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Anotace 

V bakalářské práci se pojednává o moţnostech a zpŧsobech recyklace odpadu 

z plastu. U jednotlivých druhŧ recyklace jsou vyjmenovány a popsány technologie pro ně 

charakteristické. Zahrnuje přehled hlavních běţně vyuţívaných recyklační technologií jak 

v České republice, tak ve státech Evropské unie. Srovnává stav recyklace plastŧ v ČR 

s vybranými státy EU. Závěrem práce je návrh moţného vylepšení sběru plastového 

odpadu. 

Klíčová slova: Plastový odpad, recyklace, technologie 

Summary 

The work deals with the possibilities and ways of recycling plastic waste. The 

different types ofrecycling are listed and characteristic technologies for them are described 

in the work. It includes an overview of commonly used recycling technologies in the 

Czech Republicand the European Union countries. It compares the state of plastics 

recycling in the Czech Republic with the selected European Union countries. The 

conclusion of the work proposes possibleimprovements tothe collection ofplasticwastes. 
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1 Úvod 

Polymerní materiály se v dnešní době těší velké popularitě. Ačkoliv lze plasty 

vnímat jako poměrně nový materiál, je jejich výroba a zpracování na takové úrovni, ţe 

mohou nahrazovat jiné materiály a zasahují tak do všech sfér od obalových materiálŧ, přes 

zdravotnictví aţ po materiály vyuţívané ve stavebnictví. Současně s výrobou by měla být 

řešena také otázka recyklace. Recyklace plastŧ neznamená jen úsporu primární suroviny, 

tedy ropy, energie a financí ale také zabránění tomu, aby plastový odpad skončil na 

skládkách, čímţ by jen ztratil uţitek a zabíral místo. Z těchto dŧvodŧ je velice zaráţející, 

jak se lidé stavějí k otázce recyklace, zejména v době prosazování ekologie s čímţ 

recyklace bezesporu souvisí. Společnost na tom rozhodně není tak dobře, aby si mohla 

dovolit vyhazovat cennou surovinu v podobě plastového odpadu na skládky. Do jisté míry 

je to zpŧsobeno především informovanosti široké veřejnosti o moţnostech, výhodách 

a hlavně nutnosti recyklace plastových odpadŧ. Recyklace plastŧ je závislá na čistotě 

vstupního odpadního materiálu, proto je nezbytně nutné zlepšit zpŧsoby recyklace jiţ 

přímo u spotřebitele. 

Cílem této bakalářské práce je: 

 analyzovat stav recyklace plastŧ jak v ČR, tak i v zemích EU 

 popsat recyklační technologie u vybraných druhŧ plastŧ 

 podat návrh opatření v systému sběru plastových odpadŧ, vedoucí 

k následnému zvýšení efektivity recyklace odpadních plastŧ 

Aby docházelo k dalšímu rozvoji a neustálému zlepšování recyklačních 

technologií, je v zájmu společnosti podporovat výzkumy a studie zabývající se vývojem 

nových technologií nebo jen zdokonalováním stávajících postupŧ při recyklaci plastových 

odpadŧ.  
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2 Plasty, odpady z plastů 

Plast je definován jako vysokomolekulární látka o vysoké molekulové hmotnosti, 

která má poměrně nízký bod měknutí. [13] 

Dělení plastů z technologického hlediska: 

Reaktoplasty (duroplasty, termosety) – plasty, jejichţ změna z plastického 

do tuhého stavu je nevratná, neopakovatelná. Jedná se o plasty teplem tvrditelné. 

Ke zpracování se dodávají ve formě tekutých látek, k nimţ jsou přidávána tvrdidla. Mohou 

se zpracovávat například litím do forem, kdy jejich následným zahříváním dochází ke 

ztvrdnutí látky. Reaktoplasty takto tepelně zpracované se stávají dále netvrditelnými. 

Do této skupiny plastŧ se řadí například rŧzné druhy pryskyřice a polyuretan. [15] 

Termoplasty – plasty, jejichţ změna z plastického do tuhého stavu je vratná, 

opakovatelná. Patří sem PET, PP, PS, PVC. [13] Při teplotě pohybující se od 40 °C do 

80 °C začínají plasty měknout. Dosaţením teploty v rozmezí od 80 °C do 140 °C je moţné 

plasty tvarovat. A to ohýbáním, taţením, lisováním nebo vyfukováním. Dalším 

zvyšováním teploty přecházejí plasty do kapalného skupenství. K technologickým 

metodám zpracování v této fázi patří kupříkladu vstřikování. Opětovným ochlazením 

termoplasty ztuhnou, přičemţ nedochází ke změně jejich pŧvodních vlastností. Díky 

čemuţ lze tento fyzikální proces stále opakovat. [15] 

 Polyethylentereftalát 

Řadí se do skupiny polyesterŧ. [21] Polyethylentereftalát vzniká polyesterifikací 

kyseliny tereftalové, získané zpracováním ropy, a ethylenglykolu při vysokém tlaku 

a teplotě kolem 190°C. Mezi hlavní výhody tohoto materiálu se řadí zdravotní 

nezávadnost, odolnost vŧči vyšším teplotám, pruţnost a mechanická pevnost. Díky těmto 

vlastnostem nachází PET uplatnění v obalové technice, jako jsou nápojové lahve, nebo 

fólie ale také v textilním prŧmyslu. [28] 

 Polyvinylchlorid 

Je jedním z nejrozšířenějších plastŧ ze skupiny polyolefínŧ. Základním 

monomerem pro výrobu PVC polymerací, je vinylchlorid. [21] Obsah chloru v PVC 

přispívá ke sníţení hořlavosti materiálu. [33] Čisté PVC, ve formě bílého prášku, se 

pouţívá pouze s přidáním aditiv, které udávají výsledné vlastnosti výrobku. Pouţití 
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rŧzných aditiv následně dělí vzniklé materiály z PVC na tvrdé a měkčené. Při výrobě 

tvrdých materiálŧ se vyuţívají stabilizátory, modifikátory a maziva. Přičemţ stabilizátory 

jsou nutnou součástí materiálŧ z PVC. Zabraňují degradaci materiálu při tepelném 

a tlakovém namáhání během výroby a zároveň chrání materiál před negativními vlivy 

prostředí a stárnutí. Mezi hlavní sloţky stabilizátorŧ jsou řazeny kovová mýdla, soli 

a organické sloučeniny typu baryum/zinek, vápník/zinek a další. Pro výrobu měkčených 

PVC jsou navíc ještě přidána změkčovadla, ftaláty, k dosaţení výsledné flexibility 

materiálu. Mohou se však ještě přidávat pigmenty pro dosaţení poţadované barvy. PVC je 

díky své dlouhé ţivotnosti (i 60 let) ve velké míře uplatňován ve stavebnictví (střešní 

krytiny, podpěrné sloupy, trubky, podlahoviny, okna)lékařském prŧmyslu (respirátory, 

chirurgické rukavice), elektrotechnice (kabely) a dopravě kde jsou z něj vyráběny dopravní 

značky a zpomalovací prahy. [34] 

 Polystyren 

Polystyren se řadí mezi styrenové polymery, jejichţ základním monomerem, jak 

uţ vyplývá z názvu, je styren. Asi mezi nejznámější polystyren patří polystyren 

expandovaný, označovaný EPS. Uplatnění nachází polystyren jako obalový materiál 

potravin, při výrobě domácích spotřebičŧ (chladniček, mrazniček), v elektrotechnice (obaly 

na CD) ve zdravotnictví (Petriho misky, zkumavky), a také ve stavebnictví 

(termoizolace). [28] 

 Polypropylen a polyethylen 

Polyethylen PE a polypropylen PP patří do skupiny polyolefinŧ. PE se dělí podle 

hustoty na nízko-hustotní (PE-LD) a vysoko-hustotní (PE-HD). Nízko-hustotní 

polyethylen slouţí pro výrobu fólií, tašek, odpadkových pytlŧ, desek, láhví. Z vysoko-

hustotního polyethylenu jsou vyráběny desky, trubky, fólie (Mikroten) nebo třeba 

velkoobjemové nádoby. [21] Polypropylen je v odpadech zastoupen v menším procentu 

neţ PE. PP se vyuţívá stejně jako PE k výrobě fólií pro balení potravin a dalších předmětŧ 

typu vláken, trubek a desek. [38] 

K recyklaci se však vyuţívají díky svým vlastnostem pouze termoplasty. [19] 

  



Radka Piechaczková: Recyklace plastŧ 

2011 4 

Rozdělení plastových odpadů podle původu: [9] 

 Technologické nebo téţ vratné, jsou označovány odpady, které 

vznikají při výrobě plastŧ. Jedná se například o vtokové systémy 

a vadné výrobky o známém sloţení. Tyto odpady se vracejí zpět do 

výroby. 

