
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut environmentální inženýrství 
 

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA A SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM PLA 

VERSUS PET LAHVE 
 

Diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:  Bc. Romana Topiarzová 

Vedoucí diplomové práce:     doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. 

   

Ostrava 2009 

 



 

Prohlášení 

 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 -

školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

(dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci 

užít (§ 35 odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. - Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO.  

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 30.4. 2009     Bc. Romana Topiarzová 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu mé diplomové práce 

doc. Ing. Vladimíru Čablíkovi, Ph.D., za projevenou pomoc a pochopení při tvorbě této 

práce a Ing. Martině Litschmannové, která byla mou konzultantkou při tvorbě dotazníků 

a vyhodnocování získaných statistických údajů. Dále mé poděkování patří i  celému vedení 

firmy EXELSIOR s.r.o., které mi bylo nápomocno při shromažďování informací týkající se 

dané problematiky. Také bych chtěla poděkovat celé mé rodině včetně Silvie Ševčíkové 

a partnerovi za podporu. 

 



 

Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu a sociologický průzkum vztahu PLA 

versus PET lahve a generálně se skládá ze dvou částí. V první části jsou popsány základní 

charakteristiky PLA a PET lahví, vývoj jejich spotřeby v ČR a v EU, a také legislativní 

problematika těchto dvou obalů, jakož i snaha o porovnání jejich koloběhu, a to od výroby 

až k jejich opětovnému využití. V kapitole, která se zabývá popisem výroby PLA a PET 

lahví jsou porovnávány jejich chemické a fyzikální vlastnosti. Následuje analýza 

druhotného využití samotných surovin. Vzhledem na zaměření této diplomové práce na 

aktuální tématiku, jak již na trhu dominujících PET lahví, tak nově distribuovaných PLA 

lahví, je druhá nosná část práce zaměřena na sociologický průzkum. Tento průzkum 

si klade za cíl zjistit a zdokumentovat povědomí, společenských entit, kterých se tato 

problematika týká. Daný sociologický průzkum byl proveden u čtyřech cílových skupin. 

Záměrem této diplomové práce bylo porovnat dva výše zmíněné obaly po stránce popisné, 

zjistit jak jsou vnímány okolím a ověřit, zda má smysl se v budoucnu ubírat cestou 

biodegradabilních obalů. 
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Annotation 

This thesis concerns the analysis and sociological survey of the relation between 

PLA and PET bottles and is divided into two basic parts. The first one describes the main 

qualities of PLA and PET bottles, the progress of its consumption in the Czech Republic 

and EU. Moreover, the legal side of those containers’ production is concerned as well as a 

study of its circulation, beginning with the production and ending with the fact of being 

reused. The chapter discussing the production of PLA and PET bottles also compares its 

chemical and physical qualities followed with the utilization of the base material itself. 

Considering that the topic of this thesis concerns very actual subject matter, speaking of 

the market over-ruled with PET bottles and recently distributed PLA bottles, the second 

part of this paper interprets the sociological survey carried by the author herself. The main 

goal of this survey was to map and document the awareness of social entities affected by 

this matter and therefore was carried out within four target groups. The aim of this thesis 

was to compare the two above listed containers (PLA and PET bottles), particularly 

speaking of their description, the perspective held by its consumers and society, and 

confirm (or disconfirm) the possibility of its further utilization. 
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1 ÚVOD 

Životní úroveň člověka stálé stoupá, požadavky společnosti jsou tudíž vyšší 

a v důsledku toho vzrůstá i podíl odpadu kumulujícího se na skládkách. V posledních 

letech snad žádná jiná složka komunálního odpadu neroste tak radikálně, jako je tomu 

u obalového materiálu. Mění se jak jeho kvantita tak i kvalita. Společnosti vyrábí stále 

nové materiály, aby uspokojily už tak přehlcený trh. V dnešní době se klade důraz na 

ekonomicky nejlevnější produkt, který by však také měl být ekologicky šetrným 

výrobkem.  

V mnohých oblastech PET lahve nahradily původně používané tradiční materiály 

a v některých odvětvích se staly doslova nenahraditelnými a nebo jen málo nahraditelnými. 

Rozvoj výroby a využití těchto plastových výrobků sebou nese i negativa, na rozdíl od skla 

jsou přirozeně nezničitelným materiálem, který nepodléhá přirozenému rozkladu, korozi 

ani degradaci. Problematikou snižování environmentální zátěže se začali zabývat vědci již 

před lety, kdy vynalezli nový materiál polylactid acid, což je polyester na bázi kukuřičného 

škrobu, který kvůli svým biodegradabilním vlastnostem a způsobu výroby z obnovitelných 

zdrojů nastolil velký environmentální „boom“ na trhu s obalovými materiály. Nevýhodou 

je prozatím cena PLA lahví, která by se měla snížit zvětšením objemu výroby a vzrůstem 

konkurenceschopnosti na trhu.  

PET lahve jsou používány dvěma směry a to buď použití plastového obalu zpět na 

jiné výrobky nebo opětovného využití na potravinářské obaly. V současné době lidé, snad 

více než kdy jindy, začínají pociťovat rizika postupného zániku zásob ropy. A právě 

v tomto období bychom si měli položit otázku, jestli využívání obnovitelných zdrojů je to, 

co by nám mohlo pomoci ke snížení získávání obalu z ropných derivátů. Při dnešní krizi, 

kdy výkup druhotných surovin stále klesá, bychom měli brát na zřetel nový výrobek, a to 

biodegradabilní PLA lahve. PLA lahve nejsou vyráběny pro to, aby vystrnadily PET lahve 

z trhu, jen budou jakousi doprovázející složkou k uspokojení potřeb zákazníků.
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1.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je analyzovat vztah PLA versus PET lahve z hlediska 

jejich fyzikálních a chemických vlastností, způsobu výroby, užití a recyklace. Druhou 

nosnou částí práce je sociologický průzkum, který si klade za cíl zjistit a zdokumentovat 

povědomí, společenských entit, kterých se tato problematika týká a tím si ověřit, jak jsou 

vnímány okolím a ověřit, zda podle respondentů má smysl se v budoucnu ubírat cestou 

biodegradabilních obalů. 

 

2 Polyethylen terephthalate (PET) x Polylactic acid (PLA) 

Tato kapitola je zaměřena na porovnání těchto dvou surovin podle základních 

rozdílů. 

 

 PET (polyethylen-teraphthalate) 
PET je surovinou, která se používá hlavně pro výrobu potravinářských obalů, 

vláken a v menší míře též pro výrobu fólií. 

Snad nejrozsáhlejší užití nalezl PET jako obalový materiál ve formě PET lahví při 

balení kapalin, zvláště nápojů. PET lahve jsou vyrobeny (oproti sklu) z nerozbitného, 

velmi pevného plastu, který nejen velmi usnadňuje manipulaci, ale je i bezpečnější. Lze je 

na maximum stlačit, aniž by došlo k jejich porušení protržením. PET lahve jsou čiré a mají 

vynikající elektroizolační vlastnosti. Málo propouštějí vlhkost a plyny, mají vynikající 

zpracovatelnost. Díky těmto svým mechanicko-chemickým vlastnostem se stal PET 

nejmasověji používaným obalovým materiálem v nápojovém průmyslu.  

Vlákno se užívá na spotřební textil, ale též na technické tkaniny a lana, dále k 

izolaci vodičů elektrického proudu, k výrobě kordů pro pneumatiky, na výrobu dopravních 

pásů atd. PET vlákno, tažené z taveniny je méně mačkavé než vlna, méně navlhá a rychleji 

schne než vlákno polyamidové. Oproti polyamidu má také větší stálost na světle, ale 

naopak menší než polyakrylnitril. Je velmi odolný proti dlouhodobému zahřívání i na 

vzduchu. Vlákno je stálé ve zředěných louzích a kyselinách, není stálé v koncentrovaném 
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roztoku amoniaku. PET střiž je velmi pružná a nemačkavá, velmi rychle schne. Proto se při 

výrobě sukna kombinuje PET střiž s vlněnou střiží.  

PETová fólie nemá takové využití jako např. PVC, PP, nebo PE folie, najdeme 

ji nejčastěji ve farmaceutickém průmyslu [1]. 

 
PLA (polylactic-acid) 
PLA (polylactic-acid) je polyester na bázi kukuřičného škrobu, který je používán v oblasti 

medicíny a také v potravinářství, kde nachází uplatnění při výrobě plastové fólie, tácků a 

jednoúčelových příborů, šálků a obalů na jogurty. PLA lahve se prosazují především ve 

formě obalových materiálů pro potraviny nebo jiné výrobky s krátkou dobou životnosti, 

např. nesycené vody.  

PLA je k životnímu prostředí šetrnější, spotřebuje se na ni asi o 65 % méně 

fosilních paliv než na výrobu jiných plastů. Oponenti namítají, že se může výrobou PLA z 

kukuřice zhoršit situace na potravinářském trhu, přestože výrobci PLA tvrdí, že používají 

jen kukuřici nízké kvality. Zatím ovšem jsou jiné plasty, např. PET, levnější. Zvětšením 

objemu výroby (v Evropě se předpokládá 50 % roční nárůst) a vzrůstem konkurence na 

trhu se samozřejmě cenové poměry změní.  

Láhev má vynikající čirost a její bariérové vlastnosti pro kyslík jsou ekvivalentní 

polypropylénu. Láhev se rozpadá rychle, během 75 až 80 dní, v podmínkách komerčního 

kompostování. Láhev má certifikát jakosti jako komerčně kompostovatelná 

od Biodegradable Products Institute (BPI) a je schválena americkou FDA pro kontakt 

s potravinami [1].
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3 Vývoj spotřeby v České republice a v EU  

Vývoj spotřeby u PET a PLA lahví je markantně rozdílný. PLA lahve jsou nově 

dystribuovány, oproti už léta zaběhnutým PET lahvím.  

PET lahve  
Převrat v obalech na tekutiny způsobil v roce 1977 americký chemik Nathaniel 

Wyeth, vynálezce PET lahve, který ani netušil, kolik problémů mezi zastánci a odpůrci tato 

praktická, a vysoce ekologicky sporná věc, způsobí. 

Do roku 1989 byly v ČR téměř všechny nápoje distribuovány ve standardních 

skleněných lahvích, ale již v následujících letech se na trhu objevují první PET lahve 

z dovozu. Během let 1993 - 1994 se rozběhla první výroba nápojů v PET lahvích na území ČR. 

Od konce 90. let 20. století zažívá PET láhev, jako obal pro nápojový průmysl, „boom“, a 

to nejen u nás, ale i ve světě [2]. 

Česká republika vyniká v třídění odpadů. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi 

je v recyklaci plastů na třetím místě, kde první místo zabírá Německo. V roce 2005 splnila 

Česká republika v předstihu požadavky EU na recyklaci a využití obalového odpadu. Jejich 

dosažení je totiž pro ČR závazné až od konce roku 2012.  

Češi v roce 2005 vytřídili skoro polovinu plastových lahví, které nakoupili, přičemž 

každý Čech vyhodil asi 6 kg odpadu. Skoro 55 % z toho množství využily firmy na výrobu 

různých produktů. Největší úspěch mají použité PET lahve. Vyplývá to z dostupných údajů 

o recyklaci obalových odpadů v zemích EU, poskytnutých MŽP z Výboru Evropské komise [3]. 

Graf s názvem "Spotřeba nápojových PET lahví v Evropě v milionech tun" nám 

ukazuje celosvětový trend spotřeby PET pro nápojové PET lahve. Stoupá rok od roku 

v dvojmístných číslech a od roku 1995 se více jak zdvojnásobila.V současné době je ve 

světě ročně vyrobeno cca 20 milionů  tun nápojových PET lahví. Rostoucí spotřeba má za 

následek, že klasické trhy pro recyklovaný PET (textilní vlákna, vázací pásky, folie, formy, 

běhouny do pneu) nejsou dlouhodobě schopny využít příslušná množství nápojových PET 

lahví. Celosvětově rostoucí poptávka po PET pro nápojový průmysl vede neodvratně 

k nutnosti vybudovat kapacity pro kompletní uzavřený cyklus [4]. 
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PLA lahve 
 

PLA (polylactic acid) je polyester na bázi kukuřičného škrobu, který byl původně 

používán v oblasti medicíny. Vynalezen před 150 lety. Během devadesátých let se použití 

PLA rozšířilo do potravinářství jako plastové fólie, tácky a jednoúčelové příbory, šálky 

a nádobí. Vývoj PLA jako obalu pro tekutiny je teprve z nedávné doby, a byl zahájen 

v roce 2001 firmou Nature Works LLC. Hlavní výhodou PLA je jeho biodegradovatelnost 

a možnost jeho výroby z obnovitelných zdrojů.  

V současnosti se více než 99 % plastů vyrábí z fosilních surovin, převážně z ropy, 

plynu, uhlí i recyklovaných plastů a jejich cenu ovlivňují politická a environmentální 

rizika. Pěstování biomasy může být pro zemědělství atraktivní, pokud bude ekonomicky 

a technologicky schůdné. Použití biomasy jako zdroje bioplastů má v podstatě dvě cesty 

přístupu na trh a jejich proniknutí je otázka ceny.  

Pro pěstování biomasy pro bioplasty v objemu dosavadní spotřeby 0,05 mil. t/rok 

nepředstavuje potřebná výměra půdy problém. V roce 2004 bylo odhadnuto, že v Evropě 

má asi 15,4 mil. t/rok plastů potenciál náhrady bioplasty. To si vyžádá asi 5 mil. ha půdy 

(asi 4 - 5 % celkové výměry). Podle plánů EU má být do roku 2020 nahrazeno 20 % všech 

energetických paliv (asi 75 mil. t/rok) biopalivy, což předpokládá až 60 mil. ha na 

pěstování plodin pro výrobu řepkové bionafty (výnos asi 1,4 t/ha u bionafty) či biolihu 

nebo biobutanolu ze zrna. Pro možnou kolizní situaci se nepředpokládá zavedení kvót na 

produkci biomasy pro plasty, jediným efektem by byl růst cen. 

Rozsáhlá rodina bioplastů pokrývá materiály od přírodního původu z celulózy, 

škrobu a mléka až po syntetické plasty, polymery, kopolymery a blendy, kde jeden či více 

monomerů je nově vyráběno z biomasy, např. z kukuřice. Objem poptávky je malý; 

v Evropě jen 0,05 mil. t/r (kapacita asi 0,27 mil. t/r) při celkové spotřebě plastů 48,5 mil. 

t/r v roce 2005 [5].   

PLA lahve se v dnešní době na Českém trhu zatím neobjevují. Nejznámějším 

zahraničním produktem je voda Biota, Americké firmy Natur Works, balící do PLA lahví, 

které se tím stávají jedním z  komerčně životaschopných balících materiálů, který je zcela 

získaný z obnovitelných zdrojů. Dalším výrobkem je Belu přírodní minerální voda nebo 

Primo Voda. 
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4 Legislativa PET x PLA lahve 

PET lahve jsou v oblasti legislativy ČR dostatečně zaopatřené. Oproti PLA lahvím, 

kde problematika těchto surovin prozatim řešena není! 

 

PET lahve 
 

V České republice se problematikou nakládání s obaly zabývá především Zákon 

č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění. Tento stanoví 

Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů. Jedná se zejména o ustanovení 

§ 4 „Podmínky uvádění obalů na trh“, ustanovení § 7 „Opakovaně použitelné obaly“ a dále 

ustanovení § 12 „Využití odpadu z obalů“ [6]. 

Pokud Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění 

nestanoví jinak, pak se na nakládání s odpady z obalů vztahuje i Zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Prováděcími předpisy 

k zákonu o odpadech, které se vztahují k tématu této diplomové práce, jsou následující vyhlášky: 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládaní s obaly. 

Způsob evidence obalů upravuje Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 641/2004 Sb., 

o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence [7]. 

V legislativní oblasti dochází výše uvedenými zákony a prováděcími vyhláškami 

k pozitivním změnám při sjednocování s legislativou EU, zejména se Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.  

Vytvářejí se tak závazná pravidla pro nakládání s obaly, což vede již dnes k zájmu 

o zavedení tříděného sběru PET lahví. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES 

(v roce 2004 novelizovaná jako Directive 2004/12/EC), určuje mimo jiné způsob evidence, 

podíl opětovného využití, design, označování a vzdělávání spotřebitelů. Na tuto směrnici 

navazují směrnice členských zemí Unie. Článek 6 (viz Tab.č.1.) požaduje od národních 

vlád dosažení následujících cílů recyklace a opětného využití [8]. 
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Tabulka č. 1: Cíle recyklace a opětovného využití PET lahví [8]. 

Opětovné využití 50 – 65 % všech obalů 

Recyklace 25 – 45 % všech obalů 

Recyklace podle typu 
materiálu (t.j. plastů) 

minimálně 15 % 

 

Návrh legislativní úpravy o obalových odpadech byl schválen vládou ČR dne 

30.8.2000 v souladu s právem Evropských společenství, zejména Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 94/62/ES. Po schválení Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Senátem ČR 

jsme se dočkali dlouho očekávaného zákonného předpisu, který je dále rozpracováván do 

vyhlášek a plánů měst a obcí. Zkušenosti s jeho aplikací však vyvolávají vážné námitky 

a rozpaky i v odborných kruzích (například Novela zákona o obalech ve Svět balení, 2/2003) 

[9]. 

Německo, Rakousko či Nizozemí dlouhodobě recyklují mezi 55 až 60 % svého 

komunálního odpadu. Plán odpadového hospodářství ČR určil cíl alespoň 50 % od roku 

2020. Skutečnost? Recyklujeme pouhých 20 %. Máme tedy co dohánět.  

Naše i zahraniční zkušenosti ovšem ukazují, že dobrovolné třídění funguje jen do 

určité míry. PET lahví vytřídíme jen polovinu, ve světě jde přitom v rámci této metody 

o rekordní údaj. Země severní Evropy od Dánska po Estonsko, Izrael, 11 států USA, osm 

kanadských provincií či třeba jižní Austrálie ovšem využívají mnohem účinnějšího nástroje 

- zálohování. Zatímco sklo, papír, plasty atp. se i tam sbírají do barevných kontejnerů, 

nápojové plechovky a PET lahve spotřebitelé vracejí při nákupu v obchodech. Ekonomická 

motivace umožňuje dosahovat nesrovnatelně lepších výsledků: Švédsko - 86 % plechovek 

i PET lahví, Norsko - 93 % plechovek a 80 % PET lahví, Německo 95 % plechovek i PET 

lahví. Kvůli zálohování se nikde nesnížila poptávka po nápojích ani nezvýšila jejich cena, 

nekrachují malé obchody, nejsou potíže s hygienou. Není tedy důvod věřit tvrzení, 

že neschopní Češi bezproblémové zálohování PET lahví a plechovek nezvládnou [10]. 

Už proto, že zálohový systém všichni dobře známe, už desítky let se osvědčuje také 

u nás. Lahve od piva nezahazujeme, ale odevzdáváme v obchodě. Vrací se jich kolem 

95 % a po dosloužení všechny putují k recyklaci. Jako motivace postačuje tříkorunová 

záloha.  
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PET lahve zálohovány nejsou – polovina jich končí na skládkách a ve spalovnách, 

v horším případě na ulicích, v příkopech podél cest či v lese. Právě nápojové obaly s námi 

cestují nejčastěji, není divu, že tvoří nejvýznamnější část volně pohozených odpadů. Jejich 

úklid a následnou likvidaci platí především obce a stát. Ředitelství silnic a dálnic loni 

oznámilo, že pouze zneškodnění odpadů z čištění dálnic (2300 tun) je ročně stojí 

3,2 miliónu korun. PET lahve bývají také spalovány v domácích kotlích a zamořují 

ovzduší toxickými zplodinami. Mezitím na prvotřídní surovinu k recyklaci marně čeká 

řada českých zpracovatelů. Pokud by spoléhali jen na tříděný sběr, pak se nejspíš 

nedočkají.  

Podobně jako před lety v těchto zemích, také u nás dnes stojíme před důležitou 

volbou. Můžeme dál polovinu PET lahví vyhazovat na skládky, do příkopů a přírody či 

je dokonce protizákonně pálit doma v kamnech. Nebo je nasměrujeme k recyklaci 

a ušetříme peníze obcí a státu vynakládané na úklid veřejných prostranství, cennou energii, 

dováženou ropu, naše plíce a přírodu [10].  

 
PLA lahve 
 

Zmínka o PLA lahvích ovšem ve výše uvedeném zákoně o odpadech dosud 

obsažena není. Důvodem je neinformovanost, nesplněná očekávání, cena a nedostatečná 

ekonomická atraktivita PLA lahví. 

Kompostovatelné plasty patří do skupiny biodegradabilních plastů (BDP). Třetí 

ustanovení novely německé Směrnice pro obaly vytvořilo pro kompostovatelné plastové 

obaly privilegované postavení. Podle tohoto nařízení jsou kompostovatelné a certifikované 

obaly vyňaty z ustanovení § 6 Směrnice do roku 2012 – jednoduše řečeno, jsou vyňaty 

a osvobozeny od ustanovení legislativy "zeleného bodu - der Grüne Punkt". Mezinárodní 

asociace pro bioplasty a biodegradovatelné polymery IBAW očekává, že toto nařízení bude 

mít velmi positivní vliv na zavedení obalů z bioplastů na trh v Německu.  

Jejich materiálové vlastnosti musí splňovat podmínky biodegradability podle 

ČSN EN 13432. Z evropských zemí se roku 2006 dohodly na jeho užívání a splnění 

podmínek biodegradability Německo, Nizozemsko, Polsko, Švýcarsko a Velká Británie. 

Na základě splnění požadavků uvedené normy jsou kompostovatelné plasty využitelné ke 

kompostování. Optimální životní cyklus mají kompostovatelné plasty vyrobené z derivátů 
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škrobu. Pro jejich výrobu jsou používány široce dostupné obnovitelné zdroje jako 

kukuřice, obilí, rýže, brambory. Mezi tyto plasty patří plast z hmoty Mater-Bi, který 

je ideální pro sáčky a pytle pro oddělený sběr bioodpadů [11].  
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5 Charakteristika a analýza koloběhu PET x PLA lahví 

Koloběh PET lahve se skládá z pěti fází relativně uzavřeného cyklu. Relativně 

proto, že konečné uzavření tohoto cyklu je pouze částečné z důvodu finálního zpracování 

této druhotné suroviny. Zjednodušeně to můžeme vidět na Obr.č.1.Koloběh PET lahví. 

U PLA lahví koloběh končí u komerčního kompostování, kdy PLA lahve jsou za 

určitých podmínek degradovány, nebo se spalují společně s komunálním odpadem, 

viz Obr.č.2. Koloběh PLA lahví. 

 
Obrázek č. 1: Koloběh PET lahví.  [4] 

 

 
Obrázek č. 2: Koloběh PLA lahví.  [4] 
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5.1 Výroba PET a PLA lahví 

Hlavním rozdílem mezi PET a PLA lahvemi je v tom, z čeho jsou tyto materiály 

vyráběny. U PET lahví je hlavní surovinou ropa, kdežto u PLA lahví to jsou rostliny 

produkující škrob. 

 

Výroba PET lahví 

PET materiál se vyrábí ze dvou základních složek ethylenu a paraxylenu. Jejich deriváty 

(ethylénglykol a terefthalová kyselina) spolu při vysoké teplotě a vysokém tlaku reagují za 

vzniku amorfního PET. Ten se pak krystalizuje a polymerizuje, aby se zvýšila molekulární 

váha a viskozita. Výsledný materiál se používá pro výrobu lahví [12].  

Je zajímavé, že jedním z trendů ve výrobě PET obalů je snižování jejich hmotnosti. 

Zatímco dříve se používaly lahve, jejichž hmotnost se blížila 70 gramům, dnes je horní 

hranice přibližně 50 gramů. Často se pak můžeme setkat také se speciálními většími 

lahvemi o objemu 3 až 5 litrů. Pro ně pochopitelně platí odlišné hmotnosti, než které jsou 

zde zmiňovány. 

 

Výroba PLA lahví 

Polymer mléčné kyseliny je díky svým mechanickým vlastnostem velice zajímavým 

plastem. Vstupní surovinou pro výrobu PLA  jsou rostliny produkující škrob. Škrob se z 

rostlin vyextrahuje a rozštěpí se na své stavební jednotky – molekuly glukózy. 

 
 

Obrázek č. 3: Technologie výroby PLA (polylactidu) z uhlíku ze škrobů a cukrů, syntetizovaných z kukuřice 
[14]. 
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Glukóza je pak bakteriemi mléčného kvašení fermentativně převedena na kyselinu 

mléčnou. Následuje chemická polymerace kyseliny mléčné za vzniku požadovaného 

polymeru [13].  

V podstatě je "sklízen" uhlík, který rostliny tvoří z ovzduší v průběhu fotosyntézy 

a ukládají jej v kukuřičných zrnech ve formě škrobů. Jejich přeměnou vznikají přírodní 

cukry. Uhlík, a další prvky v těchto přírodních cukrech, jsou použity k výrobě polymeru 

zvaného polylactid (POLYLACTIDE) (zkr. PLA) pomocí jednoduchého procesu 

fermentace, separace a polymerace. Viz Obr.č.3. Technologie výroby PLA (polylactidu) z 

uhlíku ze škrobů a cukrů, syntetizovaných z kukuřice [14]. 

 

5.1.1 Chemické a fyzikální vlastnosti 

PET (polyethylen-teraphthalat) 

Chemické označení PET materiálu je polyethylen-teraphthalat. Je to 

nejvýznamnější termoplastický polyester. Vyrábí se dvojfázově, v prvé fázi reaguje 

dimethylterefthalát s etylénglykolem při teplotě mezi 190 ºC a 195 ºC, ve druhé fázi 

vznikne z n-molekul polykondenzací polymer za vydestilování přebytečného etylénglykolu 

[15].  

Jeho chemická struktura vypadá následovně:  

 

HO-[-CH2- CH2-O--CO--R--CO-O]n-CH2- CH2-OH      (1) 

kde R - benzenové jádro 

PET je inertním plastem, který nese ve světě i u nás kódové označení na láhvi 

číslem "1" [17]. 

