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Anotace 

 

Odpad představuje produkt kaţdého procesu výrobního i nevýrobního charakteru. 

Mnoţství odpadů stoupá v závislosti na mnoţství obyvatel a jejich způsobu uspokojování 

lidských potřeb. Způsobů zneškodňování odpadů je na výběr více, ale jen malá skupina 

odpadů se dá druhotně, materiálově či energeticky vyuţít. 

Cílem této práce je popsat jeden ze způsobů vyuţití odpadů, a tím je recyklace. 

Recyklace je omezena jen částí spektra odpadů, které je moţno vyuţít. Jedná se zejména o 

papír, sklo a plastové odpady. Jsou zde zmíněny i technologie zpracování recyklovatelných 

materiálů. 

V závěru práce je rozebrána problematika ekologického a ekonomického vlivu na 

oblast druhotně vyuţitelných surovin a také je zde zmínka o koncepci trvale udrţitelného 

rozvoje, které představuje moţný směr ke sniţování produkce odpadu a k udrţitelnému 

vyuţívání přírodních zdrojů. 
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Summary: 

 

Waste is a product of each manufacturing process and non-manufacturing nature. 

The amount of waste increases, depending on the number of inhabitants and their way of 

meeting human needs. Methods for disposal of waste is more choice, but only a small 

group can be a secondary waste, material or energy use. 

The aim of this paper is to describe one way of recovery, and it is recycling. 

Recycling is only a limited spectrum of waste which can be used. These include paper, 

glass and plastic waste. There are also mentioned processing technology of recyclable 

materials. 

The conclusion discusses the issue of ecological and economic influence in the area 

of sub-usable materials, and there is mention of the concept of sustainable development, 

which represents a possible direction for waste reduction and sustainable use of natural 

resources. 
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1. Úvod 

Produktem jakékoliv činnosti člověka je odpad. Přítomnost odpadu bude vţdy 

člověka doprovázet při různorodých činnostech výrobního i nevýrobního charakteru. 

Člověk tedy nesmí při svém počínání opomenout vznik jakéhosi vedlejšího produktu. 

Stále vzrůstající mnoţství odpadů představuje hrozbu pro lidstvo. Způsob, který by 

do jisté míry znamenal řešení, představuje koncepce udrţitelného rozvoje. Cílem je 

především udrţitelné vyuţívání přírodních zdrojů, zejména těch neobnovitelných, a také 

druhotné vyuţívání odpadů. Je potřeba myslet na naši budoucí generaci, které bychom 

neměli odkázat svět bez přírodních zdrojů a se spoustou odpadů. Mají také právo 

plnohodnotně ţít a vyuţívat zdroje, které jim příroda nabízí.  

Vzhledem k neustálému růstu obyvatel roste produkce odpadu. Celková produkce 

odpadů je v rámci EU dle dokumentu ES – Strategie prevence a recyklace odpadů přibliţně 

1,3 miliardy tun ročně (bez zemědělských odpadů). [1] 

V ČR se ročně vyprodukuje zhruba 35 mil. tun odpadů. Při předpokladu, ţe v ČR 

ţije cca 10,5 mil. obyvatel, produkce odpadů představuje na osobu za rok cca 3 tuny 

odpadů.  

Zneškodňování odpadů je velice finančně náročné a mnohdy z ekonomického 

hlediska velice nevýhodné. Výrobky vzniklé z druhotných surovin nikdy nemohou být 

vyrobeny v takové kvalitě, ve které je vyroben výrobek z přírodního materiálu. Převáţná 

většina výrobních podniků si tedy volí takové výrobní technologie, aby odpadů vznikalo co 

nejméně. Recyklace ani jiný způsob zneškodňování odpadu není trvale udrţitelným ani 

konečným řešením. Jediným způsobem je odpad neprodukovat. Prvotním krokem by měla 

být lidská osvěta. 

Problematika odpadového hospodářství byla jako nový obor součástí státní politiky 

České republiky aţ po roce 1989. Do tohoto roku byl stát ovlivněn rozmachem někdejší 

industrializace. Stav ţivotního prostředí byl neudrţitelný. Po roce 1989 vznikala první 

legislativní opatření na zlepšení stavu ţivotního prostředí, organizace a státní úřady 

zabývající se touto problematikou a podporována byla i ekologická osvěta. 

Současným trendem v ČR je třídění odpadů a recyklace. Vyuţitelnost vytříděných 

surovin je však značně omezena. Tudíţ se zde nabízí otázka, které řešení je ideální. 
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V této práci je řešena recyklace obecně jako jeden ze způsobů nakládání s odpady. 

Jsou zde popsány jednotlivé druhy odpadů, které lze druhotně vyuţít. Popsán je i systém 

recyklace v ČR. Závěr práce vystihuje ekonomické a ekologické aspekty recyklace a 

problematiku udrţitelného rozvoje. 
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2. Legislativa odpadového hospodářství 

2.1 Vývoj legislativy odpadového hospodářství v ČR 

Během let 1991- 92 byl vypracován a přijat celý soubor právních předpisů v oblasti 

odpadového hospodářství. Tyto právní normy byly směřovány k ochraně ţivotního 

prostředí. Měly v prvé řadě omezit negativní vliv produkovaných odpadů na dalším 

poškozování ţivotního prostředí (všech jeho sloţek) především nesprávným nakládáním s 

odpady. V řešení problematiky odpadů v rámci legislativy, ve smyslu koncepčního 

přístupu a ochrany ţivotního prostředí, je kladen důraz především na předcházení vzniku 

odpadů, omezování produkce odpadů, vyuţití odpadů jako druhotných surovin, způsoby 

zneškodňování a odstraňování odpadů. [2] 

První Zákon o odpadech č. 238/1991 Sb., měl především ochranářský charakter. 

Nebyly zde však v dostatečné míře zachyceny ekonomické nástroje, řešící minimalizaci 

produkce odpadů, sběr a úpravu odpadů za účelem jejich dalšího vyuţití a nástroje obce 

pro řešení problematiky komunálních odpadů, vznikajících na území obce. 

Současně s tímto zákonem byly vydány i další právní normy, např. Zákon č. 

311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, dále „opatření“ tehdejšího 

Federálního výboru pro ţivotní prostředí, kterým byla vyhlášena kategorizace a katalog 

odpadů, č. 69/1991 Sb., dále nařízení vlády o evidenci odpadů. V průběhu roku 1992 byly 

pak ještě vydány dvě právní normy, a to Zákon č.62/1992 Sb., o poplatcích za uloţení 

odpadu a Nařízení vlády ČR č.513/1992 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Většina 

uvedených právních norem byla v průběhu let 1992 - 95 upravena, doplněna a 

novelizována. Přesto stávající legislativa odpadového hospodářství, při jeho prudkém a 

dynamickém vývoji, jiţ neodpovídala skutečným potřebám praxe a byla definitivně 

novelizována Zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 1998. 

Všechny předchozí právní normy byly tímto zákonem zrušeny a nahrazeny následně 

vydanými vyhláškami Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva zdravotnictví.  

Třetím a zatím posledním zákonem o odpadech je Zákon č.185/2001 Sb., ve znění 

dalších novel a o změně některých dalších zákonů, ve znění Zákona č. 477/2001 Sb., 

Zákona č. 76/2002 Sb., Zákona č. 275/2002 Sb., Zákona č. 320/2002 Sb., Zákona 

č.356/2003 Sb., Zákona 167/2004 Sb., Zákona č. 188/2004 Sb., Zákona č. 317/2004 Sb., 
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Zákona č. 7/2005 Sb., Zákona č. 444/2005 Sb., Zákona č. 186/2006 Sb. a Zákona č. 

314/2006 Sb. Jak je z přehledu patrné, nejedná se jen o vlastní zákon o odpadech, ale je 

zde zahrnut i zákon o obalech, nebo o chemických látkách. [2] 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech byl vyhlášen dne 15. května 2001, s účinností od 

1. 1. 2002. Tento zákon znamenal zásadní změnu v legislativě odpadového hospodářství. 

Zákon stanovuje v souladu s právem Evropských společenství povinnosti právnických a 

fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů a při 

dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného 

rozvoje. Zákon je rozdělen do 18 částí a 89 § a obsahuje 7 příloh. [3] 

V loňském roce zahájilo Ministerstvo ţivotního prostředí přípravné práce na nové 

legislativě odpadového hospodářství. Zákon by poté měl být předloţen vládě na podzim 

příštího roku. Ministerstvo bude vycházet především z pětistupňové hierarchie nakládání 

s odpady – předcházení vzniku odpadů, příprava odpadů k opětovnému pouţití, recyklace 

odpadů, energetické vyuţití odpadů a nejméně výhodné ukládání odpadů. Důleţité je také 

vědět, ţe odpady lze vnímat i jako obnovitelný zdroj. Jejich energetické vyuţití má - spolu 

s materiálovým vyuţitím – rovněţ své místo v hierarchii nakládání s odpady, deklarované 

ve směrnici EU o odpadech i v českém zákoně o odpadech, přičemţ oba jmenované 

způsoby vyuţití odpadů jsou předřazeny jejich odstranění. [4] 

 

2.2 Plán odpadového hospodářství ČR 

Plán odpadového hospodářství stanoví v souladu s principy udrţitelného rozvoje cíle 

a opatření pro nakládání s odpady na území ČR. 

V roce 1991 nabyl účinnosti první zákon o odpadech na území ČR, který stanovil 

povinnost pro původce odpadů zpracovat programy odpadového hospodářství. Tato 

povinnost se vztahovala na některé podnikatelské subjekty a obce (podle limitu produkce 

odpadů), okresy a stát. Od roku 1995 byl projednán Program odpadového hospodářství ČR 

ve vládě, který vycházel z Programů odpadového hospodářství okresů. Projednaný 

dokument nebyl uplatňován a v důsledku toho se plánovací proces v oblasti odpadového 

hospodářství v poţadovaném rozsahu nezahájil. O tři roky později, tedy roku 1998 nabyl 

účinnosti nový zákon o odpadech, ve kterém byla uloţena povinnost zpracovat Koncepci 

odpadového hospodářství ČR. Tato skutečnost korespondovala s rozhodnutím ČR učiněné 
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v roce 1996. V roce 1999 byla zpracována Koncepce odpadového hospodářství ČR a 

zahájeny práce na Krajských koncepcích odpadového hospodářství, které byly určeny, jako 

podkladové dokumenty pro zpracování POH ČR a plánů odpadového hospodářství krajů. 

