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Anotace 

 

Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku biodegradabilních obalových 

materiálů a moţnosti jejich vyuţití v běţném ţivotě. V první části jsou uvedeny základní 

informace o bioobalech, v dalších částech se pak předloţená práce zabývá technologií 

výroby biodegradabilních plastů, současným stavem jejich začlenění do obalového 

systému v České Republice a v závěru i návrhem na zlepšení jejich postavení na trhu. 
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Annotation 

 

This thesis is focused on biodegradable packaging materials and their possible use 

in everyday life. The first part presents basic information about biodegradable packages, in 

other parts of the submitted thesis deals with the production technology of biodegradable 

plastics, the current state of their incorporation into the packaging system in the Czech 

Republic and in the end also with the suggestions for improving their market position. 
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1. Úvod 

V dnešním světě je při vývoji nových materiálů a technologií potřeba zohledňovat 

jejich vliv na ţivotní prostředí celý tzv. „osud“ všech výrobků. Znamená to, ţe sledujeme 

výrobek od jeho zrodu, přes distribuci, manipulaci, transport i likvidaci. Zavádění 

efektivního odpadového hospodářství je jedním z aktuálních problémů, kdy před pasivním 

ukládáním odpadu na skládku se dává přednost systematickým opatřením, které zajišťují 

hlavně předcházení vzniku odpadu, jeho recyklaci, zavádí se technologie k minimalizaci i 

jiného zhodnocení odpadů. Poslední roky se zvedá všeobecné environmentální uvědomění, 

především na základě toho, ţe odpad se často můţe povaţovat za jakýsi polotovar pro další 

výrobu nebo jako zdroj energie či dále vyuţitelné biomasy. Přímé ukládání odpadu na 

skládku pomalu ustupuje, zvláště proto, ţe můţe být velkým rizikem vůči ţivotnímu 

prostředí, nepřímou cestou i zdraví lidí a hlavně vůči, se skládkou bezprostředně 

sousedícím, přírodním ekosystémům. 

Bez syntetických plastů si v dnešní době dokáţeme ţivot jen těţko představit. Jsou 

to široce vyuţívané materiály snad ve všech oblastech především díky svým výhodným 

vlastnostem. Způsobují však i velké problémy. Díky své odolnosti biologickým procesům i 

povětrnostním vlivům jsou v přírodě těţko odbouratelné, a proto se nám často naskytne 

pohled na odhozené PET lahve podél cest, chodníků, řek, v parcích, lesích apod. Tento 

odpad pak putuje rovnou do spalovny, coţ není úplně ideálním řešením. Mnoţství 

vyráběných plastů jakoţ i odpadů z nich stále narůstá, volná kapacita skládek klesá a 

náklady na ukládání úměrně rostou. Pro tyto problémy je třeba z environmentálního i 

ekonomického hlediska hledat nové a lepší řešení.  

Hledání řešení v biodegradovatelných plastech (BDP) se ukazuje jako velmi 

perspektivní. I z hlediska hodnocení jejich ţivotního cyklu (LCA) se tato cesta prozatím 

jeví jako ideální. Řeší totiţ nejen otázku surovin (z obnovitelných zdrojů), ale odpadá i 

problém s jejich následnou likvidací. Odpadají problémy při skládkování nebo spalování, 

netvoří se skleníkové plyny, ale naopak pro výrobu se vyuţívají zdroje vyprodukované 

biomasy resp. organického odpadu, neboli trvale udrţitelné suroviny. 

Cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na oblast biodegradabilních plastů, jejich 

aplikaci v běţném ţivotě a pokusit se nabídnout moţná řešení jejich dopadů v systému 

odpadového hospodářství a na ţivotní prostředí jako takové. 
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2. Biodegradabilní plasty a jejich vlastnosti 

Ve druhé polovině 20. století došlo k raketovému nárůstu produkce skupiny 

materiálů, které se do té doby na naší planetě nenacházely. Jedná se o takzvané syntetické 

polymery, často označované jako plasty. Díky svým jedinečným vlastnostem, jako je 

lehkost, transparentnost a vysoká odolnost proti působení vnějších vlivů, jsou plasty 

ideálním obalovým materiálem, který se doposud vyrábí výhradně z ropy. [1] [2] 

Vysoká míra rezistence je vlastnost, kterou má většina plastů společnou, a která 

způsobuje jejich těţkou odbouratelnost přirozenými procesy. Především této vlastnosti 

plastů „vděčíme“ za stále rostoucí mnoţství pevného odpadu, z něhoţ velkou část 

představují právě syntetické polymery. Právě ekologické, ale také ekonomické aspekty 

(potřeba transportu odpadu a jeho skladování či likvidace) jsou důvodem, proč se lidé snaţí 

nalézt řešení problému tvorby odpadu. [2] 

V principu řešení problému vysoké rezistence syntetických plastů existují tři moţné 

strategie. První je připravit natolik rezistentní a kvalitní materiály, které bude moţno 

pouţívat velice dlouhou dobu, a nebudou tvořit odpad. Druhou strategii představuje 

příprava plastů opakovaně pouţitelných, tedy recyklovatelných. A poslední, ne však 

nejméně důleţitou strategií, je příprava plastů snadno odbouratelných, neboli 

biodegradovatelných. [2] 

Alternativní výrobky, které by mohly produkty vyráběné z ropy nahradit, lze často 

snadno poznat podle předpony bio-,  jsou to tedy především biopaliva a bioplasty. 

Společná nálepka bio nám napovídá, ţe kromě toho, ţe mohou nahradit klasické výrobky z 

ropy, představují také nízkou zátěţ pro ţivotní prostředí a v neposlední řadě by se ve všech 

případech mělo jednat o výrobky z obnovitelných zdrojů, tedy takových, které si můţeme 

znovu vypěstovat. [1] 

Pod pojmem bioplasty si můţeme představit širokou škálu materiálů, které se od 

sebe liší chemickým sloţením, mechanickými vlastnostmi, ale také svým původem – lze 

mezi ně zařadit jak rostlinné, tak původně mikrobiální produkty,  které se však lidé za 

účelem intenzifikace produkce pokouší produkovat také pomocí rostlin. I přes velkou 

rozmanitost mají bioplasty společné výrobní schéma. Vstupní surovinou je rostlina. Po její 
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sklizni je v několika technologických krocích vyroben produkt, který se po čase přemění 

na kompost, který opět poslouţí k růstu dalších rostlin. Tím se uzavírá kruh, který lze 

částečně přirovnat k recyklaci (obrázek č. 1). [1] 

 

Obrázek č. 1 Recyklační kruh bioplastů [1] 

 

V současnosti jsou nejdůleţitějšími skupinami bioplastů jsou plasty odvozené od 

škrobu, polymery kyseliny mléčné a polyhydroxyalkanoáty.  

