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ANOTACE 
 

Tato bakalářská práce pojednává o odpadech se zaměřením na zpětné vyuţití a 

vlivu na ţivotní prostředí. 

V první části své práce jsem se zaměřila na rozdělení odpadů do skupin a 

podskupin, zejména odpadů vyprodukovaného v domácnostech plast, papír, sklo, 

alobal, apod. Dále se detailněji zaobírám zpětným vyuţitím odpadů z obalů, 

hlavně obalů z krabic od mléka a dţusů. Dají se z nich postavit kvalitní, ekologické 

a cenově velmi dostupné domy. Nejvíce se ale věnuji likvidaci odpadů a jejich vlivu 

na ţivotní prostředí.  
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SUMMARY 
 

This thesis deals with a focus on waste re-use and environmental impact. 

 

In the first part of my work, I focused on the division of waste into groups and 

subgroups, particularly household waste produced in plastic, paper, glass, 

aluminum foil, etc. In addition, the detailed re-treat the recovery of packaging 

waste, especially packaging made from milk cartons and juice. Can one build 

good, clean and reasonably priced houses. Most, however, devoted to waste 

disposal and their impact on the environment. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

BRKO biologicky rozloţitelný komunální odpad 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

CHKO chráněná krajinná oblast 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

KO komunální odpad 

MŽP Ministerstvo ţivotního prostředí 

NO nebezpečný odpad 

OH odpadové hospodářství 

OSN organizace spojených národů 

OŽP odbor ţivotního prostředí 

PET polyethylentereftalát 

PHE příspěvek na historické elektrozařízení 

POH Plán odpadového hospodářství 

SKO směsný komunální odpad 

UCB zkratka pro vrstvené nápojové kartony 

ESP polystyren 

ŽP ţivotní prostředí 



Martina Kačerová: Obaly a odpady z obalů - recyklace a zpracování 

 

1 
2011 

1. ÚVOD 

 

Toto téma, odpadů a recyklace, jsem si pro svoji seminární práci 

vybrala proto, ţe mě velice zajímá. Chtěla bych tak přimět další lidi, aby se 

zamysleli nad tím, jak je důleţité starat se o naše ţivotní prostředí. Kaţdý z nás 

můţe něčím přispět.  

 Ţijeme sice ve zdravějším prostředí neţ před deseti lety, ale řada problémů 

dosud není dostatečně řešena. Některé vnímáme kaţdý den – jedovaté výfukové 

plyny automobilů, haldy odpadků, znečištěné řeky. Jiné si však ani 

neuvědomujeme, nejsou totiţ hned na první pohled vidět – neţádoucí chemické 

látky v potravinách, mizející ţivočišné a rostlinné druhy, měnící se světové klima. 

Ale příklad řady evropských zemí ukazuje, ţe dobré zákony, správná rozhodnutí 

úřadů i tlak na firmy to mohou změnit.  
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2. ROZDĚLENÍ ODPADŮ SE ZAMĚŘENÍM NA OBALY 

2.1. ZÁKLADNÍ POJMY 

 

Zákon o odpadech vysvětluje některé základní pojmy takto: odpadové 

hospodářství (OH) je: „Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, 

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

uloţeny, a kontrola těchto činností“. Odpad je definován jako: „Kaţdá movitá 

věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit 

a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“. 

Komunální odpad (KO) znamená: „Veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím 

právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání“. Nebezpečným odpadem (NO) se 

rozumí: „Odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu“ [2]. Obal je: 

„Výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, 

manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobku určených 

spotřebiteli nebo jinému konečnému uţivateli“ [1]. 
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2.2. KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Všeobecně se dá říci, ţe KO je vše, co člověk v domácnosti jiţ nepotřebuje 

a zbavuje se toho. Přesná definice je podle zákona o odpadech popsána v 

kapitole 2.1. Jeho typickou vlastností je jeho heterogennost. Je nutné si uvědomit, 

