionality. 

Otázka na obhajobu: 
Můžete podrobněji popsat svůj záměr na projektu „Barevná škála, Les I., LesII.? 
Změnil se váš pohled na vlastní tvorbu při rozhovorech s různými výtvarníky? 
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Anotace 
Tato práce, jež je rozdělena do tří hlavních částí, obecné, výtvarné a didaktické, obsahuje 

stručný přehled vývoje odpadu se zaměřením na vznik, výrobu, využití a práci jednotlivých or-
ganizací s plastem a plastovým odpadem. V celé práci je zdůrazněn ekologický aspekt a po-
jem recyklace, jenž dal podnět i pro vznik mé praktické výtvarné práce. V části výtvarné se 
zabývám výstavami, díly a autory, kteří jsou mé tvorbě blízcí nebo se podstatným způsobem 
dotýkají tohoto tématu. Obsahem této části jsou dále rozhovory s vybranými českými výtvar-
nými umělci, pro které se plast stal stěžejním materiálem v jejich výtvarné tvorbě. Výtvarnou 
část uzavírá kapitola o mé vlastní tvorbě, která vychází z tématu umění z odpadu. Didaktická 
část obsahuje zrealizovaný výtvarný projekt s ukázkami dětských výtvarných prací. 

Abstract 
This work is divided into three main parts - the general one, the artistic one and the 

didactic. It contains a brief history of trash, having in focus how it is made, produced and 
finally used in the work of individual organizations using plastic and plastic trash. The eco-
logical aspect is stressed through out the whole work. The word recycle being the basis for 
the practical artistic part of my paper. In the artistic part of the paper I talk about exhibi-
tions, art pieces and artists who are close to my work or who touch on this topic. This part 
also contains interviews with some Czech artists who found plastic as an essential material 
for their artistic expression. The final chapter of the artistic part of this thesis describes my 
own work which is derived from the topic of art made from trash. The didactic part conta-
ins an artistic project which uses samples of children art work. 
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ÚVOD 

Z celé řady možností, které mi téma „umění z odpadu" nabízí, mě zaujal právě samotný 
pojem odpad, z kterého vyšel můj užší zájem o materiál plast a odpad z plastu. Snažila 
jsem se téma uchopit komplexně a zajímala se jak o stránku technologickou a výrobní, 
o recyklaci a o organizace, které se plastovým materiálem a plastovými odpady zabýva-
jí, tak o jejich umělecké využití. V celém textu zdůrazňuji především ekologický aspekt 
problematiky práce s plasty, protože právě ten dal podnět pro můj výběr materiálu, se 
kterým pracuji a o kterém budu pojednávat. 

Vzhledem k oboru mého studia je stěžejní a nejširší částí část výtvarná. V té jsem se ne-
snažila o vytvoření historického přehledu vývoje práce s plastem a plastovým odpadem 
ale vybírala jsem výtvarná díla, výtvarné umělce i události, u nichž jsem cítila důležitost, 
podobnost a možnost srovnání s mou praktickou tvorbou. Snažila jsem se zachytit au-
tentický proces vlastní tvorby a popsat, co pro mě samotná práce znamenala a v čem mě 
obohatila. Během posledních dvou let se má činnost vyvíjela a proměňovala. Téma se pro 
mě stalo natolik zajímavým, že bych se jím ráda zabývala i nadále. Kromě literatury jsem 
vycházela především z poznatků a zkušeností, které jsem měla možnost získat v praxi, 
kterou pro mě představovala setkání a konzultace s vybranými umělci, výtvarnými pro-
fesory a teoretiky, učiteli výtvarné výchovy a technologickými a obchodními odborníky. 
Celý text je dokumentován fotografiemi, které ho „protkávají jako síť", a umožňují tak 
lepší vizuální představu celého procesu. 

V didaktické části uvádím konkrétní práci, kterou jsem realizovala na základní škole 
a jejíž téma čerpá z tématu umění z odpadu. Během mého studia jsem měla možnost 
nahlédnout a setkat se s množstvím učebních technik, které lze využít ve vyučovacím 
procesu. Nejbližší technikou se pro mě stalo tzv. „projektové vyučování", které jsem ná-
sledně využila ve své práci. Snažila jsem se o vytvoření návodu, jak zajímavým či neob-
vyklým způsobem využít v práci s dětmi materiál, který je běžně dostupný, všední a nena-
bízí mnoho možností dalšího využití. Pokusila jsem se aplikovat právě tyto jeho aspekty 
v práci s dětmi, které vedly k neobvyklému využití, při kterém vznikly zajímavé a užitečné 
formy, předměty a objekty. K textu je přiložena také fotodokumentace dětských prací, 
které představují konečnou verzi naší společné práce. 



1. VÝVOJ TÉMATU 

Jak jsem se již v úvodu zmínila, téma „umění z odpadu" je velice široké. Zamýšlela jsem 
se tedy nad tím, jakým způsobem budu na toto téma reagovat a jak ho uchopím. 
Velice pěkně se k tomuto problému vyjádřil pan profesor Jaroslav Raab ve své knize „Ma-
teriály a člověk", která se stala jedním z pramenů pro mou teoretickou práci. „K jakému-
koliv tématu lze přistupovat dvěma způsoby. Buď se rozhodneme pro specializaci, nebo 
pro encyklopedický přístup. V prvním případě se musíme zabývat pouze jedním velice 
úzkým zlomkem tématu. Budeme pronikat stále do větší hloubky problému a současně 
zužovat předmět svého zájmu tak dlouho, až se z nás stanou špičkoví odborníci na jeden 
jediný problém, který ostatním může připadat nicotný. Pokud si zvolíme druhý způsob, 
budeme se zajímat o nejrůznějšístránky našeho tématu ze všech možných hledisek, avšak 
se nám může stát, že při velikém množství informací nezbude čas na podstatné detaily 
a nebudeme vědět nic, ale zato o všem."1 

1.2. ODPADY OBECNĚ 

„Odpad obecně je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se 
ji zbavit."2 Z pohledu práva odpad přesně definuje zákon č. 185/ 2001 Sb. o odpadech, kde 
jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice. „Odpa-
dy lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle 
původu na odpady z těžby, průmyslové odpady a komunální odpady. „Zbytkový komunální 
odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných a nebezpeč-
ných složek a objemného odpadu."3 

Nyní, když víme obecně, co tento pojem znamená, pojďme k tomuto pojmu přistoupit 
trochu jinak. 
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1.3. HISTORIE ODPADŮ 

Každý živý organismus něco přijímá a zbytky vylučuje. Odpad je přirozenou věcí, která 
v přírodě tvoří součást cyklu života. Bohužel je ale nutné se pozastavit a zamyslet nad tím, 
zda se dá ještě v dnešní době mluvit o cyklu přirozeném a vyváženém. Pojďme se společně 
vrátit o mnoho let zpět, kde tato problematika zapustila své kořeny a odpady představovaly 
pouze materiály, které nebyly trvalejší než přírodní materiály samy. 
Lidé původně zanechávali odpadky samovolně a neorganizovaně volně v přírodě, která 
se sama postarala o jejich rozložení. Odpad zde představovaly pouze přírodní materi-
ály, jako kosti, kůže, přírodniny, například dřevo, které podléhá zkáze a samočinně se 
v přírodě „recykluje." 

Významná změna nastala, když se lidé začali stahovat do měst. Jejich přebytky a zbytky 
se stále více hromadily na jednom místě a výroba byla stále větší. Skládky vznikaly jako při-
rozený důsledek vývoje. Za zmínku jistě stojí jedna z nejstarších zachovaných „skládek" na 
světě, která leží ve francouzském městě Soluturé. Před asi 40 000 lety se v okolí této osady 
utábořili pravěcí lovci a pod mohutnou skálou bylo nalezeno kulturní niveau, které dalo 
jméno i celé kulturní fázi v mladším paleolitu. Stráň zde končí strmým srázem, pod kterým 
byla objevena kromě hrobů se zvláštními kamennými nástroji rozsáhlá, až dva a půl metrová 
vrstva kostí z divoké zvěře. Leží zde pozůstatky asi 100 000 zvířat, což je asi roční spotřeba 
průměrného okresního města. Je pochopitelné, že z dnešního pohledu se na tento archeo-
logický nález nebudeme dívat jako na skládku v pravém smyslu slova, protože je zřejmé, že 
pokud fungoval přirozený rozklad, příroda se starala sama a nedocházelo k jejímu ničení. 
Kolaps přišel koncem 60. let 20. století, kdy produkce odpadů začala prudce stoupat. Příči-
nou byl hlavně vzestup průmyslové výroby, rozšiřování měst a vznik materiálů, které nám do 
určité míry umožňují život na úrovni, v přepychu a v pohodlí, avšak v přírodě se rozkládají 
mnoho let. V horším případě se nerozloží vůbec a naší planetu znečistí na tisíce let. Mezi 
takové odpady patří i plast, a tak se právě tento materiál stal předmětem mého zájmu. 
Kromě toho, že je to jeden z velikých objevů 20. století a patří mezi významné přínosy pro 
celý svět, navrací se k nám z druhé strany ve formě děsivého množství plastového odpadu, 
který je nedílnou a nebezpečnou součástí našeho konzumního života. Jistě si každý z nás 
nejednou uvědomil, že to, co se může zprvu zdát jako „dobré", často přináší řadu problé-
mů. V tomto případě je to problém celosvětový, tedy problém nás všech, a záleží právě na 
nás, jak se s tím vypořádáme. Když jsem se rozhlédla kolem sebe a zamyslela se nad tím, 
kde se v mém životě plast objevuje, nenašla jsem opravdu téměř žádné místo, kam by se 
tento materiál „neprobojoval." 



Reportáž odvysílaná 10. 9. 2006 na jedné nejmenované televizní stanici mé tvrzení pouze 
dokazuje. Tématem zmíněné reportáže byly syntetické polymery. Náhodně byl vybrán dům, 
ze kterého měli majitelé odstranit veškeré věci a předměty, které i z malé části obsahují syn-
tetické polymery. K překvapení všech bylo zjištěno, že dům by se od základu musel odnést 
celý, jelikož syntetické polymery jsou obsaženy i v jeho betonových základech. Pojďme se 
nyní společně na tento materiál podívat trochu podrobněji. 

Město Solutré, pravěcí lovci - paleolit Skládka, 2000, ČR 
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2. POLYMERNÍ MATERIÁLY ANEB NOVÉ HMOTY NA NAŠÍ PLANETĚ 

2.1. CO JSOU POLYMERY? 

Materiály, které dnes označujeme jako polymery, jsou známy již mnoho let. Dá se říci, 
že jsou známy a používány od počátku naší existence. „Polymery rozdělujeme na přírodní 
(bílkoviny, DNA, celulóza, škroby apod.) a syntetické, tedy vyrobené člověkem. Syntetic-
ké polymery se dají zhruba rozdělit na plasty (plastické, tvarovatelné hmoty) a kaučuky 
(elastické čili pružné).'"1 

Je pravidlem, že nové polymerní materiály vyrobené z organických látek označujeme 
v běžné mluvě nejrůznějšími, často nesprávnými názvy jako např. umělé hmoty, plastické 
hmoty, syntetické látky, organická skla, igelit apod. Pokud se však takto vyjádříme před 
odborníky z Vysoké školy chemicko-technologické, budeme opraveni. Z důvodu odbor-
nosti tedy budu v tomto textu používat obecný termín polymery. Názvem polymer je vy-
jádřeno, že jde o látky s velkými molekulami, v nichž se jako článek v řetězu mnohokrát 
opakuje základní „monomerní" jednotka. Pro vysvětlení, řecká předpona poly- znamená 
mnoho nebo více. 

Názvoslovná norma dělí syntetické polymerní materiály, dle chování při pokojové teplotě, 
na tvrdší, mnohdy sklovité plasty a měkčí, pružné a poddajné kaučuky. Můžeme se také se-
tkat s jiným dělením dle chování za tepla při výrobě na termoplasty a reaktoplasty. 

„Termoplasty jsou plastické, deformovatelné materiály, které si tyto vlastnosti uchová-
vají i po zahřátí a opětovném ochlazení například při zpracování ve výrobě. " 5 

„Reaktoplasty (dříve termosety, duromery, duroplasty) jsou zesíťované polymery, které 
vytvářejí prostorovou trojrozměrnou sít Ze síťová ní nastává až při tváření plastu vlivem 
tepla a tlaku. Jakmile je zesíťování dokončeno, není další tváření možné, protože opětov-
ným dodáváním tepelné energie není možno hmotu roztavit."6 

2.2. PLASTOVÝ VĚK, ARCHEOLOGIE A PLASTY 

V úvodu jsem se zmínila o první nalezené „skládce" na světě. Bylo by zajímavé podívat 
se na polymery očima našich archeologů, jelikož právě ti charakterizují stupeň vývoje 
lidské společnosti podle typických materiálů, které lidé v minulosti používali a zanechali 
ve svých obydlích, hrobech i odpadních jámách. Vždyť právě odpady a smetiště podávají 
ještě po mnoha tisících letech výmluvné svědectví o způsobu života celých lidských skupin 
často spolehlivěji než vzletné ódy kronikářů. A tak jsem navštívila pana bc. Filipa Krásné-



ho, archeologa z Muzea z Mladoboleslavska a položila mu několik otázek. Jaké naděje 
či obavy vkládáte do budoucnosti tohoto materiálu? Je pro Vás z hlediska vaší profese 
tento materiál nějak významný? 

Archeologie při terénních výzkumech - vykopávkách, sleduje proces ukládání vrstev 
(tento proces může trvat několik tisíciletí - paleolitická deponie mamutích kostí, ale tře-
ba jen několik hodin - zasypání hrobu), a z jejich vzájemných vztahů vyvozuje, jak bylo 
sledované místo v minulosti využíváno. Pro datování jednotlivých vrstev je zásadní, obsa-
hují-li datovací materiál, tj. nálezy. 

Jako příklad lze uvést odpadní jámy na pravěkých sídlištích - archeolog provede řez ob-
jektem, tj. většinou odstraní (vykope) ideální polovinu objektu, čímž získá vertikální pro-
fil objektu. V něm lze potom sledovat jednotlivé vrstvy a z nich vyjímat datovací materiál. 
Až na vzácné případy platí pravidlo, že spodní vrstvy jsou starší než horní. 

Tímto datovacím materiálem mohou být, a často bývají, i předměty z plastů a umělých 
hmot. Ty jsou ovšem ukazatelem velmi mladého stáří sledované vrstvy. Takovou vrstvu 
potom archeolog většinou nezkoumá, přestože je v principu také dokladem aktivit člo-
věka v minulosti. Ovšem informační potenciál, získatelný archeologickým metodami, je 
v takovýchto případech naprosto zanedbatelný. 

Nálezy plastových, resp. jakýchkoliv umělohmotných artefaktů(optikou archeologie 
artefakt se rovná předmět vyrobený člověkem) např. pod skalními převisy či přímo v jes-
kyních (např. v Českém ráji) dokumentují využívání těchto míst člověkem ve velmi blízké 
minulosti či dnes (tomuto druhu lokalit a fenoménu využívání jeskyň je v současnosti vě-
nována zvýšená pozornost, proto to uvádím - plasty na jiných lokalitách archeology po 
odborné stránce skutečně zajímají pouze jako ukazatel archeologicky minimálně zajíma-
vých situací). 

Zůstává otázkou, jak se bude jednou archeologie k nálezům z plastů a potažmo ke 
zkoumání naší současnosti stavět. Teprve před pár desítkami let byla archeologie stře-
dověká uznána jako plnohodnotný a samostatný obor, archeologie novověku si takovou 
pozici teprve buduje. Archeologie současnosti je zatím v plenkách , ale lze u ní předpo-
kládat podobný vývoj jako u předchozích. 

Je možné, že dnešek nebude potřeba archeologickými metodami zkoumat (pokud bude 
potřeba vůbec se naší dobou zabývat), a využity budou metody jiné. Přesto si myslím, že 
plastová láhev zůstane nadlouho dobrým datovacím materiálem a zároveň i symbolem 
jedné etapy lidských dějin. (Bc.F. Krásný, 2. 1. 2007) 

Každé období, právě dle archeologů, označujeme názvem vycházejícím z typických ma-



teriálů, jež v daném období vznikly a pro které jsou typické. Můžeme v tomto případě 
označit 20. století jako století umělých hmot? Pokud si uvědomíme materiály, které v té-
to době slavily největší úspěchy, pak docela určitě. Plasty jsou dnes tak nedílnou složkou 
našeho prostředí, že bychom si bez nich život už nedovedli představit. Rozvoj těchto ne-
postradatelných syntetických polymerů v moderním smyslu nastal až ve zmíněném dva-
cátém století, ale některé polymerní materiály byly známy a využívány už mnohem dříve, 
a tak jistě nebude na škodu některé z významných objevů uvést. 



2.3. OBJEVY A VÝZKUM NA POLI PLASTŮ 

Samotný termín polymer poprvé použil J. Berzelius (1779 - 1848) v roce 1832. K prvnímu 
obchodnímu využití plastů došlo v roce 1843, kdy si malajský lékař dr. W. Montgomerie vši-
ml, že tamní domorodci vyrábějí rukojeti k nožům z gutaperči - pryskyřice vytékající ze stro-
mu terčovníku (palaguium). Z jeho popudu pak byla pryskyřice sbírána a posílána do Anglie 
k vědeckému zkoumání a průmyslovému zpracování. Známý fyzik Michael Faraday zjistil, že 
gutaperča je výborným izolantem elektrického proudu, a to i ve vodě. Pak již nebylo daleko 
ke gigantickému projektu - propojení Evropy s Amerikou transatlantickým kabelem v 60. 
letech 19. století. 

To bychom ale ještě předběhli důležitým momenty, které vznik polymerních materiálů 
odstartovaly. Pan profesor Raab ve své knize „Materiály a člověk" uvádí zajímavé objevy 
těchto materiálů. Je zajímavé, že u zrodu prvního opravdového plastu nebyl žádný obrovský 
průmysl, ale kulečník. Tato hra dosáhla nesmírné popularity v druhé polovině předminulého 
století jak v Evropě, tak v Americe. V době Války Severu proti Jihu byla dražší slonovina na 
výrobu kulečníkových koulí v Americe stále vzácnější a finančně náročná. Roku 1863 dosáhl 
její nedostatek kritického bodu. Tehdy byla vypsána soutěž na dokonalou náhradu slono-
viny s možností výhry 10 000 dolarů. Tuto soutěž vyhrál Američan John Wesley Hyatt, který 
vytvořil společně se svým bratrem materiál, který při pokojové teplotě slonovinu opravdu 
připomínal. Podařilo se jim připravit vůbec první plast nazvaný celuloid. Ač nedostali svou 
slíbenou odměnu, vstoupili tímto činem do dějin. Roku 1871 založili společnost Celluloid 
Manufacturing Company, z které se později vyvinula firma Cellanese a ještě později Ho-
echst- Cellanese, která dnes patří mezi nejvýznamnější chemické koncerny na světě. Dalším 
významným datem je rok 1907, kdy vznikl první čistě syntetický materiál bakelit, jenž dostal 
název po svém tvůrci, americkém chemikovi Leu Hendrikovi Baekelandovi. 

V roce 1930 byla roční výroba plastů v celých Spojených státech amerických pouze 23 tisíc 
tun. Právě v této době se objevili dva geniální chemici, kteří polymerní svět obohatili o další 
materiály: Němec Herman Staudinger, později držitel Nobelovy ceny, díky jehož tvůrčím 
myšlenkám se na světě objevil další významný poiymer, a tím je Polyvinylchlorid (PVC). Dru-
hým geniálním chemikem byl tvůrce tzv. nylonového věku, Američan Wallace H. Carothers. 
Název nylon (původně polyamid 66) byl odvozen od největších měst USA a Velké Británie, 
NY (New York), LO (London). Zajímavostí je, že mezi chemiky se traduje, že slovo nylon se 
později spojilo s anglickým zvoláním „Now You, Lousy Nippon!" (Teďuvidíte, všiví Japončí-
ci). Myslím, že není takovým překvapením, že USA a Japonsko spolu soupeřily již tehdy. 

Abychom ale nebyli stále jen u zahraničních jmen, myslím si, že je na místě uvést i některé 

Pětasedmdesátiletý Otto Wichterle ve své laboratoři 
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z našich vynálezců. Rok 1938 je rokem, kdy se na trhu díky německému chemikovi Paulu 
Schlackovi objevil další významný polymer, a tím je polykaprolaktam neboli polyamid 6. Prá-
vě na polymeraci kaprolaktamu u nás ilegálně během druhé světové války pracoval tehdy 
ještě ne příliš známý Otto Wichterle. Na výzkumu pracoval se svými spolupracovníky v teh-
dejších Baťových laboratořích ve Zlíně. Tento významný vynálezce a profesor, kterého máme 
spojeného především s objevem měkkých kontaktních čoček, pomohl zavést průmyslovou 
výrobu jím objeveného polyamidu winop (Wichterle - Novotný - Procházka) nejprve v Žili-
ně a poté v Plané nad Lužnicí. Název winop byl později změněn na název nám jistě bližší, 
silon. Nemůžeme samozřejmě s jistotou tvrdit, a zvláště ne u oboru jakým je chemie, že je-
den jediný člověk vynalezl jistý typ materiálu. Právě v tomto oboru vnikají často objevy díky 
zanechaným a rozpracovaným postupům, z kterých další odborníci vycházejí. Paralelně na 
celém světě se odborníci zabývají totožnými problémy a výzkumy, a tak tomu bylo i v pří-
padě silonu. O to významnější tento objev je, protože na něm pracovali lidé v době, která 
jim neposkytovala vyhovující podmínky, ba dokonce svou práci museli vykonávat ilegálně. 

Pojďme se opět přenést ve stejné době na jiné místo, kde pracovali někdejší Carothersovi 
spolupracovníci Reginald Gibson a Eric Fawcett v britské firmě ICI. Zde díky jejich experi-
mentu (polymeraci ethylenu, který se jak už to v laboratořích bývá neobešel bez prvního 
neúspěchu a výbuchu) přichází na svět první nízkohustotní polyetylen pod obchodním 
názvem Polythene. 

Kdesi v tomto období vidíme počátek vzniku tohoto materiálu, ale díky extrémním vý-
robním podmínkám a nákladům zbývalo ještě několik let, než byl tento materiál opravdu 
naplno využit při výrobě polyetylenových folií a obalů. 

Pro přesnost uvádím, že polyetylen, o kterém budu hlavně pojednávám, se vyrábí ve dvou 
hlavních typech: jako tzv. vysokohustotní polyetylen - např. matný a šustivý Mikroten, ze 
kterého se vyrábějí např. svačinové sáčky, a tzv. nízkohustotní polyetylen, který je levnější 
a slouží právě pro výrobu „igelitových" tašek. 

Zlínské laboratoře 
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2.3.1. 50. léta aneb fenomén Igelit 

Padesátá léta minulého století zahrnují objevy mnoha dalších kombinací materiálů 
a druhů plastů. Mezi významné polymery, které do této doby nebyly rozšířené, patří i po-
lyethylen, pod kterým si každý z nás představí „igelitovou" tašku. Jenže igelit je ve sku-
tečnosti pouze folie z měkčeného PVC, která se vyráběla už před druhou světovou válkou 
v nechvalně proslulé německé firmě IG Farben. Po válce se na tento název v Německu 
raději zapomnělo, ale u nás se používá dodnes. Z odborného hlediska je však tento zažitý 
termín pro polyethylen chybný, ba podle názvoslovné normy zakázaný. 4 Oproti soused-
ním zemím, kde zapůsobila materiálová osvěta, u nás je termín igelit stále používán a dá 
se říci, že se stal lidovým pojmem pro polyetylenové folie. Není tomu jen v Čechách, ale 
i v sousedním Slovensku se tento termín stále používá. Toto potvrdil i slovenský výtvarník 
Michal Moravčík, který se jako jedním z témat zabýval právě fenoménem igelitové tašky. 
Na toto téma uveřejnil článek ve slovenském výtvarném časopise Vlna, jenž jsem si dovo-
lila jako přílohu použít ve své práci. (viz. příloha č. 1) 

Výroba igelitových tašek dnes 

V počátku celého procesu jsou polyethylenové granule, připomínající korálky transpa-
rentní barvy. Tyto granule se vsypávají do barelů, odkud jsou vedeny sací hadicí k přístro-
ji zvaném mísička. V té se přidá v potřebném poměru směs pro zvýšení jejich elasticity 
a barva, která určí budoucí tónový podklad igelitové tašky. Přidávaná barva je v podobě 
barevných granulek. Tyto granulky jsou jednotlivě uložené v pytlích a dle potřeby barev-
nosti se dají i kombinovat. Vzniklá směs míří do tzv. šneku, kde se při teplotě 200 stupňů 
roztaví na tekutou hmotu. Následně se tato směs dostává do speciálního „výfukováčího 
stroje". Tlakem vzduchu zde tavenina vytvoří rukáv z fólie v podobě nekonečné roury. 
Předem se přesně nastaví její průměr a tloušťka. Tento proces vzbuzuje dojem, že se dí-
váme na tekoucí mléčný koktail. Zjednodušeně se dá říci, že se zde vyfukuje mnoho ne-
oddělených dutých igelitových tašek za sebou. Po této části následuje práce na obří cívce, 
na kterou se vzniklá roura navine, nechá zchladnout a speciální ionizační přístroj zdrsní 
povrch fólie. Tato část je významná pro potisk tašek, jelikož jinak by potisk reklamními 
logy, volebními slogany apod. nemohl na taškách držet. Kotouč nové fólie, který čítá asi 

Snadný nákup s „igelitkou", Smíchov, Praha , 2006 

Polyethylenové granule na výrobu igelitových tašek. 
Firma Van Gillern, 1. 5. 2006 

Barva na potisk igletivých tašek, 
firma Van Gillern, 1. 5. 2006 19 



deset tisíc tašek, se přichytí k dalšímu stroji, který nám může zdánlivě připomínat novino-
vou rotačku. Zde se natiskne text nebo obrázek, jenž si klient, který nechal tašky vyrobit, 
předem zadal. Další zařízení tašky nařeže, jejich boky svaří a v horní části vyrazí zpevněný 
otvor neboli ucha. Pokud klient požaduje páskové držadlo, musí se tašky přeložit k další-
mu stroji, kde se ucha přivaří. Takováto taška je dražší, ale má vyšší nosnost. Výroba jed-
né malé série trvá necelou hodinu a firma Van Gillern, kterou jsem navštívila, jich ročně 
vyrobí spolu s obaly na tisíc tun. 

Měla jsem možnost tento proces projít s ředitelem této firmy panem Sejkorou, který mi 
po celou dobu jednotlivé fáze odborně popisoval (viz. fotodokumnetace). 

Vyfukovací stroj, Folie se po připevnění na obří cívku rozpohybuje 
firma Van Gillern, 1. 5. 2006 a vzniká dvouproudý pás neoddělených igelitových 

tašek za sebou, firma Van Gillern, 1. 5. 2006 

Přístroj na potisk obalových folií, 
firma Van Gillern, 1. 5. 2006 

Igelitové tašky v řadě na výrobním pásu, 
firma Van Gillern, 1. 5. 2006 20 



2.3.2. 60.-70. léta 

Plasty prošly od bakelitu dlouhou cestu vývoje. Jen pro zajímavost uvádím, že roku 1958 ve 
východním Německu přispěli k vývoji plastů velkosériovou výrobou prvního vozu s pistovou 
karosérií. Tento automobil, Trabant (lat. druh, průvodce), vyrobený z duroplastu nás prová-
zel až do 30. 4. 1991, kdy byl vyroben jeho poslední kus z celkového počtu 3.690.098 kusů. 
Právě v šedesátých a sedmdesátých letech se věnuje plastickým hmotám největší pozornost, 
začínají se hodnotit jako součást projevu hmotné kultury a vývoj těchto materiálů začíná 
být stále dynamičtější. Plast se stává oslavovaným ušlechtilým materiálem, je považován za 
laciný, užitečný a výhodný prostředek, jak původní surovinu povznést na dokonalý výrobek. 
V těchto letech se tento materiál dostává i do světa výtvarného. Designéři si vybírají z řady 
pistů s celou škálou různých vlastností. Prvním dobytým územím se stává kuchyně. Na trhu 
se objevují plastové dřezy na mytí nádobí, plastový nábytek, přepracovává se a barevně 
oživuje dekorativní design z padesátých let. 