 Průmyslové odpady vznikají při zpracování plastŧ v prŧmyslu, 

zahrnují i obaly. 

 Komunální obsahují převáţně plastový odpad vzniklý 

v domácnostech, zahrnují tedy obaly z potravin a nápojŧ. Dělíme jej 

na tříděný a netříděný. 

Rozdělení plastových odpadŧ je schematicky znázorněno na níţe uvedeném 

obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Schéma rozdělení plastových odpadů 

Plastové odpady prŧmyslové a komunální jsou zahrnovány do skupiny 

označované jako uţitný odpad. Uţitným odpadem nazýváme výrobky, které jiţ poslouţily 

svému účelu a ztratily svou funkční schopnost. [5] 

Rozdíl mezi odpadem technologickým a uţitným je značný. Technologický odpad 

ještě nebyl jako výrobek pouţit, poskytuje tedy docela kvalitní materiál, který je 

srovnatelný s materiály pŧvodními, doposud nezpracovanými. Vrací se proto zpátky 

do výroby. Uţitný odpad, na rozdíl od odpadu technologického, jiţ byl pouţit. Došlo tedy 

ke znečištění a znehodnocení polymeru vlivem času. Při dalším pouţití odpadŧ jsou 

přidávána rŧzná aditiva, abychom docílili lepších vlastností, jak uţitných tak 

i zpracovatelských. Za aditiva jsou povaţovány stabilizátory, barviva, maziva, plniva 

a podobně. [2]  
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2.1 Vymezení základních pojmů 

Po uvedení základních druhŧ polymerŧ je nutné uvést několik výchozích pojmŧ 

týkajících se dané problematiky recyklace plastŧ 

 Odpad je podle zákona o odpadech kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo 

má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. [18] 

 Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadŧ, 

na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny, 

a kontrola těchto činností, jak je schematicky znázorněno na obrázku 2. [18] 

Zahrnuje tedy všechny stupně výrobního a spotřebního cyklu. Od samotné těţby 

surovin, následnou výrobu produktŧ, jejich dopravu a spotřebu aţ 

po zneškodnění. [9] 

 

Obrázek 2: Základní schéma odpadového hospodářství [9] 

 Recyklace odpadů je jakýkoliv zpŧsob vyuţití odpadŧ, kterým je odpad znovu 

zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro pŧvodní nebo jiné účely jejich 

pouţití, včetně přepracování organických materiálŧ; recyklací odpadŧ není 

energetické vyuţití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být 

pouţity jako palivo nebo zásypový materiál. [18] 
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 Recyklační technologie jsou popisovány jako soubor na sebe navazujících 

procesŧ, postupŧ a recyklačních operací, vedoucích k poţadované přeměně odpadu, 

respektive části odpadu, na druhotnou surovinu. [5] Tato surovina nachází 

uplatnění v pŧvodním nebo zcela jiném výrobním procesu. [8] 

 Nakládání s odpady je v zákoně o odpadech definováno jako jejich 

shromaţďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, vyuţití 

a odstranění. [18] 

 Využitelné složky komunálního odpadu jsou druhy odpadŧ, získávané jejich 

odděleným sběrem. Takto vytříděné druhy odpadŧ lze většinou vyuţít jako 

druhotnou surovinu a to buď přímo, nebo po jejich úpravě. Mezi vyuţitelné sloţky 

komunálního odpadu se řadí: papír, sklo, plasty, ţelezné a neţelezné kovy a jejich 

slitiny, textil a biologický odpad. [9] 

 Materiálové využití odpadů je zpŧsob vyuţití odpadŧ zahrnující recyklaci a další 

zpŧsoby vyuţití odpadŧ jako materiálu k pŧvodnímu nebo jiným účelŧm, 

s výjimkou bezprostředního získání energie. [18] 

 Třídění odpadů označuje postup, díky němuţ lze z bezcenného materiálu získat 

druhotné suroviny. K prvnímu třídění odpadŧ dochází jiţ v domácnostech. [9] 

Obrázek 3 znázorňuje recyklační značky uváděné na plastových obalech. 

 

Obrázek 3: Přehled recyklačních značek plastů [10] 
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 Oddělený sběr odpadů zahrnuje sběr sloţek odpadŧ, za účelem předání těchto 

sloţek k dalšímu vyuţití nebo k jejich odstranění. [9] Jedná se o separaci 

vyuţitelných sloţek, kam se řadí například sklo, papír, plasty, kovy, textil, 

biologická odpad a sběr sloţek nebezpečných, mezi ty patří zbytky barev, lakŧ, 

rozpouštědel, pouţité minerální oleje, baterie a akumulátory, chladničky, léky, 

výbojky a zářivky. [5] 

2.2 Recyklace plastů 

Odpadní plasty lze zpracovávat dvěma zpŧsoby. V prvním případě zhodnotíme 

odpadní plasty jako směs. Jako další úprava následuje propírání této směsi s vodou. 

V případě druhém se směs odpadních plastŧ třídí na jednotlivé druhy. Mezi takto tříděné 

plasty patří polyethylen (PE), polypropylen (PP), polyvinylchlorid (PVC), polystyren (PS) 

a polyethylen-tereftalát (PET). Souhrnně se tyto plasty označují jako plasty komoditní. 

Zahrnují největší objem plastového odpadu. [14] K plastŧm náleţícím do prvovýroby se 

přidává malé procento, zhruba 15 aţ 20 %, plastŧ recyklovaných, tedy recyklátu. A to 

zejména z finančních dŧvodŧ ale také z hlediska ochrany ţivotního prostředí. Přidávané 

procento recyklátu dokonale supluje čistý materiál ale je značně levnější. Jestliţe by čistý 

materiál byl levnější neţ recyklát, stal by se tento proces nerentabilním. Výrobky, které 

byly zhotoveny s přídavkem recyklovaného materiálu, nacházejí uplatnění v mnoha 

odvětvích. Kupříkladu jako protihlukové stěny a obrubníky ve stavebnictví, nebo jako 

ochranné obaly v příslušném prŧmyslu. [7] 

Samotné zpracování odpadu vţdy závisí na míře jeho znečištění.  

„Z tohoto hlediska se odpad dělí do čtyř skupin: [3] 

1. Čistý tříděný odpad (např. odřezky fólií, páskŧ, trubek, profilŧ 

desek, vtokové soustavy); jde vesměs o hodnotný odpad, který 

vzniká přímo při zpracování plastŧ, jako je PA, HDPE, LDPE, 

PETP, PP, PS, PVC apod.; 

2. Znečištěný tříděný odpad (např. zemědělské fólie, obalové fólie, 

pytle na hnojiva, přepravky láhve, palety) u HDPE, LDPE, PVC, PP 

apod; 
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3. Čistý netříděný odpad (např. vícevrstvé fólie, vícevrstvé desky, 

syntetické tkaniny ze směsných vláken, koţenky, kobercoviny z PS, 

ABS, PMMA, PA, PETP apod; 

4. Znečištěný netříděný odpad (např. kašírované fólie, láhve, kanystry 

na olej, zbytky kabelŧ, kobercoviny).“ 

Při zpracování odpadu zařazeného do vyšších skupin znečištění musíme počítat 

s většími finančními nároky na úpravu a celkově také se sloţitějším zpŧsobem úpravy, 

v porovnání s odpady zařazenými do niţších skupin znečištění. [3] 

Recyklaci plastových odpadů dělíme podle použitých technologií na: 

1. Recyklaci fyzikální (materiálovou) 

2. Recyklaci chemickou (surovinovou) 

3. Opětovné získání energie 

Dělení plastových odpadŧ podle pouţitých recyklačních technologií schematicky 

znázorňuje obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Schéma recyklace plastů 
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2.2.1 Fyzikální recyklace 

Při fyzikální recyklaci nedochází k chemickým reakcím. Plastový odpad je 

upravován na nové výroky za dodání tepelné a mechanické a také přidáním aditiv 

(stabilizátorŧ, barviv, případně i plniv). Recyklovaný materiál tak získává vlastnosti 

(mechanické, estetické) srovnatelné s materiálem výchozím. [22] Při fyzikální, nebo téţ 

materiálové recyklaci dochází k nejúčinnějšímu zhodnocení surovinového a energetického 

vkladu. V současnosti se mezi převaţující technologie řadí technologie mechanické, kdy 

dochází k převedení plastového odpadu do stavu taveniny či viskózně elastického. 

