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Anotace 

Bakalářská práce na téma „Vyuţívání sběrového papíru“ seznamuje se způsoby recyklace 

sběrového papíru. Tato práce je rozdělena do čtyř základních kapitol. V první kapitole je 

Legislativa o sběrovém papíru. Druhá kapitola se zabývá tříděním a recyklací sběrového 

papíru. Třetí kapitola je zaměřena na zhodnocení situace ve vyuţívání sběrového papíru v 

ČR a zahraničí. Čtvrtá kapitola uvádí technologie vyuţívající sběrový papír. 

 

Klíčová slova: papír, papírny, recyklace, briketování, mulčovací folie. 

 

 

 

Summary 

Bachelor case study on the subject of „ Use of waste paper“ this helps us fimilarise us in 

different ways of recycling waste paper. This work is dividend into fourth basic chapters. 

In the first charter is Legislation about waste paper. The second charter deals with the 

sorting and recycling of waste paper. The third charter is ained to assess the situation in the 

use of waste paper in the Czech Republic and abroad. The fourth charter is cooling 

technology using recovered paper. 

 

Keywords: paper, paper mill, recycling, briquetting, mulch – laying foil. 
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Úvod 

V dnešní době, je papír běţně uţívaným produktem. Po jeho pouţití, ale vzniká 

odpadní produkt, který je třeba zpracovat a pokud moţno znovu jej vyuţít. Opětovným 

vyuţitím podporujeme recyklaci a šetříme ţivotní prostředí. Díky pokrokům a novým 

metodám, se často recykláty mohou kvalitou rovnat původním produktům a běţný 

spotřebitel nepozná rozdíl, pokud se na něj přímo nezaměří. Přesto jsou v oblasti recyklace 

určité mezery, které by se daly v budoucnosti dobře zaplnit. Zlepšení recyklace by zajisté 

mohlo pomoci i zlepšení třídění odpadu v domácnostech. Pokud o recyklaci nejeví 

odběratelé zájem nebo se k ní nepřistupuje, můţeme papír buď spálit nebo sládkovat. 

Skládkování je ovšem jednou z nejméně výhodných technologii z hlediska ţivotního 

prostředí. Při skládkování vznikají skládkové plyny na bázi methanu a zvyšují tak obsah 

skleníkových plynů. Recyklace přispívá i k ulehčení ţivotnímu prostředí a ovzduší.  

Cílem bakalářské práce je zhodnocení situace ve vyuţívání sběrového papíru v 

ČR a zahraničí a popis jednotlivých technologií vyuţívajících sběrový papír. 
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1. Legislativa 

1.1. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů 

§ 10 

 Předcházení vzniku odpadů  

 

Kaţdý má povinnost předejít vzniku odpadu nebo omezit jeho mnoţství a 

nebezpečné mastnosti. Právnická a fyzická osoba, musí výrobky vyrobit tak aby omezila 

vznik odpadů, které nejdou vyuţít. Ten kdo uvádí výrobky na trh je povinen uvádět 

informace o způsobu vyuţití nebo odstranění nespotřebovaných částí. [1] 

 

§ 11 

Přednostní využívání odpadů 

 

Kaţdý má při své činnosti nebo povinnost zajistit přednostně vyuţití odpadů před 

jejich odstraněním. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vţdy 

přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k ţivotnímu 

prostředí. Uloţením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichţ jiný 

způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro ţivotní prostředí nebo 

pro lidské zdraví. [1] 

 

§ 16 

Povinnosti původců odpadů 

 

Původce odpadů je povinen: zařazovat odpad podle druhu kategorii, zajistit 

přednostní vyuţití odpadu, ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromaţďovat odpady 

podle druhů a kategorií, vést průběţnou evidenci, zpracovat plán odpadového 

hospodářství, předloţit ke kontrole dokumentaci odpadů, platit poplatky. [1]  

V zákoně nás dále zajímají přílohy č. 1 (Příloha zahrnuje rozdělení odpadů do 

skupin Q1 – Q16 .). Příloha č. 3 (Příloha popisuje způsoby vyuţívání odpadů). 

 

 



Kateřina Hladká: Vyuţívání sběrového papíru 

 

2010 Stránka 3 
 

1.2. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. [2] Vyhláška byla novelizována 

následujícími změnami:č. 503/2004 Sb., č. 168/2007 Sb., č. 374/2008 Sb. V následující 

tabulce uvádím jako příklad některé papírové výrobky, kódy jejich zařazení a kategorii. 

 
Tabulka 1: Skupina papíru z katalogu odpadů [2] 

Kód Název Kategorie 

030305 Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru O 

030307 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky O 

030308 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci O 

090107 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra O 

090108 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra O 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

191201 Papír a lepenka O 

200101 Papír a lepenka O 

 

1.3. Zákon o obalech č.477/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 

Účelem zákona je chránit ţivotní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, 

a to zejména sniţováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek. Tento 

zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a působnost 

správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do 

oběhu, při zpětném odběru a při vyuţití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná 

opatření, opatření k nápravě a pokuty [3].  

Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice 

uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů uţívaných v silniční, ţelezniční 

nebo letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské vodní plavbě podle 

mezinárodních smluv, jimiţ je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce 

mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů [3].  
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Tento zákon byl novelizován: 

Změny zákona: č. 274/2003 Sb., č. 94/2004 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 

444/2005 Sb., č. 66/2006 Sb., č.  296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., č 126/2008 Sb. 

1.4. Směrnice MŽP č. 23/2006 s požadavky na propůjčení 
ochranné známky pro ekologicky šetrný výrobek 

 

Papírenské výrobky nasávané z papíroviny jsou tedy výrobky s obsahem 

recyklovaných surovin a jsou opět recyklovatelné. Technologie výroby nasáváním z 

papíroviny, která můţe obsahovat i vlákna nepapírenská (rašelina apod.) je progresivní 

technologií. Poskytuje velké moţnosti nejen v oblasti finálních obalů, ale také v oblasti 

ochranných a fixačních prvků, kde ve spojení s obaly z vlnitých lepenek můţe nahradit 

stále ještě u nás běţný pěnový polystyrén a jiné plasty. Další uplatnění nachází např. v 

oblasti sanitárních a hygienických výrobků. Ve výrobě nasávanou technologií mohou být 

vyuţity i ty skupiny sběrového papíru, které nejsou vhodné pro výrobu standardních 

papírů. Většímu rozšíření výrobků vyráběných nasávanou technologií z papíroviny brání 

především neznalost jejich moţností a nedostatečná ekologická orientace na ekologicky 

šetrné výrobky u uţivatelů. Označení výrobků ochrannou známkou „Ekologicky šetrný 

výrobek“ jistě přispěje ke zlepšení této situace. [4] 

1.4.1. Definice pojmů: 

„Nasávané výrobky, nasávaná technologie – souhrnný název pro výrobní postup a 

výrobky papírenské i nepapírenské povahy, vyráběné na speciálních strojích.“ 

„Papírovina - souhrnný název pro vodnou suspenzi vláken nebo směsi vláken a 

ostatních přísad (plniva, klíţidla, pomocné chemické prostředky apod.), která je vhodná 

pro výrobu papíru a nasávaných výrobků.“ 

„Sběrový papír - je takový papír, karton a lepenka, který se vyskytuje mimo jejich 

výrobní proces po zpracování nebo upotřebení. Sběrový papír se zařazuje do skupin a 

podskupin podle ČSN EN (643) Papír a lepenka – Evropský seznam normalizovaných 

druhů sběrového papíru a lepenky. Kromě standardního spotřebitelského odpadu 

(průmyslového i komunálního) je:  
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a) za sběrový papír také povaţován papír, karton a lepenka a výrobky z nich s 

vadami, které znemoţňují jejich pouţití pro daný účel, získané od externí organizace nebo 

jiné výrobní jednotky téţe organizace bez omezení. O jejich získání musí být předloţen 

ověřitelný doklad.  