2.3.3. Současnost a futuristické úvahy 

Plasty doslova zaplavily celý svět. Většina spotřebního zboží v sobě obsahuje nějakou 
plastovou součást nebo je alespoň do tohoto materiálu vznosně zabalena. Od okamžiku, 
kdy se ráno vzbudíme a čistíme si zuby plastovým kartáčkem v koupelně z plastické hmoty, 
oblékneme se do trička ze syntetických vláken, ohřejeme čaj v plastové rychlovarné konvici, 
přejdeme byt po laminátové podlaze k plastovému cd přehrávači, vložíme lesklý disk z po-
lykarbonátu a posadíme se do polypropylenového křesla, ze kterého můžeme vychutnávat 
libé tóny při pohledu z plastového okna, nás tento materiál obklopuje jako síť. Ti z nás, 
kteří chtějí být v zajetí syntetických polymerů ještě víc, si mohou například vzít z lednice 
Coca-Colu v plastové láhvi a zavolat svým přátelům z plastového mobilního telefonu 

Dvacáté století nesmírně zrychlilo frekvenci přenášení výsledků vědeckého výzkumu do prak-
tické výroby. „Mezi roky 1940 - 1970 se znásobila světová výroba plastických hmot osmkrát. 
Do roku 2000 se celková produkce zvýšila dokonce dvacetkrát. Před pouhými 15 lety nebylo 
ještě známo 90% z dnešních chemických produktů. Předpokládaný objem výroby plastických 
hmot v roce 2150 by stačil na vytvoření dalšího satelitu Země o velikosti Měsíce. " 7 Futurolo-
gické úvahy mluví o vyvíjení super-plastických materiálů během příštích 50 -100 let, které 
budou antikorozní a zpracovatelné jakoukoliv technologii. 

Reklamní plakát, 1969 

Henry Massonet, 
„Tabouret Tam Tam", 1968 

Futuristická vize 



2.4. VLASTNOSTI A OBLASTI VYUŽITÍ TĚCHTO MATERIÁLŮ 

Plasty a kaučuky představují nejvýznamnější segment výroby a spotřeby z hlediska objemu mezi 
všemi technickými materiály. Těžko bychom hledali, odvětví, kde se syntetické polymery vůbec ne-
používají a kde následně nevznikají plastové odpady. Do výčtu aplikačních kategorií, kde se můžeme 
s plastem setkat, řadíme za sebou: stavebnictví, dopravu, obalovou techniku, elektrotechnický, elek-
tronický a telekomunikační průmysl, dále pak výrobu domácích spotřebičů, zemědělský průmysl, ná-
bytek a čalounictví, zdravotnické nástroje, průmysl rekreačních výrobků, výrobu hraček, astronautický 
a oceánografický průmysl a v neposlední řadě zbrojní průmysl. Plasty, jejichž podstatou jsou makrom-
olekulární látky, které se dají teplem nebo tlakem tvarovat, se staly u výrobců spotřebního a jiného 
zboží velice rychle oblíbeným materiálem především díky svým vlastnostem. Jsou to materiály, které 
se snadno zpracovávají, jsou pružné, pevné, mají nízkou hustotu, jsou omyvatelné, chemicky odolné 
a pomalu stárnou. Jsou výhodné v poměru mezi užitnými vlastnostmi a cenou. Dá se říci, že vznikly 
jako velice výhodná náhražka. „Odhaduje se, že až do současnosti bylo vyvinuto nejméně 15 000 růz-
ných typů plastů (Není zde započítáno veškeré jejich kombinování, kterým bychom se dostali na číslo 
ve stovkách tisíců). Nedávné prognózy předpovídaly, že se sortiment plastů ještě zdvojnásobí. Dnes už 
to není tak jisté, protože potřeba opětného zpracování, tj. snadné recyklace, naopak vyžaduje, aby 
sortiment velkotonážních plastů byl co nej užší. " 8 

Z tohoto je zřejmé, že orientace ve složitém materiálovém světě není jednoduchá. Dnes už vznikají 
mnohá odvětví, především na technických vysokých školách, která připravují odborníky, tzv. mate-
riálové inženýry, kteří se zabývají vlastnostmi nejrůznějších materiálů, jejich životností, druhotným 
zpracováním a pomocí počítačových programů podstupují dlouhou cestu než dospějí k závěrečnému 
výběru materiálu. 

Je přirozené, že člověk, jakožto jediná myslící bytost na planetě Zemi, neustále od úsvitu civilizace 
využívá své vynalézavosti, zručnosti a myšlení k vytvoření materiálů, věcí a prostředků, které umožní 
co nejpohodlnější život. Řešení dopadů našeho konání se však už tak pohodlné nezdá. Od dob, kdy 
se lidé těšily z objevů žárovky, prvního televizoru či vynálezu telefonu, uplynulo mnoho let a my si 
dnes jen stěží dovedeme představit život bez všech vymožeností, které nám naše století nabízí. Stále 
více se vzdalujeme životu úzce spjatému s přírodou, naše komunikace se postupně nahrazuje virtuální 
komunikací díky mobilním telefonům a internetu. Obklopujeme se stále větším množstvím potřeb-
ných i nepotřebných věcí. Přírodní materiály byly nahrazeny syntetickými, a tím se i plastické hmoty 
jakožto nové hmoty staly neodmyslitelnou součástí lidské krajiny a našich životů. Zda je třeba tento 
materiál obhajovat nebo prosazovat je však otázkou. Plasty na ústupu nikterak nejsou a v našem 
umělém světě se plasty budou i nadále hojně používat. Měli bychom tedy myslet především na to, jak 
s tímto materiálem rozumně nakládat. Tím je tedy myšleno i to, kam s plasty když doslouží. 



Ekologická část 

Plastový odpad jako ekologický problém 



3. PLASTOVÝ ODPAD JAKO EKOLOGICKÝ PROBLÉM 

3.1. JAK SE CHOVÁME K NAŠÍ PŘÍRODĚ? 

Už dnes se rozhoduje o tom, v jakém prostředí budou žít příští generace. Uvažujeme o tom, 
co odkážeme našim dětem, jak budou zabezpečeny potravinami, energií, informacemi, ma-
teriály, ale také zda jim nepřipravujeme prostředí, ve kterém budou otroky likvidující dopad 
našeho konzumního života a bezohledného přístupu k našemu okolí. Je ale samozřejmě 
otázkou, zda tento pesimistický způsob uvažování není příliš přehnaný. Každý z nás se jistě 
zamyslel nebo by se alespoň měl zamyslet nad tím, jakým způsobem přispěje k udržení jaké-
si vyváženosti, a snažit se podle svého přesvědčení přistupovat ke svému okolí co nejšetrněji. 
Pojem vyváženosti a hledání rovnováhy, kterou mám na mysli, můžeme v tradičním pojetí 
nalézt u řeckého filosofa Epikura, který se snažil učit své žáky, aby hledali přirozený řád, po-
zemskou duchovní rovnováhu a soustředili se na život tady a teď. Tento řecký filosof, který 
vychází ze Sokratových a Platónových žáků, hledal způsob, jak formulovat etickou zásadu 
tak, aby byla nejen srozumitelná, ale také nezneužitelná. Máme si užívat života, ale je nutné 
korigovat sám sebe a neustále dodržovat (hledat) rovnováhu. 
Mnoho z nás by mi zřejmě oponovalo, že problém odpadů je řešen a jakási opatření existují. 
Avšak to, že produkujeme neúnosné množství odpadů a znečišťujeme jimi životní prostředí, 
je nevyvratitelné. Myslím, že právě v tento moment je na místě poukázat na čísla, která mou 
obavu podpírají. 

3.2. ČÍSLA, KTERÁ JSOU NEVYVRATITELNÁ 

„Světová spotřeba plastů se zvýšila ze zhruba 5 miliónů tun v roce 1950 na dnešních téměř 
100 miliónů tun a ročně se zvyšuje o cca 4 %! Zhruba třetina všech vyrobených plastů se 
používá jako obalový materiál, který se stává odpadem krátce po zakoupení zboží. V České 
republice se ročně vyprodukuje okolo 40 miliónů tun odpadu nejrůznějšího druhu, komu-
nální odpad tvoří asi 10% z tohoto množství. Za rok průměrný občan vytvoří neuvěřitelných 
250-500kg odpadu."  9 

Jiný článek dokládá číslo ještě o něco děsivější. 
„Celosvětová výroba plastů činila roku 2003 cca 176 mil. tun. Z plastů se nejvíce vyrábí polye-
thylen (např. „igelitová" taška), cca 55 mil. tun, což tvoří32,5% z celkové výroby."  10 

Industriální zóna, Čína, 2006 

Konsolidační sklad pro mezinárodní přepravu 
plastového odpadu, 2007 2 4 



„Na naší planetě se každoroční spotřeba plastových sáčků pohybuje v rozmezí 500 miliard 
až jednoho bilionu kusů. Většina igelitu po jednom použití končí na skládkách či ve volné 
přírodě, kde je v podstatě nerozložitelný."  11 

Oproti tomu britští výrobci a obhájci těchto materiálů tvrdí, že většina se recykluje nebo 
je využita ve spalovnách jako zdroj energie. Sáčky podle těchto odborníků tvoří jen jedno 
procento smetí na ulicích a tvoří pouze tři promile odpadu uloženého na skládkách. 

3.3. PROBLÉM IGELITOVÝCH TAŠEK V ČR 

V České republice se statistickými údaji o spotřebě odpadů zabývá Ministerstvo životního pro-
středí, podle kterého se u nás v současné době recykluje zhruba pětina produkovaných plastů. 

Pokud se budeme zabývat především problematikou plastových sáčků, která je stěžejním 
tématem mé práce, asi tento problém nebudeme považovat za nejděsivější. Tento plast je 
ze všech druhů nejlépe recyklovatelný a v podstatě se dá říci, že z ekologického hlediska 
nejméně nebezpečný. Mnoho z nás si jistě nákupy bez igelitových tašek neumí ani představit 
a všichni je doma ukládáme v nemalém množství. Pro někoho z nás představuje igelitová 
taška symbol „kapitalistického luxusu", jiní na igelitovou tašku pohlížejí jako na neestetic-
kou zrůdnost. Další, mezi které patřím i já, dokonce igelitové tašky sbírají a těší se z jejich 
rozmanitých a pestrobarevných variací. 

V souvislosti s plasty, a tedy i igelitovými sáčky a taškami, se často v článcích objevují in-
formace o problematice stoupání ceny ropy. Ropa je nám známa především v souvislosti 
s pohonnými hmotami, ale málokdo ví, že je také nenahraditelnou surovinou pro chemický 
průmysl, tedy i výrobu plastů. K této problematice se váže i článek, ve kterém se hovoří 
o omezování používání igelitových tašek v našich supermarketech. Každý z nás si jistě vzpo-
mene, že při návštěvě obchodního domu Tesco si můžeme při nákupu odebrat zdarma tolik 
igelitových tašek, kolik se nám jen hodí. Jistě je to výhodné, nemusíme platit a ještě máme 
do čeho dávat doma odpadky. Ale kolik stojí supermarkety tento náš pocit svobody, pocit jít 
nakupovat jen s peněženkou? Není na místě tento systém, vzhledem k přírodě, inovovat? 
Mluvčí společnosti Tesco tuto problematiku rozebírá v článku „přiznej se kolik máš doma 
igelitek." (viz. příloha č. 2) 

Jak vidíme, problém igelitových tašek a sáčků nezůstává bez odezvy, ale zároveň se dá říci, 
že řešení je stále jaksi odkládáno ve jménu pohodlí nás zákazníků. Někteří odborníci hovoří 
o zavedení kvalitních tašek, které vydrží několik let a které bychom si mohli nosit do obcho-
dů sami. Problém je však v tom, jakým způsobem veřejnost k takovému chování přivést. 

Tesko tašky, 
smíchovské obchodní centrum, Praha, 2006 

ilijBÉ 
K WS • t. 

Ropné vrty (Irák), 
pohled z letadla, 2007 
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V Irsku nebo Skotsku tento problém vyřešili zdaněním plastových tašek, čímž spotřebu sní-
žili o 90 procent. 

Někdo může jistě namítat, že se o takových záležitostech hovoří stejně jen pod vlivem 
módních trendů, jakými dnes ekologická témata bezesporu jsou. Igelitové tašky, které se 
občas nachází třeba i v přírodě, nejsou přece žádný veliký problém. Proč bychom se s tím 
měli vůbec zabývat? Pro ty, které jsem stále ještě nepřesvědčila, že tak neškodně vypadající 
laciný výrobek jako je igelitový sáček může opravdu někde představovat hrozbu pro životní 
prostředí, uvádím další zajímavá zjištění. Každý rok kvůli plastovým obalům zahynou řádo-
vě stovky tisíc mořských živočichů. Podle organizace Greenpeace plast na hladině Tichého 
oceánu dosud zabil nebo zranil zástupce nejméně 267 živočišných druhů včetně mořských 
ptáků, velryb, želv a tuleňů, kteří jej pozřeli nebo ve větších kusech uvízli, (viz. příloha č. 3) 

3.4. TŘETÍ SVĚT 

Dosud jsme se pohybovali v geografických oblastech, kde tento odpad představuje dis-
kutovaný problém. Pokud se však přeneseme do zemí Třetího světa, zjistíme, že tam už se 
nedá hovořit o problému, ale o opravdové hrozbě. Na úvod je asi nutné připomenout, že 
ročně se množství spotřebovaných igelitových tašek na naší planetě pohybuje v rozmezí 500 
miliard až jednoho bilionu kusů. Pro lidi ze západního světa je toto množství sice děsivé, ale 
díky fungujícímu svozu odpadu se nás tento problém až tak fyzicky nedotýká. Opravdu ji-
nak je tomu v zemích Třetího světa, kde žádná taková opatření nefungují a bez postihu tato 
část planety slouží jako překladiště odpadu z okolního světa. Neexistuje zde politika, která 
by regulovala takovéto problémy, a tamní ministerstva životního prostředí fungují pouze 
v případech, kdy se opravdu něco vážného děje. Jakákoliv preventivní opatření neexistují. 
Lidé se zde s odpadem potkávají na ulicích denně. Igelitové tašky obalují keře a stromy, 
jsou jimi poseté ulice a často jsou velikým nebezpečím pro dobytek, který je omylem spase 
v domnění, že jde o potravu. V Africe se igelitovým sáčkům kvůli všudypřítomnosti na uli-
cích začalo dokonce říkat „národní květina". Ve snaze bojovat s touto „květinou" vznikla 
v posledních letech dosti razantní opatření. Používání těchto sáčků se zakázalo buď zcela, 
tak tomu je např. ve východoafrické republice Eritrea, nebo se mohou užívat pouze sáčky 
o tloušťce stěny větší než 30 mikrometrů. Užívání tenčích sáčků je trestáno v Jihoafrické re-
publice desetiletým vězením a pokutou 9000 liber. (viz. příloha č. 4) 

Měla jsem možnost pohovořit si o této problematice s Maximem Mededou, který pochází 
z afrického města Benin a již 18 let žije a studuje v naší republice. Často se z médií dozví-
dáme o potížích těchto zemí, ale je jiné, pokud se bavíte s lidmi, kteří v těchto podmínkách 

Bangladéš, 2006 

Indie, 2005 
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opravdu vyrůstali. „Je to opravdu veliký problém. Za posledních 20 let se produkce tohoto 
odpadu nepředstavitelně rozrostla. Kamkoliv se vydáte, všude vám v Africe zboží zabalí 
do igelitových tašek. Je běžnou praxí, že lidé svůj odpad zakopávají do vyhloubených me-
trových jam, a soukromé organizace, které se zabývají recyklací, fungují pouze v prostředí 
bohatých vrstev. U nás neexistuje žádná střední vrstva jako je třeba i zde, v České republice. 
V Africe jsou buď bohatí, nebo naprosto chudí lidé, kteří bojují o přežití. Nikdo se o životní 
prostředí těchto spodních vrstev nezajímá. Po nástupu nové vlády v minulém roce se situ-
ace vyvíjí snad pozitivněji. Na školách, které se zákonem z minulého roku stávají dostupné 
všem, se začínají ekologická témata objevovat i v osnovách. Pokud však děti nemají příklad 
v prostředí, kde žijí, je těžké očekávat podstatné změny. " 
(M. Mededa, 3. 1.2006) 

3.5. JAKÁ JSOU TEDY ŘEŠENÍ ? 

3.5.1. Biodegradovatelné výrobky 

Při návštěvě firmy Van Gillern, která se zabývá výrobou igelitových tašek (viz výše), mi byly 
předvedeny nejen tašky polyethylenové, ale sám pan ředitel mi ve své kanceláři věnoval 
tašku vyrobenou z bramborového škrobu. Taška je na první pohled dosti odlišná, má trans-
parentní barvu a liší se i na dotek. V posledních letech se v souvislosti s rozšiřujícími apli-
kacemi polymerů a samozřejmě problematikou ochrany životního prostředí hledají nové 
rozložitelné materiály, které by syntetické polymery nahradily. Výzkumy se proto opět ob-
racejí zpět k přírodě a nacházejí zde řešení. Je to už mnoho let, co vědci objevili jako jeden 
z možných materiálů pro obaly škrob, jehož zdrojem jsou kukuřice, brambory, pšenice nebo 
rýže. V polovině 70. let se poprvé tento přírodní materiál využil a na trhu se objevily fólie, 
které byly až z poloviny plněné škrobem. U takovéto folie je však problém, že polovina se 
v půdě rozloží, ale druhá část z polyethylenu zůstává v půdě i nadále. Je pravdou, že polye-
tylen vlivem slunečního záření podléhá fotodegradaci, nikoli však podléhá rozkladu. Dnes 
už existuje mnoho syntetických materiálů, které splňují svými vlastnostmi podmínku biode-
gradovatelnosti, ale stále nejsou svými vlastnostmi schopny konkurovat při výrobě obalů. 

Při návštěvě firem HBBio a Ekodomova jsem měla možnost pohovořit si o problematice 
a výrobě biodegradovatelných sáčků s panem ředitelem Tomášem Hodkem. Tyto dvě firmy 
se zabývají výrobou a prodejem výrobků z biodegradovatelných materiálů. V jeho podá-
ní jsou tyto materiály, díky své vyšší hustotě, vysoké bariérové schopnosti a elasticitě plně 
schopné konkurovat polyethylenovým sáčkům. Problém, který v tomto případě vyvstává, je 

Výrobky dětí z Afriky, 
prasátko, drát, polyetylenové folie 
(použité igelitové tašky), 2006 

Biodegradovatelný kompostovací sáček, 
firma HBBio, Praha, 16. 3. 2007 



cena tohoto materiálu a nízký objem výroby. Cena jedné biodegradovatelné tašky se pohy-
buje pro konečného spotřebitele okolo pěti korun českých, oproti taškám polyethylenovým, 
jejichž cena se pohybuje v řádu haléřů a většinou je získáváme zdarma. Výroba těchto sáč-
ků prochází stejnými postupy jako výroba polyethylenových folií s rozdílem základní suro-
viny, kterou jsou v tomto případě škrobové granule. Odborníci tvrdí, že pokud bude o tyto 
tašky zájem, jejich cena se podstatně sníží. O tom však zda je tato cena vysoká, lze však 
polemizovat, když si uvědomíme, že zahrnuje náklady celého procesu výroby až po samot-
nou distribuci výrobku. Tato firma nemá zcela zájem vytlačit konkurenční plasty, ale snaží 
se o podporu sběru bioodpadu. Kromě výroby a distribuce těchto výrobků zprostředkovává 
osvětu pomocí výukových programů a seminářů díky, nimž učí, vzdělává a nabádá ke třídění 
a šetrnému způsobu života vůči našemu prostředí. Biodegradovatelnost jejích výrobků je 
testována dle příslušné normy ISO 14855, podle níž se za kompostovatelné označují výrob-
ky, které se rozloží do 90 dnů. 

V neposlední řadě se tedy nabízí otázka, jak si poradíme s produkcí velkého množství plas-
tového odpadu, které začíná být neúnosné? Co je v našich silách udělat? 
V prvé řadě bychom si asi měli položit otázku, zda můžeme něco dělat i my sami, než se 
k nám dostanou bioplasty v podobě běžně dostupného zboží nebo nám supermarkety při-
praví svoje náhradní trvanlivé tašky. Mnoho z nás už přispívá alespoň tím, že doma třídí 
odpad, nezanechává odpadky volně v přírodě a obecně se snaží chovat „slušně". Co se ale 
děje s vytříděným odpadem? Má třídění vůbec nějaký smysl? To jsou otázky, které nám ne-
jednou přišly na mysl. I já sama, jelikož odpad třídím, jsem chtěla na tuto otázku odpověď. 
Navštívila jsem tedy přednášku, kterou firma EKO-KOM, a.s. pořádala pro učitelé a pracov-
níky škol v září roku 2006. Celá přednáška pojednávala o práci této organizace, o odpadech 
a o recyklaci jakožto druhotném zpracování např. i našeho vytříděného odpadu. Termín 
„recyklace" je v poslední době stále více zmiňován, ale mnohým z nás není možná ještě 
zcela jasný. Dovolte mi tedy tento termín trochu přiblížit. 

3.5.2. Recyklace 

„Z ekologického hlediska je nejpřijatelnější formou nakládání s odpady jejich recyklace 
neboli recyklování, tj. proces, při němž jsou použité a odložené výrobky, které by se jinak 
zařadily do proudu tuhého odpadu, sbírány, tříděny, zpracovávány a materiál z nich získaný 
vrácen do užívání."  12 

Vzhledem ktomu, že předmětem mé práce je především plast a plastový odpad, rozdělím 
ještě recyklaci právě tohoto materiálu. 

Kukuřičné granule na výrobu biodegradovalených 
produktů, firma HBBio, Praha, 16. 3. 2007 

Biodegradovatelné sáčky (vyrábějí se pouze ve 
dvou barevných provedení - černá, krémová), 
firma HBBio, Praha, 16. 3. 2007 
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Recyklace plastů je proces, při kterém jsou použité a odložené plastové výrobky, které by 
se jinak zařadily do proudu tuhého odpadu, sbírány, tříděny, zpracovávány a materiál z nich 
získaný vrácen do užívání. Recyklace plastů je poměrně složitá a dělí se na mnoho způsobů. 
Pro účely této práce ale stačí vysvětlit si 4 základní druhy. 

„Fyzikální recyklace (physical recycling) je proces, při němž se z plastového odpadu získává 
nový materiál nebo složky nového materiálu a při němž neprobíhá záměrně vyvolaná che-
mická reakce. "13 

Chemická recyklace (reconstutition of plastic waste) je chemický nebo tepelný rozklad dru-
hově tříděného plastového odpadu na jednoduché sloučeniny, obvykle monomery, z nichž 
se chemickými procesy připraví nový materiál. "  14 

Surovinové zhodnocení plastů (Transformation of plastic waste into raw materials) je 
přeměna plastového odpadu, většinou smíšených plastů, na základní surovinu chemického 
průmyslu nebo na paliva tepelným rozkladem, hydrogenací či podobnými procesy. "  15 

Energetické zhodnocení plastů (Transformation of plastic waste into energy) je spalování 
plastového odpadu, většinou smíšených plastů, a využití energie obsažené v materiálu pro 
výrobu tepla a elektřiny."  16 

Má recyklace viditelně smysl ? 

To, že třídění odpadu má smysl, dokládá mnoho článků jednotlivých odborníků a odbor-
ných organizací. Uvádím některé z nich. 
„Podíl plastů v netříděném odpadu s tříděním klesá, (i u nás) v západní Evropě to bylo roku 
2000 o 7-8 hm% plastů, tj.cca 20 objemových, 70 % bylo skládkováno. "  17 

Právě skládky jsou tím nejméně hospodárným a nejméně ekologickým způsobem, jak s od-
pady nakládat. Měla jsem možnost navštívit přednášku pana Prof. Ing. Vratislava Ducháčka, 
Dr.CSc., kde se vyjádřil k prognóze využívání plastového odpadu v budoucnu. „Lze před-
pokládat, že vývoj v hospodaření s plastovými a pryžovými odpady povede ve výhledu do 
dalšího desetiletí od současných 60% skládkování, 30% spalování a 10% fyzikálního a che-
mického recyklování k poklesu skládkování na 20% a vzrůstu podílu recyklování a spalová-
ní na přibližně 40% v obou případech. "  18 

„Česko obsadilo v loňském roce 2006 první místo v Evropské unii v recyklaci plastových 
obalů. I v přepočtu na jednoho obyvatele vyprodukovali Češi nejméně nerecyklovaných 
obalů. Vychází to z údajů Evropské komise. Každý Čech v průměru loni vytřídil přes 43 ki-
logramů odpadu."  19 

Plastové výrobky 
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Třídění plastového odpadu 

Dotřídění plastového odpadu 

Recyklace plastového odpadu 
(recyklační linka) 
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3.6. EKOZNAČENÍ VÝROBKŮ 

Při nákupu, zvláště potravin, se setkáváme na obalech s mnoha značkami, o kterých ani 
nevíme, co nám vlastně chtějí říci. Jedním druhem značek, se kterými se můžeme setkat, 
jsou ekoznačky. 

Rádoby ekologických značek vzniklo do dnešní doby nespočet, ale skutečných ekologic-
kých známek, které jsou uznávány i v mezinárodním měřítku, je jen několik. Vše začalo 
v 60. a 70. letech, kdy se pomalu začínají profilovat skupiny spotřebitelů, pro které není 
důležitá jen nízká cena a dostupnost, ale dávají přednost produktům, na jejichž výrobu, 
obsah nebo obal se váže jiný aspekt - většinou neekonomický. Asi nejvýraznějším projevem 
podpory informovanosti a orientace mezi produkty je okruh značek, které vypovídají o ur-
čitém environmentálním uvědomění výrobců a jejich potřebě toto uvědomění zviditelnit. 
Ekoznaček je mnoho, ale není předmětem této práce je všechny vyjmenovat a věnovat se 
jim. Uvádím pouze vybraná značení a v poslední řadě se věnuji značkám, které ekoznačka-
mi v pravém smyslu nejsou. V závěru této části se krátce věnuji designérům, vzniku „zele-
ného designu" a „ekodesignu". 

Světové značení 
Každý stát má většinou jen jednu oficiálně uznávanou ochrannou známku, která pak ga-

rantuje, že výrobek během celého svého životního cyklu - od výběru surovin přes výrobu, 
distribuci, používání i likvidaci - je k životnímu prostředí šetrnější. 

Mezi uznávané ekoznačky patří například německý modrý anděl, nejstarší ekologická 
známka udělovaná od roku 1978, nebo bílá labuť, společná značka skandinávských zemí, či 
symbol květiny zavedený Evropskou komisí v roce 1992. 

Značení v české republice 
V České republice se situace i v této oblasti od dob totalitního režimu v mnohém změnila. 

V té době bylo u nás značení výrobků zcela odlišné a zdaleka nebylo tak přísně definované 
a kontrolované. Pokud budeme hovořit o plastových výrobcích, je oproti době před revolucí 
dnes povinností každé výrobní firmy označit výrobky přesně podle druhu plastu. Každý druh 
musí mít zároveň jiné identifikační číslo a jiné značení. Značky nás informují nejen o samot-
ném výrobku, ale i o jeho obalu (někdy pouze o obalu). 

V České republice byl systém ekoznačení zaveden z iniciativy Ministerstva životního pro-
středí a Ministerstva hospodářství. Souhlas vlády kjeho realizaci byl dán vládním usnesením 
č. 159 ze dne 7. dubna 1993. Na základě tohoto usnesení byl 14. dubna vyhlášen Národní 



program označování ekologicky šetrných výrobků. 
U ekoznačení na našem trhu existuje zmatek o to více, že se stává reklamním tahem a stra-
tegií, jak přesvědčit zákazníka, že právě tento výrobek je ten „nejekologičtější". Definovat, 
co je ekologické a co není, je nesmírně obtížné. 

V České republice stát garantuje nezávadnost a šetrnost výrobků vůči životnímu prostře-
dí a spotřebiteli prostřednictvím dvou značek, a to značkou pro ekologicky šetrný výrobek 
a značkou pro produkt ekologického zemědělství Pro - Bio.Tyto značky jsou udělovány na 
základě směrnic Ministerstva životního prostředí. 