2.1 Polyhydroxyalkanoáty 

Polyhydroxyalkanoáty jsou přírodní polymery, které produkuje řada bakterií jako 

zásobní zdroj uhlíku a energie. Uţ v roce 1926 izoloval Lemoigne první z 

polyhydroxyalkanoátů - polyhydroxybutyrát z bakterie Bacillus megaterium. Na konci 50. 

let minulého století byla prokázána přítomnost polyhydroxybutyrátu jako zásobní formy 

energie a uhlíku u řady dalších bakterií. Od té doby byla identifikována řada 

mikroorganismů schopných syntézy různých polyhydroxyalkanoátů. [2]  

Polyhydroxybutyrát se svými mechanickými vlastnostmi velmi podobá 

polypropylenu, tedy materiálu, který ve formě různých fólií a misek často pouţíváme. Na 

rozdíl od něj je však v přírodě rozloţitelný v rozumném časovém horizontu. Zatímco 

http://www.inovace.cz/biotechnologie/polyhydroxyalkanoaty---prirozene-odbouratelne-plasty/
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rozpad polyhydroxybutyrátu například v prostředí skládky trvá řádově měsíce, u 

polypropylenu můţeme uvaţovat o desítkách let aţ o staletích.  Nevýhodu 

polyhydroxybutyrátu je, ţe se poblíţ svého bodu tání rozkládá, je tedy obtíţné jej tavit a to 

znesnadňuje jeho zpracování. Pokud je však do struktury zabudován jiný monomer (např. 

3-hydroxyvalerát), tak u takto vzniklého kopolymeru tento problém odpadá a mechanické 

vlastnosti se dále výrazně zlepší. Právě moţnost kopolymerizace nabízí široké moţnosti 

přípravy materiálů o různých mechanických vlastnostech, ale také o různé biodegradabilitě 

a tedy potenciální moţnost regulovat poločas rozpadu a mechanické vlastnosti 

připraveného materiálu. [2] 

Princip bakteriální výroby spočívá v kultivaci vhodné bakteriální kultury ve 

speciální nádobě o velkém objemu – fermentoru. Bakteriím jsou nastaveny podmínky 

(teplota, ţiviny, pH prostředí atd.) tak, aby došlo k maximální produkci polymeru. V čase, 

kdy dojde k vytvoření největšího mnoţství polymeru, je produkt z bakterií extrahován a 

nakonec čištěn. Proces je po finanční stránce dosti náročný. Drahé jsou ţiviny pro bakterie, 

nákladné je  udrţení poţadovaných podmínek a ekonomicky náročná je především izolace 

a čištění produktu. Proto nachází polyhydroxyalkanoáty i v dnešní době své uplatnění 

především jako speciální biodegradabilní a biokompatibilní materiál, a ne jako náhrada 

syntetických polymerů, jak bylo původně zamýšleno. Bakteriálně produkovaný 

polyhydroxyalkanoát je asi 5-10krát draţší neţ například konkurenční polypropylen nebo 

polyetylen (jejich cena se pohybuje okolo 0,25-0,5 $/kg, kdeţto cena 

polyhydroxyalkanoátu kolem 16 $/kg). Díky vývoji fermentační a purifikační technologie 

a vyuţití metod genového inţenýrství se podařilo sníţit cenu na přibliţně 4 $/kg, ale i to je 

pořád hodně. Proto se současný vývoj ubírá jiným směrem, například pomocí transgenních 

rostlin, kdy původně bakteriální geny jsou pomocí metod genetického inţenýrství 

přeneseny do rostlin, které po genetické modifikaci  produkují polymer. To by mělo sníţit 

náklady na výrobu. Naděje se vkládají především do transgenní sóji a řepky olejné, které 

by  měly produkovat polyhydroxybutyrát s vysokým hektarovým výnosem.   

Cena by se mohla přiblíţit například ceně škrobu a pohybovat se okolo 1 $/kg a tím by se 

mohly polyhydroxyalakanoáty stát ekonomicky konkurenceschopnou alternativou 

tradičních syntetických polymerů. Vyuţití bakterií bude v dlouhodobém horizontu spíše v 

oblasti syntézy speciálních kopolymerů, případně v oblasti výzkumu. [2] [4] [18] 
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Tabulka 1Příklady některých výrobců zabývajících se výrobou bioplastů a jejich produktů *2+ 

Výrobce Produkt Používaný materiál 

Novamont Mater Bi Škrob 

Plantic Technologies Ltd. PlanticTM Škrob 

Rodenburg Solanyl Škrob 

Natureworks LLC Natureworks Polymer mléčné kyseliny 

Protect Gamble Nodax Polyhydroxylakanoát 

Metabolix Biopol Polyhydroxylakanoát 

  

2.2 Bioplasty odvozené od škrobu 

Škrob je rostlinný polysacharid, který jako zásobu energie produkuje celá řada 

rostlin. Chemické vazby přítomné ve škrobu se působením mikrobiálních enzymů snadno 

štěpí, proto se v přírodě škrob velmi rychle rozkládá – vlastně nepředstavuje pro ţivotní 

prostředí ţádnou zátěţ. Plasty odvozené od škrobu hrají v současné době mezi bioplasty 

hlavní roli. Jejich podíl na trhu bioplastů dosahuje aţ 80%. Čistý škrob dokáţe absorbovat 

vlhkost, a proto se ve farmaceutickém průmyslu pouţívá na výrobu lékových kapslí.  Pro 

pouţití škrobu jako bioplastu je však potřeba k čistému škrobu přidat speciální aditiva – 

plastifikátory - například sorbitol nebo glycerin (tyto cukerné alkoholy také nepředstavují 

pro ţivotní prostředí ţádnou zátěţ). Získáme tak škrobový termoplast, jehoţ vlastnosti 

můţeme ovlivnit mnoţstvím přidaných aditiv. Druhou moţností vyuţití škrobu pro výrobu 

bioplastu je jeho aplikace s degradovatelnými konvenčními polymery jako jsou polyestery, 

polyesteramidy, polyesteruretany nebo polyvinylakoholy. Tyto společné aplikace umoţňují 

vytvořit materiál, který je z jedné strany tvořen hydrofilním škrobem a z druhé strany 

hydrofobním polymerem. Vznikají tak vodě odolné biodegradovatelné fólie. [2] [4] 

Díky regulovatelnosti vlastností připraveného materiálu mohou být pro jednotlivá 

pouţití připraveny speciální plasty, které jsou ušity na míru konkrétním výrobkům. Jiţ 

dnes jsou výrobci ze škrobového bioplastu schopni vyrábět balící fólie, různé tašky a pytle, 

jogurtové kelímky, nápojové kelímky (obrázek 2), talíře a misky (obrázek 3), plastové 
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příbory atd. Pro výrobu škrobových bioplastů je moţné vyuţít škrob z obilí nebo jiných 

rostlin, ale pravděpodobně nejčastěji je vyuţíván kukuřičný škrob. Tady ovšem naráţí 

bioplasty na stejný problém jako biopaliva. Protoţe pochází z rostlin, které lidé uţ od 

pradávna vyuţívají ke své obţivě, vedlo by jejich masové rozšíření k dramatickému 

nárůstu cen potravin. Uţ dnes můţeme pozorovat vzrůst cen potravin, který je z velké části 

způsoben zavedením a rozšířením biopaliv. Co teprve aţ se ke všemu přidají bioplasty. 