Následně je plastový odpad tvářen a nakonec ochlazen. [19] 

Vytlačování (extruze) 

Jedná se o technologický proces, při kterém je roztavený plastkontinuálně 

vytlačován přes profilovací zařízení, označované jako vytlačovací hlava, do poţadovaného 

tvaru. Vytlačovací stroj, takzvaný extruder, uvedený v obrázku 5, je tvořen šnekem 

a vyhřívaným pouzdrem. Do tohoto pouzdra je dávkována plastová směs, která je následně 

homogenizována, plastifikována a dopravována k vytlačovací hlavě. Vše je zajišťováno 

pomocí šneku. Vytlačovací hlava takto přivedenou směs vytvaruje na poţadovaný tvar, ten 

je vytlačován, fixován za pomoci kalandrovacích válcŧ a dále chlazen. [29] Chlazení 

vytlačovaného materiálu se provádí sprchováním nebo ponořením do nádrţe s vodou. Po 

ochlazení se materiál rozměrově upravuje. [2] Tímto zpŧsobem vznikají většinou 

polotovary – trubky, profily, fólie a desky. Pro vytlačování jsou pouţívány jednošnekové 

nebo dvoušnekové vytlačovací stroje. [28] 

 

Obrázek 5: Schéma vytlačovacího zařízení [30] 
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Koextruze 

V principu se jedná o stejný postup jako u extruze. Tento proces však zahrnuje 

více extrudérŧ, v nichţ jsou zpracovány rozdílné plasty, které se při vytlačování vzájemně 

spojí. Vzniká tak vícevrstvý výrobek, přičemţ kaţdá vrstva má rozdílné vlastnosti jako je 

například chemická nebo tepelná odolnost či tvrdost materiálu. Koextruze se vyuţívá také 

pro niţší cenu konečného výrobku a to tak, ţe vnější vrstva výrobku je vyrobena 

z odolného materiálu, přičemţ mezivrstvu tvoří recyklát. [28] 

Vstřikování 

Jedná se o automatizovaný cyklický proces, během kterého se granulovaný plast 

přivádí do násypky, ve které dochází k dávkování a to buď šnekem, nebo pístem. Plastový 

materiál je dále dopravován přes tavící komoru, kde dochází k tavení plastu. Vzniklá 

tavenina je za velkého tlaku vstřikována do formy. Materiál ve formě chladne, předává své 

teplo formě, přičemţ se vlivem ochlazování smršťuje, zmenšuje tedy svŧj objem. V této 

fázi se uplatňuje dotlak, čili dotlačování zbylé taveniny do dutiny. Zabrání se tak 

případnému znehodnocení výrobku. Po ztuhnutí plastu se forma otevře a vzniklý výrobek 

je vyjmut. [2] Celý tento proces je znázorněn obrázkem 6. 

 

Obrázek 6: Vstřikovací cyklus [2] 

Vyfukování 

Technologie vyfukování se pouţívá pro výrobu dutých plastových obalŧ. 

K vyfukování se vyuţívají vyfukovací formy. [2] Vyfukovaný materiál je buď ve stavu 

taveniny, kdy je protlačován tryskou do formy, přičemţ vzniká takzvaný parizon, čili 

Uzavření vstřikovací formy Plnění dutiny formy a dotlak 

Plastikace Otevření formy, vyhození výstřiku 
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polotovar. Ten se spouští do formy, která se uzavře a následně dochází k jeho rozfouknutí 

do duté formy. Vznikají tak například kanystry, dětské hračky a podobně. V dalším případě 

je vyfukování spojeno s vstřikováním. Provádí se z předlisku, reformy, jak je patrné 

z obrázku 7. Tímto zpŧsobem se vyfukují například láhve z PET. [43] 

 

Obrázek 7: Princip vstřikovacího vyfukování [2] 

1 – ohřev tvarové části předlisku, 2 – přesun do vstřikovací formy, 3 – vyfukování, 4 – chlazení, vyhození 

 Mechanické technologie lze dále dělit a to v závislosti na zpracovávané surovině 

a podle uţitné hodnoty výrobku na recyklaci primární a sekundární. [22] 

Primární mechanická recyklace 

Z jedno-druhového plastového odpadu se primární mechanickou recyklací získává 

výrobek, dosahující ve srovnání s materiálem pŧvodním nebo recyklovaným výrobkem, 

podobné či dokonce stejné kvality. Touto cestou dochází k efektivní recyklaci, jiţ přímo 

u zpracovatelŧ plastŧ, a to více jak 95 % technologických odpadŧ z výroby. Jelikoţ se 

jedná o recyklaci materiálu o známém sloţení, většinou postačí takto recyklovaný materiál 

pouze nadrtit na poţadovanou velikost frakce a následně tuto frakci v daném poměru 

smíchat s panenským plastem, vstupujícím do výroby. Primární recyklaci je moţné 

aplikovat nejen u technologického odpadu ale také u některých typŧ plastového odpadu 

uţitného. Takový odpad je však nutné přetřídit a praním jej zbavit případných nečistot 

vzniklých pouţíváním výrobku. V porovnání s primární recyklací technologického odpadu 

je primární recyklace odpadu uţitného náročnější jak ekonomicky tak pracovně. 

Kupříkladu u výrobkŧ, ve kterých je spojeno několik rŧzných materiálŧ, jako jsou 

vícevrstvé fólie, není vŧbec moţné tuto recyklaci aplikovat. [19] 
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Sekundární mechanická recyklace 

Při sekundární mechanické recyklaci vzniká z plastového odpadu nový materiál, 

nebo výrobek dosahujících rozdílných vlastností oproti pŧvodnímu materiálu, nebo 

výrobku. Tento druh recyklace je vhodný zejména pro směsné odpadní plasty, tedy odpad, 

u kterého nelze obsáhnout pouze jeden druh plastŧ. Ovšem je moţné takto recyklovat 

i méně kvalitní prŧmyslový a technologický plastový odpad. [19] Konečnými produkty 

sekundární mechanické recyklace jsou například palety, obrubníky, profily, dlaţdice nebo 

flees. [23] 

2.2.2 Chemická recyklace 

Při chemické recyklaci plastových odpadŧ jsou vyuţívány postupy, při kterých 

probíhají chemické reakce. Plastové odpady jsou v prŧběhu chemické recyklace vystaveny 

pŧsobení zvýšené teploty a to za přítomnosti či nepřítomnosti kyslíku, eventuálně za 

přídavku vodíku. Dochází k štěpení (krakování) polymerŧ na nízkomolekulární sloučeniny, 

a to hydrogenací, pyrolýzou nebo zplyňováním. Vzniklé nízkomolekulární sloučeniny se 

podobají ropným frakcíma mohou být vyuţity jako surovina v petrochemickém prŧmyslu. 

Plastový odpad určený pro chemickou recyklaci je však nutné nejprve upravit. Úprava 

zahrnuje vytřídění plastových odpadŧ vzhledem k obsahu halogenových sloučenin. Pro 

sníţení jejich obsahu se vyuţívá ředění nebo tepelného odstranění halogenŧ, kdy vzniklý 

chlorovodík bývá neutralizován nebo dále prŧmyslově vyuţíván při výrobě vinylchloridu, 

tedy monomeru pro výrovu PVC. Vznikající uhlovodíky se dále vyuţívají jako chemická 

surovina nebo energetické palivo. [19] Chemická recyklace plastových odpadŧ 

s dominující sloţkou PVC má za cíl zpětné získání chlorovodíku a uhlovodíku. Chemická 

recyklace je v porovnání s recyklací fyzikální náročnější jak technologicky tak 

ekonomicky. Oproti fyzikální recyklaci však nejsou kladeny vysoké poţadavky na 

plastový odpad, na jeho znečištění a třídění. [23] 
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Pyrolýza 

Při pyrolýze dochází k rozkladu organické látky pŧsobením vysoké teploty bez 

zplyňovacích médií. Jako zplyňovací média jsou označována vzduch, kyslík, oxid uhličitý 

a vodní páry. [9] Při dosaţení teploty aţ 900 °C dochází k rozkladu vysokomolekulárních 

látek na nízkomolekulární. [44] 

Zplyňování 

Jedná se o termochemický proces, při němţ jsou organické látky rozkládány na 

hořlavé plyny. Jedná se zejména o vodík a oxid uhelnatý. Podmínkou je, aby teplota při 

zplyňování dosahovala meze chemické stability organické látky. [45] 