ţe kdyby nebylo KO, tak není nutné ani řešit problémy související s tříděním, 

svozem, nebezpečností a dalšími vlastnostmi typickými pro KO. Obsahuje veškeré 

komodity, které se v domácnosti mohou vyskytnout. Jedná se především o zbytky 

potravin, plast, sklo, papír, textil, nápojové kartony, kov, barvy, ředidla, hygienické 

potřeby, keramika, dřevo, nábytek, suť, autovraky, odpad ze zahrad apod. V 

domácnostech ale zároveň existují další nepotřebné jiţ opotřebované věci mající 

charakter odpadu, ale mezi KO se neřadí. Jde především o elektrozařízení 

(pračky, myčky, lednice, televizory apod.), jehoţ odběr je zajištěn u prodejců při 

současném nákupu nového spotřebiče. Jiţ při nákupu zákazník zaplatí recyklační 

poplatek tzv. PHE ve výši od 4 do 215 Kč, který slouţí právě k úhradě nákladů 

spojených s odstraněním vyslouţilých elektrospotřebičů. Tudíţ je tento zpětný 

odběr zcela zdarma. Druhou moţností je bezplatné odevzdání ve sběrném dvoře. 

Dalším častým odpadem tohoto typu jsou opotřebované pneumatiky z osobních 

aut. Také podléhají zpětnému bezplatnému odběru v prodejnách pneumatik, ale 

zde se jiţ recyklační poplatek neplatí. Rovněţ je moţné bezplatné předání do 

sběrného dvora. Někdy se však také můţeme setkat s označením směsný 

komunální odpad (SKO) neboli směsný domovní odpad. Pojmy komunální odpad 

a směsný komunální odpad jsou mezi sebou často zaměňovány. Je mezi nimi 

ovšem zásadní rozdíl, protoţe SKO je pouze podskupinou KO.  

 

Organického odpadu neboli bioodpadu produkuje naše společnost 18 

z celkového mnoţství vyprodukovaného domovního odpadu. Jde především o 

odpad z kuchyně. Venkované nebo lidé, kteří vlastní domek se zahrádkou, nemají 

s tímto odpadem starosti, protoţe ho „recyklují“ na kompostu. Ovšem v paneláku 

je to obtíţnější. 
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Jak naloţit se sklem, kterého je více jak 10, je více neţ jasné. Je to 

materiál, který lze výhodně recyklovat. Kontejnery pro sběr skla najdeme 

nejčastěji, přičemţ ještě vhodnější je rozdělit sklo na čiré a barevné. Do sběru by 

se neměly dostat zbytky uzávěrů, sklo silně znečištěné, porcelán, keramika nebo 

zrcadla. Také u skla platí, ţe znovupouţití výrobku ke stejnému účelu je k přírodě 

šetrnější neţ jeho recyklace.  

Kovy jsou spolu se sklem v praxi nejlépe recyklovatelným materiálem. A 

proto je o ně ve výkupnách stále velký zájem. Domácí ţelezný odpad tvoří 

nejčastěji vyslouţilé spotřebiče a plechovky. Barevné kovy a slitiny jako hliník, 

měď, olovo nebo mosaz jsou ve výkupnách placeny ještě výhodněji. 

Naproti tomu alobal a jiné hliníkové fólie vykupují jen některé sběrny, ale 

určitě se vţdy najde místo, kam je alespoň odevzdat. 

Papír (14 - 20) je tradiční materiál, ale jeho výroba přírodu dost zatěţuje. 

Zejména pak pokud jde o spotřebu a znečištění vody. Recyklace papíru tyto 

problémy částečně zmenšuje. Co se týče třídění, je vhodnější papír rozdělit na 

lepenku, noviny, časopisy a odevzdat ho ve sběrně. Netříděný papír ve sběrných 

kontejnerech má omezené vyuţití a také jeho cena je niţší. Recyklaci papíru 

můţeme podpořit nejen správným tříděním, ale i nákupem výrobků 

z recyklovaného papíru.  

U plastů především platí: zamezit zbytečné tvorbě odpadu. Sáček, do 

kterého vám v obchodě zabalí jablko, bude leţet na skládce ještě po desetiletích. 

Je paradoxem, ţe pevný a prakticky nezničitelný materiál se pouţívá na předměty 

pro jedno pouţití. Plasty (18) mají velmi výhodné uţivatelské vlastnosti, ale jsou 

obtíţně recyklovatelné. Je to způsobeno jejich různorodostí a tím, ţe kaţdý plast 

má trochu jiné vlastnosti. Je nemoţné shromaţďovat kaţdý druh plastu zvlášť. 

Směsné plasty z kontejnerů na plasty jsou recyklovatelné jen na málo hodnotné 

produkty – patníky, palety, lavičky, květináče. Ne kaţdý druh plastu je stejně 
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škodlivý. Zatímco při spálení polyethylenu a polypropylenu unikne do ovzduší 

jenom malý podíl těţkých kovů, u PVC vznikají jedovaté látky uţ při jeho výrobě, 

natoţ při jeho pálení. Nebezpečné je spalování i dalších druhů plastů především 

polystyrenu. 

