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Bakalářská práce se zabývá biologicky rozloţite lnými polymery, technologií jejich  

výroby, praktickým vyuţitím a dopady na ţivotní prostředí. Cílem práce je utvoření 

uceleného teoretického  náhledu na téma biologicky rozloţitelných plastů a současně 

zodpovězení otázky, zda-li jsou tyto polymery technologií budoucnosti  v oblasti 

odpadového hospodářství.  Bakalářská práce rovněţ předkládá přehled mezinárodní  

i národní právní úpravy, která se ke zvolenému t ématu vztahuje.  

Klíčová slova: 

biologicky rozloţitelné polymery, odpadové hospodářství, trvale udrţitelný rozvoj , 

ţivotní prostředí 

 

 

Annotation: 

This bachelor thesis deals with biodegradable polymers, technology of their production, 

practical application and impact on the environment. The goal is to provide  

a comprehensive theoretical view on the topic of biodegradable plastics, while 

answering the question whether these polymers technology of the future in the area of 

waste management. Bachelor thesis also presents an overview of international and 

national law that apply to the selected topic.  

Key words: 

biodegardable polymers, waste management, sustaiable development , 

environment



 

Obsah 

 

1. Úvod 1 

2. Cíl bakalářské práce  3 

3. Současný stav poznatků v  řešené problematice 4 

3.1. Polymery 4 

3.2. Biologicky rozložitelné polymery  7 

3.2.1. Přírodní biodegradabilní polymery  8 

3.2.2. Syntetické biodegradabilní polymery  10 

3.3. Výroba biodegradovatelných polymerů  14 

3.4. Biodegradace polymerů 15 

3.5. Mechanismy rozkladu biologicky odbouratelného polymeru  17 

3.6. Odpadové hospodářství a životní prostředí 19 

3.7. Využití biologicky rozložitelných polymerů  21 

4. Současné legislativní poţadavky ČR a EU  25 

5. Závěr 29 

Literatura 31 

Seznam obrázků 35 

Seznam tabulek 35 

 

 



Martina Šarmanová: Biologicky rozloţitelné polymery 

2012 1 

1. Úvod 

Problematika odpadového hospodářství zaţila v  uplynulých letech nejen 

ve světě, ale i v České republice rychlý a významný vývoj. Minulé století bylo 

do značné míry ovlivněno produkcí odpadů souvisejících s  těţbou a těţkým 

průmyslem, pozornost byla nicméně věnována i devastovanému ţivotnímu 

prostředí. V 70. letech narůstal celosvětový zájem o ţivotní prostředí a vlády 

evropských států, ale také USA přijímaly první odpadové zákony.  

Počátky ochrany ţivotní prostředí v  České republice lze zasadit do období 

po roce 1989, kdy byl přijat první odpadový zákon
1
. Významně pak do přístupu 

České republiky k ţivotnímu prostředí a jeho ochraně zasáhlo začlenění do 

Evropské unie a s tím související implementace unijní legislativy. Přijaté 

smlouvy jednoznačně pozitivně ovlivnily proces nakládání s odpady v  České 

republice, kdy zejména po roce 2004 došlo k  výraznému poklesu jejich produkce 

při současném růstu hrubého domácího produktu
2
. Česká republika se tak na 

konci 20. století svým zodpovědným přístupem umístila v  mnoţství vytváření 

odpadů zemí EU v přepočtu na obyvatele na šestém místě s  nejniţším objemem 

vyprodukovaného odpadu a na sedmém místě v  nejefektivnějším nakládání 

s odpady
3
. 

Odpadové hospodářství České republiky je vystaveno na třech pilířích 

spočívající zejména v předcházení vzniku odpadů (omezování mnoţství  

a nebezpečných vlastností), materiálovém příp. energetickém vyuţití (třídění, 

recyklace, kompostování, spalování s vyuţitím tepla atp.) a odstraňování (např. 

skládkování, spalování).  

