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Anotace: 
 

Tématem této bakalářské práce je textilní odpad jeho recyklace a zpracování. Obsahuje 

legislativu platnou pro zadanou problematiku, rozdělení textilního odpadu, způsob sběru, 

zpracování, množství zpracovávaného textilního odpadu, možností druhotného využití, 

Dále jsem provedla průzkum o informovanosti veřejnosti zaměřený na třídění a sběr textil-

ním odpadu a vytvořila jsem návrh na snížení množství vzniklého odpadu.  
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suroviny 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Summary: 
 The topic of this Thesis is a textile waste recycling and processing. It contains the legisla-

tiv in force for a given problem, the distribution of textile waste, method of collection, pro-

cessing methods, the number of occupied textile waste, the posibility of secondary use. I 

executed the opinion research focused on the textile collection and sorting of waste and I 

made the proposal to reduce the amount of waste. 
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1. Úvod 

Prvním zpracováním zvířecích kůží (pouze mechanické opracování), začal vznikat problém 

vzniku odpadů. Jednalo se jen o zvířecí kůže a později o přírodní materiály (len, konopí). 

Všechen vzniklý odpad byl jednoduše přírodou asimilován, rozložen a sloužil jako hnoji-

vo. Vykopáním jámy, do které házeli všechen odpad, bylo prvním způsobem likvidace 

odpadů.  

Vývojem techniky zpracování textilu- barvení, v pozdějších dobách praní, začali vznikat 

první aspekty znečištění. V procesu získávání surovin přírodních nebo syntetických dochá-

zí k nepříznivému vlivu na životní prostředí.  

Dalším neopomenutelným negativním faktorem zpracování a úpravy textilních materiálů 

jsou různé technologie vyžadující širokou paletu používaných pomocných prostředků, kte-

ré zlepšují zpracovávané vlastnosti vlákna a také vyrobeného produktu. Může jít o orga-

nické nebo anorganické pomocné látky, jež se musí v konečné fázi zpracovat nebo likvido-

vat jako odpad. 

V současnosti ale existují firmy, které dokážou plnohodnotně využívat tyto suroviny a také 

ty, které je mohou v souladu s platnou legislativou České republiky tyto odpady likvidovat. 

Než se dostane produkt na trh, je jeho cesta provázená únikem emisí do ovzduší s násled-

nou kontaminací půdy a vody (ropné produkty) z dopravy (silniční, letecká, lodní). Uvede-

ním finálního textilního výrobku na trh ale nekončí jeho dlouhodobý vliv na životní pro-

středí. Jeho využíváním dochází ke znečištění, což je v rámci textilu provázeno praním, 

čištěním. Těmito procesy, při kterých je využíváno opět prostředků, které mohou obsaho-

vat organické (benzín, aceton atd.) i anorganické látky (sloučeniny fosforu) pro zlepšení 

čistící účinnosti, poté dochází k znečištění jak ovzduší, tak odpadních vod. 

Cílem bakalářské práce nakládání s textilním odpadem, charakteristikou, možnost-

mi nakládání s odpady s textilu a příklady technologii pro odpadní textil. Součástí práce je 

také návrh možných řešení při sběru a zpracování textilního odpadu. Svou prací bych chtě-

la poukázat na zbytečné zacházení s textilním odpadem a na to, že v současnosti se nabízejí 

možnosti plnohodnotného využití tohoto druhu odpadu. 
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2. Platná legislativa ČR a EU 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 98/2008 

ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic 
 

„Tato směrnice EU stanoví nový rámec pro nakládání s odpady. Tato směrnice definuje 

pojmy: odpady, využití odpadu, nakládáni a odstranění odpadů.“ [14] 

 Zavádí povinnosti a požadavky podniků a zařízení, které se zabývají nakládáním s odpady 

získat registraci nebo povolení.  Cílem je v co největší míře redukovat negativní vlivy 

vzniklých odpadů na zdravý lidí a životní prostředí, nakládání s odpady. Odpadová politika 

má podpořit opětovné použití a recyklaci odpadů a zjednodušit stávající právní předpisy, 

omezit skládkování a podpořit využití odpadů jako zdroje surovin a energie.  

 „Členské státy mají povinnost vypracovat programy pro předcházení vzniku odpadů. 

 Komise bude vydávat zprávy o pokroku dosaženém v této oblasti. Směrnice upřesňuje 

pojmy využití, odstranění, rozlišení odpadu a vedlejšího produktu a zavádí minimální tech-

nické požadavky pro některé způsoby nakládání s odpadem. Členské státy mají povinnost 

začlenit ustanovení směrnice 98/2008 do vnitrostátního práva do dvou let od jejího vstupu 

v platnost". [14] 

Právní úprava využívání odpadů v ČR 

 

Zákon 185 / 2001 Sb., v platném znění, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie
 
a 

upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů, pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany zdraví obyvatel a trvale udržitelného rozvoje, omezo-

vání nepříznivých dopadů, využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto vyu-

žívání, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, dále pak řeší působnost orgánů 

veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

Odpadu se zbavujeme tehdy, když: 

„ Osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů, k využití, odstranění 

ve smyslu tohoto zákona. Nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů 

podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod.  
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Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze 

skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama". [22] 

Základní pojmy  

Textilní odpad - „Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu dle vyhlášky 

č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.503/2004“ [22] 

Původce odpadu - „právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba 

oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální 

odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se ne-

vztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původ-

cem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu 

určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů“ [22] 

Nakládání s odpady – sběr, shromažďování, soustřeďování, výkup, třídění, přeprava a 

doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. „Změna zákona č. 185/2001 Sb. 

stanoví priority v oblasti nakládání s odpady v tomto pořadí:“ [22] 

1. předcházení vzniku odpadů 

2. příprava k opětovnému použití 

3. recyklace 

4. jiné využití, např. energetické 

5. odstranění 

Shromažďování odpadů – „krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích pro-

středků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.“ [22] 

Skladování odpadů – „přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, 

sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm. 

Skládkování odpadů na území České republiky ovlivňuje směrnice Rady 1999/31/ES ze den 

26.4.1999 o skládkování odpadů a která je již zakotvena v zákoně o odpadech a ve vyhláš-

ce č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady“ .[22] 
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Skládka odpadů – „technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a 

řízeným uložením na zemi nebo do země.“  [22] 

 

Sběr odpadů – „soustřeďování odpadů od jiných subjektů právnickou nebo fyzickou oso-

bou oprávněnou k podnikání za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstraně-

ní.“[22] 

 

Úprava odpadů – „každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění 

jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně sníže-

ní jejich nebezpečných vlastností.“[22] 

 

Opětovné využití odpadů – „procesy, při kterých jsou výrobky (které nejsou odpa-

dem)nebo jejich části opět využity k stejnému účelu, ke kterému byli určeny.“ [ 22] 

 

Materiálové využití odpadů – „náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, 

které lze považovat za druhotné suroviny nebo využití látkových vlastností odpadů k pů-

vodnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.“[ 22] 

Předcházení vzniku odpadů  - "prvotní původce odpadů má při své činnosti nebo v roz-

sahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a ne-

bezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně od-

straněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s 

tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy."[ 22] 

Oprávněná osoba- „právnická či fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh 

výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití 

nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebova-

ných částí výrobků".[22] 
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Vývoz, dovoz a tranzit – tato právní úprava zahrnuje podmínky pro vývoz, dovoz a tranzit 

odpadů v České republice a mezistátní dovozem, vývozem pro členské státy Evropské 

unie. Je vázáná řadou úmluv a nařízení platných v Evropské unii: 

– Bazilejskou úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 

zneškodňování (viz Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb.), 

– nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění pozdějších nařízení, 

– rozhodnutí Rady OECD C(92)39/FINAL. 

Hlavní zásady: 

- „odpad vzniklí na území České republiky se přednostně odstraňuje na území našeho státu 

- dovoz odpadu za účelem odstranění nebo energetického využití je zakázán (výjimkou je 

jeho zušlechťování)“Výjimkou je odpad vzniklý v důsledku živelných pohrom v soused-

ních státech.“ [22] 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. 

Vyhláška stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů. Nebezpečné odpady jsou 

v katalogu odpadů označeny symbolem hvězdičky. Vyhláška obsahuje seznamy odpadů a 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k tranzi-

tu, dovozu a vývozu. 