Řada výrobců se proto pokouší vyrábět bioplasty ze surovin, které si s lidskými 

potravinovými zdroji nekonkurují. To je však právě u škrobových plastů problém. S 

řešením přišla nizozemská firma Rodenburg Biopolymers, která vyrábí biopolymer 

obchodovaný pod komerčním názvem Solanyl. Tento materiál je vyráběn z bramborového 

odpadu, který vzniká při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata. Tato biprodukce krmiv a 

bioplastu by mohla být elegantním řešením problému konkurence potravin a bioplastů. [2] 

 

Obrázek č. 2 Nápojový kelímek z biodegradabilního plastu (Foto: Zdeňka Vaníčková) 



Zdeňka Vaníčková: Biodegradabilní obalové materiály 

2011   14 

 

Obrázek č. 3 Biodegradabilní plastové talíře používané ve Fast Foodech i domácnostech (Foto: Zdeňka Vaníčková) 

2.3 PLA 

Biodegradabilní nápojové lahve, které by alespoň z části měly nahradit PET lahve, 

se vyrábí z polyesteru kyseliny mléčné (PLA). PLA je polyester na bázi kukuřičného 

škrobu s krátkou dobou ţivotnosti. PLA je získán procesem, kdy se škrob z rostlin 

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

zrnech se ukládá uhlík při fotosyntéze ve formě škrobu, dále jejich přeměnou vznikají 

přírodní cukry. Uhlík a další prvky v těchto přírodních cukrech jsou pouţity k výrobě 

polymeru, zvaného polylactid pomocí jednoduchého procesu fermentace, separace a 

polymerace [3]. Ve světě i u nás nese kódové označení na láhvi číslem "7" (obrázek č. 3), 

sáčky, pytle na odpad apod. bývají označeny logem (obrázek č. 4). [15] 

                                                                          
Obrázek č. 4 Příklad mezinárodně užívaného značení [5] 

                                                                                                                Obrázek č. 5 Logo německé firmy DIN - CERTCO [4] 



Zdeňka Vaníčková: Biodegradabilní obalové materiály 

2011   15 

 

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

neţ PET lahve. Při výrobě PLA lahví je menší spotřeba energie, potřebují totiţ menší 

záhřevnou teplotu a také pevnost v tahu, čímţ se ušetří asi o 65 % méně fosilních paliv neţ 

tomu je u jiných výrobků, které jsou získávány z ropných derivátů. Mají také vynikající 

čirost a bariérové vlastnosti pro kyslík jsou ekvivalentní s PET lahvemi. V Tabulce 2 

uvádím srovnání fyzikálních vlastností PET a PLA lahví [6]. 

 
Tabulka 2  Srovnání vlastností PET a PLA lahví firmou Nature Words LC *6] 

SROVNÁNÍ FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ PET A PLA LAHVÍ 

Vlastnosti PET PLA 

Specifická váha  1,39   1,25  

Tg (stupně C)  125  55-60  

Tm (stupně C)  255  130 - 170  

Přilnavost (g/d)  2,4 - 7  2,0 - 6,0  

Vlhkostí režim (%)  0,2 - 0,4  0,4 - 0,6  

Pružnost  65  93   

Spalné teplo (MJ/kg)  25 -30  19  

Hořlavost  Hustý Kouř/ hoří 6 min. 

po zapálení  

Řídký kouř/ hoří 2 min po 

zapálení 

UV odpor střední vynikající 

Index lomu 1,54 1,35 - 1,45 

Kontakt lomu (Ø) 82 67 

Nasákovost: -  6,3 - 7,5 

          Mezní stav 0,7 - 0,8 Bez konce 

          Střední stav Bez konce 19 - 26 

          Vyšší stav -  S koncem 

Pevnost v tahu 6 600 25 - 4500 

 
 

3. Technologie výroby biodegradabilních plastů 

Biodegradabilní obaly jsou většinou vyrobeny z materiálu PLA (Poly lactid acid). 

Surovinou na jeho výrobu je kukuřičný škrob, který je činností mikroorganismů přeměněn 

na bioplast. PLA je transparentní materiál, který má téměř totoţné vlastnosti jako klasický 

PET (polyetylen) vyrobený z ropy, ale v kompostárně se do 90 dnů aţ do 2 let 100% 

rozloţí na kvalitní hnojivo (CO2 a vodu). [3] 
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Hlavním rozdílem mezi PET a PLA lahvemi je v tom, z čeho jsou tyto obaly 

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

produkující škrob.  

 

3.1 Výroba PLA lahví  

Polymer mléčné kyseliny je díky svým mechanickým vlastnostem velice 

zajímavým plastem. Vstupní surovinou pro výrobu PLA jsou rostliny produkující škrob. 

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

Glukóza je pak bakteriemi mléčného kvašení fermentativně převedena na kyselinu 

mléčnou. Následuje chemická polymerace kyseliny mléčné za vzniku poţadovaného 

polymeru [8]. V podstatě je "sklízen" uhlík, který rostliny tvoří z ovzduší v průběhu 

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

přírodní cukry. Uhlík, a další prvky v těchto přírodních cukrech, jsou pouţity k výrobě 

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

fermentace, separace a polymerace. [7] 

 

Obrázek č. 6 PLA lahev (Foto: Zdeňka Vaníčková) 
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Bioplast PLA není svým konkurenčním konvenčním plastům (polyetylenu (PE), 

polyprolylenu (PP)) podobný jen svými vlastnostmi, ale také tím, ţe samotná polymerizace 

má chemický průběh a tento závěrečný krok výroby PLA je moţné provést na jiţ 

existujících zařízeních pouţívaných právě k výrobě PE nebo PP.  

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

zcela kompatibilní pro injekční lisy, vytvářecí formy a stroje prolisování PET lahví. Na 

rozdíl od PP, moţnosti zpracování PLA na strojích jsou velké, protoţe hustota PLA lahví 

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

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

tepelné zpracování na předlisky z PLA je o 20 procent niţší neţ u PET. Kromě toho rovněţ 

spotřeba vzduchu při vyfukování je niţší, protoţe lahve jsou vytvářeny při tlaku zhruba 20 

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

vytlačovatelnost je srovnatelná s PP a dokonce vyšší neţ u PET, coţ zaručuje vysokou 

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

horka (85 °C) poskytly slibné výsledky. [9] 

Technologický postup výroby je srovnatelný s výrobou PET lahví, kromě výše 

uvedených rozdílů. Pro výrobu PLA a PET lahví se vyuţívá dvou základních postupů 

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

jednofázově, tj. všechny dílčí kroky jsou prováděny v rámci jednoho zařízení. Při 

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

výrobně nezávislé - jedna firma vyrobí polotovar, tzv. preformu, kterou zpracovává další 

výrobce. [9] 

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

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

teplotě 85 °C roztaven. V této fázi také dochází k míchání s barvivem, pokud má být 

výsledná láhev libovolně zabarvená. Roztavený granulát je následně vstřikován do chladné 

kovové formy. Ve formě se za působením tlaku vytvaruje jakási „zkumavka“ s hrdlem, 

které je uzavřeno pomocí uzávěru. Tento polotovar je poté dopraven zákazníkovi - firmě, 

plnící plastové lahve. Zde také dochází k druhé fázi výroby, kterou je vyfukování PLA 

lahví. Samotnému vyfukování opět předchází předehřev preformy na poţadovanou teplotu. 