                                                           

1
 Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech  

2
 Viz např. hodnotící zpráva o plnění POH ČR za rok 2010. Důvodem poklesu produkce odpadů v České 

republice je vyjma přijaté legislativy rovněž rozvoj technologií výroby a zpracování odpadů, růst cen 
primárních surovin či změna v zařazování vedlejších produktů mezi odpady. 

3
 Hodnocení je tvořeno poměrem skládkování, spalování, energetického využití a recyklace. 
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Teze materiálového či energetického vyuţití odpadů se výrazně promítla 

do cílů plánu odpadového hospodářství České republiky na období 2003 -2013, 

přičemţ je zde kladen na sníţení maximálního mnoţství biologicky 

rozloţitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky. Značnou pozornost 

zmiňovaný plán věnuje především vyprodukovanému komunálnímu odpadu, 

zejména se soustředí na zevrubněji sledovaný odpad, kterým jsou obaly
4
. 

Největší podíl na struktuře nevratných obalů mají plasty (24%) a papír (38%), 

přičemţ v souladu se zpracovaným plánem odpadového hospodářství je právě 

zde prostor pro naplnění zásady předcházení vzniku odpadů, či jejich 

materiálového příp. energetického vyuţití. Jiţ u producentů obalové techniky je 

moţno regulovat její strukturu tak, aby ji bylo moţno ve větší míře recyklovat či 

jinak vyuţít a zde se naskýtá moţnost pro vyuţití nových technologií  

a materiálů. Mezi tyto lze jednoznačně řadit biologicky rozloţitelné po lymery, 

jejichţ charakteristika, technologie výroby, moţnosti vyuţití či legislativní 

úprava jsou obsahem zpracované bakalářská práce.  

 

                                                           

4
 Obaly tvoří cca 20% celkové hmotnosti odpadů a významnou součást tuhého komunálního dopadu (přes 

30% hm.) 
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2. Cíl bakalářské práce 

Bakalářská práce se zabývá biologicky rozloţitelnými polymery, 

technologií jejich výroby, praktickým vyuţitím a dopady na ţivotní prostředí.  

Těţiště bakalářské práce spočívá v  deskriptivní části, kde je zpracován 

ucelený náhled na téma biologicky rozloţitelné polymery, jsou zde vymezeny 

klíčové pojmy, které se k  uvedenému tématu vztahují, značný prostor je věnován 

chemickým procesům, které při jejich výrobě probíhají. Vyjma striktně 

technicistního pohledu nabízí bakalářská práce i přehled národní i nadnárodní 

právní úpravy, která se ke zvolenému tématu vztahuje.  

Předkládaná práce je zpracována formou rešerše otevřených zdrojů, čerpá 

z tuzemských i zahraničních kniţních pramenů a obdobně tak z  elektronických 

médií. Relevantní informace jsou  analyzovány, objektivně zhodnoceny,  

syntetizovány a následně v  logických souvislostech zapracovány do bakalářské 

práce v souladu se schváleným zadáním. Teoretické poznatky jsou doplněny 

důleţitými číselnými údaji zpracovanými do tabulkové či grafické podoby.  

Bakalářská práce si klade za cíl vytvoření uceleného teoretického náhledu 

na problematiku biologicky rozloţitelných polymerů, zejména se však 

soustřeďuje na zodpovězení otázky, zda-li jsou tyto polymery technologií 

budoucnosti v oblasti odpadového hospodářství a za jakých podmínek, či nikoliv.
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3. Současný stav poznatků v řešené problematice 

3.1. Polymery 

Profesor Ducháček (2005) ve skriptech Polymery-výroba, vlastnosti, 

zpracování, použití charakterizuje polymery jako chemické látky sestávají 

z obrovských molekul obsahujících většinou atomy uhlíku, vodíku a kyslíku, 

často dusíku, chloru i jiných prvků. Polymery jsou za obvyklých podmínek tvrdé, 

mnohdy i křehké. V tuhém stavu tvoří finální výrobek, v  průběhu zpracování – 

v kapalném  stavu – jim lze za uţití tlaku a zvýšené teploty udělit poţadované 

vlastnosti a nejrůznější tvar (stávají se plastickými a tvarovatelnými). Polymery 

členíme na elastomery a plasty (viz obr. 1).  