Katalog odpadů slouží k zařazení odpadů pod katalogová čísla druhů odpadů. Katalogová 

čísla jsou šestimístná.  

„První dvojčíslí specifikuje skupinu odpadů podle druhu odpad, druhé dvojčíslí pak udává 

podskupinu odpadů podle toho, v jakém odvětví a při jaké činnosti odpad vzniká a třetí 

dvojčíslí určuje název druhu odpadu.“ [22] 

Vyhláška MŽP č. 357/2002 Sb. o palivech 

Tato vyhláška definuje alternativní palivo jako: „směs spalitelných materiál přírodního 

nebo umělého původu bez nebezpečných vlastností uvedených pod kódy H1, H4 až H14 v 

příloze. 2 zvláštního právního p edpisu.4) Skutečné složení alternativního paliva se ověřuje 

autorizovanou zkušebnou. 5) Vlastnosti produkt spálení (plynných odpadních plyn a tuhých 
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zbytků) jsou ověřovány autorizovanou osobou podle § 15 zákona na konkrétním zařízení 

zdroje znečišťování“ [22] 

3. Charakteristika sběrového textilního odpadu 

Rozumíme, textil nebo textilní vlákno (přírodní, syntetické), zbytky z výroby tex-

tilních materiálů, kožedělného a kožešnického průmyslu. Tuto práci jsem zaměřila na tex-

tilní odpad z domácností, který se stává po ukončení své funkčnosti odpadem. Separovaný 

zpětný sběr textilního odpadu je vázán na podmínky společnosti, která tento druh odpadu 

vykupuje. Tento musí být čistý a suchý a zahrnuje například nepotřebné ošacení, ložní 

prádlo, utěrky, ručníky, domácí textil a spárovanou obuv. Nezahrnuje: koberce, matrace, 

silně znečištěné a mokré textilie. [3] 

3.1 Sběrové textilní odpady 

Textilní odpady především obnošené, poškozené nebo z užívání vyřazené oděvní části, 

osobní a ložní prádlo, bytové textilie, textilie a oděvy centrálně vyřazené. Jedná se o textil-

ní odpad z domácností a z míst hromadného výskytu, jako jsou obchodní a průmyslové 

organizace, nemocnice, školy, jídelny, ubytovny, útvary uniformovaných složek aj. Dále 

jsou to jutové odstřižky, použité jutové textilie, upotřebené a nevyužité tkané pytle a žoky, 

upotřebené čisticí a lešticí hadry. Se sběru jsou vyloučeny textilie silně znečištěné, ohořelé, 

plesnivé, napuštěné škodlivými látkami nebo spojené s jiným materiálem, není-li je možno 

oddělit (např. textilie spojené s usní, pryží nebo plasty), dále textilie ze skleněných, azbes-

tových a kovových vláken, rovněž některé textilie vrstvené, např. imitace usní nebo vosko-

vané plátno. Často je tento odpad označován jako hadry. Určité členění netříděných sběro-

vých textilií je podmíněno charakterem zdroje a organizací sběru či výkupu. Při sběru od 

organizací je sběrová textilie již většinou rozdělena podle druhu, u lidového sběru není 

možno provádět podrobnější členění textilií a oděvních odpadů. Druhotnou surovinou se 

stávají sběrové textilie až po úpravě tříděním, při kterém teprve dochází k jejich členění na 

druhotné suroviny.[2]  

 

http://koutex.koutecky.cz/projekt.php
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Textilní odpad rozdělení podle ČSN 80 1900 

Průmyslové – vznikají při procesu výroby a zpracovaní textilního vlákna, tvoří jej vlákna 

jakéhokoliv typu. Jsou to odpady, které vznikají při získávaní přírodního 

vlákna ale i při výrobě syntetických vláken a jejich dalším zpracování na 

příze nitě apod. 

Sběrové        – je to označení pro obnošené ošacení jeho části a opotřebené textilie všeho 

druhu (pletené, provaznické, tkané apod.) a původu. Získávají se sběrem 

anebo výkupem u obyvatelstva a v místech hromadného výskytu (průmys-

lové a obchodní organizace, doprava apod.). Tříděním je současným párá-

ním a stříháním) se získávají jednotlivé druhy sběrových textilií.[2] 

Druhotné     – je označením pro textil používaný přímo, nebo po zpracování a zušlechtění.  

3.2 Separovaný sběr  

  Měl by být pro občany ekonomickým stimulem pro třídění odpadu, výrazně se sníží 

množství komunálního-nevytříděného odpadu. 

Zpětným sběrem a recyklací vytříděného odpadu nejvýhodnější cestou zpracování odpadu 

šetříme: 

- energii 

- životní prostředí: výroba, doprava, získávaní surovin 

- neobnovitelné zdroje surovin: (ropa, uhlí a další)  

Shromažďovací prostředky 

Slouží ke shromažďování odpadů v místě jeho vzniku. Musejí splňovat všechny požadavky 

na ochranu odpadů před odcizením, poškozením, nežádoucími povětrnostními vlivy, po-

škozením případným smícháním s jinými druhy odpadů.  



Daniela Suchá: Zpracování a recyklace odpadního textilu 
 

 
 
 
 
2012 Strana 8 

 

 

Obrázek č. 1: Sběrné nádoby fa. Koutex, vlastní foto 

 

V České republice je nejčastěji používaným materiálem sběrným nádob polypropylen 

nebo ocelový plech. Tyto prostředky musejí splňovat požadavky dané ze zákona 185/2001 

Sb. o odpadech a změně dalších zákonů a řídit se vyhláškou MŽP 383/2001Sb.o podrob-

nostech s nakládání s odpady, podmínky jako např.: 

a) Shromažďovací prostředky pro tříděný odpad musí být odlišeny (tvarově, barevně nebo 

popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady nebo používaných pro 

jiné druhy odpadů. 

b) Ochrany a zajištění odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací pro-

středky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady 

inertní. 

c) Odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny 

d)  Shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky 

zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží. 

e) Prostředky pro shromažďování komunálního odpadu musí odpovídat příslušným tech-

nickým normám. 

f) technickým a materiálovým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým 

provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny. Musí zabezpečit ochranu okolí 

před druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování nebez-

pečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu. Zabezpečují, že 

odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odci-
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zením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo ži-

votní prostředí. 

g)  Jejich provedení musí zabezpečit bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém 

vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení. [22] 

Rozdělení textilního odpadu podle druhů materiálů 

- přírodní vlákna – vlna, bavlna, len, konopí, kůže  

- syntetická vlákna -  PE, PP, PAD  

- podle materiálového složení, průmyslového využití nebo spotřebitelského využití  

4. Postup při nakládání s textilním odpadem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2 Systém nakládání s textilním odpadem[15] 

 

Separovaný sběr 

     

1.Odpad   2.Zpracování  3.Second Hand 

Mlýn    Třídění               Prodej 

spalovna   čištění 

  

 

1. výroba čistících      2.výroba trhaniny                    3.mletí 

textilii 

praní    špikování    regranulace 

páraní    čištění    chemická recyklace 

karbonizace   trhání     spalování 

odbarvování   mísení    netkané textilie 
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4.1 Třídění textilního odpadu  

Třídění je vlastně pokračováním separace, která se má vlastně zajistit vyloučení nežádou-

cích příměsí (ty které vznikly obsluhou). Textilní odpad, který se dováží z různých míst, 

má různé složení a jiné vlastnosti, se ve vstupním procesu musí upravit tak, aby bylo dosa-

ženo přiměřené stejnorodosti materiálů. Sběrny mají za úkol takto sesbíraný textilní odpad 

vytřídit, co je první fází úpravy textilního odpadu. Takto vytříděná surovina je připravena 

pro další operace zpracování textilního odpadu. Třídění probíhá ručně na třídících stolech 

nebo na třídících pásech, případně se oba způsoby kombinují. U sběrných textilií se přistu-

puje ještě samostatnému párání sešitých nebo lepených částí textilu a přídavných kompo-

nentů. Součastně také odstraňují netextilní části pevně pojené s textilií šitím: zipy, knoflí-

ky, kožešiny atd.[ 15] 