Roku 2001 byly zahájeny přípravné práce na návrhu POH ČR, o rok později byl návrh 

nařízení vlády o POH ČR předloţen vládě k projednání. V roce 2003 nabylo účinnosti 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky. [5] 

Plán odpadového hospodářství v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a 

prováděcím právním předpisem zpracovává Ministerstvo ţivotního prostředí (za celou 

ČR). Plán odpadového hospodářství se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro 

předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle tohoto zákona. POH musí vţdy 

obsahovat vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahů mezi 

produkcí odpadů a nakládáním s odpady, stanovení cílů a postupů pro předcházení vzniku 

odpadů, omezování jejich mnoţství a nebezpečných vlastností a dále pro jejich vyuţívání a 

odstraňování, podmínky pro splnění stanovených cílů a postupů a pro průběţnou kontrolu 

a změny plánu odpadového hospodářství. 

Plány odpadového hospodářství se člení na: 

a) plán odpadového hospodářství České republiky, 

b) plán odpadového hospodářství kraje, 

c) plán odpadového hospodářství původce odpadů (jen v případě 

produkce nad 10 t nebezpečných odpadů ročně nebo více neţ 1000 t ostatního 

odpadu ročně). [2] 
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3. Odpad 

Jiţ od počátku civilizace člověk produkuje odpad. V minulosti se jednalo především 

o odpad přírodního původu a v takovém mnoţství, které bylo únosné pro ţivotné prostředí. 

Tudíţ s odpadem nebyl sebemenší problém. Ale postupem času se lidská společnost 

modernizovala a tím docházelo k produkci „novodobého“ odpadu jako například plasty, 

obalové materiály a chemické látky. Spolu s dalším pokrokem civilizace se mnoţství 

vyprodukovaného odpadu začalo zvyšovat. Problematika odstraňování odpadů není 

jednoduchou záleţitostí a je předmětem systémového řešení v souvislosti koncepčních 

řešení jednotlivých oblastí či regionů. [6] 

Dle §3 Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je odpadem kaţdá movitá věc, které se 

osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 

odpadů vymezených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. [3] 

Kaţdá látka má svůj zdroj, tzn., vzniká z něčeho, co jiţ na Zemi existuje. Jakmile se 

výrobek stane odpadem, nemizí, ale vţdy se vrací zpět do prostředí. [7] 

 Při sledování vyuţití jakékoli suroviny a s ní spojené lidské výrobní činnosti je 

moţné zjistit osud vyuţívané látky, její ţivotní cyklus čili jakýsi metabolický proces jejího 

získání, zpracování, vyuţití a odstranění. Při kaţdé přeměně dané látky vzniká nějaký 

odpad. [7] 

V agroekosystému neexistují kvantitativně významné odpady, přebytky nebo 

akumulace, stejně jako neexistuje nedostatek surovin. U přírodních systémů a 

agroekosystémů můţeme mluvit o kruhovém typu výměny látek – o cyklickém 

metabolismu. Na rozdíl od cyklického metabolismu v rámci agroekosystémů se setkáváme 

s průmyslovým metabolismem jednosměrného proudu, poháněným fosilní energií. 

Potřebuje vstupy surovin, které zčásti vyuţije a přemění je na finální produkty či sluţby. 

Poté, kdy produkty ztratí uţitnou funkci, přemění se tak či onak na odpad. Odpady přitom 

však vznikají v kaţdé fázi celého postupu: tuhé, tekuté, plynné rozmanitého chemického 

sloţení i odpadní druhy energie v nejrůznější formě. [8] 

Odpad je následek výroby a spotřeby. Řada ekonomických schémat obsahuje pouze 

tři úrovně ,,metabolismu“ lidské společnosti – surovinu, zpracování a spotřebitele. 

Zanedbává tu část ,,metabolismu“, která se týká neţádoucích nebo nepouţívaných látek – 

odpadu. [7] 
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Odpady nevznikají pouze při těţbě a zpracování surovin nebo z obalů na zboţí a 

z vlastních výrobků po ukončení jejich ţivotnosti. Značné mnoţství odpadů vzniká také při 

procesu výroby energie. Při spalování uhlí vznikají popílky. Některé naše druhy hnědého 

uhlí obsahují okolo 30% popelovin. Odsíření zbaví spaliny většiny SO2. Tento plyn však 

nemizí. Reaguje spalováním s mletým vápencem za vzniku síranu vápenatého (CaSO4). I 

kdyţ je moţné jeho část vyuţít ve stavebnictví, většina musí být ukládána na zvláštní 

skládky. Pro člověka je odpad vţdy něco neţádoucího a odpudivého. [7] 

Výrobky se dříve nebo později také přemění na odpad. Odpady tak představují 

obrovskou ztrátu zdrojů jak ve formě materiálu, tak i energie. Skutečné mnoţství odpadů 

lze povaţovat za indikátor materiálové a energetické účinnosti ekonomického systému. 

Velká mnoţství odpadů jsou výsledkem neúčinných vzorců výroby, nízké trvanlivosti 

zboţí a neudrţitelných vzorců spotřeby. [8] 

 

3.1 Druhy odpadů 

Pro potřeby nakládání s odpady a pro studium jejich problematiky dělíme odpady do 

různých skupin podle nejrůznějších hledisek. Podle chemického sloţení na kyselé, 

zásadité, neutrální, organické a anorganické. Podle skupenství na pevné, kapalné, plynné a 

kaly. Podle původu na komunální, průmyslové a zemědělské. Podle nebezpečnosti na 

neškodné, toxické, radioaktivní, hořlavé atd. Obvykle však pro kategorizaci odpadů slouţí 

více kritérií, přičemţ hlavním aspektem je jejich původ a nebezpečnost. Podle tohoto 

rozdělujeme: 

Odpady rostlinného a živočišného původu – ze zemědělské výroby, 

dřevozpracujícího a potravinářského průmyslu 

Odpady minerálního původu – odvaly z dolů, popílky s nízkým obsahem toxických 

látek, suť ze staveb 

Odpady z chemických procesů – kyseliny, zásady, fenoly, dehty, rozpouštědla, 

odpady s příměsí toxických kovů – Hg, Cd 

Radioaktivní odpady – odpad vzniklý při úpravě jaderného paliva, vyhořele jaderné 

palivo, odpad z laboratoří vyuţívajících radioizotopy 

Odpady z obcí (komunální) – smíšený odpad obsahující smetky, zbytky potravin, 

papíru, plasty či popel. [7] 
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Mezi hlavní typy tuhých odpadů patří tyto: 

 Nebezpečné odpady – patří sem látky s různými vlastnostmi. Hořlavé, 

výbušné, toxické a jiné. Údaje o produkci nebezpečných odpadů z průmyslu i 

z domácností jsou dosud neúplné také proto, ţe se normy v této oblasti dosud 

vyvíjejí a s tím se mění i definice nebezpečných odpadů. Je však zřejmé, ţe 

mnoţství nebezpečných odpadů postupně klesá a jejich zneškodňování je účinnější 

a z hlediska ţivotního prostředí bezpečnější. Uplatňují se koncepce minimalizace 

produkce odpadů, které jsou zaměřeny zejména na prevenci jejich vzniku, a to platí 

především pro odpady nebezpečné. Zvláštní postavení mezi nebezpečnými odpady 

mají odpady obsahující těţké kovy – příkladem jsou automobilové baterie. Ve 

vyspělých státech se daří recyklovat aţ 80% těchto výrobků, coţ výrazně sniţuje 

zatíţení prostředí těţkými kovy. 

 Papír – spotřeba papíru všude na světě neustále roste, je to navzdory 

předpovědím a nahrazení papíru plastickými hmotami v obalech či elektronikou při 

komunikaci, míra recyklace roste rychleji. V zemích Evropské unie v roce 1985 

bylo recyklováno asi 36% papíru, v roce 2005 je to uţ 54,6%. Nicméně celkové 

mnoţství papíru, které skončilo na skládkách nebo ve spalovnách, rovněţ vzrostlo. 

 Sklo – spotřeba skla rovněţ roste a také zde mají úspěch recyklační 

programy. V zemích Evropské unie se v současné době recykluje více neţ 50% 

skla. 

 Plastické hmoty – představují určitý problém, protoţe jsou různého 

chemického sloţení a často bývají velmi znečištěny zbytky potravin. Jejich 

recyklace je obtíţná, avšak technologický vývoj je zde velmi rychlý. 

 Biodegradabilní odpad – jde především o odpad zemědělský z výroby 

potravin a z domácností. V rostoucí míře je vyuţíván energeticky, nebo se 

kompostuje. V Evropské unii se postupně vyloučí jeho ukládání na skládky. [8] 

3.2 Jednotlivé způsoby nakládání s ostatním odpadem 

Shromaţďování odpadu je dočasné soustřeďování odpadu před dalším nakládáním s 

ním. Patří mezi základní operace v oboru nakládání s odpady. Podle zákona o odpadech je 

kaţdý původce odpadů povinen odpady shromaţďovat odděleně a utříděně podle jejich 

druhů. Shromáţděné odpady je nutné umístit na místě k tomu určeném a povinnost 
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zabezpečit takové místo vyplývá ze zákona. Shromaţďovací prostředky jsou zejména 

speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrţe. Svým provedením samy o sobě, nebo 

v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa zabezpečují, ţe odpad v nich 

umístěný je chráněn před neţádoucím znehodnocením, zneuţitím, odcizením nebo únikem 

ohroţujícím ţivotní prostředí. Tyto nádoby jsou nejčastěji vyráběny z kovů nebo z plastů 

v různých velikostech a tvarech. Sběr odpadu je souhrnné označení pro shromaţďování 

odpadu k dalšímu nakládání s ním. Tato činnost obvykle předchází vyuţívání, resp. 

zneškodňování odpadu. 

Výkupem odpadu se rozumí sběr odpadu prováděný za úplatu. Oddělený 

(separovaný) sběr odpadu je pak oddělené shromaţďování a přeprava jednotlivých druhů 

odpadů, jednotlivých sloţek nebo látkových surovin odpadu s cílem jejich vyuţití nebo 

zneškodnění. 