 

POLYMERY 

 
      ELASTOMERY    PLASTY 

Obr.1 – základní klasifikace polymerů [5] 

 

Obecně lze rozdělit polymery dle způsobu vzniku na přírodní a syntetické. 

Mezi přírodní polymery řadíme kaučuk obsaţený v některých rostlinách 

v podobě mlékovité šťávy (latex), bílkoviny
5
 a polysacharidy. Nejdůleţitější 

polysacharidy, jejichţ makromolekuly se skládají z  mnoha navzájem spojených 

molekul jednoduchých cukrů (monosacharidy), jsou celulóza a škrob  

a polysacharidy odvozené od glukózy.  

                                                           

5
 Bílkoviny lze klasifikovat dle tvaru jejich molekul na vláknité (keratin, fibrin, kolagen, myosin) a globulární 

(arachin, albumin, kasein a zein). [5] 

 

KAUČUKY   TERMOPLASTY  REAKTOPLASTY 
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Oproti přírodním polymerům je škála plastů vyráběných chemickou 

syntézou mnohem obsáhlejší. Výše jmenovaný autor tuto kategorii rozděluje 

následovně: 

 termoplasty - polymery, které lze termickým účinkem uvést do  plastického 

stavu tuhého, přičemţ tato změna je vratná (např. polyethylen, kopolymery 

ethylenu, polypropylen, polyvinylchlorid, polystyren ad.)   

 reaktoplasty - plasty, které nevratnou chemickou reakcí přecházejí 

z lineárního do síťovaného stavu (tzv. vytvrzování). Přidáváním 

vytvrzovacího prostředku přecházející do nerozpustného a netavitelného 

stavu (např. novolaky, rezoly, epoxidové pryskyřice ad.)  

 syntetické kaučuky - průmyslově vyráběné kaučuky pro všeobecné pouţití, 

olejovzdorné a teplovzdorné (např.  kaučuky izoprenové, butadienstyrenové, 

ethylpropylenové, akrylátové  ad.)
6
 

Vlastnosti polymerních materiálů jsou přizpůsobeny, aby odolávaly 

degradačním činitelům, které plynou z  přírodního prostředí. Zejména se jedná  

o působení ozonů, atmosférického kyslíku, světelného a ionizačního záření, 

mikroorganismů, příp. dalších přírodních vlivů (déšť, střídání teplot). Degradaci 

polymerů mohou zapříčinit, také chemická činidla či mechanické namáhání, 

přičemţ tyto vlivy jsou příčinou degradace a koroze.  

Zvýšení odolnosti polymerů proti zmiňovaným faktorům dosahujeme 

různými chemickými a technologickými postupy jiţ při jejich samotném 

zpracování. Neţádoucí změny, které nastávají u polymerů při pouţívání výrobku, 

nebo přímo při jejich zpracování, vedly k  dalšímu zkoumání relevantních 

vlastností, čímţ se podařilo se  degradaci a korozi redukovat, eventuálně ji zcela 

předcházet. Za účelem zhodnocení kvality polymerního výrobku se vyuţívají tzv. 

antidegradanty (světelné stabilizátory, antioxidanty, antiozonanty).  