Ekologicky šetrný výrobek 
Označení „Ekologicky šetrný výrobek" dostanou pouze produkty, které splňují přísné 

ekologické požadavky. Posuzuje se „provoz" výrobku (emise, spotřeba energie, uvolňování 
prchavých látek), jeho životní cyklus (z čeho je výrobek vyroben, jak se likviduje, spotřeba 
energie a surovin na výrobu) i obal. Značka vypovídá o tom, že daný výrobek je ve své kate-
gorii „ekologičtější", než ostatní obdobné výrobky. Známka smí být používána pouze v jed-
nobarevném - zeleném nebo černém - provedení. 

Pro - Bio 
Značkou BIO jsou označeny kontrolované produkty z ekologického zemědělství. Značka 

BIO (která je zároveň nositelkou státního označení „Česká kvalita") je pro spotřebitele zá-
rukou, že při jejich produkci nebylo použito umělých hnojiv, pesticidů, geneticky modifi-
kovaných organismů ani jiných stimulátorů, hormonálních látek či jiných chemických látek 
uměle vylepšující barvu, vůni či chuť potravin. Tato značka také zaručuje, že produkty byly 
kontrolovány na každém kroku od výrobce až ke konečnému spotřebiteli. Pravé a certifiko-
vané biopotraviny jsou označené grafickým znakem BIO (případně jeho schválenými modi-
fikacemi) s nápisem "Produkt ekologického zemědělství". 

O udělení těchto značek by měli mít výrobci zájem, jelikož značky informují kromě ekolo-
gické informace také o tom, že výrobek je svými funkčními vlastnostmi srovnatelný s konku-
renčními výrobky - je tedy kvalitní. Bohužel v praxi to tak není a často se výrobci odvolávají 
na nedostatečnou propagaci programu, na příliš složitou a dlouhodobou cestu získávání 
této značky a v nejhorším případě se uchylují k dobrovolnému značení, kdy na své výrobky 
tisknou falešné a nepravdivé etikety. 

PRODUKT EKCXOGOtHD 2EWÍEÍISIV1 
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Další ekoznačky 

Fair trade 
Fair Trade je anglický výraz pro spravedlivý obchod a představuje celosvětové hnutí, které 

se do mezinárodního obchodu snaží vrátit základní etická pravidla a principy. Základními 
pilíři Fair Trade je ekonomická udržitelnost (výrobci dostávají cenu odrážející vynaložené 
úsilí a umožňující důstojné živobytí), sociální podpora (zaměstnancům je zaručena zákonná 
minimální mzda a je vyloučena nucená a dětská práce) a ekologická únosnost (výroba šetr-
nější k životnímu prostředí). 

Králíček 
Tuto značku používají někteří výrobci v Evropě, především v Anglii. Používá se pro kosme-

tiku, která nebyla testována na zvířatech. Podle našich zákonů, pokud výrobce, či dovozce 
uvádí na obalu informace o testování či netestování na zvířatech, musí také uvést, zda -li se 
informace váže pouze k finálnímu výrobku nebo i k použitým surovinám. Šampony a mýdla 
označené touto značkou vám dávají záruku, že je nikdo nelil do očí pokusným králíkům. Infor-
mace se však neváže automaticky i na výchozí suroviny pro výrobu těchto mýdel a šamponů. 

Co nejsou ekoznačky 
Existuje mnoho symbolů, které se tváří jako ekoznačky, ale ve skutečnosti jimi nejsou. 

Jsou to především značky vztahující se pouze k obalu, jako je třeba Zelený bod, Ecopack, 
Odhazující panáček a další značky. Jejich pozitiva jsou jiná než je ohled na životní prostředí, 
většinou jsou to symboly vypovídající o složení obalu. 

Zelený bod 
Velmi často je chápán jako ekoznačka, kterou ve skutečnosti není. Značka se vztahuje 

pouze k obalu, nikoli k výrobku, a říká, že výrobce obalů zaplatil servisní poplatek do ná-
rodního systému za zpětný odběr obalu k recyklaci na území státu. Recyklace se ale děje 
pouze v případě, že obal je odhozen do zvláštních kontejnerů nebo odevzdán do sběrných 
dvorů. Úspěšnost záleží na spolupráci s obcemi a na tom, jak se konkrétně oddělený sběr 
obalů provádí. Bohužel ani tento systém nezaručuje recyklaci všech použitých obalů, velká 
část se skládkuje a spaluje. Ö 



Ecopack 
Vztahuje se pouze k obalu a někdy dokonce jen kjeho části.Kritéria udělení jsou ale nejas-

ná a neveřejná. Jde o jakýsi mezistupeň mezi skutečnou ekoznačkou, garantovanou přísný-
mi pravidly a udělovanou nezávislou organizací (obvykle ministerstvem životního prostředí), 
a mezi ekoznačkou, kterou si výrobce sám vymyslel. 

Odhazující panáček 
Tato nejčastěji používaná značka upozorňuje na to, že použitý obal se má odhodit do 

příslušné nádoby na odpad. Na obalech se objevuje, protože zákon o odpadech ukládá vý-
robci za povinnost uvádět na obalu doporučený způsob využití či zneškodnění. Výrobce nás 
vlastně nabádá k něčemu samozřejmému; nemáme odpad pohazovat okolo sebe. Současně 
nám ale také nepřímo říká, že pro obal nezajistil žádnou recyklaci, a tím tato značka může 
být zároveň chápána jako anti-ekoznačka. 

Trojúhelník s nevyplněnými čarami 
Označuje obaly, které se recyklují nebo byly zhotoveny z recyklátu. 

Trojúhelník s černými čarami 
Je pro výrobce povinností, která vyplývá z normy ČSN 770052-2. Podle této normy musí 

být na každém výrobku vyznačeno, ze kterého materiálu je vyroben. Takové označení pak 
usnadňuje recyklaci. Neznamená to ale, že jej někdo skutečně recykluje, a nedává návod, co 
s ním má po použití udělat spotřebitel. 



3.6.1. Problém ekologie v rukou designérů. 

Obaly produktů, reklamy na obalech, značky, loga, vizuální a propagační kampaň. Veškeré tyto 
pojmy jsou dnes neodmyslitelně spjaty s grafickým designem a tržní charakter naší společnosti ovliv-
ňuje značnou část grafické tvorby ve všech oblastech. Dá se říci, že v dnešním přehlcení výrobky hra-
je obal při koupi jednu z hlavních rolí. Většina lidí si to ani neuvědomuje, ale naše vizuální vnímání 
je při nákupu v supermarketech na prvním místě. Často je pro nás právě obal „kritériem určujícím 
kvalitu výrobku". Je právě na designérech, s jakým přístupem k vytvoření obalu přijdou. 

Zelený design a ekodesign 

Již v sedmdesátých letech se v důsledku negativních dopadů rostoucího konzumu průmyslově 
rozvinutých zemí začíná stále více klást důraz na zodpovědnost designérské profese. U výrobků 
musí nyní průmyslový design myslet nejen na ergonomické parametry (tvary přizpůsobené co nej-
více tvaru lidského těla) a bezpečnost, ale také především na trvanlivost a ohleduplnost k životní-
mu prostředí. 25 Právě v sedmdesátých letech se objevuje tzv. „zelený design". Jeho programem 
bylo poukázat na plýtvání předešlých padesátých, šedesátých let a reagovat na narůstající problé-
my životního prostředí. Zelený design podporuje používání recyklovaných, biologicky degradova-
telných materiálů a využívá alternativních zdrojů energie. Roku 1970 se v USA uskutečnila první 
akce „Den Země", která se dodnes vždy 22. 4. opakuje po celém světě. Tehdy její organizátoři 
požadovali využívání obnovitelných zdrojů energie, recyklování materiálů a odpadů a odstranění 
chemikálií, které ničí ozónovou vrstvu Země. V následujících letech osmdesátých se díky tlaku „ze-
leného myšlení" legislativa pozvolna zaměřuje na ochranu životního prostředí. V této době vzni-
kaly výstavy a aktivity zabývající se konceptem zeleného designu. Mezi ně patřila i výstava roku 
1986 v londýnském Design Centre. 

O něco později vznikl komplexnější „Ekodesign". Na rozdíl od zeleného designu ekodesign 
analyzuje celý životní cyklus výrobku. Počínaje energií a výrobními zdroji, konče energií a zdroji 
nutnými na odstranění výrobku po jeho použití. Ekodesign aplikuje širší pohled na environmentální 
problémy a pokouší se je řešit interdisciplinárně. V těsné blízkosti ekodesignu se vynořuje myšlenka 
trvalé udržitelnosti, jejímž cílem je přijímání takových řešení současných potřeb, které by neohrožo-
valy zdroje budoucích generací a jejich možnosti řešit vlastní problémy. 

Snažila jsem se zjistit, jaký výtvarník se podílel nebo navrhl ekologické značení u nás. Po dlouhém 
pátrání jsem zjistila, že veškeré značky jsou převzaté. Nenašla jsem nikoho, kdo by nějakého výtvar-
níka znal, dokonce jsem ano nezjistila, zda ekoznačky výtvarníci vůbec vytvořili. Toto téma by se 
mohlo stát zajímavým při práci s dětmi a mohlo by být zadáním práce pro výtvarnou výchovu. 



Výtvarná část 

Plasty ve světě výtvarného umění 



4. SPOJENÍ S VÝTVARNOU ČÁSTÍ 

Proč jsem do této chvíle toto téma pojímala tak široce? Proč jsem se zabývala ekologický-
mi problémy a environmentální výchovou? Co má chemicko - technologická stránka tohoto 
materiálu nebo výroba igelitových tašek společného s výtvarným uměním? 

Na první otázku odpovím velice jednoduše. Jak už jsem v první části uvedla, mé studium 
směřuje k práci učitele, a tak bylo mým cílem pojmout toto téma v co nejširším záběru a do-
zvědět se co nejvíce informací, které budu moci předávat dál. 

K druhé otázce bych uvedla, že jedním z požadavků v zadání mé práce bylo splnění soci-
álně - ekologického aspektu. Problémy životního prostředí, rasismu, sociální nebo válečné 
jsou dnes často diskutovaným tématem, a proto je jistě důležité na ně neustále upozorňo-
vat. Naše životní tempo se stále více zrychluje, lidé jsou přesyceni informacemi, řešíme stále 
více pouze své problémy a na problémy globálnějšího charakteru jaksi nezbývá čas. Ulice 
se zaplňují blikajícími reklamami, které nás vybízejí k utrácení našich peněz za nesmyslné 
množství věcí. Stále více lidí trpí psychickými nemocemi, jsou deprimovaní z nedostatku pe-
něz, blahobytu, krásy, která dnes určuje naší pozici v tomto vyumělkovaném idealizovaném 
světě bohatých. Médium jako je televize „ovládá naší mysl" a pravdivé informace se v zá-
plavě médií těžko hledají. Nejsme schopni odhadnout, kam se tento způsob života, který se 
jako rychlík řítí nekontrolovatelně vpřed, dostane a naše nejistoty se přirozeně přenášejí 
i na naše děti. Právě ekologie a environmentální výchova se stala v mé práci podstatnou 
spojovací linkou. Směrovala jsem k tomu svou vlastní výtvarnou činnost i práci didaktickou, 
která je popsána v závěru. Myslím, že právě výtvarníci mají obrovskou možnost výrazným 
způsobem upozornit na jakékoliv problémy prostřednictvím svého výtvarného vyjádření. 

Na poslední otázku bych odpověděla, že ve zdánlivě vzdálený oborech jako je právě che-
mie a výtvarné umění můžeme často najít mnoho společného. Mnoho z nás jistě překvapí, 
že právě na katedře polymerů je jedním ze studijních předmětů restaurátorství. A to už 
nám je z výtvarné oblasti jistě blízké. Studium barev a tiskařských technik, jež se využívají 
např. při tištění polyethylenových folií, je právě předmětem tohoto oboru. Pestře barevné 
výrobky z polyethylenu, hlavně nejrůznější tašky, sáčky či kelímky, dnes patří k nejběžnějším 
předmětům, které v našem každodenním životě hojně používáme. Igelitové tašky se stávají 
vítanou plochou pro nejrůznější reklamy. Málokdo však tuší, že z technologického hlediska 
je barevný potisk těchto materiálů poměrně náročný. Polyetylen, stejně jako jeho blízký 
příbuzný polypropylen, je totiž plast velmi „nepolární", silně hydrofobní (odpuzující vodu) 
a chemickými i fyzikálními vlastnostmi se značně podobá třeba parafinu nebo teflonu. Pro-

„pitlik" 
foto: Simon Vahala © 2007 
www.vahala.org - photography & illustrations 
copyright 2006 allrightsreserved 

„igelitová kaligrafie" 
foto: Saša Dobrovodský, 
pražské nábřeží, 2006 

36 

http://www.vahala.org


to bez speciální povrchové úpravy na něm nedrží dobře žádné barvy, stejně jako by nedržela 
žádná barva třeba na teflonové pánvi. Před potiskem je nutné zvýšit tzv. povrchové napětí, po-
vrchový elektrický náboj, případně i chemické složení povrchu polyethylenu, čehož se dosahuje 
kontrolovaným ožehnutím plamenem, působením ozonu nebo nejčastěji působením korony. To 
je elektrický výboj vznikající při velmi vysokém napětí, který povrch polyethylenu „bombarduje" 
elektrony. Ty pak způsobí vznik radikálů, následné změny chemických vazeb a oxidaci, jejichž 
výsledkem je podstatně lepší adheze neboli přilnavost barev. 

4.1. VÝTVARNÁ ČÁST 

Jelikož vstupujeme do části výtvarné, je jistě na místě, abych uvedla, jakým způsobem jsem 
o mém tématu „umění z odpadu" přemýšlela právě z pohledu výtvarného. Nejprve jsem si polo-
žila otázku, jak pojem odpad ve výtvarném umění chápu já. Jistě bychom našli mnoho způsobů, 
jak na tento problém nahlížet. Já jsem se zabývala především dvěma přístupy-odpadem jako vý-
tvarnou produkcí našich umělců, odpadem chápaným jako psychický odpad. Druhým přístupem 
byl odpad jako materiál, který se našim umělcům nabízí právě pro tvorbu samotných děl. Obojí 
by by i o zajímavé, ale rozhodla jsem se pro pohled druhý. Je mnoho materiálů, které naši umělci 
při své práci využívají, ale mě zajímali pouze ti, kteří pracují právě s plastem a plastovým odpa-
dem. Má práce se během času proměňovala a svůj původní záměr, kterým bylo najít výtvarné 
umělce, kteří využívají plastový odpad, a tím ho ve svém díle „recyklují", jsem následně rozšířila 
o výtvarníky, kteří využívají tento materiál, aniž by se jednalo o odpad. U těchto umělců jsem se 
zaměřila na díla, kde jsem cítila, že mají k mé práci blízko nebo ji nějakým způsobem doplňují. 

Proč jsem se dostala i do oblasti, kde se s tímto materiálem pracuje a nemluvíme zde o odpadu 
a následném znovupoužití? Zajímala jsem se o výtvarníky žijící u nás a musím bohužel konstato-
vat, že práce s plastovým odpadem není příliš rozšířená. Je pravda, že téměř každý výtvarník si 
práci s tímto materiálem vyzkoušel, ale o dlouhodobé etapě můžeme mluvit jen u několik jmen. 
Když budeme hovořit o práci s plastovým odpadem, náš seznam výtvarníků se ještě zúží. Pokud 
budeme hledat nějaký ekologický a recyklační záměr, pak se dostaneme opravdu jen k hrstce. 
Toto konstatování není výtkou, jen se domnívám, že ekologická problematika je v dnešní době 
natolik vážná, že by dnešní umělci měli mnohdy svým dílem na ni poukazovat. Tento přístup by 
řešil i jeden z dalších problémů dnešních umělců, a to propast mezi obecnou veřejností a společ-
ností „uměleckou". Většina výtvarníků interpretuje a řeší ve svých dílech především své nitro, 
své pocity, což je jistě přirozené, ale pro mnoho lidí se stává současné umění nesrozumitelné. 
A právě například oblast ekologie a životního prostředí by mohla tuto propast překlenout. To už 
se ale dostáváme k jiné problematice než je předmětem této práce. 



4.2. VÝSTAVY V ČR, KTERÉ PŘEDSTAVILY PLASTOVÉ HMOTY 

Pojďme se nyní společně vydat k významným momentům, kdy se plast dostal do popředí 
zájmu ve výtvarném umění i u nás. 

4.2.1. 50. léta - období po Světové výstavě Expo58 
V 50. letech plast pronikal téměř do všech odvětví. Byl oblíben především díky svým vlastnos-

tem, jakými je omyvatelnost, lehkost, barevnost a v neposlední řadě cenová dostupnost. Pokud 
však zůstaneme u sledování práce s plastem u nás, je nutné podotknout, že se zde projevoval 
nedostatek surovin a tedy i plastů. Oproti jiným zemím se tyto materiály vyráběly jen v ome-
zeném měřítku a musely být dováženy. I přesto, díky průmyslovým výtvarníkům, (dnes nazýva-
ným designovým návrhářům) vzniklo nespočet dodnes ceněných průmyslových výrobků. 

Otakar Diblík, 
návrh karoserie pro Škodu 440 
(výzkumný úkol pro novou laminátovou karosérii, 
který nebyl zrealizován), 50. léta 

„Prší, prší, jen se leje, ale my jsme proti dešti pojištění. Od 
těch dob, co máme igelitové pláště, není pro nás déšt už 
postrachem, není nebezpečí, že promokneme na kůži tře-
bas v nových šatech, že si nezničíme klobouk nabo účes. 

Na podzim i na jaře nosíme igelitový plášť s sebou v kabe-
le nebo v aktovce, mnozí z nás mívají jeden doma a druhý 
v dílně nebo kanceláři, pro tak zvané neočekávané případy. 
Bez igelitového pláště si už nedovedeme představit výlet 
ani dovolenou". 

Katalog: DOMOV KRÁSA ZDRAVÍ, č.79/1, Str. 44, 50.léta 

Stanislav Lachman, 
zásuvky organického typu, 50. léta 

Rudolf Vacek, fén, začátek 50. let 

Stanislav Lachman, 
holící strojek, 50. léta 

Otakar Diblík, 
Knipl pro letoun, konec 50.let 
(na tehdejší dobu byl tvarové výjimečný) 38 



S avantgardním užitím plastů je u nás tato doba také neodmyslitelně spjata zejména s tzv. 
bruselským obdobím, tedy dobou po Světové výstavě Expo58 v Bruselu. Návrháři se v té-
to době předháněli v rozmáchlých aplikacích polyesterových skelných laminátů (například 
skořepinová křesla tvaru přerostlé škeble), vrstvených hmot typu umakartu (umakartové 
kuchyňské pulty, stolky ledvinovitých, jaterních či jiných útrobních forem na třaslavých ko-
vových nožkách) a koženky (tento typ vícevrstvé fólie, na bázi měkčeného PVC, nás ostatně 
provází na každém kroku dodnes). Vznikají plastové židle M. Sépové nebo M. Navrátila. 
Světová výstava Expo58, jež umožnila představit i naše výrobky a významné umělce, nevě-
novala pozornost syntetickým materiálům téměř žádnou. Uvádím ji zde pouze jako dobový 
zlom, který odstartoval práci s plastem a širší povědomí o tomto materiálu i u nás. Bohužel 
v důsledku totalitního režimu v naší zemi se v oblasti umění projevovalo velké zaostávání za 
západním světem, a tak podmínky pro naplnění uměleckých vizí nebyly příznivé. 

4.2.2. Výstava „Artchemo 68/69" 

Plastové materiály u nás dostávaly významnou šanci v 60. letech. Právě v této době si plas-
ty našly díky italským a francouzským designérům své definitivní místo v moderní kultuře 
a staly se prominentním materiálem pop-artové doby. Ve filmech žánru science fiction z 60. 
let byla budoucnost neodmyslitelně spjata s organickými hladkými tvary plastových deko-
rací. V důsledku této vlny vzniká myšlenka, jak představit tento materiál v práci výtvarných 
umělců i u nás. Roku 1968 dochází k jejímu naplnění nebo snad přesněji řečeno k pokusu 
o její naplnění. Jen těžko se dnes může určit, kdo byl tím prvotním nositelem celého nápadu 
vytvořit v Pardubicích poněkud tajemně označovanou akci Artchemo 68, jejímž cílem bylo 
podpořit zájem o plastické hmoty a představit významná jména tehdejší umělecké scény 
v souvislosti se syntetickým materiálem. Tajemný název této akce v sobě nese něco dosud ne-
známého a nového. Výtvarné symposium představovalo syntézu společné práce chemických 
odborníků, dělníků, vědeckých inženýrů a umělců, tedy propojení vědy a umění. Pardubice 
se po dlouhé době stávají střediskem soudobého výtvarného umění hlavně díky výraznému 
zastoupení chemického průmyslu. Myšlenka zorganizovat opakující se pracovní setkání vý-
tvarných umělců v podobě výtvarného symposia nebyla zcela nová, ale představit práci s ta-
kovým materiálem jako je plast a věnovat tomuto materiálu a výrobním technikám takovou 
pozornost, to dosud u nás v historii předvedeno nebylo. Důvodem nebyl jen vliv tehdejšího 
politického režimu, ale hlavně přístup samotných představitelů průmyslu. Ti do této doby vě-
novali pozornost umělcům jen v případech, kdy cítili přímý užitek a prospěch pro svou firmu. 
Například v podobě sériově vyráběného zboží. Nebyla zde ani pomoc v podobě mecenášů, 

Miroslav Navrátil, 
plastová montovatelná židle, 1959 
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kteří by podporovali naše umělce, a tím alespoň trochu pomohli k rozvíjení kultury. 17.7. 
1968 se však díky mnoha pozitivním okolnostem zahájil první ročník tohoto sympozia, jehož 
původní ambice byly dosáhnout mezinárodní uznání. V tomto ročníku se představili umělci: 
Josef Jankovič, Věra Janoušková, Karel Malich, Karel Nepraš, Miloš Ševčík a Miloš Urbásek. 
Důraz byl kladen především na názorovou vyhraněnost a odlišnost umělců. 

Na přípravě a realizaci se podílelo mnoho osobností a není předmětem této práce zde 
vyjmenovat všechny. Důležité je ovšem zmínit hlavního organizátora a komisaře sympozia, 
kterým se stal PhDr. Jaromír Zemina z Národní galerie v Praze. Doktor Zemina vybíral a do-
poručoval účastníky a následně zahajoval výstavu ve Spálově galerii. Dále bych zmínila Jiřího 
Tomana (zástupce komisaře), Františka Kyncla (koordinátor), Ing. Bohumila Svobodu (odbor-
ný poradce) a mnoho dalších. 

Z dochovaných zápisů porad a dopisů účastníků vyplývá, že Artchemo provázely od počát-
ku veliké problémy. Není se čemu divit, protože realizovat takovýto projekt v atmosféře doby 
kolem roku osmašedesát nebylo opravdu jednoduché. Bohužel ale nejen složitá politická si-
tuace byla důvodem, proč musela být 21. 8. 1968 celá rozpracovaná akce přerušena. Náročná 
spolupráce s technology a dělníky, nedostatek odborných poradců a zřejmě celkový nezájem 
napomáhat umělcům při řešení technologických postupů vedlo k celkové skepsi a nechuti 
nadále v takové atmosféře pracovat. Někteří umělci si svá díla odvezli domů a tam svá díla 
dokončili.V původním katalogu, který byl vytvořen pro toto symposium, je v projevu komi-
saře jasně cítit jeho zklamání a nechuť nadále se v této činnosti jakkoliv angažovat. Když 
jsem tento katalog měla možnost porovnat s textem v katalogu Artchemo 1968/1969 (z roku 
1995) vzniklém o pětadvacet let později, musím přiznat, že bych doporučila všem přečíst si 
i ten původní. V ničím se neliší, pozdější katalog obsahuje a potvrzuje veškeré informace 
z katalogu prvního. Skepse a skleslá nálada je z textu cítit i po tolika letech. I přes všechny 
komplikace zájem umělců zúčastnit se tohoto symposia nepolevil. Právě toto asi dodalo sílu 
organizátorům, kteří se rozhodli uspořádat druhý ročník, který byl zahájen 4.8.1969. Zde se 
představili umělci: Jan Hendrych, Stanislav Kolíbal, Václav Mergl a Rudolf Voldán. Jako hosté 
byli pozváni Jiří Bielecki a Dalibor Chatrný, kteří z technických a organizačních důvodů své 
projekty v Pardubicích nerealizovali, ale existují studijní kresby a modely, podle kterých měla 
vzniknout jejich díla. Bohužel i tento druhý pokus skončil neúspěchem a se smutkem nezbý-
vá než konstatovat, že kvůli obdobným problémům jako v ročníku prvním. Dovolte mi uvést 
výňatek z dopisu, jenž napsal komisař PhDr. Jaromír Zemina v květnu 1970 zodpovědným 
institucím do Pardubic. Tyto instituce měly původně výtvarným umělcům při práci napomá-
hat. „Za naznačeného stavu nechceme se již déle starat o věc, která i na nás vrhá hanbu bez 
spolehlivé záruky, že dojde k nápravě. Akce dospěla do stadia, kdy je třeba zcela zásadního 



rozhodnutí: buď pokračovat, nebo akci definitivně uzavřít. Jakékoli další kompromisy, např. 
roční přestávka, tu nejsou možné. Pro první řešení mluví naděje na podstatné obohacení kul-
tury v Pardubicích jedinečným podnikem, jehož význam by mohl přesáhnout hranice kraje 
a snad i hranice naší země. Řešení druhé může Pardubicím přinést jen pocit porážky. Jestliže 
se ti, na něž se obracíme, rozhodnou pro první alternativu, bude ovšem Svaz českých výtvar-
ných umělců jako ochránce uměleckých zájmů po dosavadních zkušenostech bezpodmínečně 
trvat na podrobných písemných závazcích všech zúčastněných institucí se jmény odpověd-
ných osob a samozřejmě také na dodržování těchto závazků. Když se neosvědčily nepsané 
úmluvy, je třeba sáhnout k nepopulárním, ale účinnějším opatřením. "20 (J. Zemina, 1970) 

Celá práce se nakonec po všech těchto nesnázích představila ve formě výstavy 11. června 
1970 ve Špálově galerii v Praze. Zde bylo možné vidět veškerá díla zastoupených umělců, 
kteří v obou ročnících pracovali. Uvádím zde pouze jeden objekt výtvarníka Miloše Ševčíka, 
který svou práci realizoval na prvním ročníku tohoto symposia roku 1968. 

Miloš Ševčík (*27. 6. 1939 v Klatovech) 

Práci, kterou jsem vybrala, vytvářel Miloš Ševčík z akrylátového skla UMAPLEX. Tento ma-
teriál mechanicky opracovával a za tepla tvaroval.Tvary pak následně spojoval akrylátovým 
lepidlem. Práce s umělou hmotou byla pro tohoto výtvarníka něčím novým a poprvé se na 
Artchemu zabýval prostorovou tvorbou. Miloš Ševčík je známý spíše jako grafik (hlavní cena 
na mezinárodním Bienále kresby V Plzni 2006) nebo později jako malíř. Většina jeho inspi-
race vychází z přírodních procesů, přelom šedesátých a sedmdesátých let naznačuje inspiraci 
v tvarech organické a anorganické přírody. Jeho dílo, které na Artchemu vytvořil, označuje 
většina lidí jako „bubliny z umělé hmoty". Já tyto objekty zasazené do krajiny cítím jako 
výdechy, co z krajiny vychází. Působí na mě křehkým dojmem, jakoby krajinu dotvářejí a kon-
trastují svou barevností. Tím, že jsou bez názvu, nabádají naší fantazii. Na tehdejší dobu je 
obdivuhodné absolutně nadčasové provedení těchto objektů. 

Výtvarníka pana Ševčíka jsem navštívila v jeho bytě v Praze 8 v Mysliveckého ulici č.12. 
Pan Ševčík mi ochotně poskytl veškeré informace o průběhu akce v Pardubicích. On sám 
se tehdy uchýlil do chemické továrny v Semtíně, což je nedaleko Pardubic, kde vytvářel své 
plexisklové bubliny. Právě tady zhotovil s pomocí přidělených dělníků své formy v teplo-
vzdušné peci při 200stupňové teplotě. K peci vedla tlaková potrubí, díky nimž se roztavený 
materiál vydul do forem. 