Třídění odpadů je rozdělování odpadů podle druhů a kategorií. Z úpravnického 

hlediska se jedná spíše o rozdruţování. Při třídění odpadů je také nutné respektovat třídící 

hlediska, tj. např. jaký druh odpadu a pro jaký účel vyuţití se odpad třídí. 

Optimální způsob vyuţití odpadu znamená třídění tohoto odpadu ještě před tím, neţ 

je tento odpad odloţen do sběrných nádob, tedy u původce. Takto lze získat velmi čisté 

druhotné suroviny, které lze daleko lépe následně vyuţít ve zpracovatelském průmyslu, 

např. v papírnách, sklárnách, hutích, kompostárnách apod. 

Přeprava a doprava odpadů se řídí příslušným ustanovením zákona o odpadech. 

Speciálně je upravena přeprava nebezpečných odpadů.  

Vyuţitím odpadů označujeme proces, ve kterém dochází k jejich zhodnocení. 

Odpady je moţné vyuţívat jako druhotné suroviny, nebo zdroje energie a to jak primární, 

tak sekundární odpad lze také kompostovat. Pokud se jedná o vyuţívání nebezpečných 

odpadů, je nutné si k této činnosti vyţádat souhlas krajského úřadu.  

Jedním ze způsobů vyuţívání odpadů jako druhotných surovin, tj. materiálového 

vyuţití, je recyklace. Nejčastějšími přímo recyklovanými odpady jsou kovové odpady, 

papír, plast, pryţ, sklo, textilie, stavební odpad a elektroodpad. 

Kompostování je jedním ze způsobů zneškodňování odpadů biologickým aerobním 

procesem, jehoţ produktem je kompost. [6] 
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4. Recyklace odpadů a technologie jejich recyklace 

4.1 Recyklace odpadů 

V koloběhu látek ekosystémem je na kaţdém stupni určitá látka předmětem řady 

chemických reakcí i po vyčerpání potřebných ţivin a energie jsou zbytky, produkty 

metabolismu nebo mrtvá těla samotných organismů, zdrojem látek a energie pro další 

trofický stupeň. Procesy v ţivé přírodě neustále vracejí látky do koloběhu, recyklují je. Ve 

velkém měřítku jsou látky recyklovány vlastně všemi biochemickými procesy. 

Odpady nejsou nic jiného neţ původní látka prošlá výrobním a spotřebitelským 

procesem. Z toho je zřejmé, ţe v odpadech je skryto obrovské mnoţství vyuţitelných 

surovin. Kromě toho jsou často i energeticky zpracovatelné. 

Recyklace je výraz pro takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu 

vyuţití. Recyklace umoţňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje. Recyklace se dělí 

na přímou a nepřímou. Přímá recyklace znamená znovuvyuţití věci bez další úpravy 

(typickou přímou recyklací je znovuvyuţití automobilových součástek z vrakoviště). 

Nepřímá recyklace zahrnuje znovuvyuţití pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu. 

[6] 

Recyklace je tedy jedna z moţností, jak se zbavit odpadu a vyuţít v něm obsaţené 

látky a energii k další potřebě. Vzhledem k tomu, ţe aţ do středověku pouţíval člověk 

převáţně přírodní materiály, mohl odpady recyklovat nebo recyklaci napomáhaly děje 

v přírodě. Materiály, které lidé uţívají dnes, jsou v přírodě velmi obtíţně recyklovatelné. 

Proto se po vyuţití ukládají nebo spalují. Zpětné získávání vyuţitelných látek z těchto 

odpadů je také recyklace. Důvodem k získávání těchto látek není pouze problém 

s ukládáním odpadů, ale i nedostatek surovin, vzrůstající náklady na jejich zpracování a 

snaha o úspory energie. 

Všechny látky však nejsou k recyklaci pouţitelné. Aby bylo moţné odpadní surovinu 

recyklovat, musí splňovat některé podmínky – musí mít co nejméně příměsí, musí být 

snadno transportovatelná a technologicky snadno zpracovatelná. [7] 

Recyklace odpadu sniţuje nepříznivé dopady na prostředí, ale můţe sebou také 

přinášet různé environmentální problémy, se kterými se musejí jednotlivé technologie 

vypořádat. Například zařízení zpracovávající odloţené automobily produkují velké 
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mnoţství šrotu, jenţ je kontaminován olejem a těţkými kovy, při hutním zpracování 

takových materiálů pak vznikají emise těţkých kovů, dioxinů a jiných škodlivin, které je 

nutno zachytit. [8] 

Pouze některé zdroje lze z odpadů znova získat plně. Recyklovaný materiál má 

zpravidla niţší kvalitu, je materiál z primárních surovin. V kaţdém případě je vţdy 

zapotřebí energie, vţdy zbývá nějaký nerecyklovatelný zbytek, který obvykle představuje 

opět velmi nepříjemný odpad. [8] 

Základem recyklace je třídění odpadu, a to nejlépe uţ u jeho původce. Třídění 

smíšeného odpadu je technologicky a finančně velmi náročné a umoţňuje vytřídit jen málo 

látek pro další zpracování. Pro recyklaci jsou proto vhodné tradičně sbírané suroviny – 

kovy, papír a sklo. Pro velkou různorodost a chemické sloţení je nemoţné ve velkém sbírat 

a recyklovat plasty, i kdyţ pokroku bylo dosaţeno zejména s PET lahvemi. K recyklaci se 

hodí i pouţité baterie, ale jejich zpracování je finančně náročné. [7] 

Obecně je ovšem zřejmé, ţe recyklace, znovuvyuţití a podobné způsoby jsou 

v dlouhodobé perspektivě základním způsobem nakládání s tuhými odpady, postupně 

zřejmě způsobem jediným. [8] 

 

4.2 Recyklovatelné odpady a recyklační technologie 

4.2.1 Plasty 

Je těţké si představit, ţe ještě před půl stoletím byl náš ţivot ovlivněn plastem jen 

velice zřídka. V dnešní době je jen velice málo oblastí ţivota, kde bychom plast nenašli. 

Plast je v současnosti jedním z nejvýznamnějších materiálů. I kdyţ existuje široké 

spektrum jeho pouţití, hlavním problémem je jeho odstranění. [9] 

Základní surovinou pro výrobu plastů je ropa. Kdyţ recyklujeme výrobky z ropy 

(zejména plasty), přispíváme k tomu, aby se nemusely tolik těţit neobnovitelné zdroje, jeţ 

neumíme nahradit.  

Plasty jsou skoro nezničitelné. Jsou lehké, inertní, odolné, pruţné, odolávají vodě i 

slunci, UV záření i mechanickému poškození.  

V České republice běţný člověk vyprodukuje 28 kilogramů odpadních plastů. To je 

při deseti milionech obyvatel 280 tisíc tun odpadních plastů, které by za běţných okolností 
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skončily na skládce. Většinu plastových odpadů tvoří především odpadní obaly ze 

spotřebního zboţí a potravin. Je jich kolem 80%, tj. zhruba 22 kilogramů. [10] 

Recyklace plastových odpadů patří mezi nové technologie jejich zpracování a 

vyuţití. Plastové odpady lze rozdělit podle původu na technologické, které jsou odpadem 

při jejich výrobě. Technologické odpady se vracejí do výroby a pouţívají se v barevné 

směsi do výrobků, kde není poţadována jednobarevnost. Plastové odpady průmyslové jsou 

odpady z plastů zpracovaných v průmyslu, včetně obalů. Komunální odpady obsahují 

plastový odpad převáţně z obalů potravin a nápojů. [2] 

 Existuje řada moţností, jak se s plastovým odpadem vypořádat, ale některé jsou 

zkrátka nepřijatelné. Například spalování, i kdyţ má v poměru s uhlím lepší výhřevnost na 

hmotu, při němţ vznikají vedlejší produkty, je povaţováno za vysoce toxické a je třeba 

filtrace od těţkých kovů a plynů, aby se nedostaly do biosféry a dalších ekosystémů. 

Největším problémem recyklace plastů je vzájemné míchání. Pokud je jeden typ plastu 

recyklován spolu s jiným, dochází k degradaci koncového produktu, a tak se musí pečlivě 

rozseparovat. Existují dva typy separace: mechanická a automatická. Mechanické nebo 

manuální separace je pouţita k rozdělení produktů pomocí jejich fyzikálních vlastností. 

Automatická separace je pak pouţita na zbytek odpadu. Poměr specifického a smíšeného 

odpadu je většinou 1 : 2. Techniky automatické separace plastů se liší podle typu odpadu. 

Nejdříve je materiál proprán, poté jsou odstraněny tašky a fólie pomocí foukačů a sacích 

zařízení, která odstraní lehčí materiály od těţších. To je prováděno, kdyţ je materiál 

převáţen po dopravních pásech, nebo při pouštění z výšky. Další techniky separace 

obsahují ponořování do vody s vyuţitím specifické hustoty polymerů. Dále se pouţívají 

centrifugy k rozdělení směsí podle hustoty (viz. Obr. 1). Nejnovější techniky vyuţívají 

infračervené záření, kde různé typy plastů odráţejí rozdílné světelné spektrum. [9] 
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Obr. 1 Recyklace plastů [9] 

V průmyslovém měřítku se k třídění plastových odpadů pouţívá flotace plastů.  .  

Flotace je fyzikálně chemický způsob rozdruţování, který vyuţívá rozdílné smáčitelnosti 

povrchu různých minerálů. Technologie flotace se objevuje v nových aplikacích např. při 

dekontaminaci půd, flotace tiskařské černi při zpracování sběrového papíru nebo při 

recyklaci plastů. [11] 

Jakmile je materiál roztříděn, je znovu zpracován pomocí různých technik, jako je 

protlačování, lisování vzduchem, lisování do forem atd. Poté je pouţit na nové produkty, 

jako jsou například obaly. Avšak obaly z recyklovaného materiálu nemůţou být pouţity na 

vše, především na obaly na jídlo. Některé plasty jsou pouţity jako činidlo, třeba při 

zpracování ţelezné rudy na surové ţelezo. [9]  

Z PET lahví se například vyrábějí vlákna a z nich pak koberce nebo oděvy. 