2.2.3 Energetická recyklace 

Energetická recyklace se vyuţívá u plastových odpadŧ, u kterých není moţné 

aplikovat „klasické“ recyklační postupy. V podstatě se jedná o spalování za vzniku 

energie, přičemţ dochází k nahrazování neobnovitelných zdrojŧ odpady z plastŧ, které by 

jiţ nebylo moţno nijak zhodnotit. Z tohoto hlediska označujeme spalování plastŧ jako 

jejich energetickou recyklaci. Teplota spalitelnosti plastŧ se pohybuje okolo 900 °C. Plasty 

dosahují ve srovnání s ostatními palivy vysokého energetického obsahu, coţ dokládá 

tabulka 1. Nachází tedy uplatnění jako hodnotný zdroj energie například v cementářských 

pecích, ţelezárnách a ve speciálních spalovnách organického odpadu. Zařízení ke 

spalování plastových odpadŧ musí být vybavena čističi spalin, jelikoţ při spalování 

sloučenin obsahujících chlór (PVC) mŧţe docházet ke vzniku dioxinŧ. [19] 

Tabulka 1: Výhřevnost různých paliv [23, 24] 

Palivo 
Výhřevnost 

[MJ∙    ] 

Hnědé uhlí 8  12 

Černé uhlí 27,3 

Polyvinylchloridový (PVC) odpad 18  26 

Polyethylentereftalátový (PET) odpad 23 

Polyethylenový (PE) odpad 43 

Polypropylenový (PP) odpad 44 

Polystyrenový (PS) odpad 44 
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3 Analýza stavu recyklace plastů v ČR a EU 

V posledních letech aţ desetiletích se státy stále více zabývají otázkou 

odpadového hospodářství. První zákon o odpadech, který by i v České republice 

legislativně zajišťoval, a kontroloval nakládání s odpady, vznikl teprve v roce 1991. Od té 

doby došlo k značnému rozvoji v oblasti odpadového hospodářství. Dŧkazem toho je 

rozšíření legislativy v této oblasti. Hlavním pilířem z hlediska legislativy odpadového 

hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonŧ. [1] 

Strategií odpadového hospodářství je v první řadě předcházet vzniku odpadŧ. [1] 

Jestliţe jiţ odpad vznikl, pak musí dojít k jeho maximálnímu vyuţití a to v první řadě 

formou recyklace. [44] Zejména vyspělé státy jako je Německo, podporují recyklaci plastŧ, 

ve snaze o ukládání co nejmenšího mnoţství odpadu na skládky a s tím spojeného 

znečišťování ţivotního prostředí. Díky recyklaci plastové odpady opět nacházejí nové 

uplatnění na trhu. Tímto zpŧsobem dochází k úspoře přírodních zdrojŧ, energií a k ochraně 

ţivotního prostředí. [5] Tyto aspekty bývají označovány jako zájmy „tří E“. A to 

ekonomie, energetiky a ekologie. Pomocí recyklace tak dochází k postupnému sbliţování 

těchto tří zájmŧ. [8] Nejdŧleţitějším faktorem je finanční náročnost recyklačního procesu, 

která se promítne do konečné ceny za regenerát. Je-li cena panenského materiálu, tedy 

ropy, vyšší neţ cena regenerátu, není pak jiţ recyklace výhodná. Dŧleţitá je také otázka 

upotřebení výrobkŧ, vznikajících z recyklovaných materiálŧ. Pro mnohé plastové odpady, 

které jsou silně znečištěné a tedy se jiţ náročněji a to jak finančně, tak i technologicky 

zpracovávají, je pouze málo zpŧsobŧ uplatnění a také malý zájem o tyto výrobky. [3] 

3.1 Projekt Vinyl 2010 

Program Vinyl 2010 je výsledkem dohody, dobrovolného závazku Evropského 

prŧmyslu PVC. Jedná se o desetiletý program, který vznikl v roce 2000 s vymezením cílŧ 

podporujících trvale udrţitelný rozvoj PVC. [7] Zavedenou strategií týkající se nakládání 

s odpady, chce tento program docílit sníţení mnoţství PVC odpadŧ. Samotné nakládání 

zahrnuje projekty týkající se technologií, výzkumŧ a zejména organizace sběru odpadŧ 

z PVC. Na podporu této iniciativy vznikla v roce 2003 organizace Recovinyl, jehoţ činnost 

se týká Belgie, České republiky, Dánska, Francia, Německa, Maďarska, Irska, Itálie, 
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Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Španělska, Švédska a Spojeného 

království. Tato organizace má poskytnutím finančních stimulŧ podporovat rozvoj sběru 

a následnou recyklaci PVC odpadŧ z neregulovaných zdrojŧ. Neregulované zdroje jsou 

zdroje, na které se nevztahuje legislativa. Společnost Recovinyl tímto zpŧsobem 

zabezpečuje stálou dodávku PVC odpadu pro Evropu. Mnoţství recyklovaného odpadu 

v jednotlivých zemích znázorňuje tabulka 2. Přičemţ údaje o mnoţství recyklovaného 

PVC odpadu pro Belgii obsahují v letech 2008 a 2009 i údaje z Lucemburska a totéţ platí 

pro údaje o Velké Británii, kde jsou za rok 2008 připočteny i hodnoty recyklovaného PVC 

materiálu za Irsko. [46] 

Po skončení projektu Vinyl 2010 se pro jeho úspěch v dodrţování zadaných cílŧ 

jiţ plánuje nový program 2020 pro další desetileté období. [27] 

Tabulka 2: Recyklovaná množství PVC odpadů registrovaná Recovinylem v tunách [46] 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Belgie 1500 2739 1954 3462 5493 

Česká 

republika 
   5858 13685 

Dánsko   2896 2586 2445 

Francie 2000 7446 13276 16943 10890 

Itálie  828 4252 16115 15681 

Maďarsko    804 538 

Německo  5522 35927 77313 71081 

Nizozemsko 4500 10972 8959 10731 10009 

Polsko    3518 7648 

Portugalsko    477 903 

Rakousko    4398 3815 

Slovensko     994 

Španělsko  2  6293 9093 

Švédsko  94    

Velká Británie 8000 16836 42162 42895 33963 

Celkem 16000 44439 109426 191393 186238 

3.2 Stav recyklace plastů v ČR 

Česká republika se svou produkcí a spotřebou plastŧ, která za rok 2007 činila 

téměř jeden milion tun/rok coţ představuje spotřebu 100kg/rok na jedince, blíţí vyspělým 
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západním státŧm. V roce 2007 tak bylo v České republice vyprodukováno největší 

mnoţství plastŧ v porovnání s léty předchozími a následujícími. [47] Za rok 2010 byla 

zaznamenána rekordní spotřeba pěnového polystyrenu, ve výši 56 000 tun. Tento nárŧst 

vznikl vlivem takzvaných zateplovacích programŧ pro renovaci budov, jako jsou Nový 

panel a Zelená úsporám. [52] Se zvýšenou spotřebou plastŧ souvisí i následná recyklace. 

Počet firem v České republice, zabývajícími se zpracováním odpadŧ z plastŧ, od sběru, 

přes svoz aţ k jejich opětovnému vyuţití, recyklaci, energetickému zhodnocení či uloţení 

na skládku, se odhaduje na 1600. Vyuţití mechanické recyklace vyţaduje dokonalé 

vytřídění odpadŧ na jednotlivé druhy plastŧ a zachování jejich relativní čistoty. Z tohoto 

dŧvodu nelze celkové mnoţství vyprodukovaného odpadu recyklovat mechanicky, ale 

přichází na řadu jeho energetické vyuţití spalováním. Tento zpŧsob recyklace však v ČR 

nenacházel dlouhou dobu podporu ze strany vlády. Místo energetického vyuţití tak 

odpadní plasty končily na skládkách odpadŧ, coţ vykazuje tabulka 3. [47] Na základě 

vysokého procenta skládkování Česká republika přijala 17. června 2008 směrnici 

Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 o odpadech. [50] Tato směrnice upřednostňuje 

recyklaci a energetické vyuţití odpadŧ před skládkováním a udává nové recyklační cíle. 