 Linky ke třídění odpadů, jsou nedílnou součástí odpadového hospodářství, výrobních, 

zpracovatelských závodů. Pojízdné palety, do kterých se shrnují textilní odpady podle dru-

hu, barvy. Stoly ke třídění jsou vybaveny řezacím zařízením (okružní nůž a pásová pila)a k 

párání textilií. K třídění textilu se používají stacionární a mobilní zásobníky, tok materiálu 

je plně mechanizován použitím dopravníků.[2] 

Blokové schéma mechanické třídící linky textilního odpadu 

1. velkoobjemové kontejnery, ze kterých se textilní odpad dopravován po dopravníku č. 2 

do zásobníku č. 3 u třídících stolů s přídavným zařízením k páraní. č.4 pod třídícími stoly, 

které jsou umístěny nad úrovní podlahy, je nainstalován dopravník pro odvádění drobných 

nečistot, ty propadají síťovou deskou, v jeho spodní části. Část takto vytříděného matriálu  

se odvádí přímo do zásobníku č. 5, jako finální produkt. Zbývající odpadní textil postupuje 

na třídící pásy č. 6, podél těchto zásobníků jsou umístěny stacionární zásobníky č.7 pro 

vytříděné druhy, ty se odvádějí pomocí dopravníků č.8 do komor č.9.Takto upravený tex-

tilní odpad je připraven k balení v kontinuálně pracujících lisech č.10.Vytříděný materiál 

se podle druhu v malém množství lisuje přímo na pojízdném balícím lisu č.11, takto upra-

vené balíky, jsou dopravovány podvěsným dopravníkem č.12 do skladu. 

 

 

http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=64&idkapitola=99
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Obrázek č. 3: Blokové schéma mechanického třídění textilního odpadu[2] 

12. podvěsný dopravník 

 

11. pojízdný balící lis 11. pojízdný balící lis 
 

10. kontinuální balící lis

  
10. kontinuální balící lis

  

9. komora pro vytříděný odpad 9. komora pro vytříděný odpad 

8. zásobník pro vytříděný 

odpad 
8. zásobník pro vytříděný 

odpad 

7. pásový dopravník  

6. Zásobník pro vytříděný 

odpad 

6. Zásobník pro vytřídě-

ný odpad 

3. Dvoupásovy dopravník 3. Dvoupásovy dopravník 

4. Zásobníky u třídících stolů 4. Zásobníky u třídících stolů 

5. Třídící pásy 5. Třídící pásy 

7. pásový dopravník  

1. Velkoobjemové zásobníky 

          2. Podvěsný dopravník 
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Třídírna textilního odpadu 

V České republice používaná ruční třídírna je převážně vzdušná velká místnost dostatečně 

osvětlená denním světlem nebo vhodným umělým světlem. Přivezený odpad je skladován 

v meziskladech v uzavřených pytlích, aby byl chráněn před povětrnostními vlivy. Poté se 

manipulačními vozíky sváží k dlouhým stolům, kde je tříděn podle materiálového složení a 

barev. 

 

Obrázek č. 4 ruční třídění textilního odpadu[19] 

Ruční třídění podle druhu materiálů na: syntetické, vlněné, celulózové 

Podle barvy: světlá, tmavá 

Síly materiálů: tkanina, pletenina 

Separovaný textilní odpad na konci třídící linky, dále dělíme: 

Odpad – vytříděný textilní odpad, který nelze dále současnými technologiemi zpracovat 

jako surovinu pro druhotné využití. Takto vytříděný odpad je upraven mletím jako surovi-

na pro spalovny. 

Zpracování – textilní odpad použitelný jako sekundární surovina pro další zpracování. 

Textilní odpad je tříděn podle materiálového složení, čištěn do případných nežádoucích 

příměsí. 

Prodej – Textilní odpad, který není poškozen je dále prodáván - Second Hand 
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1. Násypka od-

padu 

2. Předlisování 

3. Píst 3. Píst 

4. Dolisování 

5. Recyklace 

Recyklace má ve většině případů příznivý vliv na životní prostředí. Ten se projeví převáž-

ně v tom, že eliminuje negativní vlivy ze zneškodňování odpadů. Tím se šetří přírodní 

zdroje surovin a snižují se také negativní vlivy z těžby a dopravy primárních surovin, sni-

žujeme spotřebu energie a také finančních prostředků. 

  „Jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, 

materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování orga-

nických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, 

materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál“ [22] 

Z vytříděných surovin 99% používaných textilií jsou opětovně využitelné. Pro další zpra-

covávání je nejvýhodnější materiál jednoho druhu např. bavlna-bavlna, PP vlákna a PP 

fólie. V případě, že jsou materiály složeny z více druhů materiálů, které nejsou oddělitelné, 

jsou použitelné pouze jako palivo. Využívání druhotných textilních surovin by vedlo ke 

zpomalení znečištění planety.  

Nejméně poškozující vliv a zároveň nejlevnější způsob, jak mohou být jednotlivé složky 

recyklace vráceny jako původní produkty, je v „uzavřeném okruhu“. 

 6.  Úprava textilního odpadu před zpracováním 

6.1 Lisování vytříděného textilního odpadu 

Usnadnění manipulace (ruční, nebo mechanické nakládaní) se vytříděný textilní odpad 

lisuje. Lisování probíhá hydraulicky, nebo mechanicky. 

 

 

 

   

 

 

 

Obr.č 5  Schéma stupňového lisování. 
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Obrázek č. 6: Lisování [19] 

 

Lisovaný textilní materiál je z násypky 1., z násypky samospádem dopraven na 

předlisování 2, tady je materiál lisován písty3. a následně dolisován 4. 

6.2 Rozvolňování balíků a směšování 

Proces, kterým se lisovaný materiál z balíků po transportě rozvolňuje.Používají se 

mechanizmy, kdy se z balíků vytrhávají vlákenné vločky.Tento proces se kombinuje se 

směšováním. 

Směšování je důležitým procesem pro projektování finálního produktu. Většinou se 

směšuje primární surovina se surovinou druhotní. Směšují se také vlákna různých vlastnos-

tí, délky, jemnosti, teploty tání. 

 

Princip rozvolňování, směšování a transport lisovaných balíků na jedné 

lince. 
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1. Míchání rozvolňovaného materiálu 

 

 
2. Rozvolňovací zařízení 

 

3. Výtlačná jednotka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obrázek č. 7 : Blokové schéma rozvolňování textilních materiálů[19] 

 

  

Obrázek č. 8 Rozvolňování lisovaného textilního materiálu 

1.Vstpující materiál je zamícháván, 2. poté je textilní materiál rozvolňován 

v rozvolňovacím zařízení a výtlačnou jednotkou3. je dopraven k dalšímu rozvolňování 4. 

5. rozvolněný materiál. 

6.3 Sekání textilního odpadu 

Cílem sekání je připravit tkaninu niťového nebo kusového textilu.  

4. Rozvolňovací zařízení 

 

5. Rozvolněný materiál 
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Používají se dva typy:  

a)rotační – nůž se dvěma ostří a gilotinový. Výkon 0,6- 4t/hod 

 

 

Obr. č 9: Rotační sekací stroj[19] 

 

b) gilotinový: výkon 0,17- 1t/hod, tady se využívá dvou nožů působících proti sobě, nebo 

působení nože proti podložce[19] 

 
Obr. Č. 10: Gilotinové sekání[19] 

7. Způsoby zpracování textilního odpadu 

 

a) Primární zpracování: 

 do původní podoby, nebo výroba produktů s podobnými vlastnostmi 

b)  Sekundární zpracování:  

zpracování taveniny (výroba plastových výrobků, které mají nižší kvalitu mechanic-

kých či chemických vlastností).  
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7.1 Primární zpracování textilního odpadu 

Při zpracování textilního odpadu se volí mechanické nebo magnetické způsoby oddělování 

nevlákenných částí odpadu, kterými se nemění fyzikální ani chemické vlastnosti vlákna 

 

Mechanické čištění a separace  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11:  Schéma Šikmý klepač [19]  

 

 

Obrázek č. 12: Šikmý klepač [19] 

Dopravníkem je směs textilního odpadu dopravena do soustavy ozubených třídících 

válců, vytříděný netextilní odpad propadá jeho spodní částí, části textilního odpadu jsou 

zachyceny zuby třídících válců. 