2.3. NEBEZPEČNÝ ODPAD 

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který se vyznačuje negativním 

vlivem na ţivotní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním 

hrozí nějaké další nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným 

komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běţné recyklaci. Nelze ho tedy 

ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běţných spalovnách. Likviduje se 

buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve 

specializovaných firmách. Nebezpečný odpad vzniká ve výrobní sféře ( 

průmyslová výroba, zemědělství, doprava…), komunální sféře ( obchod, 

zdravotnictví, bydlení…), ale nachází se také v tzv. starých ekologických zátěţích 

( staré skládky, kontaminovaná půda apod. ). 

V roce 2002 bylo v České republice vyprodukováno 1 289 912 tun 

nebezpečných odpadů, z toho nejvíce v Moravskoslezském, Ústeckém a 

Jihomoravském kraji. 

Jako nebezpečný označujeme takový odpad, který vykazuje jednu nebo více 

z níže uvedených vlastností: 

 Výbušnost 

 Oxidační schopnost 

 Vysoká hořlavost 

 Dráţdivost 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komun%C3%A1ln%C3%AD_odpad&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Star%C3%A1_ekologick%C3%A1_z%C3%A1t%C4%9B%C5%BE&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
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 Škodlivost zdraví 

 Toxicita 

 Karcinogenita 

 Ţíravost 

 Infekčnost 

 Teratogenita 

 Mutagenita 

 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami 

 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při 

odstraňování 

 Ekotoxicita 

 

Mezi nebezpečný odpad patří: 

 Syntetické barvy, laky 

 Syntetická ředidla 

 Mořidla 

 Elektrické baterie, Autobaterie 

 Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty 

 Kyseliny, louhy 

 Lepidla, pryskyřice 

 Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. ) 

 Tiskařské barvy, tonery, inkousty 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teratogenita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mutagenita
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekotoxicita&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Syntetick%C3%A1_barva&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lak
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Syntetick%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98edidlo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mo%C5%99idlo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_baterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autobaterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Louh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lepidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prysky%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toner
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inkoust
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 Chladničky a mrazáky obsahující freony 

 obrazovky 

 Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy 

 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

 

2.4. TYPY OBALŮ 

Blister pack je dvoudílný obal, většinou s rovnou podloţkou s trojrozměrným 

krytem (blister), kryt přibliţně kopíruje tvar zboţí. Slouţí zároveň jako obal i fixace 

výrobku. Jsou čtyři druhy Blister packů. [9] 

Klasický - kartonová podloţka s plastovým blistrem-PVC,PET, PP. Podloţka je 

potištěna-informace o výrobku, ms podloţky=300-500, na kartonu vrstva 

termoplastického laku,zde svaření blistru a podloţky 

 celoplastový- PET,PP,biopol=biodegradovatelný plast 

 s mechanickou fixací blistru-celoplošné i klasický,blistr není pevně spojen 

s podloţkou-spojení díky zámečkům nebo pomocí U či V profilů 

 kartonový-blister-výsek z kartonu-průhledný-s okénky, neprůhledný 

Skin pack je obal a zároveň fixace, dokonale kopíruje zboţí-smrštitelná folie, 

folie-tenčí a lesklejší neţ u blistru,obdoba balení do smrštitelné folie, pouţití-

baterie, tuţky, kosmetika celoplastový-kartonová podloţka a skinfolie.[9] 

Obaly tetra pack chrání před vnějšími vlivy-světlem, mikroorganismy. Obaly 

jsou optimalizovány pro distribuci a skladovatelnost při běţných teplotách, jsou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chladni%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mraz%C3%A1k&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Freon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrazovka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C4%9Bkav%C3%A1_l%C3%A1tka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pesticidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99ivka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5
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hůře recyklovatelné. PE- u nápojových kartonů 0,05mm, izolace od 

mikroorganismů a vlhkosti, Al-0,0665mm, bariéra před světlem a kyslíkem, 

bezdřevý karton-75-80% celulózy, flexo, barvy rozpustné ve vodě, firmy 

podobného rázu-Kombiblock,Pur pack,Elopack… 

Tetra brick- obal ve tvaru kvádru, snadná manipulace i přeprava na paletách, 

efektivnější vyuţití skladovacích prostorů, nápoje s nízkou dobou trvanlivosti, 

PE/karton/PE/PE 

Tetra brick aseptic - PE/karton/PE/AL/PE/PE, balení tepelně ošetřených potravin - 