Z plastových fólií, pytlíků nebo tašek se vyrábí fólie, nebo se stávají součástí tak zvaného 

alternativního paliva pro cementárny a další provozy. Z tvrdých obalů se dělají palety na 

zboţí. Směsný plast – zbytky, které nelze roztřídit – se pouţívají na výrobu zatravňovacích 

dlaţdic, korýtek na ukládání kabelů do země nebo na desky pro protihlukové valy. [10] 

Výrobou polyesterových vláken z granulátu získaného zpracováním odpadů z PET se 

v ČR zabývá společnost SILON s.r.o. Odpady jsou po prvotní úpravě nataveny a po 

dosaţení poţadovaných vlastností tryskou vstřikovány do klimatizační šachty, kde dojde k 
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vychladnutí materiálu. Další postup závisí především na poţadavcích na výsledný výrobek 

(polyesterová střiţ, PET pásky, PET fólie atd.). Při výrobě polyesterového vlákna, 

známého především k výrobě oděvů, jsou vlákna dále natahována aţ do tloušťky vhodné k 

pouţití v textilním průmyslu. 

Výrobku TESIL® polyesterové vlákno byla v roce 2008 udělena ekoznačka 

Evropské unie a Ekologicky šetrný výrobek v kategorii textilní výrobky. Ekoznačení patří 

mezi dobrovolné nástroje na ochranu ţivotního prostředí. Výrobky označené ekoznačkou 

jsou nejen šetrnější k ţivotnímu prostředí, a to ve všech fázích své ţivotnosti, ale jsou také 

šetrné ke zdraví spotřebitele. [11] 

 

4.2.2 Papír 

Před nástupem plastů byl papír téměř jediným dostupným obalovým materiálem. 

Papír se vyrábí z různých surovin: patří mezi ně dřevo, bavlněné hadry nebo sběrový papír. 

Suroviny se takzvaně rozvlákňují – opatrným mletím ve vodě se z nich získávají vlákna 

celulózy, která se dál čistí a různě upravují. V papírenském stroji je nekonečné síto, na 

které natéká směs vody s celulózovými vlákny, pak se odvodní, lisuje a vysuší. [10] 

Recyklace papíru a kartonu je nejjednodušší a má nejdelší tradici. Kvůli mnoţství 

papíru pouţitého v mnoha odvětvích průmyslu, včetně balení, zaměření na četný a 

bezpečný zdroj materiálu dělá z papíru jeden z nejefektivněji recyklovaného materiálu. 

Vývoj technologií zapříčiňuje zvyšující kvantitu recyklovaného papíru. Výhody 

recyklování papíru jsou značné. Papírny produkují enormní mnoţství papíru denně, aby 

uspokojili potřeby různých odvětví průmyslu. Balicí průmysl vyuţívá širokou paletu 

kvality papíru od podřadného kartonu přes jakostní tiskařský papír po luxusní zboţí. [9] 

I kdyţ samotné recyklování papíru je efektivní, je zaloţeno na širokém sběru 

papírového odpadu. Papírový odpad je svázán a převezen do papíren, aby byl přetvořen do 

nové podoby. Nejčastější metoda recyklace papíru začíná namáčením. Tento proces 

separuje jednotlivá vlákna, poté následuje rozvlákňování materiálu pomocí míchání papíru 

s vodou. Všechna voda je odstraněna z rozvlákněného materiálu před tím, neţ je čištěn. 

Nečistoty jsou odstraněny pomocí rotování v kónickém bubnu. Lehké části se ustálí na 

vrchu kuţele, zatím co těţší se dostanou dolů. Další fází je odstranění inkoustu. Po těchto 
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procesech jsou vlákna buničiny připravená k přípravě nového papíru. Vlákna jsou lisována, 

válena a sušena do konečné podoby (viz. Obr. 2). [9] 

Přesto, ţe v současnosti recyklace sběrového papíru naráţí na nedostatek vhodných 

technologií v našich papírnách, je známo, ţe pouţitelnost papírenské suroviny, získané ze 

sběrového papíru, včetně suroviny pocházející z různých průmyslových organizací, je 

rozmanitá a velmi široká. Při určitém zjednodušení je moţno předpokládat, ţe ji lze pouţít 

jako komponentu do zanášky pro výrobu papíru všude tam, kde je pouţívána dřevovina. 

Např. při výrobě všech druhů balících lepenek, skládačkových lepenek, vlnitých lepenek, 

kartonů, novinového a hygienického papíru. Výrobní papírenská zkušenost praví, ţe papír 

lze vracet zpět do prvotní výroby zhruba 7x. Při kaţdém cyklu zpracování papíru se 

primární celulózové vlákno buničiny a dřevoviny láme a zkracuje tak, ţe zpravidla po 

sedmém zpracování je dále nepouţitelné. S ohledem na tuto skutečnost i s ohledem na 

předpokládané hygienické bariéry je moţno přednostně doporučit zpracování sběrového 

papíru z komunálního odpadu do papírenských výrobků pro jednorázové pouţití. Z nich je 

moţno jmenovat toaletní papír, konceptní papíry, papíry pro nenáročný tisk (oznámení, 

informace, broţury), obálky pro školní sešity, cestovní lístky MHD, ČD, ČSAD, spodní 

vrstvy tzv. duplexových tapet, textilní dutinky a další. [2]  

 

Obr. 2 Recyklace papíru [9] 
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4.2.3 Sklo 

Sklo je materiál, který nás doprovází uţ několik století. Sklo je v oknech a dveřích 

domů, v automobilech, jsou z něj vyrobeny skleničky, varné nádobí, televizní obrazovky, 

monitory počítačů, zrcadla, umělé předměty i ţárovky.  

Sklo je inertní, biologicky a chemicky neaktivní materiál. Je pevné, dá se dobře 

omývat a udrţovat v hygienicky přijatelném stavu. 

Sklo se vyrábí tavením ze sklářského písku, do něhoţ se přidávají další sloţky, jako 

je soda, potaš nebo oxid vápenatý. Ve sklárně namíchají ze vstupních surovin směs, které 

se říká sklářský kmen. Ten se pak taví ve sklářské peci. Tato výroba spotřebuje značné 

mnoţství energie. [10] 

Sklo tvoří poměrně velký objem domácího odpadu 6-10%, pokud bereme jako 

kriterium váhu. Sklo je tříděno podle barvy před recyklací či dalším zpracováním. 

Recyklace skla je silně závislá na správném barevném třídění. Čiré sklo tvoří asi 50% 

z celkového mnoţství recyklovaného skla a je velice citlivé na přidané barvy, a tak musí 

být pečlivě tříděno. Zelené sklo snese více barevných „nečistot“, a proto se z něho 

recykluje okolo 90% z celkového materiálu, oproti 30% u čirého skla. Na kaţdých 10% 

recyklovaného skla při výrobě nového, je ušetřeno aţ 3% energie a je prodlouţena 

ţivotnost pece díky niţší teplotě, ve srovnání s výrobou nového materiálu. Při recyklaci 

skla je kromě odstranění barevných nečistot i ostatního častého odpadu, jako jsou kovové 

části, porcelán, keramika, korek či papír z etiket, který způsobuje největší potíţe v dalším 

procesu zpracování. 

První částí recyklace skla je sběrná stanice, kde je sklo tříděno. Poté je sklo 

převezeno do továrny, kde je rozdrceno na malé kousky. V nejmodernějších továrnách je 

sklo poté ještě barevně tříděno pomocí optických senzorů. Další optické senzory odstraňují 

nečistoty, jako je porcelán a keramika. Rozdrcené kousky jsou prosvěcovány paprskem, 

který sklo prosvítí a nečistoty ne. Magnetická extrakce a vlastnost vznášení se na vodě 

odstraní další nečistoty, jako jsou kovy, papír a dřevo. Čistý, roztříděný a rozdrcený 

materiál je roztaven, a poté vyfoukán do nového produktu (viz. Obr. 3). [9] 

Pro recyklaci skla není třeba budovat speciální recyklační zařízení, jako je tomu 

například při recyklaci plastů. Vytříděné, vyčištěné a upravené odpadní sklo se vrací 

rovnou do skláren. [10] 
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Obr. 3 Recyklace skla [9] 

Této suroviny lze pak současně ve sklárnách vyuţít k výrobkům z tzv. černého skla, 

do kterého lze zuţitkovat jakýkoliv druh skleněného střepu, do obalového skla všeho druhu 

(sklenice, láhve) neurčité barvy (zelenohnědé, dosud však našim spotřebitelem odmítané), 

do plochého skla s drátěnou vloţkou, do tabulového lisovaného skla z jedné strany 

profilovaného, na nenáročná zrcadla, při výrobě skleněných vláken a dalších výrobků. [2] 

 

4.2.4 Nápojové kartony 

V nápojových kartonech se kupují dţusy, mléko, víno a jiné nápoje. Ročně jich 

kaţdý člověk vyhodí 1 – 3 kg. 

Nápojové kartony jsou takzvané vrstvené obaly, sloţené ze tří materiálů – papíru, 

hliníkové fólie a polyetylenové fólie. Papír, který se na jejich výrobu pouţívá, má velmi 

dlouhá vlákna, a proto o něj mají papírny velký zájem. 

Vytříděné nápojové kartony jdou většinou do papírny, kde je rozvlákní. Na 

papírenském stroji se pak oddělí papírová vlákna od ostatních vrstev. Vlákna se pouţijí ve 

výrobě. Zbytek, obsahující hlavně hliníkovou fólii a polyetylen, se většinou spaluje.  

Další moţností je výroba desek: kartony se rozemelou a pak se z nich s přidáním 

různých paliv lisují za tepla desky. Ty se pouţívají jako stavební desky pro ztracená 
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bednění nebo jako izolační materiály. Dá se z nich také vyrábět například nábytek do škol. 

[10] 

 

4.2.5 Vybrané odpady 

Pro účely materiálového vyuţití odpadů jsou dále vyuţívány např. postupy drcení, 

třídění a mletí odpadů. 

Příkladem vyuţití uvedených postupů je recyklace vyřazených pneumatik. Recyklací 

pneumatik vznikají certifikované výrobky, které jsou vhodné jako antivibrační desky, 

pryţové dlaţby apod. V ČR existuje celá řada zpracovatelů, kteří jsou sdruţeni v Českém 

sdruţení pro recyklaci pneumatik. 

Pneumatiky jsou také zpracovány například technologií pyrolýzního zpracování 

odpadů, tato technologie se v ČR rychle rozvíjí. Jedná se o proces rozkladu organické 

hmoty za současného působení tepla bez přístupu vzduchu, nazývaný také termolýza. 

Působením tepla dochází k rozkladu sloţitějších organických látek na látky jednodušší. 