 

Dopravník 
Soustava třídících 

válců 

Vytříděný 

textilní odpad 

Propad na netextilní 

odpad 
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Přívod vzduchu 

Odstředivý způsob rozdružování textilního odpadu 

Při tomto procesu se využívá odlišné hmotnosti, velikosti, tvaru a odstředivé síly  proudu 

vzduchu – cyklóny. Lehčí částice se zachytávají na vnitřní obvodové stěně cyklónu a těžší 

propadávají středem cyklónu do propadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Č. 13:  Schéma Cyklónové rozdružování textilního odpadu  

 

 

Obrázek č. 14: Cyklónové rozdružování textilního odpadu[19] 

 

Cyklon 

Propad 

Násypka 
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Cyklónový rozdružovač GM-250  

Tento typ rozdružovače je určen pro bavlněná vlákna, ze kterých se odstraňují me-

chanické nečistoty, pomocí odstředivé síly ostnatých válců. Rychlost otáčení válců 1900r / 

m pro první, 2100r / m pro druhé, třetí a čtvrtý. Vyseparované vlákno se stiskne do vloček, 

ty se mohou přímo dále zpracovávat. 

 

Obrázek č. 15: Cyklónový rozdružovač GM-250 bavlněný odpad [1] 

 

Magnetický způsob rozdružování textilního odpadu 

Provádí se využíváním magnetických vlastností magneticky vodivých částí (zipy, kovové 

knoflíky, přezky aj.) [20]  

Systém je volen,dle umístění magnetického zařízení. 

 

Obr.č . 16: Varianty systémů magnetického rozdružování[20] 
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1.Dopravník 

2.Podávací vá-
lečky 

Primární mechanické metody úpravy vytříděného textilního odpadu 

Trhání textilního odpadu 

Cílem tohoto procesu je získání vlákenné trhaniny, kterou je možno dál zpracovávat běž-

ným způsobem. Pro zvýšení efektivnosti a účinnosti trhacího stroje se tyto řadí do linek, 

kde následující trhací proces je účinnější než ten předcházející. [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.17:  Schéma trhání textilního odpad [19] 

 

 

Obrázek č. 18: Systém trhání textilního odpadu[19] 

3.Trhací buben  

s válci 

7.Kondenzor 

4.Odhazovač 

5. Záchyt nečistot 

6.Dopravník 
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1. Dopravníkem je materiál podáván válečky 2, do trhacího bubnu s válečky 3. Z trhacího 

bubnu se upravený textilní materiál odvzdušňuje v kondenzoru 7, neupravený matriál je 

vrácen spět dohazovačem 4. na dopravník. 

Řezání 

Tavné řezačky 

 

Obrázek č. 19:  Tavné řezání textilních materiálů [5] 

Dělíme jej dle: 

- užití: ruční, stacionární 

- typu nože: odporové nože, planžety, s ohřevem z jiného zdroje 

Tento typ řezaček je určen pro řezání textilních syntetických materiálů, kde je potřeba 

kvalitních řezů a zatavení. Při rychlém řezu, nebo nižší teplotě, která je potřebná pro daný 

druh materiálu, může vznikat  nedořez. Druhá situace, kdy proces neproběhne dle poža-

davků, může nastat tehdy, kdy je teplota nožů příliš vysoká a rychlost řezu nižší. Tehdy 

dochází k nadměrnému tavení krajů, nebo u syntetických materiálů opálení krajů[5] 

Řezací stroj DRC-320 

Má jednu pevnou čepel a dvě pohyblivé lopatky. Pomocí rotace čepelí pevného válce, je 

surový materiál nařezán na malé kousky(délka materiálu nastavitelná od 5-25cm) 
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Obrázek č.20:  Řezací stroj DRC 320 [1]  

Drcení 

Drtiče se šikmými noži 

Princip je hojně používán zejména kvůli čisté frakci na výstupu. Velikost frakce 

nadrceného odpadového materiálu je dána použitým sítem, které je vyrobeno speciálně pro 

daný typ drtiče. Na rotoru tohoto drásacího stroje jsou umístěny drásací kolky, které při 

průchodu materiálu statorovou částí nadrtí materiál na požadovanou frakci. Odtah nadrce-

ného materiálu zajišťuje ventilátor s cyklónem, který je připojen na výstupní stranu výsyp-

ky (prostor pod sítem). Ke střihu, drcení tak u tohoto principu dochází za pomocí šikmo na 

sebe umístěných nožů. Tento princip, se šikmo umístěnými noži (jsou vybaveny jedním 

rotorem se šikmými noži) Gilotinový způsob, se projevil jako nejhospodárnější. Tak do-

chází k výraznému výkonovému nárůstu drcení. Prokazatelně se sníží hluk, vlivem snížení 

vnitřních turbulencí při proudění vzduchu komorou.[10]  

 

.  

   Obrázek č.15: Schéma Drtička se šikmími noži.[10] 
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Rozvlákňování 

Základním strojem pro rozvlákňování textilních odpadů je trhací stroj. Podle konstrukční-

ho uspořádání pracovních orgánů a především směru otáčení trhacího bubnu rozlišujeme 

dva základní typy: 

• trhací stroj s bubnem otáčejícím se nahoru, pracujícím buď samostatně nebo jako předtr-

hávající . 

• trhací stroj s bubnem otáčejícím se dolů, pracujícím buď samostatně, nebo jako dotrháva-

jící.  

Úplného a kvalitního rozvláknění lze dosáhnout tak, že se proces rozvlákňování rozloží do 

několika fází, tj. průchodem materiálu větším množstvím trhacích bubnů. K opracování 

odpadů syntetických textilií se používá mykací stroj zvláštní konstrukce s pracovními me-

chanismy s pilovým povrchem vhodné geometrie. Závěrečnou a důležitou fází opracování 

textilních odpadů je jejich balení a expedice do výrobních závodů.[ 22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 22:  Schéma Hrubí rozvlákňovací stroj.[ 15]  

1. Dopravník 

2. Podávací zařízení 

 
4. Pneumatický roz-

vaděč 

3. Rozvolňování 

5. Odvádění rozvolně-

ného materiálu 
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Obrázek č. 23: Hrubí rozvlákňovací stroj LAROCHE.:  1.jehlové  podávání, 2.pánvové 

lůžko, 3. Rozvolňovací buben s hroty, 4. Pneumatické odvádění, 5. Kanál odvádějící roz-

volněný materiál, 6. Pedálové pánvové lůžko.[ 15] 

Upravovaný textilní materiál je dopravníkem 1. dopraven do podávacího zařízení 2. 

a dalším rozvolňovacím zařízení 3. je vlákno rozvolněno. Část textilního materiálu-

upravená, je dopravováno pneumatickým rozvaděčem 4. jako rozvolněný materiál, neroz-

volněná část se z rozvolňování 3. vrací spět do podávacího zařízení 2. 

Sekundární zpracování textilního odpadu 

Regranulace polymerů z textilního odpadu 

Přetavení 

Je jednou z dalších možností pro využití syntetického polymerního vlákna. Recyklací po-

lymerních materiálů opětovně získáme materiály z textilních polymerních odpadů. Nejú-

spornější a široce používanou technikou zpracování je tzv. přetavování polymerních vláken 

(PET), je tu ale značné riziko znečištění cizími příměsmi, které snižují kvalitu přetavených 

polymerů. 
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Chemická regranulace 

Je také nazývána technologií budoucnosti. Nečistoty, které vniknou do procesu, budou 

snadněji odbourané a zůstala by zachovány kvalita jako u primární suroviny. Důležitým 

bodem chemické regranulace je třídění textilních odpadů. 