UHT - vysoký mţikový ohřev a okamţité vychlazení, výrobky s vysokou dobou 

trvanlivosti, sterilní technologie 

Tetra top - kartonový s plochým polystyrénovým víčkem[9] 

 

Elopack pro tekuté produkty - nejvíce mléko, kartony z firmy Pur Pack 

1.skladba-PE,karton, PE 

2.skladba-PE,karton, slabý papír,Al vrstva,papír,PE 

3.skladba-PE,Ethylvinilhydroxen,papír, PE 

Př.obalu- Diamand Pure Pack 
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Sáčky s prolamovaným dnem mají dno sloţené do oválu nebo do tvaru 

zaobleného w, pouţívají se na mléko, dţusy, saponáty. Sáčky o objemech - 0,25 

0,33 0,5 aţ 2L, s potiskem - Flexotisk, hlubotisk 

Obal se skládá z - neaseptic - PET, PE 

            - aseptic - PET,Al,PE nebo PET,PET Si Ox,PE[9] 

Bag in box jsou velkoobjemové obaly na tekuté produkty. Skládají se ze 

skládací krabice (vlnitá lepenka-3-5 vrst.), tenkostěnná plastová vloţka s plnícím a 

zároveň vypouštěcím uzávěrem. Obaly jsou v objemu od 3 do 1000 litrů. Balící 

systém je dvojitý flexibilní vak z fólie ,která chrání nebo konzervuje obsah, typy 

uzávěrů jsou různé. 

plastové vloţky- PE,LDPE,EVA,PET/PE 

 - Flexotainer-vloţka pro jednorázové pouţití 

 - Flutainer-vloţka spojená s textílií,výcenásobné pouţití 

výrobci a pouţití - Dynoplast-Cubitainer, vinium Velké Pavlovice,Prazdroj Plzeň [9] 
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3. LEGISLATIVA - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ 

S OBALY 

3.1. ZÁKON O ODPADECH 

Zákon o odpadech zahrnuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro 

nakládání s nimi při dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany lidského 

zdraví, práva a povinnosti osob v OH a působnost orgánů veřejné správy. 

Nevztahuje se na nakládání s odpadními vodami, odpady hornické činnosti, které 

jsou uloţeny v obalech a výsypkách. Dále se nevztahuje na odpady drahých kovů, 

radioaktivními odpady a s mrtvými lidskými těly a odpady s trhavin, výbušnin a 

munice. Povinnosti při nakládání s obaly je předcházet vzniku odpadů omezovat 

jejich mnoţství a nebezpečné vlastnosti. Materiálové vyuţití má přednost před 

jiným vyuţitím. Přednost má způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a 

je šetrnější k ţivotnímu prostředí.  

Účelem zákona o obalech je chránit ţivotní prostředí , předcházením vzniku 

odpadu a to sniţováním hmotnosti, škodlivosti obalů a chemických látek. Zákon se 

vztahuje na všechny typy obalů, které jsou uváděny na trh v ČR nebo do oběhu.  

 

3.2. LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Odpadové hospodářství je součástí národního hospodářství. Jde o 

poměrně mladou, avšak rychle se vyvíjející sféru. V ekonomicky vyspělejších 

zemích se problémem nakládání s odpady začali zabývat jiţ ve 20 – 30 letech 

minulého století. V České republice byl vydán první zákon o odpadech aţ v roce 

1991. Před tímto rokem nebylo nakládání s odpadem nikterak kontrolováno ani 

regulováno ţádnými směrnicemi. Výjimkou byly pouze tzv. druhotné suroviny [3]. 
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S odpadovým hospodářstvím v České republice souvisí celá řada zákonů, 

norem a vyhlášek. Avšak dle mého názoru je stěţejním pilířem zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen„zákon o odpadech“). Tento zákon: „Stanovuje pravidla pro 

předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování ochrany 

ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje, dále 

práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, a působnost orgánů veřejné 

správy“ [2]. 

Dalším velmi důleţitým je zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech“). 

Účelem tohoto zákona je: „Chránit ţivotní prostředí předcházením vzniku odpadu 

z obalu, a to zejména sniţováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalu a 

chemických látek v těchto obalech obsaţených v souladu s právem Evropských 

společenství“ [1]. 