Do roku 2020 navrhuje zvýšení podílu recyklace nejméně na 50 % hmotnosti. [50] 

Tabulka 3: Stupeň využití odpadních plastů v ČR za rok 2008v % [49] 

 Recyklace mechanické Energetické využití Skládkování 

ČR 27,0 6,3 66,7 

SR 18,0 19,3 62,7 

Maďarsko 15,7 19,3 65,0 

Rakousko 24,0 65,8 10,2 

Německo 32,4 62,3 5,3 

Polsko 14,6 0,4 85,0 

EU27 + 2 21,0 30,0 49,0 

K významným firmám v ČR recyklující plastový odpad patří Silon s.r.o. sídlící 

v Plané nad Luţnicí. Zde se vyrábějí z plastového odpadu PET vlákna s velkou škálou 

vyuţití od automobilového prŧmyslu k výplním spacích pytlŧ. Jedná se o jediný podnik 

v ČR zabývající se touto metodou recyklace a zároveň patří k předním Evropským 

výrobcŧm PET vláken. [35]  

Metoda Bootle – to – Bootle je v ČR provozována pouze v jediné firmě a to PTP 

v Jílové u Prahy. Firma patří pod skupinu PTP (Plastic Technologies and Products) 

GROUP. [37] 
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3.2.1 EKO-KOM 

EKO-KOM a.s. je autorizovaná obalová společnost se sídlem v ČR, která 

zajišťuje zpětný odběr prostřednictvím systému tříděného sběru a následnou recyklaci 

obalových materiálŧ v obcích. Její činnost tak zajišťuje sběr, svoz, třídění a následné 

vyuţití obalového odpadu. Obalové materiály jsou z velké části tvořeny plasty, coţ je 

patrné z obrázku 8. Díky oddělenému sběru nedochází k znehodnocování plastového 

odpadu, coţ umoţňuje jeho následnou mechanickou recyklaci. Společnost EKO-KOM, a.s. 

je nositelem práv takzvaného zeleného bodu. Jedná se o označení obalŧ, u kterých byl 

uhrazen finanční příspěvek organizaci, která zajišťuje zpětný odběr a následné vyuţití, 

recyklaci tohoto obalu. [6] 

 

Obrázek 8: Dosažná míra recyklace a využit odpadů z obalů 2009 [6] 

3.3 Stav recyklace plastů na Slovensku 

Mnoţství obalových odpadŧ z plastŧ, se kterými bylo v SR nakládáno za rok 

2008, představovalo 81 415 tun. Z toho bylo 35 578 tun odpadu recyklováno a 747 tun 

plastového odpadu bylo energeticky zhodnoceno, jak je uvedeno v tabulce 4. [57] Plastové 

odpady z obalových materiálŧ však tvoří pouze malou část celkového mnoţství odpadŧ 

z plastŧ. Významný podíl odpadŧ vytváří plastové odpady vznikající při samotné výrobě 

plastŧ. V Programu odpadového hospodářství Slovenské republiky byly stanoveny cíle pro 

plastové odpady, splnitelné do roku 2010. Záměrem bylo dosáhnutí 20%ní materiálové 

recyklace, coţ platilo i pro energetické zhodnocení odpadních plastŧ. Maximální mnoţství 
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spalovaného plastového odpadu nemělo přesáhnout 35 % a ukládání těchto odpadŧ na 

skládku činilo pouze 25 % veškerých plastŧ. [56] 

Za podpory recyklačního fondu bylo ke konci roku 2009 zapojeno do separace 

plastŧ více jak 1 600 obcí a měst, díky čemuţ bylo sesbíráno více neţ 12,2 tis. tun 

plastových odpadŧ. V roce 2008 se takto sesbíralo zhruba 11,6 tis. tun. Celkové mnoţství 

sesbíraných odpadních plastŧ pro celou SR činilo téměř 18,3 tis. tun. Coţ představuje 

přibliţně 3,4 kg na obyvatele. Recyklační fond tak podporuje projekty týkající se recyklace 

plastŧ, a to jak mechanické a chemické recyklace tak i energetického vyuţití. Na začátku 

své činnosti se tento fond zaměřoval na vytvoření chybějících recyklačních zařízení. 

Následovněbyla jeho činnost zaměřována na zvyšování účinnosti separace, s čímţ souvisí 

rozšiřování sběru plastových odpadŧ povaţovaných za nejlukrativnější a to PET lahví či 

fólií. [56] 

Tabulka 4: Nakládání s odpady z obalů v SR za rok 2008 [57] 

Odpad z obalů Recyklace Zhodnocení 

Materiál 
Množství Materiálové zhodnocení Energetické Jiné 

[t] [t] [%] [t] [t] 

Plasty 81415 35578 43,7 747 1328 

3.4 Stav recyklace plastů v Polsku 

Hlavní zdroj plastového odpadu na území Polska tvoří, stejně jako v jiných 

státech Evropy, obaly. Plastové odpady z obalŧ tak tvoří zhruba 30 %. Hned za obaly se 

řadí plastové odpady ze stavebnictví, které činí asi 16 % z celkového mnoţství odpadních 

plastŧ. V tomto sektoru je odhadovaná spotřeba PVC materiálu na 245 000 – 300 000 tun 

za rok a spotřeba LDPE na 170 000 tun za rok. 12 % odpadních plastŧ vytváří elektrický 

a elektronický prŧmysl. Dalším distributorem je automobilový prŧmysl. Jde o rychle se 

rozvíjející odvětví, kde vzniká více jak 10 % odpadŧ z plastŧ. Nejmenší podíl a to 5 % 

v produkci odpadŧ z plastŧ tvoří zemědělský prŧmysl. Zbylých zhruba 17% plastových 

odpadŧ je zahrnováno do ostatních odvětví. [51] 

Se zvyšující se produkcí plastových odpadŧ je nutný rozvoj sběru odpadŧ, ke 

kterému ovšem nedochází. Separovaný sběr je v Polsku nepopulární, za coţ mŧţe 

nedostatečná osvěta mezi občany. Samotná kvalita recyklačních zařízení se jeví jako 
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nedostatečná. Polsko je jediná evropská země, ve které funguje hned 30 organizací, které 

by měli zajišťovat odběr odpadŧ, coţ představuje velkou konkurenci a zmatek. Pro 

srovnání, v Německu funguje pouze jediná takováto organizace a to Gründe Punkt. [51] 

3.5 Stavu recyklace plastů v Německu 

Německo je hlavním výrobcem plastŧ v Evropě. Zahrnuje 7,5 % světové 

produkce plastŧ. Celková výroba plastŧ v Německu za rok 2009 činila 9,87 miliónŧ tun. 

Výroba a následná recyklace plastŧ zaznamenala od roku 2007 pokles v dŧsledku světové 

hospodářské krize. Rozmezí let 1994 – 2009 je zaznamenán nárŧst recyklace o 3,2%, coţ 

souvisí se vzrŧstem produkce plastového odpadu z 2,8 na 4,93mil.tun. Toto mnoţství 

plastového odpadu za rok 2009 bylo z 97 % dále vyuţito (42 % recyklováno a 55 % 

energeticky zhodnoceno). Zbylé zhruba 3 % plastového odpadu byla likvidována 

či uloţena na skládky. [38] Podrobnější informace o recyklaci plastového odpadu za rok 

2009 jsou patrné z tabulky 5. 

Tabulka 5: Nakládání s plastovým odpadem v Německu za rok 2009 [38] 

 

Odpad [kt] Recyklace [kt] 
Odstranění 

[kt] 

v kt 
v kg na 

obyv. 
v % Mech. Sur. Energ. Celkem Skládky 

Obaly 2459 30 60,9 1044 45 1341 2340 29 

Stavebnictví 329 4 87,1 73 0 139 312 17 

Vozidla 197 2 4,9 56 2 87 145 52 

Elektronika 212 3 5,2 12 0 192 204 8 

Domácnost 

(sport, hry) 
117 1 2,9 2 0 109 111 6 

Zemědělství 225 3 5,6 73 0 144 217 8 

Ostatní 502 6 12,4 61 0 427 488 14 

Celkem 4041 49 100 
1321 47 2539 3907 134 

33% 1% 63% 97% 3% 

3.6 Stav recyklace plastů ve Švédsku 

Ve Švédsku byl v roce 1994 zaveden zálohový systém na PET lahve, který řídí 

firma AB Svenska Returpack. V kaţdém větším obchodě ve Švédsku jsou umístěny 
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automaty určené pro zpětný odběr lahví. Tyto láhve mohou být přímo na místě lisovány 

a následně dále přepravovány do sběrných centrál. [54] 

 Tento systém funguje na základě dohody, která vznikla mezi zpracovatelským 

prŧmyslem, obchodem a vládou. Je nutné zdŧraznit, ţe prodejci nemají povinnost tyto 

plastové obaly zpětně vykupovat od spotřebitelŧ. Výkup plastového odpadu se tak stává 

dobrovolným. Spotřebitel vyuţívá výkupních míst ke svému dalšímu nákupu, coţ 

prodejcŧm zajišťuje značné výhody. [53] 

Firma Returpack tímto vytvořila jedinečný model zálohového systému, schopného 

funkce. Země jako Norsko, Finsko, Dánsko, Estonsko, Holandsko a Island si z tohoto 

úspěšně fungujícího systému braly vzor. [54] 
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4 Metody recyklace jednotlivých druhů plastů 

„Recyklační technologie je souborem na sebe navazujících procesŧ, postupŧ, 

technologických operací, jehoţ cílem je přeměna odpadu na druhotnou surovinu.“ [5] 

Dále následuje přehled přípravných procesŧ a na ně navazujících recyklačních 

technologií při zpracování plastového odpadu. 