Sekundární technologie zpracování textilního odpadu 

Výrobní technologie "spunmelt" 

Výrobní linky Spunmelt/Spunbond, včetně dvoukomponentních výrobních zařízení spun-

melt, konstruovaných pro výrobu textilií pro trh dětských plen, dámské hygieny. Techno-

logie spunbond-meltblown je integrovaným kontinuální procesem, od extruze PP granulátu 

po výrobu lehkých textilií. Plošné hmotnosti se pohybují od 8 g/m² do 75 g/m². [18] 

Výrobní technologie vpichování                                             

Výroba netkaných textilií Fibertex je založena na procesu o dvou krocích. Nejprve je poly-

propylenový granulát extrudován do vláken. Potom jsou tato vlákna rozvolněna, pak ná-

sleduje operace mykání, vlákna jsou spojena pomocí technologie vpichování tak,  

aby vytvořila netkanou textilii, a následně mohou být tepelně zpevněna. Na konci 90-tých 

let Fibertex v Aalborgu instaloval pokročilou automatizovanou spřádací linku, která před-

stavuje více než dvě třetiny výroby a spotřeby vláken Fibertexu. Plošné hmotnosti se po-

hybují od 70 g/m² do 1200 g/m². [18] 

Nanotechnologie 

Termín "nano" je dnes asi největším hitem mezi technologickými výrazy. Ale když Fiber-

tex přidává předponu "nano" a říká "NanoNonwovens", je toto slovo použito ve svém 

správném smyslu. Rozhodnutí dánské nadace "Danish National Advanced Technology 

Foundation" podporovat iniciativu  Fibertexu v oblasti využití nanotechnologie při vývoji 

netkaných textilií vedlo ke zrození projektu "NanoNonwovens".  [18]  

Nanotechnologie jsou pořád ve vývojové fázi, ale na jejich budoucnost je kladen velký 

důraz. Tyto technologie by měli výrazně prodloužit životnost textilií. Touto technologii by 

se pozitivně změnila také odolnost vůči vodě, pachům či skvrnám. Výzkum pracovníků 

http://www.fibertex.com/cs-CZ
http://www.fibertex.com/cs-CZ
http://www.fibertex.com/cs-CZ
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v ČR (Fakulty netkaných textilií TU v Liberci) jako první na světě vyvinul funkční proto-

typ stroje na výrobu nanovlákenního textilu- tato technologie je založena na zvlákňování 

vodních roztoků bez použití chemických rozpouštědel, což je pozitivní novinka této tech-

nologie. [18] 

 

Obrázek č.24 : Nanovlákno[18] 

Termické pojení  

Výrobní technologie termického pojení (High loft) je založena na mykání a tepelném poje-

ní vláken. Ke spojování vlákenné vrstvy používáme dvoukomponentní vlákna nebo vlákna 

s nízkým bodem tání.  Produkty jsou vyráběny převážně pro nábytkářský a automobilový 

průmysl a průmyslovou filtraci.  Plošné hmotnosti se pohybují od 80 g/m² až do 1500 

g/m².[18] (obrázek viz.prílohač.6) 

 

Obrázek č. 25: Termické pojení[18] 

 

Laminace a práškování 

http://www.fibertex.com/cs-CZ
http://www.fibertex.com/cs-CZ
http://www.fibertex.com/cs-CZ
http://www.fibertex.com/cs-CZ
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Technologie laminace různých materiálů na naše netkané produkty nebo kombinace růz-

ných netkaných textilií.  Dokážeme používat různá termoplastická pojiva jako LDPE, HD-

PE, Co-PET a EVA. Hmotnosti se pohybují od 5 g/m² do 200 g/m². [18]  

 

 

Obrázek č. 26: Laminace natkaných textilií[18] 

8. Chemická úprava vytříděného textilního odpadu  

Sběrné textilní odpady bývají někdy znečištěny příměsky jiných látek nebo používáním. 

Další úpravy sběrových textilií však vyžadují, aby odpad byl zbaven těchto znečišťujících 

příměsí. Rozvláknitelnost lze u sběrových textilií zvýšit vhodnou úpravou, která spočívá 

hlavně v uvolnění struktury textilie, což lze dosáhnout odprašováním (klepáním) a praním. 

Současně se zlepšují hygienické podmínky v dalších procesech úpravy.[ 22] 

Karbonizace 

Jedná se o metodu, kterou jsou odstraněny celulózové nitě pomocí organických kyselin za 

tepla. Používané jsou tyto způsoby: 

 1) za mokra: její nevýhodou je vznik odpadních vod 

 2) za sucha: používá se plynný chlorovodík 

Praní a bělení textilního odpadu 

Z ekonomického a ekologického hlediska bývá tato metoda málo využívána  

http://www.fibertex.com/cs-CZ
http://www.fibertex.com/cs-CZ
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Využívá se pouze pro velmi znečištěné materiály nebo drahé látky a vlnu. U jemných a 

vlněných látek, u kterých je možnost zaplstění, se používají bubnové prací linky.[20] 

Odbarvování a barvení 

Používá se u směsových a vlněných sběrových textilií za pomocí oxidačních a redukčních 

činidel. Málo využívaná metoda z důvodu vysoké finanční nákladovosti 

9. Využití textilního odpadu 

Aplikací jakýchkoliv technologických postupů, výsledkem kterých je získání druhotní tex-

tilní (netextilní) suroviny vhodné pro další zpracování, nebo její využití pro energetické 

účely. 

9.1 Materiální využití textilního odpadu 

Sesbíraný textilní odpad je možné dále využívat jako textilní nebo netextilní suroviny. Je-

jich další zpracování je jednodušší, když se výchozí surovina podobá co nejvíce potřebné 

surovině. Textilní odpad se takto dá použít dále v textilním průmyslu jako náhrada primár-

ní suroviny. Tohoto stavu je možné dosáhnout mechanickým zpracováním textilního odpa-

du, protože zůstávají zachovány vlastnosti vlákna.  

Odpad z přírodních a syntetických materiálů, je využíván při: 

a) Výrobě pryží – až druhotních surovin pro technické a oděvní textilie. 

b) Netkané textilie – nebo plošné textilie vyrobeny zpevněním vláken. Vyrobeny mecha-

nickým, nebo fyzikálně – chemickým způsobem. Netkané textilie typu vně nebo vnitř-

ně zpevněných vlákninou rouna, vpichovaných, proplétaných, chemicky pojených tex-

tilii mají převážně technické uplatnění.  

 

d) Nábytkářském průmyslu - čalounění 

e) Automobilovém průmyslu - čalounění, výplň do dveří 
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f) Stavebnictví – tepelná a zvuková izolace 

g) Vycpávkový materiál – automobilový průmysl, stavba lodí 

h) Elektrotechnický průmysl – izolace 

i) Geotextilie -  proti erozivní zpevňování svahů, výplň drenáží, vodních kanálů, kom-

postů, filtračních, izolační a obalový materiály. 

j) Textilní průmysl – výroba oděvů, koberců, čistících hadrů prachovek 

. 

Firmy zpracovávající textilní odpad v ČR 

Statistické zpracování informací o množství a druhu vysbíraného a zpracovaného 

textilního odpadu. Vedení firem, které jsem oslovila, ale tyto informace považují za interní 

záležitosti. 

Doris-textilní výrobní družstvo 

Výrobní družstvo, svou výrobní činností navazuje na tradice firmy a mezi jejich 

hlavní sortiment ploché hadry na mopy, úklidové hadry či leštící prachovky.[ 7] 

 Koutecký s.r.o. 

Společnost, která se zabývá nejen sběrem, ale také zpracováním textilu na českém 

trhu už 20 let. Rozšířila sběr také o spárovanou obuv. Kontejnery firmy jsou rozmisťovány 

pro širokou veřejnost na dobře přístupném místě vedle hypermarketů. Firma svou činností 

docílila toho, že takto sesbíraný odpad nekončí na skládkách ani v spalovnách, ale je dále 

s maximálním objemem využíván jako druhotná surovina. [3] 

 

  Retex a.s. 

Akciová společnost byla založena v roce 1992 v Ivančicích, v současnosti má sídlo 

v Moravském Krumlově. Společnost na zpracovávání textilního odpadu a následné využití 

materiálu vyrábí netkané textilie pro automobilový průmysl a závody Škoda, Opel, Suzuki, 

http://www.dorisvtd.cz/rohoze.html
http://koutex.koutecky.cz/projekt.php
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Volkswagen, Nissan. Dále nabízí netkané textilie pro stavební průmysl, úklidové a čistící 

materiály, čalounické materiály, oděvnické materiály. [9] 

 Fibertex a.s. 

