
Jak to všechno bylo, je a bude, to vše a ještě o mnoho víc Vám prozradí 
dlouhodobá interaktivní výstava „Od věku sloužím člověku“, která mapuje 
historii obalu z hlediska jeho funkce, materiálu, technologie, designu  
a následné recyklace.

V Národním zemědělském muzeu v Praze 7ulice Kostelní 44út—ne 9—17hod

Zveme vás  
na interaktivní výstavu o obalech kolem 

nás a jejich recyklaci. 

 

Od vydlabaného kmene přes amforu, dřevěný 

sud a jutový pytel až po obaly 21. století!



Obaly jsou všude kolem nás a bez 
nich bychom si těžko dokázali 
představit normální život. 
Chrání potraviny před zkažením, 
umožňují snadnější transport, 
chrání obsah výrobku před 
nežádoucími škůdci, umožňují 
nám potraviny pohodlně 
konzumovat. Obal informuje, 
dávkuje, s postupem času se 
svým tvarem stále přizpůsobuje 
tak, aby byla manipulace s ním 
snadnější.

 
Výstava představuje časovou osu 
vývoje obalů od historie až po 
současnost, z různých prostředí 
až po dobývání vesmíru.

Osm zábavně naučných boxů 
zdůrazňuje jednotlivé funkce 
poutavou interaktivní formou 
zážitku. 



Druhá část výstavy se věnuje obalům 
na potraviny v historickém kontextu.

Návštěvníci na výstavě mohou vidět 
obaly, které si ještě možná pamatují  
z dob dřívějších, jako například plechové 
obaly od ovocných bonbonů nebo plas-
tové sáčky od mléka.  

Expozici tvoří široká škála obalů z růz-
ných časových období a materiálů: 
od dřeva, tkaniny, přes sklo, nápojové 
kartony, papír, plasty až po kovové 
obaly.  

Celá výstava je instalována 
na deskách z recyklovaného 
papíru.



Výstava je integrální součástí školního vzdělávacího 
programu „Tonda Obal“neziskové společnosti EKO-KOM.

Pro objednané školy je připraven lektorovaný program. 

Pro děti jsou nachystány pracovní listy, obchůdky a dílna.

Cílem výstavy je zábavnou a interaktivní formou 

propagovat téma třídění a recyklace obalů. Výstava 

představuje historický vývoj obalů na potraviny  

a stále pokračující snahu lidstva o jejich objemovou 

minimalizaci a zároveň o maximalizaci jejich funkcí.

www.nzm.cz
www.tonda-obal.cz

tvar a účel

vývoj

informace

ochrana

přeprava

E: lektor@nzm.cz
T: 220 308 329

Více informací a možnost objednání 
školních skupin naleznete na: 