Za účelem zpracování plastů (a současně i biodegradabilních polymerů) 

byla vytvořena celá řada technologických postupů. Jedná se zejména o lisování, 

                                                           

6
 Výčet konkrétních polymerů spadající do kategorie syntetických plastů není s ohledem na zaměření 

bakalářské práce vyčerpávající a je pouze orientační 
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tvarování, zpracování na lehčené hmoty a na vlákna, dále pak jsou polymery 

zpracovávány v kapalném stavu. Nejčastěji pouţívaný způsob zpracování 

tvářením (zejména u biodegradabilních polymerů) zahrnuje zejména vytlačování, 

vstřikování a vyfukování, v  kapalném stavu jsou zpracovávány technologií 

odlévání. Polymery, resp. polymerní směsi se tvářejí nad bodem tání/měknu tí, 

které se značně liší v závislosti na charakteru makromolekulární látky
7
.[5] 

Polymery resp. plasty jsou pouţívány především s  ohledem na jejich 

nízkou hmotnost, nízkou výrobní cenu, vysokou odolnost, všestrannost při 

praktickém uţití, odolnosti vůči korozi, dobrým izolačním vlastnostem  

a odolnosti proti degradaci. Se zvyšující se poptávkou po výrobcích z  plastových 

materiálů přímoúměrně narůstá rovněţ jejich výroba (viz obr . 2), přičemţ s tímto 

se neodmyslitelně pojí negativní dopady na ţivotní prostřed í. [2] 

 

Obr. 2 - nárůst výroby plastů ve světě a Evropské unii v druhé polovině 20. století [2] 

                                                           

7
 Kupříkladu polyethylen se tváří v rozmezí teplot od 120

o
C do 200

 o
C, polyamidy od 200

 o
C do 260

 o
C, 

reaktoplasty a kaučukové směsi v rozsahu od 140
 o

C do 180
 o

C. [5] 
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  Nepříznivé účinky spočívají zejména v nárůstu plastového odpadu, 

potíţích při recyklaci a opětovném pouţití plastů, znečištění moří a oceánů, 

nárůst ekologické zátěţe pro budoucí generace, či uvolňování toxických látek při 

jejich degradaci. Tyto negativní okolnosti vedly k  přehodnocení dosavadního 

způsobu výroby a nakládání s  plasty, přičemţ byly nastíněny čtyři oblasti, 

kterých se zamýšlené změny dotkly: 

 vystříhat se pouţívání plastů,  

 minimalizovat jejich uţití,  

 více recyklovat,  

 vyuţívat biologicky rozloţitelné polymery. [5]   

3.2. Biologicky rozložitelné polymery 

Počátky zájmu o biologické rozloţitelné polymery lze zasadit do 80. let  

20. století, kdy byly vyráběny plasty směsí škrobu a polyetylenu, případně byla 

do plastů přidávána aditiva za účelem podpory jejich pozdější fragmentace. Tyto 

polymery se rozkládaly a nemineralizovaly, jejich zlomky však v prostředí 

přetrvávaly. V současné době zájem o biologicky rozloţitelné polymery opětovně 

narůstá, se zvýšeným zájmem dochází ovšem také k  nárůstu zavádějících 

vědeckých prohlášení vztahujících se biodegradabilitě polymerů. Tato situ ace 

vedla k potřebě vytvoření definice a konkrétních kritérií, na základě kterých 

bude moţno předmětné materiály hodnotit jako biologicky rozloţitelné 

polymery. [11] 

Prvotně byly biologicky rozloţitelné materiály vymezeny v  normě 

Mezinárodního sdruţení, které vytváří technické a technologické standardy 

(American society for testing and materials - ASTM D6400-04 Standard 

specification for compostable plastics). Tento dokument charakterizuje např:  

 Biodegradabilní plasty – rozloţitelné plasty, v nichţ je rozkladu 

dosaţeno v přírodě se vyskytujícími mikroorganizmy, houbami  

a řasami (plísněmi). 

 Kompostovatelné plasty – plasty, které podléhají rozkladu v  důsledku 

působení biologických procesů. Rozkládají se na CO 2, vodu, 
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anorganické části a biomasu a nezanechávají ţádné viditelné, 

rozlišitelné či toxické materiály.   