Důleţitou součástí legislativy ČR je i Plán odpadového hospodářství 

České republiky. Jeho časová platnost je deset let, a to na roky 2003 – 2012. 

Určuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání s odpady na území ČR. Záměrem je 

především podpora materiálového vyuţití odpadů a jejich omezení. Je podkladem 

pro vypracování POH krajů. Závazná část POH ČR je závazným podkladem pro 

správní orgány v oblasti OH [4]. 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., je 

stanoven: „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 (Katalog odpadů)“ [5]. 
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Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů blíţe určuje, co 

je povinností zařízení a jeho provozovatele určeného ke sběru či výkupu odpadů 

kromě obecných poţadavků na zařízení [6]. 
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4. VYUŽITÍ ODPADNÍCH OBALŮ A ZPĚTNÝ ODBĚR 

4.1. PROJEKT SBĚRU A RECYKLACE NÁPOJOVÝCH KARTÓNŮ 

Zajímavostí je, ţe tento projekt byl iniciovaný samotnými výrobci 

vrstvených kartonů. Nositelem projektu, který začal jiţ na podzim 2002 je AOS 

EKO KOM, a.s. Projekt vychází ze zákonné povinnosti původce obalů týkající 

se zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů. Cílem projektu v počáteční 

fázi byla rovněţ snaha o ověření moţnosti přímé recyklace v ČR. Pro úplnost je 

třeba dodat, ţe recyklací nápojových kartónů se z popudu výrobců začali o pár 

let dříve zabývat v Nové Pace, kde byla nainstalována linka na zpracování 

těchto odpadů. Zpracování bylo realizováno tzv. suchou cestou, za teploty cca 

200°C se odpad v podobě drtě lisoval do desek s minimální kolísavostí tloušťky. 

Po cca dvouletém zkušebním provozu vlivem konstrukčních závad na lince a 

vlivem finančních problémů společnosti byl tento projekt ukončen. Přesto 

myšlenka suché cesty zpracování nezanikla.[8] 

 

4.1.1. SUCHÁ CESTA - HLAVNĚ VE STAVEBNICTVÍ 

Jednou z novinek ve stavebních izolačních materiálech jsou desky 

Flexibuild, které jsou vyráběny právě z nápojových kartónů. Proces zpracování 

se v ČR zatím realizuje na jediné výrobní lince v Hrušovanech u Brna. 

Slisované vrstvené obaly se drtí na malé fragmenty na drtícím zařízení, 

následuje jejich rovnoměrné rozsypání do formy a lisování pomocí teploty a 

tlaku. Při působení teploty a tlaku dochází k prolisování materiálu a díky 

roztavenému PE ke spojení vláken a fólií. Mezi takovéto dvě desky se obvykle 

jako izolant přidává pěnový polystyren ( ePS ). Desky jsou svým vzhledem 
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podobné sádrokartonu a některé vlastnosti mají dokonce lepší - niţší 

nasáklivost a hmotnost, vyšší pevnost, houţevnatost a pruţnost. Desky výrobce 

dodává v různých tloušťkách, s různou úpravou. Z těchto desek je moţno 

vytvořit celý systém stavebních prvků - izolační a obkladové desky či 

samonosné panely pro různé typy příček i jiných konstrukcí. [8] 

 

4.1.2. MOKRÁ CESTA V PAPÍRNÁCH 

Z hlediska objemu zpracování recykláţ se více pouţívá tzv. mokrá cesta 

zpracování, která směřuje k opětovnému získání papírového vlákna. 

Do projektu AOS EKO KOM byly zapojeny dva zpracovatelé - papírny 

v Ţimrovicích a v Bělé pod Bezdězem. V současnosti se touto problematikou 

důsledněji zabývají jiţ pouze v Papírnách v Bělé pod Bezdězem a.s. Základní 

myšlenou zpracování vrstvených nápojových kartonů bylo ověřit moţnosti jeho 

rozvláknění a pouţití papírového vlákna k výrobě kvalitních skládačkových 

kartonů. Vzhledem k tomu, ţe projekt musel zákonitě začít osvětou a zajištěním 

tříděného odpadu a s tím souvisejícím nezbytným zainteresováním obcí, 

výrobně se začal realizovat aţ od jara 2003.  

