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Ekologické materiály 
získávají na důležitosti 
rovněž v oblasti designu 
a vybavení domácností. 
Výrobci i návrháři v zájmu 
budoucnosti planety 
vyhledávají použitelné 
druhotné zdroje, ale dbají 
také na to, aby jejich 
produkty zanechávaly 
co nejmenší ekologickou 
stopu. Odpovědně se 
ovšem může chovat také 
každý z nás. 

riálové zdroje co nejméně 
upravované a spojované tak, 
aby je bylo možné rozebrat 
„na prvočinitele“. Takové 

jednotlivé prvky se pak podle 
typu dají znovu zpracovat. Zákla-

dem jsou samozřejmě dary přírody, 
tedy dřevo, rostlinná a živočišná vlákna, 
sklo, kámen a kov, mnohdy ve vzájemné 
kombinaci. Důležitým hlediskem je i to, 
jak rychle je ten který zdroj obnovitel-
ný. Optimální jsou takové, které rychle 
rostou a snadno se zpracovávají a také 
s co nejmenšími nároky na energie. 

PEVNÁ A ODOLNÁ JUTA 
Jaké hlavní benefity nabízí například 
stoprocentně přírodní vlákno z tropické-
ho jutovníku, rostliny podobné konopí? 
Vedle rychlosti růstu rovněž plnou recy-
klovatelnost a biologickou rozložitelnost. 
Navíc pěstování juty vyžaduje minimum 

hnojiv, pesticidů a herbicidů, nepro-
dukuje ani žádné toxické plyny nebo 
škodliviny. Využití této suroviny je 
proto dnes už mnohem širší, než 
bývalo kdysi. Od někdejší pytloviny 
povýšilo „zlaté vlákno“ na úroveň 
dekorací a bytového vybavení v po-
době odolných a pohledných kober-
ců, květináčů, lustrů, sedacích pufů 
a dalších doplňků, u nichž si kromě 
přírodního vzhledu ceníme především 
jejich antistatických vlastností, prodyš-
nosti, odolnosti vůči mikroorganismům 

UDRŽITELNÉ 
BYDLENÍ 
s puncem 
originality

JUTA se 
uplatňuje i v segmentu 
obuvi, a to jako izolační 

nebo filtrační textilie. 
Příze slouží při výrobě 

tkaných koberců, u všívaných 
se pak jutová tkanina 
používá jako primární 

nebo sekundární 
podklad. 

Začít lze například tím, že se už 
ve chvíli výběru vybavení do domácnosti 
zaměříte na to, z jakých materiálů je 
vyrobené a jestli a nakolik ho lze recyk-
lovat. Platí to samozřejmě i pro nábytek 
a bytové doplňky. Z obecného hlediska 
lze konstatovat, že čím jednodušší je 
konstrukce a nenáročnější povrchové 
zpracování bez škodlivých chemických 
přípravků, tím lepší jsou možnosti, jak 
její součásti po čase vrátit do výroby 
a oběhu. Ideální je, pokud jsou mate-

 Křeslo Noble má 
 bambusový rám, 
 sedák a opěrák 
 jsou z přírodní kůže. 
 Westwing  
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a pevnosti. Nám, kdo chceme brát ohled 
na životní prostředí, poslouží skvěle jako 
alternativa pro umělé tkaniny, navíc je 
ideálním materiálem pro všechny šikov-
né ruce. Z různě silných provázků lze 
svépomocí vyrobit kupříkladu stínidla 
lamp a lampiček, uplést prostírání nebo 
rohožku, dekorovat květináče, drhat… 
Juta sluší zejména interiérům ve skan-
dinávském, boho či venkovském stylu, 
rozumí si ale také s modernismem a mi-
nimalismem. Překvapivě dobře vynikne 
rovněž v industriálním prostředí, které 
jistým způsobem změkčí. Vlákno lze 
také snadno obarvit, což rozšiřuje mož-
nosti jeho uplatnění v obytném prostoru. 
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➤ Využití materiálů z přírodních vláken 
se po celém světě stále zvyšuje. Nejen 
proto, že jsou přírodní a obnovitelné, 
ale i kvůli tomu, že každý finální 
produkt je zcela jedinečný.
➤ Pokud byste měli pochybnost, 
zda vámi vybraný produkt lze 
recyklovat, orientujte se podle 
identifikačních značek na obalech 
v podobě čísla a/nebo písmenné 
zkratky v trojúhelníku ze šipek. 
Toto značení upravuje ČSN 77 0052. 

K výhodám 
nábytku z BAMBUSU 

patří lehkost a trvanlivost, 
navíc vypadá jako dřevo. 
Plné zralosti dosáhne už 
během pěti let, zatímco 

stromy potřebují dobu téměř 
dvanáctkrát delší. Přitom je 

podstatně pevnější než třeba 
dub a neroztahuje se, 

ale ani nesmršťuje. 

Ideální je pojmout obytný prostor  
s bambusovými prvky jako kompatibilní  
celek, solitéry pak vybírejte velmi citli-
vě. Zejména při použití silných stébel 
s výraznými koleny o průměru 2 až 
12 centimetrů byste měli ctít uměřenost 
a aplikovat bambus a produkty z něho 
s rozumem. Vzhledem k tomu, že mate-
riál je možné různě řezat, krájet a štípat, 
poslouží například i k dekoraci povrchů 
z masivního dřeva nebo překližky, na něž 
se lepí v podobě tenkých proužků klade-
ných těsně vedle sebe (takzvané lamino-
vání). Lze je ovšem použít také ve formě 
výpletů či rohoží. Poměrně známé jsou 
rovněž bambusové podlahoviny vyráběné 
ze silné části bambusových stébel. Slepo-
váním, eventuálně splétáním a lisováním 
se zhotovují lamely, které se následně 
řežou a lepí na sebe. Technologie na bázi 
vysokého tlaku a teploty dodává výsledné 
krytině vysokou odolnost a tvrdost  
srovnatelnou s dubovým či bukovým dře-
vem. Krytina vzbuzuje zájem i díky své 
odolnosti vůči vodě, což umožňuje apli-
kaci také do vlhkého prostředí koupelen. 
Jednotlivé dílce v podobě masivních par-
ketových vlysů, dvoj- či třívrstvých prvků 
nebo s charakterem průmyslové mozaiky 
se pokládají buď celoplošným lepením, 
nebo systémem zámkových spojů. 

PRUŽNÝ A SILNÝ BAMBUS
Další praktický a rychle rostoucí materiál 
vnáší do obytného prostoru nejen pří-
rodní asijský design, ale také příjemnou 
atmosféru. Navíc ho lze při výrobě ná-
bytku, nádobí, doplňků a dekorací dobře 
kombinovat se dřevem, kovem, sklem, 
textilem či plastem. Výsledkem tedy ne-
musí být čistě rustikální styl, ale mohou 
vznikat i velmi moderní prvky vhodné 
do minimalistických prostor. Vždy je 
však nutné dodržet daný koncept, jinak 
pěkný designový model nemusí v kla-
sickém interiéru udělat dobrou službu. 

Ručně vyrobený puf 
z juty. Shumee

Sada ručně tkaných 
košů Zahara. Westwing 

Originální 
svítidlo 
se závěsy 
z jutového 
provazu. 
Luminare 

 Z přírodních materiálů 
 zaujme i hrubě tkané 
 lněné vlákno polštáře 
 Levelin. Westwing 

 Oblíbené jsou jutové 
 koberečky. Urbanara 