 
Obrázek č. 4: Příklady mezinárodně užívaného značení [16]. 
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PLA ( polylactic-acid) 
 

PLA (polylactic-acid) je polyester na bázi kukuřičného škrobu s krátkou dobou 

životnosti, např. nesycené vody. Je to proces, kdy se škrob z rostlin vyextrahuje 

a rozštěpí se na své stavební jednotky – molekuly glukózy. V kukuřičných zrnech se 

ukládá uhlík při fotosyntéze ve formě škrobu, dále jejich přeměnou vznikají přírodní cukry. 

Uhlík a další prvky v těchto přírodních cukrech jsou použity k výrobě polymeru, zvaného 

polylactid pomocí jednoduchého procesu fermentace, separace a polymerace [17]. 

 

 
   (2)
  

PLA indikuje obalový plast vyrobený z jiné pryskyřice než výše uvedené, nebo 

vyrobený jejich kombinací. Nese ve světě i u nás kódové označení na láhvi číslem "7". Příklady 

obalového materiálu spadajících do této kategorie: acrylic, polycarbonate,  nylon a fiberglass 

[18]. 
 

Obrázek č. 5: Příklady mezinárodně užívaného značení [18]. 
 

PLA lahve jsou oproti PET lahvím lehčí, mají nižší spalné teplo, jsou více hořlavé 

než PET lahve. Při výrobě PLA lahví je menší spotřeba energie, potřebují totiž menší 

zahřennou teplotu a také pevnost v tahu, tím se ušetří asi o 65 % méně fosilních paliv než 

tomu je u jiných výrobků, které jsou vyrobeny z ropných derivátů. Mají také vynikající 
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čirost a bariérové vlastnosti pro kyslík jsou ekvivalentní s PET lahvemi. V Tabulce 

č.2., uvádím fyzikální hodnoty pro porovnání PET a PLA lahví.  

 
Tabulka č. 2: Srovnání vlastností PET a PLA lahví firmou  Nature Words LC 

Srovnání vlastností látek. 
Vlastnosti: PET  PLA 
Specifická váha 1,39 1,25 
Tg (stupně C) 125 55-60 
Tm (stupně C) 255 130 - 170 
Přilnavost (g/d) 2,4 - 7 2,0 - 6,0 
Vlhkostí režim (%) 0,2 - 0,4 0,4 - 0,6 
Pružnost 65 93 
Spalné teplo (MJ/kg) 25 -30 19 

Hořlavost 
Hustý Kouř/ 

hoří 6.min. po 
zapálení 

Řídký kouř/ 
hoří 2.min po 

zapálení 
LOI (%) 20 -22 26 -35 
UV odpor střední vynikající 
Index lomu 1,54 1,35 - 1,45 
Kontakt lomu (Ø) 82 67 
Nasákovost: - 6,3 - 7,5 

Mezní stav 0,7 - 0,8 Bez konce 
Střední stav Bez konce 19 - 26 
Vyšší stav - S koncem 

Pevnost v tahu 6 600 25 - 4500 
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5.1.2 Technologie výroby  

Tak jako pro předlisky PET, jsou vyvinuty perspektivní preformy i pro PLA. 

Jsou zcela kompatibilní pro injekční lisy, vytvářecí formy a stroje pro lisování PET lahví. 

Na rozdíl od PP, možnosti zpracování PLA na strojích jsou velké, protože hustota PLA 

lahví je velmi podobná PET, a materiál je semikrystalický. Jeho teplota sklovatění, při níž 

materiál měkne, umožňuje dosáhnout při výrobě úspory energie. Spotřeba energie pro 

tepelné zpracování na předlisky z PLA je o 20 procent nižší než u PET. Kromě toho rovněž 

spotřeba vzduchu při vyfukování je nižší, protože lahve jsou vytvářeny při tlaku zhruba 

20 barů. Jeho koeficient bi-orientace umožňuje vytvářet velmi různé tvary, a jeho 

vytlačovatelnost je srovnatelná s PP a dokonce vyšší než u PET, což zaručuje vysokou 

kvalitu povrchových dekorací (reliéfní povrch, atd.). Testy chování PLA lahví při plnění za 

horka (85 °C) poskytly slibné výsledky.  

Z tohoto hlediska uvádím stejný technologický postup výroby, který je srovnatelný 

s výrobou PET lahví, kromě výše uvedených rozdílů. 

Pro výrobu PLA a PET lahví se využívá dvou základních postupů lišících 

se v počtu kroků. V prvním postupu jsou jednotlivé operace zpracovávány jednofázově, 

tj. všechny dílčí kroky jsou prováděny v rámci jednoho zařízení. 

Při dvoufázovém zpracování pak probíhá výroba obalu ve dvou krocích, které jsou 

na sobě výrobně nezávislé - jedna firma vyrobí polotovar, tzv. preformu, kterou 

zpracovává další výrobce.  

Základní surovinou pro výrobu předlisků je PET granulát. Stroje pro jejich výrobu 

jsou šnekové s injekčním vstřikováním. Granulát je před samotným zpracováním, 

při teplotě okolo 160 °C u PET lahví a 85 °C u PLA lahví, roztaven. V této fázi také 

dochází k míchání s barvivem, pokud má být výsledná láhev libovolně zabarvená. 

Roztavený granulát je následně vstřikován do chladné kovové formy. Ve formě 

se za působením tlaku vytvaruje jakási „zkumavka“ s hrdlem, které je uzavřeno pomocí 

uzávěru.  

Tento polotovar je poté dopraven zákazníkovi - firmě, plnící plastové lahve. Zde také 

dochází k druhé fázi výroby, kterou je vyfukování PET a PLA lahví. Samotnému vyfukování 

opět předchází předehřev preformy na požadovanou teplotu. Vyfukování je prováděno do vodou 

chlazených forem. U PLA lahví je spotřeba vzduchu při vyfukování nižší, protože lahve 
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jsou vytvářeny při tlaku zhruba 20 barů. Po nezbytné následné kontrole může následovat 

konečné plnění obalů. To pak probíhá na výkonných linkách pracujících na principu vakuového, 

přetlakového či gravitačního plnění. Výhodou dvoufázového postupu je především vysoká 

rychlost přípravy preforem. Stroje na jejich výrobu totiž dokáží pracovat i rychlostí kolem     

5 - 50 tisíc kusů za hodinu, při jednofázovém postupu je pochopitelně maximální 

rychlost limitována nejpomalejší částí výrobní linky. Na druhou stranu je výhodou 

jednofázového postupu jednodušší logistika a také menší spotřeba energií.  

Mezi další výhody dvoufázového postupu pak rovněž patří větší operativnost 

při změnách sortimentu a také skutečnost, že lahve mohou v tomto případě tvarovat 

i menší společnosti, jež by si zařízení na výrobu preforem nemohly dovolit. 

Z celosvětového hlediska je patrné, že právě dvoufázový postup je dnes bezesporu 

rozšířenější. Tímto způsobem je totiž dnes zpracováváno přibližně 80 % celkové 

produkce PET lahví [19]. 
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5.2 Distribuce ke konečnému spotřebiteli 

Naplněné PET a PLA lahve produktem jsou uloženy většinou na paletách a 

následně distribuovány do obchodních řetězců nebo maloobchodů nákladní dopravou. 

V obchodech jsou PET i PLA lahve umístěny v regálech a následně zakoupeny 

konečným spotřebitelem.  

 

5.3 Sběr PET lahví 

V roce 2005 stoupl počet lidí, kteří třídí odpad, na 67 procent. Jeden obyvatel 

za rok vytřídil 36,2 kg odpadu, což je o 2,3 kg více než v roce 2004. Domácnosti předloni 

vytřídili celkem 360 000 tun odpadu, z toho se 168 000 tun odpadu využilo znovu. 

Systémy sběru se v jednotlivých zemích a dokonce v různých městech liší. Sběrem 

získané lahve jsou tříděny od lahví z jiného materiálu (PVC, HDPE, PP atd.), protože 

získaný materiál (PET vločky) je tím cennější čím je čistší. PLA lahve se zatím u nás 

nevyskytují. V případě uvedení PLA lahví na trh by zavedení těchto obalů mohlo způsobit 

zásadní prolémy! PLA lahve nejsou od tradičních PET lahví okem rozeznatelné. Lahve by 

musely být výrazně označeny, aby spotřebitel tyto obaly rozeznal a veděl, že se jedná 

o biodegradabilní plast a mohl s nim dále tak nakládat. V této kapitole uvádím sběr PET 

lahví, který je zaváděn v Evropských zemích [20].  

Obvykle se používají následující metody: 

1. Kerbside Collection (odkládání sběrných pytlů z domácností u chodníku).  

Spotřebitelé při tomto způsobu přímo oddělují PET lahve od odpadu z domácnosti. 

Jakmile je PET láhev řádně připravena (zploštění lahve), je vhozena do „recyklační“ 

nádoby nebo plastového pytle a umístěna na okraji chodníku - obvykle pro sběr v tomtéž 

dni jako ostatní odpad. Dochází k rychlému nárůstu počtu domácností, které se připojily k 

této metodě. Tyto programy zachycují v nejlepším případě obvykle 40-60 % cílených druhů 

zužitkovatelných druhotných surovin. Znečištění může být, a obvykle není nízké. Pro 

domácnosti je tato metoda výhodná a může zahrnovat více druhů recyklovatelných materiálů, 

což snižuje celkové náklady. Je však nutné následné a nákladné dotřídění v třídící stanici. 
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2. Drop-off Collection (uložení do sběrných kontejnerů) 

Veřejnost vhazuje lahve do sběrných kontejnerů umístěných na vhodných místech. 

Obvykle se tak ale zachytí pouze 10 - 15 % z celkového množství určité druhotné 

suroviny, přičemž toto množství může být při vyšší účasti obyvatelstva o něco vyšší. 

Znečištění obvykle bývá vysoké (10 - 30 %). U sběrných nádob s větší kapacitou jsou 

stěny vyrobeny z pletiva, což má velký význam - zamezuje to znečištění odpadem. 

Spotřebitelé vidí do sběrného koše co obsahuje. V Itálii přes 40 % obyvatel využívá ke 

sběru PET lahví 24 500 kontejnerů, známých v ČR jako "iglú." Kontejnery pouze na PET 

lahve se dobře ujaly např. ve Švýcarsku (v roce 2004 přes 21 000 sběrných míst), Francii 

(přes 5 000 míst) a v Anglii (přes 1 500 míst). V současném světě vede tento zastaralý 

způsob sběru  k jeho vysokým nákladům a nízké efektivnosti. 

3. Buy Back Centers (centra výkupu) 

Plastové PET lahve a jiné druhotné suroviny jsou od spotřebitelů vykupovány 

recyklačním provozem (společností/podnikem). Tato metoda je pro spotřebitele stimulem 

k dotřídění využitelných surovin. Tímto systémem lze získat okolo 15 až 20 % těchto 

materiálů. Vzhledem k váze českých nevratných PET lahví (do kila cca 25 kusů) není u nás 

zřejmě možný.  

4. Return Vending (zpětný odběr automaty) 

Používá se v prodejnách velkých středisek - hypermarketů, do kterých je PET láhev 

spotřebitelem vsunuta a spotřebitel za ni získá bonus na nákup nebo hotovost. Při této 

metodě je návratnost velmi vysoká, přes 90 % jsou-li lahve zálohovány dostatečně 

vysokou a tím motivující částkou.  

Metoda se používá s velkým úspěchem a vynikající návratností 90 % např. ve 

Švédsku nebo v Německu, kde je automat prakticky v každém větším obchodě 

s potravinami. PET lahve jsou automaticky lisovány a později přepravovány do sběrných 

středisek. V ČR se v současné době tento systém sběru nepoužívá.  

5. Refill and Deposit (refundovatelná přirážka)   

K uvedeným běžným systémům bych přiřadila i systém, který byl zaveden pro 

tříděné nevratné PET lahve v průběhu roku 1998 a byl systematicky prováděn od roku 

1999 [21].  
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5.4 Využití a zpracování 

PET a PLA lahve jsou kvůli svým vlastnostem dva rozdílné materiály, což 

se následně projeví i při využití, potažmo zpracování těchto obalů. Zatímco u PET lahví 

se používají nejvíce procesy recyklace, energetického využití a bohužel i skládkování na 

komunálních skládkách, PLA lahve se kvůli svým biodegradabilním vlastnostem využívají 

především pro komerční kompostování.  

5.4.1 PET lahve (druhotné zpracování, skládkování, energetické využívání) 

Druhotné zpracování PET materiálu. 

V současné době je hlavní odbyt pro recyklovaný PET na trhu vláken. Z recyklovaného 

PET se vyrábí například duté vlákno. Z dalších aplikací jsou to technické pásky, fólie a dokonce 

stavební materiály. Dokonalé třídění a praní umožňuje recyklovat lahve speciálním 

procesem opět na lahve (Bottle to bottle). 

Rozdělení recyklačních metod  

Pro vlastní recyklaci je používáno následných definic. 

1. Primární recyklace (též "uzavřený okruh"), kdy recyklovaný výrobek se přímo 

použije na výrobu stejných nebo podobných výrobků. Příkladem je opětovné 

využívání PET odpadů na výrobu spacích pytlů, zimních bund, atd. Rovněž 

recyklace v uzavřeném cyklu B2B - bottle to bottle - tj. ze starých PET lahví nové. 

2.  Sekundární recyklací rozumíme použití recyklovatelných materiálů po recyklaci 

na nové výrobky odlišných vlastností, například recyklovaný HDPE, který byl 

získán z nevratných konvic na mléko (rozšířeny hlavně v USA a Kanadě) se často 

použije k výrobě odpadových nádob nebo drenážních trubek, u PET je to použití na 

vlákno, fleece, pásky atd. 

3.  Terciární recyklace je získání chemikálií nebo energie z odpadních využitelných 

materiálů. Tak např. v elektronice se k výrobě používaná rozpouštědla destilují 

a znovu používají. Pokud jde speciálně o PET lahve, získají se metanolýzou nebo 

glykolýzou (rozklad plastu metanolem nebo glykolem při vyšší teplotě a tlaku) 
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výchozí komponenty PETu ve velmi čisté formě, tedy suroviny pro novou výrobu 

primárního plastu [23].   

 

Jiné užívané dělení způsobů recyklace rozlišuje: 

 předkonzumní (primární) recyklace - rozumíme tím použití výrobních odpadů. 

Příklad výroby PET lahví z odpadu při jejich výrobě byl uveden výše.   

 pokonzumní recyklace - naopak znamená opětovné využití materiálů, které byly 

získány od městských obyvatel nebo obchodních spotřebitelů. Jde tedy např. o noviny, 

plastové a skleněné lahve či hliníkové a ocelové nápojové dózy.  

Toto rozdělení se rozšířilo v poslední době také z toho důvodu, že některé 

společnosti uváděly na svých výrobcích nebo obalech nejen to, že jsou vyrobeny 

z recyklovaného materiálu, ale specifikovaly rovněž, jaký podíl recyklovaného materiálu 

je ve výrobku použit. To bylo ovšem možné použít pouze pro materiály získané 

pokonzumní recyklací [23].   

Způsoby druhotného zpracování: 

Vlastní recyklační pochody pro PET lahve dělíme na:  

1. suché recyklační postupy - tedy bez použití vody nebo rozpouštědel. Například postup 

japonské firmy EIN Engineering Co. Ltd. pod názvem "Dry Cleaning System". 

Využívá účinek tření, v procesu mletí za sucha, kombinovaný se vzdušným 

tříděním. Firma uvádí, že lze takto zpracovat dokonce lahve od rostlinného oleje a 

detergentů. Uvádí se rovněž jako výhoda, že nedochází k sekundárnímu znečištění 

odpadní vody. Postup je následující:  

 lahve se typově určí a roztřídí, zvlášť PET lahve, polyetylénové lahve 

od rostlinných olejů a plastové lahve od tekutých  detergentů,    

 odstraní se uzávěr a vylije se jejich eventuální obsah, láhev se poseká na malé 

kousky ( chipsy),   

 chipsy procházejí "čistícím separátorem", kde se využije vlivu tření 

a separace vzduchem.  
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Dochází rovněž k odtřídění PET a PP na základě jejich specifické váhy a to zřejmě 

v cyklonu, označeném "gravity separator". 

Podobným zařízením je zřejmě minirecyklační zařízení typu RGA 50 T, dodávané u nás 

již z dřívějška známou rakouskou firmou EREMA z Anfeldenu/Linz, určené pro menší 

zpracovatelské podniky. Je to kombinace řezacího, zhutňovacího a vytlačovacího zařízení 

v tangenciálním uspořádání, podle tzv. EREMA principu. Takto připravený materiál 

vstupuje bez další pomocné operace do vytlačovacího stroje, kde dochází k dokonalé 

homogenizaci taveniny. Vytlačovací část je možno doplnit evakuační - odplyňovací 

komorou.  

2. mokré úpravárenské postupy - zařízení pro tento typ recyklace dodává mnoho 

firem a jsou v podstatě vždy velmi podobné.  

Tento postup úpravy je používán v závodě Silon, a.s., Planá nad Lužnicí. Tato linka 

je popsána detailně pouze dodavatelem, tj. firmou SIKOPLAST Maschinenbau Heinrich 

Koch GmbH ze Siegburgu v Německu. 

V Silonu začali s poloprovozními zkouškami recyklace PET lahví již v roce 1990. 

Zkoušky byly úspěšné, a proto v roce 1994 byla spuštěna druhá a v roce 1998 třetí linka. 

Ta se skládá vedle linky praní i z extruderu s navazujícím reaktorem. Vyrobená vlákna 

jsou při stejné kvalitě nejméně o 10 % levnější než vlákna z nového materiálu. 

Silně znečištěné lahve se na šikmém dopravním pásu vytřídí buď ručně nebo 

pomocí speciálního třídícího systému a spotřebiteli silně znečištěné lahve se vyřadí. To 

by se však mělo provádět již v dodávajícím sběrném středisku. Poté jsou vpraveny 

do nožového mlýna se sítem zkonstruovaného speciálně pro PET lahve. 

Skříň mlýna má vstupní šachtu a na rotoru jsou umístěny dva nože umožňující 

plynulé vtažení lahví do mlýna, aby lahve na rotoru netancovaly. Mletí se provádí s vodou 

a po něm je pomletý materiál přiváděn do frikční pračky. Ve frikční pračce dojde 

působením vysoké frikční energie, která vzniká v procesu mletí, k rozvláknění nálepek na 

celulosu a z největší části i k rozpuštění přítomného lepidla. Zvláštností frikční pračky je, 

že v ní nejsou instalovány žádné nože.  
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Prací nádoba je proti oděru opatřena speciálními, otěru vzdornými a vyztuženými plechy, 

které jsou přišroubovány na frikční pračku zvenčí kvůli snadné výměně. Trvanlivost plechů 

se v závislosti na stupni znečištění vsázky pohybuje mezi 3 až 12 měsíci.  

Z toho je naprosto zřejmé, že znečištění pevnými částicemi (prach, písek, hlína atd.) 

vůbec není žádoucí, ve frikční pračce dochází k silné abrazi a opotřebení strojních částí. 

Směs PETu, vody, nečistot a celulosových vláken prochází po šaržích přes takzvaný 

pneumatický rozdružovací stupeň. Pomocí dmychadla se v odlučovači oddělí prací voda 

obohacená nečistotami. Odpadající znečištěná voda se musí podle předpisů zlikvidovat, 

a to v závislosti na místních podmínkách a po odsouhlasení s příslušnou čistící stanicí odpadních 

vod. 

Dále následuje dvoustupňové praní, respektive roztřídění, sestávající z předběžné 

flotace. Po následném proplachu vodou se stupeň čistoty dále zlepší a umožňuje kontrolu 

kvality. Následné propláchnutí je v úpravárenské lince místem, kam se přivádí čerstvá 

voda. Voda se odtud vrací do flotace, pak do předběžné flotace a nakonec do stupně 

pneumatického rozdružování. Spotřeba vody v proplachovacím zařízení je asi 1 m3/250 kg 

PETu. Následně jsou proprané odřezky PETu odstředěny v odstředivce, suší se horkým 

vzduchem a jsou přivedeny do zařízení, kde se pytlují do tzv. big-bagů (velkých žoků). 

Třeba zdůraznit, že k čištění dochází pouze  vodou. Dříve se totiž opakovaně tvrdilo, 

že dobrý výchozí materiál lze dosáhnout pouze použitím vody s přísadou louhu sodného 

a vysokou teplotou prací vody. 

Výrobci uvádí jako přednosti pracích linek tyto výhody:  

 nízkou spotřebu energie,   

 nízkou spotřebu vody,   

 nízké náklady na čištění prací vody,   

 bezproblémové sušení fólií různé tloušťky,   

 vyprání papírových etiket a lepidla,   

 intenzivní očištění praného materiálu a tím rovněž žádný obtížný zápach při 

pozdější výrobě regranulátu (pozn. v letních měsících totiž dochází k zahnívání 

organických zbytků z náplně),   

 vysokou využitelnost linky vzhledem k malým nákladům na opravy a tím dlouhým 

prostojům.  
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Základním prvkem regranulačního zařízení je cylindrický jednošnekový extruder, 

u něhož je podle druhu použitého recyklovaného materiálu (linka se používá i na jiné 

druhy plastů) navržena vhodná geometrie šneku a cylindru. Současná praxe tak jen opět 

potvrzuje dřívější negativní zkušenosti recyklačních firem v USA, poukazujících 

na nedostatečnou koordinaci mezi účastníky celého procesu a tím špatnou informovanost 

o potřebách recyklačních metod. 

3. Zlepšené metody - kterou lze dosáhnout srovnatelných chemických a fyzikálních 

vlastností, jako má primární panenská surovina.  Např.  Supercycle, zaváděná ve světě 

v devadesátých letech. 

4. Zvláštní skupina (resp. chemická recyklace) - slouží k depolymerizaci zpět na 

monomery (základní složky, ze kterých při polykondenzaci vzniká PET, tedy kyselinu 

terefthalovou a etylénglykol).  

Pro některé plasty, zvláště pro silně znečištěný PET, je tento způsob díky jeho 

chemickému složení výhodný. PET je totiž kondenzační polymer, který vzniká z jedné 

molekuly kyseliny terefthalové (ozn. TPA) a dvou molekul ethylénglykolu (EG) za vzniku 

bis-hydroxyethyl terefthalátu (BHET), jehož n-molekul spolu polykondenzací vytvoří PET. 

Dva stupně reakce této syntézy lze jednoduše vyjádřit takto: 

TPA + 2EG  BHET + 2 H2O                                     (3) 

n BHET  PET + (n-1) EG                                          (4) 

 

Reakce je vratná (reverzibilní), takže přidáním etylénglykolu k PET při správných 

teplotních podmínkách za přítomnosti katalyzátoru depolymeruje PET zpět na BHET podle 

rovnice (4), která tentokrát probíhá jakoby zprava do leva. Tento proces je nazýván 

glykolýza. Glykolýza probíhá při teplotě nad 240 ºC za přebytku EG. Když pak BHET 

reaguje s vodou, jak znázorňuje vratná reakce (3), získáme TPA. Tento proces se nazývá 

hydrolýza. 

Pokud na reakci s BHET nepoužijeme vodu, ale metanol, vznikne dimethylester 

kyseliny terefthalové (DMT) a EG. Tento DMT lze snadno přečistit krystalizací a/nebo 

destilací. DMT lze použít místo TPA k výrobě PET. Tento proces se nazývá metanolýza. 

Metanolýza se používá provozně od roku 1960 a to působením metanolu na roztavený PET při 
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teplotách nad 250 ºC za přísady katalyzátorů. Produkty reakce, EG a DMT, se pak izolují 

a přečistí a lze z nich opět vyrobit PET stejně kvalitní jako nový (panenský) materiál.  

Metanolýza vyžaduje kapitálově náročné zařízení pro organickou chemii 

a přečištění, a z toho důvodu musí být prováděna ve velkém rozsahu, aby byla ekonomicky 

zajímavá. Metanolýza může použít i PET s relativně vyšším znečištěním kontaminanty než 

je tomu u glykolýzy. Pokud je tedy k dispozici velké množství levného PET odpadu, může 

být tato metoda ekonomicky zajímavá. V současnosti se převážná část PET vyrábí 

z přečištěné TPA, což činí metanolýzu oproti dřívějšku méně významnou. Tato forma 

recyklace se však přesto, údajně s úspěchem, používá v USA a to od roku 1991 [24].  

Skládkování PET materiálu.  

Podíl plastových odpadů každoročně narůstá a snad žádná jiná složka tuhého 

komunálního odpadu nedosáhla za posledních deset let takových kvantitativních 

a kvalitativních změn jako plasty a plastový odpad. Plasty a odpad z použitých výrobků 

plastů tvoří kvantitativně významnou složku komunálního odpadu. Jejich podíl dosahuje 

v průměru 10 - 14 % z celkového objemu tuhého komunálního odpadu. Specifikace plastů 

a plastového odpadu je v tom, že plasty jsou prakticky volným skládkováním nezničitelné, 

jsou sice dobře separatovatelné od ostatních složek odpadů, ale jsou navzájem jen málo 

kompatibilní a ve směsi s různým plastem jen těžko zpracovatelné [25]. 

V případě, že komunální odpad není separován, PET lahve se dostávají spolu z ostatním 

odpadem z domácnosti na skládku. Zde jsou bez užitku a bez dalšího využiti uloženy a skládka 

je následně zrekultivována. Doba rozpadu takové plastové lahve trvá v řádu tisíce let. 

Složení komunálních odpadů se mění v závislosti na typu osídlení a rovněž na konkrétní 

zemi. Pro zajímavost uvádím v tab.č.3.  Procentuální  složení TKO v ČR [26]. 

Tabulka č. 3: Složení komunálního odpadu [26]. 

 
Odpad Složení (%) 

biologický odpad 33 
Papír 18 
Plasty 14 
Sklo 8 
Kovy 4 

Zbytek 23 
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Analýza složení komunálního odpadu z hlediska plastů 

Tabulka č. 4: Struktura plastu [26]. 