Produktem pyrolýzy je vţdy tuhá fáze (na bázi koksu), tekutá fáze a plynná fáze. Pomocí 

technologie lze upravovat všechny látky organického původu, tedy v případě odpadů např. 

bioodpady nebo pouţité pneumatiky. Vyuţití všech tří fází produktu závisí na charakteru 

vstupní suroviny (odpadu). Získaný plyn lze po vyčištění pouţít k výrobě elektrické nebo 

tepelné energie. Pevná fáze na výstupu má charakter strusky, ve které jsou ale škodliviny 

vázány pevnými vazbami s nulovou vyluhovatelností. Proto je vhodná např. jako inertní 

stavební materiál. V případě pyrolýzy pouţitých pneumatik má tekutá fáze na výstupu 

charakter surové motorové nafty. 

Dalším příkladem pouţití technologií (postupy drcení, třídění a mletí odpadů) je 

recyklace stavebního odpadu. Stavební a demoliční odpady představují v zemích EU i v 

ČR významný podíl na produkci odpadů, který činí více neţ 25 %. Kvalita recykláţe se 

odvíjí od pouţité technologie drcení, kterou je stavební odpad zpracován. Totéţ platí pro 

asfalto-betonové recykláty vznikající při rekonstrukci vozovek. V ČR jsou v Asociaci pro 

rozvoj recyklace stavebních materiálů sdruţeny osoby a organizace zabývající se řešením 

problémů zpracování stavebních odpadů. [11] 
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4.3 Separace odpadu 

Aby mohl být odpad recyklován, musí být roztříděn podle druhu materiálu. To 

mnohdy značně zvyšuje náklady. V České republice se třídí hlavně kovy, papír, sklo 

a plasty. Kovy se vykupují v síti firem specializujících se na zpracování kovů. V poslední 

době byl také zprovozněn systém zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení 

(televize, ledničky, mobilní telefony atd.), které specializované firmy rozebírají a recyklují 

řadu jejich komponentů (plasty, kovy aj.). Pro usnadnění třídění odpadu bývají zejména na 

plastových výrobcích a obalech uvedeny recyklační symboly, díky kterým je evidentní z 

jakého materiálu je produkt vyroben. [12] 

V obcích se nejčastěji setkáme se třemi druhy barevných kontejnerů: modrým, 

zeleným a ţlutým, do kterých vkládáme papír, sklo a plasty. Bývají označeny nálepkou, na 

které si můţete podrobně přečíst, jaké druhy papíru, skla či plastů a v jakém stavu do nich 

vhazujeme. 

 

Modrý kontejner 

Do modrého kontejneru patří papír: konkrétně noviny, časopisy, kancelářský papír, 

reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly. Nepatří sem: 

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, pouţité plenky 

a hygienické potřeby. 

 

Zelený kontejner 

Do zeleného kontejneru patří sklo: konkrétně láhve od nápojů, skleněné nádoby, 

skleněné střepy - tabulové sklo. Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo 

a zrcadla. 

Na mnoha místech jsou kromě zelených také bílé nádoby na sklo. V tom případě 

bychom měli také třídit čiré sklo a barevné sklo zvlášť. Do bílé nádoby patří čiré sklo. 

Nepatří sem: střepy z tabulového skla. Ty se vkládají do kontejnerů na barevné sklo. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plasty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Televizor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledni%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Recykla%C4%8Dn%C3%AD_symbol
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Žlutý kontejner 

Do ţlutého kontejneru patří plasty, konkrétně PET láhve od nápojů (sešlápnuté), 

kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Nepatří sem: novodurové 

trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). 

 

Oranžový kontejner 

V mnoha městech a ve stále větším počtu vesnic se třídí i nápojové kartony. Vkládají 

se do kontejnerů označených oranţově či do pytlů speciálně k tomu určených. [13] 

 

Sběrný dvůr 

Dále kaţdá obec, která má více neţ 2 000 obyvatel, by měla zřídit na svém území 

sběrný dvůr, kam mohou obyvatelé odváţet odpady, které se nevejdou nebo nesmějí házet 

do normálních kontejnerů. Nejčastěji slouţí sběrné dvory k odkládání objemného odpadu 

(nábytek, koberce, apod.), stavebních odpadů, elektrospotřebičů apod. Do sběrného dvora 

se mohou přinášet i nebezpečné odpady. 

Menší vesnice se mohou spojit a vybudovat jeden centrální sběrný dvůr pro více 

obcí. Někde mohou občané z okolí vozit odpady na sběrný dvůr do nejbliţšího města. 

Sběrný dvůr musí mít zpevněnou, odvodněnou plochu, z níţ jsou dešťové vody 

zachycovány a musí být tato plocha oplocena. 

Na sběrný dvůr je moţné odkládat suť z drobných stavebních úprav, otlučenou 

dlaţbu a obklady z domu, které se přidávají k ostatnímu stavebnímu odpadu. Ten se 

následně zpracovává drcením, třídí se na sítech a pak se dá pouţít jako stavební materiál 

nebo štěrk na zásyp na stavbách. Bioodpady, jako například ořezané větve nebo posekaná 

tráva, jsou ze sběrného dvora přesunuty do kompostárny.  

Stará kamna, součástky aut, plechovky atd. se třídí podle toho, z jakých kovů jsou. 

Barevné kovy (měď, hliník, zinek) nebo ţelezo se pak odváţí do hutí k dalšímu 

zpracování. Kovy patří k tradičně sbíraným odpadům a hutě je nutně potřebují při výrobě 

ţeleza.  

Autovraky však mezi staré ţelezo nepatří. Mají v sobě různé oleje a provozní 

kapaliny. Proto se o ně starají specializované firmy, které majiteli vystaví doklad o 

ekologické likvidaci – jinak nelze auto odhlásit z evidence. Zpracovatelé autovraků z nich 
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nejdříve odstraní provozní kapaliny, airbagy atd. a následně je celý autovrak rozdrcen na 

kousky. Ty se dále třídí a zpracovávají. 

Sběrné dvory ve většině měst jiţ také slouţí jako sběrná místa pro odpadní 

elektrospotřebiče a další věci, které podléhají povinnosti zpětného odběru. Podle zákona o 

odpadech mají výrobci a prodejci některých spotřebních věcí povinnost zajistit jejich 

zpětný odběr, kdyţ taková věc doslouţí. Tato povinnost se týká například pneumatik, 

akumulátorů, výbojek, elektrospotřebičů, lednic, baterií nebo obalů. 

Povinnost zpětného odběru pro nefunkční a vyřazená elektrozařízení platí od roku 

2005. Povinnost zpětného odběru se týká všech elektrických spotřebičů. Hodně obcí má 

smlouvu s kolektivními systémy, takţe je moţné staré elektrospotřebiče odevzdat 

bezplatně ve sběrném dvoře. Sběrné místo můţe být také v obchodě, kde je zboţí koupeno. 

Staré spotřebiče se většinou rozebírají ve speciálních dílnách. Menší výrobky se 

zpracovávají na lince, která je celé rozemele na kousky a ty se pak soustavou třídičů a sít 

rozdělí na jednotlivé sloţky – barevné kovy, ţelezo, plasty a další sloţky. 

Také na různé tuţkové baterie a monočlánky se vztahuje zpětný odběr. Sběr baterií 

probíhá ve sběrných dvorech a v obchodech, kde je moţné koupit baterie nové. 

Domácí ledničky podléhají povinnosti zpětného odběru, a navíc jsou nebezpečným 

odpadem. V jejich chladicím systému jsou freony, které ničí ozónovou vrstvu Země, a 

proto se nesmějí volně vypouštět do ovzduší. Freon se musí ze starých ledniček opatrně 

odsát. Lednice se recyklují v mobilním zařízení. Lednice se najednou celé rozemelou, 

přičemţ se zachytí freony, a pak se drť, v níţ jsou kusy kovů, plastů a skla, roztřídí na 

separátorech. Kovy jdou do hutí, plastové kusy se melou a je moţné z nich vyrobit 

například palivo do cementáren. [10] 

 

4.4 Přínosy recyklace 

4.4.1 Recyklace jako přínos hospodářství 

Vodítkem současné společnosti je vyrábět co nejúsporněji. Recyklace představuje 

jakýsi nástroj úspory. Pro to, abychom vytvořili produkt z druhotně vyuţitelné suroviny, je 

potřeba méně materiálu i počátečního kapitálu na výrobu, neţ nákladů, které jsou 

vyţadovány pro výrobu z primárních surovin. Jako další poloţka, která se při výrobě sníţí, 
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je mnoţství vyprodukovaného odpadu, kterého se tak dostává méně na skládky či do 

spaloven. Odlehčí se tímto ţivotnímu prostředí, ale vynaloţí se i méně nákladů na likvidaci 

vzniklého odpadu. Zábor půdy, který by byl potřeba na umístění skládky, se poté dá vyuţít 

efektivněji. Recyklace taktéţ vytváří i nová pracovní místa, vznikají nové podniky 

zpracovávající recyklovatelné odpady, ale i společnosti nabízející výrobky z druhotně 

vyuţitelných surovin. Recyklace obecně prospívá ekonomice a vytváří příjmy 

prostřednictvím prodeje materiálu tam, kde jsou přírodní zdroje nedostatečné. Např. státy 

jako je Čína či Korea dováţí recyklovatelný papír pro výrobu a jsou schopni ho zpracovat, 

aniţ by vyuţívali primární (přírodní) zdroje své země. Recyklační průmysl je nyní omezen 

pouze na suroviny, které se dají druhotně vyuţít. Vývoj recyklačních technologií však 

můţe v budoucnu přinést kreativnější způsoby vyuţití dalších druhů odpadů. [14] 

 

4.4.2 Environmentální přínosy recyklace  

Výrobní proces (od těţby materiálu) představuje nejen zdroj odpadu, ale dochází i 

k produkci látek, které mohou negativně ovlivňovat jednotlivé sloţky ţivotního prostředí 

(vypouštění chemických látek do vod způsobí eutrofizaci, vypouštění škodlivých plynů do 

ovzduší způsobí kyselé deště či ovlivňují ozónovou vrstvu). Tím, ţe dáme přednost vyuţití 

druhotné suroviny před primární (tedy přírodního zdroje), zmírníme důsledek negativního 

působení při výrobě nově vznikajících produktů a s nimi spojených škodlivých látek 

vypouštěných do ţivotního prostředí. Dále můţeme i omezit produkci znečištění ze 

spalování paliv v elektrárnách, které generují energii potřebnou k výrobě nových produktů. 