b) za sběrový papír také povaţován papír, karton a lepenka a výrobky z nich s 

vadami, které znemoţňují jejich pouţití pro daný účel, získané z vlastní výrobní jednotky 

resp. Daného papírenského stroje, maximálně však do 15 % vlákninové zanášky. Mnoţství  

musí být prokazatelně evidováno.“ [4] 

„Recyklace sběrového papíru - recyklací se rozumí opětné vyuţití těch 

komponentů sběrového papíru, které jsou vhodné pro výrobu nových papírů s obsahem 

sběrového papíru.“ [4] 

„Zesvětlená vláknina (Deinked Pulp, Deinking, DIP) – vláknina získaná 

rozvlákněním a zesvětlováním sběrového papíru.“ [4] 

„Zanáška - souhrn vstupních vláknin a pomocných chemických prostředků 

(PCHP). Udává se v procentech, obvykle na absolutní sušinu vláknin.“ [4] 

1.5. Legislativa použitá při briketování 

Zásadní legislativou v této oblasti je VYHLÁŠKA o stanovení poţadavků na 

kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší č.13/2009 Sb. a NAŘÍZENÍ 

VLÁDY o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší č.146/2007 Sb. 

Podle těchto vyhlášek mají mít brikety z papíru výhřevnost 12 MJ/kg-
1
 v malých 

stacionárních zdrojích. Pro velké zdroje výhřevnost nesmí být niţší neţ 10 MJ/kg-
1
. [5] 
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2. Třídění a recyklace papíru 

2.1. Recyklace papíru  

Všechny odpady směřují na dotřiďovací (neboli třídicí) linku. Linka se skládá ze 

skladovacích hal, dopravníků, samotné linky s obsluhou a z lisů na výrobu balíků. Třídění 

začíná na ruční třídící lince, kde se papír třídí do kategorií. V kategoriích jsou papíry 

podobných vlastností, jednou za čas se slisuje obsah v lisech na velké balíky, ty pak 

směřují ke zpracovatelům. 

Papír roztříděný na noviny, časopisy, kartony, kancelářské papíry atd. odchází do 

různých papíren, které je pouţívají ve výrobě. Nápojové kartony, které se na lince s 

papírem také vytřídí, odcházejí do papíren. Tam kartony rozemelou a získají z nich 

papírovinu, která je velmi kvalitní. Zbytek, obsahující plast a hliníkovou folii, jde buď na 

skládku, nebo na výrobu paliva. Rozemleté nápojové kartony lze také lisovat na stavební 

desky, které se pouţívají například jako ztracené bednění. [6] 

 

 

 

Obrázek 1: Třídící linka na papír [7] 
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3. Zhodnocení situace ve využívání sběrového papíru v 
ČR a zahraničí 

Problém s produkcí papírových odpadů je celosvětový. Hledají se nové moţnosti 

vyuţití odpadů jako druhotnou surovinu. Sběrový papír se vyuţívá v mnoha odvětvích a 

vznikají stále nové technologie pro jeho zpracování. V této části práce se chci zabývat 

problematikou v ČR a zahraničí.  

3.1. Sběrový papír v ČR 

Spotřeba papíru v Česku se za posledních 20 let se zhruba ztrojnásobila. Na 

začátku 90. let spotřeboval jeden obyvatel Česka v průměru 50 kg papíru za rok, v roce 

1997 uţ to bylo 100 kg a v roce 2009 činila roční spotřeba 150 kg na osobu. K nárůstu 

spotřeby papíru přispělo rozšíření kancelářských prostor, větší cenová dostupnost 

kancelářské techniky včetně tiskáren, ale výraznou roli hraje také tištěná reklama. Kaţdá 

domácnost dostává ročně do schránky 15 aţ 20 kg reklamních letáků, zvětšuje se počet 

obalů, zvětšuje se i počet tiskovin rozdávaných zdarma. 

Česko vykazuje největší spotřebu papíru ze všech východoevropských států. 

Spotřebujeme ho ročně o 50 kg na hlavu více neţ například Slovensko. Na druhou stranu je 

to ale stále méně neţ naši západní sousedé. Třeba Němci nebo Rakušané spotřebují kaţdý 

rok ještě o 100 kg papíru na osobu více. [8] 

V roce 1993 bylo k výrobě nových papírů pouţito 144 tis. tun sběrového papíru. 

V roce 2006 dosáhla spotřeba sběrového papíru jiţ 456 tis. tun. Sběrový papír je v 

současnosti jednou ze dvou hlavních surovin pro výrobu papíru a lepenky. Celkové 

vlákninové sloţení při výrobě papírů a lepenek tvoří 45 % sběrový papír, 46 % chemická 

buničina a 9 % dřevovina. Při započtení ostatních látek (plniva) pak poklesne podíl 

sběrového papíru na 42 %. [9] 

V roce 2007 se v papírenském průmyslu recyklovalo v České republice 69 % 

sebraného sběrového papíru. Zbytek se exportoval do zahraničí, zejména do Rakouska, 

Slovenska a Německa (více neţ 240 tisíc tun). Export není problematický, protoţe v 

posledních letech bylo uvedeno do provozu v blízkosti českých hranic několik nových 

papírenských kapacit.  
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Český trh sběrového papíru je velmi perspektivní. Hrozbou pro recyklaci jsou 

však často neodborné státní legislativní zásahy, které mohou recyklaci velmi silně ovlivnit. 

V poslední době jde o podporu spalování biopaliv nebo odpadů obecně. Z pohledu systému 

sběru je hrozbou smíšený sběr, který by ohrozil recyklaci pro výrobu papíru a obalů pro 

styk s potravinami. [9] 

Z dlouhodobého hlediska lze předpokládat, ţe to, co se sebere a upraví pro 

zpracování v papírenském průmyslu, bude v něm recyklováno ať u nás, nebo v zahraničí. 

V současné době sběrový papír zpracovává u nás na dvacet papíren. V níţe uvedených 

obrázcích a tabulce máme k porovnání Českou Republiku a Konfederaci evropských 

papírenských průmyslů [9] 

 

6%

42%
43%

9%

ČR

Plniva a 
ostatní

Sběrový 
papír

Buničina

Dřevovina

15%

41%

43%

1%

CEPI

Plniva a 
ostatní

Sběrový 
papír

Buničina

Dřevovina

 

Obrázek 2: Podíl sběrového papíru při výrobě lepenky v % (v porovnání ČR a CEPI) [9]. 

 

 

Tabulka č. 2: Podíl sběrového papíru ve výrobcích v % (v porovnání ČR a CEPI) . 