 Degradabilní plasty – plasty, které jsou koncipovány tak, aby 

v důsledku vnějšího působení (např. vlivem ţivotního prostředí) 

prodělaly změny ve své chemické struktuře s  cílem ztráty některých 

svých typických vlastností. [17] 

Obecně lze tedy uvést, ţe počáteční normy vymezily základní podmínky, 

které musely biodegradabilní materiály splňovat, přičemţ se jedná zejména  

o nezbytnost degradace a dezintegrace v přesně stanoveném čase na vizuálně 

nepatrné fragmenty, a nutnost biodegradace na minimální mnoţství CO2, vody, 

anorganické látky a biomasu.  Výsledný produkt biodegradace nesmí být toxický, 

škodlivý ţivotnímu prostředí a v  případě ukládání na kompost nesmí sníţit jeho 

kvalitu. 

Ve zmiňované normě jsou biologicky degradabilní polymery 

charakterizovány jako  plasty, ve kterých je veškerý organický uhlík schopen za 

určité časové období přeměny na biomasu, vodu, oxid uhličitý, příp. na metan  

a to prostřednictvím působení přírodních činitelů zahrnujících mikroorganismy. 

Norma ASTM jednoznačně stanovuje časové údobí biodegradability
8
, povolené 

mnoţství uvolňujících se toxických látek, charakter mineralizace a rozkladu,  

a zabraňuje tak nejasnostem při označování materiálů jako biologicky 

rozloţitelný polymer. [17]  

Další definice biologicky rozloţitelných polymerů dle mezinárodních či 

národních norem budou zpracovány v  kapitole 4. Současné legislativní 

požadavky České republiky a Evropské unie .  

3.2.1.  Přírodní biodegradabilní polymery 

Přírodní biologicky rozloţitelné  polymery jsou syntetizované v  průběhu 

metabolických procesů nastávajících během růstu organizmu, přičemţ dle druhu 

                                                           

8
 Norma ASTM rozděluje polymery dle doby, po kterou probíhá biodegradace, na polymery rozložitelné 

v půdě (ASTM 6400 a ASTM 6868) a polymery rozložitelné v anaerobním prostředí (ASTM 7081) [17] 
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vzniku je lze rozdělit na ţivočišné, rostlinné a mikrobiální (bakterie, plísně), 

případně je dle chemického sloţení dělíme na polysacharidy,  bakteriální 

polyestery a bílkoviny. [druţbík] Tato skupina polymerů zahrnuje zejména 

škrob, celulózu, kolagen, gelat in, chitin a chitosan. [9] [15]   

 Škrob – polymer syntetizovaný v rostlinách, který je končeným 

produktem fotosyntézy. Je získáván zejména z brambor, kukuřice  

a rýţe. Škrob je polysacharid (C6H10O5), který je sloţeny z  amylosy 

(20%) a amylopektinu (80%)
9
.  

 Celulóza – polysacharid tvořený β-glukózovými jednotkami . Je 

základní stavební látkou rostlinných buněčných stěn.  

 Kolagen – extracelulární skleroprotein, tvoří aţ třetinu všech proteinů 

v těle savců. Nalézá se v kostech, pojivových tkáních, kloubech , 

šlachách a v kůţi.  

 Gelatin (ţelatina) – vzniká termickým působením na kolagen 

(zahřívání při teplotě cca 60
o
C). Touto přeměnou dochází ke změně 

fyzikálních vlastností látky.  

 Chitin a chitosan – lineární polysacharid tvořený N-acetyl-

glukosaminovými jednotkami výzanými glikosidovou vazbou. Chitosan  

je derivátem chitinu, v ţivotním prostředí se ţádný z  těchto polymerů 

nevyskytuje ve zcela čisté podobě. [15] [20]     

Specifickou skupinu pak tvoří modifikované škroby, jejichţ atributy jsou 

jiţ při výrobě chemicky, biochemicky či fyzikálními vlivy uzpůsobeny 

konkrétnímu účelu. Modifikace škrobu má za úkol zvýraznit některé prospěšné 

vlastnosti (např. vázat vodu, viskozitu tvorbu filmu ad. ) při zachování alespoň 

některých původních vlastností. Modifikované škroby zahrnují:  

                                                           

9
 Bioplasty na bázi škrobu zaujímají 80% podíl na světovém trhu s biologicky odbouratelnými polymery 

[plastnet] 
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 Škroby z geneticky modifikovaných rostlin – získávají se z geneticky 

upravených odrůd kukuřice nebo rýţe, obsahují převáţně moleku ly 

amylopektinu. 