Vyfukování je prováděno do vodou chlazených forem. U PLA lahví je spotřeba vzduchu 
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při vyfukování niţší neţ u PET lahví, protoţe lahve jsou vytvářeny při tlaku zhruba 20 

barů. Po nezbytné následné kontrole můţe následovat konečné plnění obalů. To pak 

probíhá na výkonných linkách pracujících na principu vakuového, přetlakového či 

gravitačního plnění. Výhodou jednofázového postupu je jednodušší logistika a také menší 

spotřeba energií. Mezi výhody dvoufázového postupu patří hlavně vysoká rychlost 

přípravy preforem a větší operativnost při změnách sortimentu. Z celosvětového hlediska 

můţeme říci, ţe dvoufázový postup je dnes rozšířenější. Tímto způsobem je totiţ dnes 

zpracováváno přibliţně 80 % celkové produkce PET lahví [9]. 

 

4. Výhody a nevýhody biodegradabilních plastů 
 

4.1 Rozklad bioplastů 
    

Jednou z hlavních předností bioplastů oproti klasickému plastu je to, ţe se mohou 

jednoduše vlivem přirozených rozkladných procesů rozloţit na humus, který následně 

rostliny zpětně vyuţijí při svém růstu. Rychlost rozkladu závisí na mnoha faktorech, které 

se odvíjejí od prostředí, ve kterém se výrobek nachází. Jiné podmínky pro rozklad jsou 

v půdě, jiné jsou v kompostu, nebo v průmyslové kompostárně. K hlavním faktorům 

ovlivňujícím rozklad patří zejména: 

 pH 

 obsah humusu  

 vlhkost 

 teplota 

 obsah kyslíku  

 výchozí suroviny daného substrátu apod. 

 Všechny tyto skutečnosti zásadním způsobem ovlivňují celý rozkladný proces, 

proto nelze jednoznačně říci, jak dlouho se bude konkrétní druh materiálu rozkládat. Vţdy 

je nutné vycházet z konkrétních podmínek, ve kterých se materiál nachází. [10]    

 Nejrychleji rozklad probíhá v průmyslové kompostárně, kde jsou ideální 

podmínky. Je zde velké mnoţství rozkládající se organické hmoty, dostatek kyslíku i 

optimální vlhkost. Vlivem aktivního rozkladu vzniká i vyšší teplota, která rozklad jen 

podporuje. V tomto prostředí je také největší koncentrace rozkladných organismů, proto je 

zde celý dekompoziční proces nejefektivnější. V kompostárně je celý substrát také často 
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přehazován, coţ značně celý rozklad urychluje. Moderní kompostárny disponují také 

nejrůznějšími technologiemi, které rozkladné procesy urychlují. Mohou to být například 

ventilátory, které zajišťují lepší provzdušnění, nebo různé drtiče, které zmenšují jednotlivé 

části, čímţ jejich rozklad také výrazně urychlí.  Většina výrobků je konstruována pro 

rozklad v průmyslové kompostárně nebo v kompostu, kde se bioplasty rozkládají také 

velmi snadno a za poměrně krátkou dobu. Některé výrobky jsou dokonce přímo určeny 

k likvidaci v kompostu. K těmto výrobkům patří například talíře, misky, jídlonosiče a 

kelímky na horké nápoje, které jsou vyrobeny z cukrové třtiny a pšeničné celulózy. U 

těchto výrobků můţe rozklad trvat třeba jen jeden měsíc. Dokonce i v půdě se bioplasty 

zcela rozloţí, ale celý proces trvá samozřejmě mnohem déle. Například různé mulčovací 

fólie, které během vegetace zabraňují růstu plevelu a vysychání půdy, se na konci 

vegetačního období jednoduše zaorají nebo zpevňovací bioplastové pásy, které se 

pouţívají při zakládání travnatých ploch na šikmých plochách. Doba rozkladu v půdě 

závisí na půdním druhu (zrnitost půdy: lehké, střední a těţké půdy), půdním typu (podle 

půdního horizontu a matečné horniny: černozemě, hnědozemě, podzoly, rendziny, 

rankery,…), na obsahu humusu, na vegetaci, která na dané půdě roste, na úhrnu sráţek a 

dalších faktorech. Bioplasty se rozloţí i na otevřeném prostoru, ale zde pro jejich rozklad 

nejsou ideální podmínky. V takovémto prostředí se nejvýrazněji na jejich rozkladu podílí 

sluneční záření. Sluneční paprsky výrazně narušují jejich strukturu a výrobky se tak 

rozpadnou na mnohem menší částečky a ty se pak mnohem snáze rozloţí. Vše ale záleţí, 

na jakém místě se výrobek nachází. Pokud je jen volně odhozen do krajiny, tak se 

nejčastěji vlivem větru zachytí v nějakém keři, či jiné vegetaci. Zde zase záleţí na druhu 

rostlin, na půdě, intenzitě slunečního svitu a dalších faktorech. Vţdy je ale lepší předcházet 

tomu, aby se jakýkoli nepořádek dostával do krajiny, a poté nebude třeba řešit, jestli se zde 

rozpadne či nikoli. [10]  [12] 
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Obrázek č. 7 Postupný rozklad misky z cukrové třtiny a pšeničné celulózy na zahradním kompostu v časovém 

horizontu 1 měsíce [10] 

 

PLA nalézá jiţ dnes uplatnění především ve formě obalových materiálů pro 

potraviny nebo jiné výrobky s krátkou dobou ţivotnosti. Můţeme se tedy s nimi setkat ve 

formě kelímků na pití nebo na jogurty, ale také průhledných obalových fólií, misek na 

ovoce, zeleninu nebo maso. 

 

Obrázek č. 8 Průběh rozkladu PLA kelímku *8+ 
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Běţnému spotřebiteli se při pohledu na výše uvedený obrázek můţe zdát, ţe 

rozklad PLA je aţ příliš rychlý. Ovšem i rychlost rozkladu PLA lze do velké míry 

regulovat a to pomocí poměru L a D isomerů mléčné kyseliny přítomných v polymeru. 