ZASTOUPENÍ 
PLASTY PŘÍKLADY PLASTÚ (%) 

Polyetylén (PE) folie, lahvičky z drogerie 65 
Polyetylén-terefthalát 
(PET) 

nápojové lahve, lahve od olejů čistících prostředků 
atd. 10 

Polypropylén (PP) kelímky, folie, hrčky, víčka na lahve, atd. 9 
Polystyrén (PS) kelímky, obaly, sáčky, atd. 9 
Polyvinylchlorid (PVC) průmyslové a spotřební výrobky,  2 
Ostatní   0 

 

Podíl plastů celkem (tedy nejen PET lahví) ve výši 14 % (váhových) v tabulce 

č.3. v odpadech z  domácností však zdaleka nevypovídá o objemu, který tyto PET lahve 

v kontejnerech nebo na skládkách zaujímají. Jsou totiž téměř vždy „in natura“, tedy 

neslisované (ani nesešlápnuté) a 1,5 litrová láhev v tomto stavu zaujímá objem cca 1,5 litrů 

vzduchu. Při 100 PET lahvích obsahu 1,5 litru je teoreticky zcela vyplněn 150 litrový 

odpadní kontejner vzduchem. Čímž z toho vyplývá, že skladované PET lahve zabírají 

velký objem skládky. 

Společnost, která TKO likviduje, převáží neefektivně značná množství balastního 

vzduchu. Spotřebitel tedy platí této společnosti také za odvoz tohoto podílu vzduchu. 

Plasty tvoří jednu z nejrychleji se rozvíjejících kategorií použitých materiálů v současných 

ekonomikách a jejich podíl v TKO velmi narůstá [26].  

Energetické využití PET materiálu. 

Spalování odpadních plastů s energetickým využitím je nepochybně metodou, které 

se z ekologických a energetických hledisek nelze zříkat, zvlášť když se vyskytují další 

podíly plastů, které nelze účelně recyklovat. K nim náleží např. plasty, vůči kterým jsou 

povážlivé výhrady z hlediska pracovní hygieny nebo ochrany prostředí, nebo plasty 

spojené s jinými materiály (kompozity). Takové jsou např. plasty v automobilovém nebo 

elektroprůmyslovém odvětví. Spalování s využitím energie je pro takové plasty z hlediska 

ochrany životního prostředí a hospodárnosti jediným rozumným způsobem využití [27]. 



Bc.ROMANA TOPIARZOVÁ 
ANALÝZA A SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM PLA VERSUS PET LAHVE 

2009                                                                                                                                    26 

a) Výroba energetického paliva 

Linka na výrobu náhradního paliva ostravské společnosti OZO Ostrava s.r.o 

zpracovává odpady vhodné pro výrobu certifikovaného paliva PALOZO II. Surovinou pro 

výrobu jsou spalitelné odpady obsahující plasty, papír, dřevo a textil dodávané 

podnikatelskými subjekty a vytříděné spalitelné složky komunálního odpadu (objemný 

odpad, plasty). Výrobek slouží jako náhrada za černé uhlí při výrobě cementu 

v cementárnách. Kvalitu vyrobeného náhradního paliva sleduje vlastní laboratoř 

OZO Ostrava s.r.o.  

Výroba paliva PALOZO II: Vstupní materiál je rozdělen do dvou stupňů. První stupeň 

odpadu je deklarovaný (odpad prošlý laboratoří), druhým stupněm je odpad pocházející  

z všudypřítomných kontejnerů. Materiál PALOZO II se skládá z 50 % tvrdých a z 20 - 25 % 

měkkých materiálů (dřeva a textilií), které však nemají takovou výhřevnost. Tento odpad je 

dotříďován od skla, keramiky, barevných a nerez kovů, a v neposlední řadě od železa. 

Protříděný odpad je rozdrcen na kousky 55 cm, které následně putují do jámy, kde 

homogenizují a poté jsou opětovně rozdrceny na proužky o velikosti 50 mm, a dále jsou 

nakládány jako hotové palivo do kontejnerů o hmotnosti 20 t a odváženy do cementáren 

v Hranicích. PALOZO má výhřevnost 32 KJ, což je srovnatelné s černým uhlím. 

V cementárnách je PALOZO dodáváno do pecích pro tepelné technologie v poměru 

cca 4 tuny/hod a 20 tun/hod černého uhlí [28].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto č. 1: Komunální odpad k výrobě PALOZOII 
firmy OZO Ostrava s.r.o. (Foto: Romana 
Topiarzová). 

Foto č. 2: Palivo PALOZOII firmy OZO 
Ostrava s.r.o. (Foto: Romana Topiarzová). 
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b) Spalování ve vysokých pecích 

Současným energetickým a surovinovým využitím je zhodnocení odpadních plastů 

ve vysoké peci při výrobě železa. Stejně jako při výrobě syntetického plynu se odpadní 

plasty v první fázi štěpí na oxid uhelnatý a vodík. Vzniklý plyn slouží z 50 až 60 % 

k redukci oxidu železa, zbylý plyn se spaluje a používá pro ohřev pece a pro výrobu 

elektřiny. Vysokopecní postup nabízí účinné využití směsi znečištění odpadních plastů 

produkovaných domácnostmi. Obsah chloru v odpadních plastech je přitom omezen na 

1,5 %  [29]. 

c) Spalování ve spalovnách a domácnostech 

Mezi nejčastěji spalované plasty patří tzv. PET lahve. PET (polyethylen-terefthalát) 

obsahuje v molekule uhlík, vodík a kyslík, proto při dokonalém spalování vzniká pouze 

oxid uhličitý a voda. Ovšem v lokálních topeništích nelze dosáhnout podmínek dokonalého 

spalování. Ve spalinách PET plastu byly identifikovány stovky látek. Mezi hlavní patří 

oxidy uhlíku, oxid uhelnatý, těkavé uhlovodíky a polycyklické aromatické uhlovodíky.  

Využití zdrojů spalováním plastů v městských spalovnách, tedy jakési alternativní 

řešení, které je často zmiňováno jako metoda "terciérní recyklace" odpadních plastů 

(vzhledem k vysokému obsahu energie v plastech), ale vyvolalo vážné obavy 

ze zdravotních problémů s tím spojených, zvláště v případě příměsi PVC [29]. 

Spaliny z PET materiálu  

PET obsahuje v molekule pouze uhlík, vodík a kyslík. Proto při dokonalém 

spalování vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Podobně jako u jiných plastů je ovšem 

poměrně těžko dosáhnout podmínek blížících se dokonalému spalování. Je to dáno malým 

poměrem povrchu k objemu. Na rozdíl například od dřeva je to neporézní, homogenní 

hmota a přístup kyslíku při hoření je tak horší. Rozhodně nelze počítat, že v kamnech shoří 

dokonale bez vzniku toxických spalin. Složení spalin a obsah toxických látek v nich bude 

silně závislý na podmínkách hoření.  

V případě PET je za modelových podmínek nedokonalého spalování spáleno 73 % 

obsaženého uhlíku na oxidy uhlíku, z toho pak 13,4 % na oxid uhelnatý (toxický), 15,6 % 

na těkavé uhlovodíky (methan, ethen, benzen, toluen) a 2,9 % na PAH (polycyklické 

aromatické uhlovodíky).  
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Mezi těkavými uhlovodíky je i karcinogenní benzen (67 mg/kg spáleného PET), 

mezi PAH je řada karcinogenů (např. benzo(a)pyren v množství 30 mg/kg). Obsah těchto 

látek ve spalinách se ale bude nutně měnit v závislosti na podmínkách spalování. Když 

se na podzim někdo rozhodne trochu si přitopit a spálit při té příležitosti odpad, který 

se mu přes léto doma nebo na chalupě nashromáždil, dopadne to obvykle tak, že po vydatném 

přiložení plastových pytlíků, PET lahví a vlhkých kartonů se oheň v kamnech přidusí a směs 

dlouho doutná. To jsou výborné podmínky pro tvorbu spalin bohatých na oxid uhelnatý, saze 

(spolu s PAH), uhlovodíky z pyrolýzy a akrolein. Kolik přesně jich při spálení kila PET 

lahví vznikne, to skutečně nelze říct. Stejně tak nelze přesně určit, jaký to bude mít dopad 

na zdraví lidí z okolí. Vztahy mezi dávkou i jen jediné látky a dlouhodobým účinkem 

na zdraví (například karcinogenitou) je dost obtížné určit. Pro tak složitou a proměnlivou 

směs látek jako spaliny je to prakticky nemožné. Na riziko můžeme soudit z toho, 

že některé látky přítomné ve spalinách jsou karcinogenní při dlouhodobém působení 

v koncentracích, které se mohou ve smogu z lokálních topenišť vyskytovat, nebo mohou 

mít jiný dlouhodobý účinek na lidské zdraví (např. zvýšenou náchylnost k respiračním 

onemocněním) [29]. 

Pokud jde o měření koncentrací jednotlivých polutantů ve vzduchu, má tuto oblast 

v kompetenci Česká inspekce životního prostředí. Je možné se také obrátit na hygienickou 

službu s žádostí o vyhodnocení situace. Vyhodnocení bude ale pravděpodobně 

problematické, protože rutinní monitorovací metody jsou šity na míru městského smogu. 

Sleduje se oxid sírový, oxidy dusíku, ozon a prach. Tyto ukazatele nemohou dobře postihnout 

smog z lokálních topenišť. V průběhu spalování dochází nejprve k tepelnému rozkladu 

pyrolyze - přičemž se uvolňují hořlavé plyny, které se dále spalují. Konečnými produkty 

spalování jsou u polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), stejně polyethylen-terefthalátu 

(PET) oxid uhličitý a voda. U polyvinylchloridu (PVC), jako u chlorovaných organických 

sloučenin obecně, vzniká kromě toho vždy ještě chlorovodík a větší nebo menší množství 

polychlorovaných dibenzofuranů (DBF) a dibenzodioxinů (DBD). Z nich pověstně 

nejtoxičtější je tetrachlordibenzodioxin (TCDD). V reálné situaci vznikají kromě konečných 

produktů dokonalého spalování také produkty nedokonalého spalování. Byly jich 

za různých podmínek identifikovány stovky, avšak charakteristické jsou saze, oxid 

uhelnatý a akrolein. Oxid uhelnatý je známý jako "krevní jed", akrolein je látka silně 

dráždivá (jedna z příčin štiplavého zápachu kouře).  
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Saze bývají považovány za formu uhlíku, ale ve skutečnosti obsahují značná 

množství kondensovaných aromatických uhlovodíků (PAH), z nichž mnohé jsou 

karcinogenní. Nejsou akutně toxické, ale mohou způsobit při dlouhodobé exposici vážné 

poškození zdraví.  

Hoření plastů na vzduchu je vždy doprovázeno také tvorbou oxidu dusnatého 

a dusičitého, společně označovaných jako NOx. To platí ovšem pro každé hoření 

na vzduchu. Polymery neobsahující chlor (PE, PP, PET, PS) je možno průmyslově 

za vhodných podmínek účinně spálit podobně jako fosilní paliva. Lze je také pyrolyticky 

zpracovat na použitelná kapalná a plynná paliva (otázkou je, vyplatí-li se to). Při spalování 

v domácích kamnech na uhlí a/nebo dřevo však nedochází k dokonalému spalování a emise 

jsou toxičtější než ty z hnědého uhlí.  

V poslední době se toto domácí spalování odpadu stalo významnou příčinou 

lokálního znečištění ovzduší. K toxicitě přispívá oxid uhelnatý, akrolein, oxidy dusíku a další 

produkty nedokonalého spalování. Komparativní studie ukázaly, že akutně nejtoxičtější spaliny 

z jmenovaných polymerů poskytuje PE, nejvíce sazí pak PS (to je vzhledem 

ke karcinogennitě PAH významnější než akutní toxicita) [29]. 

 
Tabulka č. 5:  Škodliviny vznikající při spalování plastů [29]. 

 
Druh odpadu Škodliviny vznikající při spalování Účinky na lidské zdraví 

  oxid uhelnatý blokuje přenos kyslíku, vnitřní udušení 

PLASTY těžké kovy- zejména kadmium, zinek otravy 

  Ftaláty poruchy ledvin, jater 
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5.4.2  PLA lahve (biodegradace, skládkování, energetické využívání) 

PLA lahve mají jako PET lahve  hlavní 3 složky nakládání. U PLA lahví 

je nejduležitější biodegradace. Dále se PLA lahve ukládájí na skládky nebo jsou spalovány. 

Biodegradace ( recyklace ) PLA lahví. 

Celosvětový technický potenciál využití bioplastů se odhaduje na 

cca 10 % dnešního trhu s plasty. Z průzkumu asociace European Bioplastics vyplývá, že 

v roce 2006 zažil bioplastový průmysl první „boom“ na trhu. Poptávka vzrostla ve všech 

výrobních sektorech (v některých o více než 100 % oproti předchozímu roku), zvýšený byl 

zejména zájem o biologicky rozložitelné fólie. Výsledky průzkumu ukazují, že producenti 

bioplastů očekávají kontinuální růst poptávky (cca o 20 % ) v následujících letech[31].  

Z výše uvedených odhadů vyplývá, že v EU bioplasty, ať již biologicky 

rozložitelné či nikoli, rozhodně nepředstavují hrozbu pro konvenční plasty. Jsou však 

významnou alternativou (zvláště ty biodegradabilní) vhodnou zejména pro výrobu 

jednorázových výrobků, jako jsou sáčky na bioodpad, jednorázové nádobí (příbory, 

kelímky, tácky), obaly (např. potravinový průmysl – kelímky od jogurtů, lahve na vodu, 

sáčky na zeleninu apod.), některé lékařské pomůcky (např. jednorázové rukavice) a další. 

Využití biologicky rozložitelných plastů tak může přispět ke snížení obrovského množství 

plastových odpadů vznikajících právě z těchto jednorázových produktů. 

Aby bylo možno využít environmentálních výhod, které oproti tradičním 

materiálům poskytují BDP svými specifickými vlastnostmi, je třeba vytvořit vhodné 

podmínky zejména pro jejich optimální odstranění, resp. zpracování. V souvislosti s tím 

je třeba zabezpečit: dostatečnou propagaci a osvětu občanů, separovaný sběr odpadů (sběr 

bioodpadu) a efektivní využití vytříděného bioodpadu, tzn. vhodné technologie zpracování 

bioodpadu (kompostování, zplyňování, kombinace), garanci kvality koncového produktu 

(kompostu), zabezpečení odbytu koncového produktu, ekonomickou efektivitu celého 

procesu a legislativní zázemí. 

Výsledky projektu probíhajícího v letech 2001 – 2002 v německém městě Kassel 

ukázaly, že pokud jsou vhodně označeny, obyvatelé jsou schopni dobře odlišit 

biodegradabilní obaly od obalů z konvenčních plastů.  
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Množství nečistot v tříděném biologickém odpadu se během projektu významně 

nezměnilo, dokonce se ve srovnání s původními analýzami lehce snížilo, pravděpodobně 

díky zlepšení informovanosti obyvatelstva. Nebyly zjištěny přímé vlivy na proces 

kompostování ani na technické součásti kompostovacího zařízení při aplikaci organického 

odpadu smíchaného s biodegradabilními plasty. Kompost vyrobený z organických zbytků 

smíchaných s BDP neměl žádný negativní vliv na rostliny ani na půdu [ 31]. 

Pod pojem bioplasty jsou zde obecně zahrnovány plasty vyrobené z obnovitelných 

zdrojů. Tyto plasty však mohou být značně trvanlivé, to znamená., že nemusí být zahrnuty 

do kategorie degradabilních plastů, tedy plastů schopných degradace za určitých 

specifických podmínek. Biodegradabilní plasty jsou podmnožinou plastů degradabilních 

a jsou zde zahrnuty plasty, jejichž degradace je výsledkem působení mikroorganismů. Tyto 

plasty však nemusí být vyrobeny z obnovitelných zdrojů, existují i biodegradabilní plasty 

vyrobené na bázi ropy. Biodegradabilní plasty také nemusí být nutně kompostovatelné. 

Do kompostovatelných plastů řadíme plasty degradovatelné biologickými procesy během 

podmínek kompostování na CO2, H2O, anorganické složky a biomasu. 

PLA lahve jsou řazeny u biologicky rozložitelných plastu na bázi obnovitelných 

zdrojů (škrob, celulosa, proteiny, sacharidy, lipidy,polyhydroxyalkanoáty atd.)  

Biogenní polymery vhodné na výrobu biodegradabilních plastů můžeme rozdělit 

na: biogenní polymery přímo extrahovatelné z biomasy např. polysacharidy (škrob, 

deriváty celulosy, bavlna, dřevo, kaučuk), dále pak na biogenní polymery získané 

klasickými chemickými syntézami např. kyselina polymléčná (PLA) a na biogenní 

polymery produkované mikroorganismy např. polyhydroxyalkanoáty (PHAs) nebo 

bakteriální celulosa. 

Vzhledem k tomu, že v mnoha městech na světě je již zaveden systém 

kompostování biodegradabilních odpadů, např. odpadů ze zahrad a parků, jídelních 

odpadů, splaškových kalů apod., je preferovaným způsobem odstraňování 

biodegradabilních plastů kompostování. Jak je zřejmé, láhev se nekompostuje nebo 

nepodléhá biodegradaci za normálních skladovacích podmínek, ale musí být otevřena, 

vyprázdněna a podrobena správným podmínkám. Vyžaduje ke svému rozložení vysokou 

teplotu (50 – 60 ºC), mikroorganizmy a vysokou vlhkost.  
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PLA láhev nedegraduje tak rychle jako komposty z domácnosti. Když je PLA láhev 

vystavena nezbytným podmínkám, rozkládá se láhev na vodu, oxid uhličitý a organický 

materiál [33]. 

V roce 2008 fungovalo v ČR celkem 160 kompostáren. Pouze 21 % z celkového 

počtu kompostáren však provozuje správnou kompostovací praxi a vyrábí kvalitní 

produkty. Těchto 21 % kompostáren představuje zhruba 30 % z celkové kapacity 

zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů. Je tedy důležité si položit otázku, zda 

bude v ČR vůbec možno PLA lahve dostatečně zpracovávat! PLA lahve k svému rozkladu 

potřebují určité specifické podmínky, budou tedy „naše kompostárny“ schopny se o PLA 

lahve adekvátně postarat? 

Příklad sledování biodegradability polylactic acidu (PLA)  

PLA je biopolymer na bázi alifatického polyesteru, proto je vhodný jako referenční 

materiál pro testování biodegradability jiných polymerů typů alifatického polyesteru při 

kompostování. Některé komposty mají nízkou aktivitu pro rozklad polyesterů, proto 

je možné je inokulovat lipázami pro rychlejší rozklad. Biodegradace PLA se zkoumá podle 

metod ISO 14855-1, ISO 14855-2. Při zkoumání závislosti rychlosti rozkladu/velikosti 

částeček polymeru, polymer je rozkládána při 58ºC i při 70ºC,  s průměrnou velikostí 

částeček 214,2 µm. Dále, když se PLA v množství 16,5 g polymeru smíchá s 210 g 

kompostu, produkovaný CO2  je zachytáván v roztoku hydroxidu a množství se zde 

stanovuje titrací, např. 10 g PLA produkuje 18,3 g CO2, což je teoretické množství při 100 

% biodegradaci. Jednou za týden by se směs měla promíchat a zkontrolovat její vlhkost. 

Rozklad PLA je rychlejší než rozklad celulózy, za 45 dnů se rozložil z 90 %, 

zatímco celulóza jen z 80 %. Při mikrobiálně-oxidačně-degradačního analyzátoru 

(MODA), se biodegradace měří gravimetricky vážením absorbéru pro CO2 a pro vodu, 

je zpočátku rychlejší rozkládána celulóza, ale po 18 dnech se rychlosti rozkladu obou látek 

vyrovnají. Hodnoty celkového rozkladu se neliší od předešlých dosažených hodnot. 

Stanovuje se také opakovatelnost metody, kdy rozklad PLA je stanovován 4x v různých 

časech nezávisle na sobě. Opakovatelnost přijatelná, rychlosti rozkladu se od sebe liší 

zanedbatelně. Při 70 ºC je PLA rozložen již za 20 dnů, rozklad však dosáhne pouze 80 %.  

Při vlivu velikosti částeček na rychlost a míru degradace, kdy rozklad probíhá při 

58 ºC a z PLA prášku jsou vytvořeny frakce o těchto velikostech částic: 0 – 125 µm, 0 -

250 µm, 125 – 250 µm, 250 – 500 µm, nejrychlejší degradace je nejmenších částic, kdy 
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rozklad přesahuje 100 %. U ostatních frakcí se rychlosti rozkladu s velikostí částeček 

snižují minimálně a celková míra degradace dosáhne cca 70 – 80 % během 90 dnů [33], 

[34].  

Skládkování PLA lahví. 

Absolutní technický substituční potenciál bioplastů v původních 15 zemích 

Evropské unie (EU) je odhadován na 15,4 mil. tun (33 % celkových polymerů). 

Předpokládá se však, že skutečná produkce bioplastů nepřesáhne 3 mil. tun (4,3 % 

celkových polymerů ) do roku 2020. Ačkoli se toto množství zdá vysoké, podíl 

biopolymerů na trhu bude, díky zvyšující se produkci petrochemických polymerů (o 12,5 

mil. t do roku 2010 a o 25 mil. t do roku 2020), stále velmi malý, tedy cca 1 – 2 % v roce 

2010 a 1 – 4 % v roce 2020 [35]. 

Avšak musíme počítat s tím, že ani PLA lahve se pravděpodobně nevyhnou procesu 

skládkování. Jejich výhodou však je, že díky kratšímu času rozpadu než u PET lahví 

umožňují zvyšovat kapacitu skládek. Výhodou PLA lahví je, že významně přispívají 

k tvorbě skládkového plynu, což však může být pozitivní u skládek, které jej jímají 

a používají jako zdroj energie [36]. 

Ovšem PLA mají i negativní vlivy na životní prostředí. PLA plasty mohou mít 

nepříznivý vliv na vodní prostředí, jejich rozklad může zvyšovat BSK a CHSK vody, což 

může vést k degradaci vodních ekosystémů a tvorbě vodního květu. Meziprodukty 

degradace jako jsou barviva, plasticizéry a zbytky katalyzátorů, které mohou být toxické 

pro organismy, mohou být vylouženy z těles skládek či z kompostu do povrchových 

i podzemních vod a dále transportovány a ukládány v prostředí. Zde je třeba upozornit 

zejména na pigmenty obsahující kovy, které se mohou uvolňovat a hromadit v půdách 

a vodách. Problémem mohou být rovněž nedegradovatelné zbytky, aditiva a modifikátory, 

jako jsou plasticizéry (např. i člověku nebezpečný ethylenglykol, který při přímé expozici 

může poškodit lidské oči a kůži), spojovací činidla (např. toxická 

sloučenina methyldiisokyanát (MDI)) a plniva, která jsou často přidávána do 

biodegradabilních plastů kvůli snížení nákladů. Tato plniva jsou převážně anorganická, 

mohou se tedy akumulovat v půdách a dalších prostředích. Ve většině případů jsou však 

minerálního původu, inertní a netoxické. Používají se například: CaCO3, SiO2, mastek, 

TiO2. Monomery jsou při výrobě polymerů polymerizovány často v přítomnosti 

katalytických kovů. Zbylá část katalyzátorů zůstává v konečném polymeru a může se z něj 
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během degradace uvolnit do prostředí. Typické kovy používané jako katalyzátory jsou 

např. Sn, Sb, Co, Cr, Ti [36].  

Energetické využívání PLA materiálu (spalování, výroba energetického paliva). 
V dnešní době si pod pojmem spalování většina spoluobčanů představuje prosté 

spalování – za účelem odstranění odpadů. Právě rozlišení mezi spalováním a energetickým 

využíváním odpadů je v této souvislosti dosti důležité. V rozvinutých zemích EU 

je spalování chápáno jako součást procesu získávání energie, a to jak ve formě tepla, tak 

i ve formě elektřiny. Spoluobčané by si neměli namlouvat, že odpad do budoucna zmizí, 

nebo že se ho podaří zcela vytřídit. Ukazují to ostatně i zkušenosti ze zemí, které mají 

vyspělé integrované systémy nakládání s komunálními odpady a vysokou úroveň třídění. 

PLA lahve nejsou vhodné pro energetické využíváni. Mají o polovinu až 1/3 menší 

energetickou výhřevnost oproti plastovým obalům vyrobeným z ropy. Energetický 

potenciál PLA lahví je 19 kJ/g.  Pro tuto skutečnost PLA lahve nejsou doporučeny jako 

energeticky výhodný materiál, mohou byt pouze doprovodným materiálem. [36]. 
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Graf č. 1: Množství energetického potenciálu PLA lahví ve srovnání s ostatními plasty. 

 

Emise CO2 vznikající při spalování jsou u PLA podstatně menší než u běžných 

plastů. U PLA lahví je CO2 absorbováno už když dané rostliny rostou, proto lahve PLA 

přispívají ke snižování emisí CO2, které jsou hlavní příčinou globálního oteplování. 

Pro porovnání přidávám Graf č. : Množství CO2  při spalování PLA lahví. Dodatečnými 

plyny jsou dioxiny, chlorovodík, NOx a také SOx. 



Bc.ROMANA TOPIARZOVÁ 
ANALÝZA A SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM PLA VERSUS PET LAHVE 

2009                                                                                                                                    35 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Emise CO2 
(g/g)

PS PE PP PET PLA

Materiály

Množství CO2  při spalování PLA lahví.

PS
PE
PP
PET
PLA

 
Graf č. 2: Množství CO2  při spalování PLA lahví. 

 

Protože PLA lahve se v ČR prozatím nevyskytují v takové míře jako PET lahve, 

a označením materiálu je biodegradabilní, nikdo nepředpokládá, že by tyto lahve byly 

spalovány v domácích topeništích. Ten, kdo už si PLA láhev zakoupí, zcela jistě ví, že tato 

láhev patří do kompostu a ne do pece! [36]. 

