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Ukázkou nápaditého řešení 
v rámci cirkulární ekonomiky 
může být například speciální 

beton z produkce pražské společnosti 
ERC-Tech. Jde o materiál, u nějž je 
až sto procent přírodního kameniva 
nahrazeno recyklovaným plnivem 
ze stavebních a demoličních odpa-
dů, jako jsou cihly, střešní krytiny, 
sanitární keramika nebo běžný beton. 
Použití plniva z druhotných zdrojů 
šetří přírodní nerostné suroviny.

SKláRNa cHyTřE VyřEšila 
PRobléM S odPadEM
Zajímavý přístup zvolili ve Sklárně 
Janštejn. Tam efektivně řeší otázku 
vlastního předspotřebního odpa-
du výrobou tavených barevných 
skleněných desek Brokisglass, které 
nabízejí řadu využití v designu i ar-
chitektuře. Sklárna mívala měsíčně 
ke dvaceti tunám zbytkových střepů 
z foukaných skleněných produktů, 
které nově upcykluje na inovativní 
materiál. Střepy vrstvené z více ba-
rev nelze znovu přidávat do skloviny, 
neboť by znehodnocovaly barvu 
a další vlastnosti nově taveného 
materiálu. 

PěNa VyRobENá z bioMaSy
Další ukázkou nápadu, který po-
máhá účelnosti výrobku a zároveň 
je šetrný k přírodě, je pěna Bloom 
Foam. Jde o pružnou pěnu s pří-
měsí biomasy z řas, jejíž výrobní 
proces přispívá k vyčištění a obno-
vě přírodních biotopů, které jsou 
invazivními řasami zamořeny. Tato 
pěna je použita v nové kolekci H&M 
Conscious Exclusive v podrážkách 
bot. Výroba jednoho páru sandálů 
s touto pěnovou vložkou umožňuje 
navrácení 112,5 litru čisté vody zpět 

Cirkulární ekonomika? Podrážka 
z mořských řas nebo beton ze sutě

do přírody. Řasy se sklízejí v Číně 
a ve Spojených státech.

Na udRžiTElNý dESigN  
lzE zíSKaT doTaci
Témata, jako jsou udržitelný design 
a inovativní materiály v souladu 
s principy cirkulární ekonomiky, 
rezonují i na vzdělávacích akcích or-
ganizovaných agenturou CzechTrade 
v rámci projektu Design pro konku-
renceschopnost. Ten využívá peněz 
z Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost, 
konkrétně programu Marketing.

CzechTrade připravuje tyto 
semináře ve spolupráci s pražskou 
pobočkou mezinárodní sítě knihoven 
matériO Prague, která sdílí rozsáh-
lé materiálové know-how v online 
databázi více než osmi tisíc vzorků. 
Kromě výukové činnosti v oblasti 
inovativních materiálů a souvise-
jících technologií slouží knihovna 
také jako platforma, která propojuje 
kreativní obory s vědou, výzkumem 
a samotnými výrobci materiálů. 
Skrze odborné rešerše, vytvořené na 
míru, pak pomáhá svým klientům 
hledat nejvhodnější materiálová 
řešení, a tím jim umožňuje být o krok 
napřed před konkurencí. Věnuje se 
také dopadům materiálů na životní 
prostředí a způsobům, jak v praxi 
uplatnit principy cirkulární ekono-
miky. S knihovnou materiálů matériO 
úzce souvisí magazín Material Times, 

který se zaměřuje na tvůrčí svět ar-
chitektury, materiály a technologie.

Zásadním tématem seminářů jsou 
právě principy cirkulární ekonomiky. 
Stát chce motivovat firmy a designéry 
ke změně pohledu na produkt a jeho 
výrobu. V první řadě designéři jsou 
těmi, kteří mohou během inovač-
ních procesů velmi výrazně ovlivnit 
podobu produktů. Proto je jejich 
vzdělávání v této oblasti zásadní pro 
přechod na cirkulární ekonomiku. 
„Účastníci seminářů, které s agentu-
rou CzechTrade připravujeme, mají 
možnost se seznámit s případovými 
studiemi a fyzickými vzorky materiá-
lů. Naši materiáloví konzultanti před-
kládají konkrétní příklady řešení, jak 
pozitivně ovlivnit udržitelný rozvoj,“ 
říká Jan Kolář z matériO Prague. x
 
Zuzana Sedmerová 
manažerka projektu design  
pro konkurenceschopnost 
Czechtrade

design a inovace v současnosti směřují 
k cirkulární ekonomice. tedy k takovému 
pojetí výrobku, které minimalizuje odpad 
a umožňuje materiál znovu využít.
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Zásadním tématem seminářů  
jsou principy cirkulární ekonomiky. 
Stát chce motivovat firmy 
a designéry ke změně pohledu  
na produkt a jeho výrobu. 