 Tepelně upravené škroby – vznikají narušením vodíkových můstků 

mezi škrobovými molekulami. Uplatnění nachází v  potravinářském, 

textilním a papírenském průmyslu.  

 Nesíťované škroby – vznikají reakcí škrobu s  vícefunkčními činidly. 

Pouţívají se zejména ve farmacii.  

 Další - oxidované škroby, substituované škroby, hydrolyzované 

(odbourané) škroby… [14] [20] 

3.2.2. Syntetické biodegradabilní polymery  

Biologicky rozloţitelné polymery vyráběné ze syntetických surovin  

zahrnují zejména estery, amidy a anhydrity, přičemţ se jedná se o polymery 

vyráběné na bázi: 

 kopolyesteru  

 polykaprolaktonu  

 polybutylensukcinátu 

 polyesteramidu 

 polyesteruretanu 

 polyesterkopolymeru 

 syntetické kyseliny polymléčné 

 polyesteru  

 polyanhydridů 

 polyvinylalkoholu 

 polyvinylacetátu. [19] 

Základní řetězec syntetických polymerů obsahuje pouze atomy uhlíku  

v důsledku čehoţ dochází degradabilitě velmi obtíţně oproti polymerům, jeţ 

obsahují heteroatomy. Této skutečnosti se cíleně vyuţívá a degradabilita můţe 

být polymeru vštípena cíleným zařazením prospěšných chemických vazeb. [16]  
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Schéma na obr. 3 shrnuje rozdělení biodegradabilních polyesterů. Zde je 

patrno, ţe biologicky rozloţitelné polyestery mohou být přírodního  

i syntetického původu, některé jsou dokonce získávány z  fosilních surovin. Ze 

schématu je zřejmé, ţe biologicky degradabilní polyestery se dělí na dvě 

základní skupiny:  

 alifatické (lineární polyestery)  

 polyestery s obsahem aromatické skupiny 

 

 

Obr. 3 – rozdělení biodegradabilních polyesterů [16] 

Konvenční syntetické polyestery disponují vynikajícími mechanickým 

vlastnostmi s velmi nízkou degradabilitou. Oproti tomu syntetické alifatické 

polyestery, syntetizované polykondenzací z  diolů a karboxylových kyselin jsou 

povětšinou zcela degradabilní, postrádají však kvalitativní vlastnosti předešlé 

skupiny a navíc jejich výroba je nákladnější. Z  těchto důvodů jsou proto 

alifatické polyestery směšovány s  levným škrobem, v důsledku čehoţ je výsledný 

polymerový produkt levnější a současně odolnější vůči vodě. Mezi hojně uţívané 

biodegradabilní polyestery řadíme zejména:  

 Polyhydroxyalkanoáty (PHA)  

 Polyhydroxybutyrát polyhydroxyhexanoát kopolymer (PHBH)  
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 Kyselina polymléčná (PLA)  

 Polykaprolakton (PCL) 

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) 

Přírodní alifatické polyestery vytvářené mikrobiálním procesem na médiu 

na bázi cukru v biologických reaktorech. Surovinou pro výrobu 

polyhydroxyalkanoátů jsou kukuřice nebo melasa, které slouţí jako zdroj potravy 

pro bakterie syntetizující tyto polymery. Polyhydroxyalkanoáty, které byly první 

biologicky rozloţitelné polyestery vyráběné biotechnologickým procesem , 

sestávají ze dvou kopolymerů – (1.) polyhydroxybutyrát /PHB/, (2.) 