4.1 Přípravné procesy 

Mezi přípravné procesy se řadí třídění, drcení, praní, sušení, tavení, 

homogenizace, granulace, chlazení a konečné odstředivé sušení vzniklých granulí 

z plastového odpadu. Většina těchto procesŧ je součástí jedné recyklační linky. Takováto 

linka zahrnuje také detektor kovŧ, aby se předcházelo poškození zařízení, vzduchový 

dopravník pro dopravu jiţ podrceného materiálu k dalšímu kroku zpracování, kterým mŧţe 

být separátor etiket, dále následuje proces praní, kdy je nadrcený odpad zbavován nečistot 

a následně zbavován přebytečné vody v odstředivkách. Takto upravený plastový odpad 

mŧţe být dále plněn to takzvaných big-bagŧ a tím připraven pro převoz ke 

zpracovateli. [17] Na obrázku 9 je znázorněno moţné schéma recyklační linky. 

 

Obrázek 9: Recyklační linka [55] 

1 - recyklační linka 2 - plnící dopravník 3 - předtřiďovací stanoviště 4 - bubnové síto 5 - zásobníkový 

dopravník 6 - třídící stanoviště 7 - magnetický separátor 8 - kovový lis 9 - plnící dopravník 10 - balička 

netříděného odpadu 11 -balička tříděného odpadu 12 - balička fólie  
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Třídění 

Ke třídění dochází jiţ při separovaném sběru. Jedná se tedy o ruční třídění v místě 

vzniku odpadu, kdy spotřebitelé, domácnosti, vhazují plastový odpad do nádob, kontejnerŧ 

k tomu určených. Tyto nádoby musí splňovat řadu podmínek. Musí být uzavíratelné, 

snadno čistitelné a po hygienické stránce nezávadné. Při odděleném sběru nedochází 

k znečištění plastového odpadu. Znečištěný plastový odpad by vyţadoval sloţitější 

technologii recyklace. Také regenerát z plastového odpadu, znečištěného jinými příměsemi 

jiţ nenalezne široké uplatnění. V případě, kdy plastový odpad skončí v komunálním 

odpadu, je nutné tento komunální odpad třídit, aby se zabránilo uloţení plastŧ na 

skládce. [6] Před další úpravou plastŧ ze separovaného sběru je nutné ještě ruční dotřídění 

podle druhŧ plastŧ. Dochází tak například k rozdělení PET lahví, fólií nebo pěnového 

polystyrenu z celkové směsi plastŧ. Dotřídění se provádí z dŧvodŧ rozdílných vlastností 

rŧzných druhŧ plastŧ. Kaţdý druh plastu vyţaduje odlišné zpŧsoby recyklace. Při dotřídění 

se vyuţívají také magnetické systémy, které slouţí k zachycení kovových nečistot. Tímto 

zpŧsobem se zabraňuje poškozování výrobního zařízení [9] 

Mletí a drcení 

Plastový odpad musí být upraven drcením nebo mletím na částice o menší 

velikosti, tedy recyklát, respektive regenerát. Při zpracování odpadŧ drcením, případně 

mletím, je materiál namáhán tlakem, smykem případně řezem, podle zvoleného 

zařízení. [2] Obrázek 10 znázorňuje dvouhřídelový drtič. 

 

Obrázek 10:  Dvouhřídelový drtič plastového odpadu [16] 
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Při volbě vhodného drtiče jsou rozhodující zejména mechanické a fyzikální 

vlastnosti materiálu. Tedy tvrdost materiálu, soudrţnost, křehkost, pruţnost. [2] Na 

obrázku 11 je znázorněn často vyuţívaný dvouhřídelový drtič. 

 

Obrázek 11: Dvouhřídelový drtič plastového odpadu [16] 

Mezi nejpouţívanější typ mlýnu pro drcení plastŧ se řadí noţový mlýn zobrazený 

na obrázku 12. [3] Materiál je přiváděn v horní části z násypky a dále mlet radiálně 

uloţenými noţi kolem rotoru, který se rychle otáčí. Noţe jsou vyrobeny z kvalitní 

nástrojové oceli. Dochází k namáhání drcením a střihem. [4] 

 

Obrázek 12: Nožový mlýn [20] 
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4.2 Polyethylentereftalát 

Při recyklaci polyethylentereftalátu, tedy PET, lze aplikovat tři moţnosti 

recyklace. Tedy recyklaci fyzikální, chemickou a v případě, kdy jiţ nelze plastový odpad 

vyuţít k ţádnému z těchto postupŧ, přichází na řadu recyklace energetická. [19] PET se při 

vytřídění z ostatních sloţek plastového odpadu třídí také podle barvy. Roztříděný materiál 

je slisován do balíkŧ a převezen do zpracovatelských firem. Další postup zahrnuje 

rozemletí PET na takzvané vločky, „flakes“, které jsou zbavovány nečistot propíráním 

pomocí louhŧ a saponátŧ. Následuje filtrace v nádrţi, při které dochází k oddělování 

nečistot pŧsobením hustoty. Vysušením flakes tak vzniká nová vstupní surovina. [28] 

4.2.1 Fyzikální recyklace 

Sekundární recyklací se z PET odpadu nově vyrábí syntetická vlákna vyuţívaná 

v textilním prŧmyslu, kde nesou označení jako polyesterová vlákna. [35] Znovu tak 

nachází své upotřebení v řadě textilních výrobkŧ, příkladem mŧţe být výplň spacích pytlŧ, 

kobercŧ nebo fleesové oblečení, lze je také vyuţívat k výrobě lan či k izolaci elektrických 

vodičŧ. [28] 

Technologie sekundární recyklace PET, při které vznikají vlákna je následující. 

Upravené vločky jsou taveny v extrudéru, přičemţ dochází zároveň i k zvláknění. 

Roztavená hmota je dále vytlačována tryskou, s více jak 16000 otvory. Po výstupu z trysky 

je hmota ihned chlazena v chladícím zařízení, ve kterém jsou zároveň do vláken přidávány 

příměsi jako mazadla, pro snadnější oddělení vláken a látky zabraňující elektrickému 

výboji. Další úprava je polykondenzace, při níţ se vlákna, i zpřetrhaná, opětovně 

prodlouţí. Po polykondenzaci následuje nanášení preparace na preparačním válci, dále 

kadeření vlákna prováděné pomocí obloučkovacího stroje a sušení. K dokončovacím 

technologiím patří fixování vlákna, jeho řezání, lisování a následné balení. [36] Touto 

technologií se zabývá v České republice pouze jedna firma, SILON s.r.o. Zároveň patří 

k předním výrobcŧm vláken v Evropě. [35] 

4.2.2 Chemickárecyklace 

Jako chemická recyklace je označována recyklace metodou bottle – to – bottle. 

I přes to, ţe se jedná, o poměrně novou technologii dosahuje rostoucí tendence. [21] 
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Metoda bottle – to – bottle 

Celá technologie bottle2bottle je zaloţena na vyuţití speciálního modifikátoru. 