Jde tedy nejen o sníţení negativních vlivů škodlivých látek vznikající při výrobě, ale i o 

mnoţství přírodních zdrojů, které jsou vyčerpatelné. Je třeba také přihlédnout na budoucí 

generace a trvale udrţitelný rozvoj. S recyklací je spojena i úspora energie, která je 

mnohonásobně niţší při druhotném vyuţití. Jen kdyţ si uvědomíme, kolik energie je třeba 

vynaloţit na těţbu a zpracování primární suroviny, poté samotnou výrobu a distribuci 

konečného produktu. U recyklace je potřeba pouze zpracovat druhotný materiál a vyrobit 

konečný produkt. Při ukázce vyuţití papíru je třeba si uvědomit, ţe je jednodušší vyrobit 

papír prostřednictvím recyklace neţ skácet strom a vyrobit nový (primární) výrobek. Právě 

s opětovným vyuţitím papíru je spojeno i masivní odlesňování, které je bohuţel především 

podmíněno rychle rostoucí mírou našich potřeb. [14] 
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4.5 Statistika recyklace v EU a ČR 

Podle statistik Ministerstva ţivotního prostředí jsou obyvatelé České republiky 

v třídění a následné recyklaci odpadu značně pozadu za mnohými státy Evropské unie. 

Zatímco se u nás vytřídí něco přes 20 % komunálního odpadu, v Německu, Rakousku, 

Belgii či Nizozemí je to více neţ 50 %. Zbylé tři čtvrtiny odpadu, které české domácnosti 

vyprodukují, skončí buď ve spalovnách, nebo na skládkách. Především ukládání odpadu na 

skládky je odborníky hodnoceno velmi negativně. V minulých letech takto končila více 

neţ polovina celkového objemu odpadů. To by se však mělo změnit. Podle plánů 

Ministerstva ţivotního prostředí by do roku 2020 mělo být na skládky ukládáno maximálně 

25 % odpadu. [13] 

Podle poslední zveřejněné statistiky dle Evropského statistického úřadu se Česká 

republika dostala na pomyslnou první příčku v třídění a recyklaci plastových obalových 

odpadů v rámci zemí EU. 

 

 

Obr. 4 Graf - Recyklace odpadů ve vybraných zemích EU, 2006 (Zdroj: Eurostat. Data za rok 2006) 

V roce 2006 bylo recyklováno v České republice 44,3 % plastových obalových 

odpadů, coţ představuje nejvyšší hodnotu v Evropě. O pouhé 3 % ztrácí na vedoucí pozici 
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Německo. V recyklaci papíru obsadila ČR druhou pozici, přičemţ těsně za ní je s 89,1 % 

Belgie (viz. Obr. 4). [15] 

 

Spotřeba odpadů jako druhotných surovin na výrobu vybraných výrobků v tunách 

  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Spotřeba odpadů 

celkem 
5 566 068 5 260 628 3 905 675 4 475 264 3 253 235 3 056 535 3 615 374 

v tom: 
  

odpadní oleje 
0 0 0 0 1 33 23 

odpadní sklo 
373 145 397 954 243 062 226 325 135 228 92 695 69 265 

odpady s obsahem 

ţeleza 
2 593 575 2 645 028 1 458 311 1 717 724 810 547 724 689 671 924 

odpady s obsahem 

hliníku 
44 477 60 689 80 947 77 400 54 666 50 832 47 513 

odpady s obsahem 

olova  
60 381 30 517 35 624 35 670 50 018 53 623 41 577 

odpady s obsahem 

mědi 
3 114 10 095 21 059 37 310 207 11 920 16 514 

odpadní textil 
- 7 068 260 195 349 350 6 622 

odpadní papír 
- 293 580 276 870 302 974 330 082 244 178 281 533 

pouţité pneumatiky 
- 47 379 34 170 40 763 120 542 98 192 94 539 

stavební odpady 
2 491 376 1 768 318 1 755 373 2 036 903 1 751 594 1 780 023 2 385 865 

Tab. 1 Spotřeba odpadů jako druhotných surovin na výrobu vybraných výrobků v t (Zdroj: ČSÚ) 

 

V ČR se loni vyprodukovalo zhruba 3,5 mil. tun odpadu (viz. Tab. 1). Materiálově je 

vyuţito 69% odpadu a pouze 25% je zneškodněno. Největší podíl mají recyklační 

technologie (66%), mezi které patří recyklační linky stavebního odpadu, zařízení na 

recyklaci papíru, skla, plastů. Druhým nejvyuţívanějším způsobem je předúprava odpadů 

k materiálovému vyuţití (17%), zde patří např. třídící linky separovaných odpadů, 

separátory kovů z popelů a popelovin. Jako třetí nejrozšířenější způsob se vyuţívá 

energetické vyuţití odpadů, tedy jako palivo (10%).  
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Dle následujícího grafu (Obr. 5) se z celkového mnoţství vytříděného obalového 

odpadu nejvíce vyuţije k recyklaci papírový obalový odpad (z 94 %). Druhým nejvíce 

vyuţívaným odpadem k recyklaci je obalové sklo. Nejméně se naopak vyuţívá z celkové 

produkce k recyklaci nápojový karton. [16] 

 

Obr. 5 Graf míry recyklace a využití obalového odpadu v ČR (%) 2009, Zdroj: Eko-kom a.s. 
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5. Systém recyklace odpadů v ČR 

5.1 EKO – KOM s.r.o. 

EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdruţené plnění 

povinností zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 

477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. Tuto činnost vykonává na základě 

rozhodnutí o autorizaci, které společnosti EKO-KOM, a.s. udělilo Ministerstvo ţivotního 

prostředí dne 28. března 2002. Povinnosti zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů mají 

podle zákona osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn., 

dováţejí, přepravují přes hranice z Evropské unie, plní nebo prodávají. Tyto osoby mohou 

pro splnění výše uvedených povinností uzavřít Smlouvu o sdruţeném plnění se společností 

EKO-KOM, a.s. 

Systém EKO-KOM zajišťuje sdruţené plnění povinností zpětného odběru a vyuţití 

odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím 

činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, ţe společnost EKO-KOM, 

a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů 

spojených se sběrem, svozem, tříděním a vyuţitím obalového odpadu. 

Vychází přitom ze dvou zákonných povinností: 

 Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu 

obaly nebo balené výrobky, mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru 

a vyuţití odpadu z obalů. 

 Obce a města mají dle zákona o odpadech, povinnost třídit a vyuţívat 

komunální odpad, jehoţ součástí jsou také pouţité obaly.  

Na jedné straně společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá Smlouvy o sdruţeném plnění s 

osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na základě tohoto smluvního vztahu 

shromaţďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichţ výše je závislá na výši 

vykazované produkce obalů. 

Na straně druhé společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá Smlouvy o zajištění zpětného 

odběru a recyklaci odpadu z obalů s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. 

Tyto subjekty mají poté povinnost vést evidenci o mnoţství zpětně odebraného a vyuţitého 
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odpadu z obalů, na základě které společnost přispívá finančními prostředky na systémy 

sběru, třídění a vyuţití obalového odpadu. [17] 

 

5.1.1 Historie společnosti 

Společnost EKO-KOM, a.s. byla zaloţena v roce 1997, v tomtéţ roce vstoupil v 

platnost zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve kterém byla obalová problematika řešena 

pouhými dvěma paragrafy. Cílem bylo vytvořit systém „Zelený bod“ v ČR. Společnost 

v tomto roce zahájila pilotní programy na ověření způsobu sběru odpadu. Také připravila 

ve spolupráci s pedagogy rozsáhlý a dlouhodobý vzdělávací projekt (Tonda Obal), 

zaměřený na výchovu ţáků základních škol v oblasti třídění odpadů. O dva roky později, 

tedy v roce 1999 byl systém EKO-KOM uveden v Aproximační strategii ČR pro oblast 

ţivotního prostředí jako způsob realizace závěrů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

94/62/EHS o obalech a obalových materiálech. V roce 2000 byla Společnosti EKO-KOM, 

a.s. udělena od PRO EUROPE licence k uţívání známky „Zelený bod“ v ČR. Od začátku 

roku 2001 platila povinnost vyuţití obalů v rozsahu stanoveném zákonem č. 125/1997 Sb., 

o odpadech. Na konci roku 2009 bylo zapojeno v systému cca. 600 podniků coţ 

představuje 42% obalů uvedených na trh ČR a bylo uzavřeno 2750 smluv s obcemi. 

Rokem 2002 nabyl účinnosti zákon č. 477/2001 Sb., o obalech který jiţ přesněji definuje 

povinnosti s nakládání s odpady. Ve stejném roce MŢP vydalo společnosti EKO-KOM 

autorizaci. Na začátku roku 2006 nabyla účinnosti v pořadí jiţ druhá novela zákona č. 

477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů. Cílem této novely bylo především 

stanovit nový rozsah vyuţití a recyklace obalového odpadu do roku 2012.  V druhém 

pololetí roku 2008 začala prudce klesat poptávka po druhotných surovinách. Tato krize 

odbytu se plně rozvinula v roce 2009. Rozpad trhu druhotných surovin, drastický propad 

cen a náhlý nedostatek recyklačních kapacit se v prvním pololetí roku stal závaţným 

tématem institucí EU. Společnost EKO-KOM, a.s. zavedla Stabilizační program, na kterém 

se shodl Svaz měst a obcí ČR a Hospodářská komora ČR. Program, který byl projednán i 

parlamentními výbory, představoval řešení ekonomického šoku, kterým byl výpadek 

příjmů z prodeje vytříděných surovin. [17] 
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5.2 Značka „Zelený bod“ 

Značka ZELENÝ BOD (viz. Obr. 6) je ochrannou známkou. Označení obalu 

značkou ZELENÝ BOD znamená, ţe za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek 

organizaci zajišťující zpětný odběr a vyuţití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 

94/62. [18] 

 

5.2.1 Zelený bod v České republice 

Pouţití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných v ČR je 

moţné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je 

nositelem práv na území ČR. To znamená, ţe ochrannou známku ZELENÝ BOD mohou 

pouţívat podnikatelské subjekty, které mají se společností EKO-KOM, a. s. uzavřenou 

Smlouvu o sdruţeném plnění. Prostřednictvím této smlouvy je poskytnuto oprávnění 

pouţívat ochrannou známku ZELENÝ BOD. Společnost EKO-KOM, a. s. získala dne 7. 

září 2000 licenci od organizace PRO EUROPE k uţívání značky ZELENÝ BOD na území 

České republiky. To bylo potvrzením, ţe společnost EKO-KOM splňuje poţadavky 

příslušných předpisů EU na systémy pro zajištění vyuţití obalového odpadu. Značka 

ZELENÝ BOD smí být uţívána pouze při zachování zvláštních pravidel. Značka nesmí být 

uţívána v ţádném jiném smyslu a nesmí být doprovázena ţádným dalším textem, který by 

ji dával do souvislosti s vlastnostmi obalu, zejména ve vztahu k ochraně ţivotního 

prostředí. [18]  

 

Obr 6 Zelený bod (Zdroj: Eko-kom.a.s.) 