5.4.3 Srovnání využití a zpracování PET x PLA lahví 

Při této analýze jsem využila všech dostupných informací, týkajících se možností 

využití a zpracování PET x PLA lahví, přičemž jsem se snažila zhodnotit vždy klady 

i zápory dané problematiky.  

Nejméně vhodný způsob zpracování obalových materiálů je skládkování. 

Při skládkování obou materiálů je největší nevýhodu ztráta druhotné suroviny, zabíraní 

místa skládky, kde jak  PET tak PLA lahve zabírají vysoký objem vzduchu (in natura, kde 

1OO lahví zabírá cca 150 l vzduchu). Z toho vyplývají i vysoké náklady na skládku a její 

následnou rekultivaci. U PLA lahví je jednou z výhod rychlejší doba rozkladu a potenciální 

tvorba skládkového plynu (pokud jej skládky využívají).  

V žebříčku důležitosti bych na druhé místo zařadila energetické využití. Ovšem 

vyzdvihla bych je jen u PET lahví. Jak již bylo řečeno, ve výše uvedených kapitolách, PLA 

lahve nejsou vhodné pro energetické využívání, mají o polovinu až 1/3 nižší energetický 

potenciál než PET lahve, nebo kterékoliv jiné obalové materiály vyrobené z ropy. U obou 

druhů obalových materiálů je výhodou zmenšení jejich objemu a rychlost jejich 
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zpracování. Při nedokonalém spalování se do ovzduší dostávají nebezpečné látky, jak 

u PET lahví, tak i u PLA lahví. Výhodou při spalování PLA lahví je menší podíl CO2 než 

u PET lahví. 

U poslední kategorie bych použila parafrázi na známý citát „ Jsme skutečně tak 

bohatí, abychom nevyužívali druhotné suroviny?“  Jistě ne!  

Recyklace, čili opětovné využití, u PET lahví formou recyklace nebo u PLA lahví, 

které se biodegradují, je zcela obecně vzato postup, kterým se dospěje k využití energie a 

materiálové podstaty po ukončení jeho životnosti. Z toho vyplývá, že nejvyšší ekonomický 

efekt přináší recyklace výrobků s velkým rozdílem mezi energetickými nároky na jejich výrobu a 

energetickou náročností jejich opětovného přepracování. Vzhledem k tomu, že základem eko-

nomického efektu recyklace je využití energetického potenciálu recyklovaného materiálu, má 

recyklace odpadních materiálů také nemalý ekologický.význam. Základní podmínky 

ekonomicky efektivní recyklace jsou splněny i v případě odpadních plastů.  

U PET materiálu je dostatečně velký rozdíl mezi energetickou spotřebou výroby 

polymeru a přepracováním použitého materiálu stejně jako ropná (tj. z hlediska přírodních 

zdrojů neobnovitelná a tedy perspektivně stále dražší) materiálová báze plastů jsou 

nutnými předpokladem pro efektivní zhodnocení plastových odpadů. Tyto příznivé 

okolnosti jsou však komplikovány skutečností, že většina objemu odpadní suroviny 

pochází z druhově netříděného komunálního sběru. Recyklovaný polyetylénterefthalát 

(RPET) lze použít na výrobu mnoha nových výrobků, jako polyesterových koberců, tkanin 

a vlákna pro T-trička a svetry, vláknové výplně  pro spací pytle a zimní oblečení, 

průmyslových pásů a nových PET lahví. Skutečnost, že pět PET lahví stačí k vyrobení 

jedné dlouhé sportovní košile, na vyrobení svetru je třeba 25 dvoulitrových PET lahví, 

pět dvoulitrových PET lahví poskytuje dostatek vlákna na výplň lyžařské bundy, 

a z 35 dvoulitrových PET lahví se vyrobí dostatečné množství vlákna na výplň spacího 

pytle, je jistě velmi zajímavá. Z použitých lahví lze dnes kromě řady jiných užitečných 

výrobků ovšem vyrobit zcela nové lahve ke stejnému použití. A to opakovaně! Uvádí se, 

že PET lze recyklovat až 45 krát.  

Jako jediná nevýhoda byla uvedena nutnost třídění materiálu, což při zavedení PLA 

lahví do oběhu v ČR by bylo dosti zásadní, protože při smíchání těchto dvou surovin by při 

recyklaci PET lahví mohlo dojít k znehodnocení výsledného recyklovaného materiálu. 
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Tabulka č. 6: Klady a zápory podle druhů zpracování. 

 Zpracování Klady Zápory 

Ztráta druhové surovinu 

Dlouhá doba rozkladu 

PET zabírá vysoký objem 
vzduchu (in natura) 

Vysoké náklady 
Možná zdravotní rizika 

Skládkování Jednoduchost odvozu a 
uskladnění 

Po uplynutí životnosti 
skládky nutná rekultivace 

Vysoká výhřevnost Dostávají se nebezpečné 
látky do ovzduší 

Využití nerecyklovaného 
materiálu 

Karcinogenní a toxické 
účinky 

Zmenšeni  objemu odpadu 

Energetické využívání 

Relativně rychlé a efektivní 
Ztráta druhové surovinu 

Opětovné využití druhotné 
suroviny 

PET lahve 

Druhotné zpracování-
RECYKLACE Zachování primárního 

materiálu 

Nutnost třídění materiálu 

Ztráta druhotné suroviny 
Vysoké náklady Tvorba skládkového plynu 

(pokud jej skládka využívá) PLA zabírá vysoký objem 
vzduchu 

Negativní vliv na vodu, 
půdu (těžké kovy: Sn, Sb, 

Co, Cr) 

Skládkování 

Kratší čas rozpadu (oproti PET 
lahvím) Nebezpečné látky 

(ethylenglykon, methyl-
diisokyanát) 

Nízká výhřevnost Menší podíl CO2 při spalování  
Ztráta druhotné suroviny 

Dostávají se nebezpečné 
látky do ovzduší 

Energetické využívání 
Zmenšení objemu 

Karcinogenní a toxické 
účinky 

Nutnost třídění materiálu 

Využití materiálu Při recyklaci s PET 
materiálem poškozuje 

kvalitu výchozí suroviny 

PLA lahve 

Druhotné zpracování-
BIODEGRADACE 

Využití přírodních surovin 
Nutnost komerčního 

kompostování za určitých 
podmínek 
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6. Sociologický průzkum  

Cílem mého sociologického průzkumu je zjištění vztahu obalového materiálu 

ke všem složkám společnosti, kterých se dotýká: výrobců nápojů, obchodních řetězců, 

spotřebitelů, výrobců a zpracovatelů obalového materiálu (viz.obr.č.6). Důležitým 

aspektem pro napsání této diplomové práce byl obrovský nárůst produkce obalového 

materiálu, a to zejména PET lahví. Dále mě také zaujaly, především v zahraničí 

produkované, PLA lahve, které jsou považovány za současný „environmentální boom“.  

Zajímaly mě rovněž názory na aktuální problematiku zálohování plastového obalu,  

které budou ovlivňovat proces rozhodování o způsobu nakládání s touto složkou 

plastových odpadů. Uzákoněním určitého způsobu nakládání s těmito druhy obalů je tak 

potřeba vyhovět co nejširším zájmům celé společnosti. Důležitá je proto v této 

problematice i osvěta, která může vysvětlit, že ne všechno, co je ekonomicky výhodné a 

organizačně snadné, je také nejlepší. Zálohování PET je hojně prezentovaná a diskutovaná 

otázka, a to nejen u nás, ale prakticky v celém světě. Vzhledem k této skutečnosti mě před 

zahájením diplomové práce zajímalo, kde je vlastně pravda. 

Má práce by měla být podkladem pro firmu EXCELSIOR Karviná, s.r.o., která 

bude zjištěné výsledky sociologického průzkumu dál prezentovat Ministerstvu životního 

prostředí. 

 
Obrázek č. 6: Koloběh obalového materiálu ke všem složkám společnosti, kterých se dotýká. 
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6.1 Metodika sociologického průzkumu  

Má práce obsahuje dotazníky pro všechny cílové skupiny, kterých se problematika 

obalových materiálů dotýká viz.přílohy. Pomocí níže uvedených statistických metod jsem 

vyhodnocovala dotazníky pro výrobce nápojů, obchodní řetězce, spotřebitele a 

v neposlední řadě výrobce a zpracovatele obalového materiálu. Vyhodnocováni probíhalo 

u spotřebitelů, výrobců a zpracovatelů obalů formou testování hypotéz neparametrickou 

metodou. Dotazníky výrobců nápojů jsem vyhodnocovala pouze formou exploratorní 

statistických metod výsečového grafu a grafu pruhového skládaného, poté následným 

slovním ohodnocením. U obchodních řetězců, s ohledem na malou vypovídací hodnotu – 

malého množství respondentů, jsem zvolila pouze slovní ohodnocení odpovědí. Informace 

pro užití statistických metod jsem čerpala z literatury: (Statistika I pro kombinované 

studium, Briš, Litschmannová , VŠB TU Ostrava rok 2009 ).  

Základní pojmy: 

Dotazníkové šetření je hromadné získávání údajů a patří mezi nejfrekventovanější 

metody výzkumu. Při této metodě se shromažďování dat zakládá na dotazování osob.  

Osobu zajišťující sběr dotazníků označujeme tazatel. Hlavní náplní práce tazatele je 

vyhledání osob, které splňují zadané požadavky (např. určitý věk, nebo vlastnost – 

nakupují jogurty, čtou denní tisk apod.) a provedení osobního (resp. telefonického) 

rozhovoru s vybranou osobou podle jednotného formuláře (dotazníku) a jednotných 

metodických pravidel. Osoba, která vyplňuje dotazník, se označuje jako respondent. 

Formulace dotazů:  

Otázky můžeme rozdělit do dvou základních skupin:  

 Analytické (identifikační a třídící) otázky - otázky vedoucí k získání 

identifikačních údajů (pohlaví, věk, demografické údaje, ročník studia) respondentů 

 Meritorní otázky - otázky týkající se názorů a chování respondentů  

Podle typu odpovědi pak otázky dělíme na:  

 Uzavřené otázky – respondentovi jsou nabízeny varianty odpovědi  

 Alternativní – 2 varianty odpovědi  
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 Selektivní - více než 2 varianty odpovědi Jednotlivé varianty odpovědi musí 

zahrnovat všechny možnosti (v případě potřeby zařazujeme odpovědi typu 

„NEVÍM”, „JINÉ”,...), varianty se NESMÍ překrývat.  

 Vícehodnotová - umožňuje výběr více než 1 varianty  

 Otevřené otázky – škála hodnot se vytváří dodatečně na základě odpovědí 

respondentů  

 Polouzavřené (polootevřené) otázky – respondent si může vybrat z nabízených 

variant nebo uvést svou variantu.  

 Baterie otázek – seskupení dotazů, u nichž je výběr ze stejných variant   odpovědí  

Testování hypotéz: 

Pomocí statistické indukce můžeme učinit závěry o populaci na základě 

výběrového souboru z této populace, konstruovat testy, s jejich pomocí potvrdíme nebo 

vyvrátíme nějakou hypotézu o populaci. 

Statistické hypotézy (hypotézy o základním souboru (populaci)) můžeme rozdělit do dvou 

skupin – a to na hypotézy parametrické a hypotézy neparametrické. 

Parametrické hypotézy jsou hypotézy o parametrech rozdělení (populace). Můžeme se 

setkat se třemi typy těchto hypotéz: 

a) Hypotézy o parametru jedné populace (o střední hodnotě, mediánu, rozptylu, 

relativní četnosti…) 

b) Hypotézy o parametrech dvou populací (srovnávací testy) 

c) Hypotézy o parametrech více než dvou populací  

Parametrické hypotézy můžeme zapsat jako rovnosti (resp. nerovnosti) mezi 

testovaným parametrem a jeho předpokládanou hodnotou nebo jako rovnosti (resp. 

nerovnosti) mezi testovanými parametry. 

 

Statistickým hypotézám o jiných vlastnostech populace (tvar rozdělení, závislost 

proměnných) se říká neparametrické hypotézy. 
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Parametrické testy se říká testům, k jejichž odvození je nutné pro daný výběr specifikovat 

typ rozdělení (v některých případech i některé parametry tohoto rozdělení). (Nejde tedy 

obecně o libovolné testy parametrických hypotéz.) 

Neparametrické testy se říká testům, k jejichž odvození není nutné pro daný výběr 

specifikovat typ rozdělení. 

A) Nulová a alternativní hypotéza 

Testováním statistických hypotéz se statistici začali zabývat krátce před 

vypuknutím druhé světové války. Jeho koncepci vytvořili Jerzy Neyman a E. S. Pearson 

a dále ji pak rozvinul Abraham Wald. 

Testování hypotéz pojali jako rozhodovací proces, v němž proti sobě stojí dvě 

tvrzení (hypotézy). První z nich – nulová hypotéza H0 – představuje určitý rovnovážný 

stav a bývá vyjádřena rovnosti „=“. Jde o takové tvrzení o populaci, které je bráno jak 

předpoklad při testování. Oproti ní stavíme tzv. alternativní hypotézu HA . Alternativní 

hypotéza přestavuje porušení rovnovážného stavu a zapisujeme ji tedy jedním ze tří 

možných zápisů nerovnosti . Zvolíme-li alternativní hypotézu ve tvaru „<” nebo „>“, 

mluvíme o jednostranné alternativní hypotéze, zvolíme-li alternativní hypotézu ve tvaru 

„ ≠ ”, mluvíme o oboustranné alternativní hypotéze. 

B) Princip testování hypotéz 

Princip testování hypotéz se dá přirovnat k principu presumpce neviny v soudnictví 

[Friedrich: Statistika 1, ZČU, Plzeň]. Pokud výběrový soubor (X) neukáže na (statisticky 

významný) rozpor s nulovou hypotézou, pak nesmíme nulovou hypotézu zamítnout 

podobně jako princip presumpce neviny požaduje, abychom na obžalovaného pohlíželi 

jako na nevinného do té doby, dokud nepředložíme přesvědčivé důkazy o jeho vině. 

Statisticky test pak můžeme přirovnat k soudci. Statistický test rozhodne, zda data 

z výběrového souboru (X) odpovídají nulové hypotéze. Převedeno do jazyku soudnictví: 

Soudce rozhodne, zda svědci podali výpověď ve prospěch obhajoby. Při testování hypotéz 

se běžně můžeme setkat se dvěma přístupy – klasickým testem a čistým testem 

významnosti: základní soubor(populace), hypotéza o populaci, výběrový soubor, jsou data 

konzistentní s hypotézou o populaci ? 
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C) χ2 – test dobré shody 

ad1.) Volba nulové hypotézy 

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz: 

a) H0: Výběr pochází z populace, v níž jsou relativní četnosti jednotlivých variant rovny 

číslům k ,  (populace musí být roztříditelná podle nějakého znaku do 

k skupin) 

b) H0: Výběr pochází z rozdělení určitého typu (např. normální), jehož parametry jsou 

dány (úplně specifikovaný model) 

c) H0: Výběrový soubor pochází z rozdělení určitého typu (např. normální) (neúplně 

specifikovaný model – neověřujeme informace o parametrech rozdělení, parametry 

modelu odhadujeme) 

 

ad2.) Volba testové statistiky 

Jako testovou statistiku volíme statistiku G, která má pro dostatečný rozsah výběru 

asymptoticky 2 rozdělení: 

 

kde n je rozsah výběru, k je počet variant, h je počet odhadovaných parametrů 

modelu, ni jsou skutečné četnosti jednotlivých variant a π0, i jsou očekávané relativní 

četnosti (tj. relativní četnosti, jichž by měly nabýt jednotlivé varianty v případě, 

že je splněna nulová hypotéza). n.π0, i jsou tedy očekávané četnosti jednotlivých variant 

(tj. četnosti, jichž by měly nabýt jednotlivé varianty v případě, že je splněna nulová 

hypotéza) a (ni- n.π0,i) pak jsou odchylky očekávaných četností od četností skutečných. 

 

ad 3) Předpoklad testu 

Za výběr dostatečného rozsahu považujeme výběr, pro nějž platí, že všechny 

očekávané četnosti jsou vyšší než 5 ( n – π0,i >5 (i = 1,2, …, k)). Dále postupujeme opět 

podle obecného postupu při čistém testu významnosti. 
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ad4) Výpočet p-value 

Při tomto testu určujeme p-value jako: ) ( 1 - F ( xOBS). Př. Hodilo se 6000 krát hrací 

kostkou a zaznamenaly se počty padlých „ok“. 

 

 

Je možné na základě příslušného testu na hladině významnosti 5% spolehlivě tvrdit, 

že kostka je "falešná", tj. že pravděpodobnosti všech čísel na kostce nejsou stejné? 

Řešení: 

Musíme testovat, zda rozdělení „počtu ok“ padlých na kostce je takové, 

že pravděpodobnosti všech možných hodnot jsou 1/6. Pro tento test dobré shody 

doporučujeme použít χ2 test dobré shody (H0 je ve tvaru a). 

Volba nulové a alternativní hypotézy 

H0: Pravděpodobnost „počtu ok“ na kostce je dána následující tabulkou: 

 

 

HA: 0 H , tj. pravděpodobnost „počtu ok“ na kostce je jiná než je uvedeno ve výše 

uvedené tabulce 

Grafy:  

Pro grafické vyhodnocení dotazníku byly použity výsečové grafy a pruhové 

skládané grafy. 
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6.1.1  Vlastní sociologický průzkum: Cílová skupina – obchodní řetězce 

V současné době se na území ČR nachází 170 různých hypermarketů 

a supermarketů. Snad každý z těchto obchodních řetězců vlastní automatizovaný přístroj na 

sběr skleněných lahví. Přes světlé výjimky většina obchodníků i výrobců přechází na 

nevratné obaly. Málokdo dopředu počítá s připravovaným zákonem o obalech, podle 

kterého se na likvidaci obalu prodávaných výrobků bude muset podílet jeho výrobce, 

dovozce, uživatel (ten, kdo obal nevyrábí, ale balí do něj své výrobky) i prodejce. 

Se záměrem platit zálohy za nápoje v jednorázových lahvích přichází Ministerstvo 

životního prostředí.  

Ve žlutých kontejnerech na tříděný odpad dosud končí pouhá polovina PET lahví 

od nápojů, osud druhé půlky můžeme jen tušit. V lepším případě se dostane na skládky 

a do spaloven. V tom horším shoří v kamnech nebo se válí v příkopech. Ministr životního 

prostředí chce, aby se i tyto lahve zálohovaly a nehyzdily českou přírodu.  

 Jisté je, že výběr a vracení záloh vyvolá nové finanční, ale i dopravní toky v celé 

republice. Spekulanti si už teď možná spokojeně mnou ruce. Nabízí se jim totiž recept 

na rychlé zbohatnutí. Stačí začít střádat prázdné PET lahve, a až se na ně zavede záloha, 

vrátit je do obchodů. Tak jednoduché to ale nebude. Jednorázové obaly na zálohu budou 

nutně muset mít ochranný prvek, aby se předešlo finančnímu zhroucení celého systému. S 

nadsázkou by se to dalo přirovnat ke kolkování bankovek z dob měnové odluky 

v únoru 1993. Kontrolní systém s "kolkovanými" lahvemi bude nákladný a nakonec ho 

zaplatí spotřebitelé vyššími cenami nápojů. Odhaduje se, že by v důsledku záloh cena 

nealkoholických nápojů vzrostla až o sedm procent.A co na tuto skutečnost budou říkat 

obchodní společnosti? Jsou to právě ti, kteří budou muset nakoupit automaty, připravit 

místa pro uskladnění vrácených PET lahví, zaměstnat další pracovníky atd. 

Cílem mého průzkumů tedy bylo zjistit, jaký je vztah obchodních řetězců 

k obalovým materiálům. Dotazník byl rozdělen na dvě otázky ze skupiny analytických: 

„Jaká je působnost odchodních řetězců (národní, nadnárodní)?“ a „Využívají obchodní 

řetězce automatizovaný sběr zálohovaných obalů?“.  

V druhé části byly obchodním řetězcům položeny meritorní otázky, které se týkaly 

aktuální tématiky zálohování PET lahví: „ Jakému systému zálohování PET lahví by jste 

dali přednost?“, „Vyhovovalo by vám více, kdyby spotřebitelé vraceli lahve do obchodních 
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řetězců nebo do třídících automatů, které budou např. v místě stávajících kontejnerů 

na tříděný odpad?“, „Domníváte se, že zákazník by byl ochoten změnit svůj oblíbený 

obchod jen kvůli lepšímu systému na výkup lahví?“, „Domníváte se, že zákazník by byl 

ochoten změnit svůj oblíbený obchod jen kvůli lepšímu systému na výkup lahví? 

„Souhlasíte se zálohováním obalového materiálu?“, „Myslíte si, že nevratné obaly jsou 

zvýhodňovány v konkurenci s vratnými?“ 

Statistický soubor 

Oslovené firmy jsem vybírala pomocí databáze firem „ALBERTINA – FIREMNÍ 

MONITOR“ společnosti Creditinfo, a některé z firem jsem nacházela pomocí 

www.seznam.cz v portálu www.firmy.cz. 

Obchodní řetězce jsem oslovovala prostřednictvím České pošty, s. p., kdy jsem 

k průvodnímu dopisu (viz Příloha č.5 ) přiložila vypracovaný dotazník (viz Příloha č.1 ) 

současně s ofrankovanou obálkou se zpáteční adresou. 

Celkově bylo osloveno 14 obchodních řetězců. Zaměření bylo na ústředí sedmi 

velkoobchodních a dalších sedmi maloobchodních společností. Obesílání všech poboček 

těchto supermarketů a hypermarketů by bylo ekonomicky náročné, proto jsem oslovovala 

pouze zástupce těchto obchodních řetězců v ČR. Z celkového počtu 14-ti oslovených 

obchodních řetězců se mi vrátilo 7 vyplněných dotazníků. Z důvodů malého 

reprezentativního vzorku jsem tuto kategorii vyhodnocovala pouze slovně.  

U první analytické otázky (Graf č.3), lze vidět, že z oslovených firem byla většina  

společností nadnárodních (57 %) a 43 % oslovených společností bylo národních neboli 

tuzemských. U druhé otázky jsem se zaměřila na využití automatizovaného sběru 

zálohovaných obalů u obchodních řetězců (Graf č.4). 

 
 

 

Graf č. 3: Zastoupení obchodních řetězců podle 
působnosti. 

Graf č. 4: Procentuální zastoupení podle využití 
automatizovaného sběru zálohovaných obalů. 
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Tabulka č. 7: Odpovědi obchodních řetězců. 
 

     
DOTAZNÍK: Vztah obchodních řetězců k obalovým 
materiálům CELKEM: Působnost: 

Automatizovaný 
sběr: 

Otázky: Odpovědi:   Národní Nadnárodní ANO NE 

Zákaz nevratných lahví a 
požadavek povinné zálohy 
(př. SRN) 2 2 0 0 2 
 Vyšší zdanění 
jednorázových obalů (př. 
Belgie) 

5 1 4 4 1 

Jakému systému zálohování 
PET lahví by jste dali přednost? 

Kvóty na množství vratných 
opakovaně použitelných 
lahví (př. Rakousko) 

0 0 0 0 0 

ŘETĚZCE   0 0 0 0 
Vyhovovalo by vám více, kdyby 
spotřebitelé vraceli lahve do obchodních 
řetězců nebo do třídících automatů, 
které budou např. v místě stávajících 
kontejnerů na tříděný odpad? 

 TŘÍDÍCÍ AUTOMATY 7 3 4 4 3 

ANO 7 3 4 4 3 
Myslíte, že by spotřebitelé vybírali zboží, 
podle toho v jakém by bylo obalovém 
materiálu? 

NE 0 0 0 0 0 

ANO 3 3 0 0 3 

Domníváte se že spotřebitelé budou 
ochotni platit více za výrobek, s tím že 
budou část peněz dostávat zpět ve 
formě záloh? 

NE 4 0 4 4 0 

ANO   3 0 0 3 
Souhlasíte se zálohováním obalového 
materiálu? 

NE 4 0 4 4 0 

ANO 3 3 0 0 3 
Domníváte se, že zákazník by byl 
ochoten změnit svůj oblíbený obchod 
jen kvůli lepšímu systému na výkup 
lahví? 

NE 4 0 4 4 0 

ANO 3 3 0 0 3 
Myslíte si, že nevratné obaly jsou 
zvýhodňovány v konkurenci s vratnými? 

NE 4 0 4 4 0 
Celkem:   7 3 4 4 3 
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Vyhodnocení dotazníku: „Povědomí obchodních řetězců o obalových 

materiálech PET a PLA“ 

 
„Jakému systému zálohování PET lahví byste dali přednost?“( otázka č. 1) 
 
U této otázky byly pro zákaz nevratných lahví a požadavek povinné zálohy (jako je 

např. v SRN) dvě obchodní společnosti, které byly národní a nepoužívaly automatizovaný 

sběr pro zálohování. Pro vyšší zdanění jednorázových obalů (př. Belgie) byly většinou  

skupiny nadnárodní (až na jednu z nich, pouze tato měla automaty pro sběr zálohovaného 

obalu).  

Je zajímavé, že u skupiny dotazovaných výrobců a zpracovatelů obalového 

materiálu se k povinnému zálohování přikláněly více společnosti nadnárodní, které s tímto 

už pravděpodobně zkušenosti mají. Tuto odpověď bych tedy spíše předpokládala 

u nadnárodních obchodních řetězců, ale ti stojí o vyšší zdanění jednorázových obalů, kde 

by do procesu povinného zálohování nemuseli být zatahováni. Pravděpodobně 

se nadnárodní společnosti chtějí odpoutat od povinnosti mít ve svém komplexu automat na 

zálohované obaly.  

 Odpovědi společností národních, mě popravdě zaskočily. Maloobchody budou 

muset investovat do strojního vybavení na automatický výkup označených 

(nepoškozených) a vyprázdněných obalů. U večerek a podobných malých prodejen bude 

probíhat sběr do pytlů, které po zapečetění budou odeslány do sběrných center vybavených 

výkupními automaty. Je vůbec českými obchodníky akceptovatelná tato cesta s nemalými 

nároky na prostory, personál i finance? 