Primární výrobek Spotřebitelský výrobek ČR CEPI 

Novinový papír Noviny 52 82 

Obalové materiály Obaly z vlnité lepenky 93 92 

Skládačková lepenka Obaly ze skládačkové lepenky 100 40 

Hygienické papíry Toaletní papír, ubrousky 52 50 
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V ČR se ročně nahromadí 700 tisíc tun sběrového papíru. Tato druhotná surovina 

se z poloviny recykluje v českých papírnách a zbytek se exportuje do papíren v zahraničí. 

Současnou situaci zhoršuje omezení exportu z Evropy do Číny. Důsledkem je zahlcení trhu 

touto surovinou a pokles ceny. Ekonomicky problematický můţe být smíšený papír, který 

vzniká především z komunálního kontejnerového sběru a má niţší jakost neţ papír z 

průmyslových zdrojů. Firmy zabývající se sběrem, tříděním a dodávkami sběrového papíru 

mohou mít v současné době existenční problémy, zároveň můţe klesat sběr papíru, ale při 

oţivení lze očekávat opačný problém. Je otázka, jak chce naše republika splnit stanovené 

závazné procento recyklace sběrového papíru, kdyţ se ţádné nové kapacity na jeho 

zpracování nestavějí. [10] 

Růst výroby papírů a lepenek v ČR v roce 2008 po deseti letech zastavil a to nejen 

z důvodů světové ekonomické krize. Oproti předcházejícímu roku 2007, kdy dosáhl 

rekordní výše 1,023 mil. tun vyrobených papírů a lepenek, došlo v roce 2008 k poklesu 

produkce na hodnotu 924 tisíc tun a to hlavně z důvodu zastavení výroby novinového 

papíru ve společnosti Norske Skog ve Štětí koncem května a zastavením výroby 

skládačkové lepenky v Bělé pod Bezdězem na podzim 2008. Z vyrobeného niţšího 

mnoţství pak bylo přesto vyvezeno téměř 740 tis. tun, tedy plných 80 %. Úhrnná spotřeba 

papírů a lepenek v tuzemsku přitom v uplynulém roce prakticky stagnovala (1,550 mil. t 

oproti 1,557 mil. t v roce 2007), takţe dovozem muselo být zajištěno 1,366 mil. t (v roce 

2007 to bylo 1,365 mil. t). Import je tedy vyšší neţ představuje celková produkce v ČR z 

níţ se uplatňuje jen 20 % na tuzemském trhu. [11] 

Český papírenský průmysl se nadále vyznačuje nevýhodnou skladbou vyráběného 

sortimentu, který obsahuje malé zastoupení papíru náročnějšího z hlediska přidané 

hodnoty. Výstavba a rozšiřování výrobních kapacit v oblasti papírů hygienických a 

grafických byla v minulosti koncipována v rámci Československa hlavně na Slovensku. 

Historicky daná specializace výroby na balicí a obalové papíry v ČR má za 

následek, ţe tyto druhy nemají v tuzemsku dostatečné uplatnění a jsou převáţně vyváţeny. 

Větší část poţadavků na spotřebu papírů a lepenek v tuzemsku, především pak tiskových, 

tak bohuţel musí být pokrývána importy. 

V zemích CEPI tvoří z vyrobených papírů a lepenek grafické papíry cca 50 %, 

papíry balicí a obalové pouze 40 %, a zhruba necelých 10 % papíry hygienické. Skladba 
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vyráběného papíru v ČR se výrazně liší. Z celkové výroby bylo jen 24 % papírů grafických 

a naopak 74 % papírů balicích, obalových a lepenek. Zbylá 2 % tvoří hygienické papíry, 

které musí být rovněţ v poměrně značných objemech dováţeny. 

Statistiky Asociace českého papírenského průmyslu potvrzují poměrně velkou 

spotřebu papíru na jednoho obyvatele. Průměrná spotřeba měla v roce 2004 hodnotu 

129,7 kg, v roce 2007 dosáhla výše 149,9 kg.  

Tuzemská výroba vláknin celkem se v roce 2008 také sníţila o 10 % (702 tis. t 

oproti 780 tis. t v roce 2007) a to především odstavením výroby dřevoviny v květnu ve 

společnosti Norske Skog. Vývozy v této poloţce dosáhly výše 345 tis. t (pokles o 7 %), 

dovozy vláknin pak zůstaly na setrvalé úrovni 181 tis. t (oproti 180 tis. t v roce 2007). 

Velmi významný podíl na zanášce při výrobě papírů a lepenek (43,3 %) má nadále také 

sběrový papír, kterého se spotřebovalo v roce 2008 v papírenském průmyslu 419.282 tun. 

Pokles o 10 % jde rovněţ na vrub zastavení výroby novinového papíru ve Štětí. 

Za rok 2008 dosáhla produkce papírenských výrobků celkem výše 528 tis. t (tedy 

pokles o 2 %) a vlnité lepenky 452.460 t, coţ je o necelá 3 % méně neţ v roce 2007. 

Spotřeba papírenských výrobků v tuzemsku však naopak v roce 2008 stoupla na 561 tis. t 

(tedy o 12 %), u vlnité lepenky zůstalo spotřebované mnoţství na stabilní úrovni 401.659 t 

(oproti 401.487 t v roce 2007). [11] 

3.2. Nové možnosti v papírenském průmyslu 

Do budoucna bude důleţité zajistit nediskriminaci energetických zdrojů a 

vyváţený návrh systémových změn, předejde se tak neefektivnímu zvyšování nákladů 

podniků a odrazování investorů od podnikatelských aktivit v ČR. Jedná se o ohroţení 

dostupnosti základní suroviny – dřeva pro papírenský průmysl, způsobené moţným 

odlivem do výroby energie z obnovitelných zdrojů. Bude se muset zabránit sniţování 

konkurenceschopnosti českých podniků na evropském trhu vytvářením nerovných 

podmínek zbytečným zvyšováním limitů EU, bez odpovídajícího prospěchu na straně 

ţivotního prostředí. Bude nutné pokračovat v diskusi a připravovat takové směrnice, které 

by zamezily špatnému nastavení procesů povolování (EIA, IPPC, atd.), či dalšímu 

rozšiřování integrovaného registru znečišťování (IRZ). 
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Environmentální cíle v papírenském průmyslu je třeba zhodnotit s ohledem na 

jejich ekonomické a sociální dopady. Měly by být nalezeny optimální opatření v 

ekonomice i zaměstnanosti, tak v oblasti ţivotního prostředí. Tento přístup zohledňuje 

princip trvale udrţitelného rozvoje, zaloţeného na dynamické vyváţenosti tří pilířů – 

ekonomického, sociálního a ekologického. Kterékoliv vychýlení jednoho z pilířů vnáší do 

systému rizika. Uvedený přístup hájí český papírenský průmysl společně s ostatními 

členskými zeměmi Konfederace evropských papírenských průmyslů (CEPI). 

Papírenský průmysl soustavně pečuje o sniţování negativních vlivů své činnosti 

na ţivotní prostředí. Všichni rozhodující výrobci uplatňují environmentální systémy řízení. 

Od roku 1992 se téměř ztrojnásobila spotřeba sběrového papíru na výrobu nových papírů, 

avšak zpracování dalšího sebraného mnoţství naráţí na kapacitní limity výrobců papíru. 

Členské podniky Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP) také přijaly jiţ 

počátkem roku 2006 Pravidla k zabránění nelegální těţby dřeva a mají zájem tato pravidla 

rozšířit do celého dřevozpracujícího sektoru českého průmyslu. 