 

4.2.2 Zelený bod v Evropě 

PRO EUROPE = Packaging recovery organization Europe je zastřešující 

mezinárodní organizací členských národních systémů zajišťujících zpětný odběr a vyuţití 
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odpadů z obalů v Evropě a Kanadě. Všechny tyto systémy pouţívají značku ZELENÝ 

BOD jako symbol financování vyuţití odpadů z obalů.  

Slouţí jako fórum zúčastněných partnerských národních organizací, protoţe 

intenzivní výměna zkušeností a nápadů je nevyhnutelná pro dosaţení optimální aplikace 

Směrnice ES 94/62 o obalech a obalových odpadech.  

Poskytuje práva k pouţívání ochranné známky "Zelený bod" podle určitých pravidel 

aplikovaných na jednotlivé systémy, které jsou zřizovány v evropských účastnických 

státech a mající za cíl dosaţení optimální implementace Směrnice ES 94/62.  

Vyvíjí a kontroluje kriteria pouţití ochranné známky "Zelený bod" pro výrobce a 

distributory obalů nebo baleného zboţí v souladu s evropským kartelovým úřadem.  

Reţim autorizačních podmínek ochranné známky ZELENÝ BOD neumoţňuje 

udělení autorizace více neţ jedné organizaci v daném státě. Sjednocení značky v rámci EU 

zjednodušuje design obalů, který můţe být jednotný pro všechny členské státy. Značka smí 

být uţívána v jiném státě pouze se souhlasem tamní autorizované organizace pro zajištění 

vyuţití obalového odpadu. [18] 

V současné době je členem PRO EUROPE 33 národních systémů (viz. Obr. 7): 

 

 

Obr.7 PRO EUROPE Systémy Zeleného Bodu (Zdroj: Eko – KOM a.s.) 
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Belgie      Bulharsko    Česká Republika  

Estonsko     Finsko    Francie  

Chorvatsko     Irsko     Island  

Kanada     Kypr     Litva  

Lotyšsko     Maďarsko    Lucembursko  

Malta      Německo    Nizozemsko  

Norsko     Polsko    Portugalsko  

Rakousko     Rumunsko    Řecko  

Slovensko     Slovinsko    Španělsko  

Švédsko     Turecko    Ukrajina  

Velká Británie                                    Itálie                                       Srbsko 

 

 

  

http://www.fostplus.be/
http://www.ecopack.bg/
http://www.ekokom.cz/
http://www.eto.ee/
http://www.pyr.fi/
http://www.ecoemballages.fr/
http://www.eko-ozra.hr/
http://www.repak.ie/
http://www.urvinnslusjodur.is/
http://www.csr.org/
http://www.greendot.com.cy/
http://www.zaliasistaskas.lt/
http://www.zalaispunkts.lv/
http://www.okopannon.hu/
http://www.valorlux.lu/
http://www.greendot.com.mt/
http://www.gruener-punkt.de/
http://www.nedvang.nl/
http://www.materialretur.no/
http://www.rekopol.pl/
http://www.pontoverde.pt/
http://www.ara.at/
http://www.ecoromambalaje.ro/
http://www.herrco.gr/
http://www.envipak.sk/
http://www.slopak.si/
http://www.ecoembes.com/
http://www.repa.se/
http://www.cevko.org.tr/
http://www.green-dot.org.uk/
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6. Ekologické a ekonomické hledisko recyklace 

6.1 Ekologické hledisko recyklace 

Vzhledem k neustálému rozrůstání se lidské populace a stále větších nároků současné 

společnosti na bytí nekontrolovaně vzrůstá mnoţství odpadů. Ty představují určitou zátěţ 

nejen pro ţivotní prostředí, ale i pro společnost a lidstvo samotné. Právě recyklace 

vybraných druhů odpadů představuje jakousi variantu zneškodňování odpadů a následné 

opětovné vyuţití ve formě druhotných surovin. Jde především o vyuţití materiálové 

podstaty odpadu. 

Aby mohl být odpad druhotně vyuţit, je potřeba docílit třídění jednotlivých 

vyuţitelných odpadů dle druhu. I přes neustálé apelování na lidskou společnost, třídit, 

většina těchto druhotně vyuţitelných odpadů se stává součástí komunálního odpadu 

končících na skládkách či ve spalovnách.  

Dle zprávy z Valného shromáţdění OSN věnované otázkám ţivotního prostředí 

konaného v roce 1997 byl ve státech EU zaznamenán výrazný úspěch recyklace. 

V některých zemích se mnoţství zbytkového postrecyklačního odpadu dostalo aţ na třetinu 

původního mnoţství. Nicméně se stále očekává nárůst domovního komunálního odpadu, 

především lepenky, papíru a skla. [19] 

Odpad, který by nezatěţoval ţivotní prostředí, by byl „ţádný“ odpad. Tudíţ současná 

společnost produkující odpad je nejlepší pro ţivotní prostředí taktéţ „ţádná“. Jelikoţ je 

nemyslitelné v tomto duchu pokračovat, je potřeba zvolit takové výrobní technologie, aby 

odpadů vznikalo co nejméně. Velké výrobní podniky jsou tudíţ tlačeny k tzv. 

maloodpadovým výrobním technologiím či vyuţití meziproduktů výroby tak, aby došlo 

k co nejmenší produkci odpadu. Kromě odpadů je zde přihlíţeno i k eliminaci pouţití 

chemikálií či jiných škodlivin popř. sniţování emisí. 

Systém podpory ochrany ţivotního prostředí a prevence znečišťování v podnicích 

zajišťuje tzv. mezinárodní norma ISO 14001, která specifikuje poţadavky na systém 

environmentálního managementu (EMS). Klade především důraz na chování organizace 

z hlediska vlivů na ţivotní prostředí, zejména pak dodrţování legislativních poţadavků na 

jednotlivé sloţky. Organizace dále můţe určit, jak působí na ţivotní prostředí, do jaké míry 
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ho zatěţuje a přináší motivaci jak tyto vlivy eliminovat. Jde většinou o eliminaci odpadů, 

hospodárnější vyuţití surovin, pořádek na pracovišti, sníţení rizika nehod či havárií. [20] 

 

6.2 Ekonomické hledisko recyklace  

Hlavní nástroje ochrany jednotlivých sloţek ţivotního prostředí jsou většinou 

administrativního charakteru a vychází z legislativních předpisů. Jedná se především o 

různá ustanovení, zákazy či limity. Pro dosaţení „kvalitního“ ţivotního prostředí a trvale 

udrţitelného rozvoje je potřeba si uvědomit, ţe při vyuţívání sloţek prostředí vznikají také 

externí náklady, tzv. externality.  

Externalitou je chápán vnější účinek činnosti, který se nepromítá v trţních cenách 

výrobků či sluţeb. Jde o náklady či výnosy subjektů, které si můţe výnosy přivlastnit (tzv. 

pozitivní externalita) a náklady (tzv. negativní externalita) od něj nelze vymáhat. 

Příkladem můţe být znečištění ţivotního prostředí při výrobním procesu či naopak, 

v případě pozitivní externality, forma vzdělání. 

V posledních letech se zavádí tzv. fiskální nástroje, mezi které patří především 

ekologická daňová reforma, jejíţ podstatou je daňové zatíţení subjektu u daně spotřební 

(tedy zdanění paliv a materiálu) a sníţení daní přímých. Cílem je tedy motivovat subjekty 

k šetrnějšímu vyuţívání přírodních zdrojů (např. vyuţívat biopaliva či maloodpadových 

technologií) a tím méně zatěţovat ţivotního prostředí. Do fiskálních nástrojů lze zahrnout i 

tzv. poplatkové systémy, jako je platba za znečištění ovzduší, vypouštění odpadních vod, 

produkce odpadu či mýtné. [19] 

Aţ přibliţně do konce 20. století byla překáţkou všech snah o recyklace a jiné 

vyuţití odpadů nízká světová cena základních surovin, jako jsou kovové rudy a podobně. 

V posledních desetiletích poptávka po všech komoditách dramaticky roste a s ním i jejich 

cena, coţ je zřejmě moţno pokládat za trvalý trend a bude to nepochybně znamenat silnou 

ekonomickou podporu vyuţívání odpadů. [8] 

Opak představují tzv. finanční nástroje, kde lze zahrnout finanční dotace, granty, 

fondy ţivotního prostředí, dotované úroky a další nástroje. V ČR funguje rozpočtová 

organizace pod názvem Státní fond ţivotního prostředí, jehoţ zdrojem jsou poplatky za 

znečištění nebo poškozování ţivotního prostředí (poplatky za produkci odpadu, vypouštění 
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látek do ovzduší či vody, atd.) a na druhé straně Fond poskytuje dotace či půjčky na 

projekty podporující zlepšování stavu ţivotního prostředí.  

Dále lze zmínit i tzv. zálohové systémy a systémy bonusů. Např. důlní podniky 

zakládají fond, které se vyuţijí pro rekultivační práce či zálohovatelné obaly. Tím, ţe lidé 

dostanou peníze za to, ţe vrátí pouţitou PET lahev zpět, lze i takto přispět ke zvýšení 

zpětného odběru a následné recyklace. 