Pěknou ukázkou 
českého 
užitného designu 
z upcyklovaného 
materiálu 
Brokisglass jsou 
originální svítidla 
značky Brokis.

Pták kivi loví chovatele
na zářivé barvy a jemný humor

Název anglický, sídlo v Česku, 
jméno po ptákovi z Nového 
Zélandu. Pražská firma Kiwi 

Walker podnikatele Jana Rácze má 
už na první pohled mezinárodní 
ambice. Však i její osmičlenný tým 
má mezinárodní složení a výroba 
netradičních hraček a pomůcek pro 
domácí mazlíčky probíhá rovnou 
v pěti zemích – v Číně, Polsku, Ně-
mecku, Itálii a Velké Británii.

Zakladatel firmy nabízí také 
pronájem výstavních stánků na vele-
trzích se zbožím pro domácí mazlíč-
ky či jejich chovatele a všiml si, že na 
těchto akcích převládají nevýrazné, 
šedé barvy. Právě vůči tomuto trendu 
se zkusila firma založená v roce 
2014 vymezit. Vsadila na neotře-
lý tvar hraček a nepřehlédnutelné 
obaly. „Když se podíváte na většinu 
současných výrobků pro mazlíčky, 
vypadají všechny stejně. Bez urážky, 
připadají mi trochu nudné. Pokusili 
jsme se proto do toho vnést více barev 
a špetku humoru,“ shrnuje základní 
strategii obchodní ředitel společnosti 
Toby Downes.

PES do Každé TřETí RodiNy
Výrobky pro zvířata jsou přitom 
v Evropě obrovským byznysem. 
„Celkový obrat trhu s potravina-
mi a doplňky pro domácí mazlíčky 
dosáhl loni v Evropské unii 38,5 mi-
liardy eur. A přesto toto odvětví zcela 
postrádá nový produktový design, 
zajímavé obaly i chytrý marketing,“ 
podotýká Downes.

Firma díky výraznému desig-
nu hraček a obalů začala úspěšně 
vyvážet například do Irska, Španěl-

ska, Skandinávie, Rumunska či na 
Slovensko i do dalších zemí. 

V současnosti proniká i na italský 
trh. Letos v březnu byla s podporou 
agentury CzechTrade na veletrhu v Mi-
láně, což je město designu zaslíbené. 
Podle Marka Atanasčeva, ředitele kan-
celáře CzechTrade v Miláně, dají právě 
italští zákazníci při volbě produktu 

hodně na vzhled. „Výrobek by měl být 
prostřednictvím designu spojen s ně-
jakou pozitivní emocí. České firmy se 
často dlouze soustřeďují na představení 
technických detailů, místo aby daly 
do prezentace jednu pěknou fotku,“ 
podotýká Marek Atanasčev. 

Za posledních 12 měsíců dosáh-
la firma obratu 9,8 milionu korun. 
Ambice navyšovat prodej má pražská 
společnost samozřejmě i na domácím 
trhu. Češi totiž patří k nejvášnivějším 

chovatelům na světě. Například psů 
je zde chováno 2,3 milionu a jsou sou-
částí zhruba každé třetí domácnosti. 
Celkově Češi za pomůcky a potravu 
pro různé domácí mazlíčky utratí 
ročně 12 miliard korun.

obal PRodáVá
Kiwi Walker se snaží pozornost 
chovatele vybírajícího na prodejně 
ze záplavy podobných pytlů s krmi-
vem upoutat výraznějším obalem. 
A u hraček pro mazlíčky popouští 
uzdu fantazii. To platí třeba pro gu-
movou závodní bugatku, kterou řídí 
právě pták kivi.

Export těchto hraček přitom ne-
musí skončit jen na hranici Evropské 
unie, přestože ta tvoří skoro polo-
vinu světového trhu se zbožím pro 
domácí mazlíčky. Jejich chov se ale 
spolu s rostoucí životní úrovní stále 
víc prosazuje i v Latinské Americe 
a v Asii. Celosvětově tak už nyní 
odvětví představuje příležitost na 
úrovni 80 miliard eur ročně. x

Tomáš Stingl

Obrat trhu s potravinami a doplňky 
pro domácí mazlíčky dosáhl loni 
v Evropské unii 38,5 miliardy eur.

česká firma kiwi Walker chce 
zahýbat trhem hraček pro zvířata 
a pomůcek pro chovatele. do 
prý nudného prostředí přinesla 
skrze design svých výrobků víc 
nadsázky a pestrobarevnosti.

Pták kiwi zdobí 
nejen logo 

pražské firmy, ale 
jakožto maskot 

se v různých 
obměnách 

objevuje i jako 
hračka pro 

mazlíčky.