 

„Vyhovovalo by vám více, kdyby spotřebitelé vraceli lahve do obchodních řetězců 

nebo do třídících automatů, které budou např. v místě stávajících kontejnerů na tříděný 

odpad?“ (otázka č. 2) 

U této výše uvedené otázky byly odpovědi jasné. Všechny mnou oslovené 

obchodní řetězce (plných 100% !!!) byly pro třídící automaty, které budou postaveny 

mimo obchodní řetězce. Obchodním řetězcům tak nevzniknou žádné závazky vůči 

zálohování plastového obalu, což jim očividně vyhovuje. 
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 Např. ve státě Kalifornie je od r. 1999 firmou TOMRA zaveden mj. i speciální 

systém rePLANET, který provozuje přibližně 250 komfortních center pro odebírání 

zálohovaných nápojových obalů, včetně PET lahví, formou automatického odběru. 

V otevírací době jsou k dispozici dokonce i tzv. „Recycling specialists“ pro případné 

dotazy. 

 

„Myslíte, že by spotřebitelé vybírali zboží podle toho, v jakém by bylo obalovém 

materiálu?“(otázka č.3) 

Otázku jsem skupině obchodních řetězců položila záměrně, dala jsem jí i samotným 

spotřebitelům, taktéž výrobcům nápojů, kteří plní do obalových materiálů. U spotřebitelů 

jsem zjistila, že by 53 % z nich zboží nevybíralo podle obalového materiálu. 77 % výrobců 

nápojů se domnívá, že zákazníka při nákupu jeho oblíbeného zboží obal ovlivňovat 

nebude. Ovšem, je zarážející, že VŠECHNY obchodní řetězce si myslí, že to, v čem je 

výrobek zabalen, bude mít vliv na jeho prodejnost. Ačkoliv se domnívám, že obchodní 

řetězce o zákazníkovi ví nejvíc, nemyslím si, že spotřebitelé vybírají zboží podle 

obalového materiálu, důležitější mi přijde cena výrobku nebo jeho kvalita. 

 

„Souhlasíte se zálohováním obalového materiálu?“ (otázka č. 4) 

U této otázky se odpovědi obchodních řetězců lišily v závislosti na působnosti 

firmy. Kde tři společnosti národní s zálohováním obalového materiálu souhlasily, tam čtyři 

společnosti nadnárodní byly proti!  

Proti záměru zavedení záloh na jednorázové umělohmotné lahve byly argumenty 

obchodníků následující: „Pro výrobce a obchodníky by to znamenalo nakoupit nové 

technologie za několik miliard korun!“. „Byly by i vysoké náklady na vybírání a přeprava 

prázdných obalů.“, „Proč to měnit když teď to funguje!“ aj.  Je jasné, že v tomto sporu 

nejde o životní prostředí, ale o náklady. Nyní na sběrný systém obce doplácejí a zálohový 

systém by většinu nákladů přenesl na nápojový průmysl. 
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„Domníváte se, že zákazník by byl ochoten změnit svůj oblíbený obchod jen kvůli 

lepšímu systému na výkup lahví?“( otázka č. 5) 

Po rozdělení obchodních řetězců do skupin, které automaty využívají či nikoliv, 

jsem se dostala k logickým odpovědím. Ti, kteří vlastní automaty na zálohování, byli toho 

názoru, že zákazník by byl ochoten změnit svůj oblíbený obchod jen kvůli lepšímu 

systému na výkup lahví. Kdežto společnosti, které tyto automaty nevlastní, jsou opačného 

názoru. Tyto odpovědi byly zcela logické a daly se předpokládat.  

 

„Myslíte si, že nevratné obaly jsou zvýhodňovány v konkurenci s vratnými?“ 

(otázka č. 6) 

Tato otázka byla taktéž pokládána výrobcům nápojů a společnostem zabývajícím 

se výrobou a zpracováním obalového materiálu. U této otázky všechny oslovené 

společnosti, které jsou zapojeny do koloběhu obalového materiálu, s tímto tvrzením více 

než z poloviny souhlasily: 77 % výrobců  nápojů, 53 % společností zabývajících 

se výrobou a zpracováním obalového materiálu a 58 % obchodních řetězců.  
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6.1.2 Vlastní sociologický průzkum: Cílová skupina – spotřebitel 

Ekologická výchova a peče o přírodu se v dnešní době stává osobní záležitostí 

každého člověka, nikoliv jen ekologických aktivistů, ochránců přírody nebo Ministerstva 

životního prostředí. Je důležité aby si společnost uvědomila, že chovat se ekologicky, není 

nic za co by se lidé měli stydět.  

Od rané existence lidstva se člověk snaží vyvíjet materiály, které mají lepší 

vlastnosti než látky vyskytující se běžně v přírodě. Mezi tyto materiály patří i umělé hmoty 

- plasty. První z nich byly vyvinuty v minulém století a dnes se s nimi setkáváme 

v moderní společnosti téměř v každém průmyslovém odvětví. Lidé, kteří hledali materiál, 

kterým by nahradili skleněnou láhev, měli zadání z hlediska užitných vlastností celkem 

jasné. Obal na nápoj musí být lehký, pevný, uzávěr musí být vzduchotěsný a celá láhev i s 

uzávěrem musí být levná.Vynikající materiálové vlastnosti plastů mají však i svoji druhou 

stranu mince, právě díky jejich výborné odolnosti nemají plasty prakticky šanci se zařadit 

do přirozeného koloběhu látek v přírodě. Navíc se při výrobě většiny plastů téměř vždy 

vychází z přírodních neobnovitelných zdrojů surovin - ropy, případně uhlí. Tuto skutečnost 

by měli nahradit PLA lahve se svou schopnosti se biodegradovat. Máme tedy dva odlišné 

materiály, PET a PLA lahve.  

U cílové skupiny spotřebitelé, mě především zajímalo jestli tato má povědomí o 

PLA lahvích. Mé dotazy směřovaly také k problematice zálohování plastových obalů, zda 

společnost třídí či netřídí, a jestli dosavadní propagace třídění je podle jejich názorů 

dostačující. Dále také, jestli nákup výrobků by ovlivnilo to, že obal je vyroben 

z ekologicky šetrnějšího materiálu. 

Statistický soubor 

Celkový počet dotazovaných činil 113 respondentů rozdělených do tří věkových 

kategorií: do 20 let, 20 - 30 let a nad 30 let. Věk byl základním kritériem pro tvorbu 

následných hypotéz. Dále jsem se snažila o rovnoměrné zastoupení dotazovaných podle 

nejvyššího dosaženého vzdělání, tedy jak základní, středoškolské, tak i vysokoškolské. Viz 

příloha č.2. 

Data jsem získávala od studujících z různých ročníků vysokých škol  

a vyšších odborných škol, z posledních ročníků gymnázia, obchodní akademie a taktéž od 
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žáků základních škol. Od této skupiny jsem informace získávala především 

prostřednictvím e-mailu a také učitelů, kteří dotazníky předali svým žákům.  

Se sběrem dat u druhé poloviny respondentů (u nestudentů, pracujících 

i nepracujících) mi vypomáhali mnou proškolení tazatelé. Tento postup jsme zvolili 

vzhledem k obtížnější dostupnosti většího počtu mladých lidí, kteří nestudují. Tazatelé 

ve svém sociálním okolí získali většinu dat, ostatní respondenty jsem získala 

prostřednictvím vlastních kontaktů a technikou sněhové koule.  

Složení výzkumného souboru bylo následující: u věkové skupin do 20 let bylo 43 

dotazovaných, ve skupině 20 - 30letých bylo 30 dotazovaných a ve věkové kategorii nad 

30 let bylo osloveno 40 respondentů. Věkové rozložení názorně zobrazuje následující 

tabulka s grafem.  

 

Tabulka č. 8: Počet dotazovaných respondentů v závislosti na věku. 

Věk 
Počet 

dotazovaných % zastoupení 
Do 20 43 38% 
20-30 30 27% 

Nad 30 40 35% 
 
 
 

Počet dotazovaných

38%

27%

35%
do 20 
20-30
nad 30

 
Graf č. 5: Počet dotazovaných respondentů v závislosti na věku 
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Vyhodnocení dotazníku: „Povědomí veřejnosti o obalových materiálech - PET 

a PLA lahvích.“ 

„Jaké z uvedených druhů nápojových obalů znáte?“ (otázka č.1) 

U této otázky mohli respondenti volit z více než jedné varianty odpovědí, zvolila 

jsem analýzu  vícekategoriální proměnné. Respondenti měli na výběr ze tří druhů odpovědí 

a to PET, PLA a jiné(LACPET, PP, Tetrapac…). V kolonce „jiné-specifikujte“ nebyly u 

žádného respondenta uvedeny další druhy nápojových obalů. U této analýzy se 

vyhodnocovaly pouze četnost, relativní četnost a relativní četnost k počtu respondentů. 

 
Tabulka č. 9: Jaké z uvedených druhů nápojových obalů znáte? 

  PET PLA  Jiné Celkem: 
Četnost  113 21 75 209 
Rel. Četnost 54% 10% 36% 100% 
Rel četnost vzhledem k počtu respondentů 100% 19% 66% 185% 

 
 
 

Jaké z uvedených druhů nápojových obalů 
znáte?

113; 54%

21; 10%

75; 36%
PET

PLA 

Jiné

 
Graf č. 6: Jaké z uvedených druhů nápojových obalů znáte? 

 

U Grafu č. 6: se nám ukazuje jaké druhy obalových nápojů respondenti znají. 

Nejvíce jsou respondenti seznámeni s PET lahvemi, což u relativní četnosti dokazuje 54 % 

zastoupení. Třicet šest procent respondentů zná jiné (LACPET, PP, Tetrapac…) druhy 

obalových materiálu. A pouhých 10 % respondentů znalo k přírodě šetrnější PLA lahve.
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Souhlasíe se zálohováním obalového 
materiálu?

88%

93%

73%

12%

7%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

do 20

20-30

nad30

ANO

NE

„Souhlasíte se zálohováním obalového materiálu?“ (otázka č.2) 

Odpověď na tuto otázku byla rozdělena do tří věkových kategorií (do 20 let , 20 -

 30 let, nad 30 let). Byly položeny uzavřené, alternativní otázky s variantou odpovědi ANO 

x NE. Lze předpokládat, že věková kategorie bude ovlivňovat názory respondentů.  
 

Tabulka č. 10: Souhlasíte se zálohováním obalového materiálu? 

  do 20 20-30 nad30 Celkem: 
ANO 38 28 29 95 
NE 5 2 11 18 

Celkem: 43 30 40 113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 7:  Souhlasíte se zálohováním?   Graf č. 8:  Souhlasíte se zálohováním?  

Výsledky ukazují, že věk respondenta hraje podstatnou roli při rozhodování o 

možnosti zálohovat obalový materiál. Graf č.7, nám ukazuje, že například spotřebitelé 

starší 30-ti let se už více zamýšlejí nad zálohováním lahví, a až 28 % z nich se 

zálohováním nesouhlasí. Na druhou stranu osoby ve věku 20 až 30 let zálohování lahví 

jasně preferují, jen pouhých 7 %  zálohovat nechce. Na Grafu č. 8: už můžeme vidět 

četnost odpovědí z celého dotazovaného vzorku respondentů, kde 84% souhlasí se 

zálohováním obalového materiálu a zbylých 16 % je proti. 

Souhlasíte se zálohováním obalového 
materiálu?

95; 84%

18; 16% ANO

NE
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„Třídíte odpad?“ (otázka č.3) 

U této odpovědi bylo vybráno stejné rozdělení dle věkové kategorie (do 20 let, 20-

30 let, nad 30 let) pro tvorbu hypotéz. Byly pokládány uzavřené, alternativní otázky. 

Respondenti buď odpad třídí nebo netřídí.  
Tabulka č. 11: Třídíte odpad? 

 
  do 20 20-30 nad 30 Celkem: 

ANO 27 24 34 85 
NE 16 6 6 28 

Celkem: 43 30 40 113 
 

Graf č. 9:Třídíte odpad?      Graf č. 10:Třídíte odpad? 

 

Výsledky testování hypotézy ukazují, že třídění odpadu nezávisí na věku 

respondentů. Z Grafu č.9 vyplývá, že nejvíce třídí odpad osoby starší 30 let (85 % 

odpovědělo ANO), tato skupina respondentů má největší povědomí o třídění odpadu. 

Nejméně třídí odpad osoby v kategorii do 20 let (63 % odpovědělo ANO). Na Grafu č.10 : 

můžeme vidět četnost zastoupení všech respondentu, nezávisle na jejich věku, kde 75 % 

respondentů odpovědělo, že třídí odpad a 25 % odpovědělo, že odpad netřídí. 

Třídite odpad?

63%

80%

85%

37%

20%

15%

0% 50% 100%

do 20

20-30

nad30

ANO

NE

Třídíte odpad?

85; 75%

28; 25%
ANO

NE



Bc. ROMANA TOPIARZOVÁ 
ANALÝZA A SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM PLA VERSUS PET LAHVE 

2009                                                                                                                                    55 

Mylsíte si, že je lepší odpad kompostovat než ho 
opětovně recyklovat?

30%

27%

30%

70%

73%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

do 20

20-30

nad30

ANO
NE

Myslíte si,že je lepší odpad kompostovat než ho 
opětovně recyklovat?

33; 29%

80; 71%

ANO
NE

„Myslíte si, že je lepší odpad kompostovat než ho opětovně recyklovat?“  

(otázka č. 4) 

Odpovědi na výše uvedenou uzavřenou otázku alternativního typu byly ANO x NE. 

Hodnocení výsledných odpovědí jsem provedla dle věkových kategorií (do 20 let, 20-30 

let, nad 30 let). 

 
Tabulka č. 12: Myslíte si, že je lepší odpad kompostovat než ho opětovně recyklovat? 

  do 20 20-30 nad30 Celkem: 
ANO 13 8 12 33 
NE 30 22 28 80 

Celkem: 43 30 40 113 

 
Graf č. 11: Myslíte si, že je lepší odpad 
kompostovat než ho opětovně recyklovat? 

Graf č. 12: Myslíte si, že je lepší odpad 
kompostovat než ho opětovně recyklovat? 

 

Celé spektrum dotazovaných nám ukázalo, že odpověď na tuto otázku nezávisí na 

věku respondentů.  

Většina dotazovaných ve všech věkových kategoriích se přiklonila k opětovné 

recyklaci, což nám ukazuje Graf č. 12: 71 % pro recyklaci. 
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„Jaký druh likvidace plastového odpadu podle Vás v dnešní době převažuje?“  

(otázka č. 5) 

Na tuto uzavřenou otázku jsem respondentům nabídla tři varianty odpovědí: 

spalování, skládkování či recyklace. Byly opět použity tři věkové kategorie (do20 let, 20-

30  let, 30 let) pro tvorbu hypotéz.  

 
Tabulka č. 13: Jaký druh likvidace plastového odpadu podle Vás v dnešní době převažuje? 

 
  pod 20 20-30 nad 30 Celkem: 

Spalování 8 7 13 28 
Skladování 7 16 12 35 
Recyklace 28 7 15 50 
Celkem: 43 30 40 113 

 
Graf č. 13: Jaký druh likvidace 
plastového odpadu podle Vás v dnešní 
době převažuje? 

Graf č. 14: Jaký druh likvidace 
plastového odpadu podle Vás v dnešní 
době převažuje? 

 

Z výše uvedeného grafu č.13 : je vidět, že odpovědi našich respondentů závisely na 

jejich věku. Respondenti  ve věku do 20-ti let se domnívají, že v dnešní době nejvíce 

převažuje recyklace( pro recyklaci bylo 65 %). Ve věku od 20-30 let mají názor, že nejvíce 

se dnes využívá skládkování (pro skládkování se jich rozhodlo 53 %). A v kategorii nad 30 

let se hodnoty pohybovaly přibližně ve stejné rovině, ale převažovalo zpracování formou 

recyklace (pro recyklaci bylo 38 %).  

U Grafu č.14 : jde názorně vidět, že celková skupina respondentů se domnívá, že 

v dnešní době převládá nejvíce recyklace (44 %), dále skládkování (31 %) a jako poslední 

druh dotazovaní  uváděli spalování (25 %). 

 

Jaký druh likvidace plastového 
odpadu podle Vás v dnešní době 

převažuje?

19%

23%

33%

16%
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30%
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Recyklace

Jaký druh likvidace plastového odpadů 
podle Vás v dnešní době převládá?
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„Vybírali byste zboží  podle toho, v jakém je obalovém materiálu?“ (otázka č. 6) 

Odpovědi na výše uvedenou uzavřenou otázku alternativního typu byly ANO x NE. 

Hodnocení výsledných odpovědí jsem provedla dle věkových kategorií (do 20 let, 20-30 

let, nad 30 let). 
Tabulka č. 14: Vybírali byste zboží, podle toho, v jakém je obalovém materiálu? 

 
  do 20 20-30 nad30 Celkem: 

ANO 16 16 21 53 
NE 27 14 19 60 

Celkem: 43 30 40 113 
 
 

 
Graf č. 15: Vybírali by jste zboží, podle toho, v 
jakém je obalovém materiálu? 

Graf č. 16: Vybírali by jste zboží, podle toho, v 
jakém je obalovém materiálu? 

 

Hypotéza, že věk ovlivňuje odpovědi respondentů, se v tomto případě nepotvrdila. 

V grafu č.15: můžeme vidět, že zboží by vybíraly podle toho v jakém je obalovém 

materiálu nejvíce osoby nad 30 let (53 % respondentů odpovědělo ANO). U osob do 20-ti 

let by zboží podle obalového materiálu nevybíralo 63 % respondentů a u věkové kategorie 

mezi 20-30 lety by u 53 % měl materiál vliv na výběr jejich zboží  a u 47 %  respondentu 

by materiál vliv žádný neměl.  

Z celkového počtu respondentů, bez ohledu na věk, by 53 % z nich při nákupu 

zboží nevybíralo  výrobek dle materiálu, ve kterém jim bude nabízen, na rozdíl 

od zbývajících 47 % dotazovaných.

Vybírali byste zboží, podle toho v jakém je 
obalovém materiálu?

37%

53%

53%

63%

47%

48%

0% 50% 100%
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Vybírali byste zboží, podle toho v jakém je 
obalovém materiálu? 
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„Myslíte si, že v ČR existuje dostatečná propagace třídění odpadového materiálu?“ 

(otázka č. 7) 

Odpovědi na výše uvedenou uzavřenou otázku alternativního typu byly ANO x NE. 

Hodnocení výsledných odpovědí jsem provedla dle věkových kategorií (do 20 let, 20-30 

let, nad 30 let). 
Tabulka č. 15: Myslíte si, že v ČR existuje dostatečná propagace třídění odpadového materiálu? 

 
  do 20 20-30 nad30 Celkem: 

ANO 14 8 13 35 
NE 29 22 27 78 

Celkem: 43 30 40 113 
 
 

Graf č. 17: Myslíte si, že v ČR existuje 
dostatečná propagace třídění odpadového 
materiálu? 

Graf č. 18: Myslíte si, že v ČR existuje 
dostatečná propagace třídění odpadového 
materiálu? 

 

U této otázky se hypotéza závislosti věku respondenta na dotazovanou otázku 

nepotvrdila. Věk respondenta nezávisí na odpovědi. Graf č.17 : nám ukazuje názor 

u respondentů v rozmezí 20-30 let, kteří se domnívají, že v ČR neexistuje dostatečná 

propagace. S tím se ztotožňuje i věková kategorie nad 30 let, kde nesouhlas s dostatečnou 

propagaci zodpovědělo 68 % a 67 % nesouhlasu bylo u respondentů ve věku do 20-ti let. 

U celkového počtu respondentů dle Grafu č.18 : lze vidět markantní nesouhlas 

s dostatečnou propagací třídění odpadového materiálu. Alarmujících 69 % dotazovaných 

nesouhlasí s dostatečnou propagací a pouhých 31 % se domnívá, že propagace 

je dostačující. 

Myslíte si, že v ČR existuje dostatečná 
propagace třídění odpadového materiálu?
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„Jaké z uvedených druhů nápojových obalů znáte?“ (otázka č.1) 

Výběr použitého obalového materiálu závisí nejen na funkci obalu a požadovaných 

bariérových (ochranných) vlastnostech, povaze a hodnotě baleného zboží, ale také na 

technologii balení, druhu dopravy a vnějších vlivech působících na zboží. Volba 

nejvhodnějšího obalového materiálu je proto podřízena především těmto hlediskům. Mezi 

nejznámější obalové materiály podle respondentů patří:  plasty, LACPET, PP, Tetrapak, 

sklo a nejméně známé je balení do PLA lahví.  

Je zcela logické, že respondenti nejvíce znali PET lahve (54%), ty jsou 

v současnosti nejvýznamnější a nejprogresivnější obalové prostředky. Jejich využití 

je všestranné a uplatňují se při výrobě všech druhů obalů (fólie, lahve, sáčky, kelímky, 

přepravky, bedny, kontejnery, přepravní skříně, výplňové materiály). Plasty mají 

především výborné bariérové vlastnosti (zejména pevnost, pružnost, průsvitnost, 

nepropustnost pro plyny a páry, chemickou odolnost a odolnost vůči vlivům 

mikroorganismů). Nedostatkem je problém jejich likvidace.  

Mezi druhé nejznámější materiály byly uváděny: LacPET, Tetrapak, PP (36 %): 

Pro respondenty jsou tyto obaly zřejmě nejvíce známy u mléčných výrobků, které 

podléhají dlouhé době trvanlivosti. Do tohoto materiálu nevstupují sluneční paprsky, je to 

revoluční řešení, který velkým způsobem ovlivňuje jejich trvanlivost.  

Sklo : Je zcela určitě pro respondenty jedním z nejstarších známých obalových 

materiálů používaných na tekutiny. Mezi jeho výhody patří snadná dostupnost surovin, 

chemická netečnost, průhlednost, možnost omezení účinku světla zbarvením a recyklace. 

Nevýhodou je poměrně značná hmotnost a křehkost. 

PLA láhev je polyester na bázi kukuřičného škrobu, k životnímu prostředí šetrnější, 

spotřebuje se na ni asi o 65 % méně fosilních paliv než na výrobu jiných plastů. Zatím 

ovšem jsou jiné plasty, např. PET, levnější. O PLA respondenti příliš povědomí nemají. 

Pouze 10 % populace zná PLA lahve.V ČR se zatím PLA lahve moc nevyskytuji, což naše 

výsledky odůvodňuje.
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„Souhlasíte se zálohováním obalového materiálu?“ (otázka č 2) 

Německo, Rakousko či Nizozemí dlouhodobě recyklují mezi 55 až 60 % svého 

komunálního odpadu. Plán odpadového hospodářství ČR určil cíl alespoň 50 % do roku 

2020. Skutečnost? Recyklujeme pouhých 20 %. Předpokládá se změna poplatků 

za jednotlivé způsoby nakládání s odpady tak, aby se více vyplatilo třídit, méně spalovat 

a nejméně sládkovat.  

Naše i zahraniční zkušenosti ovšem ukazují, že dobrovolné třídění funguje jen do 

určité míry. PET lahve jsou vytříděny jen z poloviny, ve světě jde přitom v rámci této 

metody o rekordní údaj. Země severní Evropy od Dánska po Estonsko, Izrael, 11 států 

USA, osm kanadských provincií či třeba jižní Austrálie ovšem využívají mnohem 

účinnějšího nástroje - zálohování. Zatímco sklo, papír, plasty atp. se i tam sbírají do 

barevných kontejnerů, nápojové plechovky a PET lahve spotřebitelé vracejí při nákupu 

v obchodech. Ekonomická motivace umožňuje dosahovat nesrovnatelně lepších výsledků. 

Kvůli zálohování se nikde nesnížila poptávka po nápojích ani nezvýšila jejich cena, 

nekrachují malé obchody, nejsou potíže s hygienou. Není tedy důvod věřit tvrzení, že Češi 

bezproblémové zálohování PET lahví nezvládnou. Už proto, že zálohový systém u skla 

všichni dobře známe, vždyť desítky let se osvědčuje také u nás. Lahve od piva 

nezahazujeme, ale odevzdáváme v obchodě. Vrací se jich kolem 95 % a po dosloužení 

všechny putují k recyklaci. Jako motivace postačuje tříkorunová záloha. PET lahve 

zálohovány nejsou – polovina jich končí na skládkách a ve spalovnách, v horším případě 

na ulicích, v příkopech podél cest či v lese. Kvůli těmto výše uvedeným důvodům jsem 

zařadila i tuto otázku do mého dotazníku. Respondenti z 84 % souhlasili se zálohování 

obalového materiálu, jen pouhých 16 % bylo proti! Odpovědi respondentů záviseli na 

věkových kategoriích, kde pro zálohování bylo nejvíce osob ve věku od 20-30 let. 

Zálohování nápojových obalů vede k radikálnímu zvýšení jejich recyklace a ke snížení 

množství volně pohozených odpadů. Podobně jako před lety ve výše uvedených zemích, 

také u nás dnes stojíme před důležitou volbou. Můžeme dál polovinu PET lahví vyhazovat 

na skládky, do příkopů a přírody či je dokonce protizákonně pálit doma v kamnech. Nebo 

je nasměrujeme k recyklaci a ušetříme peníze obcí a státu vynakládané na úklid veřejných 

prostranství, cennou energii a v neposlední řadě ušetříme přírodu. 
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„Třídíte odpad?“ (otázka č.3) 
 

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad,…) 

odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své 

materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. 

Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou 

surovinou (plast, papír, sklo…). Správné třídění odpadů nám zajišťuje čistší životní 

prostředí, šetří suroviny, redukuje množství odpadů ukládaných na skládky a umožňuje 

využití odpadů. V neposlední řadě se šetří finanční prostředky, které město vynakládá na 

systém odpadového hospodářství. Malý zájem o druhotné suroviny v době světové 

ekonomické krize neúměrně zasahuje do rozpočtu obcí. Dřív se obcím třídění odpadů 

mírně vyplácelo, případně na něj nemusely doplácet ani korunu. Nyní větší města mohou 

zaplatit ročně až stovky tisíc korun navíc, protože musejí třídírnám platit. 