Přes dlouhodobý růst spotřeby papírů a lepenek stále ještě ČR nedosahuje úrovně 

vyspělých zemí EU, dá se však dlouhodobě předpokládat další vzestup tohoto ukazatele, aţ 

do výše spotřeby kolem 200 kg na obyvatele. To by odpovídalo celkové spotřebě v objemu 

zhruba 2 mil. tun za rok. Dosaţení této hranice pouze absolutním nárůstem dovozu se jeví 

jako ekonomicky neefektivní a bylo by ţádoucí situaci přece jenom řešit investicemi 

většího rozsahu. Takové záměry, pokud se u nás vůbec objeví, neboť papírenské odvětví 

patří k investičně mimořádně náročným, se potýkají s u nás obvyklými administrativními 

potíţemi, ale i neochotou občanů akceptovat výstavby nových kapacit. 

Optimistické výhledy papírenského odvětví by přitom měla podtrhovat 

skutečnost, ţe se jedná o odvětví surovinově zaloţené na domácích trvale obnovitelných 

zdrojích, vyuţívající moţností snadné recyklace své produkce a obecně vnímané jako 

environmentálně příznivé. Bohuţel však dosud nebylo dosaţeno konsenzu mezi poţadavky 

ekologických hnutí a ekonomickým zájmem České republiky v oblasti vyuţívání 

obnovitelné suroviny dřeva. [11] 
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3.3. Přehled papíren v České Republice 

Určitý pozitivní zlom v českém papírenském průmyslu nastává aţ po listopadu 

1989, kdy první, krok kupředu udělala privatizace dříve státních podniků. Výraznější 

změny ve výrobě papíru však naznačil aţ vstup zahraničního kapitálu do České republiky. 

Dokladem začínající prosperity podniků se zahraničním kapitálem je vstup švédského 

papírenského koncernu AssiDomän na náš trh. Ten nyní vlastní největší papírnu v České 

republice - Sepap, a. s. ve Štětí. Iniciativou švédů je vybudování nového závodu na výrobu 

vlnité lepenky v Ţebráku. Tento nový závod, který byl postaven s náklady okolo jedné 

miliardy korun, nyní produkuje ročně 80 milionů m
2
 vlnité lepenky. Konkurence v oblasti 

výroby vlnité lepenky začíná být v České republice značná. Svědčí o tom i vybudování 

nového závodu společnosti Thimm Obaly na výrobu vlnité lepenky ve Všetatech, vstup 

rakouského kapitálu společnosti Duropack do Bupacku České Budějovice nebo vznik 

nových výrobních kapacit v nymburské firmě Model Obaly. Další důleţitou firmou na poli 

výroby vlnité lepenky je jistě i Karton Morava. Jeho vlastníkem je pro změnu holandská 

papírenská společnost Kappa Packaging. Mnoţství výrobních kapacit na obaly v České 

republice signalizuje prozatímní soběstačnost. Otázkou však zůstává, jak se projeví 

očekávaný nárůst spotřeby - zda vzniknou nové výrobní kapacity v České republice nebo 

se rapidně zvýší dovoz obalových materiálů. 

Největší oblastí výroby českého papírenského průmyslu je výroba papíru, kartonů 

a lepenek (zde nejsou zahrnuty lepenky vlnité). Výroba v těchto skupinách se blíţí k 

hodnotě 800 tisíc tun ročně, coţ představuje cca 90 % skutečné spotřeby. Z celkového 

objemu výroby zaujímají novinové a grafické papíry asi 36 %, obalové papíry 53 % a 

ostatní 11 %. Tento stav výroby neodpovídá objemu výroby vyspělých zemí západní 

Evropy, kde výroba grafických a novinových papírů dosahuje asi poloviny celkové 

produkce. Jednou z důleţitých komodit papírenské výroby České republiky jsou balicí 

papíry, u kterých se roční produkce stále výrazně zvyšuje (za rok 1998 bylo vyrobeno 

   182 tisíc tun balicích papírů). Tyto papíry jsou z velké části (přibliţně z 90 %) určeny pro 

export. 
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Zcela samostatnou kapitolu produkce tvoří papírenské výrobky a vlnité lepenky. 

Mnoţství výroby v oblasti papírenských výrobků je v posledních letech poměrně ustálené 

(meziroční přírůstek výroby se pohybuje okolo 2 aţ 3 %). Také výroba vlnité lepenky v 

posledních dvou letech udrţuje setrvalý stav. Vzhledem k tomu, ţe vlnitá lepenka není 

příliš předmětem exportu, je stav výroby odvozen především od skutečné spotřeby. [12] 

3.4. Zpracovatelé, kteří se věnují recyklaci papíru. 

3.4.1. Papírna APIS, s.r.o. Česká Kamenice 

Společnost Papírna APIS, s.r.o. byla zaloţena v roce 2005. Navazuje na tradiční 

výrobu papíru v České Kamenici. Výrobní program papírny je zaměřen na zpracování a 

recyklace sběrového papíru a následnou výrobou papíru balícího a šedáku pro kartonáţní 

výrobu. Standardní produkce papírny je vyráběna v gramáţích od 80 -120 g/m
2
, při 

maximální šíři 260 cm na pracovním stroji. Na přání zákazníka je moţné role převíjet na 

různé dutinky (76 a 100 mm) i šíře (min. 800 mm) při maximálním návinu 1200 mm. 

Nepřetrţitý provoz papírny umoţňuje měsíční produkci aţ 1500 t vyrobeného papíru. [13] 

3.4.2. Papírna Vltavský mlýn, a.s. 

Nejnovější etapa historie výroby papíru a lepenky v Loučovicích začala 1. únorem 

1992 vznikem akciové společnosti JIP-Papírny Vltavský Mlýn Loučovice a.s., jako dceřiné 

společnosti holdingu Jihočeských papíren, a.s. Větřní a pokračovala první vlnou kuponové 

privatizace, ve které byla společnost privatizována, přičemţ dominantními vlastníky se 

staly zejména významné české a slovenské banky. 

Hlavním produktem ve výrobním programu jsou především hygienické výrobky, 

které navazují na více neţ šedesátiletou tradici výroby papírových ubrousků. Patří k nim i 

výroba toaletních papírů s významným podílem recyklovaného papíru. 

Jako další produkce v tomto sortimentu, je výroba hygienických kapesníků a 

papírových utěrek. Veškerý papír na tyto finální výrobky si společnost vyrábí sama na 

papírenském stroji s měsíční kapacitou cca 1000 tun. Všechny výrobky obdrţely známku 

"Ekologicky šetrný výrobek". 
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Produkty: Toaletní papíry, kuchyňské role, hygienické kapesníky, kosmetické kapesníky, 

papírové ubrousky, toaletní papíry a čistící role, ručníky, balicí papíry. [14] 

3.4.3. Brněnské papírny, s. p.  

Podnik se zaměřuje na výrobu papíru, kartonu a lepenek a patří k předním českým 

producentům v této oblasti. Podnik je významným zpracovatelem sběrového papíru, čímţ 

přispívá k ochraně ţivotního prostředí. Většina obchodních případů se týká prodeje 

recyklovaného papíru, coţ je materiál, který se pouţívá především v obalové technice. 

Dále vyrábí papír pro výrobu vlnité lepenky a poskytuje i sluţby týkající se přepracování 

papíru. Brněnské papírny jsou podnik s mnohaletou tradicí a zaujímají významnou pozici v 

papírenském průmyslu. 