Miloš Ševčík, 
Bez názvu 
plexisklo, 30 x 100 x 60cm, 1970 

Miloš Ševčík, 
Proměny, 
plexisklo, 50 x 100 x 70cm, 1970 
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Jak tedy probíhala Vaše další práce po přerušení sympozia? 
Jednoho večera 21. srpna jsem se v noci probudil a věděl jsem, že celé Artchemo končí. Vstu-

pem vojenských armád jsme museli celé sympozium přerušit. Tehdy nám říkali, že toto umění 
nemělo co říci. Jelikož jsem chtěl v práci pokračovat, musel jsem za dosti těžkých podmínek svá 
díla dokončit na zahradě svých rodičů v Dolanech u Klatov. Největší problém byla samozřejmě 
technologická stránka. Doma žádná pec nebyla, a tak jsem si musel vymyslet svou novou tech-
nologii. Tenkrát jsem na zahradu umístil starou vanu naplněnou ojetým olejem, pod niž jsem 
dal louče upnuté ve formách. Díky půjčenému kompresoru jsem vydouval své největší objekty. 
Své věci jsem mohl vystavit jen jednou roku 1970 ve Špálově galerii a poté už ne. Právě nyní 
probíhá ve Zlíně výstava do 15. dubna 2007, kde kromě obrazů můžete vidět i tyto objekty. 
Co se stalo s ostatními výtvarníky a pořadateli? 

I další výtvarníci, např. Karel Malich a Karel Nepraš si své věci odváželi domů. Pracovali tenkrát 
s pryskyřicemi, které jsem si záměrně nevybral. Pamatuji si, že Karel Nepraš měl s tímto mate-
riálem dosti problémy, říkal, že práce s pryskyřicí je jako dělat sochu z medu. Tehdy byl i pan 
ředitel galerie v Pardubicích odvolán ze svého místa a já jsem nemohl vytvářet nic, co jsem si 
přál. Mohl jsem se živit pouze užitým uměním (tvorbou prospektů, plakátů apod). 
Chtěl byste si ještě znovu zkusit práci s tímto materiálem? 

Na vaši otázku, zda bych si rád tuto práci ještě zkusil, byl odpověděl určitě ano, je to ale dosti 
finančně náročné. Jedno takové plexisklo stojí 1500 - 2000 Kč, a když jich budu potřebovat tře-
ba deset, je to bohužel finančně nepříliš dostupné. Artchemo pro mě bylo jedním z krásných 
zkušeností s tímto materiálem" 

(10. 3. 2007) 

Od dob 60. let se v oblasti umění u nás mnohé změnilo, ale je smutné, že s nedostatečnou 
podporou současných umělců se setkáme i dnes. Mám často pocit, že veřejnost považuje umělce 
za druh lidí, kteří nevědí, co je práce, a ve svém životě se zabývají pouze tím, co je baví. Mnoho 
lidí umění ani nezajímá a nedostatečná osvěta jejich nezájem ještě prohlubuje. Dodnes u nás 
neexistuje potřebné množství mecenášů, kteří by práci našim současným umělcům ulehčovali 
skrze finanční podpory nebo poskytnutím prostoru pro výstavy a realizaci jejich děl. Vzhledem 
k tomu, že pracuji v aukční galerii, kde se denně setkávám s dobře situovanými lidmi, co kupují 
převážně díla zemřelých autorů, často si říkám, co by tomu asi tito umělci řekli ve své době, 
kdy neměli za co jíst, když dnes se jejich obrazy draží za miliony? Buďme však za tyto sběratele 
vděční. Je také samozřejmé, že všichni současní umělci nejsou v pozici, že by neměli na obživu, 
ale i tak jejich pozice není lehká. Ačkoli se situace stále více zlepšuje, většina umělců se přeci jen 
těší spíše z podpory a prodeje v zahraničí. 

Miloš Ševčík, Štěpánka Nikodymová, 
kavárna U sv. Vojtěcha, Praha, 10. 3. 2007 
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Miloš Ševčík, 
kresba - vyrobené domácí pece na 
vydouvání bublin. Tuto pec si zhotovil 
pan Ševčík na zahradě svých rodičů, 
nakresleno 10. 3. 2007 
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4.2.3. Design a plastické hmoty v 60. a 70. letech 

Během druhé světové války vědci experimentovali v USA s novými plastovými hmotami 
v souvislosti s výrobou lehkých sedadel pro letecký průmysl. Začíná se poprvé pracovat s troj-
rozměrným tvarováním plastových skořepin. Na základě této technologie byla odstartována 
éra organického designu, která ovlivnila design v pozdějších 70. letech. V tomto desetiletí, 
letech sedmdesátých, kdy plastové hmoty oslavovaly v zahraničí největší úspěchy (především 
v Itálii a Skandinávii díky kombinování tradičních a syntetických materiálů), se u nás vlivem 
okupace sovětskou armádou v roce 1968 vyznačovala doba spíše nejen depresí celé společ-
nosti, ale i bezduchostí a uniformitou hromadné výroby. I přesto se však design a průmyslová 
výroba nábytku rozvíjela díky úsilí českých i slovenských designérů (arch. M. Čeček, arch. 
M. Navrátil, arch. J. Šusta, arch. S. Lachman, ak.sochař B. Míra, Z. Kovář, ing.arch. O. Diblík 
a mnoho dalších). Plastové hmoty přivedly novou barevnost do interiérů, což tradiční přírod-
ní materiály neumožňovaly. 

Ráda bych v této souvislosti zmínila také výtvarníka Milana Knížáka, který se už od 60. let 
věnoval užitným předmětům. Přemýšlel o funkcích, o aktivním působení prostředí na člověka 
a začínal se v této době soustřeďovat na užitkový předmět jako na aktivní prostorový prvek. 
Roku 1964 vznikla jeho socha židle, kdy banální sériové křesílko s mušlovitým sedákem - sym-
bol tehdejšího moderního desig nu, usadil na notový pult. Odcizení času a místa běžně užit-
kového předmětu se tehdy stalo častým námětem Knížákových akcí. O něco později se Milan 
Knížák začal zabývat i interiérem, který podle něj měl být akční, v neustálé změně, měl slou-
žit ke komunikaci a estetickým prožitkům. Knížák ve své tehdejší tvorbě uplatňoval veškerou 
fantazii v barevnosti, materiálech i topografickém pojednání prostoru. V letech 1975 - 1979 
experimentoval s novými plastovými hmotami. Využíval tehdy veškerých plastových předmě-
tů které nacházel na skládkách, teplem je meltoval (tavil) a vytvářel tak reliéfy- „biologické 
a tekoucí krajiny". Jak mi sám řekl: „práce s tímto materiálem byla zdraví velice nebezpečná, 
právě tavením při vysoké teplotě se z těchto hmot uvolňují nebezpečné látky." 
(M. Knížák, 3. 4. 2007). Během této doby také vzniklo mnoho jeho návrhů plastového nábyt-
ku, které ale neměl možnost zrealizovat. 

Rok po vzniku Knížákovy post-kubistické kolekce (návrhy a realizace nábytků, lamp, sví-
tidel, skleněných a porcelánových předmětů) se plastové hmoty představují ve zcela nové 
podobě prostřednictvím výstavy „Design a plastické hmoty" uveřejněné 21. září 1972 v Umě-
lecko-průmyslovém muzeu v Praze. 

Stanislav Lachman, vysavač, 50. léta 

Stanislav Lachman, vysavač, 70. léta 

Zdeňěk Kovář, boby, 70. léta 
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Stanislav Lachman, 
fén - Eta Diola, 60. léta 

Zdeňek Kovář, 
Televizor „MINI TESLA", 70. léta 

František Crhák, 
Fén, 70. léta 
(pro nízkou funkčnost se tento 
typ neujal) 

Bohumil Míra, 
telefon model,,7es/a65"(rakvička), 1965 

Bohumil Míra, 
ve své pracovně s prvním mode-
lem telefonu, 1965 

Otakar Diblík, 
Laminátová kapota pro Lokomotivu Skoda 32E, 
často označována jako „Laminátka". 
Tento model je dodnes v provozu. 

Bohumil Míra, 
kresebné skici k modelu telefonu 
„Tesla65", 1965 
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Výstava „Design a plastické hmoty" 1972 

Tato výstava, kterou připravila Milena Lamarová, představila výsledky výroby a práci ná-
vrhářů, kteří mají zájem o plastické hmoty a jejich tvarování. Na výstavě byli představeni 
nejen čeští a zahraniční návrháři, ale také firmy, které se výrobou z těchto materiálů zabý-
valy. Výstava pracovala s plastickými hmotami jako s činitelem, který významně utváří náš 
životní prostor. Proto je tedy nutné neopomenout designové řešení nejen u samostatných 
produktů designu, ale i u produktů sériových. Výstava propojovala funkci výtvarnou, estetic-
kou a užitkovou. Plastické hmoty byly už tehdy považovány za výhodnou náhražku, tedy za 
hmoty laciné. Tento přívlastek se jim jistě nedá odepřít, ale jak se s tímto materiálem naloží 
a co z této hmoty vznikne, je také na našich designérech. Je důležité, aby imaginace techno-
logické a imaginace výtvarné vzájemně koexistovaly a respektovaly se. Vývoj těchto materi-
álů je nesmírně dynamický a neustále se zlepšují zpracovatelské postupy a jejich vlastnosti. 
Tvarové možnosti tohoto materiálu jsou nekonečné a právě design má za úkol zušlechťovat 
prostor okolo nás a zároveň se stává nástrojem proměny našeho světa. Návrháři, kteří byli 
představeni na této výstavě, vytvořili nespočet užitných výrobků od jídelních souprav, židlí, 
křesel, stojanů a lamp, po nádobí, designové doplňky a hračky. Právě u tohoto posledního 
odvětví (hraček) bych ráda zůstala a zmínila se více o návrhářce hraček, Libuši Niklové. 

Václav Cigler, Milena Lamarová, 
katalog výstavy „Design a plastické hmoty", 1972 

Libuše Niklová (*1934 ve Zlíně, + 1981 ve Zlíně) 
Tato absolventka Uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti (obor Návrhářství plastic-

kých hmot) pracovala převážně jako výtvarnice nejprve pro firmu Gumotex (Břeclav), a poté 
pro národní podnik Fatra Napajedla (Zlín). Tato výtvarnice, která se za svobodna jmenovala 
Libuše Kyseláková, po celou dobu svého života žila a pracovala ve Zlíně. Její otec, akademic-
ký výtvarník Eduard Kyselák, pocházel z Jižní Moravy. Roku 1960 se Niklové narodil syn, dnes 
velice dobře známý výtvarník Petr Nikl. O osm let později, v roce 1968, se narodila dcera 
Veronika, která se jako jediná z celé rodiny neubírala cestou uměleckou, ale po absolvování 
studia na katedře životního prostředí pracuje pro charitativní organizace ve Zlíně. 

Tvorba hraček Libuše Niklové se dá rozdělit do tří hlavních částí. Nejprve se věnovala návr-
hům hraček z tvrdého PVC, kde se inspirovala instalačním potrubím. Jeho tvar se dá pomocí 
zmenšování své délky měnit. V 60. letech tento princip podélného stlačení využila při návr-
zích hraček s vrapeným tvarem trupu (série: oslík, lev, pardál, kocour a kominík). 

V druhé polovině 60. let se věnovala designovým návrhům ponorek a lodí inspirovaných 
příběhy Julese Vernea. 

V 70. letech vznikla další řada nafukovacích hraček. Mezi nejznámější patří jednoznačně Libuše Niklová, 
hračka kocour, 1963 45 

Libuše Niklová, 
nafukovací buvol, 70. léta 



řada zvířátek (buvol PVC), nafukovacích člunů a míčů. Tyto hračky navrhla pro firmu Fatra 
Napajedla, která později veškerá autorská práva na výrobu a prodej prodala Číně. 

Hračky Libuše Niklové, které jsou významné především pro svou vysokou výtvarnou hodno-
tu, výrobní jednoduchost a promyšlenou funkcionalitu, se staly nejoblíbenějšími hračkami 
tehdejších dětí. Vytvářela je společně s psychology tak, aby podněcovaly dětskou fantazii, 
a dnes už mají i svou sběratelskou hodnotu. Libuše Niklová nevlastnila za svého života žád-
ná autorská práva a nebyla vytvořena samostatná výstava, která by její celkovou tvorbu 
představila. Je proto potěšující zprávou, že z podnětu jejího syna Petra Nikla se připravuje 
katalog, který její tvorbu představí. Tento katalog vyjde ke konci letošního roku. 

4.3. VÝSTAVY A DESIGNOVÉ VELETRHY V ČR PROBÍHAJÍCÍ V POSLEDNÍCH LETECH 

V této části stručně představím výstavy a designové veletrhy, které porběhly v posledních 
letech a v rámci svých témat představily plastové hmoty. V současné době každoročně pro-
bíhají tři významné designové akce představující výrobky, výtvarníky a jednotlivé designové 
firmy české i zahraniční. 

První je komerční veletrh ART&INTERIOUR pořádaný každoročně od roku 2000, vždy na 
přelomu dubna a května v NG ve Veletržním paláci. Tohoto designového veletrhu se zúčast-
ňují designové firmy, které se na veletrhu představují prostřednictvím svých stánků, a každý 
rok je výstava zaměřena na jiné zvolené téma. Součástí tohoto veletrhu jsou dále i výstavy 
a přehlídky. Roku 2002 byl vyhlášen a zrealizován III.ročník, který tehdy představil a přinesl 
světové novinky v nábytku, svítidlech a drobných bytových objektech z plastů. Nosným té-
matem tohoto ročníku byla relaxace člověka a dále pak čtyři projekty týkající se ztvárnění 
nových plastových materiálů (Perspexu, Lucite, Corianu a PETu). Zde můžeme hovořit půvo-
du všech výstav o recyklaci u nás. 

Další akcí, nebo snad mohu říci komerčním festivalem designu, je DESIGN BLOK, který je 
každoročně pořádaný firmou Profil Media. Celý týdení projekt, který má jedno základní 
centrum, doprovázejí výstavy a akce na různých místech v Praze. Všichni účastníci festivalu 
spolu kooperují, a vzniká tak velice pestrý program pro všechny, kdo se chtějí o designu 
dozvědět více. V rámci Designbloku proběhla v Národním technickém muzeu v Praze roku 
2005 (4. 10.- 13. 11.) výstava „Happy Materials". Tuto výstavu zorganizovala stejnojmen-
ná firma, jejíž hlavní náplní práce je přivádět na český trh nové materiály a hledat pro ně 
uplatnění i distribuční síť. Vybudovala celou databázi nových materiálů kde klade důraz 

Petr Nikl, Štěpánka Nikodymová, 
České muzeum hudby, Praha, 2007 

Pozvánka k výstavě»Brána recyklace" 
v Písecké bráně v Praze (26. 3. - 2. 4. 2007) 
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Štěpánka Nikodymová, 
Verunčin ske - let, 
polyetylenová folie (použité igelitové tašky), 
v. 164 cm, 2006/2007 
foto: Lucie Mlynářová 4g 



na jejich použití v architektuře, designu a dalších výtvarných oborech. Mimo jiné, tato fir-
ma informuje a seznamuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím výstav, seminářů, 
periodik a zajímavých projektů. Firma Happy Materials se kromě Desig bloku představila 
na stavebním veletrhu v Brně roku 2005. O rok později uspořádala v Galerii Design centra 
v Brně samostatnou výstavu. 

Poslední, nad všemi nejvýznamnější, je nezávislá organizace DESIGN CENTRUM sídlící 
v Jungmannově ulici v Praze. Toto centrum je státní organizací, která podporuje průmyslo-
vý design a pořádá kromě výstav mnoho zajímavých přednášek. Během minulého roku 2006 
zde proběhly přednášky týkající se nových materiálů v umění. Byli zde představeni umělci, 
kteří ve své práci tyto nové hmoty (plastové hmoty) využívají: Lukáš Rittstein, David Černý, 
Mojmír Knapek, Veronika Richterová, Lukáš Grolmuss a mnoho dalších. 

4.3.1. Barevný týden v Písecké bráně (výstava „Brána recyklace") 

Z důvodu přílišné rozsáhlosti textu jsem se podrobněji zaměřila pouze na jednu vybranou 
výstavu s názvem „Brána recyklace". 

12. 3. 2006 jsem navštívila již zmíněnou firmu Happy Materials v souvislosti se získáváním 
informací do své diplomové práce. Měla jsem možnost se setkat s panem ředitelem Tomá-
šem Hendrychem a pohovořit si s ním o výstavách a činnosti této firmy. Po shlédnutí mých 
výtvarných prací mi nabídl spoluúčast na připravované výstavě v rámci barevného týdne 
pořádaného firmou EKO-KOM. Společně s dalšími výtvarníky jsem byla zařazena do této vý-
stavy jako jedna z umělců, kteří využívají ve své práci recyklovatelný materiál. Výstava pro-
běhla v letošním roce 2007 od 26. 3. do 1. 4. v Písecké bráně v Praze. Pořadatelem výstavy 
byla autorizovaná obalová společností EKO-KOM, a.s., která provádí kromě zajištění třídění 
a recyklace obalových odpadů také podpůrné komunikační a osvětové kampaně. Od roku 
1998 propaguje propagaci třídění a recyklaci odpadů i na školách a vytváří pro děti mnoho 
zajímavých projektů. Kurátorem této výstavy („Brána recyklace") byl výtvarník, grafik a de-
signér Pavel Šťastný, který pro výstavu vytvořil kromě jiných prací i sedmimetrový „Recyk-
lační strom". Zároveň také vytvořil logo, corporate identity a instalaci výstavy. Jako dalším 
spoluúčastníkem této výstavy byla firma Happy Materials, která zde podrobně představila 
mnoho ze svých zajímavých činností. 

Týdenní projekt měl upozornit veřejnost na smysl třídění odpadu a představit jeho násled-
né využití nejen v běžném životě, ale také v umění. V Písecké bráně proběhla v rámci „Ba-
revného týdne" výstava deseti autorů, kteří se tvorbou z nejrůznějších odpadových materi-

Výstava „Brána recyklacePísecká brána, 2007 
foto: Lucie Mlynářová 

Pavel Šťastný, 
Recyklační strom, PET lahve, papíry, sklo, kov a další 
materiály, v. 700cm, 2007 
foto: Lucie Mlynářová 

Alžběta Valentová a Petra Hudečková, 
módní doplňky, TETRA PAK, 2007 
foto: Lucie Mlynářová 4 7 



álů zabývají již delší dobu. „Jsou tady všechny druhy komodit, to znamená PET, sklo, papír 
a další obalové materiály", odpověděl novinářům jeden z vystavujících, Pavel Šťastný. Umě-
lecké a designové výrobky z recyklovaných materiálů, jako jsou ruličky od toaletního papíru, 
obaly od vajec či mobilních telefonů, použité čajové sáčky, použité PET lahve, staré igelitové 
tašky a papírové kartóny, byly součástí celého týdne a měly veřejnost inspirovat a ukázat, co 
vše je možné využít ve výtvarném umění. V pátek dopoledne (30. 3. 2007) zde proběhla be-
seda s autory uměleckých děl, kde byli představeni: grafik a výtvarník Pavel Šťastný, sochař 
Jan Novotný, módní návrhářka Alžběta Valentová a Petra Hudečková, výtvarnice Veronika 
Richterová, ředitel firmy Happy Materials Tomáš Hendrych a studentka oboru výtvarná vý-
chova Štěpánka Nikodymová. (viz. příloha č. 5) 

Nejen pro děti zde byla po celý týden připravena zábava ve formě her a soutěží s témati-
kou třídění odpadů. Veřejnost se zde mohla zúčastnit přednášek nebo promítání tématic-
kých filmů. Akce se zúčastnili například Ladislav Špaček, který zde přednášel na téma „Eti-
keta třídění", radní Lukáš Poliert, který je patronem kampaně na třídění odpadů, a ředitel 
oddělení komunikace EKO-KOM, odborník na třídění odpadu Lukáš Grolmus. 

4.4. PLAST V RUKOU NAŠICH SOUČASNÝCH UMĚLCŮ 

4.4.1. Veronika Richterová (*11. 1. 1964 v Praze) 

Tato výtvarnice, která je manželkou významného českého grafika Michala Cihláře, se vy-
myká především proměnlivou a pestrou skladbou své práce. Po vystudování Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze (ateliér monumentální malby) následovala stáž v Ecole Natio-
nale des Arts Décoratifs v Paříži. Působila v ČS. televizi ve studiu animované tvorby a praco-
vala pro Ústřední loutkové divadlo v Praze. 

Její umělecká tvorba je velmi pestrá. Od malby, bronzových a smaltovaných plastik, mozaik 
z keramických dlaždic, se v posledních letech její pozornost přesunula na objekty vytvoře-
né z nevšedního materiálu - PET lahví. Sama tomuto oboru dala své jméno PET-ART. Tento 
cyklus objektů představila poprvé 2005 v Českém muzeu výtvarných umění v Praze (Husova 
ulice) na výstavě „Pohádkové bytosti." Souborná výstava, která představila tento Pet-art, 
byla poprvé uvedena roku 2006 v příbramské galerii Františka Drtikola pod názvem názvem 
„Život je PET." Sama přiznává, že původně tuto práci považovala pouze za letmou letní 
epizodku. Ukázalo se však, že práce s tímto materiálem v sobě skrývá mnoho nevyužitých 
možností, a natolik ji pohltila, že pod její rukou vznikají další a další pozoruhodné plastové 
objekty i nadále. S Veronikou Richterovou jsem se osobně setkala 26. 3. 2007 u příležitosti 

Veronika Richterová, Petra Hudečko-
vá Štěpánka Nikodymová, 
Písecká brána, beseda k výstavě Brána 
recyklace, 30. 3. 2007. 

Veronika Richterová, 
ŽIVOT JE PET, víčka PET lahví, 
PET lahve, 2004 

Veronika Richterová 
PAVOUK, PET lahve, v. 190 cm, 2004 



zahájení ekologického projektu v Písecké bráně v Praze, kterou společně pořádala Firma 
EKO-KOM a firma Happy Materials. Celý týdenní projekt, jehož hlavním tématem byla re-
cyklace, sledoval kromě seminářů a výtvarného workshopu pro děti i možnosti využití odpa-
dových materiálů v umění. V rámci tohoto projektu byla Veronika Richterová představena 
se svými objekty jako jedna z výtvarnic, která pro svou práci využívá plastový odpad. Měla 
jsem možnost položit Veronice Richterové několik otázek týkajících se jejího PET-ARTu. 

Rozhovor s Veronikou Richterovou 

V čem je pro vás práce s tímto materiálem zajímavá a jaké nejčastější problémy skrývá prá-
ce s plastovým odpadem (PET lahvemi)? 

Petlahve mě fascinují množstvím barev a tvarů, zajímá mě u nich hra se světlem. Jediný 
problém vidím v tom, že lahví už mám hodně a nestíhám je zpracovat, tedy uskutečňovat své 
nápady začerstva. I když to tak totiž leckdy nevypadá, práce s nimi je poměrně zdlouhavá. 
Vaše práce se dá označit jako výtvarný způsob recyklace plastového odpadu. Pracujete s tím-
to recyklačním záměrem nebo vás tento materiál zajímá i bez vědomí, že sbíráte odpad? 

Materiál mě zajímá jako takový, ale sbírání odpadu, to je na mé práci to nejhezčí. Já tedy 
sbírám leccos, ale v případě PET lahví zcela systematicky a pravidelně prohledávám žluté 
kontejnery, vždy plna očekávání. A málokdy se zklamu a málokdy odejdu s prázdnou. 
Ve všech Vašich článcích, kde se o PET- ARTu zmiňujete, popisujete, jakým dobrodružným 
způsobem získáváte svůj materiál, své „kořisti" z popelnic. Napadlo vás někdy vytvořit ob-
jekty ze sesbíraných pet-lahví, např. v přírodě? 

Přímo v přírodě bych lahve nikdy nenechala, spíš je někdy i tam sbírám. Zato moc fandím 
PETu v zahrádkách, skleníčkům, pařníčkům, větrníčkům. V tomhle směru mám taky své plány. 
Máte doma nějaký Váš speciální skvost, oblíbenou láhev, kterou nehodláte zpracovat? 

Zvláštních exemplářů už mám dost, když přijede návštěva z ciziny, prohledávám jí auto. Žád-
ná láhev ale u mě není nedotknutelná, i ta nejvzácnější jen zraje a čeká na svou příležitost. 
Vím, že se svým manželem Michalem Cihlářem často cestujete a navštěvujete mnoho zemí 
a míst. Setkala jste na svých cestách s nějakým zajímavým způsobem recyklace nebo vý-
tvarníkem, který se touto prací zabývá? 

To téma, jak se dá podomácku využít všelijaký odpad, specielně plasty, to mě hodně baví. 
Vyhledávám to a fotím tady u nás v Čechách a pochopitelně i všude jinde, kde se octnu. Čím 
je země chudší, tím je na tyhle záležitosti bohatší. S výjimkou Kuby, kde není co recyklovat. 
Tam je vzácný každý kousek papíru, natož petlahev, to je hotový majetek a nikoho by ne-
napadlo zničit ji na větrníček. Výtvarník, to je pojem pro pár zasvěcenců v Evropě, Severní 

Veronika Richterová, 
ZELENÝ CHAMELEON, PET lahve, v. 33 cm, délka 
větve 176 cm, 2004 

Veronika Richterová, 
HOUBIČKY, PET lahve, v. 200 cm, 2004 

Veronika Richterová, 
RYBA, PET lahve, v. 35 cm, 2004 49 



Americe a možná ještě v pár zemích. Většina lidstva má ale úplně jiné starosti, o umění v ži-
votě neslyšela a taky ho nijak nepostrádá. 
Slyšela jste o nějakém podobně definovaném výtvarného směru jako je Váš PET- ART, tako-
vém, který se zabývá např. jiným druhem odpadu? 

Já bych se bránila mluvit o PET-ARTu jako o výtvarném směru, je to jen můj výmysl, v pod-
statě pracovní název. Označuju jím nejen moje věci, ale všechny výrobky z petlahví, které 
mají buď estetické ambice ( např. lidový PET-ART-větrníčky, náhrobní vázy) nebo užitné 
(užitý PET-ART - schránky na noviny, zakončení okapů, krmítka....). 
V dnešní době jsou ekologická témata stále aktuálnější, i Vy se ve svých článcích k této pro-
blematice veřejně vyjadřujete. Je jedním z Vašich záměrů také to, aby PET- ART sloužil jako 
nástroj ekologické osvěty ? 

Myslím, že může přimět pár lidí k tomu, aby si uvědomily, jaké obludné množství plastové-
ho odpadu se produkuje, ale to je asi tak všechno. Mě samotnou štve ta zbytečnost a jak se 
to stupňuje. Tak se snažím aspoň symbolicky na chvilku zastavit tu mašinérii, ten tok. 
Zajímá Vás jak na váš PET-ART reagují děti? 

Děti obecně reagují spontánněji než dospělí, mě zajímá každá reakce. 
Oslovila Vás nějaká škola, se zájmem o Vaší přednášku či workshop, kterým byste mohla 
představit svou práci a PET-ART blíže? 

Pro mne je nejdůležitější uhájit si dostatek času pro vlastní práci tak, aby se mohla vyvíjet 
a posunovat kupředu. Proto aktivity jako přednášky a workshopy nevyhledávám a ani nijak 
nevítám, raději je přenechám jiným. Myslím, že stačí, když své práce vystavím. 

(26. 3. 2007) 

Veronika Richterová, 
KAKTUSY, PET lahve, v. 150 cm, 2004 

Veronika Richterová, 
LAMPIČKA, PET lahve, drát, v. 34 cm, 2004 50 



4.4.2. František Skála (*7. 2. 1956 v Praze) 

František Skála vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (filmová a televizní gra-
fika). Tvorba tohoto umělce se však jen těžko může shrnout do jedné věty. Od prvního 
kresleného seriálu, přes ilustrování knih, sochařskou tvorbu, malířskou tvorbu, grafickou 
tvorbu se můžeme dostat k práci muzikanta a tanečníka. To vše je ve zkratce výtvarník 
František Skála. Tento zakládající člen umělecké skupiny Tvrdohlaví, člen organizace B.K.S. 
(Bude konec světa) a komtur Řádu Zelené Berušky, je zároveň držitelem hlavní Ceny Jin-
dřicha Chaloupeckého z roku 1990. Mohli bychom dále pokračovat jeho reprezentací Čes-
ké republiky na 45. bienále v Benátkách, kam kuriózním způsobem dopravil sebe a své 
objekty z nalezených předmětů pěšky v podobě 850kilometrové túry. Tento umělec stále 
překvapuje veřejnost i své okolí svou originalitou, kreativitou, energií a činorodostí, která 
je téměř nevyčerpatelná. To mi potvrdil i Otto Placht, malíř a kamarád, který ho provázel 
při společné cestě Jižní Amerikou. „František Skála tvoří téměř všude a stále, nachází kolem 
sebe předměty, které sbírá a následně přetváří do svých objektů. Často kvůli svému úsilí vy-
robit si svůj cestovní deník přicházel o množství podnětů, které byly na každém kroku naší 
cesty."(O. Placht, 10. 2. 2007). 