Díky tomu  je moţné poměrně přesně regulovat dobu rozpadu materiálu a například u 

jogurtů se nestane, aby se kelímek rozpadl dřív, neţ se jogurt zkazí. [8] 

4.2  Ostatní výhodné vlastnosti 

Velkou výhodou PLA je jeho průhlednost. Tato vlastnost je spotřebiteli především 

u potravinových obalů velmi ţádána, protoţe poskytuje pocit transparentnosti. [5] 

Velice důleţitou vlastností PLA je jeho dobrá snášenlivost v lidském těle - 

biokompatibilita. Lidské tělo po čase PLA resorbuje, aniţ by tento proces pro něj 

představoval  nadměrný stres. Toho se vyuţívá především v medicíně, kdyţ se právě z 

PLA vyrábí  samovstřebatelné stehy a implantáty. [5] 

4.3 Nevýhody 

Prvním velkým problémem by mohla být konkurence materiálového a 

potravinářského průmyslu o suroviny, coţ by jistě vedlo k výraznému zdraţení potravin i 

plastů. Lze tedy předpokládat, ţe budoucnost patří technologiím, které lidský potravinový 

řetězec obejdou, anebo se ho dotknout co nejméně. Také je otázkou, nakolik bude země 

schopna uspokojit naše poţadavky. Na polích by nám měly růst vedle sebe potraviny, 

paliva i plasty. Tato vize půjde těţko splnit s tradičními rostlinami a bude proto potřeba, i 

přes odpor velké části veřejnosti a některých ekologických organizací, obrátit svou 

pozornost ke geneticky modifikovaným rostlinám. Ty totiţ dokáţí spíš naplnit poţadavek 

vyšší efektivity zemědělské výroby. Výsledkem by mohlo být výrazné sníţení tvorby 

drahých a ekologicky problematických pevných odpadů. [9] 

5. Zhodnocení současného stavu a výhledy do 

budoucnosti 

V současné době se na trhu nachází řada bioplastů připravovaných však v 

porovnání s konvenčními plasty v malých mnoţstvích a určených spíše pro speciální 

aplikace. Vše ale napovídá tomu, ţe v brzké době můţeme očekávat raketový nástup 
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bioplastů, které by díky obrovské variabilitě všech moţných mechanických vlastností 

mohly začít silně konkurovat konvenčním plastům vyráběným z ropy.  

Bioplasty jsou materiály, které se pomalu ale jistě prosazují do kaţdodenního 

ţivota. Atraktivní jsou zejména pro ekologicky smýšlející spotřebitele a to díky své 

přirozené rozloţitelnosti. Nepředstavují prakticky ţádnou zátěţ pro ţivotní prostředí. Na 

druhou stranu v neprospěch bioplastů hovoří jejich relativně vysoká cena. Ale i přes toto 

„mínus“ se pomalu prosazují do běţného ţivota a čím dál častěji se s nimi můţeme setkat 

na pultech obchodů. [11]  

Dosud je nejsilnějším argumentem hovořícím pro konvenční plasty jejich výrazně 

niţší cena. Bioplasty však disponují zbraní, na kterou slyší spotřebitelé čím dál silněji – 

ekologickou nezávadností. Bioplasty se v přírodě působením mikrobů rozloţí na CO2, 

který je pomocí fotosyntézy opět utilizován rostlinami, které z něj opět mohou vyrobit 

další plast. Nevznikají tedy tuny a tuny tuhého dopadu, který zamořuje okolí velkých měst. 

Právě tento nepopiratelný ekologický aspekt je velkou výhodou bioplastů a to nejen v 

očích ekologických aktivistů, ale také armády spotřebitelů, kteří často vybírají výrobek, 

který jim kromě sebe samého nabízí také nějakou ideu nebo vizi. A právě to bioplasty 

dělají. 

Tabulka 3 Nárůst výroby biodegradabilních plastů má téměř exponenciální tendenci 

Rok Světová produkce bioplastů [t] 

1990  450 

1995 13 200 

2000 26 000 

2005 550 000 

 

Bioplasty jsou definitivně zde. Z laboratoří se jiţ přesouvají do výrobních závodů a 

pomalu nastupují na trh. Vzhledem k rostoucím cenám ropy a obecnému zájmu na ochraně 

přírody nemusí být jejich prognóza špatná. Klíčový tedy bude inovativní potenciál 

výrobních firem, které se musí snaţit vyrobit materiály co nejvyšší kvality s pouţitím co 

nejlevnějších surovin. [11] 
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5.1 LCA - hodnocení životního cyklu 

V posledních letech proniká do podnikových odpadových strategií také tzv. Life 

Cycle Assessment (LCA – hodnocení ţivotního cyklu). Tato podniková politika přispívá k 

poznání environmentálního dopadu obalového systému ve všech fázích jeho „ţivota“ – od 

získávání surovin přes zpracování a přepravu aţ k likvidaci nebo recyklaci.  

Tato metodologie zvyšuje efektivitu provozu i pouţití materiálu, avšak v praxi vlastně 

pomáhá zachovat existující systémy namísto podpory inovačního rozvoje, hlavně proto, ţe 

vyţadují dlouhodobá data a upřednostňují takovou efektivnost, jaké můţe být dosaţeno 

jedině velkoplošnou produkcí, coţ při srovnání poskytuje velkovýrobcům velké výhody. 

Mnoho nových inovativních firem si navíc ani nemůţe dovolit hodnocení LCA, protoţe 

bývá velmi drahé. Jedním z hlavních problémů bývá také to, ţe současná hodnocení LCA 

upřednostňují konveční a „neudrţitelné“ materiály jako polyetylen (PE) a polypropylen 

(PP), dva druhy běţných syntetických fólií vyráběné z neobnovitelných přírodních zdrojů.  

Biopolymery jsou v oblasti obalových materiálů novinkou, v nabídce ke komerčnímu 

vyuţití jsou pouhých 7 let, a tudíţ zatím chybějí potřebná historická čísla a informace o 

efektivitě výrobního procesu pro porovnání s konvenčními plasty. [2] 

Jinou výzvou pro ekologické obaly je porozumění jejich role v udrţitelném vývoji 

běţnými lidmi a jejich osobní účast. V různých sociologických průzkumech prováděných 

po celém světě se ukazuje, ţe při rozhodování zákazníků v nákupním procesu ovlivňuje 

touha šetřit energii a zlepšit ţivotní prostředí jejich nakupovací návyky. Názor veřejnosti 

tvoří nejdůleţitější část dnešního spotřebitelsky orientovaného institucionálního systému, a 

je proto moţným hybatelem společenských změn. Prudký nárůst trhu s bioprodukty je 

popoháněn probouzejícím se uvědoměním spotřebitelů, ne pouhou změnou výrobních 

procesů. Je však smutné, ţe navzdory vysoké uvědomělosti veřejnost zjevně postrádá 

trvalejší ochotu podílet se na změnách ve vývoji. Jedním z problémů, kterým čelí odvětví 

ekologicky šetrných obalů, je apatie veřejnosti. Příčiny této letargie je nutno z velké části 

hledat v nedostatečném porozumění a zmatení, které často přiţivuje i odvětví samo 

prostřednictvím protichůdných prohlášení výrobců, kteří mnohdy neprávem prohlašují své 

produkty za biodegradabilní. Příkladem mohou být tzv. oxi-biodegradabilní plasty tvořené 

polyetylenem s oxidačními činidly, jeţ podporují rozklad materiálu, avšak namísto 
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rozkladu na elementární částice (vodu a oxid uhličitý) zůstává polymer nedotčený. 

Výsledkem je, ţe tyto produkty vstupují do komunálního odpadu a kontaminují systém. [2] 

 

5.2 Zálohovaní „nevratných“ nápojových obalů 

Systém zálohování nevratných nápojových obalů je jedním z moţných řešení, které 

se vypořádává s narůstajícím odpadem ze syntetických i biodegradabilních plastů. 