Tříděný sběr UCB v současnosti probíhá v 50 svozových oblastech, tedy 

cca 750 obcích a je v podstatě zajišťován třemi způsoby. Nejrozšířenější je sběr 

do nádob ve směsi s plasty, nevýhodou je nutnost dotřídění UCB od státních 

sloţek. Další metodou je sběr do samostatných nádob či pytlový sběr. 

Z hlediska objemu školní sběr představuje poměrně malou část, jeho 

nespornou výhodou je však jeho vysoká čistota, a tedy minimalizuje náklady na 

jeho třídění. 
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Ke zpracování vyuţívají stávajícího vertikálního rozvlákňovače VOITH, 

který je pouţíván i ke klasickému rozvlákňování ostatních typů sběru. 

Technologie má v podstatě čtyři fáze. Zanáška UCB do rozvlákňovače, vlastní 

rozvláknění, odčerpání látky rozvlákněné ve vodě s proplachováním a nezbytné 

vyčištění rozvlákňovače, včetně výběru nerozvlákněného odpadu. Důleţitý při 

zpracování je i systém rozvláknění, fólie se nesmí rozdrtit, aby neucpala třídící 

zařízení. 

Celý cyklus trvá při zanášce 1 tuny cca 4 hodiny. Oproti běţnému 

zpracování sběrného papíru je tedy několikanásobně delší. Za směnu jsou 

schopni zpracovat dvě takovéto zanášky, při čemţ výtěţnost je asi 50% - 60% , 

zbytek tvoří odpad PE s AL. UCB se tedy samozřejmě nezpracovávají kaţdý 

den. Ročně v průměru se zpracuje 150t - 200t UCB. 

Prokázalo se, ţe získané vlákno je opravdu kvalitní se všemi 

poţadovanými vlastnostmi. Cena 1t takto získaného vlákna je okolo 6 500 Kč, 

zhruba poloviční oproti ceně celulózy. Ze strany EKO KOM ještě existuje 

finanční dotace zhruba 800Kč na 1t materiálu. Z hlediska ekologie se jedná o 

vyuţití druhotné suroviny s minimálním dopadem na ţivotní prostředí. Projekt 

má samozřejmě i slabé stránky - mezi ně patří nízká produktivita práce a 

vysoký podíl manuální práce při čištění, které trvá čtvrtinu z celkové doby cyklu 

zpracování. Na stávajícím zařízení tedy USB zpracovávat lze, ale plně 

vyhovující určitě není. [8] 
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 4. 2.FLEXIBUILD  

Flexibuild je výrobní a obchodní společnost, který reaguje na nový ţivotní 

styl v bydlení a svým výrobním programem - vyrábět ekologický stavební 

materiál z recyklovaných potravinářských obalů - naplňuje podstatu 

zodpovědného podnikání z hlediska šetrnosti k ţivotnímu prostředí a 

opětovného zpracování „odpadů“ do nových výrobků a sluţeb. 

Vizí společnosti Flexibuild je splnit sen mnoha lidí postavit si vlastní 

rodinný dům. Takový dům, estetický, cenově dostupný a nenáročný na spotřebu 

energie, bude odpovídat moderním poţadavkům na rychlost výstavby, kvalitu 

stavebního materiálu a zdravotní nezávadnost. Společnost Flexibuild poskytuje 

projekční, technické a poradenské sluţby ve všech fázích stavby. Stavební 

inţenýři jsou schopni vyřešit jakýkoliv technický problém týkající se domu či 

technické stavby. 

Stavební systém Flexibuild je vlastním know-how společnosti Flexibuild a 

základem stavebního systému jsou stavební desky Flexibuild a sendvičové 

panely Flexibuild, z nichţ je dům montován. Stavební systém Flexibuild je 

ideální k výstavbě přízemních a jednopodlaţních domů. Umoţňuje také 

výstavbu „rostoucích domů“, tzn. Stavět rodinné domy po etapách dle 

ekonomické situace zákazníka.[7] 

Stavební materiál Flexibuild je certifikovaný recyklovaný materiál, který na 

základě vývoje technologie výroby zpracovává odpad z potravinářských obalů 

(např. Tetrapak) na stavební desky Flexibuild, které jsou určeny pro výstavbu 

nízkoenergetických a pasivních montovaných rodinných domů. Stavební desky 

Flexibuild mají vynikající vlastnosti a jsou certifikovány v ČR dle norem EU 

(celkem 21 zkoušek) a splňují poţadavky na kvalitu. Stavební sendvičové desky 

Flexibuild obsahují extrudovaný polystyren opláštěný deskami. 
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Deska se vyrábí v rozměrech 1,19 x 2,85 m, tloušťky desek jsou 1; 1,5 a 2 

cm. Samotná deska se pouţívá na podhled, podlahy a jiné prvky (podobně 

jako sádrokarton, avšak s jinými vlastnostmi - např. při kotvení předmětů není 

nutná podpůrná konstrukce). 