Produkty: strojní lepenka, slepovaná lepenka. [15] 

3.4.4. Papírny Brno, a.s. 

 

PAPÍRNY BRNO a. s. je podnik s dlouholetou tradicí v oblasti výroby 

papírenského zboţí pro školu a kancelář a je členem KRPA Holding, silné středoevropské 

obchodní skupiny. PAPÍRNY BRNO a. s. je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů 

výrobků z recyklovaných materiálů, čímţ sleduje společenský trend posledních let a 

výrazným způsobem tak přispívá k ochraně ţivotního prostředí. 

 Produkty: 

Školní sešity: Školní sešity vyrábí z bezdřevého i recyklovaného papíru, ve 

formátech A4, A5 a A6 s různými druhy liniatur. Mezi kancelářské pomůcky vyráběné ve 

firmě dále patří: poznámkové bloky, záznamní knihy, záznamníky, zápisníky. 

Mezi zajímavé výrobky, na jejichţ výrobu bylo vyuţito taktéţ recyklátů patří: 

lepenkové bubny, lepenkové kbelíky, lepenkové trubice. [16] 
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Obrázek 3: Produkce školních potřeb [16] 

 

3.4.5. PAPOS, v.o.s.  

Firma PAPOS v.o.s. vznikla v roce 1992 a v původním areálu továrny 

Západočeských papíren s. p, závod Ostrov, pokračuje ve stoleté tradici výroby lepenky a 

strojní hadrové lepenky. Materiálem pro výrobu lepenky jsou čistě druhotné suroviny - 

sběrový papír a sběrový textil, coţ při spotřebě 13000 tun surovin za rok činí z firmy 

PAPOS v.o.s. celostátně významného recyklátora a zpracovatele odpadů. Mezi nejčastější 

způsoby vyuţití lepenky patří: výroba izolačních pásů, podkladový materiál pod koberce, 

lina a plovoucí podlahy, ochrana podlah proti znehodnocení při stavebních úpravách, 

prokladový materiál. Mezi klíčové vlastnosti lepenky patří savost, schopnost izolace – 

tepelná, zvuková, proti otřesu, prodyšnost a tvarová stálost. Lepenkové pásy nejsou lámavé 

a neobsahují trhliny ani spoje [17] 

3.4.6. Huhtamaki Česká Republika, a. s. 

Huhtamaki Česká republika, a.s. je členem nadnárodní skupiny Huhtamaki, výrobce 

a dodavatele obalů pro potravinářský a spotřební průmysl. Pro výrobu obalů pouţívá firma 

na území České republiky speciální technologii zpracování recyklovaného papíru - výrobu 

obalů z nasávané kartonáţe. 
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V nabídce firmy je mnoho kategorií na výrobu nejrůznějších obalů jako obaly na 

vejce, obaly na ovoce a zeleninu, drţáky na nápoje. 

Obaly na ovoce a zeleninu: Firma reaguje na poţadavky zákazníků, kterým, je obal 

určen. Drţí se při tom základních poţadavků (prodlouţení skladovatelnosti ovoce a 

zeleniny při zachování čistoty a nezávadnosti potraviny). 

Produkty 

 Misky na ovoce (jahody, rybíz, maliny a jiné bobuloviny a peckoviny)  

 Misky na ovoce nebo zeleninu (rajčata a jiné větší plody)  

 Tácky na ovoce a zeleninu  

 Tácky s lemem, který fixuje balené plody na podloţce  

 Podloţky na melouny, jablka a jiné ovoce 

 

Obrázek 4: Ukázky obalů na ovoce a zeleninu [18] 
 

 

 Drţáky na nápoje: drţáky na nápoje nejčastěji odebírají fast – food 

občerstvení. Drţáky se vyrábějí z nasávané kartonáţe, usnadňují tak 

manipulaci s nápoji. Výhodou těchto drţáků je snadná manipulace s více 

nápoji. Díky tomu se zrychlí obsluha. Drţáky na kelímky jsou vyrobeny z 

100% recyklovaného papíru a jsou zcela rozloţitelné. [18] 
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Obrázek 5: Držáky na kelímky [18] 

3.4.7. Papírny Větřní, a.s. 

Papírny Větřní, a. s. jsou jedním z největších výrobců papíru v ČR. Věnují se výrobě 

tiskových papírů, balících papírů. Všechny výrobky jsou vyráběny buď z primárního nebo 

plně recyklovaného vlákna. 

 Produkty 

Tiskové papíry: jsou určeny pro tisk časopisů a katalogů, je také pouţíván na výrobu 

reklamních tiskovin. Základem kvality je tuzemské dřevo, buničina a kaolin. Papír je plně 

recyklovatelný. 

 

 

Obrázek 6: Tiskový papír [19] 

 

o Balící papír: balící papíry mají několik řad produktů. Jsou do nich rozděleny 

podle svých charakteristických vlastností a podle účelu vyuţití. [19] 
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Obrázek č. 7:Řada produktů [19] 

 

4. Technologie využívající sběrový papír 

Spalování starého papíru je za určitých předpokladů podobné spalování biomasy. 

Při optimálním spalování se vytváří pouze oxid uhličitý, který je opět spotřebován v 

průběhu růstu nové biomasy díky fotosyntéze. [20] 

4.1. Briketování 

Jako vstupní materiál pro biobrikety se vyuţívají kartony, sběrový papír, papírové 

odřezky z výrob. Spalováním papíru můţeme získat z 1 kg sběrového papíru 12-15 MJ 

energie. Je velmi důleţité pro spalování vybrat správný papír s minimálním obsahem 

plnidel a barviv. Pro spalování jsou nevhodné především reklamní letáky a časopisy, které 

jsou natisknuty na zčásti umělém papíře a barviva obsahují těţké kovy. Křídové papíry 

obsahují hodně plnidel (jemný mramorový prach nebo síran barnatý), které vytvářejí velké 

mnoţství popela. Nejvhodnější pro briketování jsou kartony a novinový papír.  

Balicí papír bývá někdy potaţen vrstvou polyetylenu, který výrazně zvyšuje 

výhřevnost papíru. Tento malý obsah polyethylenu není závaţný problém pro vlastní 

spalování. Největší výrobce nápojových kartonů Tetrapak má schválenou jako alternativní 

technologii recyklace moţnost spalování nápojových kartonů v průmyslových teplárnách. 

[20] 
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Obrázek 8: Briketovací lis BrikStar 25 až 400 [21] 

 

Typy BrikStar 25 aţ 400 mají plné vybavení jiţ ve standardní výbavě – čidlo, 

vyhrnovací fréza, šnekové podávání, moţnost výběru násypek 1 aţ 3m
3
. Řidící systém a 

software je navrţen tak, aby lis zvládl bez nároků na zásah obsluhy co nejvíce překáţek 

pro svoji práci. Jedná se především o udrţení optimálního dávkování pro různé varianty 

materiálu a hlavně při změnách vlastností materiálu, kdy zpracováváme hrubé hobliny a 

následně jemný prach či piliny. Další nástavec na násypku 1 - 3 m
3
 je nutné konzultovat 

kvůli posílení vyhrnovací frézy. BrikStar 25 a 50 není standardně vybaven chladičem oleje 

pro celodenní provoz. Chladič oleje je moţné kdykoliv doplnit. Můţeme lisovat materiály 

jako: piliny, hobliny a prach ze dřeva, drcené energetické rostliny, řepkovou slámu, 

pazdeří, drcený papír, papírový prach, textilní vlákna. [21] 

4.1.1. Zájem investorů o briketování 

Současné zvyšování cen energií a propad cen starého papíru je důvodem 

obnoveného zájmu investorů o technologii výroby papírových briket. Společnost Briklis, s. 

r. o., dodává briketovací lisy BrikStar pro lisování odpadu z papíru do celé Evropy. V 

České republice jsou briketovací lisy zařazeny do výrobní linky u několika společností 
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produkujících papírový odpad – Westvaco, CPI Moravia Books a dalších, které vyrábějí 

papírové brikety pro výrobu paliva. Zajímavostí je, ţe technologie briketování se pouţívá 

pro zvýšení účinku skartace dokumentů. Ve všech pobočkách České národní banky jsou 

nainstalovány lisy BrikStar pro lisování vyřazených rozdrcených bankovek.  