Modifikovaný PET recyklát tak dostává označení PET-M. Vstupní surovinou jsou opět 

vyčištěné PET vločky, ke kterým se v první, modifikační, fázi přidává jiţ zmíněný 

modifikátor, symetrický silikon. Vločky pokryté modifikátorem dále putují do speciálního 

reaktoru. Zde dochází k mísení a tavení. Vzniklý meziprodukt, tavenina je v dalším kroku 

lisována, odplyňována a dočišťována. Ze vzniklého PET-M je v další fázi vyráběn granulát 

při teplotě 140°C. Schéma celého procesu znázorňuje obrázek 13. Vlivem vnitřní teploty 

dochází v granulátu ke krystalizaci. Ochlazené granule jsou dopravovány do zásobníku 

a plněny do pytlŧ. Veškerý proces výroby je plně automatizován. Takto modifikovaný PET 

neztrácí své vlastnosti a lze jej po smíchání s panenským polymerem znovu vyuţít při 

výrobě nových lahví vyfukováním. [36] Tato metoda je vyuţívána ve firmě PTP v Jílovém 

u Prahy, patřící pod skupinu PTP (Plastic Technologies and Products) GROUP. [37] 

 

Obrázek 13: Proces metody bottle - to - bottle 

4.2.3 Energetickárecyklace 

Jestliţe nelze vyuţít ţádný z předchozích druhŧ recyklace, přichází na řadu jako 

poslední, energetické vyuţití PET. [19] Výhřevnost polyethylentereftalátu lze srovnávat 

s výhřevností hnědého uhlí. Je tedy uţitečným alternativním zdrojem energie. Protoţe se 

PET skládá zejména z uhlíku, vodíku a kyslíku, je spalování při vysokých teplotách, tedy 

řízeným spalováním ve spalovnách, bezpečné. Spalováním se uvolňuje pouze oxid uhličitý 

a voda. [38] 
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4.3 Polyvinylchlorid 

Polyvinylchlorid lze recyklovat pomocí fyzikální i chemické recyklace. [21] Před 

samotnou recyklací je nutné odpad oddělit a roztřídit od ostatních druhŧ plastŧ a ţelezných 

i neţelezných kovŧ. Vytříděný PVC odpad se dále zpracovává mletím na menší části. 

Takto upravený odpad je jiţ připraven k recyklaci. [27] 

4.3.1 Fyzikální recyklace 

Primární recyklace PVC se vyuţívá pro odpad z výroby, tedy technologický 

odpad. Recyklace se provádí jiţ v místě výroby opětovným zavedením odpadu do procesu 

výroby. Jsou vyuţívány běţné technologie výroby, jako je vytlačování, vstřikování. 

Metodou koextruze se například recyklují plastová okna, u kterých záleţí na vzhledu, 

barvě, výsledného produktu. Recyklovaný PVC, nedosahující poţadovaných vlastností je 

tak na pohledových plochách překryt materiálem o poţadované kvalitě, coţ zaručuje 

barevnou stálost nebo také odolnost vŧči povětrnostním vlivŧm. [27] PVC je materiál, 

který lze na rozdíl od některých jiných plastŧ, díky svému sloţení recyklovat opět na stejný 

výrobek. Při recyklaci PVC nedochází k degradaci, zachovává si tedy své pŧvodní 

vlastnosti. [31] 

Metoda VinyLoop 

Jedná se o poměrně novou technologii recyklace PVC odpadu, patentovanou 

belgickou firmou SOLVAY. Tato technologie se provozuje od roku 2002 ve firmě Ferrara 

v Itálii. Metoda zajišťuje separaci PVC materiálu od ostatních komponent jako jsou jiné 

druhy plastŧ, gumy, kovových nebo textilních materiálŧ. V současné době se pomocí 

metody VinyLoop odděluje PVC materiál z kabelových odpadŧ. Metodu lze popsat 

v následujících krocích: [32] 

 Úprava velikosti vstupního odpadu 

PVC materiál je nejprve vyčištěn praním a následně upraven na menší velikost, 

pro lepší rozpustnost. Dále dochází k homogenizaci. 

 Rozpouštění 

V uzavřeném reaktoru dochází ke kontaktu odpadu s rozpouštědlem 

(methylethylketon), přičemţ dochází k rozpouštění cizích přísad a materiálŧ 
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 Separace 

Vzniklý roztok se filtruje. Dochází k oddělení nerozpuštěné frakce. Pro odloučení 

ulpělých kontaminantŧ po rozpouštění je do procesu zařazena odstředivka.  

 Srážení 

Následuje přidávání páry a aditiv. Přidáním páry dochází vlivem kondenzace 

k regeneraci rozpouštědla, které je znovu vyuţito v uzavřeném cyklu. Aditiva jsou 

přidávána pro zlepšení vlastností PVC.  

 Sušení 

Výsledný PVC je oddělen od zbylé vody, která je dále čištěna, a sušen.  

Takto recyklovaný PVC materiál dosahuje srovnatelných vlastností jako pŧvodní 

PVC materiál. [36] Obrázek 14 schematicky znázorňuje celý process VinyLoop. 

 

Obrázek 14: Schéma metody VinyLoop [32] 

4.3.2 Chemická recyklace 

Odpad z PVC lze také recyklovat vyuţitím surovinové, tedy chemické 

recyklace. [23] Dochází k rozloţení PVC polymeru na chlorovodík a uhlovodíky. 

Uhlovodíky lze pouţít jako chemickou surovinu nebo palivo při energetické recyklaci. 
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Chlorovodík se po přečištění stává hlavní surovinou při výrobě vinylchloridu, tedy 

monomeru pro výrobu PVC. [27] 

4.3.3 Energetická recyklace 

Odpady z PVC lze také recyklovat, jedná se však o krajní řešení, jelikoţ jsou tyto 

materiály vhodné zejména pro fyzikální zpŧsoby recyklace. Spalováním dochází k jejich 

energetickému vyuţití. Přičemţ hodnotu výhřevnosti PVC lze srovnávat s dřevěným 

materiálem. [33] Při spalování však dochází ke vzniku dioxinŧ, vlivem obsahu chloru 

v PVC. Tento problém je nutno eliminovat aplikací zařízení k čištění zplodin. [19] 

4.4 Polystyren 

Polystyren je snadno recyklovatelný materiál, který lze lehce rozeznat ve směsi 

odpadních plastŧ. Ovšem musí být čistý, nijak neznečištěný. Z tohoto dŧvodu se jiţ 

většinou obalové materiály z potravin nerecyklují pomocí fyzikální a chemické recyklace, 

ale jsou vyuţívány při recyklaci energetické, kde je vyuţívána pyrolýza či zplyňování. [28] 

V horším případě končí na skládkách odpadŧ. Velkou nevýhodou u expandovaného 

polystyrenu je špatná skladnost, vyţadující velké prostory. Ve větší míře je vyuţívána 

fyzikální recyklace. [39] 

4.4.1 Fyzikální recyklace 

Recyklovány jsou jak materiály z výroby, technologický odpad, tak výrobky jiţ 

pouţité. [39] Při recyklaci EPS, tedy expandovaného polystyrenu, je odpad podrcen a dále 

mŧţe být lisován na plný materiál, ze kterého lze vyrábět pelety. [28] Smícháním 

podrceného EPS s čistým expandovaným polystyrenem je moţno vyrábět tvarované 

výrobky. [40] Z recyklovaného polystyrenu se vyrábějí technické výrobky, jako jsou 

zateplovací panely nebo mŧţe být přimíchán do betonu, čímţ vytvoří lehčený beton 

s izolačními vlastnostmi. PS je recyklován i jako součást směsného plastového 

odpadu. [41] 
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4.5 Polypropylen a polyethylen 

Pro recyklace polyethylenu a polypropylenu se vyuţívá recyklace fyzikální. [21] 

Přičemţ technologie jsou u obou druhŧ plastŧ podobné. V některých případech se PE a PP 

recyklují jako směs z ekonomických dŧvodŧ. [19] 

4.5.1 Fyzikální recyklace 

Plastový odpad se nejprve drtí na menší velikost. Vzniklá drť mŧţe být dále 

propírána. Při recyklaci PE se vzniklá drť dále zpracovává vstřikovací technologií na nové 

výrobky. [19] U fóliových materiálŧ se drť po praní odvodňuje pomocí odstředivky a dále 

se suší za pouţití horkého vzduchu. Usušená drť je plněna do sila a dávkována na pásový 

dopravník. Odtud pokračuje do vytlačovacího šnekového stroje. Vzniklá tavenina je 

granulována a následně homogenizována. Jako další proces mŧţe následovat vyfukování. 

Vzniklý granulát se jiţ pouţívá pouze na méně technicky náročné výrobky. [42] 

4.6 Recyklace směsných plastů 

Po vytřídění dobře vyuţitelných sloţek z celkového mnoţství plastového odpadu, 

jako jsou například fólie, PE a PS, vţdy zbude určité mnoţství odpadu, které nelze roztřídit 

na jednotlivé frakce. Tento zbytek po vytřídění se označuje jako směsný plastový odpad. 