Předpokládá, ţe zálohy na nevratné obaly povedou ke zvýšení podílu pouţívání vratných, 

opakovaně pouţitelných obalů pro nápoje. Tento systém zavedli například v Německu, 

avšak údaje německého ministerstva ţivotního prostředí BMU (Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) tvrdí, ţe se to nepovedlo. Vzhledem k tomu, 

ţe zálohy ani v Německu nevedly ke zvýšení podílu vratných, opakovaně pouţitelných 

obalů na trhu nápojů, těţko lze spoléhat na to, ţe v ČR tomu bude jinak.  

 Systém zálohování alespoň trochu snesitelný pro spotřebitele a zaručující únosnou 

míru verifikace nezbytně vyţaduje nasazení výkupních automatů. A to zejména v 

supermarketech a v hypermarketech, kterými protéká podstatné mnoţství nápojů v 

nevratných obalech. Má to ovšem svůj rub. Výstupem z výkupních automatů je odpad 

druhotřídní kvality nevhodný pro další zpracování na kvalitní výrobky, jakými jsou 

například nové preformy a z nich vyfukované PET lahve. Nízká kvalita je způsobena 

příměsmi kovů a zalisováním etiket, coţ eliminuje účinnost flotační separace při 

zpracování na kvalitní PET fleky, jeţ jsou výchozí druhotnou surovinou pro výrobu PET 

granulátu. Hromadným nasazením výkupních automatů po zavedení záloh v Německu se 

na trhu projevil nedostatek kvalitních PET fleků z ručního třídění, coţ mělo za důsledek 

zvýšení ceny této druhotné suroviny a logicky zhoršení pozice vůči panenskému PET. 

Systém záloh na PET lahve by tak mohl degradovat kvalitu odpadu pro další vyuţití.  

Systém záloh na nevratné obaly nabízí dva základní způsoby: vrátit nevratný obal tam, kde 

byl nakoupen balený nápoj, nebo způsob podobný současně zavedenému procesu vracení 

vratných obalů (lahví). [21] 

Podívejme se na první, pro spotřebitele nepohodlný způsob vracení tam, kde byl 

nápoj nakoupen. Prodávající vybírá od spotřebitele zálohu, ovšem musí se vhodným 
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způsobem jistit, ţe mu budou vráceny pouze pouţité obaly (spíše snad odpady z obalů) z 

nápojů u něj zakoupených, neboť za ně musí spotřebiteli vrátit zálohu. Musí se jistit, ţe mu 

nebudou vraceny jiné obaly, nakoupené s nápoji jinde. Nutnost jištění je nepříjemná pro 

obě strany. Prodávající musí vydávat stvrzenky (ţetony, pokladní bločky apod.), ţe zálohu 

přijal. Spotřebitel si musí stvrzenky uschovat, aby při vrácení prázdných obalů mohl 

doloţit, ţe se jedná právě o tyto jiţ prodávajícím zálohované obaly (viz situace v Německu 

od začátku roku 2003 do května 2006). Prodávající se dostává do role osoby nakládající s 

odpadem. Musí zajistit plnění přísných hygienických poţadavků, oddělit toky zboţí a toky 

obalových odpadů. Dále musí zajistit odvoz obalových odpadů a jejich vyuţití. O tyto 

náklady navýší cenu nápojů pro spotřebitele. [13] 

Druhým způsobem je moţnost vrátit PET kdekoli. Moţnost vrátit prázdné nevratné 

obaly v jakékoli prodejně je pro spotřebitele pohodlnější řešení. Vzhledem k tomu, ţe 

nelze zaručit, aby ten který prodávající vyplatil přesně tolik záloh, kolik od spotřebitelů 

vybral, je nutné zřídit jakousi vyrovnávající nádrţ na peníze, jakýsi zásobník, rezervoár 

nazvaný clearingové centrum (CC). Tuto nádrţ je potřeba naplnit a udrţovat hladinu 

finančních prostředků na provozní výši. K provozování instituce CC je potřeba prostor 

(budova), personální obsazení (20 osob + 20 osob na kontrolní činnost, a to vzhledem k 

rozsáhlé síti maloobchodu a stánkařů), vybavení (hardware a software), reţie (topení, 

telefon, internet). [13] 

Obrana proti podvodům přináší nové a přísné poţadavky na označování – trvanlivé 

s moţností strojního čtení s vyloučením podvodu opakovaného načtení. Navíc do procesu 

vstupuje riziko bariéry volného trhu. Německo pod tlakem EU bylo nuceno zavést 

celonárodní systém, který provázejí extrémně vysoké nároky na označování s cílem 

potlačení moţnosti falzifikace: certifikované potiskové barvy, certifikační proces výrobců 

etiket a plechovek (náklady, náklady). Systém řízení odpovídající standardu ISO třídy 

9000 je nezbytným minimem. Změnil by se i čárový kód. Tento krok by byl nezbytný, aby 

bylo moţné sledovat odděleně nápoje se starším datem uvedení do oběhu (bez záloh) a 

nápoje vedené do oběhu (zálohované obaly). [13] 

Stávající systém záloh pro vratné, opakovaně pouţitelné obaly, nejčastěji pivní 

lahve, je pro udrţení stability podpořen povinností označit obaly v tomto reţimu nápisem 
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Zálohovaný obal (Vyhláška MPO č. 116/2002 Sb.; ČSN 77 0053). V tuto chvíli zůstává 

otázka, jak naloţit s nápisem ZÁLOHOVANÝ OBAL na zálohovaných „nevratných“ 

nápojových obalech, nezodpovězena. [21]  

Od zavedení systému zálohování nevratných obalů se očekává: 

 zvýšení vyuţití (recyklace) odpadů z nápojových obalů – nicméně 

vzhledem k poptávce Číny po surovinách a nemoţnosti kontroly ve smyslu 

poţadavků EU je velmi obtíţné odhadnout procento zvýšení, a zda k němu s 

ohledem na dynamický růst ekonomiky Číny vůbec dojde  

 ačkoli obalové odpady představují kolem 70 % komunálního 

odpadu, zavedení záloh na nápojové obaly zvýší recyklaci komunálních odpadů 

pouze maximálně o 0,7 %  

Zavedení záloh má i svá rizika: 

 vzhledem ke značným finančním tokům a na základě dosavadních českých 

zkušeností velké nebezpečí podvodů  

 pokles odbytu některých sektorů průmyslu (a to i zdánlivě nesouvisících – plechové 

konzervy)  

 znevýhodnění malých obchodů vůči maloobchodním řetězcům (poměr nutných 

investic vůči obratu)  

 zvýšení poplatků za domovní odpad  
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Obrázek č. 9 Návrh systému po zavedení záloh na nevratné obaly *13+ 

Zálohy na nevratné obaly (ve výši 10 Kč) by se uvalily na veškeré prodejní obaly o 

objemu od 0,1 do tří litrů vyjma PE sáčků, stojacích sáčků (doypacků) a nápojových 

kartonů pro níţe uvedené výrobky :  

 pivo, nealkoholické pivo a nápoje obsahující pivo;  

 minerální, pramenité, stolní, léčivé vody;  

 sycené a nesycené nealko nápoje, ovocné a zeleninové dţusy a 

nektary; 

 nápoje obsahující alespoň 50 % mléka a jiné mléčné nápoje 

 dietní nápoje s výjimkou těch, které jsou pouţívány pro intenzivní 

tvorbu svalů; 

 míchané alkoholické nápoje obsahující méně neţ 15 % alkoholu;  

 míchané alkoholické nápoje obsahující méně neţ 50 % vína. [21] 

Investice maloobchodu by bylo nezbytné vloţit do strojního vybavení na 

automatický výkup označených (nepoškozených) vyprázdněných nevratných obalů. U 

večerek a podobně malých prodejen by probíhal sběr do pytlů, které by byly po zapečetění 

odesílány do sběrných center vybavených výkupními automaty. Tedy: náklady na zřízení a 

provoz center, náklady na dopravu pytlů s nepoškozenými vykoupenými obaly, investice 
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maloobchodu do opatření na oddělení toků zboţí a obalových odpadů.  