František Skála je zároveň zarytým odpůrcem civilizačních vymožeností. Nejezdí tedy au-
tem, nevlastní televizi ani mobilní telefon a své názory a přesvědčení dotahuje svým ekolo-
gickým způsobem života do krajnosti. Pokud chvíli zůstaneme u ekologie a uvědomíme-li si, 
kolik odpadového materiálů povýšil svým citlivým estetickým způsobem na umělecká díla, 
a důvod, proč si tento materiál vybírá, doufám, že mohu v tom nelepším smyslu označit 
Františka Skálu za „výtvarného recyklátora". Přesné důvody uvedl v rozhovoru pro časopis 
Reflex: „Většinou dělám z nalezených předmětů a materiálů, a to z několika důvodů. Za 
prvé nerad plýtvám, protože ve skutečnosti toho člověk potřebuje velmi málo. Za druhé po-
kud neinvestuju, svobodněji se rozhoduju. Za třetí preferuju starý materiál obohacený o čas 
v něm obsažený. Za čtvrté hlavně mě ty věci oslovují a najdou si mě. Často se tomu musím 
bránit. Záměrně se vyhýbám kontejneru, protože cítím, že bych v něm našel nějakou kvalitu 
a musel bych s ní pak pracovat. Co oči nevidí, srdce nebolí."  21 

Mezi nejvýznamnější výstavy Františka Skály patří bezpochyby výstava z roku 2005 v Ga-
lerii Rudolfinum. Zde opět předvedl svou prostorovou instalaci tak, jak je mu vlastní. Jako 
„hřiště", do kterého můžeme vstoupit, osahat si ho a hrát si s jeho objekty. Prostory Galerie 
Rudolfinum umožňovaly ukázat jeho práci, která zahrnuje objekty od mikroskopického roz-
měru až po objekty nadrozměrných velikostí. Jeho tvorba je hravá a pod jeho rukou běžné 
předměty, které by jinak, jak sám říká, „propadly do zapomnění", získávají nové magické 

František Skála, 
Město - stolní instalace, plast, 1995 
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umělecké životy. Jen těžko bychom vyjmenovali všechny materiály, které František Skála 
ke své práci využívá. Kromě přírodních materiálů si v jeho práci získaly své místo i plasty. 
V katalogu z roku 2004, který koncipoval sám se svou ženou Evou Skálovou, věnuje těmto 
umělým hmotám celou kapitolu s názvem „Duše plastů". Do své práce jsem z této tvorby vy-
brala stolní instalaci „Město" z roku 1995. V práci tohoto umělce nacházím inspiraci a nový 
pohled na množství běžně nepovšimnutých předmětů, ze kterých lze vytvářet umělecká díla 
na takové úrovni. Fascinuje mě jeho smysl pro detail a trpělivost, s jakou své práce vytváří. 

4.4.3. Kateřina Vincourová (*9. 4. 1968 v Praze) 

Kateřina Vincourová je jednou z mála žen, která je nositelkou ceny Jindřicha Chalupec-
kého a to z roku 1997. Je umělkyní, která reaguje na „umělý svět", produkovaný konzum-
ní společností, svým hravým způsobem. Humor a lehkost je jí vlastní a své objekty a sochy 
vytváří záměrně v nadživotních velikostech. Právě to je pro její tvorbu charakteristické. 
Realizovala mnoho svých projektů v zahraničí, dlouhá léta pobývala a studovala v Rusku, 
které se stalo jejím druhým domovem. Stejně jako dále zmiňovaný Krištof Kintera, tak i ona 
zakončila své studium na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora Milana 
Knížáka. Často se setkávám s názorem studentů a výtvarníků, kteří tímto ateliérem prošli, 
že studium v tomto ateliéru vede k zodpovědnosti, klade se zde důraz na osobní morálku 
a myšlenkovou strukturalizaci. Studenti jsou vedeni více k tomu, aby o věcech přemýšleli, 
než jen k vytváření produktů a začlenění do výtvarného průmyslu. Mají možnost vysoce 
svobodného vyjádření. Tento názor mi potvrdila i Kateřina Vincourová. Pojďme se ale na-
vrátit k její samotné tvorbě. Kromě jejího způsobu tvorby a sdělení, které k nám z jejich děl 
promlouvá, jsem ji do své práce zařadila s ohledem právě na umělé materiály, se kterými 
výhradně pracuje (guma, pryž, igelit a další plastické hmoty). Nemohu ale v tomto případě 
mluvit o Kateřině Vincourové jako výtvarnici, která významným způsobem pracuje s eko-
logickým přístupem. Její instalace na tuto problematiku poukazují a upozorňují, ale ma-
teriál, jenž využívá, není vůbec ekologický. S lehkou kritikou, která se nabízí v souvislosti 
mé práce, je nutno poukázat i na to, že materiál, se kterým pracuje, není odpad, a je vždy 
zhotoven nebo propůjčen z příslušné firmy. Do své práce jsem zařadila vybraná díla: „Bag 
l." z cyklu „Tašky", „Novíhrdinové" a „Hobbyraum." 

Instalace ,,ßag"(1999), kterou představila poprvé v Praze na Staroměstské radnici, obsa-
huje cyklus tašek vytvořených z nafouknutých barevných a průhledných plastikových folií. 
V této instalaci Kateřina Vincourová upozorňuje na obsesi reklamou, naši posedlost značka-
mi a na nekonečný cyklus igelitových tašek potištěných reklamou. Zároveň opět nenechává 

Kateřina Vincourová, 
Bag I, plast, ventilátor a jiné materiály, 
160 x 100 x200cm, 1999 

Kateřina Vincourová, 
Bag I, plast, ventilátor a jiné materiály, 
160 x 100 x200cm, 1999 
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objekt bez svého příběhu, vzpomínky a intimní atmosféry, kterou v tomto případě přesta-
vuje vnitřní pokoj, připravená postel a lampička ke čtení. Plastové mouchy na povrchu nad-
rozměrné tašky symbolizují hnilobu, zkaženost uvnitř objektu (nás). 

Instalace „Hobbyraum", jež byla představena roku 2000 v galerii DAAD v Berlíně, kri-
tickým způsobem reaguje na falešný svět, na spotřební svět zahlcený obrovským množ-
stvím produktů. Poukazuje na komerční byznys sítí obchodních center, které nám nabízejí 
umělou přírodu. Umělohmotné kameny, rostliny, díky kterým můžeme vytvářet umělý svět 
našim domácím mazlíčkům. Vytváříme tento svět pouze pro nás, pro naše oko a utrácíme 
peníze za nesmyslné zboží. Tato instalace vznikla v holandském Amsterdamu a německém 
Berlíně, kde Kateřina Vincourová navštěvovala obchodní centra za městem, která prodá-
vala toto zboží. Zdokumentovala, jak říká, „tuto smutnou situaci" pomocí fotografií, podle 
nichž zhotovovala jejich kopie. Většinou fotila tato „terária bez zvířat", jelikož pouze to 
jí bylo povoleno. Svá vytvořená terária pak doplnila patřičnými umělohmotnými produkty 
a na zadní stěnu vždy umístila originální fotografii původního terária.Tímto tedy „zdvoj-
násobovala falešnou situaci." 

„Noví hrdinové", vytvořeni z kombinovaných matriálů, byli poprvé vystaveni v Galerii Jiří-
ho Švestky roku 2003. Tato prostorová instalace má dvě části. „Novíhrdinové" jsou reakcí na 
umělou „architekturu" nafouknutých reklamních poutačů, lidí, co se nechají uzamknout do 
reklamy. Poukazuje na všudypřítomnost umělohmotných odpadků, které jsou téměř nezniči-
telné, obklopují nás a jsou součástí naší přírody. Pohlíží na nové hrdiny jako na nové výrobky 
naší doby. Záměrně tyto objekty vytváří bez reklamních log. Své objekty, ač jimi vyjadřuje 
obavu z něčeho nebezpečného a vypovídají jakýsi kritický příběh, vytváří s estetickou hod-
notou, vytváří něco krásného, vytváří umění. 
Katřina Vincourová se vždy snaží se o to, aby dílo diváka oslovilo přímo, aby se ho, jak od-
povídá i v rozhovoru, dotklo, „otřelo se o něj jako kočka". Snaží se zachytit nezachytitelné, 
uvidět neviditelné a každé její dílo vypovídá a ukrývá svůj příběh. Retrospektivu celé své 
tvorby představila nedávno - 20. února 2007 v prostorech Kina Aero v rámci nového výtvar-
ného projektu „Pecha Kucha Night Prague." 

Kateřinu Vincourovou jsem navštívila 10.11. 2006 v Roztokách, kde žije se svým manželem, 
dvěma dcerami, rodiči a svou sestrou. Následující rozhovor vznikl v době před narozením 
jejích dvojčátek. 

Kateřina Vincourová, Štěpánka Nikodymová, 
Roztoky u Prahy, 2. 4. 2007 

Kateřina Vincourová, 
fotogrfaie terária, 
obchodní centrum, Berlín, 2000 

Kateřina Vincourová, 
Hobbyraum (akvária a terária) 
plast PVC, fotografie, ventilátor, 2000 53 



Rozhovor s Kateřinou Vincourovou 

V článcích, kde se mluví o tvé práci, se často zmiňuješ o inspiraci, kterou čerpáš především 
ze snových představ a snění. Tvá budoucí role maminky ti asi nebude dovolovat tolik snít. 
Máš představu, kde bude mít tvá inspirace další zdroj? 

Má práce průběžně sleduje dvě linie. Za prvé linii osobní, ve které se odráží má citová naplnění 
i ztráty, vzpomínky, snění. Snažím se kompenzovat všeobecnou nedostatečnost přirozeného pro-
jevu citu, který ve společnosti nacházím. Svou prací na diváky nahlas kýchám a pšoukám, pokud 
to tak cítím. Ale jen doté míry, abych nebyla vulgární či prvoplánově provokativní. Hledám krásu 
i v ošklivém sdělení, neboť vytvářím umění a má být krásné. Někdy jako ošklivá květina, co voní, 
či krásné ovocné plody uvnitř shnilé. V druhé linii mé práce se odráží kontext sociální. Zaujímám 
kritický pohled k mezilidské komunikaci, odcizení, ke kterému dochází prostřednictvím mobilů, 
internetu, sledování TV. Komunikace pomocí nových technologií nenese žádná rizika, osobní 
nasazení. Intimita se ztratila, stud nevidíme tváří v tvář. Konzumní život a jeho důsledky jsou 
jedním z dalších témat. Matkou i dcerou jsem se jako žena narodila, proto svým mateřstvím na-
plňuji mé poslání. Jako matka i dcera nadále sním, toužím, vidím, slyším. Nic se nezměnilo. Můj 
morální postoj vůči světu a porozumění sama sobě se dále vyvíjí tak, jako život plyne v čase. 
I přesto, že se v počátku tvé tvorby můžeme setkat s materiály, jako je chleba, mouka, čokoláda 
apod., z tvých instalací je zřejmé, že práce s klasickými přírodními materiály, jako je kámen 
a dřevo, tě příliš neoslovila. Proč právě materiály jako plast guma a molitan? 

Tyto umělé materiály (hmoty) nás v současnosti obklopují daleko více než materiály přírod-
ní. Vytváříme umělý svět z umělých hmot. Vyrábíme dřevěné pařezy z umělé hmoty jako de-
korace do draperií. Jsem fascinována tímto světem a snažím se o jeho absurditě a nebezpečí 
něco vypovědět. 
Dočetla jsem se, že tvůj tatínek je jaderný fyzik. Máš pocit, že i to tě ovlivnilo při výběru mate-
riálů, ze kterých tvoříš? Zajímala ses i o jejich technologickou stránku? 

Asi jsem po tatínkovi zdědila schopnost vymýšlet věci i po technické stránce a dá se říci, 
že mě to baví, ale molekulami, centrifugami a atomovými jádry se ještě nezabývám. 
V čem vidíš výhody a naopak nevýhody umělé hmoty pro výtvarnou práci ? 

Nevidím výhody a nevýhody - nejsou také příčinou, proč je používám. 
Pracuješ ve své práci s nějakým recyklačním záměrem? 

Ne. Snad jen s myšlenkou, že i mé práce se dají recyklovat 
Jaký máš názor na recyklaci? 

Je nezbytná, všeobecně prospěšná. Inspirativní jak pro vědce, tak umělce. 
Nápaditá v současném designu. 

Kateřina Vincourová, 
Noví hrdinové (Postavy u ohně) 
file, polystyren, konstrukce a další materiály, 
v. 200 cm, 2003 

Kateřina Vincourová, 
Noví hrdinové (Obří nádoby) 
látky, plast PVC, kombinované materiály, 
ventilátor, nevyšší objekt 300cm, 2003 



Máš ponětí, za kolik let se rozloží tvá umělecká plastová díla? 
Uvidíme... 

Do jaké míry mají podle tebe umělci možnost vyjádřit 
se a upozornit na ekologické problémy? 

Tu možnost samozřejmě mají a mnozí ji již dlouho využívají. 
Ty sama ses dotkla tématu odpadu ve svém díle „Noví hrdinové". Je to problém týkající se 
bezpochyby nás všech. Vyjádřila ses ke krajině předimenzované odpadky, které se již na-
vždy staly součástí přírody. Zabývala ses tímto tématem dlouhodoběji ? 

Práce „Noví hrdinové" má dvě části. Tématem nadvýroby, kouzla reklamy a její stra-
tegie a všeobecného znečištění odpady jsem se zabývala již v práci „Hobbyraum", „The 
Cal l" a „Tašky". 
Pokud se mohu dotknout nějakých tvých samotných instalací, v díle „Neděle" jsem měla po-
cit, že se ti podařilo vyjádřit opravdu nedělní pocit, je tam cítit jakási propojenost a čistota. 
J e zřejmé, že tvá díla vyjadřují příběhy, a není to pouze o estetické stránce. Co tvá díla pro 
tebe samotnou musejí splňovat? 

Měla by se diváka v každém případě dotknout a pokud možno tak i fyzicky. Materiál a jeho 
specifické vlastnosti jsou nedílnou součástí díla. Přála bych si, aby divák do mé práce mohl 
vejít, aby se o něj otřela, aby ho olízla, aby se mu pletla pod nohama a nechala na něm pár 
chlupů jako kočka. 
Žijeme v konzumní společnosti. Ve společnosti, kdy děti začínají být samostatnější, mnoh-
dy informovanější. Hovoří se o větší míře fantazie, ale na druhé straně jsou osamocené 
a přírodě vzdálené čím dál více. Jejich budoucnost je stále nestabilnější a nejistější. Z tvého 
hlediska budoucí maminky by mě zajímal názor, přání, či snad vize o budoucím životě další 
generace. Můžeš se k tomuto tématu nějak vyjádřit? 

Nevím, do jaké míry je budoucnost našich dětí nestabilnější a nejistější. V každém případě 
cítím velkou hrozbu ze strany ekologického zacházení s planetou Zemí. Přála bych si, aby 
naše generace mohla na tom něco změnit v zájmu generací budoucích. Co se týče fantazie 
dětí, možná ji naopak mohou mít menší v té přehršli blikajících a vyhrávajících předmětů, 
které je obklopují. 

(10. 11. 2006) 

Kateřina Vincourová, 
Z cyklu Noví hrdinové (mrkev) 
file, polystyren, konstrukce a další 
materiály, v. 200cm 2003 
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Kateřina Vincourová, 
Catchink Dreams 
polyethylen, 2004 
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4.4.4. Krištof Kintera (*20. 9. 1973 v Praze) 

1. 3. 2007 jsem navštívila Krištofa Kinteru v jeho malém ateliéru v suterénním bytě v Krymské ulici v Pra-
ze. Tento třiatřicetiletý mladý umělec je pro mě nejen výjimečným umělcem, ale i výjimečným člověkem. 
Jeho práce, která spočívá především v tvorbě kinetických objektů, nás nabádá zamýšlet se nad fungo-
váním naší společnosti. Kintera je především fascinován lidmi, ale i jejich vztahy k prostředí a situacemi, 
v nichž se nachází. Humorným způsobem k nám promlouvá prostřednictvím svých objektů a instalací, 
které nás nenechávají bez interakce a aktivuje jimi naše mimosmyslové vnímání. Evokuje magično uvnitř 
každodenní reality, a to jak humorně, tak i meditativně. V počátku své umělecké tvorby se Krištof Kinte-
ra zabýval i malbou a dalšími výtvarnými technikami. Studium na Akademii výtvarných umění zakončil 
v ateliéru pana prof. Milana Knížáka. Svá díla nerad komentuje a spíše nechává pracovat naší intuici. Jak 
sám říká: „ V umění je spousta prostoru pro diváka a jeho intuici a citlivost " (K. Kintera, 1. 3. 2007) 

Krišof Kintera pracuje s tím, co nachází kolem sebe. Hledá předměty a situace, nakupuje a recykluje 
předměty. Nápady záměrně posouvá do souvislostí, pro které nebyly původně zamýšleny, a tím pomáhá 
osvětlit jejich podstatu. Využívá nejen nový, ale i odpadový materiál, který po jeho zpracování získává 
svůj vlastní význam a nový život. Oživuje své předměty pomocí elektroniky, díky které stírá hranice mezi 
živým a mrtvým. Práce, kterou jsem vybrala, nese název „Už mě to nebavil". Byla poprvé představena 
na prvním ročníku Pražského bienále v Národní galerii ve Veletržním paláci roku 2003. V poslední době 
Kintera využívá k vytváření svých objektů zboží z obchodů, se kterými dennodenně přicházíme do styku 
a bereme do rukou. Poukazuje tím na všudypřítomnou zvrhlou nadprodukci. Tyto spotřebiče a produkty 
si propůjčuje, odebírá jim jejich původní předurčenost a zasazuje je do diametrálně odlišného kontextu. 
Stejně tak tomu bylo i v případě objektu „Už mě to nebaví". Pro tuto práci si Krištof Kintera zvolil oby-
čejnou igelitovou tašku z holandského obchodního řetězce „Dark". Název „Dark" je často se objevující 
holandské jméno. Dalo by se přirovnat k našim běžně užívaným jménům (Josef, Karel, Jan). Tím tento 
kinetický a zvukový objekt oživil a dodal mu patřičnou identitu. Tuto tašku naplnil dalšími objekty před-
stavujícími nakoupené potraviny. V celé práci je nejdůležitější moment překvapení, kdy k vám jakoby 
odložená, zapomenutá igelitová taška znenadání promlouvá. Monolog, který vycházel z tohoto objektu, 
byl nahrán v několika jazycích (anglickém jazyce, německém jazyce, francouzském a českém jazyce). Sám 
autor vše osobně namluvil a tento hlasový záznam do konečné fáze i sám upravil. Krištof Kintera je pří-
močarý a zároveň rafinovaný a vtipný. 

Dnes však v jeho tvorbě můžeme cítit více prostoru_pro naší fantazii a hledání náznaků pro naše inter-
pretace. Zaujala mě Krištofova odpověď na otázku: Čí názory na tvou tvorbu jsou pro Tebe samotného 
nejpodstatnější?,, Největší radost mám, když se mé věci líbí kustotkám, které jsou mezi mými objekty na 
výstavě celé dny. Právě názory těchto lidí jsou pro mě nejhodnotnější." (K. Kintera, 1.3. 2007) 

Krištof Kintera, Štěpánka Nikodymová, 
Vernisáž Krištofa Kintery, soukromý 
klub Utopie, Praha, 2007 

Krištof Kintera, 
Už mě to nebaví! 
zvuk, elektromechanické zařízení, 
okurka, igelitová taška, 2003 
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4.4.5. Jaroslav Malina (*5. 12. 1937 v Praze) 

Malíř a scénograf Jaroslav Malina patří mezi naše nejvýznamnější divadelní scénografy 60. 
let. Scénografie a práce v divadle však nebyla vždy jeho prvotním zájmem. Jeho touha stát 
se letcem a zájem o techniku daly nejprve podnět pro studium na Strojní průmyslové škole. 
Poté však následovalo studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, na katedře výtvarné vý-
chovy. Jak mi sám Malina říkal, byla to doba, kdy tato katedra poskytovala vysoké kulturní 
vzdělání a ve své době se svým svobodným přístupem a otevřeností oproti jiným školám 
s výtvarným zaměřením vymykala. 

Pan Malina se zde setkal s Cyrilem Boudou, Martinem Salcmanem, Zdeňkem Sýkorou 
a mnoha dalšími významnými výtvarníky. Po vystudování této fakulty se roku 1961 rozho-
dl pokračovat ve studiu na DAMU, na katedře scénografie u prof. Františka Tröstra. Jeho 
láska k umění ho provázela i po celou dobu jeho předešlého studia, ale až zde, na katedře 
scénografie, se začal rýsovat jeho talent divadelního scénografa. Pro Malinu představuje 
scénografie syntézu mnoha oblastí. Od filosofie, divadla, výtvarného umění až po archi-
tekturu. Právě propojenost a syntéza mnoha oblastí je jeho práci nejbližší. Malina sám říká: 
„Scénografie je socha naruby, socha zevnitř." ( J. Malina, 9. 3.2007). Jeho tvorba je často 
zařazována do tzv. akčního divadla. To proto, že se snažil o bezprostřední kontakt mezi 
diváky a herci, využíval netradičního pojetí prostoru a záměrně překračoval meze tradiční-
ho kukátkového divadla. Není to ale zcela tak jednoduché, pan prof. Malina nikdy nepatřil 
pouze jednomu divadlu a jeho tvorba je velice složitá a proměnlivá. Sám říká, že nemá rád 
zarytý individualismus a jeho tvorba je nezařaditelná. I přesto si však zachovává typické rysy 
a vlastnosti, které se navzájem doplňují a ovlivňují. Jsou to smysl pro krásu, detail a orna-
ment, lehká hravost a zároveň využívání metafor i reálných prvků, co vytváří jednoduchost, 
drsnost, často až brutálnost jeho projevu. Jeho tvorba nás nutí o věcech přemýšlet a není 
jednoznačná. Rád ve své práci experimentuje, využívá kontrastů, provokuje, ale zároveň 
se snaží o rovnováhu všech abstraktních i reálných komponentů. Jelikož právě scénografie 
dává možnost použít a propojit jakékoliv materiály, ke své práci využívá nejrůznějších ma-
teriálů od papíru, kovu, látek až po civilizační odpad. Pana prof. Malinu jsem do své práce 
zařadila z mnoha důvodů, ale jedním z hlavních důvodů bylo, že jako první využil ve scéno-
grafii práci s plastem a plastovým odpadem. Tento materiál se v jeho tvorbě vyskytuje po-
měrně hojně. Právě tímto, tehdy netypickým a nepřípustným materiálem, vzbuzoval silnou 
kritiku a zároveň obohatil scénografii o nový netradiční prvek. Jeho přístup a odvaha, se 
kterou v době totalitního režimu vystupoval z řad, je obdivuhodná a mezi mnoha mladými 
herci, se kterými jsem měla možnost o tomto výtvarníkovi hovořit, je považován za veliký 

Jaroslav Malina, Štěpánka Nikodymová, 
Jižní Čechy, Chomoutová Lhota, 12. 3. 2007 

Jaroslav Malina 
Straka v hrsti, 1982 



vzor. 12. 3. 2007 jsem se vydala navštívit pana profesora Jaroslava Malinu do jižních Čech 
a položila mu několik otázek. Pan profesor zde žije už několik let se svou ženou v krásné 
chaloupce v Chomoutově Lhotě, daleko od uspěchaného života velkoměsta. 

Rozhovor s Jaroslavem Malinou 

Ve vaší tvorbě se můžeme setkat s reakcí na pozitivní i negativní stránky městského života. 
Reagujete na bezohlednost, osamocení a opuštění uprostřed davu. Je to pochopitelná reak-
ce a pohled na tehdejší režim, ale mě by zajímalo, jak se cítíte dnes, v této naší svobodné 
pluralitní uspěchané době? 

Pokud bych se měl vyjádřit k práci v tehdejším režimu, záměrně a vědomě jsme šifrovali vše, 
co se dalo. Provokovali jsme a snažili jsme se lidem prostřednictvím metafor sdělovat naše mí-
nění a kritizovat tehdejší politickou totalitu. Po listopadu se situace dosti změnila k lepšímu, 
ale některé nedostatky shledávám i dnes. Nemůžeme nyní hovořit o cenzuře politické, ale do 
popředí se dostává cenzura komerční a ekonomická. Já jsem vědomě utekl z města sem na 
venkov, vzpírám se jakémukoliv diktátu a snažím se unikat konzumnímu způsobu života. Jistě 
to souvisí i s věkem. Ve vašem věku jsem si nedovedl život bez rušného velkoměsta předsta-
vit, ale dnes shledávám rovnováhu a klid tady na venkově. Dá se říci, že život na venkově mi 
umožňuje přirozeným způsobem korigovat tlak uspěchané doby a konzumní společnosti. 
Při realizaci Vašich scén se vždy nejdříve podíváte na představení a až poté Vám vyvstává 
samotný materiál, který ve svých scénách využijete? Nebo už předem víte, jaký materiál po-
užijete a zároveň jste si jistý jeho fungováním? 

Samotné hry, dramata, opery mě inspirují svým tématem, ale vždy se snažím o posunu-
tí, o přesah a volím materiál třeba i netypický a zvláštní. Nejsem přímočarý, rád využívám 
metafor a experimentuji. Mohu uvést pro příklad práci na opeře Čarostřelec v 60. letech, 
která je romantickou operou, a využití materiálu, jakým byl v tomto případě igelit, nebylo 
zcela jednoduché. Nechtěl jsem vytvořit klasický realistický les, snažil jsem se opět využít 
metafory a pohrát si se strukturou. Igelit který jsem tenkrát zvolil, byl příznačný pro své 
vlastnosti, je lesklý a reflexivní, tím umožňuje vytvářet zajímavé efekty. Jak jistě víte, je ale 
také materiálem nepolárním, a tak na něm tehdy nedržely žádné barvy. Tento nápad se 
zprvu zdál dosti nešťastným, jelikož barvy by z igelitu stékaly, a tím by došlo k zamazání 
kostýmů a celé scény. Tehdy jsem dostal nápad a do tiskařských offsetových barev jsem 
použil sikativy, které způsobily popraskání a sražení barvy. To vytvářelo zajímavé struktury 
a bylo to efektní. Již tenkrát jsem provokoval svým netradičním pojetím divadelní formy, 
kterou do té doby opera neznala. 

Jaroslav Malina, 
Straka v hrsti, 1982 

Jaroslav Malina, 
Straka v hrsti, 1982 
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Vycházel Váš výběr materiálu také z rozvah finančních? 
Ano. To je správná otázka. Dokonce i ve svých amerických přednáškách se o této pro-

blematice zmiňuji. Měl jsem tehdy velice nízké finanční rozpočty. Právě nutnost neboli „z 
nouze ctnost", jak praví české přísloví, určovala naše finanční limity. Musím ale také dodat, 
že právě to byl často motiv pro naší imaginaci. Byli jsme nuceni přemýšlet o všem, co se dá 
s dostupným materiálem dělat. 
Dá se tedy říci, že Vám to umožnilo věnovat materiálu větší pozornost a jít tzv. do 
hloubky materiálu? 

Ano, přesně tak. Vysoký finanční rozpočet umožňuje snadnější práci, ale prostředky, které 
jsme měli, nás motivovaly a často vznikla práce mnohem efektnější. 
Jste první, kdo u nás využil ve scénografii tehdy netypický materiál, jakým plast bezpochy-
by byl. Při jakém představení to bylo a co Vás k tomu vedlo? 