Sendvič, který je pouţíván na stavbu rodinných domů, průmyslových 

budov, garáţí, atd. je vytvořen nalepením desek na samozhašivý polystyren 

EPS 100 S. Sendviče se vyrábějí v různých tloušťkách, kdy volba tloušťky je 

podle umístění ve stavbě. Sendviče jsou po obvodu opatřeny „kapsou“, do 

které se vkládá nosný prvek (hranoly, ocelové profily, atd.). Při lepení desky 

jedno stranně vnikne izolační panel. Pouţití těchto izolačních panelů je na 

izolaci fasády, podlah, atd. [7] 
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5. EKONOMICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ 

 

Česká města a obce recyklují pouhých 7 odpadů. Přitom třeba 

v Německu či Rakousku tato míra činí zhruba 50. České domácnosti, kanceláře 

a úřady kaţdoročně produkují asi 4,5 miliónů tun tzv. komunálního odpadu – 

odpadků, které končí v popelnicích. Většina z nich končí na skládkách a ve 

spalovnách, pouze 7 se recykluje. 

 

V České republice skončilo v roce 2002 na skládkách 65, ve spalovnách 8 

odpadků. Ostatní odpady byly skladovány nebo upravovány speciálními procesy.  

 Oficiální, tzv. zabezpečené, skládky se stavějí na stabilním a málo 

propustném podloţí. Skládky představují nejen zdravotní rizika, ale také znečišťují 

zdroje pitné vody a uvolňují plyny způsobující změny klimatu. Část odpadu se na 

skládce působením mikroorganismů rozkládá, tlí. Vznikající oxid uhličitý a metan 
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tvoří největší část tzv. skládkového plynu, který uniká do ovzduší. Obsahuje také 

malé mnoţství jiných, většinou toxických chemických látek, například rozpouštědel 

či těkavých chlorovaných organických sloučenin. Z jedné tuny odpadu vznikne 

v průměru 210m3 skládkového plynu. Vedle znečištění podzemních vod 

představuje skládkový plyn jedno z největších rizik tohoto způsobu nakládání 

s odpady. Při sesedání skládky a sesuvech materiálu totiţ vznikají trhliny, kterými 

plyn zcela nekontrolovatelně uniká do ovzduší. Oxid uhličitý i methan patří mezi 

skleníkové plyny, které způsobují globální změny klimatu.  

Význam skládek vůbec není zanedbatelný: pochází z nich 20 českých 

emisí metanu, který se podle vědců na klimatických změnách podílí asi 19. 

Evropská unie proto poţaduje, aby členské státy do roku 2010 zajistily sníţení 

mnoţství skládkových biologických odpadů, jako jsou kuchyňské zbytky, dřevo, 

listí, papír, na 25 mnoţství z roku 1995. České zákony ale doposud jejich 

recyklaci dostatečně nestimulují. Biologické odpady z domácnosti recyklují pouhá 

čtyři česká města: Nová Paka, Stráţnice, Uherské Hradiště a Rýmařov. 

Asi 8 českého komunálního odpadu končí ve spalovnách. Nyní u nás 

pracují tři velké spalovny: v Brně, v Praze-Malešicích a v Liberci. Mimoto existují 

malé specializované spalovny na nemocniční odpad nebo na nebezpečný odpad. 

Podobně jako na skládkách, rovněţ ve spalovnách se zbytečně ničí kvalitní 

suroviny – plasty, papír a další. Spalovna vyuţije asi jen 17 - 22 energie uloţené 

v odpadu. Spálením odpadu se získá ve skutečnosti jen troj aţ pětinásobně méně 

energie, neţ kolik by se ušetřilo jeho recyklací. Odhaduje se, ţe na kaţdou tunu 

zboţí v obchodu připadá asi deset tun spotřebovaných surovin.[10] 
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Z tabulky vyplývá, ţe na výrobě produktů se ušetří aţ 97 energie, pokud 

se pouţije metoda recyklace, neţ při výrobě ze surovin.  