Jedná se o odpad sloţený z několika druhŧ odpadních plastŧ, které jsou smíšeny v rŧzných 

poměrech. [19] Zpŧsob, jakým bude s takovýmto odpadem dále nakládáno, závisí na 

mnoha faktorech. Hlavním faktorem je rentabilita procesu, při vyuţití recyklace následný 

zájem o výrobky a v neposlední řadě znalost technologií úpravy. Odpad tak z části mŧţe 

končit na skládce, vyuţíváno je také energetické zhodnocení ale nejčastěji zejména 

sekundární recyklace odpadu. [23] 

V případě recyklace směsných plastŧ vznikají výrobky vyuţívané převáţně ve 

stavebnictví, jako jsou dlaţební dílce, obrubníky, ploty, odhlučňovací stěny dopravních 

komunikací a další. Je to dáno tím, ţe směsný plastový odpad obsahuje více druhŧ plastŧ, 

coţ zhoršuje kvalitu výsledného produktu. Při zpracování směsných plastŧ se vyuţívají 

technologie intruze, coţ znamená vytlačování taveniny do formy. [13] 
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Při energetickém zhodnocení směsných plastŧ, zplyňování, či spalování, je 

poţadována nízká koncentrace chloru, související s odpadem z PVC. Coţ zpŧsobuje jak 

technologické tak ekologické problémy. [7] Vyuţití směsného plastu jako alternativního 

paliva například v cementárnách vyţaduje sníţení této koncentrace na úroveň 5 %. Je tedy 

nutná co nejdokonaleji separace PVC z celkového mnoţství plastŧ. V letech 2005-2009 

prováděla slovenská společnost Dekonta ve spolupráci s Výzkumným ústavem 

anorganické chemie projekt, zaměřený na co nejefektivnější separaci PVC ze směsného 

plastu. Vysoké účinnosti separace podle výzkumu tak lze dosáhnout rozdruţováním plastŧ 

pomocí odstředivky a hydrocyklonu. [25] 

4.6.1 Rozdružování plastů na odstředivce 

Rozdruţování plastŧ je prováděno na základě jejich rozdílných specifických 

hmotností. [25] Obrázek 15schematicky znázorňuje prŧběh procesu separace a třídění 

plastového odpadu za vyuţití odstředivky. 

 

Obrázek 15: Schéma separace a třídění plastů pomocí odstředivky [58] 
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Plasty jsou podrceny na velikost zrna cca 5 mm a přivedeny do kapaliny, jejíţ 

měrná hustota je menší neţ těţší podíl, který představuje PVC, ale zároveň větší neţ měrná 

hmotnost podílu lehčího, tedy PE, PS a PP. Díky pŧsobení odstředivých sil je tento proces 

rozdruţování ještě intenzivnější. Před samotným zpracováním musí být z plastŧ odstraněny 

kovové nečistoty. Výchozí obsah chloru v materiálu byl 4,6 %. Získaný lehký podíl 

obsahoval 0,1 % Cl a jeho hmotnostní podíl dosahoval výnosu 46 %. Těţký podíl o obsahu 

8,4 % Cl dosahoval hmotnostního výnosu 54 %. Výtěţnost chlóru do těţkého podílu tak 

byla cca 99 %. [25]  

4.6.2 Rozdružování plastů v hydrocyklonu 

Stejně jako v předchozím případě se jedná o rozdruţování na základě rozdílných 

specifických hmotností a opět dochází k intenzifikaci celého procesu. [25] Hydrocyklon 

s popisem vstupních a výstupních částí je znázorněn na obrázku 16. 

 

Obrázek 16: Schéma hydrocyklonu [59] 
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vzduchu odváděny výpustním otvorem v horní části. Z reálného materiálu s výchozím 

obsahem chlóru 6,3 % bylo moţné pomocí hydrocyklonu získat lehký podíl obsahující 

0,4 % chlóru o hmotnostním výnosu 53 %. Těţký podíl obsahoval 12,8 % Cl a jeho 

hmotnostní výnos byl 47 %. Celková výtěţnost chloru do těţkého podílu byla tedy vyšší 

jak 97 %. [25] 
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5 Návrh opatření v systému sběru odpadů za účelem 

zvýšení efektivity recyklace odpadních materiálů 

V této kapitole bych chtěla ze všech doposud získaných informací z oblasti 

recyklace plastŧ vytvořit návrh v systému sběru plastových odpadŧ, který by následně vedl 

ke zlepšení recyklace odpadních plastŧ.  

Zpŧsob recyklace plastových odpadŧ se odvíjí od moţností jeho sběru. Jelikoţ 

upřednostnění mechanické recyklace před jinými zpŧsoby je závislá na čistotě plastového 

odpadu jakoţto vstupní suroviny. Z tohoto dŧvodu je nutné zlepšení systému v první řadě 

u spotřebitele.  

5.1 Informovanost 

Dŧleţitou součástí vedoucí ke zlepšení systému sběru je osvěta mezi spotřebiteli. 

Informovanost veřejnosti je sice jiţ pouţívanou metodou, ale je nutné jí více zefektivnit. 

Spotřebitel by se měl z televizních upoutávek a billboardŧ dozvědět poutavější informace, 

neţ mnoţství recyklovaného plastového odpadu za poslední rok. Musí nabýt dojmu, ţe je 

součástí recyklační strategie. Coţ lze dosáhnout reklamními poutači, spoty v televizi 

či přímo údaji na výrobcích, které by podávaly strategické informace v podobě 

schematických lehce zapamatovatelných a poutavých sdělení o recyklačních technologiích 

a celkovém koloběhu plastového odpadního materiálu.  

5.2 Zlepšení podmínek separovaného sběru 

Obalová společnost EKO – KOM zajišťující separovaný sběr udává prŧměrnou 

vzdálenost, kterou musí spotřebitel urazit ke kontejnerŧm určeným pro separovaný sběr, 

113m. [6] 

Tuto informaci sice nelze povaţovat za směrodatnou ale je nutné jí zde uvést pro 

představu. Základní změnou ve strategii sběru by tak mělo být zvýšení počtu těchto 

kontejnerŧ na tříděný odpad. Spotřebiteli se tak naskytne pohodlnější moţnost ke třídění 

a lze tedy předpokládat aktivnější zapojení do recyklace.  
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Kontejnery na separovaný sběr by měly být více vidět. Staré znehodnocené 

kontejner by měly být nahrazeny novými, více poutavými, které jsou na první pohled 

nepřehlédnutelné.  

Součástí kaţdé státní budovy (úřady, firmy), veřejných míst jako jsou parky, 

nádraţní haly a jiná, by měly být odpadkové koše pro separovaný sběr. 

Jestliţe bude mít spotřebitel lepší podmínky k třídění, zajisté toho bude vyuţívat 

a zabrání se tak zbytečnému znehodnocení plastových odpadŧ končících na skládkách. 
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6 Závěr 

V této práci jsem se zabývala problematikou recyklace plastových odpadŧ.  

Úvod přináší stručnou charakteristiku jednotlivých druhŧ polymerŧ jakoţto 

stěţejních prvkŧ celé páce. Dále jsou v této druhé kapitole vyjmenovány dŧleţité pojmy 

související s tématem, které zahrnují kupříkladu samotný pojem recyklace či odpadové 

hospodářství. Následuje podkapitola zabývající se recyklací plastŧ. V ní jsou vyjmenovány 

a podrobně popsány individuální moţnosti recyklace podle rŧzných hledisek. Je zde 

poukazováno na dŧleţitost čistoty odpadního plastu, jakoţto vstupní suroviny do procesu 

recyklace. Jelikoţ moţnost uplatnění určité recyklační technologie je zcela závislá na stavu 

odpadního plastu. K recyklačním postupŧm jsou uváděny také konkrétní technologie 

uplatnění.  

Třetí kapitola obsahuje analýzu stavu recyklace v České republice a ve vybraných 

zemích Evropské unie. V této kapitole jsou vyjmenovány některé firmy, ve kterých se 

uvedené postupy recyklace provádějí v praxi. Jako srovnání stavu recyklace v ČR slouţí 

krátké uvedení zemní v EU a jejich zpŧsoby nakládání s plastovými odpady. Vybranými 

zeměmi jsou Německo, Polsko a Švédsko. Země byly vybrány na základě své rozmanitosti 

stavu recyklace plastového odpadu. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na jednotlivé druhy plastŧ a popis jejich moţností 

recyklace. V této kapitole jsou vyjmenovány kromě běţně vyuţívaných metod recyklace 

plastŧ také nově vyvinuté metody, jejichţ příkladem mŧţe být metoda VinyLoop 

vyuţívaná v Itálii. 

Na základě dosaţených informací jsem v závěrečné páté kapitole vyvodila 

vylepšení ve sběru pastových odpadŧ, které by vedlo ke zvýšení efektivity recyklace 

plastŧ. Tímto pojednáním je práce zakončena. 
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