U této otázky jsem testovala hypotézu: Postoj k třídění odpadu nezávisí na věku 

respondenta. Hypotéza se potvrdila a tedy, to jestli člověk třídí nebo netřídí není ovlivněno 

jeho věkem. Ovšem, objevila jsem  zde zajímavý trend, jenž není příliš radostný. 

Předpokládala bych, že mladá generace vzhledem k vzrůstající propagaci třídění odpadu 

a všeobecně intenzivnější ekologické výchově již od základní školy, bude třídit více než ta 

část populace, která  již dosáhla 30. roku svého života. Ovšem, možná trochu překvapivě, 

opak je pravdou. U lidí, se kterými jsem se setkala osobně mi bylo řečeno: „ že rodiče taky 

netřídí“, „že to nemá smysl (viděli na vlastní oči, jak se to nakonec vše beztak smíchá 

dohromady)“ , „kontejnery jsou prý daleko, a když už jsou v blízkosti, tak jsou stejně 

přeplněné“, „ co z toho budeme mít, když budeme třídit.“ 

 Škoda, že lidem nejde o princip, ale o to, aby to pro ně bylo hlavně finančně 

výhodné atd. Z tohoto důvodu jsem usoudila, že nezáleží na věkové struktuře, nezáleží na 

vzdělání, ale VZDĚLÁVÁNÍ lidí. Výchova je základ a vychovávat pro zájmy přírody je 

velmi dobrá investice, kterou je potřeba dostatečně podporovat. Myslím, že zbylým 25 % 

z celkového počtu respondentů by bylo třeba ukázat tu správnou cestu k třídění, protože 

každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a 

dáváte je do barevných kontejnerů k tomu určených, umožníte tak recyklaci více než 

třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit 25 kg plastů. Pokud budete jednotlivé 

druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. 
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„Myslíte si, že je lepší odpad kompostovat než ho opětovně recyklovat?“ 

(otázka č.4) 

Celé spektrum dotazovaných nám ukázalo, že odpověď na tuto otázku nezávisí na 

věku respondentů. Většina dotazovaných ve všech věkových kategoriích se přiklonila 

k opětovné recyklaci, což nám ukazuje Graf č.12 : 71 % pro recyklaci. 

Tuto otázku jsem zařadila, abych zjistila povědomí veřejnosti o pojmu 

kompostováni a recyklace. Pojem kompostování je v podstatě recyklování, ale recyklování 

bioodpadů! Což z mého dotazování mnohdy respondenti ani netušili a tudíž jejich 

odpovědi byly jednostranně nad 50% pro recyklaci. Protože povědomí veřejnosti o slovu 

kompostovat je totéž co kompostování na své vlastní zahrádce a mnohdy dotazovaní 

netuší, že lze kompostovat (recyklovat bioodpad) papír, dřevo, exkrementy atd.  

 Většina bioodpadů (potraviny, dřevo, papír, exkrementy) pochází původně 

z rostlin, vyrostly tedy z půdy. Abychom zachovali přirozený koloběh živin, měli bychom 

je do půdy zase vrátit. Z důvodů hygienických, ekologických i technologických není 

možné, abychom je do půdy vraceli přímo. Odpad musíme před navrácením „původnímu 

majiteli“ upravit a stabilizovat. Nejpoužívanějším způsobem je tedy kompostování. Během 

kompostování se z bioodpadů stane bezpečné a kvalitní hnojivo, které obsahuje zejména 

humus a jiné organické látky. Jeho součástí jsou však také minerální látky - jednoduše 

řečeno je to vše, co jsme při sklizni úrody půdě vzali. Tím se snižuje zátěž na životní 

prostředí způsobená sběrem odpadů a jejich zpracováním. 

 Tato otázka se pojila spíše k řešení problému vztahu PLA lahví a PET lahví, kde 

jsem  očekávala že si respondenti uvědomí výhody možnosti biodegradace PLA lahví nad 

recyklací PET lahve. Ale protože veřejnost PLA lahve zatím moc v povědomí nemá, nelze 

se divit, že 71 % bylo odpovědí pro recyklaci. 
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 „Jaký druh likvidace plastového odpadu podle Vás v dnešní době převažuje?“ 

(otázka č. 5) 

Doprovodným jevem lidské existence v naší rozvinuté společnosti je nevyhnutelně 

i vznik odpadů (TKO - tuhý komunální odpad). Nejvyšší produkce TKO je přirozeně 

soustředěna do městských aglomerací. 

U Grafu č.14: jde vidět, že celková skupina respondentů se domnívá, že v dnešní 

době převládá nejvíce recyklace (44 %), kde s tímto názorem plně souhlasím, dále 

skládkování (31 %) a jako poslední druh likvidace plastového odpadu respondenti uváděli 

spalování.  

Přijde mi nelogické, že respondenti v některých případech dávají přednost ukládání 

plastového odpadu na skládky před energetickým využitím ve spalovnách. Spalovny mají 

nahrazovat systém skládkování, zcela jistě ne recyklační programy. Např. Ostravská firma 

OZO Ostrava s.r.o. využívá PET lahve na výrobu energetického paliva PALOZO, které dál 

dodává do cementáren, jenž je energeticky využijí. Místy až agresivní boj proti spalovnám 

nemá reálný základ, veřejnosti jsou šířením dezinformací podsouvány neseriózní a 

klamavé informace. Je nelogické preferovat ukládání odpadu na skládky, když je ho možno 

energeticky, efektivně využívat, nahrazovat tak spotřebu fosilních paliv, a tím šetřit 

energetické zdroje.  

PET lahve uložené na skládce se nerozloží po dobu 100 let, probíhají zde různé 

hnilobné a kvasné procesy, množí se viry, bakterie a další fauně a flóře nebezpečné 

škodliviny a navíc při zakládání skládek jsou kladeny velké nároky na zábor zemědělské 

půdy. Z dosud známých metod zpracování lze považovat za racionálnější a spolehlivější 

energetické zpracování – spalování. Při spalování se objemově sníží obsah PET lahví cca 

o 90 % - tím se prodlouží životnost skládky asi 10x. Navíc při spalování se „recykluje“ 

obrovský energetický potenciál z PET lahví na výrobu tepla ve formě páry, horké vody, 

případně elektrické energie.  

Spalovny jsou dle mého názoru nutné zlo. Škodí nám, ale bez nich bychom 

se neobešli. Já sama se přikláním nejvíce k recyklaci, poté spíše ke spalovnám než 

k ukládání na skládky. Zastávám názor, že v dnešní době mají spalovny na zemi své místo. 

Snad se za pár desítek let bez spaloven obejdeme. V naší době je to však bohužel nereálné.
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„Vybírali by jste zboží podle toho, v jakém je obalovém materiálu?“ (otázka č. 6) 

Hypotéza, že věk ovlivňuje odpovědi respondentů, se v tomto případě nepotvrdila. 

V grafu č. : můžeme vidět, že zboží by vybíraly podle toho v jakém je obalovém materiálu 

nejvíce osoby nad 30 let (53 % respondentů odpovědělo ANO). U osob do 20-ti let by 

zboží podle obalového materiálu nevybíralo 63 % respondentů a u věkové kategorie mezi 

20-30 lety by u 53 % měl materiál vliv na výběr jejich zboží  a u 47 %  respondentů by 

materiál žádný vliv neměl.  

Z celkového počtu respondentů, bez ohledu na věk, by 53 % z nich při nákupu 

zboží nevybíralo  výrobek dle materiálu, ve kterém jim bude nabízen, na rozdíl 

od zbývajících 47 % dotazovaných. 

Výsledek této otázky je jasně viditelný. 53 % respondentům je jedno do jakého 

obalového materiálu je jejich výrobek balený. To ukazuje na postoj společnosti, že i kdyby 

byly nápoje baleny do např. „ekologicky šetrnější“ PLA lahve, kupující by to 

pravděpodobně neocenili a vybírali by výrobek podle obsahu a zcela jistě spíše podle ceny 

než podle obalu. Vše by tedy zůstávalo spíše na povědomí výrobců, kteří by plnily do 

těchto obalů. A proto jsem tuto otázku zařadila do dotazníku pro další cílovou skupinu a to 

skupinu výrobců. Myslím si, že největším důvodem pro zavedení „ekologicky šetrnějšího 

výrobku PLA lahví“ by byla nejspíš nižší cena výsledného produktu, což je ovšem v při 

dnešní situaci nemožné, spíše naopak. 
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„Myslíte si, že v ČR existuje dostatečná propagace třídění odpadového materiálu?“ 

(otázka č. 7) 

Výtěžnost tříděného odpadu stále stoupá. Domnívám se, že příčinou je jakákoliv 

propagace třídění v ČR. Ačkoliv 69 % respondentů tvrdí, že kampaň na třídění 

odpadového materiálu je nedostačující, a měla by být více propagována, výtěžnost 

vytříděného materiálu v roce 2006 stoupla, oproti roku 2000, o 30,7 %.  

Již od roku 1998 autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. propaguje 

třídění a recyklaci odpadů na školách. Tento školní program byl postupně rozvíjen, 

a v roce 2003 byla realizována plošná kampaň s cílem podpořit třídění odpadů v ČR, tehdy 

se sloganem „NEBUĎTE LÍNÍ: TŘIĎTE ODPAD“. Jednalo se o svého druhu první 

plošnou komunikační kampaň zaměřenou na podporu zvýšení výtěžnosti tříděného sběru. 

Kampaň probíhá již čtvrtým rokem a pokračuje se sloganem „MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE 

ODPAD“. Třídění odpadu se pomalu stává běžnou věcí a občany spíše zajímá, co se 

z tříděného odpadu vyrábí, jak celý proces třídění a recyklace funguje, a že jejich 

spolupráce na tomto procesu je důležitá a má smysl. V průběhu kampaně se počet lidí, 

kteří se třídění odpadů účastní, prakticky zdvojnásobil a dnes třídí téměř tři čtvrtiny 

obyvatel ČR. 

Kampaň prostřednictvím médií: Seriál k třídění odpadů (krátká hesla, kreslené 

vtipy a soutěž); vysílání  spotů v České televizi, který vytvořila společnost EKO-KOM a.s., 

CD pro obce s předpřipravenými tematickými články, počítačovou hrou pexeso, prezentací 

rekordů z oblasti odpadů z festivalů apod. je podle respondentů nedostačující. 

Z mého pohledu heslo „Třiďte odpad, má to smysl“ zná skoro každý. Televizní 

spoty typu: „ Proč netřídíte? – Nikdo neřídí!“, lákání pubertálního hošíka k třídění sličnou 

paní, která taktéž třídí, nebo pohled na vyluhovaný čajový sáček skákající ze střechy 

paneláku, protože neví, co se svým životem, po té, co co byl použit, jsou velmi neotřele 

pojaté a myslím, že většina společnosti na ně slyší. 

Mělo by se hlavně poukázat na to, že třídění odpadu má smysl a že separovaný 

odpad není někde za městem znovu smíchán. Existuje mnoho možností, jak tyto suroviny 

znovu efektivně využít! 



Bc. ROMANA TOPIARZOVÁ 
ANALÝZA A SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM PLA VERSUS PET LAHVE 

2009                                                                                                                                    66 

6.1.3 Vlastní sociologický průzkum: Cílová skupina - zpracovatel obalového 

materiálu 

Nápojů a jiných spotřebních tekutin, které jsou v polyethylenových obalech, jsou 

v obchodech plné regály. Následně se jimi plní odpadní kontejnery a v horším případě 

i jejich okolí. Jak správně lahve recyklovat a co z nich lze opětovným zpracováním 

vyrobit? Existuje řada činitelů, které ovlivňují nakládání s obalovým odpadem. Z hlediska 

výroby je možné předcházet vzniku odpadů jejich redukcí u zdroje, tzn. nahrazením 

výrobků, změnou složení výrobků, změnou materiálových vstupů, technologickou změnou, 

recyklací odpadů, získáním druhotné suroviny a jejím zpracováním jako vedlejšího 

produktu. Spotřebitelé by měli být „vychováváni“ k tomu, aby předcházeli vzniku odpadů 

(například omezováním obalů, používáním velkoobjemových balení nebo vratných obalů), 

aby omezovali spotřebu (uvědomělá skromnost). Současně by měli být motivováni 

k třídění odpadů. O tom, zda se bude v dostatečné míře recyklovat, či nikoliv, rozhoduje 

také každý z nás tím, zda vytřídí odpad do kontejneru nebo zda jej vyhodí do běžné 

popelnice s ostatním odpadem. 

Cílem mého průzkumů bylo zjistit, jaký je vztah výrobců a zpracovatelů obalů 

k obalovým materiálům. V první časti dotazníku byly položeny dvě otázky ze skupiny 

analytických, a to, zda firma má působnost národní nebo nadnárodní, a dále rozdělení 

činností, kterými se firma zabývá (výroba obalů, recyklace, nebo spojení těchto dvou 

činností). Meritorní otázky tohoto dotazníku se týkaly názorů k aktuální tématice 

zálohování PET lahví. Jakému zálohování by zpracovatelé a výrobci dali přednost, a kdyby 

se v ČR zálohování PET lahví zavedlo, o kolik % by se zvýšila jejich vytříděnost. Jedna 

z dalších otázek směřovala k potenciálně lepší kvalitě recyklovaných surovin po 

zálohování. Také mě zajímaly odpovědi k otázce zvýhodňování nevratných obalů 

v konkurenci s vratnými. Dvě otázky vedly k lahvím PLA, které sice v naší republice 

prozatím nejsou, ale je otázka času, kdy i tento výrobek se objeví na našem trhu. Položila 

jsem otázky: „ Říká Vám něco pojem PLA?“, „ Byli by jste ochotni vyrábět PLA lahve 

za předpokladu, že by na trhu dosáhly významného podílu?“. 
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Statistický soubor 

Oslovené firmy jsem vybírala pomocí databáze firem „ALBERTINA – FIREMNÍ 

MONITOR“ společnosti Creditinfo, dále dle seznamu společností zabývajících se výrobou 

a zpracováním obalového materiálu uvedeného na www.petreciglin.cz, a některé z firem 

jsem nacházela pomocí www.seznam.cz v portálu FIRMY.cz. 

Společnosti zabývající se výrobou a zpracováním obalového materiálu jsem 

oslovovala prostřednictvím České pošty, s. p., kdy jsem k průvodnímu dopisu (viz příloha 

č.5 ) přiložila vypracovaný dotazník (viz příloha č.3 ) současně s ofrankovanou obálkou se 

zpáteční adresou. 

Celkem bylo osloveno 57 firem, 12 odeslaných dopisů bylo nedoručeno, 

18 nezodpovězeno a 27 dotazovaných společností mi poslalo vyplněný dotazník. Vše jsem 

názorně zobrazila v grafu č.19 , kde můžete vidět výsledky 

procentuálního zastoupení oslovených firem. 

 

Procentuální zastoupení sběru dat oslovených 
firem.

21%

32%

47%

Nedoručené dotzníky

Nezodpovězené
dotazníky

Zodpovězené dotazníky

 
Graf č. 19: Procentuální zastoupení oslovených firem. 

 

Složení výzkumného souboru bylo následující. Z celkového počtu 27 společností, 

které odpověděly, bylo 15 společností národních, 12 nadnárodních (viz graf č.21). Při 

rozdělení oslovených firem podle činnosti, kterou se firmy zabývají, bylo zjištěno, že 25 

firem pouze recykluje, recyklací a výrobou se zabývaly 2 společnosti a výhradně výrobou 

se nezaobírala ani jedna z dotazovaných společností.  
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Z toho vyplývá, že firmy které vyrábějí obalové materiály, také recyklují (viz 

graf.č.20 ). 

 

Graf č. 20: Činnost, kterou se firmy 
zabývají. 

Graf č. 21: Působnost firem 
  

 

Tvorbu hypotéz jsem zvolila podle působností oslovených firem, kde mi průzkum 

dokázal vetší atraktivnosti výsledů, oproti rozdělení podle činnosti, kterou se firmy 

zabývají. Zajímalo mě, jestli názory společností na zálohování jsou tímto faktorem 

ovlivněny. 

Činnost, zabívající se firma.

24; 89%

3; 11%
Recyklace :

Recyklace i
výroba: 

Působnost firem.

15; 56%

12; 44% Národní:
Nadnárodní:
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Vyhodnocení dotazníku: „Vztah zpracovatelů odpadů a výrobců k obalovým 

materiálům“ 

„Jakému systému zálohování PET lahví byste dali přednost?“( otázka č.1) 

 
U této otázky mohli společnosti volit z více než jedné varianty odpovědí, zvolila 

jsem analýzu vícekategoriální proměnné. Společnosti měli na výběr ze tří druhů 

odpovědí, a to: „Zákaz nevratných lahví a požadavek povinné zálohy“, „Vyšší zdanění 

jednorázových obalů“, „Kvóty na množství vratných, opakovaně použitelných lahví“.  
 

Tabulka č. 16: Jakému systému zálohování PET lahví by jste dali přednost? 

  Národní Nadnárodní Celkem: 
Zákaz nevratných lahví a požadavek povinné zálohy 2 5 7 
Vyšší zdanění jednorázových obalů 6 2 8 
Kvóty na množství vrtných opakovaně použitelných 
lahví 7 5 12 
Celkem: 15 12 27 

 
 

 

Graf č. 22: Jakému systému zálohování PET 
lahví by jste dali přednost? 

Graf č. 23: Jakému systému zálohování PET 
lahví by jste dali přednost? 

 

Graf č.22: nám ukazuje, že  zvolení jednotlivého systému zálohováni obalového 

materiálu závisí na tom, zda je firma národní čí nadnárodní. Firmy národní se nejvíce 

přiklánějí ke kvótám na množství vratných, opakovaně použitelných lahví (47 %) 

a pouhých 13 % národních firem by zvolilo povinné zálohování. Naproti tomu firmy 

nadnárodní jsou při stejném procentuálním zastoupeni (42 %) jak pro povinné zálohování, 

tak i pro kvóty na množství vratných, opakovaně použitelných lahví. Zbylých 

17 % nadnárodních firem by bylo pro zvýšení zdanění jednorázových obalů.   

Jakému systému zálohování PET lahví by jste 
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Bez ohledu na působnost firem, 44 % společností je pro kvóty na množství 

vratných, opakovaně použitelných lahví, dalších 56 % je rozděleno na 30 % pro vyšší 

zdanění jednorázových obalů a 26% je pro zavedení zálohového systému. 
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„Říká vám něco pojem PLA lahve?“(otázka č.2) 

Odpovědi na výše uvedenou uzavřenou otázku alternativního typu byly ANO x NE. 

Hodnocení výsledných odpovědí jsem provedla dle působnosti firmy a to na národní a 

nadnárodní. 
Tabulka č. 17: Říká vám něco pojem PLA lahve? 

  Národní Nadnárodní Celkem: 
ANO 8 7 15 
NE 7 5 12 

Celkem: 15 12 27 

 

Graf č. 24: Říká vám něco pojem PLA lahve? Graf č. 25: Říká vám něco pojem PLA lahve?

 

U této otázky se nám hypotéza, že znalost pojmu PLA závisí na působnosti firmy, 

potvrdila. U obou druhů společností se povědomí o PLA lahvích pohybuje nad 50%. Tudíž 

většina společností, ač národních či nadnárodních, PLA lahve zná. 

Celkový počet oslovených společností ukazuje graf.č.25 : kde 56 % PLA lahve zná 

a pro 44 % pojem PLA lahve znám není. 

Říká vám něco pojem PLA lahve?
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 „O kolik procent si myslíte, že by se zvýšil podíl recyklace PET lahví, po zavedení 

jejich zálohování?“ (otázka č.3) 

U této odpovědi se taktéž tvořila hypotéza v závislosti na působnosti firmy. 

Odpovědi byly dvojího typu: méně než 30 % x více než 30 %. Jednalo se tedy o otázku 

uzavřenou, alternativního typu,  s možností pouze dvou, výše uvedených, variant odpovědí. 
 

Tabulka č. 18: O kolik procent si myslíte, že by se zvýšil podíl recyklace PET lahví po zavedení jejich 

zálohování? 

  Národní Nadnárodní Celkem: 
méně než 30% 10 6 16 
více než 30% 5 6 11 
Celkem: 15 12 27 

 

Graf č. 26: O kolik procent si myslíte, že by se 
zvýšil podíl recyklace PET lahví? 

Graf č. 27: O kolik procent si myslíte, že by se 
zvýšil podíl  jejich zálohování? 

 

Názor, o kolik procent by se zvýšil podíl recyklace PET lahví  po zavedení 

zálohovaní, závisí na působnosti firem. Graf.č.26: nám ukazuje, že národní společnosti 

(67 % z nich) si myslí, že zálohování ovlivní podíl recyklace o méně než 30 %. Jedna 

polovina nadnárodních společností se domnívá, že zálohování ovlivní podíl recyklace 

o více než 30 %, druhá polovina nadnárodních společností je toho názoru, že to bude 

o méně než 30 %. 

Graf.č.27 hodnotí celkové zastoupeni všech společností, přičemž 59 % firem má 

názor, že ovlivnění recyklace zálohováním bude nižší než 30 % a zbylých 41 % počítá 

se zvýšením podílu recyklace nad 30 %. 
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 „Souhlasíte se zálohováním obalového materiálu?“ (otázka č. 4) 

Odpověď na tuto otázku byla rozdělena do dvou firemních kategorii (národní a 

nadnárodní). Byly položeny uzavřené, alternativní otázky s variantou odpovědi ANO x 

NE.  
Tabulka č. 19: Souhlasíte se zálohováním obalového materiálu? 

 
  Národní Nadnárodní Celkem: 

ANO 8 9 17 
NE 7 3 10 

Celkem: 15 12 27 
 

Graf č. 28: Souhlasíte se zálohováním obalového 
materiálu? 
 

Graf č. 29: Souhlasíte se zálohováním obalového 
materiálu? 

 
Schválení zálohování obalového materiálu je závislé na tom, jestli je společnost 

národní či nadnárodní. Z grafu č.28: je patrné, že společnosti nadnárodní (plných 75 %) 

souhlasí se zálohováním obalového materiálu. Avšak národní společnosti s tímto souhlasí 

jen z 53 %. 

Všechny společnosti, bez ohledu na působnost, se spíše přiklánějí k zálohování 

obalového materiálu, výsledné procentuální vyjádření můžeme vidět na Grafu č. 29. 
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 „Myslíte si, že zálohování pomůže zajistit potřebnou kvalitu (čistotu) surovin k 

recyklaci?“ (otázka č.5) 

Odpovědi na výše uvedenou uzavřenou otázku alternativního typu byly ANO x NE. 

Tvorba hypotéz byla spjata s rozdělením společností na národní x nadnárodní. 

 
Tabulka č. 20: Myslíte si, že zálohování pomůže zajistit potřebnou kvalitu (čistotu) surovin k recyklaci? 

 
  Národní Nadnárodní Celkem: 

ANO 8 6 14 
NE 7 6 13 

Celkem: 15 12 27 

 

Graf č. 30: Myslíte si, že zálohování pomůže 
zajistit potřebnou kvalitu (čistotu) surovin  k 
recyklaci? 

Graf č. 31: Myslíte si, že zálohování pomůže 
zajistit potřebnou kvalitu (čistotu) surovin k 
recyklaci? 

 

Domněnka, že zálohování pomůže zajistit potřebnou kvalitu surovin závisí na 

působnosti firmy. Přesně polovina nadnárodních společností souhlasí s tím, že zálohování 

pomůže zajistit potřebnou kvalitu surovin pro recyklaci, druhá polovina těchto společností 

však s tímto názorem nesouhlasí. Společnosti národní poté souhlasí pouze o 3 % více než 

společnosti nadnárodní.  

Celkově 52 % společností souhlasí s domněnkou, že zálohování zajistí potřebnou 

kvalitu surovin pro recyklaci.  
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 „Byli byste ochotni vyrábět PLA lahve za předpokladu, že by na trhu dosáhli 

významného podílu?“ (otázka č.6) 

Odpověď na tuto otázku byla rozdělena do dvou kategorii dle působnosti 

společností (národní, nadnárodní). Byly položeny uzavřené, alternativní otázky s variantou 

odpovědi ANO x NE.  
 

Tabulka č. 21: Byli byste ochotni vyrábět PLA lahve za předpokladu, že by na trhu dosáhli významného 
podílu? 

  Národní Nadnárodní Celkem: 
ANO 7 6 13 
NE 8 6 14 

Celkem: 15 12 27 
 
 

Graf č. 32:  Byli byste ochotni vyrábět PLA 
lahve za předpokladu, že by na trhu dosáhli 
významného podílu? 

Graf č. 33: Byli byste ochotni vyrábět PLA lahve 
za předpokladu, že by na trhu dosáhli 
významného podílu? 

 
Potenciální výroba PLA lahví závisí na působnosti firmy. Polovina společnosti 

nadnárodních by byla pro výrobu PLA lahví, za předpokladu, že by PLA lahve dosáhly na 

trhu významného podílu. Avšak ani společností národních by PLA lahve nevyráběly, 

i kdyby byl jejich podíl na trhu lukrativní. 

Z celkového Grafu č.33: vplývá, že 52 % společností by o výrobu PLA lahví zájem 

nemělo. 
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 „Myslíte si, že nevratné obaly jsou zvýhodňovány v konkurenci s vratnými?“ 

(otázka č. 7) 

Odpověď na tuto otázku byla rozdělena do dvou kategorii společnosti ( národní, 

nadnárodní). Byly položeny uzavřené, alternativní otázky s variantou odpovědi ANO x 

NE.  
Tabulka č. 22: Myslíte si, že nevratné obaly jsou zvýhodňovány v konkurenci s vratnými? 

 
  Národní Nadnárodní Celkem: 

ANO 9 6 15 
NE 5 7 12 

Celkem: 14 13 27 
 

Graf č. 34: Myslíte si, že nevratné obaly 
jsou zvýhodňovány v konkurenci s vratnými? 

 

Graf č. 35: Myslíte si, že nevratné obaly jsou 
zvýhodňovány v konkurenci s vratnými? 