 Z jedné tuny komunálního odpadu vzniká aţ 6000m3 plynných 

zplodin a asi 300kg kontaminovaného popela. Spalovny, i pokud splňují emisní 

limity, jsou stále významným zdrojem těţkých kovů, dioxinů a dalších 

nebezpečných látek. Evropská unie poţaduje, aby členské státy sníţily exhalace 

ze spaloven na 1 nanogram dioxinů v krychlovém metru vypouštěných emisí. 

Například liberecká spalovna tento limit zatím překračuje.  

Velkým emitorem plynů škodících ţivotnímu prostředí jsou domácnosti. 

Spalovací proces v domácím kotli probíhá za podstatně horších podmínek neţ ve 

spalovně. Domácí topeniště nelze vybavit drahou technologií na čištění spalin. 

Proto domácí topeniště produkují řádově o 1m3 více dioxinů neţ i špatná 

spalovna. Dioxiny jsou rakovinotvorné látky s účinkem na člověka, sniţují imunitu 

a ovlivňují hormonální systém. Zjištěné koncentrace v České republice aţ 31x 

překročily doporučený limit. 

Alternativu ke skládkám a spalovnám navrhuje hnutí DUHA: vyuţít 

zkušeností z evropských zemí, USA, Kanady, Austrálie či Nového Zélandu, kde se 

účinnými programy, zaloţenými na maximálním vytřídění odpadu, podařilo během 

6 let sníţit jeho mnoţství vyváţené na skládky aţ o 75. Ţe to je moţné i 
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v českých podmínkách, ukazuje například město Nová Paka, které během 

pouhých pěti let dokázalo vytřídit a recyklovat 65 odpadů. 

Hnutí DUHA usiluje o zachování environmentálně šetrných obalů v České 

republice. Předkládá proto ministerstvu ţivotního prostředí návrh systému podpory 

vratných obalů. Pro zákazníka by to znamenalo, ţe svou zálohu dostane zpět za 

kaţdou lahev, kterou odevzdá. Obchodník ji pak předá k opětovnému vyuţití 

(vratná lahev) nebo k recyklaci (nevratná lahev). 

Od konce roku 1994 platí v Evropské Unii směrnice o obalech a obalových 

odpadech. Kromě Řecka ji zohlednily ve svých zákonech všechny státy. Směrnice 

poţaduje, aby minimálně 50 % obalů bylo látkově nebo energeticky zhodnoceno a 

25% obalů recyklováno. Kaţdého obalového materiálu musí ovšem být 

recyklováno minimálně 15.[10] 
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6. ZÁVĚR 

 

Průměrný Čech vyprodukuje ročně asi 270 kg tuhého domovního odpadu. 

To je téměř 4x více neţ sám váţí. Navíc při zvyšování ţivotní úrovně hrozí, ţe toto 

číslo ještě poroste. Odpad z domácností netvoří ani 1 z celkového mnoţství 

odpadu v ČR.  Moţná si myslíme, ţe řadoví občané nemůţou tedy na této věci nic 

změnit. Ale musíme si uvědomit, ţe vše, co se v domácnosti stane odpadem, bylo 

nejprve zboţím, před tím výrobkem a ještě před tím surovinou, kterou bylo nutno 

vytěţit a zpracovat.   

Při všech těchto činnostech vzniká mnoho odpadu, nesrovnatelně více 

oproti hmotnosti samotného výrobku, spotřebovává se mnoho energie, jejíţ výroba 

je opět závislá na surovinách a doprovází ji produkce odpadu. Zanedbatelné 

procento domovního odpadu má tedy zcela zásadní vliv i na tuny průmyslového 

odpadu a hory odpadu z těţby. 

Nejdůleţitější je nevytvářet zbytečný odpad, předcházet jeho vzniku – tedy 

méně spotřebovávat. Výroba je podmíněna poptávkou a zbytečná poptávka tudíţ 

znamená zbytečnou výrobu. Ale právě tato skromnost můţe někomu působit 

potíţe. Vyloučit vznik odpadu se samozřejmě nepodaří nikdy, ale při troše snahy 

je moţné jeho mnoţství významně sníţit. A právě to je kámen úrazu. Jen málo lidí 

je dnes ochotno obtěţovat se myšlením na ţivotní prostředí. Myslím si, ţe je velmi 

důleţité, abychom k tomuto činu vedli jiţ malé děti, protoţe se to pro ně stane 

automatické a není pro ně problém v dalším ţivotě odpad třídit.  
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