Briklis, s. r. o., nabízí pro briketování papíru sedm typů briketovacích lisů s 

různým hodinovým výkonem. Výhodou konstrukčního řešení briketovacího lisu BrikStar 

je, ţe lis je schopný bez úprav kromě papíru lisovat i suchý dřevěný odpad z truhlárny 

nebo suchou drcenou slámu. Důleţitou podmínkou pro úspěšnou výrobu briket je velikost 

materiálu, která by neměla přesahovat rozměr 20 x 20 mm.  

Výhodou papíru je, ţe pro briketování není jeho vlhkost tak důleţitá jako při 

briketování dřeva. Brikety je moţné vyrábět i z vlhkého materiálu. Vysoká vlhkost je však 

neţádoucí z hlediska výhřevnosti, která se výrazně sniţuje se stoupajícím obsahem vody v 

materiálu. [21] 

 

 

Obrázek 9: Vzhled briket ze směsného papíru [20] 
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Obrázek 10: Vzhled briket se liší podle použitého papíru [20] 

 

4.1.2. Úspory při použití briket z papíru 

Cena vhodných lisů začíná na cenách okolo 200 tis. korun. Budeme-li 

předpokládat, ţe za topení ušetříme ideálně 20 tis. ročně (neuvaţujeme náhradní díly pro 

lis), vidíme, ţe investice se začne vracet za deset let. [22] 

 

 

Obrázek 7: Lis na výrobu briket [23] 
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4.1.3. Výsledky spalování briket 

Výsledky zkoušek spalování briket ze směsného papíru jsou snadno splnitelné 

podle legislativy při briketování popsaných níţe. Emisní limity podle uvedených výsledků 

zkoušek vyhovují limitům ve vyhlášce. [5] 

 

Tabulka č. 3: Emisní faktory na kg paliva. 

Označení 
 Sloučenina  

CO [g/kg] NOx [g/kg] SO2 [g/kg] TOC [g/kg] TZL [g/kg] 

papírové brikety 8,1 0,9 <0,1 1,0 0,30 

brikety papír-uhlí 9,8 1,2 <0,1 0,9 0,16 

brikety papír-dřevo 23,0 0,6 <0,1 3,0 0,21 

papírové pelety 95,0 4,7 <0,1 20,9 0,14 

pelety papír-uhlí 140,0 1,2 <0,1 26,0 0,31 

dřevěné brikety 34,0 0,7 <0,1 3,5 0,75 

 

V uvedené tabulce jsou hodnoty výhřevnosti a emisní hodnoty porovnávaných 

paliv – briket. Jako papír byl pouţit směsný papír, tj. vytříděný komunální odpad a 

pilinové brikety, které jsou běţně dostupné v obchodní síti. Vysoká škola chemicko-

technologická v roce 2005 prováděla spalovací zkoušky paliv na bázi odpadního papíru. 

Došla k závěru, ţe emisní faktory alternativních paliv na bázi starého papíru jsou podobné 

hodnotám získaných při spalování dřevěných briket. Testovány byly brikety ze směsného 

papíru z třídírny komunálního odpadu. Brikety se stápěly v kotli o výkonu 24 kW.  

Z výsledků je zřejmé, ţe papírové brikety velice dobře obstojí jako palivo, neboť 

emisní hodnoty jsou podobné a v některých ohledech i příznivější neţ u porovnávaných 

dřevěných briket. 

Brikety byly zkoušeny u předních výrobců kotlů v České republice. Například 

výrobce kotlů ATOMA – tepelná technika, s.r.o. měřil emise u papírových briket na jejich 

upraveném kotli a ty jsou mimořádně příznivé, splňují násobně nejpřísnější švýcarské 

předpisy. Podle jejich vyjádření jsou tyto parametry velmi dobré a umoţňují provoz kotle s 

účinností 92 – 94%. [5] 

 

 



Kateřina Hladká: Vyuţívání sběrového papíru 

 

2010 Stránka 23 
 

4.2. Peletizace 

Postup výroby pelet z odpadního papíru je v zásadě shodný s postupem při 

redukci briket s tím rozdílem, ţe pro výrobu pelet byl pouţit rotační vytlačovací lis s 

matricí o průměru 8mm. Aglomerace byla prováděna pouze bez předehřevu (při teplotě 

  20 °C). Vzhledem k tomu, ţe při tomto způsobu aglomerace je dosahováno niţších tlaků 

(do cca 5Mpa), je nutné poţití pro aglomeraci s daleko vyšší vlhkostí neţli u vysokotlaké 

aglomerace (cca. 30 - 45 hm. %). Vyráběny byly pelety ze směsného odpadního papíru a 

papíru s přídavkem hnědouhelného prachu. [24] 

4.3. Využití papíru při výrobě mulčovacích folií 

Vyuţití sběrového papíru šetří čistotu vod, energii a dřevo. Současné technologie 

umoţňují výrobu široké škály zboţí z recyklovaného papíru. Netradiční způsob vyuţití 

odpadového papíru nabízí novozélandská technologie na výrobu umlčovacích rohoţí, která 

za týden zpracuje zhruba 9 tun odpadového papíru. Mulčovací rohoţe EkoCover jsou 

primárně vyrobeny z pouţitého kancelářského papíru. Tyto rohoţe jsou určeny pro pouţití 

v zemědělství či v zahradnické tvorbě, kde zabraňují růstu plevelů a udrţují vláhu, zejména 

při plošném pouţití dokáţí také sníţit erozi půdy. Pro své zcela organické sloţení lze tyto 

rohoţe aplikovat na půdu a po uplynutí funkční ţivotnosti je na půdě nechat. Rohoţe se 

časem zcela rozloţí a půdu tak obohatí o cenný humus. 

Technologie na výrobu rohoţí EkoCover se nyní nachází uţ i v České republice. 

Středočeská společnost VUC Services spol. s.r.o. se sídlem na Kladně tuto technologii 

zakoupila a v průběhu pár týdnů spustí zkušební a následně plný provoz. [25] 
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Obrázek 8: Mulčovací folie [25] 

 

Obrázek 13: Plantáž s použitím mulčovací rohože [25] 
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4.4. Využití sběrového papíru při výrobě potištěných 
skládaček – kartonáží z lepenek 

Potištěné skládačky jsou spotřebitelské obaly vyráběné z tenkých, dobře 

potiskovatelných lepenek. Jejich předností je, ţe jsou dodávány ve sloţeném stavu nebo 

jako skládatelné přířezy. Ve srovnání s jinými prostorovými obaly zaujímají ve sloţeném 

stavu velmi malý prostor, přibliţně dvacetinu svého objemu. To je výhodné pro dopravu, 

manipulaci a skladování. Do prostorového stavu se rozkládají teprve při plnění zboţím a 

uzavírají se zpravidla klopovými uzávěry nebo víky. 