 

Názor, zda jsou nevratné obaly zvýhodněny v konkurenci s vratnými obaly závisí 

na působnosti firmy (národní/nadnárodní). 64 % firem národních se domnívá, že nevratné 

obaly zvýhodněny jsou. 54 % společností nadnárodních se domnívá,  že obaly nevratné 

zvýhodněny oproti obalům vratným nejsou. 

Z celkového Grafu č.35 nám vyplývá, že z 54 % se společnosti přiklánějí k názoru, 

že nevratné obaly jsou zvýhodněny v konkurenci s vratnými. 

 

Myslíte si, že nevratné obaly jsou 
zvýhodněny v konkurency s vratnými?

64%

46%

36%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100
%

Národní

Nadnárodní
ANO

NE

Myslíte si, že nevratné obaly jsou 
zvýhodňovány v konkurenci s 

vratnými?

15; 54%

13; 46% ANO
NE



Bc. ROMANA TOPIARZOVÁ 
ANALÝZA A SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM PLA VERSUS PET LAHVE 

2009                                                                                                                                     77                                     
  

„Jakému systému zálohování PET lahví by jste dali přednost?“( otázka č.1) 
 

Zákaz nevratných lahví a požadavek povinné zálohy? 

Zákony o povinných zálohách byly přijímány ve světě, v některých státech již před 

mnoha lety, přičemž se liší sortiment zálohovaných nádob, výše zálohy i výslednost 

vyčíslená v návratnosti zálohovaných nádob. Společnosti, které jsou nadnárodní, 

se k tomuto typu výběru lahví přikláněly (až 42 %), stejně tak preferovaly kvóty na 

množství vratných, opakovaně použitelných lahví. Lze předpokládat, že společnosti 

nadnárodní se s touto formou výběru lahví ve svých zahraničních pobočkách již setkávají, 

tudíž zálohování v „rozumné míře“ jim přijde přijatelnější než vyšší zdanění 

jednorázových obalů. Naproti tomu společnosti, které nadnárodní nejsou, zálohování 

plastových obalů nepodporují (pouze 13 % z nich se zálohováním souhlasí) a dávají 

mnohem více přednost kvótám na množství vratných, opakovaně použitelných obalů. 

Vyšší zdanění jednorázových obalů? 

Jednorázové obaly jsou plastové obaly, které nejsou součástí zálohového systému, 

nebo nedosáhnou kvót pro recyklaci a opětovné použití. (Př.: Již od roku 1994 je v Belgii 

zavedena ekologická daň (0,38 EUR) na lahve od piva, limonád a sody.) Daň může být 

přitom snížena na základě regionálních regulací při zavedení znovu používání obalů, nebo 

vyloučení PVC. Nevratné obaly jsou osvobozeny od daně jen tehdy, pokud dosáhnou tak 

vysoké míry recyklace, která produkuje týž objem odpadu jako vratné systémy (např. 

v roce 2000 činila míra recyklace potřebná k osvobození od daní u plastů 70 % ). Pokud 

nejsou tyto hranice dosaženy, zaplatí výrobce navíc k ekologické dani pokutu. K tomuto 

systému se nejvíce přiklání, dle provedeného sociologického průzkumu, společnosti 

národní ( 40 %). Společnosti nadnárodní s výše uvedeným systémem zdanění 

jednorázových obalů moc nesouhlasí, a proto tomuto typu zálohování dávají pouhých 

17 %. 

Kvóty na množství vratných opakovaně použitelných lahví? 

Je s podivem, že se zavedením kvót na množství vratných, opakovaně použitelných 

obalů souhlasily jak společnosti národní (47 % z nich) tak nadnárodní (42 % z nich). Tento 

systém byl mimo jiné zaveden v SRN až do roku 2003, kdy byl přijat nový zákon 

o zavedení systému povinných záloh. V současné době je v SRN již zaveden povinný 

zálohový systém. Původní zákon, kvůli kterému vedla Evropská komise se SRN soudní 
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řízení, zaváděl paušální kvóty tržních podílů pro opakovaně použitelné obaly. Zákon 

o předcházení vzniku a o využití odpadu z obalů požadoval totiž v kalendářním roce 72 % 

zastoupení opakovaně použitelných obalů u piva, minerálních vod, sycených nápojů, 

ovocných šťáv a vína a 20 % zastoupení vratných nebo sáčkových obalů z polyetylénu pro 

nepasterizované mléko. V případě, že klesl tento podíl pod 72 % (respektive 20 %), byla 

zde zavedena povinnost zaplatit daň ve výši 0,26-0,52 EUR podle objemu obalu. 

Nastavená koncepce se v průběhu krátké doby ukázala jako nereálná a bylo proto přijato 

jiné systémové řešení povinných záloh.  

S ohledem na tuto skutečnost, mě překvapil názor většiny dotazovaných 

společností, které s tímto způsobem nakládání s obaly souhlasily. Je sice pravda, že 

v Rakousku se podařilo naplnit tento systém, kde již v roce 2001 přitom z 21.000 tun 

jednorázových PET lahví uvedených na trh se podařilo firmě Altstoff Recycling Austria 

AG (obdoba našeho EKO-KOMU a.s.) formou separovaného sběru zachytit okolo 16 tisíc 

tun. Nutno podotknout, že Rakousko je známé svojí čistotou a jeho obyvatelé ekologickým 

cítěním, které je oproti mnoha jiným zemím zvýhodňuje při volbě systému sběru. I bez 

povinnosti zálohování či jiných nástrojů je díky příkladnému chování Rakušanů při 

separaci komunálních odpadů dosahováno téměř stejných výsledků jako např. ve Švédsku. 

 

„Říká vám něco pojem PLA lahve?“(otázka č.2) 

Polymer mléčné kyseliny je díky svým mechanickým vlastnostem velice 

zajímavým plastem, u kterého lze pravděpodobně v brzké době očekávat masové využití. 

Bohužel PLA lahve některé společnosti mnou oslovené vůbec neznají (nečekaných 44 %)! 

Vstupní surovinou pro výrobu PLA  jsou rostliny produkující škrob, nejčastěji je to 

kukuřice. Škrob se z rostlin vyextrahuje a rozštěpí se na své stavební jednotky – molekuly 

glukózy. Bioplast PLA není svým konkurenčním konvenčním plastům (polyetylenu (PE), 

polypropylenu (PP) podobný jen svými vlastnostmi, ale také tím, že samotná polymerizace 

má chemický průběh a tento závěrečný krok výroby PLA je možné provést na již 

existujících zařízeních používaných právě k výrobě PE nebo PP.  

O těchto vlastnostech jsou společnosti většinou seznámeny. Z průzkumu vidíme, 

že společnosti nadnárodní o těchto ekologicky šetrnějších obalech mají o 5 % vyšší 
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povědomí. Ale povědomí národních společností je taktéž dostačující. PLA lahve nejsou 

většinou známy u veřejnosti.  

 

„O kolik procent si myslíte, že by se zvýšil podíl recyklace PET lahví po zavedení 

jejich zálohování?“ (otázka č.3) 

Účelem zavedení zpětného odběru nápojových obalů včetně PET obalů pod 

stimulací zavedení zálohy by mělo být zajištění návratnosti co největšího množství tohoto 

produktu zpět k výrobci, popř. jinému subjektu, jenž zajistí jeho opětovné využití. Zřejmě 

nejvýznamnější aspekty, které zasahují do volby způsobu celého komplexu nakládání 

s nápojovými obaly, jsou důvody ekonomické a environmentální. Existuje mnoho studií, 

které vyvozují odlišné závěry o ekonomičnosti zpětného odběru se zálohováním. Pokud 

však chceme dosáhnout cíle maximální využití použitých obalů a zajištění jejich 

opakovaného využití, je třeba k tomu volit prostředky, které se ve světě osvědčily, a které 

vedly k dosažení vyšších hodnot návratnosti a využitelnosti PET obalů než nyní v ČR. 

Zálohování je nejúčinnější způsob sběru surovin, kdy ve světě se pohybuje účinnost 

v průměru od 80 % do 95 %. Systém dobrovolného třídění dokáže reálně zajistit zhruba 

poloviční účinnost, jak dokazuje dlouhodobější kolísání na této hranici u nejúspěšnějších 

zemí včetně ČR. Společnosti nadnárodní se neomylně rozhodovaly z 50 % pro „zvýšení 

podílu recyklace nad 30 %“, oba tyto údaje se po zavedení zálohování ve světě totiž 

pohybují v rozmezí 80 % podílu recyklace PET lahví. Společnosti národní se však z 67 % 

domnívají, že po zavedení zálohování bude podíl recyklace ještě vyšší než 30 %. 

 

„Souhlasíte se zálohováním obalového materiálu?“ (otázka č. 4) 

V České republice došlo v několika uplynulých letech k enormnímu nárůstu podílu 

obalů v domovním odpadu. Z nich pak největší zastoupení zaujímají nápojové obaly. 

Příčinou je nejen nárůst celkové spotřeby balených nápojů v ČR, ale zejména odklon od 

vratných obalů a značný nárůst balení do nevratných PET lahví. Jen určitá část (kolem 

50 %) PET obalů se formou tříděného kontejnerového sběru odděleně vysbírá a ještě menší 

část pak zpětně efektivně využije. Skutečnost, že účinnost současného systému sběru 

zřejmě dosáhla svého maxima se potvrzuje. Pouze finanční motivací spotřebitele k třídění 

a sběru již lze dosáhnout vyšších hodnot účinnosti vytřídění.  
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Je nepochybné, že přechod na zálohový systém u PET lahví (ale i jiných 

nápojových obalů) by vyvolal řadu změn. Vedle těch legislativních bude potřeba změnit 

i spotřebitelské návyky, změnit postupy výrobců a zavedené mechanismy distributorů. 

Rovněž může mít vliv na nastavení cen výrobku. Každý krok, který ale povede ke zlepšení 

výsledků na úseku hospodaření s touto surovinou (úmyslně neuvádím pojem odpad), 

je třeba zkusit.  

Názor, že pokud funguje bezchybně systém sběru PET obalů v rámci třídění 

odpadů, pak není třeba zálohový systém, se nepotvrzuje. Dokazují to údaje ze zemí, které 

systém dostatečně motivujícího zálohování zavedly(výškou zálohy), účinnost zpětného 

využití významně zvýší. Příkladem nedostatečné motivace jsou například nízké zálohy 

v některých státech USA (pět centů), ale i jinde. Navíc se náklady na zálohový systém 

přenesou ze státu (potažmo daňového poplatníka) na výrobce. 

U této otázky lze vidět, že výrobci a zpracovatelé obalového materiálu si výše 

uvedené skutečnosti uvědomují, většina společností souhlasí se zálohováním obalového 

materiálu. Společnosti nadnárodní, které se s touto problematikou potýkají pravděpodobně 

i mimo uzení ČR, zálohování jasně preferují (75 %), společnosti národní jsou nadpoloviční 

většinou pro zálohování (53 %). Domnívám se, že nadpoloviční souhlas se zálohováním 

u obou typů společností, jak národních tak i  nadnárodní, je z mého pohledu dosti 

uspokojivý výsledek. 

 

Myslíte si, že zálohování pomůže zajistit potřebnou kvalitu (čistotu) surovin 

k recyklaci?“ (otázka č.5) 

Kvalita PET jako vstupní suroviny pro druhotné zpracování poté, co byl primární 

výrobek využit a odevzdán k recyklaci, je základním předpokladem k ziskovosti celého 

uzavřeného procesu nakládání s tímto obalem. Aby celý systém fungoval jako zisková 

činnost je třeba splnit určité legislativní, technické a technologické požadavky. Zároveň 

je třeba si uvědomit, že ne všechen PET, který je získán současným systémem sběru, 

je vhodný pro výrobu lahví. Aby byl recyklovaný PET vhodný pro proces výroby 

nápojových PET lahví, musí projít jednak specifickou procedurou recyklace, dále se musí 

také zajistit organoleptické vlastnosti výrobku, který bude balen do lahví a zajistit 

naprostou nezávadnost. Dosáhli bychom tak naprostého oddělení PET surovin od 
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nežádoucích příměsí. Lahve by se nesmíchávaly s jinými druhy plastových obalů, nebyly 

by znečištěné, vybíraly by se pouze obaly určené pro nápoje (bez obalů na saponáty, 

kelímky, sáčky atd.). Zlepšila by se modifikační vlastnosti PET lahví (konkrétně jde o 

změny na konci výrobního řetězce - při přeměně granulí polyesteru na vyfouknuté lahve).  

Materiál musí být naprosto nezávadný, a proto si myslím, že zálohování by tomuto 

mohlo velkou měrou pomoci. Celkem 52 % společností s mým názorem souhlasí. 

 
„Byli byste ochotni vyrábět PLA lahve za předpokladu, že by na trhu dosáhly 

významného podílu?“ (otázka č.6) 

Z výše uvedené otázky „Říká vám něco pojem PLA lahve?“(otázka č.2) vyplývá, 

že více než 50 % společností PLA lahve zná. Došla jsem k závěru, že tyto společnosti by 

byly ochotny PLA lahve vyrábět. Firmy, které o novém obalovém materiálu povědomí 

nemají, by logicky ani PLA lahve nevyráběly. Tuto otázku ovlivňovalo i to, zda firma 

pouze recykluje nebo i vyrábí obalové materiály. Z celkové skupiny firem by 46 % z nich 

PLA lahve vyrábělo, samozřejmě za předpokladu, že by na trhu dosáhly významného 

podílu. V závislosti na působnosti firmy by k výrobě více přistupovaly společnosti 

nadnárodní (50 %) a o něco méně by se k výrobě přikláněly i firmy národní (47 %). 

PLA lahve zažívají v dnešní době velký environmentální boom. Domnívám se, 

že tyto v budoucnu nikdy nenahradí PET lahve. Zřejmě PLA lahve jen vyhoví určitým 

specifickým požadavkům. Při jejich výrobě by samozřejmě hrála velkou roli cena 

konečného produktu, která se v dnešní době velice liší v porovnání s PET lahvemi. PLA 

lahve mají stejné mechanické vlastnosti pro výrobu jako PET lahve, ba dokonce se počítá 

s ušetřením energie při výrobě, což si myslím, že by výrobce motivovalo. Byla by potřebná 

jen minimální úprava vyfukovacích strojů pro výrobu PLA lahví. Na druhou stranu nelze 

opomenout problémy, které mohou nastat u zpracovatelů. Málokdo ví, že PLA láhev je 

sice kompostovatelný materiál, ale teplota pro jeho rozklad je 55 - 80 °C, a také musí mít 

další vhodné podmínky k samotnému rozložení. Také nerozeznání PLA lahve od PET 

lahve pouhým okem, u dnešních třídících linek, by mohlo způsobit smíchání těchto dvou 

surovin a výsledkem při recyklaci by byl nekvalitní PET granulát. Proto jsem přesvědčena, 

že přestože by firmy byly ochotny PLA lahve vyrábět, v první řadě by se musela nejdříve 

zajistit dostatečná legislativní opatření, jak s těmito obaly po použití nakládat. Také by 

bylo nanejvýš vhodné udělat určitou společenskou osvětu, aby spotřebitelé věděli, o jaký 
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výrobek se jedná a uměli se podle toho chovat. Za splnění těchto podmínek bych byla 

ochotna souhlasit s výrobou tohoto obalového materiálu. 

 

„Myslíte si, že nevratné obaly jsou zvýhodňovány v konkurenci s vratnými?“ 

(otázka č. 7)  

Firmy zabývající se výrobou a zpracováním obalového materiálu se, bez závislosti 

na působnosti firmy, domnívají, že nevratné obaly jsou zvýhodněny v konkurenci 

s vratnými (je o tom přesvědčeno 54 % dotazovaných firem). Dokazuje to, že nevratné 

obaly jsou v konkurenci s vratnými neoprávněně zvýhodňovány. Především tím, že cena 

výrobku nehradí náklady na tu část jejich oběhu, kdy se staly odpadem a nebyly sesbírány 

v tříděném sběru. Vratné obaly mají náklady na jejich recyklaci totiž zahrnuty v ceně 

výrobku, oproti tomu využití nebo likvidaci nevratných obalů hradí neadresně všichni 

obyvatelé formou poplatků za svoz komunálního odpadu. 

Současný systém nakládání s PET obaly zavedený v České republice je založen na 

dobrovolném třídění odpadu produkovaného domácnostmi. Tento druh nápojového obalu 

je zcela zaplacen spotřebitelem a po použití jeho obsahu je s ním nakládáno jako 

s odpadem, neboť v současném zavedeném systému je i takto nazýván. Záleží tedy plně na 

konečném spotřebiteli, jak s tímto druhem odpadu naloží a zda jej dobrovolně vyseparuje 

mezi tzv. plastový odpad a tímto jej vlastně zařadí k opětovnému využití, či odhodí 

do popelnice jako složku komunálního odpadu. Po odhození do kontejneru na tříděný 

odpad pokračuje proces již zcela nezávislý jak na výrobci resp. producentu těchto obalů, 

tak na konečném spotřebiteli. Poměrně složitým zavedeným systémem financování, 

prostřednictvím různých poplatků, jak ze strany spotřebitele tak výrobce, pak je 

do systému zapojen další subjekt, který se zabývá likvidací, popř. využitím těchto 

“odpadů“ a jenž na takovém systému vysoce profituje. Paradoxně tak spotřebitel předá 

někomu výrobek (PET obal), který si zaplatil (je tedy de facto jeho majitelem) a má stále 

svou cenu (byť jako druhotná surovina), ale systém mu neumožňuje nic jiného, než 

nakládat s ním jako s odpadem. Stát si tak může sám nastavovat kvóty pro jejich opětovné 

využití jak chce, bez dobrovolného zapojení konečných spotřebitelů, kteří s použitými 

obaly zacházejí jako s odpady, však nic nezmůže. Celý systém je tak založen na apelování 

na konečného spotřebitele k ekologickému chování, formou nákladných, státem placených 

kampaní, přičemž ten, kdo uvádí do celého oběhu daný výrobek a měl by nést následky za 
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jeho likvidaci, je z kruhu venku. Zatímco u vratných obalů jsou náklady na jejich 

regeneraci k opětovnému užití zahrnuty v ceně výrobku, u nevratných obalů jsou náklady 

na využití nebo likvidaci hrazeny neadresně všemi obyvateli (a to nejen přímými 

spotřebiteli, ale i obcemi a státem). Výrobek v nevratném obalu se tak stává oproti výrobku 

ve vratném obalu levnější a ve vzájemné konkurenci je tak neoprávněně zvýhodňován. 

Nyní se tedy rozhoduje o tom, zda Česká republika podpoří své klasické vratné 

obaly a připojí se tak ke státům s vysokými požadavky na kvalitu svého životního 

prostředí. Nebo se zařadí ke státům jako je Řecko, Portugalsko a Španělsko, a bude 

v oblasti obalů zaostávat i za takovými státy, jakými je například Turecko. 
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6.1.4 Vlastní sociologický průzkum: Cílová skupina – výrobci nápojů 

Cílem této části průzkumu bylo zjistit, jaký je vztah výrobců nápojů, plnících do 

PET a PLA, k obalovým materiálům. V první časti dotazníku byly položeny dvě otázky 

ze skupiny analytických, a to, do jakých obalových materiálů vaše společnost plní své 

nápoje a jaké nápoje firma vyrábí (min. vody, mléčné výrobky a jiné (limonády,džus,atd.). 

Meritorní otázky tohoto dotazníku se týkaly názorů k aktuální tématice zálohování PET 

lahví.  

Mé dotazy směřovaly k tomu, zda výrobci souhlasí se zálohováním PET lahví, 

jestli si myslí, že zálohování PET lahví nějakým způsobem ovlivní prodejnost daných 

výrobků. Domnívají se, že spotřebitelé budou ochotni platit více za výrobek s tím, 

že se jim část peněz vrátí zpět ve formě zálohy? Také mě zajímal jejich názor na to, zda 

by zákazník byl ochoten přestat kupovat svůj oblíbený výrobek jen kvůli obalu, který by 

byl ekologicky šetrnější? Jedna z dalších otázek se vztahovala k domněnce, že nevratné 

obaly jsou zvýhodňovány v konkurenci s vratnými. 

 Dvě otázky se vztahovaly k lahvím PLA, které momentálně v ČR nejsou 

zastoupeny ale v budoucnu zcela jistě budou. Položila jsem otázky: „Myslíte, 

že by se musela změnit vaše technologie, pokud byste přešli na plnění do PLA lahví?“, 

„Máte dojem, že by PLA lahve mohly vytlačit z trhu PET lahve?“. 

Statistický soubor 

Oslovené firmy jsem opět vybírala pomocí databáze firem „ALBERTINA – 

FIREMNÍ MONITOR“ společnosti Creditinfo, dále dle seznamu společností zabývajících 

se výrobou a zpracováním obalového materiálu uvedeného na www.petrecycling.cz, a 

některé z firem jsem nacházela pomocí www.seznam.cz v portálu www.firmy.cz. 

Výrobce nápojů jsem oslovovala prostřednictvím České pošty, s. p., kdy jsem 

k průvodnímu dopisu (viz příloha č.5 ) přiložila vypracovaný dotazník (viz příloha č.4 ) 

současně s ofrankovanou obálkou se zpáteční adresou. 

Celkem bylo osloveno 72 společností, 22 výrobců mléčných produktů a 50 výrobců 

min. vod a jiných (limonády, džusy, aj.). Z tohoto celkového počtu oslovených mi 26 

dotazovaných společností poslalo vyplněný dotazník, 22 odeslaných dopisů bylo 

nedoručeno, 24 nezodpovězeno. V grafu č.36: můžete názorně vidět procentuální 

zastoupení sběru dat oslovených firem. 
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Procentuální zastoupení zběru dat 
oslovených firem.

31%

33%

36% Nedoručené
Nevyplněné
Vyplněné

 
Graf č. 36: Procentuální zastoupení oslovených firem. 

 

Všechny oslovené firmy jsem dále rozdělila podle toho, do jakých obalů nápoje 

plní (PET, PLA, jiné (sklo, tetrapak,  PP) a jakými druhy nápojů se firma zabývá (min. 

výrobky, mléčné výrobky, jiné (limonády, džusy, aj.). Podle druhu nápojů, které firma 

vyrábí, z celkového počtu 22 zodpovězených dotazníku, bylo: 6 výrobců min. vod, 

10 výrobců mléčných produktů a 6 výrobců, kteří vyráběli jiné než výše uvedené nápoje. 

Z pohledu obalů, do jakých společnosti nápoje plní, jsem je rozdělila na: PET 

(4 společnosti), jiné (9 společností) a musela jsem pro znázornění kategorii rozšířit  o „PET 

a jiné“ kde do těchto materiálů plní 9 společností. Do PLA lahví neplní ani jedna mnou 

oslovená společnost. 

 

Graf č. 37: Materiály do kterých společnost plní. Graf č. 38: Procentuální složení 
zodpovězených druhů dotazníků, podle 
druhu výrobků.

 

U této kategorie dotazovaných jsem byla zklamaná malou návratností rozeslaných 

dotazníků. Z celkového počtu rozeslaných dotazníků (72), mi je řádně vyplnilo a zaslalo 

Materiály, do kterých společnosti plní.

43%

0%

20%

0%

0%

0%

43%

60%

0%

14%

40%

80%

0% 50% 100%

min. vody

mléko

jiné

PET

PLA

Jiné

PET a jiné
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zpět pouhých 36 % výrobců nápojů. Při takto malém zastoupení by vyhodnocování 

odpovědí s pokládanými hypotézami mělo nízkou vypovídací hodnotu. Z důvodu této 

skutečnosti jsem každou otázku vyhodnocovala podle dvou kritérií, a to podle toho, 

co daná firma vyrábí (Min.vody, mléko, jiné), kde výsledky bylo zajímavější, než kdybych 

vybrala kategorie podle toho, do čeho společnosti plní. Dále uvádím grafy bez jakéhokoliv 

dalšího rozdělení, pouze zaznamenávám odpovědi a vynáším je v procentuálním 

zastoupení. 
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 „Myslíte si, že zálohování plastových lahví může nějak ovlivnit prodejnost vašich 

výrobků?“ (otázka č. 1) 

Na tuto otázku byly nabídnuty dvě uzavřené odpovědi alternativního typu: ANO 

x NE. Byla položena otázka podle výrobku které firmy nabízejí ( Min.vody, mléko, jiné). 

 
Tabulka č. 23: Myslíte si, že zálohování plastových lahví může nějak ovlivnit prodejnost vašich výrobků? 

 
Odpovědi: Minerální vody Mléko Jiné Celkem: 

ANO 5 1 5 11 
NE 1 9 1 11 

Celkem: 6 10 6 22 
 
 

 
Graf č. 39: Myslíte si, že zálohování plastových 
lahví může nějak ovlivnit prodejnost vašich 
výrobků? 

Graf č. 40: Myslíte si, že zálohování plastových 
lahví může nějak ovlivnit prodejnost vašich 
výrobků?

 
Graf č.39: nám znázorňuje odpovědi společností podle toho, jakými výrobky 

se společnost zabývá. Lze vidět významné rozdíly mezi odpověďmi na otázku týkající 

se prodejnosti výrobků při zálohování PET lahví. Až 90 % společností zabývajících 

se výrobou mléčných výrobků by nijak neovlivnilo zálohování plastových obalů. Výrobci 

min. vod a jiných nápojů ( v obou případech 83 % z nich) se však domnívají, že prodejnost 

jejich výrobků bude touto skutečností ovlivněna. 

Z celkového počtu, bez ohledů na jakékoliv rozdělení společností, se přesná 

polovina přiklání k názoru, že zálohování určitým způsobem prodejnost jejich výroků 

ovlivní, a druhá polovina se naopak domnívá, že zálohováním plastových obalů nebude 

ovlivněna prodejnost jejich výrobků. 

Myslíte si, že zalohování plastových lahví 
může nějak ovlivnit prodjnost Vašich 

výrobků?
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„Myslíte, že by se musela změnit Vaše technologie, pokud byste přešli na plnění do 

PLA lahví?“ (otázka č. 2) 

Společnosti u této otázky měly na výběr ze dvou uzavřených, alternativních 

odpovědí typu ANO, NE. Byla také použitá otázka rozdělení společnosti podle druhů 

nápojů která firma produkuje ( min.vody, mléčné výrobky, jiné(limonády, džusy,aj.). 
 