Jak už jsem zmiňoval, provokace, experimentování, kontrast, kombinace a rozmanitost ma-
teriálů je mi blízká, a tak jsem se nebál využít i tento materiál. Je ale zajímavé, že v před-
stavení „Král Lávra" z roku 1964, kde jsem se snažil o využití a zneužití materiálu naprosto 
nepatřičného, tedy i plastu, zůstal tento materiál bez povšimnutí. A až o mnoho let později, 
roku 1972, vyšel po jiném představení velice kritický článek právě o využití tohoto nepatřičné-
ho materiálu v mém podání.Vzniklo mnoho představení, kde jsem plast zneužíval a využíval 
v syntéze s dalšími materiály. Tak tomu bylo i ve hře Vpád z roku 1965, o kterém vyšla recenze 
0 nechutném koktejlu materiálů, který jsem vytvořil. 
Doba totalitního režimu byla pro všechny oblasti velkou překážkou a neumožňovala in-
spirovat se a čerpat z práce západního světa. Divadlo je v tomto případě ještě více osa-
mocené, jelikož zavřením hranic vniká naprostá izolace od vnějšího světa. Kde jste bral 
tenkrát inspiraci Vy? 

Máte pravdu, divadlo se v tomto od ostatních oborů opravdu dosti liší. Občas se i u nás vy-
skytlo pár představení. Pamatuji si, když jsem přijel poprvé Tanaka nebo Living Theatre, bylo 
to úžasné. Bylo to ale jen výjimečně a vždy se celá akce musela provést velice rychle. Já jsem 
měl ale veliké štěstí. Během pražského jara 67/69 jsem byl Divadelním ústavem vyslán do Fin-
ska, kde jsem přednášel o moderní scénografii. Podařilo se mi i v této době projet Evropu, 
načerpat inspiraci, dostat se k zajímavým knihám a časopisům. Získal jsem mnoho přátel, díky 
nimž jsem byl roku 1982 pozván na výstavu do San Franciska. Od té doby jsem byl v kontaktu 
1 s Amerikou, do které jsem se později vrátil. 
Jelikož je má práce zaměřena na sociálně ekologické otázky, ráda bych se zeptala i Vás, zda 
jste pracoval na nějakém představení, které se ekologicko-sociálních témat přímo dotýkalo? 

Přímo ne, nepřímo ano. Ekologicko- sociálně kritický přístup můžeme nalézt ve více před-

Jaroslav Malina 
Bláznivá ze Chaillot, 1996 

Jaroslav Malina, 
Zajíc, Zajíc, 1995 
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staveních, na kterých jsem pracoval. Do jisté míry se této problematiky dotýká hra „Mer-
lin aneb pustá zem" z roku 1988. Závěrečná scéna zde končí katastrofou a fiktivní hrdina 
(klaun) ke konci závěrečné scény promlouvá k publiku se slovy: „Co po nás zbude? Pustá 
zem." Tato hra poukazuje na špatné využívání technologií, na bezohledné chování lidstva 
a znázornění smrti zde metaforicky představuje konec naší civilizace - konec světa. 
Dá se říci, že ve své práci recyklujete (nejen) plast a plastový odpad skrze umění - scénografii? 

S lehkou nadsázkou ano. Jak jsem už řekl, začal jsem tento materiál využívat již dříve, ale 
nejvíce jsem tomuto materiálu věnoval pozornost v době, kdy jsem pracoval pro divadlo F. 
X. Šaldy v Liberci a činohra se přesunula do sálu závodního klubu Plastimatu. Byl jsem tehdy 
v těsném kontaktu s místní textilkou a později jsem spolupracoval i s firmou Fatra Napajed-
la, která mi vytvářela objekty a využíval jsem jejich materiály pro svá představení i v pozděj-
ších letech, např. „Zajíc, Zajíc" z roku 1995. 
Dovolte mi náš rozhovor zakončit jednou ekologickou otázkou. Kromě divadla jste měl 
možnost pracovat také na filmu „Straka v hrsti", který vznikl roku 1982. Tento film Vám dal 
jistě možnost uplatnit zde veškeré scénografické zkušenosti a ještě více přesáhnout hrani-
ce možností, prostor divadla. Jak vím, film byl natáčen v exteriéru (starý lom) a docházelo 
zde k velice akčním scénám, při kterých jste využívali ne zcela ekologicky šetrné postupy. 
Můžete mi o tom vyprávět? 

Ano, to máte pravdu, využívali jsem zde mnoho materiálů i odpadových materiálů, které 
jsme spalovali, pomalovávali jsme okolní prostředí a tím opět propojovali autentickou tvor-
bu s reálným prostředím. Miluji přírodu a neničím ji, ale na svou obhajobu musím říci, že 
tento prostor, který jsem předem vyhledal a shledával jako vhodný pro natáčení, byl starý 
lom, bohužel předem odkázaný ke zkáze. Místní úřad ministerstva životního prostředí tento 
lom označilo jako budoucí místo pro skládku za tamějším sídlištěm. 

(12. 3. 2007) 

Výtvarný projekt pro děti v rámci výstavy 
J. Maliny „Do divadla zadními vrátky", 
Oblastní galerie v Libereci, 2005 

Výtvarný projekt pro děti v rámci výstavy 
J. Maliny „Do divadla zadními vrátky", 
Oblastní galerie v Liberci, 2005 
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4.4.6. Divadlo Deja Donne 

Od tvorby Jaroslava Maliny jsme se volně dostali k dalšímu uměleckému oboru, jakým je 
divadlo a divadelní scénografie. Ráda bych tuto část své práce, která pojednává o výstavách 
a umělcích, zakončila zmínkou o představení, které svým ekologicko sociálním tématem 
podporuje celou mou práci. Italsko - česká taneční skupina Deja Donne představila loňské-
ho roku v divadle Archa v Praze premiéru svého ekologicko sociálně kritického představení 
s názvem „My Name Is King" (Mé jméno je král). Většině jejích představení předcházejí pě-
tidenní workshopy s dětmi a prostřednictvím práce s odloženými nepotřebnými věcmi učí 
děti získávat k odpadu kreativní vztah. Bylo pro mě povzbuzující setkat se s umělci, kteří 
neměli zájem jen o uměleckou seberealizaci, ale i o práci s dětmi a prostřednictvím zapo-
jení těchto dětí i v samotném představení poskytli nezapomenutelné zážitky v komunitní 
divadelní práci. Pro veliký úspěch toto představení zopakovali i letos. Jejich představení 
nevzniklo jako prostředek ke změně myšlení, ale snažili se citlivým uměleckým způsobem 
vyjádřit svůj postoj k ekologickým problémům. V dnešní době se hodnota lidí často posu-
zuje podle materiálních měřítek, nadvýroba a produkce výrobků nás zahlcuje, a tak právě 
toto představení je pohledem na společnost, která se dusí pod návalem nezodpovědnosti 
a necitlivosti. Je jakousi zprávou o křehkosti a citlivosti obyčejných lidí, kteří se mohou stát 
hrdiny, nebo oběťmi sebe samých. Je to výpověď o moci a zneužívání moci, o krutosti a lás-
ce, je poselstvím o lidských snech a vynalézavosti. Jejich myšlenku dotváří i samotné rekvizi-
ty, hudba a kostýmy, které jsou recyklací odpadů, které nacházeli na skládkách a sběrných 
dvorech. To, s čím se setkávali na těchto místech, nejčastěji umísťují do svých scén, a těmto 
předmětům - odloženým nepotřebným věcem - dávají nový účel a smysl. Celé představení 
je svědomím nás všech. Vypovídá o mezilidských vztazích, o naší neschopnosti unést moc 
peněz a slávy, o tom, jak si nevážíme svého prostředí, odhazujeme lidi jako odpadky a ne-
vážíme si opravdových lidských kvalit. 

Mohla jsem zde jmenovat mnoho dalších významných výtvarníků naší scény, jako K. Ge-
bauera, D. Černého, L. Rittsteina, O. Lauberta, J. Černického, I. Kafku, J. Ryndu, P. Vaněčka, 
R. Lencovou, J. Kubeše, M. Horáka a mnoho dalších, kteří si práci s umělou hmotou vyzkou-
šeli. Nebylo ale v mém zájmu vyjmenovat veškerá jména, soustředila jsem se na díla a auto-
ry, kteří mi jsou svým přístupem a pracemi blízcí. 

Představení „My name is King" 
divadlo Archa, Praha, 2007 
Foto: Štěpánka Nikodymová 

Představení „My name is King" 
diavdlo Archa, Praha, 2007 
Foto: Štěpánka Nikodymová 
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„Všimli jsme si toho, že ten, kdo je hlasitěji 
slyšet, jakoby měl pravdu. Lež má stejnou 
hodnotu jako pravda, záleží jen na tom, 
jaká za vámi stojí kampaň". 

(Lenka Flory, 16. 9. 2006, MF Dnes, Praha) 6 1 



Praktická část 

Vlastní tvorba ve světě plastů 



5. VLASTNÍ TVORBA 

5.1.HLEDÁNÍ 

Z počátku jsem se zamýšlela nad významem celé mé práce. Chtěla jsem skrze svůj výtvarný 
projekt upozornit na okruhy problémů týkajících se našeho konzumního života a ekologie. 
Poměr sil zájmů ekonomických a ekologických je stále nevyrovnaný. Moderní společnost 
má tendenci v zájmu zisku nebrat ohledy na důležité životní potřeby živých bytostí. Příroda 
i lidský duch jsou zřejmě na ústupu. Proto každý počin, který vede alespoň k zamyšlení se 
nad tím, jak bychom mohli změnit naše každodenní špatné návyky, je smysluplný. Nákup 
nepotřebných věcí, plýtvání s energií i materiály, zkráceně pohodlí a krátkozrakost, nám 
přerůstají již viditelně přes hlavu. 
Od počátku jsem věděla, že při své práci chci využít materiál, který je běžně dostupný, se-
tkáváme se s ním denně a práce s ním nevyžaduje mnoho prostředků. Právě vysloužilé igeli-
tové tašky splňovaly důležité kritérium pro mou práci. Jsou užitečným materiálem, který se 
po krátké době stává materiálem odpadovým, mrtvým. Možnost tento nepotřebný odpad 
proměnit ve výtvarný objekt a vdechnout mu nový život byl pro mě výzvou. 

Práce s recyklovatelným, tedy odpadovým materiálem (starými igelitovými taškami), pro 
mě byla zajímavá z mnoha důvodů. Tento materiál zaujme barevností, je lehký, a tím tedy 
dovoluje vytvářet objekty nadživotních velikostí. Je snadno přemístitelný a instalovatelný. 
Snadno se zpracovává v jakýchkoliv prostorách a variabilita tohoto zpracovávání je poměr-
ně široká. Oproti PET lahvím, které se dají pouze tepelně smršťovat, se dají polyetyleno-
vé folie natahovat, stříhat, slepovat, svazovat, nafukovat, proplétat atd. Práci s použitými 
polyethylenovými foliemi se meze nekladou. Zabývám se tímto materiálem již delší dobu 
a stále mě překvapuje novými způsoby využití a zpracování. 

5.2. ZVOLENÝ MATERIÁL 

Ve své práci jsem zpracovala celkem 685 použitých igelitových tašek. V následující kapi-
tole kvůli nutnému omezení rozsahu textu představuji jen část své práce. Snažila jsem se 
poskytnout ukázky prací, které názorně reprezentují jednotlivé polohy. Výrobní materiál 
jsem získávala v okruhu svých přátel, od cestujících v dopravních prostředcích, v krajině, 
ve firmách vyrábějících igelitové sáčky a tašky a v neposlední řadě z plastového odpadu 
v popelnicích. 



5.3. FORMY VÝTVARNÉHO VYJÁDŘENÍ 

Má práce se postupně proměňovala. Od kostýmů a objektů, které jsem vytvářela doma 
(„Poly-konfekce"), jsem se dostala až k prostorové tvorbě („Síť"), environmentální tvorbě 
a instalaci v přírodě („Les I", „Les II",) a k performanci mezi lidmi ve veřejných prostorách 
(„Cesta paní Igelitky"). Celá práce je snahou upozornit a reagovat na environmentální 
a konzumní problémy v naší společnosti a zároveň přispět výtvarným způsobem k jejich ře-
šení. Tento způsob výtvarného vyjádření vybízí k interaktivní práci, ke komunikaci, ke sle-
dování reakcí, k přemýšlení či sdělování myšlenek ostatním skrze výtvarná díla. 

5.4. HYGIENICKÁ STRÁNKA 

Nemohu zde opomenout a zdůraznit i stránku hygienickou. Často se odpad stává zdrojem 
nejrůznějších infekcí, a tak je nutné při práci s takovým materiálem dbát na důkladné očištění. 
Po sběru jsem každý plastový odpad důkladně vyprala v mýdlové vodě a omyla desinfekcí. 

5.5. JEDNOTLIVÉ OBJEKTY 

5.5.1 „Síť" 

Tento dnes již archetypální pojem byl v každé době chápán v jiných souvislostech. V pů-
vodním významu je síť útvar spletený z vláken. Tento pojem má však mnohem víc významů: 
rybářská síť, pavouci síť, maskovací síť, ornitologická síť, Hartigova síť, Petriho síť, dopravní síť, 
inženýrská síť, vodovodní síť, kanalizační síť, elektrická síť, telefonní síť ale také sociální, rodin-
ná, příbuzenská a komunikační síť. 
Vždy jde o propojení jednotlivostí v celek, propojení mnohosti, vzájemné působení a navazo-
vání, dodržování pravidelnosti a struktury, zasíťování, obklopení nebo lapení do sítě. Machkův 
etymologický slovník vysvětluje tento pojem jako: „věc zhotovená zvláštním způsobem vázání 
- tedy „ vazba ". Odvozena je sítnice - blána nesoucí zrakové buňky oka, kterou poprvé alexan-
drijský Hero fi los přirovnal k rybářské síti. "22 

V dnešní době je tento pojem významově spojován ve zcela jiných souvislostech, než jak 
tomu bylo kdysi. Původní spojení s tkaninou ustupuje do pozadí. Dnes se už jen málokomu 
asociuje pojem rybářské sítě (dříve zhotovovány z přírodních vláken konopí a Inu, dnes obvyk-
le z polyamidových vláken), která je známá už od dob starověku. V dnešní době je pojem sítě 
spojován především s počítačovou sítí, což je souhrnné označení pro technické prostředky, 





které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikovat podle 
určitých pravidel za účelem sdílení a využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv. Historie počítačové 
sítě sahá až do 60. let 20. století, kdy probíhaly první pokusy s komunikací počítačů. V průběhu vývoje 
byla vyvinuta celá řada síťových technologií. V poslední době jsou všechny sítě postupně spojovány do 
globální celosvětové sítě Internetu. 

Třetím pojmem, často spojovaným se sítí, je elektrovodní síť čili spojení technických prvků do vzájemného 
vztahu. Síť je tedy zkráceně podle technického naučného slovníku soustava k přenosu energií a informací. Po-
kud se však podíváme do oblasti chemické, která úzce souvisí s mým vybraným materiálem, má tento pojem 
svůj význam i zde. Jde o vzájemné propojení molekul, tedy jejich vztah a uskupení v polymerních látkách, 
kterému se obecně říká molekulární síť. Stejně jako u všech typů polymerů (plastů a kaučuků) molekulární 
řetízky tvoří po určitou dobu takzvanou fyzikální síť, která drží pohromadě fyzikálními vazbami a spleťmi 
molekul. I u polyetylenu se jednotlivé molekuly (které má polyetylen výjimečně obrovské) někdy spojí che-
mickými vazbami a vznikne tzv. síťování. Tento fakt byl zcela původní pohnutkou k vytvoření mé práce. 

Pojem sít stejně tak ale chápu jako proces, kterým se jednotlivé myšlenky, tradice a informace předávají 
a šíří v dané době z generace na generaci následující. Lidská společnost neustále vyvíjí nové vynálezy, které 
se jaké jiné poznatky a zkušenosti předávají nejen mezi lidmi v dané době, ale také napříč celými dějinami. 
Můžeme tak tedy čerpat z vědomostí našich předků a odkázat získané informace našim dětem. Mezi lidmi 
tak vzniká propojenost, sounáležitost, ale jistě také kontrolovatelnost, struktura a řád. Dnešní doba se často 
označuje nebo je charakterizována jako postmoderní, informační, otevřená, krizová nebo pluralitní. Spo-
lečenské změny probíhají ve stejné době na různých úrovních - vše je propojené a vzájemně se ovlivňující. 
Dnes máme možnost vybírat z řady produktů, navštěvovat množství informačních center, čerpat z mnoha 
informačních zdrojů, vybírat a ztotožňovat se s mnoha názory, směry nebo skupinami. Vždy tedy existuje více 
než jeden zdroj, což je v tom nejzákladnějším smyslu chápáno jako pluralismus. 

To vše vedlo k vytvoření mé sítě, která je prvním vzniklým objektem. Je reakcí a výpovědí o propojenosti, 
struktuře, řádu, návaznosti, mnohosti jednotlivých částí spojených v plastickou barevnou materii. Přemýšlela 
jsem o této síti jako o výtvarném objektu, který pomocí prolínání barev (barev jednotlivých tašek) a tvarové-
ho uskupení (hustá nebo řídká oka sítě) může působit dojmem abstraktního obrazu, který by byl například 
zavěšen v prostoru. Celou síť jsem vytvářela z nastříhaných plastových proužků z barevných igelitových tašek, 
které jsem splétala tím nejjednodušším principem - pomocí uzlů. Celkem jsem na tuto práci využila 198 pou-
žitých igelitových tašek. Během doby jsem síť zvětšovala a zároveň v průběhu fotodokumentovala v různých 
prostředích, situacích a souvislostech. Mým cílem bylo ukázat využití této materie nejen jako statického vý-
tvarného objektu, ale také např. jako předělu, závěsu, opony, stěny v místnosti (třídě, kavárně) či jako materii 
pro výrobu obleků a kostýmů (např. divadelních). Využila jsem práci se sítí jako prostředek výuky techniky 
s novým materiálem a byla mi i arteterapeutickou pomůckou. 







5.5.2. „Cesta Paní Igelitky" 

Ač se igelitové tašky jako produkty dají jistě považovat za velice užitečný a praktický vynález, je 
jejich nadbytečné užívání často až nesmyslné. Každý den se z obchodních center valí davy zákazní-
ků obtěžkaných svými zásobami uloženými v plastových taškách. U každé pokladny nám ochotně 
vydají zdarma igelitovou tašku na jeden jediný zakoupený výrobek. Vše zahaleno do lživé iluze, ja-
koby starosti o blahobyt nás zákazníků. Nákupní centra se rozrůstají a my je s radostí navštěvujeme. 
Poskytují nám totiž množství nejrůznějších výrobků a některým z nás i celodenní rodinnou zábavu. 
Jsou umělým světem, který nabízí prostor pro každého, kdo tu chce utrácet vydělané peníze. Právě 
na tuto situaci jsem reagovala ve své následující práci. 

Výsledkem této fáze mé práce byla zrealizovaná performance v nákupním centru v Praze. Vlastní 
proměnou pomocí igelitového kostýmu jsem se stala jakousi osobou z reklamního letáku, pohád-
kovou bytostí nebo stylizovanou komiksovou postavou, která ožila a stala se součástí všedního dne 
prosperujícího nákupního centra. Kostým, který byl vyroben z 53 igelitových tašek, jsem záměrně 
doplnila o vlastnoručně vyrobenou igelitovou tašku v nadživotní velikosti s nápisem Alert (angl. 
výstraha). Tento nápis byl zhotoven ze známého loga obchodního řetězce Albert a jeho grafic-
ké zpracování - pouze zkrácení o jedno písmeno, se mělo stát logem výstražným. Celou svou akcí 
jsem se snažila narušit všední situace v ráji konzumu. Chtěla jsem kolemjdoucí zákazníky vytrhnout 
z nákupních rituálů a sledovat jejich reakce. Zajímalo mě, co bude v lidech evokovat mé neobvyklé 
vzezření, jaké budou jejich reakce a jak tuto akci pochopí. Zároveň jsem svým klaunským přístupem 
chtěla vyprovokovat nakupující k zamyšlení nad způsoby jejich počínání, na nadvýrobu, spotřební 
společnost, materialistickou morálku, nákupní klam a nesoudnost. Kromě všech těchto „výstrah" 
měla akce poukázat i na smutnou realitu, kterou kolem sebe často vidíme. Očekávaný výsledek mé 
performance nebyl příliš překvapující. Na moji postavu reagovali pozitivně a radostně především 
děti, zatímco většina dospělých pod vlivem nákupní horečky nereagovala. Hravost a radost z malič-
kostí se z životů dospělých jaksi vytrácí. 

Uvědomovala jsem si i fakt, že tato akční performance mě vnáší jako performera a zároveň pozo-
rovatele do zajímavých situací, které vznikají a ihned zase zanikají v čase. Jsou tím neopakovatelné 
přesně tak jako třeba divadlo. Tento princip mi připadá zábavný a kreativní. Člověk se dostává do 
uvolněného stavu intuitivního jednání a výstupy jsou často velmi zajímavé, někdy i překvapující. 

Celá tato akce byla původně součástí připravovaného krátkého filmu „Cesta paní Igelitky", kte-
rý měl představit celý životní cyklus igelitové tašky. Od výroby, využití v oblasti marketingu až po 
dosloužení tohoto produktu a jeho často neekologického konce (vyhození v přírodě). Tento film 
nebyl zatím z časových důvodů dokončen. Do své práce jsem použila fotografie, které jsou frag-
menty ze zamýšleného filmu. 
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5.5.3. Barevné škály - „Les I.", „Les II." 

Tato práce se od ostatních vytvořených objektů poněkud liší. Nijak jsem celý průběh práce předem nepro-
mýšlela a vzniklá instalace byla spíše spontánním nápadem. Při jedné ze svých procházek v chráněné pří-
rodní oblasti, Divoké Šárce, jsem našla několik pohozených igelitových tašek. Uvědomila jsem si, že se s tím 
při svých cestách přírodou setkávám poměrně často, a tak jsem se rozhodla tento materiál sbírat a poté ho 
využít ve výtvarné práci. Ráda experimentuji s novými materiály a nápady, tím se novým postupům učím 
až při samotné realizaci. Nikdy dopředu nevím, jak se má práce vyvine, a proto je pro mě svým způsobem 
objevná i naučná. Svou instalaci jsem se rozhodla vytvořit v této chráněné rezervaci, jelikož je výjimečná 
z mnoha důvodů. Toto místo, osídlené už v době paleolitu, bylo roku 1964 prohlášeno za první přírodní 
rezervaci v Praze. Tento krajinný celek je cenný z hlediska botanického, zoologického, geologického, ale 
i archeologického, a tak je jako jedno z mála míst stále chráněno proti výraznější devastaci. Celou Divokou 
Šárku můžeme projít po značených cestách lemovaných listnatými nebo smíšenými lesy. Jedna z těchto cest 
vede k nejvyššímu bodu rezervace, skále Dívčí skok (někdy nazývané Koruna Šárky). Bylo to loňského roku 
v období letních prázdnin, kdy jsem se rozhodla svou instalaci zrealizovat právě na useku této cesty. Společ-
ně se svou kamarádkou Veronikou Bromovou jsem zde vytvořila barevnou škálu z nalezených použitých ige-
litových tašek. Po celou dobu mou práci Veronika Bromová fotografovala. Divoká Šárka se vyznačuje díky 
své hloubce poměrně chladným klimatem a šerým světlem. Odtud také pochází její název „Šárka". Původní 
adjektivum „šarý", které se později přeměnilo do soudobého tvaru „šerý", předem naznačuje, že údolí je 
těžko přístupné slunečním paprskům. Jinak tomu však bylo na místě, které jsem si pro svou práci zvolila já. 
Cesta se vine na jednom z nejvyšších míst, a je tedy světlu dobře přístupná. Právě dynamika světla a stínu 
vytvářela v prostoru divadelní atmosféru a to dodávalo celé instalaci její tajemnost. Mým záměrem bylo vy-
tvoření instalace, která přírodu nenaruší a zároveň bude z materiálu, který z přírody nevychází. Vzhledem 
k tomu, že jsem tvořila na chráněném území, nedala se předem předvídat reakce místní městské policie, kte-
rá po celý den rezervaci hlídá. Ta však byla mému projektu pozitivně nakloněná a já byla jen upozorněna na 
nutnost následného uklizení použitého materiálu. Dokonce i kolemjdoucí návštěvníci mi několikrát poskytli 
své igelitové tašky a ochotně se do práce zapojili. Odpovídala jsem na jejich otázky související s mou prací 
a vzniklo tak spontánně interaktivní výtvarné odpoledne. 

Práce vznikla z ekologického motivu pomoci vyčistit část životního prostoru, ve kterém se pohybujeme. 
Následně jsem vysbíraný odpad využila jako výtvarný materiál a opět jsem ho v jiné formaci včlenila do pří-
rody. Tentokrát však ne ve formě odpadků, které přírodu znečišťují, ale jako materiál pro instalaci utvářející 
novou součást krajiny. Využila jsem pestrosti barev, které umožnily vytvořit prostorové barevné spektrum. 
Při instalaci jsem využila celkem 53 igelitových tašek, které jsem nikterak tvarově neupravovala. Zároveň 
jsem měla možnost tvořit a spolupracovat s významnou umělkyní naší výtvarné scény, což mi přineslo nejen 
bližší seznámení s technikou fotografie, ale také mnoho cenných zkušeností. 





5.5.4. „Verunčin Ske-let" 

V této práci jsem se navrátila k technice, se kterou jsem pracovala při tvorbě svého první-
ho objektu - „Sítě". Opět jsem využila barevnosti igelitových tašek, rozstříhala jsem je na 
různobarevné pruhy a pomocí principu svazování vytvořila prostorový objekt. Měla jsem 
s touto technikou již své zkušenosti a uměla s ní nyní lépe pracovat. Pokusila jsem se dosáh-
nout stejnou technologií tentokrát tvarově jemnějšího a přesnějšího prostorového zázna-
mu. Vytvářela jsem obtisk, napodobeninu a tělní schránku živé bytosti. Vznikala tak téměř 
sochařská práce s využitím plastového odpadu. Jako živý model jsem záměrně vybrala Vero-
niku Bromovou, kterou jsem obetkala svou technikou a vytvářela formu jejího těla v životní 
velikosti. Polyethylenová folie poskytuje díky svým vlastnostem zajímavé možnosti při jejím 
zpracování. Při správném dodržování hustoty jednotlivých ok lze dosáhnout přesných sa-
monosných tvarů, které jsou ale křehké a vyžadují obezřetnou manipulaci. Tato schopnost 
snadného obtékání tvaru a vzniku jemných kontur na objektu byla pro mě překvapující. Čím 
hustší je síť, tím je výsledek přesnější. 

Složitý tvar vyžadoval nejen přesné dodržování hustoty stehu, ale také vhodné rozfázová-
ní pletení jednotlivých fragmentů, které jsem poté spojila v celek. Ve své práci jsem postu-
povala následovně: nejprve jsem obplétala dolní končetiny, poté hrudník, ruce a v poslední 
fázi jsem vytvářela krk a hlavu. Takto vytvořené části vyžadují jemnou manipulaci, jelikož při 
položení se stává, že folie svou vahou klesá, a tím dochází k deformaci celého tvaru. Potýka-
la jsem se tak několikrát s problémem zachování částí do konečné fáze jejich spojení. Často 
jsem musela jednotlivé kusy opravovat a zavěšovat v prostoru. 

Přemýšlela jsem i o pozici figury v kontextu daného výstavního prostoru, jelikož práce byla 
vytvářena pro konkrétní akci, výstavu „Brána recyklace". Zvolila jsem kompozici letící po-
stavy, která má pro mne silnou, zřetelnou symboliku. Létání není lidem dáno, a proto je 
touha po něm nekonečná. Může evokovat cestu vzhůru, cestu za našimi sny, pocit svobody, 
odpoutání od země, nadhled. Létání bez využití technologie je něco nadpřirozeného a do-
sažitelného snad jen ve vnitřním prostoru. „Verunčin ske-let" je tedy pohádkovou bytostí 
z těla umělce a je zároveň obtiskem mé inspirace, Veroniky Bromové. 

Na vytvoření postavy jsem využila 78 použitých igelitových tašek. Barevnost postavy nebyla 
předem promýšlena a vznikla náhodně. Vytvoření postavy trvalo 12 hodin. 