Společnost se zabývá zpracováním textilního odpadu a využíváním získané suroviny.  Za-

měřuje se na výrobu netkaných textilií s využitím technologie termického pojení a vpicho-

vání pro průmyslové filtry, izolační textilní materiál, v automobilovém průmyslu pevné a 

lehké netkané textilie -zlepšení akustických vlastností. Dalšími produkty zpracování jsou 

rouna pro nábytkářský průmysl, stavebnictví, geotextilie pro úpravu silnic, zahradní zavla-

žovací textilie, filtrační textil využití propustnosti vzduchu a vody, krycí materiály 

v matracovém průmyslu, vpichované netkané textilie pro nábytkářský průmysl, hygienické 

potřeby, těžké netkané textilie pro podlahářství. [18] 

 

VKUS, výrobní družstvo Jičín 

 

Firma je tuzemským výrobcem a dodavatelem, převážně na Český trh. Zabývá se výrobou 

a prodejem lehké dámské konfekce, polštářů, prošívaných dek a výrobou netkaného textilu, 

izolačních filců vodovodní potrubí, trhaných technických roun, prošívaných přikrývek a 

polštářů, technických bandáží na, která je konkrétně zhotovena právě z druhotných suro-

vin. [23] 

Struktura spotřeby průmyslových odpadů v roce 2009 

 

Obr. č. 27:  Grafické zobrazení spotřeby průmyslových odpadů [11]  

66% 

2% 

19% 

1% 1% 8% 
3% 

Stavební odpad 66 % 

odpadní sklo 2 % 

odpadní oleje 0 % 

odpad s obsahem 
železa 19 % 

odpad s obsahem 
hliníku 1 % 

http://www.fibertex.com/cs-CZ
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9.2 Energetické využití textilního odpadu 

9.2.1 Spalování 

Patří mezi termické metody zneškodňování odpadů a je nejefektivnějším způsobem odstra-

ňování odpadů, které se nedají jinak zpracovat. Cílem spalování je získání tepelné energie, 

redukce objemu a sterilizace – zbavení choroboplodných zárodků. Je to kontrolovaný pro-

ces oxidace, tuhých, kapalných, plynných odpadů na oxid uhličitý, vodu a popel. Výhřev-

nost spalovaného odpadu závisí na podílu organických a tuhých minerálních látek, obsahu 

vody a objemu hořlavých látek: síry, uhlíku a vodíku. 

Jde o energetické využívání textilního odpadu, který není možno rozdružovat (lepení, ná-

ševky a další kompoziční prvky) jako paliva pro svou výhřevnost některých druhů materiá-

lů. Při spalovacím procesu ale vzniká celá řada nežádoucích produktů: dioxiny, těžké kovy, 

popel, prachové částice, které jsou potenciálně škodlivé pro člověka a tím také pro životní 

prostředí.[5] 

 Proces spalování odpadů: 

- Příjem 

- Laboratorní kontrola 

 

 

Obrázek č. 28 : Spalovny odpadů [21]  
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Technologie spalování zbytkového komunálního odpadu 

Základem je spalovací pec, která je navrhována v provedení a kapacitou dle zadání množ-

ství a charakteru odpadu. Spalovací jednotky jsou dvoustupňové:  

- první stupeň: zajišťuje maximální vyhoření spalovaného materiálu  

- druhý stupeň: tzv. reaktor zabezpečuje zákonné parametry pro spálení plynné fáze z pro-

cesu spalování, což je dáno minimální předepsanou teplotou a časem prodlevy spalin v 

režimu dopalování.  

Zvláštní pozornost je věnována žárovým a tepelně izolačním materiálům. Jsou navrhovány 

individuelně s přihlédnutím k zadání.[21]  

Vedlejší produkty spalování 

Těžké kovy 

pod tímto názvem rozumíme kovy, kterých hustota přesahuje 4500kg/m³, mají kumulační 

schopnost a do organizmu se dostávají potravinovým řetězcem. Podle stupně škodlivosti 

jej dělíme: 

silně toxické- Ar, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni 

potenciálně toxické- Fe, Zn, Co, Cu, Mn, Se 

méně toxické – V, Sn, Sb 

Vliv na člověka: - respirační onemocnění – vdechování 

- usazováním v plicích – následnou absorpcí a migrací do ostatní orgánů 

těla a můžou podporovat růst rakovinových buněk nebo jejich 

vznik.[12] 

Popel a prachové částice 

Vzniká v přírodě sopečnou činností, lesní požáry, lidskou činností. U tohoto druhu vznik-

lého odpadu obecně platí: čím menší jsou částice, tím mají větší schopnost zůstat 
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v ovzduší. Tvoří jej sírany, uhličitany, amonné soli, některé kovy, organické látky, nebo 

polyaromatické uhlovodíky. 

Vznik poletavého prachu  

 -Spalování – motory, domácí spalování 

- Těžební činnost 

- Vytápění domácností – nekvalitními tuhými palivy 

- Energetika 

- Automobilová doprava 

Vliv na člověka: - Plícní choroby, astma, onemocnění dýchacích cest u dětí 

- Rakovina plic 

- Ve vyšším věku se znásobuje počet osob nemocných cukrovkou, 

srdeční onemocnění nebo vysoký krevní tlak 

- Poškození nenarozených dětí [12] 

 

Firmy oprávněné ke spalování odpadů na území ČR 

 

 SITA CZ a.s 

Praha-Vinohrady 

Je jednou z největších a nejvýznamnější společností v oblasti nakládání s odpady. Spadá do 

skupiny Suez Environnement-Sita. Její hlavní činností je poradenství v rámci ekologie, 

projektování, zřizování, navrhování, svoz, nakládání a separace odpadů [11] 

 

 EVECO Brno s.r.o. 

Využívá technologií pro energetické využití odpadů. Tyto technologie jsou vhodné pro 

energetické využití komunálních, průmyslových i nebezpečných odpadů o různorodém 

složení a konzistenci. [23] 
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Pyrolýza 

Je termickým rozkladem (odpadních) látek, bez přístupu vzduchu. Při tomto procesu jsou 

plyny a jejich uhlovodíky rozštěpené, jako produkt vznikne pevný materiál podobný koksu 

a inertní materiály. V průběhu pyrolýzy vzniká menší množství plynů, než u spalování. 

Vlastnosti a složení pyrolytických produktů jsou závislé na zplyňování vlastnostech alter-

natívné látky, rychlosti zahřívání, době, teplotě odplynění. Obecně pyrolyticky lze zpraco-

vat jakýkoliv druh odpadů obsahující organické látky. 

Vhodnou složkou komunálního odpadu pro pyrolýzu, je jeho biologicky rozložitelné části. 

 

Systém RCP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 29: Schéma jednotky RCP[18] 

Násypka 

1.Pyrolýzní komora 

Chladič 

Cyklon 

Kotel na odpadní 

teplo 

Výstup spalin k 

čištění 

Přívod kyslíku 

Podávací zaří-

zení 

2. Tavící pec 

Odtah kovů 

Granulační 

lázeň 

Zušlechťování 

struzky 

Fluidní odpalovací 

reaktor 
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Obrázek č. 30:  Jednotka RCP: 1 – násypka odpadů, 2 – podávací zařízení, 3 – pyrolýzní 

komora, 4 – přívod kyslíku, 5 – fluidní odpalovací reaktor, 6 – chladič, 7 – cyk-

lon, 8 – kotel na odpadní teplo, 9 – výstup spalin k čištění, 10 – tavicí pec, 11 – 

odtah kovů, 12 – zušlechtění strusky, 13 – granulační lázeň[18] 

 

Jeho základ tvoří vnitřně vyhřívaná pyrolízní komora, pro kontrolované odplynění 

odpadů. Čas zdržení odpadu v komoře závisí na jeho složení. Za pyrolízním blokem je 

umístěna tavící pec. Tady při teplotě 1400°C proběhne současně spalování plynu a tavení 

struzky. Horké spaliny vstupují z fluidní pece do odpalovací komory s cirkulující vrstvou. 

Za fluidní komorou je umístěn cyklonový odlučovač a teplo, které se uvolní je využíváno 

jako odpadní teplo.[18] 

 

9.3 Jiné využití textilního odpadu 

Kompostování textilního odpadu z biologických vláken 
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Pro tento způsob využiti je možný jen pro textilní odpad, jako je bavlna, len, konopí, vlna, 

kostěné doplňky. 

- biologická metoda, která využívá biologicky rozložitelných odpadů za kontrolovaných 

podmínek aerobních procesů - za přístupu vzduchu. 