Skládačky jsou nejrozšířenějšími spotřebitelskými obaly pro balení zejména 

potravinářského zboţí (cigaret, léčiv, kosmetických výrobků, pracích prášků, spotřebních 

chemických výrobků i průmyslového zboţí, potřeb pro domácnost, hraček, 

elektrospotřebičů a dalšího zboţí.) Samoobsluţné formy obchodu, ve kterých plní funkci 

prodavačů, kladou na jejich grafickou úpravu a kvalitní potisk stále vyšší nároky. [26] 

4.4.1. Materiály používané na výrobu potištěných skládaček – 
kartonáží z lepenek 

Tradičním materiálem je lepenka chromonáhrada s plošnou hmotností 250 aţ 

500g.m
-2

. Horní vrstva lícové strany je z bělené buničiny a má plošnou hmotnost 70 aţ 

80g.m
-2

. Spodní vrstvy jsou z bílé dřevoviny případně s přídavkem lépe vytříděných druhů 

sběrového papíru nebo nebělené sulfitové buničiny. Vnější vrstva nesmí obsahovat 

nečistoty, musí být hladká a musí mít vysoký stupeň bělosti. 

 Bílo-bílá lepenka o plošné hmotnosti 250 aţ 600g.m
-2

, jejíţ lícová strana je 

z nebělené sulfitové buničiny s přídavky vláken z bílého sběrového papíru. Spodní 

strana obsahuje dřevovinu a v menším mnoţství buničinu, nebo vlákna vytříděného 

bílého sběrového papíru. Pouţívá se k výrobě méně náročných skládaček. 

 Bílo – šedá má plošnou hmotnost 250 – 500g.m
-2

 nebo aţ 700g.m
-2

. Lícová, 

přírodně bílá strana je z nebělené sulfitové buničiny. Spodní strana obsahuje vlákna 

dřevoviny a hlavně netříděného sběrového papíru. Její barva je šedá. Pouţívá se pro 

výrobu podřadnějších skládaček. Šedá vrstva vyrobená ze sběrového papíru se 
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nemůţe pouţívat k balení potravin, zejména v případech, kdy vnitřní stěna 

skládačky přichází do přímého styku s potravinou. 

 Natíraná skládačková lepenka se pouţívá v plošné hmotnosti 230 aţ 450g.m
-2

. Její 

povrch se zušlechťuje bílým pigmentovým nátěrem s pojidly. Nátěr dokonale 

zavírá povrch, poskytuje hladkost a bělost umoţňující kvalitní reprodukci i 

náročných grafických úprav. Horní natíraná vrstva je ze sulfitové nebo sulfátové 

buničiny. Spodní vrstva obsahuje nebělenou buničinu, dřevovinu a vlákna z bílého 

sběrového papíru. Pouţívají se i natírané lepenky bílo-šedé, jejichţ spodní vrstva je 

ze sběrového papíru. 

 Potravinářské kartóny se pouţívají v plošné hmotnosti 220 aţ 400g.m
-2

 jako 

jednovrstvé nebo dvouvrstvé, natírané a nenatírané. Vyrábějí se z bělené buničiny. 

Pouţívají se zejména na obaly pro cigarety, kosmetiku, cukrovinky apod. Lze je 

zušlechťovat vrstvením polyetylénu nebo polypropylénu pro výrobu speciálních 

druhů skládaček na balení mraţených potravin, obalů na předvařené pokrmy apod. 

 Sulfátové kartóny bílo – bíle nebo bílo-přírodní mají plošnou hmotnost 150 aţ 

250g.m
-2

. Jsou určené zejména na polepování dvouvrstvé vlnité lepenky potištěnou 

krycí vrstvou při výrobě skládaček z vlnité lepenky s velmi jemnou vlnou 

(mikrovlnné lepenky). [26] 

4.5. Foukaná izolace s přídavkem sběrového papíru  

V České republice existuje zařízení, které dokáţe ze sběrového papíru vyrábět 

tepelné izolace nebo izolační nástřiky na stavební konstrukce, stroje TAJFUN jsou 

jedinečné ve foukání nástřiku. V zahraničí se dokonce papírenská vlákna přidávají do 

asfaltových směsí, které se nanášejí na silnice. Takový asfalt prý více odolává zimním 

posypům. Existují i moţnosti organické recyklace. Vybrané druhy sběrového papíru se 

mohou míchat s prasečí kejdou a kompostovat. Takový kompost je velmi vhodný pro 

pouţití na zemědělské půdě. Pouţití sběrového papíru je velmi rozmanité, přičemţ se 

vyuţívá zejména jeho přirozených vlastností. Velkou výhodou je, ţe lze rozloţit přírodní 

cestou. [27] 
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4.5.1. Tepelně – izolační vlastnosti celulózové izolace 

Vlastnosti izolace jsou dány třemi hlavními důvody: 

a)Velmi nízká tepelná vodivost celulózového vlákna. 

b)Nepatrné proudění vzduchu podmíněné hustotou této izolační hmoty. V praxi to 

znamená, ţe papírové vlákno, které je méně pevné, neţ minerální nebo skleněné 

vlákno, a které navíc není rovné, vytváří podstatně hustší hmotu, neţ je tomu u 

minerálních nebo skleněných vláken. A protoţe celulóza má jako hmota podstatně 

niţší objemovou hmotnost, vykazuje i výsledná izolační hmota při vyšší hustotě 

podstatně niţší objemovou hmotnost. Hustota této izolační hmoty tak zajišťuje 

minimální proudění vzduchu, a tím daleko menší ztráty tepelné energie.  

c) Dobrá izolační vlastnost nepatrných částeček obsaţeného vzduchu. Díky velké 

hustotě vláken v izolační hmotě jsou i částečky vzduchu v této hmotě obsaţené 

podstatně menších rozměrů, neţ je tomu u minerálních nebo skleněných rohoţí. 

Tyto částečky vzduchu jsou navíc od sebe odděleny vlákny, která mají podstatně 

niţší tepelnou vodivost. 