Obalové odpady se budou u obchodníků shromaţďovat a ti musí zajistit jejich odvoz na 

další zpracování. Otázkou zůstává, zda je tato cesta vůbec akceptovatelná s tak vysokými 

nároky na prostory, personál a finance. [13] 

Problémem je rovněţ souběţná existence biodegradabilních a 

recyklovatelných plastů , protoţe běţný spotřebitel je od sebe můţe těţko odlišit, a 

podíl odpadních biodegradovatelných plastů v recyklátu jej můţe zcela znehodnotit - jak 

pro recyklaci, tak pro biodegradaci. Plasty dnes přitom tvoří 7-10 % všech odpadů, kolem 

4 % petrochemických surovin je pouţito k výrobě polymerů. [14] 

5.3 Bioodpad ze skládek 

Z analýzy společnosti AVE CZ, která u nás sváţí nejvíce komunálního odpadu, 

vyplývá, ţe kaţdý Čech vyprodukuje v průměru jiţ 530 kg odpadu ročně. V Česku se 

ročně vyprodukuje přibliţně 5,3 mil. tun komunálního odpadu, z nichţ asi pětina se 

recykluje. Do spaloven jde jen 0,8 mil. tun, neboť kapacity současných spaloven nestačí. 

Zbytek, asi 3,4 mil. tun, končí na skládkách. Mezi nepříznivé vlivy skládek na ţivotní 

prostředí patří produkce metanového plynu, který vzniká rozkladem bioodpadu jako sloţky 

odpadu komunálního a je o celou čtvrtinu škodlivější neţ oxid uhličitý ze skupiny 

skleníkových plynů. [16] [17] 

Východiskem i pro ČR je spalování komunálního odpadu. Moderní spalovny 

vypouštějí výrazně méně emisí neţ většina tepláren a jiných lokálních energetických 

zdrojů na tuhá paliva, a obyvatelé z nich získávají teplo a elektřinu. Některé ekologické 

organizace staví proti, avšak je třeba si uvědomit, ţe spalovny do systému odpadového 

hospodářství patří, jejich stávající zapojování však jde proti přirozené hierarchii nakládání 

s odpady, tak jak je zakotvena v českém zákoně. [24] 

Aţ 80 % odpadu se u nás nesmyslně hází na skládky. Většinu z něj by spalovny 

mohly pouţít na výrobu elektřiny a tepla. Moderní spalovny jsou vysoce kvalitní, takţe pro 

čistotu ovzduší představují minimální riziko. Mají ale také velmi vysoké pořizovací i 

provozní náklady, a spalování je proto daleko nejdraţší způsob likvidace odpadů. Do 

spaloven by tedy mělo jít jen to, co nejde zuţitkovat jinak. [26] 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/269
http://www.enviweb.cz/eslovnik/269
http://www.enviweb.cz/eslovnik/58
http://www.enviweb.cz/eslovnik/543
http://www.enviweb.cz/eslovnik/50
http://www.enviweb.cz/eslovnik/197
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Zde ale samozřejmě nastává konflikt. Efektivita spalovny roste s její spalovací 

kapacitou. Čím více odpadu spálí, tím lépe. Směsný komunální odpad u nás obsahuje aţ 40 

% bioodpadu, který by se dal vytřídit a velmi levně zpracovat v místních kompostárnách. 

Vytříděním bioodpadu ze směsného komunálního odpadu se však zvýší vzdálenost, ze 

které budou spalovny muset odpad sváţet. To jiţ tak drahé spalování dále prodraţí. Zde je 

jasně vidět střet zájmů mezi spalováním a tříděním a recyklací bioodpadu kompostováním. 

[26] 

Celý řetězec problémů, se kterým se při nakládání s odpady potýkáme, se můţe 

začít řešit jedním rozhodnutím: výrazným zvýšením poplatků za skládkování. 

Zároveň by se zvýšil stimul k úspornosti při nakládání s odpady, sníţil by se jejich 

legální i nelegální dovoz, spalovny by byly víc konkurenceschopné i bez bioodpadu, 

recyklační sluţby by vytvořily nový segment pracovních příleţitostí, občané by nemuseli 

platit spalování bioodpadu ve vyšší ceně elektrické energie a bioodpad by byl vyuţit tam, 

kde je ho třeba, tedy zkompostován a předán do zemědělství. Takto nastavený model 

funguje v zahraničí a zaručuje spokojenost na všech stranách. Naše legislativa to ovšem 

prozatím neumoţňuje. [19] [20] 

5.4 Perspektivy biodegradabilních plastů 

Materiály s novými vlastnostmi získávají kaţdým rokem významnější podíl na trhu. 

Jejich uplatnění je nejširší zejména tam, kde biodegradabilita nabízí jasnou výhodu 

zákazníkovi i ţivotnímu prostředí. 

Ukázkovými příklady vyuţití biodegradabilních materiálů jsou obaly, 

kompostovatelné pytle na bioodpad, zemědělské fólie a ochranné nátěry. Pokud mají tyto 

novinky najít širší uplatnění na trhu, musí vyhovět standardním testovacím metodám (DIN 

54900, CEN, ISO, ASTM, JIS), být lehce zpracovatelné a mít vlastnosti srovnatelné s 

běţnými druhy plastů. Především však musí mít konkurenceschopnou cenu a dobrou 

distribuční síť. [23] 

Jedním z prvních výrobců těchto nových materiálů je společnost BASF. Jiţ v roce 

1990 začala toto společnost zpracovávat studii vyuţitelnosti biodegradabilních a 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/169
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kompostovatelných plastů pro výrobu obalů. Studie odhalila, ţe nejdůleţitějšími 

podmínkami úspěšného komerčního vyuţití biodegradabilních plastů jsou cena, vlastnosti, 

dostupnost monomerů/polymerů a moţnost vyuţití jiţ existujících továrních zařízení. [23] 

[25] 

 

Nicméně optimistické prognózy velkého rozšíření těchto materiálů se nepotvrdily. Příčinou 

je jednak cena, která je srovnatelná nebo vyšší jako u běţných plastů, jednak právě 

nedostatečná distribuční a výrobní síť. Tu však nelze vytvořit, není-li odbyt, čímţ se 

výrobek dostává do začarovaného kruhu. [23] 

Odhazování odpadků je spíše problém lidí neţ pouţitého materiálu a trvá několik 

měsíců, kdy se biologicky rozloţitelné výrobky na běţné skládce odbourají. Doufejme 

proto, ţe vznikne více kompostovacích středisek na biologicky odbouratelné odpady. 