Pro další práci by bylo zajímavé vytvoření celé skupiny trojrozměrných plastových postav. 
Tento námět by mohl sloužit pro výtvarnou práci s dětmi. 
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5.5.5. „Poly- konfekce" 

To, co je nové, je dnes považováno za módní. Móda zasahuje do oblasti hudby, umění, filosofie, politiky, 
ale asi nejvýrazněji se projevuje v oblékání. Móda se v čase mění a je s ní spojen určitý duch doby. Je nevy-
zpytatelná, neustále nás překvapuje novými materiály, vzory, tvary, inspiruje se a navrací ke starým trendům 
a jejich prvkům. Dnes už není novinkou, že i plasty se dostaly do tohoto odvětví a staly se součástí našeho 
oblečení. Například i PET lahve slouží k výrobě fleesových bund. 

Vše, co nosíme, sloužilo jako námět pro mou poslední práci. Vytvořila jsem módní plastovou konfekci 
(„poly - konfekci"), která je zároveň úsměvem nad dnešním beznadějným propadem kouzlu značek. Mé 
modely značky nemají, spíše jsou tvořeny s humorem a nadsázkou. 

Prvním vzniklým modelem jsou „poly - šaty". Původně byly vytvořeny pro módní přehlídku z plastu, kterou 
jsem jako výtvarný projekt vytvářela s dětmi na základní škole. Zmíněná přehlídka je popsána v poslední 
části této práce. Jednotlivé plastové modely byly koncipovány do jednotlivých témat (pohádkové, sportovní, 
barevné, budoucnostní a další). Model „poly - šatů" spadal do tématu „móda naší budoucnosti". Záměrně 
jsem šaty vytvořila jednobarevně a vzhledem k tématu mi stříbrná barva připadala nejvhodnější. Využila 
jsem opět princip svazování z nastříhaných stříbrných proužků. Nyní jsem použila 63 igelitových tašek. Tvar 
těchto šatů jsem časem upravovala a byly použity jako další objekt na výstavě „Brána recyklace". 

Dalšími modely jsou „poly - boty". Obuv se stala dalším odvětvím masové a sériové výroby, kde se plasty 
hojně vyskytují. Dnešní společnost je vůči módním trendům otevřená a tolerantní. Můžeme vybírat z řad růz-
ných stylů a zpracování. Šaty dělají člověka, jak praví přísloví, a nelze proti tomu asi nic namítat. Svým způ-
sobem si pomocí módy nacházíme vlastní identitu a móda se stává součástí našeho životního stylu. Trendy 
však často potlačují zdravý rozum. To, co je módní, nesplňuje vždy zdravotní ani praktické požadavky. Mimo 
jiné dnešní doba, oproti dobám minulým, nabízí výběr z množství typů obuvi, a tak jsem hravým způsobem 
vytvářela parodie na jejich současné designové provedení. Své boty jsem vyráběla buď v nadživotní velikosti 
( „Megabotas") , nebo jsem zvýraznila nějaký z módních současných trendů („Zbrojnoš"-trend špičatých bot). 
Využívala jsem reklamních sloganů vytištěných na igelitových taškách, kupujte, to nejlepší, levně, sleva a vy-
užila ve výrobě letní boty s názvem („To nejlepší"). „Plastofel" je klasickou pantofli, u které jsem pracovala 
s prvkem čtverce, který zároveň udával i tvar celé boty. Posledním typem obuvi je „Rituální botka", která 
připomíná indické obřadní boty. Na vytvoření svých modelů jsem využila 42 použitých igelitových tašek. 
Posledním konfekčním modelem jsou „poly - kalhoty", vytvořené z 23 igelitových tašek, doplněné dalším 

plastovým odpadem (plastová brčka, víčka PET lahví). Jako celá „poly - konfekce" byly i kalhoty součástí vý-
stavy „Brána recyklace"a měly být využity při práci připravovaného workshopu. Mým záměrem bylo vytvořit 
s dětmi k modelu kalhot malbou nebo kresbou tělo, které objekt doplní, a přemění ho tak v lidskou postavu. 
Výtvarný workshop v rámci barevného týdne v Písecké bráně nebyl z časových důvodů zrealizován, a tak se 
táto práce stala pouze dalším vystaveným objektem. 





Didaktická část 

„Umění z odpadu" ve výtvrané výchově 



6."UMĚNÍ Z ODPADU" VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 

V poslední části mé diplomové práce se budu věnovat možnosti vytváření „umění z odpa-
du" při práci s dětmi. Nejprve přiblížím, jaké místo zaujímá výtvarná výchova v nově vznik-
lém Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a připomenu některé 
z jejich cílů. Vzhledem k tomu, že jsem pracovala s výběrem dětí od 1. do 9. třídy, stručně 
zmíním i určité očekávané kompetence (výstupy) výtvarné výchovy pro oba stupně základ-
ních škol. Dále se budu věnovat, kromě vysvětlení tohoto pojmu, přímo konkrétnímu vý-
tvarnému projektu jako jednomu z možností využití tématu „umění z odpadu" ve výtvarné 
výchově. Záměrně zde nebudu popisovat jednotlivé výtvarné řady, jelikož jsem pro svou 
práci zvolila jiný prostředek výuky, a tím se stal výtvarný projekt. Tím tedy nepopisuji více 
rozpracovaných témat a pracovních listů, ale popíši celou cestu naší společné práce s dětmi, 
od příprav až ke konečné fázi. 

Na základní škole jsem měla možnost vést tyto děti po dobu jednoho měsíce. Konečná fáze 
naší práce představovala zrealizovanou módní přehlídku z plastu, jejíž téma čerpá z tématu 
„umění z odpadu". 

6.1. VÝTVARNÁ VÝCHOVA V RVP ZV 

RVP ZV oproti předchozím osnovám, které přesně předepisují, jaké učivo by si měl žák 
osvojit, je vymezen pouze rámcově. To umožňuje především učitelům výuku přizpůsobit 
vlastním postupům s ohledem na možnosti žáků. Kromě obecněji pojatých základních 
klíčových kompetencí pro každý předmět definuje očekávané kompetence (výstupy), 
které by si měli žáci osvojit. Rámcový vzdělávací program klade především důraz na 
mezipředmětové souvislosti. 

6.1.1. Charakteristika vzdělávací oblasti 

Výtvarná výchova je společně s hudební výchovou zařazena v RVP ZV do vzdělávací oblasti 
pod názvem "Umění a kultura". Ta umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání 
světa a odráží nezastupitelnou součást lidské kultury - umění a kulturu. Vzdělávání v této 
oblasti vede k uměleckému osvojování světa s estetickým účinkem. V tomto procesu dochází 
k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho pro-
střednictvím dále k sobě samému i okolnímu světu. Tento proces vede žáka k chápání umění 
a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelnou součást lidské existence. Vede 



k zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby. Dále vede ke schop-
nosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních a uvědomění si sebe samého jako svobodného 
jedince s vlastními prožitky, postoji k jevům a vztahům v mnohotvárném světě. 

6.1.2 Cíle výtvarné vzdělávací oblasti 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech -
tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, 
cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí 
výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen netradiční a ověřené, ale díky dneš-
ním možnostem i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. 
Tvůrčími činnostmi - rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřová-
ním komunikačních účinků - založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chu-
ti uplatnit osobně jedinečné pocity, prožitky a zapojit se na odpovídající úrovni do procesu 
tvorby komunikace. 

6.2. PLÁN VÝTVARNÉ VÝCHOVY A ZPŮSOB USPOŘÁDÁNÍ VÝTVARNÝCH ÚKOLÚ 

Pro mnoho lidí zůstává i nadále výtvarná výchova předmětem, který je obecně považo-
ván za méně důležitý. To způsobuje, že se výtvarné výchově nepřikládá potřebný význam. 
Dle mého názoru je ale právě tento předmět nezastupitelný, jelikož jeho prostřednictvím 
rozvíjíme u dětí estetické vnímání a rozvíjíme kulturu. Představivost a koncentrované vi-
zuální pozorování umožňuje dětem vnikat hlouběji do významů a věcí ve svém prostředí. 
Svým způsobem se dá i říci, že právě tento předmět podněcuje u dětí vidět krásu světa vý-
tvarnýma očima, a tím je alespoň na okamžik zbavit tíhy vnímat pouze materiální svět. 

I pro výtvarnou výchovu, jakožto systém všeobecného vzdělávání, platí obecné zákony 
učení, stejně jako požadavek obhajitelnosti, organizačního zajištění výtvarných činností 
a materiálně-technického zajištění. Ani výtvarná výchova se neobejde bez smysluplné-
ho plánu výtvarných činností, které s dětmi realizujeme, a to nebývá vždy jednoduché. 
Vytvořit takový plán obnáší respektování zvláštností dětí žijících v konkrétní době, při-
stupování a dbaní na jejich specifické předpoklady výtvarné tvorby a vnímání a sdělení 
smyslu každého úkolu, kroku či fáze. V neposlední řadě musíme uvažovat a volit vhodný 
prostředek, jak uspořádat výtvarné úkoly. Každý učitel si tento plán vytváří sám a měl 
by při této práci nejen vyhovět všem požadavkům, ale také připravit práci zajímavou, 
motivující, bezpečnou a vhodnou pro danou skupinu dětí. Vzhledem k tomu, že dnešní 



děti žijí ve světě pluralitním, je na nás, abychom je dostatečně připravili pro jejich budoucí 
život. Stále více je nutné rozvíjet jejich individualitu, učit je vlastním úsudkům, rozhodnosti, 
odpovědnosti za sebe samé, ale také připravit děti k tomu, jak čelit neúspěchu a vyrovnávat 
se s těžkostmi, které naše doba přináší. 

Ve výtvarné výchově můžeme volit z několika způsobů, jak výtvarné úkoly uspořádat. Mezi 
nejběžnější patří metodické a tématické řady. Další možností plánování činností je také tzv. 
výtvarný projekt. Právě tento způsob nám nejlépe umožňuje ukázat dětem dané téma kom-
plexně, přiblížit výuku reálnému životu a poskytnout dětem ucelený pohled. Právě tento 
prostředek výuky se mi stal nejbližší, a proto jsem ho zvolila i při své výtvarné praxi. 

6.3. VÝTVARNÝ PROJEKT ZÍSKÁVÁ OPĚT SVÉ MÍSTO 

Především je třeba poznamenat, že dosud není úplná jednota v názorech na to, co vše lze 
projektem nazvat - kde končí tematická řada a začíná projekt. Výtvarně projektová výuka 
vychází z promyšlené skladby navazujících úloh. „Některá zřetězení výtvarných prací vytvá-
řejí jednoduché celky - výtvarné řady, jiná mají stavbu složitou - výtvarné projekty. "  23 

Do pedagogické teorie a praxe vstoupily projekty již ve 20. a 30. letech tohoto století 
v souvislosti s rozvojem širokého mezinárodního pedagogického hnutí, které známe pod 
názvy nová výchova, reformní pedagogika, progresivní výchova nebo aktivismus. Důsled-
kem tohoto hnutí docházelo k rozvíjení řady dílčích výchovných a vzdělávacích systémů, 
vyučovacích metod a postupů, mezi něž patří i projektová metoda nazývaná též projekt 
(vedle metody problémové, globální, Daltonského plánu, Winetské soustavy, Jenského 
plánu, apod.). Úspěchem hnutí nové výchovy před druhou světovou válkou byla výrazná 
přeměna charakteru evropské školy a její práce. Stará tradiční škola byla prakticky vy-
tlačena školou novou. Ačkoliv druhá světová válka vývoj reformní pedagogiky přerušila 
a po jejím skončení se v naší školní praxi o projektech otevřeně nesmělo hovořit, někteří 
učitelé principy projektové metody v práci s dětmi uplatňovali i nadále. 

V době svého vzniku byly projektové metody chápány jako vyučovací metody (J. Dewey, 
W . H. Kilpatrick). V současné době jsou pokládány spíše za koncepce vyučování a jsou dále 
rozpracovávány. Ve školní teorii i praxi prožívají nyní svoji renesanci. Jsou zde více či méně 
pochopeny a akceptovány, odmítány, přeceňovány i nedoceňovány, popř. mechanicky či 
naopak tvořivě aplikovány - jako ostatně každá „novinka". 

Projekty ve výtvarné výchově jsou tedy jednou z možností, jak vytvářet smysluplný plán 
činností, který umožňuje rozvíjet celý komplex žádoucích dispozic u dětí. Projekt probíhá 
spojením většího počtu různých aktivit a jeho podstatou je vytváření činnostních řad tak, 



aby byly propojeny společnou myšlenkou, úkolem nebo řešeným problémem. 

Další znaky, přínosy a úskalí výtvarných projektů? 

Děti mají vliv na výběr tématu projektu. Projekt plánuje učitel a děti společně ve sku-
pině a program výtvarné činnosti není před prováděním projektu do všech podrobností 
pevně stanoven. 

Projekt souvisí s mimoškolní skutečností a východiskem jsou prožitky dětí. Není jen zdán-
livou nebo náhradní skutečností, ale vychází z reálného života. 

Projekt se vyznačuje koncentrací na dítě. Předpokládá se, že děti se bezprostředně na pro-
jektu podílejí. Pracují proto se zájmem, bez vnější motivace. 

Projekty vedou ke konkrétním výsledkům, na jejichž základě mohou děti získat nejen od-
povídající poznatky a kvalifikaci, ale i z řešení vyplývající odměnu. 

Výsledek projektu má formu skutečného příspěvku k řešení sledované problematiky (např. 
ekologické). Je učivem směřující k dosažení určitého cíle (něco zhotovit, vytvořit, vykonat, 
vyzkoumat, zdokonalit, něčemu se naučit). 

V průběhu řešení projektu dochází i k sociálnímu učení. Utvářejí se nejen poznatky, zkuše-
nosti, dovednosti, ale také volní a mravní vlastnosti, rozvíjí jejich charakter. 

Při řešení projektů se děti učí spolupráci, diskutování a formulování názoru, tvoření, hle-
dání informací, rozvíjí se jejich tolerance a vzhledem k tomu, že pracují ve skupinách, rozvíjí 
se jejich odpovědnost za sebe i ostatní. 

Projekty mají ovšem také svá úskalí a nelze je využít ve všech situacích. Jsou náročné z hle-
diska promyšlenosti, organizace, řízení a schopnosti improvizace v rámci plánu. Je důležité 
citlivě odhadnout hranici mezi spontaneitou a řízením, u větších dětí pak také míru volnosti 
a odpovědnosti. 

Výtvarný projekt předpokládá, že učitel disponuje znalostmi ve všech oblastech, jichž se 
projekt dotýká a samozřejmě nemůžeme opomenout ani znalosti z oblasti pedagogické. 



6.4. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA Z ODPADU - VÝTVARNÝ PROJEKT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Realizace výtvarného projektu: ZŠ Na Chodovci, Praha 8. 
Výchovný a vzdělávací záměr: Zamyšlení se nad množstvím plastového odpadu kolem nás. 
Naučit se pracovat s tímto materiálem a využít ho ve výtvarné činnosti. Vytvořit návrhy 
a zrealizovat netradiční modely z recyklovatelných materiálů. Poznávat nový přístup k od-
padu a přeměnit jeho všednost v nevšednost. Okusit práci výtvarníků, módních návrhářů, 
ekologů, choreografů a moderátorů. Přemýšlet v souvislostech. Pracovat s novými materiá-
ly, barvami, tvary a jejich kombinacemi. Rozšířit látku projektu o environmentální výchovu 
a přimět děti k ekologickému myšlení. Vedení k zodpovědnosti, spolupráci a rozvíjení jejich 
fantazie a intuice. 
Použité techniky: kreslířské techniky, lepení, stříhání, svazování, tvarování materiálu. 
Stáří žáků: skupina vybraných žáků 6-15 let. 
Časové rozložení: 4 týdny 

6.4.1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE 

Hledání tématu 
Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost realizovat níže uvedený projekt s dětmi, které 

mě znaly z mé předešlé výtvarné praxe, komunikace mezi učitelem a žákem se navázala 
velice rychle, a tím jsem měla situaci jednodušší. V mé první praxi jsem při práci s dětmi vy-
užívala veškerý odpadový materiál např.: papíry, kartony, látky, dřevěné a sololitové desky, 
pet-lahve, kovové drátky, provázky apod. V následujícím projektu jsem chtěla využít mate-
riál, který je pro děti a jejich práci s ním nový a dosud neznámý. Další můj požadavek bylo 
využít materiál, jež se kolem nás vyskytuje často, je zajímavý z hlediska barevnosti, při práci 
bude snadno zpracovatelný a manipulace s vytvořenými pracemi nebude složitá. Cílem bylo 
také klást důraz na ekologický aspekt a podpořit tím výchovu environmentální. V základní 
škole, kde jsem projekt realizovala, probíhaly jednou týdně ekologické semináře, jakožto 
průřezová témata environmentální výchovy. Tyto semináře jsem navštívila, abych se dozvě-
děla, jaké informace děti získávají a jak široce daná témata probírají. Vzhledem k tomu, že 
jsem vyučovala výtvarnou výchovu, mi nepřišlo dobré děti zatěžovat množstvím teorie, ale 
spíše jsem se snažila v celém procesu na environmentální souvislosti poukazovat. 

Přístup k dětem a vytyčení cíle 
V každé své práci a komunikaci s lidmi se snažím vnímat a respektovat odlišné názory, 



individualitu, potřeby a zájmy druhých. Tímto způsobem přistupuji i k práci s dětmi. Každé 
dítě je vybaveno jinými schopnostmi a dovednostmi. Pokud je ale na dítěti znát, že to, co 
dělá, dělá se zájmem, je to pro mě nejjednodušší vodítko, abych zjistila, zda práci dělám 
správně. Nepovažuji se za umělce, jsem ráda za své místo budoucí paní učitelky, v jejíž roli 
mohu své získané vědomosti předat právě dětem. Z tohoto důvodu se snažím obsáhnou 
vždy co největší množství informací, jelikož právě děti nás mohou kdykoliv překvapit svými 
nejroztodivnějšími otázkami. Tato práce mě těší, jelikož mi nabízí možnost realizovat své 
představy o tom, jak by měla výtvarná výchova vypadat. Nechtěla jsem pokračovat v za-
běhlých formách vyučování, které si pamatuji ze své doby základní školy. Stále se opakující 
témata, samostatná práce v lavicích bez možnosti spolupráce s ostatními. Mým cílem bylo 
připravit hodiny plné zážitků, hravé, provokující k akci a se zaměřením na to, aby děti sami 
vystoupily z lavic, byly slyšet a aby zaznívaly nejen jejich názory a připomínky, ale také se 
navzájem vnímaly a poslouchaly. 

Zvolení materiálu 
Jak jsem již zmínila na začátku, hledala jsem pro děti materiál, který by byl pro jejich práci 

nový, dostupný, zajímavý z hlediska barevnosti, snadno manipulovatelný a zároveň nabízel 
variabilnost v jeho zpracování. Nemusela jsem dlouho přemýšlet a mým zvoleným materiálem 
se staly použité igelitové tašky. Práce byla později doplněna dalšími plastovými odpady. 

Moje příprava 
Během doby, ve které jsem připravovala téma a shromaždovala materiál pro naší prá-

ci, jsem obcházela organizace, které se podobnými ekologickými projekty zabývají. Snažila 
jsem se získat co nejvíce informací a inspirací pro svou následující práci. Materiál jsem zís-
kávala ve svém okolí, v obchodních domech a výrobnách igelitových sáčků. Vždy se jednalo 
o odpadový materiál, který byl před tím nějakým způsobem použitý, nebo nesplňoval určitá 
kritéria (poškození, atypický tvar) pro jeho účel použití. 

Hygienická stránka 
Jak již bylo zmíněno výše, nelze opomenout a zdůraznit stránku hygienickou. Často se 

odpad stává zdrojem nejrůznějších infekcí. Je nutné při práci s takovým materiálem dbát na 
důkladné očištění, abychom děti nevystavovali nebezpečí. Po sběru materiálu jsem každý 
plastový odpad důkladně vyprala v mýdlové vodě a omyla desinfekcí. Je to proces, který je 
sice časově náročný, ale s cílem použití odpadu při práci s dětmi je nezbytný. 



6.4,2. PŘEDSTAVENI PROJEKTU DETEM 

Děti se s odpadem setkávají každý den, mnohdy si to ani neuvědomují. Tím, že do výuky za-
řadím práci s tímto matriálem, budu zároveň vést diskuse na toto téma. Tím je mohu motivo-
vat k zamyšlení nad dnešní společností. Odpad je dnes bezesporu celosvětovým problémem, 
je tedy třeba, v rámci osvěty o životním prostředí, o něm mluvit i ve výuce. Dnešním tren-
dem ve školách je propojovat předměty a poskytnou tím dětem co nejkomplexnější pohled 
na probírané téma a problémy s ním související. Odpady, jako téma životního prostředí, jsou 
ideálním a aktuálním tématem pro propojení biologie, chemie, dějepisu a mnoha dalších 
předmětů. Je dobré vidět tuto situaci třeba i ze stránky umělecké, a to, jak se s odpadem 
může zabývat výtvarné umění a jak lze tento materiál využít při práci ve výtvarné výchově. 

S dětmi jsme si společně povídali o odpadu, který nás v běžném životě obklopuje, řešili 
jsme otázku třídění odpadu a recyklace. Přemýšleli jsme, s jakým druhem odpadu se doma 
setkáváme nejvíce. Děti nejčastěji odpovídaly-plastové lahve, igelitové tašky, papír, obaly 
od sušenek a zbytky jídla. Dále jsme se věnovali tématu odpadu z plastu. Děti odpovída-
ly na otázky, co vše mají doma z plastu, které věci jim připadají zajímavé a které se jim 
naopak nelíbí, který jiný materiál by volily. Výčet plastů, které děti jmenovaly, jsem na 
závěr ještě doplnila o věci, které neuvedly. Překvapení a údiv nad četností plastů, které 
se v našem životě objevují téměř všude, byl nepopsatelný a následná debata byla velice 
živá. V další fázi jsem dětem předvedla připravený materiál, se kterým budeme v hodinách 
výtvarné výchovy pracovat. Během dalšího měsíce, kdy výtvarný projekt probíhal, si děti 
nosily další materiály sami. 

Problematika vyplnění volného času dnešních dětí 
Celá práce byla zároveň snahou vést děti k pozitivnímu využití jejich volného času i mimo 

školu. Tyto děti byly převážně obyvateli místního sídliště a svůj volný čas trávily často naku-
pováním v nedalekých obchodních centrech. 

Motivace 
Člověk často využívá k přenosu svých věcí igelitové tašky. Igelitová taška, všudypřítomná 

všední věc, barevná materie různých velikostí často sloužící jako podklad firemních log a re-
klam. Setkáváme se s nimi denně v obchodech a odnášíme si je domů. Co ale s taškami, které 
po našem využití ztrácejí svou funkčnost, můžeme udělat? Zanecháme je v přírodě? Spálíme 
je v kamnech? Nebo je vyhodíme do kontejneru mezi ostatní odpadky? Pojďme si pohrát 
s jejich vlastnostmi, jejich barevností a využijme tento všední dostupný materiál k vytvoření 
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něčeho nevšedního. Pojďme se společně přenést v myšlenkách do ulic našeho města. Lidé 
jsou oblečeni v šedých, tmavých barvách, nikdo se neusmívá a všichni jen někam spěchají. 
V myšlenkách se přenesme do ateliérů módních návrhářů a na okamžik se jimi staňme. Vy-
tvořme si v mysli obraz barevného, veselého, bláznivého a netradičního obleku, ve kterém 
budou oblečeni lidé naší budoucnosti.Tento obraz přeneste pomocí kresby na papír a poté 
se pojďme naučit, jak si takový oblek vytvořit z odpadu, jakým jsou například použité ige-
litové tašky. 

Mým cílem nebylo ukázat dětem již vzniklé práce a poskytnout jim množství obrazového 
materiálu, postupovala jsem stejně jako při práci vlastní. Na mých ukázkách jsem pouze 
nastínila a názorně předvedla možnosti práce s tímto materiálem a nechala pracovat jejich 
fantazii. Po celou dobu jsem sledovala jejich samostatný přístupu a snažila jsem se přistupo-
vat k dětem v roli pomocného poradce. 

Pomůcky 
Igelitové tašky (nejrůznějších barev a velikostí), průhledné lepicí pásky, nůžky, kovové drát-

ky a další nejrůznější plastový odpad z naší domácnosti. 

6.4.3. REALIZACE PROJEKTU 

Postup naší práce 
Igelitové tašky, předem důkladně očištěné, položíme a roztřídíme podle velikostí a barev 

na podlahu našeho ateliéru (třídy). Rozřadíme se do malých skupin, ve kterých nejprve na-
kreslíme své návrhy nových netradičních modelů. Po dokončení výtvarných návrhů vhodně 
zvolíme a vybereme materiál, který při samotné výrobě použijeme. Každá skupina si volí 
téma svých obleků sama (pohádkové, budoucnostní, sportovní, moderní apod.) a vybere 
ze své skupiny jednoho či více jednotlivců, kteří se stanou modelkami, modely pro vzniklý 
oblek. K vybraným igelitovým taškám přistupujeme jako k látce - nejprve si vytvoříme střih, 
a poté samotné části slepujeme. Pokud volíme způsob rozstříhávání materiálu, můžeme vy-
užít principu svazování nebo slepení samostatných kousků. Snažili jsme se materiál zpraco-
vat tak, aby vznikl zajímavý model z hlediska barevného řešení, tvaru, způsobu zpracování 
materiálu, designu a především plnil i svou funkci (byl nositelný). Výroba modelů nebyla 
zpočátku jednoduchá. Děti měly tendenci igelitové tašky pouze rozstřihnout na bočních 
stranách, a tím si vytvářet stále stejné vrchní oblečení připomínající barevná trika. Až postu-
pem času děti přicházely na mnoho variant a technik, jak s tímto materiálem pracovat (na-



Vybírání hudby 
Vzhledem k tématickým oblekům, které v průběhu práce vznikly, měly děti za úkol vybrat 

hudbu, skladbu, která by téma jejich obleků podporovala svým textem, melodií nebo námě-
tem. Děti přinášely hudební ukázky a společně jsme jednotlivé texty poslouchali a vybírali. 
Nechávala jsem jim dostatečný prostor a svobodu při jejich rozhodnutí. Pouze při příliš ne-
vhodné ukázce jsem navrhla jiná řešení. Měla jsem řady svých hudebních disků, které byly 
kdykoli během vytyčeného měsíce ve výtvarném ateliéru k dispozici. V poslední fázi jsem 
vybrané ukázky upravila v hudebním studiu, kde jsem s pomocí odborníků sestříhala hudbu 
do finální verze. Z každé skladby byla upravena a použita pouze krátká ukázka. Konečná 
verze má celkem 23 minut a byla složena ze 14 hudebních ukázek (včetně přechodů). 

Nacvičení choreografie 
Choreografii pro jednotí ivé části naší přehlídky jsme nacvičovali ve volném čase po vy-

učování. Fakt, že se děti účastnily nacvičování dobrovolně ve svém volném čase, byl pro 
mě momentem největšího úspěchu. Viděla jsem, že práce vychází z jejich opravdového 
zájmu a jejich zodpovědnost za konečný výsledek byla nyní naším společným zájmem. Po 
celou dobu jsem na tyto děti dohlížela a pomáhala jim s technickými i choreografickými 
problémy. V tomto případě nemohu přesně stanovit čas v hodinách, který jsme celé práci 
věnovali, ale rozhodně tato práce přesáhla rámec školního vyučování, a stala se tak mimo-
školní činností těchto dětí. 

6,4.4. PRESENTACE NAŠÍ PRÁCE 

fukování, vyplňování, svazování, natahování, proplétání, slepování, kombinování a mnoho 
dalších). Vznikalo tak množství variací originálních tvarů a řešení. 

Každý projekt v sobě skrývá nespočet nových témat a rolí. Děti se od samotných výtvarných 
kreslířů stávaly módními návrháři, realizátory svých návrhů a sami si vymýšlely konečnou 
verzi, jak své vytvořené modely představit. Vytvořily si dokonce svá choreografická předsta-
vení, kde se v průběhu projektu dvě žákyně ujaly role moderátorek. Kromě úvodního slova 
si připravily komentáře k jednotlivým oblekům. 

Módní přehlídka z plastu I. (interiér): V každém projektu je důležitým momentem pre-
sentace vniklých prací. Tato konečná fáze projektu, která vede ke zveřejnění výsledků a vy-
hodnocení práce, je významná nejen pro učitele, ale především pro samotné děti. Pro naší 





prezentaci jsme zvolili vytvoření módní přehlídky, při které jsme měli možnost představit 
vzniklé modely. Tuto přehlídku jsme prezentovali ve školních prostorách místní tělocvičny. 
Celá módní přehlídka byla doprovázena vybranými hudebními ukázkami. Děti sami tuto 
přehlídku po celou dobu moderovaly. Módní přehlídka byla určena pro žáky a pracovníky 
místní školy. Přehlídka je zdokumentována na fotografiích. 