Mezi ekonomické nástroje lze zahrnout i výrobky, které jsou jasně viditelně 

označeny jako ekologicky šetrný výrobek, i kdyţ tyto výrobky nejsou přímo finančně 

podporovány. Značku ekologicky šetrného výrobku propůjčuje Ministerstvo ţivotního 

prostředí ČR. Značka dává se spotřebiteli rozhodnout při nákupu o preferenci výrobků, 

které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí (např. potřeba surovin či energie na výrobu, zda se 

dá recyklovat, atd.). [19, 21] 

 

6.3 Trvale udržitelný rozvoj 

„Nejlepší odpad je ten, který nevznikne vůbec.“ Z toho vyplývá, ţe je potřeba začít u 

předcházení vzniku odpadu neţ u myšlenky, jak se s daným odpadem vypořádat. Problém 

vychází z nátlaku lidské společnosti na přírodu a přírodní zdroje. Růst lidské populace je 

nezastavitelný a s tímto nárůstem jsou spojeny stále vyšší poţadavky konzumní společnosti 

na uskutečňování lidských potřeb, statků a sluţeb. Lidská rasa se nikdy neohlíţela na 

následky svého jednání, ale v době, kdy lidé byli skromní a málo početní, příroda se 

s jejich rozmary dokázala vyrovnat prostřednictvím své regenerační funkce. Ovšem nároky 

dnešní mnohamilionové populace jsou natolik vysoké, ţe se s nimi příroda nedokáţe 

vypořádat. Trvale udrţitelný rozvoj by znamenal společenství, které nevidí smysl ţivota 

v konzumu a v uspokojování potřeb, ale které důsledně pečuje a napravuje následky svého 

působení. Obrazně řečeno, do ceny automobilu a jeho provozu by se započítávala i škoda 

vzniklá na lidském zdraví či přírodě. Trvale udrţitelná společnost by tedy budovala 

ţeleznice a měla by k dispozici čistší vzduch. Trvale udrţitelný rozvoj je takový rozvoj, 

který bude uspokojovat potřeby současné generace a zároveň chce ponechat „něco“ i pro 

svou budoucí generaci (zejména kam se bude ubírat budoucí směr vývoje v oblasti výroby, 

dopravy, zemědělství, turismu). Této udrţitelnosti se stále více oddalujeme svým 

rozmařilým způsobem ţivota. Dosavadní vývoj konzumní společnosti je sebeničivý. Trvalé 



Martin Rottenberg: Recyklace odpadů 

 

34 

2011 

udrţitelnosti nemůţe být nikdy dosaţeno, pokud lidská rasa nesníţí ze svých nároků na 

ţivot a nezačne se chovat zodpovědněji a šetrněji nejen k přírodě, ale i k budoucím 

generacím. [22] 

 

6.3.1 Ekologické mezníky v Evropě 

1. Konference ve Stockholmu, 1972 

OSN se zabývala mimo jiné řešením omezení růstu nebezpečných odpadů, produkcí emisí 

či znečištění vod nad únosnou míru v místech, kde můţe ohrozit lidské zdraví. Civilizace 

byla neustále zatěţována rychlým a mnohdy neúměrným vyuţíváním obnovitelných i 

neobnovitelných zdrojů. Výsledkem byly legislativní kroky či omezení na ochranu 

jednotlivých sloţek ţivotního prostředí. Tato opatření vyšla nakonec jako nedostatečná. 

2. Meze růstu 

D. Meadowsonová ve své knize Meze růstu poukazuje na hospodářský růst, který je 

jediným viníkem zhoršování stavu ţivotního prostředí ve světě. Navrţená teorie nulového 

růstu byla nerealistická a neţádoucí. 

3. Naše společná budoucnost 

Závěrečná správa p. Brundtlandové Naše společná budoucnost vydaná v roce 1987 naopak 

poukazuje na fakt, ţe se ekonomický rozvoj nesmí v ţádném případě zastavit, naopak je 

potřeba ho podporovat a především změnit jeho podobu: tedy utvořit z něho rozvoj 

udrţitelný. Tedy čerpání zdrojů a hospodářský růst musí plynout paralelně. [23] 

4. Summit OSN o ţivotním prostředí – Rio de Janeiro, 1992 

Konference navázala na zasedání ve Stockholmu (1972) ve snaze vytvořit nové a 

spravedlivé vztahy v mezinárodním měřítku. Šlo o vytvoření společné cesty k dosaţení 

trvale udrţitelného rozvoje v jednotlivých zemích, zejména v těch rozvojových. Důraz byl 

kladen na rozvoj v oblasti energie, efektivity a spotřeby zdrojů. [24] 

 



Martin Rottenberg: Recyklace odpadů 

 

35 

2011 

6.3.2 Počátky ekologického uvědomování v Československu 

Po druhé světové válce nastal v Československu rozmach industrializace. Nehledělo 

se na stav ţivotního prostředí ani na bezhlavé rabování přírodních zdrojů. Na prvním místě 

byl průmysl. Stav ţivotního prostředí se tak neustále zhoršoval. Zanedbával se vědecký 

výzkum, nedocházelo k monitorování, neexistovaly informační systémy či instituce, které 

by se touto problematikou zabývali. Nefungovala ani ekologická osvěta či vzdělávání. Stav 

ţivotního prostředí dospěl do neudrţitelné roviny. Poprvé v roce 1983 vyšla 

prostřednictvím Ekologické sekce ČSAV zpráva Stav životního prostředí 

v Československu, kde bylo snad poprvé poukázáno na zhoršující se stav ţivotního 

prostředí. I kdyby existovala snaha dosáhnout jakéhokoli zlepšení této situace, nebyly 

finanční zdroje, moderní stroje, manaţerské schopnosti. Zcela chyběl systém ochrany 

přírody v čele s ministerstvem.  

Před listopadem 1989 se tehdejší Československo dostalo na nezáviděníhodné 

prvenství v úrovni znečištění mezi evropskými státy. V nadcházejících deseti letech se 

však situace radikálně zlepšila. Podpora byla především ze strany veřejnosti. Ke zlepšování 

podmínek se zapojilo velké mnoţství odborníků, začal se budovat systém institucí v čele s 

Ministerstvem ţivotního prostředí a Českou inspekcí ţivotního prostředí. Ty začaly 

produkovat legislativní kroky k ochraně jednotlivých sloţek ţivotního prostředí. Výrazný 

podíl na zlepšení stavu měl propad některých průmyslových odvětví, zejména pak 

energetiky či hutnictví. Někdejší ministr ţivotního prostředí Josef Vavroušek byl 

iniciátorem konference ministrů ţivotního prostředí, které přinášely konkrétní výsledky.  

Po deseti letech vynaloţeného úsilí a finančních prostředků se situace zlepšila. 

Vyplývá to především z demografického výzkumu porodnosti, na kterém má podíl i 

zlepšení stavu ţivotního prostředí. Stav ţivotního prostředí je od roku 1990 pravidelně 

sledován a výsledky jsou shrnuty do Zprávy o stavu životního prostředí, která popisuje 

vţdy stav předešlého roku.  

K celkové informovanosti přispěl i vstup ČR do Evropské unie, velký objem 

informací poskytuje Evropská agentura pro ţivotní prostředí a EUROSTAT. Zlepšení 

ţivotního prostředí bylo zprvu prováděno investicemi do koncových opatření typu „end of 

pipe“ (na konci potrubí), tedy výstavbou ČOV, skládek, spaloven. Tato opatření jsou 

uţitečná, ale nepředstavují levnou záleţitost a nejsou plně perspektivní. Je tedy nutné přejít 

na opatření preventivní, zejména na maloodpadové technologie či recyklace. [23]  



Martin Rottenberg: Recyklace odpadů 

 

36 

2011 

7. Závěr 

Odpad byl, je a bude vţdy součástí lidské činnosti. Lidská společnost by se měla 

zamyslet nad problematikou produkce odpadů. Základní myšlenka recyklace tkví v 

předcházení vzniku odpadů a jeho opakovaném vyuţívání jako druhotné suroviny k 

energetickému či materiálovému zhodnocení. Je potřeba, aby si lidská společnost 

uvědomila hrozbu, která vyplývá ze shromaţďování odpadů a začala realizovat taková 

opatření, která vedou k jejich správnému nakládání či druhotnému vyuţití.  

Náplní této práce je popis jednoho ze způsobů druhotného vyuţívání odpadů, a tím je 

recyklace. Výběr vhodných druhů odpadů je však značně omezen. Jen některé odpady jsou 

recyklovatelné. Recyklaci TKO předchází třídění odpadů do odpadních nádob, barevně 

rozlišených, odpad poté podléhá příslušné recyklační technologii, vhodné pro daný typ 

odpadu. V závislosti na zhodnocení pozitivních přínosů recyklace je potřeba produkovat 

takový odpad, který je pro recyklaci vhodný a tudíţ i materiálově či energeticky 

vyuţitelný. Takovýmto postupem by se odpad druhotně vyuţíval a další, především 

neefektivní, způsoby nakládání s odpady, jako např. spalování či skládkování by se staly 

zanedbatelnými. V kombinaci s maloodpadovými technologiemi by se tak produkovalo 

méně odpadů a ten který by vznikl, by se druhotně vyuţíval. 

Kapitola rozebírající technologie recyklace popisuje jednotlivé postupy, které jsou 

vyuţívány u zpracování jednotlivých druhů odpadů. Nelze opomenout i systém sběru a 

separace v ČR. V našem státě funguje systém separace komunálního odpadu a systému 

zpětného odběru výrobků prostřednictvím velkoobjemových nádob na tříděný odpad a 

sběrných dvorů. Dává občanům moţnost třídit a podporovat tak myšlenku recyklace. 

V samotném závěru práce je zmíněn ekonomický a ekologický dopad recyklace. I 

kdyţ výrobky z druhotně vyuţívaných surovin poskytnou uţivateli méně kvalitní produkt, 

neţ výrobek, na který nebyly pouţity druhotné suroviny, je šetrnější k ţivotnímu prostředí 

a napomáhá tak k materiálovému zhodnocení odpadů. V neposlední řadě je potřeba myslet 

na budoucí generaci. Problematika trvale udrţitelného rozvoje je v současné době aktuální 

a neměla by být podceňována lidskou společností se stále vyššími poţadavky na ţivobytí. 

Aktivní zájem lidské společnosti ke sledování a minimalizaci odpadů pozitivně 

přispívá ke zdravějšímu ţivotnímu prostředí, které bychom měli zajistit nejen sobě, ale i 

budoucím generacím. 
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