 „ Kompostovatelné odpady musí svými vlastnostmi odpovídat požadavkům ČSN 46 5735 

Průmyslové komposty.“ [17] 

Z textilního odpadu organického původu, jako součástí separovaného sběru, je možné vý-

razně zlepšit kvalitu půd, povrchových a podzemních vod. V současnosti je jednou 

z překážek nedostatek kapacit na zpracování jednotlivých složek.  

Fáze kompostování 

a) fáze rozkladu -  při teplotě 50 - 60°C se získává uvolňováním tepla nebo zahřívá-

ním substrátu. Mikroorganizmy (aerobní) rozkládají celulózu, škrob, hemicelulózu, bílko-

viny, tuky. V této fázi probíhá velká objemová redukce substrátu. [16] 

 

b) fáze přeměny - jejím charakteristickým znakem je výrazným poklesem teploty na 

40-45°C a změnou složení mikroorganizmů. Ve fázi proměny je nutné držet aerobní pod-

mínky (aerace nesmí být tak intenzivní jako na začátku), aby kompost nezkysl. Při tomto 

procesu mění kompost svůj vzhled – nedají se již rozeznat původní části hmoty odpadu. 

Živočichové jako drobný hmyz a žížaly, kompost mění svůj vzhled, barvu a získaná vůně 

je blíží lesní zemině. [16] 

 

c) fáze dozrávání - stabilita kompostu se zvyšuje. V této fázi by už neměl vzniklý 

substrát obsahovat čpavek a fototoxické látky, jeho teplota je už shodná s okolní teplotou. 

Zvyšuje se obsah humusových látek (huminové kyseliny), molekulová hmotnost humoid-

ných látek zvyšuje, klesá kyselost substrátu (pH stoupá). [16] 

Fermentace bioodpadů 
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Je nazývaná proměna organické hmoty odpadů na humusní látky a jejich proměnu při 

kompostování zabezpečují převážně mikroorganizmy. Při kompostování probíhají stejné 

procesy jako proměna organických látek v půdě, ale můžeme je technologicky ovládat. 

Podmínky rozvoje mikroorganizmů 

- Vhodná úprava poměru obsahu uhlíku a dusíku C:N-úpravou poměru upravovaného od-

padu. 

- Minimalizováním obsahu fosforu 

- Optimalizací vlhkosti 

- Úpravou pH, homogenity a zrnitosti 

- Provzdušňováním 

- v průběhu kompostování je důležitým faktorem regulace teploty[16] 

Skladba kompostu 

- výběr vhodné suroviny pro kompostování,  

- určení hmotnosti kompostované suroviny 

- odhad - obsahu vody, oxidů fosforu odpadů, obsah organických látek v odpadu, odhad-

nou se ztráty, které vzniknou v průběhu kompostování 

- propočtem zjistíme složení (čerstvého) kompostu 

- korelace surovin složení kompostu: čerství kompost-vlhkost 55-65%  

   obsah C:N (30-35%), s minimálním obsahem oxidu fosforečného 0,2% v sušině 

- výpočtem zjistíme množství a kvalitu vzniklého kompostu[16] 

10. Skládkování zbytkového komunálního odpadu 

 Textilní odpad 

„Skládkou odpadu je technické zařízení určené k jeho odstranění trvalým umístěním na 

úrovni země nebo pod její úrovní“. [22] 

 Skládkování je nestarší, nejrozšířenější a také nejlevnějším způsobem nakládání 

s textilními odpady - je to vlastně skládkování komunálního odpadu. Skládka se stává jed-
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nou z posledních možností jak naložit s textilním odpadem. Je umístěna nad zemí nebo pod 

zemskou úrovní a byla konstruována a vybudována tak, aby po dobu skládkování až do 

doby když už jsou produkty skládkování stabilní a přestávají být hrozbou pro životní pro-

středí a občany. I když jsou dobře organizovány a odpovídají platným předpisům, nesou 

sebou celou řadu potenciálního nebezpečí v podobě produktu chemických reakcí - oxidace, 

louhování anorganických a organických látek, aerobního, anaerobního biologického proce-

su. Při rozkladu organických látek – vlny se uvolňuje metán a amoniak, který je silně to-

xický jek pro suchozemské, tak pro vodní prostředí.  

Amoniak, který se uvolňuje při rozkladu organických látek společně a metanem, je v plyn-

ném stavu a zvyšuje obsah dusíku v povrchové a podzemní vodě a tím je potencionálně 

nebezpečný i pro člověka.  Metan, který se uvolňuje v procesu rozkladu, je hlavním skle-

níkovým plynem. [17] 

Proto by mělo být skládkování poslední alternativou nakládání a zneškodňování textilního 

odpadů. 

Skládkování textilního odpadu za r.2010 

 

hm/ t

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer 13310000

16140000

26170000

∑ 55620000

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

Skládkování textilného odpadu za r.2010 

Druh odpadu 

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

 

Tabulka č. 1 Množství sládkovaného textilního odpadu r.2010 [3] 

11. Návrhy na zlepšení 

Textilní odpad spotřeby vzniká, již při jeho nákupu. Málo který spotřebitel si je vědom, 

toho z jaké textilie je oděv, nebo spotřební textilní zboží vyrobeno. Většinou jde o funkč-

nost a vlastnosti, které zboží má. Během životnosti oděvů jej pereme nebo čistíme a většina 

domácností v České republice, neřeší to co obsahují prací prášky, aviváže, nebo čistící pro-

středky. Po skončení jeho funkčnosti (znehodnocení)vzniká odpad, který je v ČR většinou 

skládkování nebo spalován. Nejefektivnějším řešením jsou tzv. bezodpadové technologie, 
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které byly Evropskou hospodářskou komisí poprvé definovány v Paříži v roce 1967 : Je 

technologie, která maximálně využívá praktických znalostí, prostředků a metod, tak aby 

poskytli co nejracionálnější praktické využití pro potřeby člověka a zároveň chránili život-

ní prostředí. Je také nazývána technologii pro budoucnost a využívá se při výrobě materiá-

lů a surovin, které neobsahují škodlivé látky. Tímto umožňují zneškodnění netoxického a 

biologicky odbouratelného, nebo jinak zpracovatelného odpadu. Finanční nákladnost a 

technologie tohoto procesu zatím nedořešen.  

Dalším a důležitým aspektem je snaha petrochemického a chemického průmyslu o novou 

výrobu. Změnou a snažením se o důslednou recyklaci a znovuobjevení tradičního myšlení 

bychom získali ideální stav v oblasti nakládání s odpady - uzavřený cyklus. [17] 

Bezodpadové technologie 

Tzv. čistá výroba, která bude v budoucnu prudce růst, se zakládá na produkování 

produktů bez použití surovin s obsahem škodlivých látek. Používají se materiály, které 

umožňují recyklaci a vznik bezodpadových technologii. V současnosti je tento přístup pří-

liš drahý a technicky nedořešen. 

Bezodpadová technologie je praktické využit znalostí, metod a prostředků, tak aby v rámci 

potřeb člověka poskytovali nejracionálnější praktické využití přírodních zdrojů a energie a 

chránili životní prostředí. 

V poslední době ale roste zájem spotřebitele o životní prostředí, zajímají se o to co 

nakupovat a jak zacházet s produktem, aby jeho životní cyklus měl co možná nejmenší 

negativní vliv na životní prostředí: 

• Práni oděvů na nižší teplotu (30–40 °C) při naplněni celého bubnu pračky. 

• Sušeni prádla volně na vzduchu namísto použití sušičky a minimalizace žehleni. 

• Praní oděvu v optimálním množství ekologického pracího prostředku s rychlou biologic-

kou rozložitelnosti; minimalizace či úplně vypuštěni aviváže. 

• Používaní pracích prášků bez fosfátů a tenzidů. 

• Sníženi množství nakupovaných oděvů, případně nakup kvalitního oblečení s delší život-

nosti. 

• Preferováni oděvů z materiálů vypěstovaných v ekologickém zemědělství. 
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• Preferování oděvů z materiálů vzniklých z obnovitelných přírodních zdrojů, jejichž výro-

ba byla zároveň energeticky co nejúspornější. 

• Využívaní již nošených oděvů, získaných ideálně výměnou či nákupem v second–handu, 

který pokud možno sbírá a prodává místní oděvy. 

