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Upcyklace (upcycling) je proces pře-
měňování odpadového materiálu nebo 
nepotřebných produktů v nové produkty 
lepší kvality a s novou resp. vyšší užitnou 
hodnotou. Ve své podstatě je tento způ-
sob přeměny produktů o úroveň výše nad 
recyklací, jelikož v recyklaci se staré mate-
riály přetváří a formují v materiály nové, kte-
ré jsou opět vrženy do koloběhu výroba–
směna–spotřeba. Teorie upcyklace po-
vznáší tento směr na vyšší úroveň. Klade 
důraz na zachování původních materiálů, 
ze kterých lze vyrobit nové produkty s vyšší 
přidanou a hlavně užitnou hodnotou.

Neopouštěj staré věci pro nové
aneb Upcyklace – nová ekologická vlna v interiérovém designu

„Neopouštěj staré věci pro nové, i když barva šediví a prýská, byly kdysi lesklé, byly chromové, a teď 
se jim na smetišti stýská,“ zpívají ve své písni Neopouštěj z roku 1989 Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. 
Již před čtvrtstoletím tak přesně definovali to, co dnes podle organizátorů letošního nábytkářského 
veletrhu imm cologne začínáme pociťovat jako jeden z trendů v oblasti bydlení a interiérového designu.
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Vybavení obývacího pokoje: křeslo ze stavebního řeziva, potahy ze starého vojen-
ského stanu, stolek z rozřezaných starých nábytkových dílů, koberec ze starých 
koberců (Piet Hein Eek)

Skříň z desek různého původu (Piet Hein 
Eek)
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V umění a v architektuře byla upcykla-
ce uplatňována již v polovině minulého 
století (Simon Rodia, Marcel Duchamp, 
Pablo Picasso, Joseph Cornell aj.). Její 
historie ale sahá mnohem dál. Proces 
přeměňování starých nepotřebných 
věcí na nové je starý jako lidstvo samo. 
Novodobé základy této teorie položil 
Reiner Pilz z německé technologické 
společnosti Pilz GmbH, když se v no-
vinovém článku v roce 1994 zabýval 
myšlenkou, při které moderní společ-
nost potřebuje takový druh recyklace, 
která přinese vyšší užitnou hodnotu, ne-
zatíží životní prostředí a zachová výrobní 
zdroje. William McDonough a Michael 
Braungart se procesem upcyklace de-
tailně zabývají ve své knize „The Upcycle: 
Beyond Sustainability – Designing for 
Abundance“. Ekonomický růst považují 
za správný a nezbytný pro vývoj společ-
nosti, avšak klíčem k udržitelnému roz-
voji je podle nich racionální navrhování 
produktů, které po vyčerpání jejich užit-
ných vlastností neskončí na skládkách, 
ale budou znovu v jiné formě využitelné.
V současné době je upcyklace považo-
vána za filozofii, umění, ale též životní styl 
21. století. Je proto logické, že začíná 
být brána vážně i v oblasti nábytkářské 

tvorby. Proces, který před několika lety 
nastartoval poměrně silnou vlnu výro-
by nábytku ze starých palet (v profe-
sionálním i hobby sektoru) a oslovuje 
zejména mladou generaci designérů 
(„nábytek ze smetiště“ apod.), již dnes 
můžeme podle organizátorů letošního 
nábytkářského veletrhu imm cologne 
považovat za trend. Nový nábytek, vyro-
bený ze starých materiálů či vysloužilých 
produktů (palety, stavební řezivo, stano-
vé celty, vyřazené skříně, staré lustry, 
vodovodní trubky, ocelové či litinové 
součástky vyřazených strojů nebo do-
pravních prostředků a další „harampádí 
ze sběrného dvora“), tvoří již několik let 
nedílnou součást kolínského veletrhu. 
Tento pozoruhodný přístup znovupou-
žití starého nábytku nebo materiálů pro 
nové kompozice je nejen atraktivní, ale 
také šetrný k životnímu prostředí. A jako 
takový je znakem postupně rostoucího 
trendu směrem k ekologicky přesvědči-
vým konceptům. Interiérové předměty 
budou do budoucna stále častěji vyví-
jené na základě ekologického hlediska, 
a to také bude kritériem, které bude ur-
čovat výběr spotřebitelů.
Většina veřejnosti tuto tvorbu zatím vní-
má jako „úlet“, v lepším případě jako 

jistý druh skulpturálního umění. Avšak 
nabízený nábytek je vesměs plně funkční 
a např. z návštěvnosti stánků vystavova-
telů na letošním imm cologne je zřejmé, 
že ho zákazníci začínají brát vážně.
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Sedací nábytek z použitého stavebního řeziva (Bauholz Design) Nábytek z vyřazených vinných sudů (Barrique)

Stoly z různého industriálního „odpadu“ (Sturdy-Legs) Kobereček ze starých kravat (Simone Humpl)

Lustr ze starých lustrů a lamp (Piet Hein 
Eek)
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