Například v USA kolem 4500 kompostovacích lokalit, před 14 roky byla jedna. Federální 

agentura pro ochranu ţivotního prostředí (EPA) předpokládá, ţe do roku 2015 půjde 75 % 

potravinového odpadu na kompost. Všechno, co je určeno do kompostu, se musí zabalit 

nebo vloţit do rozloţitelného plastu nebo papíru. 

I kdyţ biologicky odbouratelný plast se v první řadě týká balení potravin, jeho 

pouţití bude jednou moţné i v jiných oblastech, například v oblasti mobilních 

telekomunikačních zařízení, jako jsou mobilní telefony. [25] 

Osmero zeleného nakupování 

Existuje několik základních principů, jak nakupovat ekologicky šetrněji. Dodrţení 

všech osmi najednou je ideálem, kterého lze zřídka dosáhnout. Avšak i následování byť jen 

jednoho principu má zpravidla výrazný účinek. Uvádím zde proto osm hlavních pravidel 

tzv. zeleného (ekologicky šetrného) nakupování. 

1. 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

Kupujte jen to, co potřebujete, nechte funkční věci doslouţit, abyste nevytvářeli 

zbytečný odpad. Kupujte výrobky na více pouţití, které dlouho vydrţí. Nepotřebných a 
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nefunkčních věcí se přednostně zbavte tak, aby je mohl vyuţít ještě někdo jiný, a 

kaţdopádně, aby alespoň materiál z nich mohl být znovu zuţitkován. 

2. Biologicky rozloţitelné a recyklovatelné materiály (včetně obalů) 

Dávejte přednost výrobkům, které jsou biologicky rozloţitelné nebo alespoň 

recyklovatelné s moţností jejich předání k recyklaci ve vaší obci – to platí i o obalech. 

3. Čím méně obalů, tím lépe (větší balení) 

Větší balení šetří obalový materiál a zmenšují mnoţství odpadu. Optimální jsou 

obaly vratné a znovu pouţitelné/naplnitelné. Opakem jsou obaly na jedno pouţití. Ze 

stejného důvodu se vyplatí upřednostňovat koncentrované prací a čisticí prostředky. 

4. Výrobky s co nejniţším obsahem látek poškozujících ţivotní prostředí a lidské 

zdraví 

Zvaţte nákup výrobků obsahujících jedy, organická rozpouštědla a další látky, které 

se uvolňují do prostředí, akumulují se v tělesných tkáních a jsou těţko odbouratelné – tím 

spíše, je-li dostupná nějaká šetrnější (přírodní) alternativa. 

5. Výrobky a potraviny z blízka 

Nakupováním místních produktů podporujete místní ţivnostníky a tím i prosperitu 

regionu. Nepřímo také chráníte ţivotní prostředí tím, ţe sniţujete nutnost dálkové 

(většinou silniční) dopravy – šetříte ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném 

důsledku i zdraví a lidské ţivoty. 

6. Výrobky šetřící zdroje a energii 

Dávejte přednost takovým výrobkům, jejichţ výrobou i provozem jsou materiální 

(přírodní) suroviny i energie vyuţívány s maximální efektivitou. Kupujte spotřebiče s 

energetickým štítkem pokud moţno s označením „A“(ideálně A++), případně jinými 

systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem patří i vyuţívání obnovitelných 

zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa). 
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7. Výrobky vzniklé udrţitelným způsobem 

Upřednostňujte produkty, jejichţ způsob výroby je v souladu se zásadami 

udrţitelného rozvoje. Kupujte produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá 

pouţívání umělých hnojiv a pesticidů. Dbejte, aby vaše dřevěné výrobky pocházely z 

šetrně obhospodařovaných porostů a ne tropických pralesů či jiných míst, kde kácení 

ohroţuje vzácnou faunu a flóru. Kupujte výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), 

který zaručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových 

zemích. To se týká hlavně těch produktů, které nejsou „zblízka“, ale přesto je nezbytně 

potřebujeme. 

8. Výrobky dokládající svoje kvality týkající se vlivu na zdraví a ŢP certifikátem 

(ekoznačky) 

Pro snazší orientaci spotřebitelů byly vyvinuty systémy ekologického značení. 

Taková „ekoznačka“ na výrobku znamená, ţe daný produkt splňuje předepsaná kritéria 

vlivu na ţivotní prostředí. Nezávislá agentura, která certifikát uděluje, tak vlastně dělá 

„detektivní práci“ za spotřebitele. [27] 

6. Závěr 

S ohromujícím mnoţstvím pozitivních efektů spojených se zdravím a ţivotním 

prostředím by se člověk mohl divit, jak je moţné, ţe biodegradabilní materiály dosud 

nezískaly mnohem větší podíl na trhu. Existuje totiţ silný tlak, který podporuje současný 

status quo a snaţí se udrţet konvenční systém produkce a spotřeby. Trh spotřebního zboţí 

je instituce a jako kaţdá jiná instituce existuje především proto, aby slouţila sama sobě. 

Změnit takovou instituci vyţaduje velkou změnu v obecném paradigmatu. Obor 

biopotravin a nepotravinářských bioproduktů potřebuje pozvednout uvědomění, roznítit 

pocity nespravedlnosti a inspirovat k akci, dokud si společný hlas veřejnosti nevyţádá 

změnu.  

Díky rostoucí informovanosti o pojetí udrţitelného rozvoje se také z obalů stalo 

aktuální a důleţité téma jak pro zákazníky, tak i obchodníky a výrobce. Nicméně obalový 

průmysl (jakoţto podskupina institucionálního systému spotřebních produktů) je také 

institucionální systém a adopce významnějších udrţitelných řešení do komplexu balicích 
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technik a metod se setkává s potíţemi, které brání přijetí nových a netradičních metod. 

Výrobci upřednostňují existující standardizované obalové metody a zároveň mají strach z 

toho, ţe narazí na zákaznickou poptávku po pohodlí. 

Firmy se musejí podívat za existující produkční mentalitu a podporovat skutečně 

evoluční změnu v obalových systémech, pokud se mají hnout kupředu. Pouhá optimalizace 

starých procesů není východiskem 

Je však třeba říci, ţe je chybou soustředit se na hledání způsobů, jak výrobky snáze 

vyhazovat, a prohlašovat tuto snahu za pomoc ţivotnímu prostředí. Biologicky rozloţitelné 

plasty jsou zajímavým a uţitečným materiálem, ale měly by se pouţívat pouze v tom 

případě, pokud jsou z hlediska konkrétního výrobku opravdu přínosné. Nejlepším 

způsobem, jak přispívat k záchraně planety, je šetřit energií a zlepšovat způsoby recyklace 

a vyuţívání plastů. 
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