Výsledným efektem je izolační hmota, která vykazuje podstatně lepší tepelně 

izolační vlastnosti, neţ izolace na bázi minerálních nebo skleněných vláken. [28] 

4.5.2. Přísady v izolaci Tempelanu 

Základní přísady Tempelanu jsou tři: 

 borax 

 kyselina boritá 

 hydroxid hlinitý 

Protoţe rozvlákněný papír velmi dobře hoří, je třeba papírové vlákno při výrobě 

Tempelanu ošetřit, aby se zvýšila jeho odolnost proti ohni. Rovněţ je třeba vlákno upravit 

tak, aby se zajistila odolnost proti plísním a houbám, aby izolace odpuzovala hmyz a jiné 

drobné hlodavce a tím se zamezilo jejich negativnímu působení na Tempelanu. Směs 

přísad je do výrobní linky dávkována souběţně s papírovou hmotou. Ve „finišéru“ je 

papírová drť rozvlákněna a současně je do vláken vpravena směs přísad. V průběhu tohoto 

procesu se jak papírové vlákno, tak i směs přísad prudce krátkodobě zahřejí. Prudký růst 
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teploty způsobí lepivost přísad, které dokonale přilnou k papírovému vláknu. Tyto přísady 

jsou vpraveny do vláken kontinuálně v průběhu finální fáze výrobního procesu – spolu s 

finálním rozvlákněním papíru se do papírového vlákna vpraví, takţe je v podstatě nemoţné 

je opět od sebe oddělit. [28] 

4.5.3. Ekologické dopady používání celulózové izolace 

Pozitivní dopady celulózové izolace na ţivotní prostředí jsou ohromující.  

a) Na výrobu 1 tuny celulózové izolace Tempelan se spotřebuje 150 x menší mnoţství 

energie, neţ je potřeba na výrobu izolací na bázi například skleněných nebo minerálních 

vláken. To s sebou přináší výrazně niţší mnoţství vypuštěného CO2. Celulózové vlákno 

není třeba tavit atd. Dnes je jiţ známý fakt, ţe minerální nebo skleněná izolace při své 

výrobě vypustí do ovzduší více CO2, neţ za svoji ţivotnost ušetří na úsporách tepla. 

b) Celulózová izolace Tempelan má o 40% vyšší účinnost ve stavbě, neţ mají izolace na 

bázi skleněných nebo minerálních vláken.  

c) Výsledkem těchto vlastností je skutečnost, ţe pozitivní deficit je 120 tun CO2 na jeden 

jediný dům. 

d) Celulózová izolace Tempelan neobsahuje formaldehyd. Při pokládání kaţdé izolace 

můţe dojít ke vdechnutí jejího vlákna. Celulózové vlákno se rozloţí a přirozenou cestou 

vyloučí – na rozdíl od vlákna z izolací na bázi skleněných nebo minerálních vláken, jejichţ 

vlákno zůstává v dýchacích cestách aţ 35let. [27] 
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4.6. Využití sběrového papíru na výrobu obalu vajec  

Výhody nasávané vlákniny spočívají především v ekologickém výběru materiálu 

– papírovina je vyráběna ze 100% sběrového papíru. Principem technologického postupu 

je vakuové tvarování nasáté suspenze sítovými formami. [29] 

 

 

Obrázek 9: Recyklovaný obal na vejce [29] 

4.6.1. Atraktivní úprava  

Na našem trhu se pouţívají obaly z nasávané vlákniny i z plastů. Oba typy 

můţeme zatraktivnit potiskem či etiketou. Komplexní program balení čerstvých vajec 

FRESH FOODS zahrnuje širokou škálu balení, obaly se neliší jen počtem balených vajec, 

ale hmotnost vajec ovlivňuje rozměr obalu. Hmotnostní kategorie jsou specifikovány podle 

velikosti vajec – od hmotnosti menší neţ 53g aţ po více neţ 73g (velikosti S, M, L, XL). 

Vlastní spotřebitelské obaly mohou být vyráběny pro 6, 10 či 15 vajec. Vedle těchto 

klasických balení někteří výrobci nabízejí i balení po čtyřech vejcích. Příkladem 

takovéhoto balení je fialově probarvený obal z nasávané vlákniny s etiketou na vejce 

Milka.  

Na klasická vejce jde vyrobit obal z nasávané vlákniny, dokazuje např. ocenění 

Obal roku 2005, které obdrţela firma Huhtamaki. Hladkou formou a kvalitním potiskem 

evokuje čistotu vajec. Stala se také prvním obalem na vejce na evropském trhu.[29]  
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4.6.2. Nasávaná vláknina z Huhtamaki  

Závod Huhtamaki v Přibyslavicích vyrábí a dodává obaly z nasávané vlákniny 

zhruba ve třech kategoriích – krabičky a proloţky na vejce, misky na ovoce a zeleninu a 

drţáky na nápoje. Základem pro výrobu je vysoce homogenní papírová hmota sestávající z 

recyklovaného vlákna a vody. Hlavní součástí výrobního zařízení je rotační nasávací buben 

s kovovými (hliník, bronz nebo epoxidové pryskyřice s hliníkem) formami. Tyto formy 

jsou potaţeny velmi jemnou síťovinou. Hladkost povrchu obalu je ovlivněna právě 

jemností textury síťoviny. Formy (obvykle v počtu osm, existují však i výrobní zařízení na 

šest forem) jsou osazeny po obvodu bubnu. Jsou obvykle vyměnitelné. Buben můţe být 

osazen i rozdílnými sadami forem (aţ čtyři), čímţ je moţné dosáhnou zefektivnění 

kapacity stroje u některých zakázek. Buben je ponořen do nádrţe s rozvlákněnou 

papírovinou (můţe být zaklíţená nebo i obarvená). Konzistence této vláknité suspenze je 

necelé 1%. Suspenze je vakuově nasávaná postupně do jednotlivých forem. Pevná 

podloţka formy obsahuje odtahové kanálky, kterými se odvádí voda během jednotlivých 

fází pohybu při vynoření formy z nádrţe. Při dosaţení přibliţně 25 % sušiny je mokrý obal 

snímám snímacím zařízením, coţ je v podstatě negativní celulózový obal. Dopravníkem je 

pak dále veden do sušicí sekce. Sušárny mohou být parní nebo kombinované (plyn – 

elektřina). Po dosušení v těchto sušicích tunelech výrobek by měl obsahovat cca 92 – 95 % 

sušiny. Následuje povrchová úprava, potisk a balení a expedice. Povrchová úprava se týká 

hlavně barvení a přelisování. Při vícenásobném přelisu je povrch mnohem hladší.  

Popisovaný rotační způsob výroby je sice nejběţnější při výrobě obalů z nasávané 

vlákniny, ale není jediný. Při výrobě se pouţívají i horizontální a vertikální stroje. U 

horizontálních strojů je papírovina nasávána zdola nebo shora, u vertikálních z boku. 

Horizontální stroje jsou v současnosti běţnější. Kovové formy jsou na stroji obvykle 

upevněny v počtu 2 + 2 (proti sobě na protilehlých stranách zařízení). Zařízení tedy v 

nádrţi při nasávání učiní vratný pohyb. Po překlopení formy do původní polohy (v 

horizontální ose) následuje opět snímání negativní protiformou a doprava do sušicí 

komory, boxu nebo tunelu. [29] 
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5. Závěr 

Poté co jsem se věnovala problematice týkající se recyklaci v papírenském 

průmyslu, mohu potvrdit, ţe recyklace je velmi účinná metoda jak šetřit ţivotní prostředí. 

Technologie jdou stále kupředu a nacházejí se nové příleţitosti jak tento odpad vyuţívat. 

V práci jsem se zaměřila hlavně na papírové recykláty a některé technologie zabývající se 

recyklací papíru. Dále jsem uvedla legislativu která je úzce spojená s recyklací a výkupem 

papíru. Sběrové papíru je široké mnoţství, vyrábí se z něj brikety, pelety, mulčovací fólie, 

foukaná izolace, papírové lepenky, potištěné skládačky – kartonáţí z lepenek, celulózové 

izolace a obaly na vejce. V dnešní době je podle mě málo papíren, které se zabývají 

recyklací sběrového papíru. Řešením by mohla být částečně změna legislativy nebo vyuţití 

sběrového papíru v jiných sférách neţ dosud. 
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