Tabulka č. 24: Myslíte, že by se musela změnit Vaše technologie, pokud byste přešli na plnění do PLA 

lahví? 

Odpovědi: Min. vody Mléko Jiné Celkem: 
ANO 5 7 3 15 
NE 1 3 3 7 

Celkem: 6 10 6 22 
 

Graf č. 41: Myslíte, že by se musela změnit Vaše 
technologie, pokud byste přešli na plnění do PLA 
lahví? 

 

 

Graf č. 42: Myslíte, že by se musela změnit Vaše 
technologie, pokud byste přešli na plnění do PLA 
lahví?

Na grafu.č.41 lze vidět, že 83 % společností vyrábějící min. vody se domnívá, 

že změna technologií by při plnění do PLA lahví byla nutná, výrobci mléčných produktů 

se k tomuto názoru přiklánějí o něco méně (70 %), pouze z poloviny souhlasí s nutností 

změny technologií společnosti, které jsem zařadila do kategorie jiné  

Celkově souhlasilo 68 % společností s tím, že jejich technologie by  se po zavedení 

plnění do PLA lahví musela změnit. 

Myslíte, že by se musela změnit Vaše 
technologie, pokud byste přešli na plnění 

do PLA lahví?
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 „Máte dojem, že by PLA lahve mohly  vytlačit z trhu PET lahve?“ (otázka č.3)  

Opět jsem dotazovaným dala na výběr ze dvou uzavřených odpovědí alternativního 

typu: ANO x NE. Podle výrobku které firmy nabízejí ( Min.vody, mléko, jiné), jsem 

rozdělila tuto kategorii. 
 

Tabulka č. 25: Máte dojem, že by PLA lahve mohl vytlačit z trhu PET lahve? 
 

Odpovědi: Min.vody Mléko Jiné Celkem: 
ANO 0 5 1 6 
NE 6 5 5 16 

Celkem: 6 10 6 22 

 
 

Graf č. 43: Máte dojem, že by PLA lahve mohl 
vytlačit z trhu PET lahve? 

 

Graf č. 44: Máte dojem, že by PLA lahve mohl 
vytlačit z trhu PET lahve?

 

S možností, že by PLA lahve mohly vytlačit PET lahve z trhu, za sta procent 

nesouhlasí výrobci min. vod. U kategorie jiné, se k vytlačení PET lahví z trhu přiklání 17  

% výrobců. Z pohledu výrobců mléčných výrobků je to 50 na 50, buď tedy podle nich PLA 

lahve PET lahve z trhu vytlačí nebo nikoliv. 

Celkově se společnosti se přiklánějí k domněnce, že nikdy nedojde k vytlačení PET 

lahví z trhu pomocí lahví PLA, a to z celých 73 %. Jen 27 % společností tuto domněnku 

popírá. 

Máte dojem, že by PLA lahve mohl vytlačit z 
trhu PET lahve?
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 „Domníváte se, že spotřebitelé budou ochotni platit více za výrobek s tím, že se jim 

část peněz vrátí zpět ve formě zálohy?“ (otázka č. 4) 

Výrobci dostali na výběr z odpovědí ANO x NE. Odpověď na tuto otázku byla 

rozdělena do tří kategorii společnosti, dle otázky: „Jaké výrobky vyrábíte: minerální voda, 

mléčné výrobky, jiné (limonády, džusy apod.)?“ 
 

Tabulka č. 26: Domníváte se, že spotřebitelé budou ochotni platit více za výrobek s tím, že se jim část peněz 

vrátí zpět ve formě zálohy? 

Odpovědi: Min.vody Mléko Jiné Celkem: 
ANO 2 6 1 9 
NE 4 4 5 13 

Celkem: 6 10 6 22 

 

 
Graf č. 45: Domníváte se, že spotřebitelé budou 
ochotni platit více za výrobek s tím, že se jim část 
peněz vrátí zpět ve formě zálohy? 

 
Graf č. 46: Domníváte se, že spotřebitelé budou 
ochotni platit více za výrobek s tím, že se jim část 
peněz vrátí zpět ve formě zálohy? 

 

Mlékárenské společnosti se nejvíce ze všech domnívají, že spotřebitelé budou 

ochotni za výrobek platit víc a následně počítat s vrácením dané částky ve formě zálohy 

(60 % s tímto názorem souhlasí).Výrobci min.vod souhlasí o něco méně (33 %). Naproti 

tomu stojí souhlas pouhých 17 % ze skupiny jiné.  

Z celkového počtu oslovených společností bylo proti tomuto tvrzení 59 % výrobců. 
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ochotni platit více za výrobek s tím, že 
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„Souhlasíte se zálohováním obalového materiálu?“(otázka č. 5) 

I u této otázky mohly společnosti odpovědět pouze formou ANO x NE. Také zde 

jsem firmy rozdělila podle výrobků, které vyrábí.  

 
 
 

Tabulka č. 27: Souhlasíte se zálohováním obalového materiálu? 

Odpovědi: 
Min. 
vody Mléko Jiné Celkem: 

ANO 2 7 2 11 
NE 4 3 4 11 

Celkem: 6 10 6 22 

 

 
Graf č. 47: Souhlasíte se zálohováním obalového 
materiálu? 

 

Graf č. 48: Souhlasíte se zálohováním obalového 
materiálu? 

Jak je zřejmé z grafu č. 47, se zálohováním obalového materiálu nejvíce souhlasily 

mlékárenské společnosti (70 %). Pravým opakem jsou výrobci ze skupiny minerálních 

vod. Se zálohováním zde nesouhlasí plných 67 % z nich, přičemž úplně stejného výsledku 

jsem dosáhla i u kategorie společností jiných, které se zaměřují na výrobu limonád, džusů 

apod. 

Z celkového výběru společností bylo 50 % pro zálohování obalového materiálu, 

druhá polovina byla proti zálohování obalového materiálu. 
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„Domníváte se, že zákazník by byl ochoten přestat kupovat svůj oblíbený výrobek 

jen kvůli obalu, který by byl ekologicky šetrnější?“ (otázka č. 6) 

Opět jsem dotazovaným dala na výběr ze dvou uzavřených odpovědí alternativního 

typu: ANO x NE. Odpověď na tuto otázku byla rozdělena do tří kategorii společnosti, 

podle výrobku které firmy nabízejí ( Min.vody, mléko, jiné). 
 

Tabulka č. 28: Domníváte se, že zákazník by byl ochoten přestat kupovat svůj oblíbený výrobek jen kvůli 
obalu, který by byl ekologicky šetrnější? 

 

Odpovědi: 
Min. 
vody Mléko Jiné Celkem: 

ANO 2 1 2 5 
NE 4 9 4 17 

Celkem: 6 10 6 22 
 

Graf č. 49: Domníváte se, že zákazník by byl 
ochoten přestat kupovat svůj oblíbený výrobek 
jen kvůli obalu, který by byl ekologicky šetrnější? 
 

Graf č. 50: Domníváte se, že zákazník by byl 
ochoten přestat kupovat svůj oblíbený výrobek 
jen kvůli obalu, který by byl ekologicky šetrnější? 

 
Odpovědi na otázku, zda se společnosti domnívají, že by zákazník byl ochoten 

přestat kupovat svůj oblíbený výrobek jen kvůli obalu, který by byl ekologicky šetrnější, 

byly většinou záporné. Vysokých 90 % společností mlékárenských bylo  proti této 

domněnce, stejně tak i společnosti vyrábějící min. vody či jiné výrobky jako limonády, 

džusy, aj. (v obou případech  67 % odpovědělo ne).  

Z celkového počtu dotazovaných společností se 77 % domnívá, že zákazník nebude 

ochoten přestat kupovat svůj oblíbený výrobek jen kvůli ekologicky šetrnějšímu obalu. 

Domníváte se, že zákazník by byl ochoten 
přestat kupovat svůj oblíbený výrobek 
jen kvůli obalu, který by byl ekologicky 

šetrnější?
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„Myslíte si, že nevratné obaly jsou zvýhodňovány v konkurenci s vratnými?“ (otázka č.7) 

I v tomto případě měly společnosti možnost odpovědět pouze ANO x NE. 

Hodnocení výsledných odpovědí jsem provedla dle otázky: „Jaké výrobky vyrábíte: 

minerální voda, mléčné výrobky, jiné (limonády, džusy apod.)?“ 
Tabulka č. 29:  Myslíte si, že nevratné obaly jsou zvýhodňovány v konkurenci s vratnými? 

 

Odpovědi: 
Min. 
vody Mléko Jiné Celkem: 

ANO 5 8 4 17 
 NE 1 2 2 5 

Celkem: 6 10 6 22 

 

 
Graf č. 51:  Myslíte si, že nevratné obaly jsou 
zvýhodňovány v konkurenci s vratnými? 
 

Graf č. 52:  Myslíte si, že nevratné obaly jsou 
zvýhodňovány v konkurenci s vratnými? 

 

Z grafu č.51 můžeme vyčíst, že 83 % výrobců min.vod souhlasí s názorem, 

že nevratné obaly jsou zvýhodněny v konkurenci s obaly vratnými. K tomuto mínění 

se přiklánějí i společnosti mlékárenském (80 %) a kategorie jiných (džusy, limonády aj.) 

(67 %). 

77 % z celkového počtu dotazovaných uznalo, že nevratné obaly jsou v konkurenci 

s vratnými podstatně zvýhodňovány (graf č.52.).
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„Myslíte si, že zálohování plastových lahví může nějak ovlivnit prodejnost vašich 

výrobků?“ (otázka č. 1) 

U této otázky lze názorně vidět rozdíl u výrobců min vod, džusů a jiných druhů 

nápojů, v porovnání s firmami vyrábějícími mléčné výrobky. Mlékárenské společnosti, 

které zálohování obalového materiálu už jednou zažily, a potýkají se s ním dodnes 

u skleněných lahví, tvrdí, a to pravděpodobně oprávněně, že prodejnost jejich výrobků 

nebude nijak ovlivněna zálohováním plastového obalu. Je o tom přesvědčeno 90 % z nich! 

V minulých letech se zálohování obalového materiálu u mléčných výrobků vyplatilo, 

společnost si zvykla odnášet použité skleněné obaly zpátky do obchodu, a když věděli, 

že po vyhození by přišli o těžce vydělané peníze, braly to zodpovědně. Z dlouhodobých 

studují také vyplývá, že podíl odpadu tvořící littering představuje  u skla 7,3 % a u plastu 

to je 11,6 %.  

Až 83 %  společností vyrábějících min. vody a jiné druhy nápojů si myslí, že jejich 

výrobek bude po zálohování plastového obalu znevýhodněn. Níže uvádím názory 

některých výrobců: „Zavedení záloh odmítne spotřebitel! “, „Zvýší se cena produktů.“, 

„Negativní dopad na odbyt.“, „Zvýší se pořizovací cena s nejistým vrácením peněz.“, 

“ Spotřebitelé nepřemýšlejí ekologicky (pohodlnost, zpětná návštěva obchodů, 

skladování)“ atd. Lze vidět, že tyto společnosti, ač s tímto druhem zálohování ještě neměli 

co do činění, tak jej předem zavrhují.  

Co stojí za rozdílnými představami těchto dvou skupin odpovídajících? Pokusím 

se najít na to odpověď. Domnívám se, že společnosti, které se zálohováním mají 

zkušenosti, již vědí, že spotřebitel si na případné, výše uvedené problémy zálohování, 

časem zvykne, a že nezáleží na obalu, ale na obsahu. Společnosti doposud neplnící 

do obalu, který by byl někdy zálohován, si touto zkušeností neprošly, a proto se takovému 

sytému mermomocí brání.  
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„Myslíte, že by se musela změnit Vaše technologie, pokud byste přešli na plnění do 

PLA lahví?“ (otázka č. 2) 

Většina oslovených společností se domnívá, že po přechodu k plnění nápojů do 

PLA lahví, by musely změnit  technologii. Opak je ale pravdou! PLA lahve jsou sice 

vyrobené na jiné bázi než PET lahve, to by však ovlivňovalo pouze výrobce lahví. 

Společnosti, které do lahví plní, si obaly jen odkupují a málokdy je i vyrábějí. Jedinou 

nevýhodu PLA lahví je, že do těchto obalů se nemůžou plnit sycené nápoje, kvůli 

deformačnímu materiálu PLA lahví. Jinak by vše zůstalo při starém, PLA lahve totiž 

nejsou pouhým okem rozeznatelné od PET lahví, mají jak stejný tvar, tak i stejné 

uzavíratelné vičko, také se používají totožné obalové etikety atd. Technologie plnění tedy 

nebude nijak ovlivněna potenciálním zavedením PLA lahví. Právě naopak si myslím, 

že výrobky plněné do PLA lahví budou pro „environmentálně založené“ spotřebitele 

jistým lákadlem, a firma si na tomto obalu může udělat dostatečnou reklamu, jak už se u 

některý firem, které takto výrobek propagovaly, také stalo! Samozřejmě, velkou roli by pro 

výrobce nápojů hrála cena PLA lahví, do kterých by společnosti plnily. Což 

ale nezdůvodňuje nutnost technologické změny uvnitř společnosti. 

Z důvodů výše uvedených se domnívám, že společnosti plnící nápoje o PLA 

lahvích nemají dostatečné informace. Prodej výrobku v PLA lahvi je, popravdě řečeno, 

zatím málo propagovaný. Nakonec by  tedy záleželo především na výrobcích obalového 

materiálu a jejich ochotě vyrábět tento druh ekologického obalu a samozřejmě také na 

konečné ceně výrobku 

 

„Máte dojem, že by PLA lahve mohl vytlačit z trhu PET lahve?“ (otázka č.3)  

Bylo  zajímavé sledovat odpovědí na tuto otázku v závislosti na tom, jaký výrobek 

daná firma vyrábí. Společnosti vyrábějící min.vody zásadně nesouhlasí s možností, že by 

PLA lahve mohl vytlačit PET lahve z trhu. Avšak mlékárenské společnosti nad tímto spíše 

váhají. I u této otázky lze názorně vidět, že mlékárny se asi nejvíce potýkají se změnami 

v obalovém hospodářství. Snad proto, že by je před pár lety ani nenapadlo, že by skleněné 

lahve mohly být vytlačeny PET lahvemi, tetrapakem,atd. U dotazníku jsme se setkávala 

s názory : „ je to jen otázka času“, nebo „ nevím, nemohu posoudit“, nebo radikální 

odpovědi „NE“. 
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U této otázky plnící společnosti, konkrétně 73 % ze všech dotazovaných, 

nesouhlasily s názorem vytlačení PET lahví z trhu PLA lahvemi. S tímto názorem 

se ztotožňují. PLA lahve, dle mého názoru, nikdy nevytlačí PET lahve z trhu. I kdyby cena 

PLA lahví a PET lahví byla  sjednocena, PLA lahve budou vždy jen jakousi doplňkovou 

obalovou surovinou vhodnou jen pro určité druhy výrobku. Mohla by však být 

přinejmenším část umělých hmot vyrobených z ropných derivátů nahrazena plasty 

rostlinného původu! 

„Domníváte se, že spotřebitelé budou ochotni platit více za výrobek s tím, že se jim 

část peněz vrátí zpět ve formě zálohy?“ (otázka č. 4) 

Opět se tady společnosti odkazují na spotřebitele, kteří vrácení lahví a přeněžnou 

fixaci za lahve považuje za obtíž. Vyzdvihla bych společnosti mlékárenské, které mají ve 

spotřebitelích důvěru největší (60 % z nich se domnívá, že spotřebitelé budou ochotni platit 

více). V dnešní době část lahví zůstává pohozena v přírodě, ve městech nebo na černých 

skládkách. Část je nevratně uložena na skládkách či spálena ve spalovnách odpadu 

a jednou z nejhorších cest je spalování těchto obalů v domácích topeništích, při kterém 

se uvolňují do ovzduší nebezpečné látky. Zálohované lahve od piva nikde nevidím, a to 

z jediného důvodu. Spotřebiteli se vyplatí je vrátit v obchodě. Pokud se zálohovaný obal 

dostane nedopatřením na veřejné prostranství, obratem ho někdo sebere a vrátí. Sebraný 

obal pro něj představuje úhradu za úklid prostranství. Zálohované lahve by také byly příliš 

drahým palivem a nikoho by nenapadlo pálit je v kamnech a znečišťovat tak ovzduší, 

znečišťovat přírodu a černými skládky obtěžovat okolí.  

Myslím, že zavedení zálohování obalového materiálu bude pro společnost dosti 

výrazným argumentem pro to, aby PET lahve neznehodnocovaly. O zvýšení cen se 

prozatím jedná. Ceny by se měly zvyšovat následovně: u balené vody, limonád, sycených 

nápojů by se mělo zdražovat o 3,7 %. Pivo, víno a lihoviny by poté s cenou poskočily 

o 1,7 %. Toto zvýšení se však potýká s nemalou kritikou. Podíváme-li se na zkušenosti 

ze světa, cena do zálohování se promítla v míře okolo 0,1 - 2 %.  
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 „Souhlasíte se zálohováním obalového materiálu?“(otázka č. 5) 

Opět zde vidíme markantní rozdíly v názoru, zda zálohovat obalový materiál 

či nikoliv. Bez zálohování nelze zpětně efektivně využít tak obrovská množství 

nápojových PET obalů, ačkoliv byly českými spotřebiteli zaplaceny. Při rozboru současné 

situace dojdeme k možnému řešení: nutno účinně  motivovat obyvatele k maximálnímu 

vracení nápojových obalů, toho však nelze nikdy dosáhnout současnými dvěma způsoby 

sběru, a to "donáškovým" a "odvozovým". Setrvávání na těchto dosud velmi používaných 

způsobech znamená nejen nehospodárnost, není ani slučitelné s nějakým 

"environmentálním" přístupem. Systémy se zálohou dosahují běžně více než 80-ti 

procentní návratnosti ke zpětnému využití recyklací, naopak systémy bez zálohy zachytí 

sběrem pouze kolem 40 procent PET lahví, přičemž při nákupu nápoje spotřebitel zaplatil 

kromě samotného nápoje i za láhev, a to relativně značnou částku, samozřejmě bez 

náhrady. PET láhev nelze srovnávat s jinými plastovými potravinářskými obaly, ani 

kvantitativně (hmotností), ani kvalitativně, myslící spotřebitel má proto zájem, aby dostal 

peníze zpět.  

V Evropě existuje princip odpovědnosti za vznik odpadu, ten spočívá výhradně na 

výrobcích produktů, nikoliv na neadresných cizích výrobcích primárního PET nebo 

preforem (předlisků). Nelze tedy požadovat, aby byla odpovědnost přenášena na stát, obce, 

spotřebitele. Místem odběru by tedy měla být místa jejich nejvyšší tvorby =  vlastní 

produkce. Hypermarkety by měly dostat příležitost ke spoluúčasti na využití 

neobnovitelných zdrojů (a tím podpoře ekologie), přitom navíc touto činností získají velmi 

cenný a pro recyklaci nesrovnatelně kvalitnější materiál, než ze současných sběrných 

popelnic. Současné systémy sběru, kdy občan požaduje "co nejkratší donáškovou 

vzdálenost" jsou neefektivní a neekologické (logistika - svoz). Vytváření množství 

sběrných míst na každém rohu, aby to měl občan blízko, hraje jen na pohodlnost. 

Po zavedení záloh by se ze 60 tisíc tun  PET lahví, které jdou ročně do oběhu, vrátilo až 

55 tisíc tun! 



Bc. ROMANA TOPIARZOVÁ 
ANALÝZA A SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM PLA VERSUS PET LAHVE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2009                                                                                                                                    98 

„Domníváte se, že zákazník by byl ochoten přestat kupovat svůj oblíbený výrobek 

jen kvůli obalu, který by byl ekologicky šetrnější?“ (otázka č. 6) 

Společnosti se u této otázky povětšinou neshodovaly. Výrobci min.vody, přesně 

67 % z nich, se k tomuto názoru nepřiklání, ale plných 90 % mlékárenských společností 

s výše uvedeným souhlasí. Lze tedy dedukovat, že společnosti jsou spíše pro domněnku, že 

zákazníkovi je v podstatě jedno, jaký obalový materiál bude pojímat jeho oblíbený 

výrobek. Tedy za předpokladu, že to neovlivní jeho cenu. Podobné výsledky můžeme 

porovnat přímo se spotřebiteli. U obsahově stejné otázky, zda by spotřebitelé vybírali zboží 

podle toho, v jakém bude obalovém materiálu, byla nadpoloviční většina odpovědí 

respondentů záporná. Tudíž odhad společností vyrábějících minerální vody byl naprosto 

správný. Tedy - skupina spotřebitelů, a je jich nezanedbatelné procento, která by 

se rozhodovala zda si koupí výrobek, který bude v „PETu“ nebo zda si raději připlatí a 

koupí ekologicky šetrnější obal, a to PLA láhev, by se měla podporovat. Protože zrovna 

tato skupina spotřebitelů 100 % třídí, a zajímá se, co se děje dál s, pro někoho 

„nevýznamným“, odpadem! Protože právě tito lidé mohou vysvětlit těm „méně ekologicky 

založeným obyvatelům“ naší planety, že jsme to především my, kdo se bude rozhodovat u 

regálu, kterou cestou povedou naše kroky. 

Zákazníci, kteří kupují specifický výrobek z důvodu, že je jejich oblíbený, jistě 

budou kupovat tento výrobek i při použití jiného, ekologičtějšího obalu. Rozdíl bude 

u segmentace trhu, kde střední a vyšší sociální vrstvy se chovají při výběru nakupovaného 

zboží jinak než lidé z nižších sociálních sfér. Méně majetní občané nejsou fixováni 

na značku či oblíbenost výrobků, ale rozhodují se pouze podle ceny. Tento segment 

přirozeně představuje největší podíl odbytu. 

 

„Myslíte si, že nevratné obaly jsou zvýhodňovány v konkurenci s vratnými?“ 

(otázka č.7) 

Na tuto otázku většina společnosti odpovídala souhlasně, nevratné obaly jim 

připadají zvýhodněny v konkurenci s vratnými. Vysvětlení tohoto názoru bude 

pravděpodobně stejné jako u stejné otázky uvedené výše v této diplomové práci. Tedy, že 

ceny obalů jsou zahrnuty v ceně výrobku, oproti tomu využití nebo likvidaci nevratných 

obalů hradí všichni obyvatelé formou poplatků za svoz komunálního odpadu a že záleží  
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plně na konečném spotřebiteli, jak s tímto druhem odpadu naloží, zda jej dobrovolně 

vytřídí, či odhodí do popelnice jako složku komunálního odpadu. 
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7. ZÁVĚR 

Na základě všeobecně známých skutečností, které vyplývají z vědeckých výzkumů 

a jejichž výsledky jsou podepřeny i výsledky sociologického průzkumu, který byl hlavní 

náplní této práce jsem přesvědčená o tom, že PLA jako obalový materiál, ať již nápojů, či 

jiných produktů, má svoji budoucnost, vzhledem ke svým vlastnostem, ale hlavně 

vzhledem k tomu, že pochází z obnovitelných zdrojů. Je však nutno říci, že celá 

problematika výroby biodegradabilních materiálů má stále mnoho otazníků a omezení, pro 

které nejsou schopny zcela nahradit PET, PE a další plastické hmoty na bázi ropných 

derivátů. Uvažujme například, kdy by se všechny výrobky z PET nahradili PLA. Na první 

pohled dobrý nápad, který zbaví svět záplavy materiálu, se kterým si není schopna sama 

příroda poradit. Jenomže tento nápad brzy narazí na zásadní problém, a to ten, že 

celosvětový objem produkce plodin, ze kterých lze získat škrob na výrobu PLA není 

schopen pokrýt potřebu vstupní suroviny pro tento druh plastu a to ani za přispění 

genetických modifikací, které jsou sami o sobě kontroverzním tématem. Neboli: Budeme 

sice mít plast, které se nám v poměrně krátké době rozloží a nic po nich prakticky nezbude, 

ale musíme zapomenout na potraviny vyrobené z těchto plodin, což jistě nemá šanci na 

úspěch a to nejenom v rozvojových zemích sužovaných hladomorem. Již tento důvod je 

významným limitujícím faktorem pro zavedení PLA jako substitutu PET.  

Nejen v České republice zatím PLA není masověji distribuováno, a než k tomu tak 

dojde, je třeba vytvořit k tomu adekvátní podmínky, jak legislativní, tak praktické. Jelikož 

laik pouhým okem není schopen rozeznat tyto dva druhy plastů, mohlo by docházet k 

jejich promíchání, což představuje problém pro recyklaci obou. Příměs PLA v PETu 

způsobuje snížení jeho kvality při opětovné výrobě. Na druhou stranu PET zase nelze i při 

sebevětší snaze zkompostovat. Proto je nutno vytvořit a zavést oddělený systém sběru a 

seznámit s ním společnost, podobným způsobem jako se seznamovala se separováním 

odpadu na papír, plasty a sklo. Pokud se uvažuje o zálohování je třeba na tuto eventualitu 

připravit sběrné automaty, či vyškolit personál výkupních míst a v neposlední řadě 

vystavět průmyslové kompostárny. 

Realizovaný sociologický průzkum vypověděl, že příslušníci cílových skupin se 

přiklánějí k PLA jako ekologicky šetrnějšímu materiálu, ale jejich úsudek patrně pramení 

z nedostatečné informovanosti, kdy nedomýšlejí všechny okolnosti, které souvisí s jeho 
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uvedením na trh.Tato diplomová práce nemá za úkol odradit společnost od používání PLA 

a vylíčit pouze jeho negativa, pouze se snaží o co nejobjektivnější pohled na tuto 

problematiku a vyvolání diskuze, jestli je ubírání se touto cestou za stávajících podmínek 

výhodné. PLA a PET mohou existovat vedle sebe a za určitých podmínek je možno obojí 

recyklovat, ovšem způsob jejich recyklace bude se od sebe diametrálně liší. 
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