Módní přehlídka z plastu II. (exteriér): Pro úspěch naší první vytvořené přehlídky bylo z ini-
ciativy vedení školy vyžádáno zopakování této přehlídky v rámci dne otevřených dveří pro 
rodiče. Druhá módní přehlídka byla prezentována opět v prostorách školy, tentokrát však 
na venkovním školním hřišti. Druhá presentace byla rozšířena o modely dětí, které projevily 
zájem o účast na naší další přehlídce a neměly možnost podílet se na prvním představení 
(původním). K této presentaci nejsou k dispozici fotografie, pouze videozáznam. 

Má vlastní práce vznikala souběžně s realizací těchto projektů. Vzájemně jsme se při naší 
práci inspirovali a já tímto děkuji všem zúčastněným dětem za jejich podporu. 
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ZÁVĚR 

Při své práci jsem se setkávala s vstřícností, podporou, pomocí, ale i kritikou a nepochope-
ním. Často jsem byla tázána na to, co se o takovém tématu může psát a zda to není poněkud 
zbytečné. Pro mě se toto téma bezpochyby stalo velmi zajímavým a myslím si, že všechno, co 
se stane předmětem našeho zájmu, ať už je to z jakýchkoliv oblastí, se stává výjimečným už 
jen z toho důvodu, že jsme tomu věnovali náš čas a snažili se o něčem dozvědět maximum. 

Vzhledem k tomu, že jsem vyhledávala informace u lidí, kteří se nějakým způsobem zají-
mají o stejný materiál nebo se dotýkají mého tématu, byla mi práce na diplomové práci vstu-
penkou do míst, kam bych se jindy asi jen těžko dostávala. Svou prací jsem se snažila přispět 
k řešení ekologických problémů a při samotné práci jsem vždy tento záměr zdůrazňovala. 
Mým cílem bylo dozvědět se o materiálu, se kterým pracuji, co nejvíce. Získané informace 
mi umožnily zodpovídat nejrůznější otázky např. při práci s dětmi. Zároveň jsem chtěla svou 
prací ukázat možnosti využití odpadového materiálu ve výtvarné činnosti. Celá diplomová 
práce pro mne byla velkým přínosem. V její praktické části jsem měla možnost vyzkoušet 
si tvorbu objektů, performance a díky výstavě „Brána recyklace" jsem se učila přemýšlet 
o koncepci a instalaci své práce. Výraznou zkušeností byla i možnost dlouhodobě pracovat 
na jednom tématu, což vede vždy k lepší orientaci v souvislostech a umožňuje poznat danou 
oblast do hloubky. V teoretické práci jsem mohla „své téma" prozkoumat nejen z hlediska 
chemicko-technologického, výrobního a ekologického, ale i výtvarného. Seznámila jsem se 
s řadou zajímavých odborníků, navštívila jsem různé firmy, organizace i mnoho výtvarných 
umělců. Má práce vycházela nejen z literatury, ale především ze získaných informací, znalos-
tí a zkušeností těchto lidí. 

Za vše bych ráda ještě jednou poděkovala všem, kteří mi při mé cestě s plastem a plastovým 
odpadem pomáhali. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Moravci k, M. Fenomén igelitka, in: Vlna, 2000, č. 14/str. 41-44 

o öl O- è&taé â» 
fœ&Hpi v&m**?r- v̂ efce* 

-ž-»,^. , V -- û ~ ífe^kí-

• • ..o- ; <. h W#k 

o ^ U tstm^p& ibxta 
<za, íe ^vřs^v^ť tt^-sw ~v v rvv<-

tâx» i, %-m 
PÍP a vt(m 
Sw&řvt-St* 

m. Ä <r4e« $ ísá«slw. im % im pf&m l^m ̂  
mbi^w^p^ cms frtri&sH 

> - -v V .. ^ - ̂  s-v"-/ ? -̂Vr̂ afW 

z *œtm ***** vtffrm 
a íMmM p&Pž. péčN* ï.y.^Mtèï*. ($%, 

96 



I 
• 

M L9ČÍ 
mt» mmmmïmma mmmmsrnw 

[Tento ftázf 
lókmer vši 
fplastíc od 
|ÍŽ v roku 
vé sáčky- i 
jbeaning fc 
no výrobu 

| s o řokrňsr £ 
'recUkfavQCki 
ř?rcbéných to 

íene) fTK)žno ( ones objovtí v spoacej častí niektorých igelitlek. 
Zqypmavý je i osud miodšieho bratá||>píyethyiénu - polypro-
pylénu (PP so podobné oko P€ : používá no výrobu plastických 
vríec), ktorý boi v paťdesiatych rokách 'simultánně vyvinutý na 
devfatích rázných miestach světa. Sper-o potent sa definítívne 

•xŘ̂ f̂Otxemt l. G. Farben. 
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MICHAL MORAYQK 

TVOftiA miadého výtvarníka Patrika lila ponuko vkxero materiá-
lových i významových vrstiev. V niektorých momentoch. zdá so, 
pósobí až extrémnou viacúčelovosčou. ked s jedným artefak-
torn narába vo viacerých situačných významoch. 
Cieíom môjho exkurzu do lilovej tvorby nie je jej celkové ucho-
penie, íen akýsi náčrt, na zákiade ktorého by si Čitotef mohol 
vytvořit plastický obroz o jeho ouvre. Základnou axiómou práč 
tohto autora je problematika teía. či už v prácach so sklorn. 
odevom, voskom, olebo s médiom fotografie. Vždy kîadie dôraz 
na telesnosí, raz v zmysle nlozoftckom, inokedy v iapidórnejšom, 
formáinom, kde zohráva dóležitejšiu úlohu „použitelnost samot-
ného objektu. -
PATRIK iLLO absolvent VŠVU (1998). ateliéru Sklářského vý-
tvarníctva a dizajnér fiono a.s. lednické ftovne, skúrna tematiku 
tela, pochopiterne právě cez náročné médium sklo. Sklo nobáda 
výtvarníko k precíznemu spracovaniu a túto skúsenosč si doiej 
prenášo aj do ostatných technik či materíóiov. 
UŽ v práci z 5. ročníka S tučným bruchom so nemedituje (neme-
dituj) využil prostredie miestnosti školského kobinetu oko pod-
klad na projekciu teíesných funkcií. Samotnú miestnost vnímal 



Příloha č. 2: Pavlíček, T. Přiznej se, kolik máš doma igelitek, http://www.respekt.cz/img-ftg.php?ffn=2006-1369-vobr-05A, 5. 8. 2006 

Přiznej se, kolik máš doma igelitek 

Někdejší symbol „kapitalistického luxusu" a bezstarostných nákupů je ohrožen. Stoupající ceny ropy ovlivňují kdeco a jednou z obětí možná bude stará dobrá 
igelitová taška. Tedy především ta přihazovaná v supermarketech zdarma do košíku s nákupem, což dává mnohým z nás příjemný pocit svobody zajit si cokoli 
koupit jen s peněženkou - o obaly se už obchod postará. Jenže igelitový byznys se řetězcům prodražuje. Tesco si už veřejně postěžovalo, že za svou horu ročně 
rozdaných 100 milionů tašek utratí 31 milionů korun a že už to takhle dál nejde. Ze by tedy jedna z prvních ropou vyvolaných 
Nazeleno s komfortem 

Klimatizovaná prodejna potravin v podzemí obchodního domu Tesco v centru Prahy skýtá příjemný azyl před vedrem, prodavačky se usmívají a úslužně kaž-
dému přistrkují firemní tašku. I my dostáváme svou na tři rohlíky a sýr. Ročně tak Tesco jen u svých českých pokladen rozdá tolik igelitu, že by jím bylo možné 
v půlmetrovém pruhu dvaapůlkrát obtočit rovník. Během následujících dvou tři měsíců chce však firma změnit strategii Igelitky zdarma prý sice zůstanou, ale 
vedle nich dostane zákazník možnost koupit si za drobné peníze pevnější tašku z látek šetrnějších k životnímu prostředí. Když se mu pak tahle koupená taška 
zničí, vymění mu ji v Tesku za novou už gratis. 
„Neděláme to kvůli drahé ropě, chceme zákazníky přivést k úctě k životnímu prostředí," odmítá mluvčí společnosti Jana Matoušková motivaci, kterou snaze 
Teska v novinách už přisoudili ekonomové. Jde-li však o přírodu (ve které se jedna „tesková" igelitka rozpadá tisíc let), proč firma tašky zdarma nezruší úplně? 
„Snažíme se zákazníky vést k ekologickému myšlení, ale zároveň jim maximálně ulehčit nákupy a neomezovat jejich komfort," říká Matoušková. Na tento 
komfort dává Tesco ročně víc než třicet milionů korun a jeho cena poroste. Globus, který má méně prodejen a používá menší tašky, za ně podle odhadu svého 
jednatele Petra Vyhnálka vydá 4 miliony. Další hypermarkety ceny tají, ale nepůjde o malé sumy. 
Jak je možné, že obchodníkům i ve věku úzkostlivě osekávaných nákladů stojí za to investovat do igelitové služby takové peníze? Psychologové to přirovnávají k 
závislosti na jízdě autem: i když strmě rostou ceny benzinu, lidé jezdí dál a raději si odepřou něco jiného. Tady se jedná o závislost na předpokládaném názoru 
klientů. „Kdybychom přestali igelitky k nákupům přidávat, určitě by se to nesetkalo s pochopením našich klientů," říká mluvčí Matoušková. Firma dělá první 
poslední, aby udržela u pokladen tašky zdarma a přitom nemusela zvedat ceny: hledá nejlevnější dodavatele, ve snaze získat množstevní slevy chce centralizovat 
nákupy pro celou Evropu a tašky zmenší. 

Plastic people 

V hypermarketu na Národní třídě pípají ostošest snímače kódů, většina kupujících si igelitovou službu pochvaluje. „Zrušení igelitek zdarma nebo jejich zpoplat-
nění by mi vadilo. Člověk už tak dává peníze za nákup, ještě aby platil za tašky," říká Viktor Pastor, který bere igelitek několik. Další většinou uvádějí, že tašky 
zdarma využijí dvakrát, jednou na nákup, podruhé do odpadkového koše. Oceňují také, že mohou jít do krámu s prázdnýma rukama. To ale mohou i tak, jen 
si připlatí . . . „Víte, člověk nemá rád, když se něco zdražuje. A že to vadí životnímu prostředí? Na to jsem nemyslela. Ale čistou přírodu samozřejmě podporuji," 
uvažuje Alexandra Štroufová. 
V diskontní prodejně Norma, která taškový bonus neposkytuje, to Udě vidi jinak. „Nechybí mi. A myslím si, že v Tesku stejně nejsou zadarmo. Tam je zaplatíte na 
dražším zboží," říká paní v pruhovaném tričku, která se nechce představit. „Já je také nepotřebuji, vozím si svou vlastní, na kolečkách," přizvukuje důchodkyně 
Anna Rigová. Ne, že by diskonty tak pamatovaly na ekologickou zátěž - vedou je k tomu důvody ryze ekonomické. „Museli bychom náklady přenést na zákazní-
ky, na zboží, a to nechceme," přibližuje stratégu firmy mluvčí Plus Discount David Kolář. Zatímco Plus, Lidi, Kaufland a další založily svůj úspěch na minimální 
ceně, snaží se Tesco, Globus, Hypernova nebo Interspar lákat zákazníky na kvalitnější nabídku. 

Intenzivní zážitek 

„Máme i jiné nápady na přilákání zákazníků jako nonstop provoz, parkoviště zdarma, nákup na splátky atd," říká Jana Matoušková. „Tašky patří mezi takové 
drobností, které učiní zážitek z nákupu intenzivnější." Odbornice na psychologu trhu Jitka Vysekalová říká, že tašky gratis mezi zákaznickými důvody obliby 
toho či onoho obchodu v průzkumech nejsou. „Na prvních místech stojí kvalita zboží, blízkost místa bydliště, nízké ceny, široký sortiment zboží nebo příjemné 
prostředí." Přesné měření, zda by klienti skutečně po zpoplatnění tašek prchli jinam, nebo by si zvykli - podobně jako u bodového systému - , není k dispozici. 
Můžeme si jen vypomoci šetřením, které si nechal ve Skotsku vypracovat jeden z největších britských řetězců - firma B&Q. Bezmála polovina lidí přiznala, že má 
doma více než 20 igelitek (někteří prý dokonce 80). Čtyřicet procent Skotů má podle průzkumu pocit viny, že je dál nevyužívá. A drtivou většinu z nich rozčilují 
plastové odpady jejich sousedů. Síť B&Q se proto rozhodla zpoplatnit všechny své tašky ve Skotsku. Na vládní úrovni pak takový krok učinil kabinet v Irsku, kde 
zavedli daň 15 eurocentů za každou igelitku. Jejich užívání se pak snížilo o 90 procent „Kdyby to bylo shora zavedeno v ČR, tak bychom to taky museli přijmout," 
říká mluvčí Matoušková. 
Může tedy vyjit impulz od vlády, když změnu igelitové praxe pravděpodobně nepřinese vysoká cena ropy? „Rezort nic takového nepřipravuje," říká mluvčí minis-

Jeden ze symbolů českého kapitalismu končí 

98 

http://www.respekt.cz/img-ftg.php?ffn=2006-1369-vobr-05A


terstva životního prostředí Karolína Šulová. Proč? „Asi úředníky nic takového nenapadlo." Podle ekologů v případě igelitových tašek nefunguje tradiční hybatel 
změn - Evropská unie. „Odpadovou legislativu posledních osm let táhl Brusel a ten problém igelitových tašek neřeší. Unie předpokládá, že si tuhle oblast upraví 
samy členské státy, ale Česko se zabývá jen závaznými požadavky EU," říká Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha. Ale ochota nechat se inspirovat zřejmě existuje i tady. 
„Mám pro vás dobrou zprávu," ozývá se Karolína Šulová později „Na váš podnět si bude ministerstvo zjišťovat, jak to v Irsku funguje." 

Papír není řešení 

Proč omezovat igelitové tašky? Vyrábějí se z ropy, což zvyšuje závislost na zahraničních dodávkách neobnovitelných zdrojů. Při výrobě igelitek se uvolňují do 
vzduchu toxické chemikálie. Samotná výroba a distribuce vyžaduje energii a přispívá k emisím skleníkových plynů. Ve volné přírodě se plastový obal rozloží za 
1000 let. Podle odhadů se ročně ve světě spotřebuje pět set miliard až jeden bilion plastových tašek a sáčků, což je víc než milion za minutu. Ročně to vyjde na 
řádově stovky miliard korun. Jenom v USA stojí ročně produkce igelitek v přepočtu 90 miliard korun. Ani jejich shromažďování, odvoz a třídění nevyjde lacino 
- za rok v USA 330 miliard korun. Kromě toho každý rok zahynou stovky tisíc mořských želv, velryb a dalších živočichů v oceánu proto, že si spletou plastové 
obaly s potravou. Podobný osud čeká krávy, ovce, psy a další suchozemská zvířata. Každého laika v souvislosti s igelitovými taškami napadne, zda by nebylo 
nejlepší je nahradit papírovými. Když už je nepotřebujeme, daji se spálit nebo jinak rozložit. Tesco je podle své mluvčí Jany Matouškové nenabízí proto, že prý 
nejsou praktické: nemají takovou nosnost jako igelitové protějšky a nevydrží déšť. Většina řetězců tvrdí, že igelit je levnější. S tím souhlasí i ředitel marketingu 
nábytkářských obchodních domů IKEA Ondřej Kraus. Proč potom jeho firma vůbec nerozdává igelitové tašky a sází na prodej papírových? „Nám v první řadě 
nejde o to, aby lidé kupovali jednorázové ať už papírové nebo jiné. Když za takovou tašku zaplatí, tak začnou uvažovat, jestli ji opravdu potřebují. A většinou si 
pak koupí naše pevné recyklovatelné tašky, které se dají použít mnohokrát To je ten hlavní dl." Podle serveru reusablebags.com, který bojuje proti igelitovým 
obalům, nejsou ty papírové v konečné bilanci šetrnější k životnímu prostředí. Pro jejich výrobu je třeba pětkrát více energie než u igelitek, recyklace pak stojí ještě 
několikrát tolik. Hlavní souboj se tedy odehrává spíše mezi použitím jednorázovým a mnohonásobným než mezi papírem a igelitem. 



Příloha Č. 3: Vlčková, E. Plastyse zabydlují v přírodě, in: Lidové noviny, 2004, Sobota 30. října 2004/str. 13 

Plasty versus moře 
mikrotenové sáčky jsou pro mořské živočichy snadno 
zaměnitelné s chutnou medúzou. Případů želv, ryb, 
velryb a dalších zvířat udušených plastovým sáčkem 
každým rokem pfftývi. 

Světová produkce syntetických vfáken 
250 000 v tunách za ro 

Mikročástice plastu v moři u Veiké Británie 

Syntetických polymerů 
m ve světé od 60. let 20. 

století vyrábí stále vfce (graf 
vlevo). Mikroskopických 

čásbc a vtikefl plastů v mon 
začalo od 90. let ubývat diky 
zákazu volného vypou&tní 

odpadů do moře 
(paf vpravo). 

150000 

Plasty se zabydlují v přírodě 

Celosvětový p r ů m ě r : každý člověk použi je ročně 150 mikrotenových sáčků * Částečky umělých hmot se usazují na dně moří 

V plas tové tašce n e b o sáčku dostane zákazník svůj nákup ve většině obchodů. Získá je zdarma, případně za symbolickou cenu. Jaký je další osud obalů, které se 
na t r h u objevily v 70. letech a vydobyly si takřka monopolní postavení? 

Na světě se každoročně vyrobí až 900 miliard plastových sáčků, jak uvádí nedávno zveřejněný článek v časopise New Scientist Na každého z nás jich tedy připadá 
150 ročně . ' ť 

Britští výrobci a obhájc i téchto obalů tvrdí, že většina se recykluje nebo je využita ve spalovnách jako zdroj energie. Sáčky podle nich představují pouze jedno 
p r o c e n t o smet í na ulicích a tvoří pouze tři promile odpadu uloženého na skládkách. 

V České republ ice se pod le in formací ministerstva životního prostředí v současné době recykluje zhruba pětina produkovaných plastů. 

Sáčky ucpávají koryta řek 

P o k u d se r o z h l é d n e m e p o české krajině, př í tomnost plastových sáčků nepociťujeme jako nejpalčivější problém. Na mnoha jiných místech jsou ale velkou hroz-
b o u p r o ž ivotní pros t řed í zvířat i lidí. 
Jako ods t rašu j íc í př ík lad lze uvést nález plejtváka malého na mořském břehu u Normandie v roce 2002. V jeho útrobách se skrývalo neuvěřitelných 800 kg mi-
k r o t e n u a dalších obalových materiálů. Podobné nebezpečí představují sáčky i pro menší mořské živočichy, jako jsou želvy, tuleni nebo ptáci Ve vodě jsou pro 
n ě k ne rozeznán í od medúzy, chtějí je „ulovit" a udusí se. Podle australské nadace Planet Ark Environmental Foundation jich každým rokem tímto způsobem 
z a h y n o u tisíce. 
P r o b l é m nastal i v řadě velkoměst, nejčastěji v rozvojových zemích. Cáry roztrhaných obalů se ve větru zamotávají do stromů a „zdobí" jejich větve V některých 
ulicích se obyvatelé doslova b rod í záplavou pytlíků. Některé země si neudržitelnost situace uvědomily a přistoupily k radikálním řešením 
V Bangladéši byla výroba a p rode j mikrotenových sáčků v roce 2002 zcela zakázána. Za „přechovávám" takového sáčku byla nařízena pokuta ve výši pěti Uber 
D ů v o d byl prostý: pope ln ice a odpadkové koše tu prakticky neexistují. Sáčků se na ulicích nahromadilo tolik, že zanesly odtoková koryta odpadních vod i celých 



řek. Téměř ucpaná byla také řeka Buriganga, protékající hlavním městem Dhákou. Výrazně se tak zhoršovaly dopady povodní při monzunových deštích. 
Místo zakázaných plastů se začaly používat jutové a papírové pytle. Pokud by se někdo nyní odvážil v zemi vyrábět plastové sáčky, hrozí mu deset let vězení a 
pokuta až 9000 liber. Nemilosrdné nařízení platí i v indické provincii Himachal Pradesh. Každý majitel mikrotenového pytlíku tam riskuje sedm let za mřížemi 
a pokutu tisíc liber. Jinou alternativu zvolili zákonodárci v Jižní Africe. Zde se mohou používat pouze sáčky o tloušťce stěny větší než 30 mikrometrů, které se tak 
snadno neprotrhnou a dají se použít vícekrát. (Pro srovnání - běžná odnosná taška ze supermarketu má tloušťku stěny pouhých 18 mikrometrů.) 
Prosadit podobný zákaz v Evropě by jistě nebylo snadné. Přesto některé země našly způsob, jak jejich spotřebu omezit. Průkopníkem bylo Dánsko, jež v roce 
1994 zavedlo daň z obalů, zahrnující i sáčky. Používáni plastových pytlíků tak podle New Scientist kleslo o 66 procent. Irsko zavedlo v roce 2002 daň z plastových 
odnosných tašek. Efekt byl téměř okamžitý, jejich použití údajně kleslo až o 90 procent. 

Kritikové této daně upozorňují, že vede k masivnějšímu používání jiných obalů, především papírových pytlů a lepenkových krabic, které pak mezi odpadky za-
bírají více místa než zmačkaný kus tenkého plastu. V České republice se podle slov tiskového mluvčího ministerstva financí Marka Zemana o zavedení podobné 
daně zatím neuvažuje. 

Zářivě barevná stopa 

Studie v časopise Science upozornila na další riziko plastů, jež běžný pozorovatel zrakem nepostřehne. Tým vědců z britského Plymouthu provedl rozbor písku 
odebraného na plážích, při ústí řek a v moři v okolí Plymouthu. Oddělili mikročástice, které se lišily od přirozených usazenin. Některé byly přírodního původu 
jiné se nepodařilo určit, ale celou třetinu s jistotou identifikovali jako syntetické polymery. Mezi nimi byl polyester, polyamid (nylon), polyethylen a polypropylen! 
Tyto látky mají široké využití, od oblečení po plastové obaly. 
Částice plastů se od přirozených usazenin Uší jasnou barvou a tvarem - některé jsou granulovité, ale většina je v podobě vláken o průměru 20 mikrometrů Vědci 
našli jejich stopy ve 23 ze 30 vzorků usazenin. Nejvyšší obsah zaznamenali ve vzorcích z mořského dna, o něco méně v ústí řek a nejméně na plážích Potom 
stejným způsobem prozkoumali dalších 17 lokalit při pobřeží celé Velké Británie, výsledky byly téměř shodné. 
Dále provedli rozbor vzorků planktonu, které se pravidelně odebírají k archivaci v Severním moři od 40. let minulého století. Částice plastů našli u vzorků od 60 
let, jejich množství se až do 90. let výrazně zvyšovalo. Potom jich začalo mírně ubývat, pravděpodobně díky zákazu vypouštění odpadů do moří 
V pokusných akváriích pak vědci zjistili, že drobné mořské organismy, například korýši z podtřídy svijonožců, plastové mikročástice polykají. Zatím není proká-
záno, jaké dopady mohou mít tyto částice pro celý ekosystém a do jaké míry ohrožují prostředí Prof. Vratislav Ducháček, vedoucí Ústavu polymerů Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze, se domnívá, že výrazné nebezpečí nehrozí: „Do potravního řetězce se pravděpodobně nedostanou. Organismus je po pozření 
vyloučí v prakticky nezměněné podobě. Toxické ani jiné škodlivé látky se z těchto částic během relativně krátké doby setrvání v organismu neuvolňují." 

Zachrání nás bioplasty? 

Autoři studie si přítomnost mikrofragmentů plastů v moři vysvětlují především mechanickým rozpadem větších kusů. „Domnívám se, že nezanedbatelný podíl 
na výskytu těchto mikročástic mají plastové sáčky," prohlásil vedoucí výzkumného týmu, ekologický expert Richard Thompson z Plymouth University. 
Dále autoři připomínají, že některé čistící prostředky obsahují zdrsňující částečky z plastů, které se mohou dostat do vody. Kromě toho upozorňují že některé tzv. 
bioplasty sice obsahují odbouratelnou složku, jako je škrob, ale zanechávají po sobě nerozložitelné polymery na mikroskopické úrovni 
Profesor Ducháček jejich slova potvrzuje: „Makromolekuly některých polymerů, biologicky rozložitelných, se mohou rozpadnout na menší fragmenty, stravitel-
né pro mikroorganismy." K tomu přispívá již pouhé sluneční světlo nebo enzymy, které tyto mikroorganismy produkují. Po nich žádné mikročástice polymerů 
nezůstanou. „Většina dnešních „bioplastů ale sice obsahuje přírodní složku, s níž si mikroorganismus poradí, nicméně vznikne z nich prášek, který částice 
polymerů stále obsahuje," vysvětluje. 
Inženýr Milan Havel z ekologického sdružení Arnika uvedl, že bioplasty se používají například jako kompostovací pytle. „Jejich hlavním problémem je zatím 
poměrně vysoká cena. Normální plastový pytlík stojí padesát haléřů, výroba sáčku z přírodních materiálů přijde na tři padesát," dodává Produkce obalů z 
„falešného" bioplastů, tedy s obsahem syntetických polymerů, je lacinější, stojí pouze o deset procent víc než tradiční plasty. Proto zatím jejich výroba oproti 
„skutečným" přírodně odbouratelným plastům převládá. ' ť 

Profesor Ducháček ale varuje před zjednodušováním problematiky přírodních produktů. Není podle něj pravda, že by všechny přírodní produkty byly zdravé 
a syntetické nikoliv: „Existuje řada přírodních polymeru, které nejsou biologicky odbouratelné. Například celulóza používaná ve formě celofánu který se v 
podpovrchové vrstvě na skládce nerozloží ani za 10 let. Nebo přírodní kaučuk Ty mohou škodit zcela stejně jako syntetické." Kaučuk může kupříkladu vyvolat 
alergickou reakci, známou z používání operačních rukavic. Na druhou stranu existují i syntetické polymery, které škodit nemusejí 
Dále je třeba si uvědomit, že rozklad biologicky odbouratelného plastu není okamžitý. Mořský živočich se může udusit přírodním plastem stejně jako syntetic-
kým. Přírodu tedy dnešní „bioplasty" nezachrání Proti klasickým plastům ji ale můžeme alespoň částečně chránit sami. Prakticky všechny státy postupně přijí-
mají zákonná opatření, která zakazují odpady pohodit do volné přírody. Podle Vratislava Ducháčka se omezují i skládky, jež jsou nepříjemným odkazem pro naše 
potomky. Naopak se preferuje recyklace materiálu včetně plastů nebo přinejmenším převedení odpadů do takové formy, v níž životnímu prostředí neškodí 



Příloha Č. 4: Nedvěd, R. Afrika bojuje s igelitovou zkázou, in: Lidové noviny, 2006, 6. ledna /str 6 

Afrika bo elitovou zkázou 
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^ Pří loha Č. 5: (hav). Brána recyklace otevřená, in: Pražský deník, 2007, 27. března, str. 1 

• 

> Brána recyklace otevřená 
Hradčany - Není materiál 

I jako materiál, řekli si někteří 
čeští výtvarníci, návrháři či 

| sochaři a vytvořili díla z vel-
mi netradičních materiálů -

I odpadu určeného k recykla-
ci. Vznikly tak nejrozmani-
tější kabelky, společenské 

' šaty, střevíce či naprosto 
originální PET brýle, které si 

i vyzkoušel také někdejší 
olympionik Lukáš Poliert. 
Umělecká díla, jejichž do-
minantou je sedmimetrový 
Recyklační strom od výtvar-
níka Pavla Šťastného a so-
chaře Jana Novotného, mo-
hou Pražané i návštěvníci 
metropole vidět v Písecké 
bráně až do neděle 1. dubna. 

(hav) 
Šaty z rozstříhaných igelitek 

Foto: Deník/Ivan Babej 
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