• Spíše než nakup nového oblečení opravení, přešiti či jiná úprava staršího oděvu. 

• Upřednostňovaní využiti oděvu před jeho vyhozením, případně jeho odevzdáni na pří-

slušném sběrném místě.[ 15] 

• Když máme ve skříni oblečení, které se nám už nelíbí, můžeme jej prodat na organizova-

ných burzách, nabídnout jej přátelům, případně jej vyměnit se známými za přiměřené ob-

lečení. Nebo můžeme, textilní odpad nabídnou do prodeje v second - hand.  

•Starší obnošené, nebo znehodnocené oděvy využít pro domácí použití: na chalupu, do 

dílny mohou se hodit při práci, hadry na podlahu, z částí textilního odpadu se dá vytvořit 

nápaditá přikrývka-patchwork, nebo polštářek pro domácího mazlíčka. 

• Onošené oděvy nabídnout charitě: lidé bez domova, země třetího světa. 

 Staré deky můžeme darovat např. útulkům pro zvířata. 

 Využíváním možnosti recyklace textilního odpadu – odevzdáním do sběrných kontejnerů. 

Sesbírané kusy neznečištěného textilního odpadu, které se nedokážeme zbavit jinak, od-

nést jej do sběrné nádoby tomu určené- specializované firmy jej dále zpracovávají. 

Redukce textilního odpadu 

Redukovat textilní odpad můžeme i tak, že oblečení budeme pro vlastní potřebu nakupovat 

v second - handech nebo v obchodech s obnošeným oblečením. V současnosti jsou nabídky 

těchto obchodů velice pestré a zároveň nabízejí s laciným nákupem i možnost využití 

oděvů, o které již není zájem. Takto dopomáháme i ke snižování výroby nových oděvů 

s primárních surovin. Pro minimalizování nebo nulové produkce odpadu by měla být zvá-

žená jeho interní opětovné využití v další produkci a po té by následovaly další možnosti 

využívání.[5]  

Cílem snížení množství odpadu jsou všechny činností, procesů a metod, které vedou sníže-

ní nebo úplnému odstranění možných zdrojů vzniku odpadu.                                                                

Nové technologie ve výrobě a v designu vedou ke snížení opotřebení – zvýšení životnosti, 
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snížení odpadu surovin, nákladů na energii. Tím se výrazně zlepší kvalita životního pro-

středí a ochrana zdraví obyvatel. [17] 

- Zvyšování povědomí široké veřejnosti, zlepšením informovanosti pomocí masmédií a 

sdělovacích prostředků.  

- Prezentace a školení na školách a v rámci školení o odpadech ve firmách. O možnostech 

zpracování a využití textilního odpadu jako druhotné suroviny. 

- Ve školách a v masmediích se hovoří převážně o plastovém, papírovém, komunálním, 

případně nebezpečném odpadu, o tom, jak se má třídit a co do dané skupiny patří nebo 

nepatří. Ale zapomíná se na textilní odpad, který představuje podstatnou část komunálního 

odpadu, tento je směsí přírodních a syntetických vláken, které končí na skládkách nebo ve 

spalovnách.  

- V rámci úspor přírodních látek pro výrobu textilií záleží, jestli se jedná o biologicky roz-

ložitelné látky nebo ropné produkty. Jejich distributoři a zpracovatelé upřednostňují novou 

výrobu v rámci zachování pracovních míst a celkové vlastní produkce. Na škodu nám 

všem zatím platí také to, že spotřebitel si kupuje přednostně výrobky z prvovýroby a neu-

vědomuje si technické možnosti, které mají součastné firmy při zpracování textilního od-

padu a jeho znovuuvedení na trh jako plnohodnotné suroviny. 

12. Závěr 

Vývojem společnosti a zvyšováním počtu obyvatel vzrůstají také nároky člověka na odívá-

ní. Vývojem techniky, kdy člověk začal lovit, cíleně pěstovat rostliny (len, konopí, hedvá-

bí) a zbytky po jejich zpracování, musel vedlejší produkty likvidovat. V celém procesu 

výroby textilního vlákna až ke spotřebiteli vznikly odpady, které byly jednoduše rozloži-

telné a sloužili jako hnojivo.  

Využíváním a těžbou ropy je spojeno vynalezení syntetických vláken a tehdy začaly vzni-

kat nové problémy, které se s ohledem na tehdejší pohled na ekologii neřešily nebo řešily 

minimálně. Vývojem syntetického vlákna vznikaly další nové odpady, které musely být 

nějakým způsobem zpracovávané nebo likvidované.  

Cílem dnešních výrobních společností je nová produkce, společnosti vyvíjejí nové techno-

logie a procesy, které minimalizují vznik odpadů, jejich prioritou však zůstává výroba 
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z prvotních surovin. Na využívání odpadů jako primární suroviny se přihlíží pouze jako 

alternativní náhradu primární suroviny. 

  Sběrem a jeho dalším zpracováním se je dalším krokem k čistějšímu prostředí a 

získání cenné druhotné suroviny. Zvyšování kvality zpracování a investice do technologie 

by měli vést ke snižování zmetkovitosti v průmyslové výrobě a také k zefektivnění procesů 

druhotného zpracování textilního odpadu.  

V současnosti je dle mého názoru využití textilu jako druhotné suroviny v ČR opomíjeno, 

na trhu působí jen málo firem, které jsou schopny druhy textilního odpadu zpracovat.  

Občané si neuvědomují, jaké množství textilního odpadu je vyprodukováno ročně na úze-

mí ČR. Důležitou otázkou je, zda existuje způsob zpracování textilního odpadu jako dru-

hotné suroviny v takové míře, aby bylo možné na ni pohlížet jako na primární surovinu 

nebo jej bylo možno použít i jako přídavek primární suroviny v textilním průmyslu. Proto 

by se nemělo na druhotné suroviny nahlížet pouze jako na rezervu, ale jako na možnou 

náhradu primárních surovin. Zefektivnění zpracování – modernizace technologií by samo-

zřejmě vedlo ke snížení nákladů primárního zpracování, recyklaci a vedlo by k snížení 

zatížení životního prostředí.  

Textilie z přírodních materiálů představují důležitou surovinu nejen v oblasti odívání, ale 

také ve stavebnictví, automobilovém a v energetickém průmyslu. Současní lidé podléhají 

módním trendům, které jsou také důležitým mezníkem toho, co kupujeme a jaké materiály 

volíme. Největším spotřebitelem zůstávají děti, které rychle rostou a tím mají větší nároky 

na odívání (sezónní oblečení). Obyvatelé si však neuvědomují, že už nákupem textilního 

zboží v obchodech časem vznikne odpad, který je možné dále zpracovat a využít k tomu je 

ale potřeba jej sesbírat.  

Obyvatelé malých obcí a měst, mají malé nebo žádné možnosti ke sběru textilního odpadu. 

Zastupitelé malý obcí, nemají zájem, nebo jen minimální zájem o to aby textilní odpad, 

který vyprodukují, obyvatelé aby byl sesbírán a dále využit. Tuto povinnost jim neukládá 

žádný zákon ani nařízení. Textilní odpad je tedy ukládán jako komunálního odpadu.  

Sběrem textilního odpadu v malých obcích se zabývají jen neziskové organizace, nebo 

soukromé firmy, které na vlastní náklady tento odpad zváží k dalšímu zpracování. 
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Krátkým průzkumem, který jsem udělala u 120 obyvatel, chci poukázat na nejčastější způ-

soby, kterými obyvatelé likvidují textilní odpad. Chci poukázat na větší zájem malých obcí 

na možností využívání textilního odpadu, které nemají povinnost třídit tento druh odpadu. 

Na textilní odpad je pohlíženo ne jako na cennou druhotnou surovinu, ale jako na odpad. 

 

Průskům nakládání obyvatel s textilním odpadem 

 

Odpovědi ano ne 

1. odevzdáváte textilní odpad do 

sběrných kontejnerů? Ano - máme 

sběrný kontejner.  Ne nemáme sběr-

ný kontejner. 

30 90 

2. Využili byste možnost, třídit tex-

tilní odpad? 

70 50 

3. Může být textilní odpad, který 

odevzdáváme dále zpracován? 

30 90 

Tabulkač.2 Přehled nakládání obyvatel s textilním odpadem, vlastní průzkum 
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