polyhydroxyvalerát /PHV/. Jejich rozkladem nevznikají ţádné vedlejší toxické 

produkty. Biologicky rozloţitelné polymery pouţívané pro komerční účely tvoří 

výše zmiňované kopolymery s  přídavkem změkčovadla (např. oxid titaničitý 

TiO2, nebo uhličitan vápenatý CaCO3). Výsledným výrobkem jsou vyfukované či 

vstřikované láhve a jiné tenkostěnné produkty.  Polyhydroxyalkanoáty degradují 

jiţ během kompostování, při optimální teplotě 60
o
C a vlhkosti 55%, celý proces 

degradability je ukončen do 20 dní.  [16] 

Polyhydroxybutyrát polyhydroxyhexanoát kopolymer  (PHBH) 

Tento polyester je jeden z nejnovějších biologicky vyráběných a zároveň 

biologicky degradabilních polyesterů. Získává se ze zdrojů uhlíku, například ze 

sacharózy, melasy nebo mastné kyseliny při procesu fermentace. Jedná se o zcela 

rozloţitelný alifaticko-alifatický kopolymer s vynikajícími mechanickými 

vlastnostmi a pouţívá se při výrobě  odlévaných a vyfukovaných fólií. 

Polyhydroxybutyrát polyhydroxyhexanoát kopolymer je biologicky odbouratelný 

jak v aerobním, tak i anaerobním prostředí. [16] 

Polykaprolakton (PCL) 

Biodegradabilní syntetický alifatický polyester s  nízkou teplotou tání  

a viskozitou. Polykaprolakton je  velmi dobře zpracovatelný avšak vzhledem  

k jeho vysoké ceně sse tento biopolymer vyuţíval minimálně. Za účelem sníţení 

výrobní ceny se do polykaprolaktonu - obdobně jako předešlých biologicky 

rozloţitelných polyesterů – přidává kukuřičný škrob. Své vyuţití nachází 
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v potravinářství (balicí materiál), rovněţ z  něj jsou vyráběny pěnové vycpávky  

a fólie. Polykaprolakton můţe být vyuţíván jako změkčovadlo polyvinylchloridu 

(PVC). Není bez zajímavosti, ţe ačkoliv jsou primární surovinou pro výrobu 

polykaprolaktonu neobnovitelné fosilní zdroje, je tento při kompostování plně 

degradabilní. Vzhledem ke skutečnosti, ţe při kompostování je obvykle 

dosahováno teplot 60°C a více, je s  ohledem na nízkou teplotu tání ideální pro 

tento způsob likvidace. Polykaprolakton je kompletně rozloţitelný do 6 měsíců, 

v moři dokonce do 8 týdnů.  Přidáváním aditiv, která mají  zlepšit jeho pevnost,  

se však biodegradabilita výrazně sniţuje.  [16] 

Kyselina polymléčná (PLA) 

Tento biodegradabilní polyester je připravován polykondenzací přirozeně 

získané kyseliny mléčné, která je vedlejší produktem mletí kukuřice (za mokra). 

Vzniká mléčným kvašení cukrů a často bývá za účelem zvýšení rozloţitelnosti  

a sníţení cenových nákladů směšována se škrobem  (viz obr. 4). 

 

Obr. 4 – zapojení škrobu do výroby alifatického polyesteru [16] 

Popisované směsi jsou nedisponují dobrými mechanickými vlastnosti  

a jsou křehké. Tento negativní atribut se odstraňuje přidáváním změkčovadel 
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(např. glycerolu, sorbitolu či triethylcitrátu). Produkty z kyseliny polymléčné 

jsou tvarovány za tepla a vzhledem ke své pevnosti mohou v  některých případech 

nahradit polystyren či polyetylenreftalát. Z  běţně dostupného obalového 

materiálu má tento biodegradabilní polyester nejvyšší modul pruţnosti v  tahu. 

Esterové řetězce podléhají degradabilitě enzymatickým štěpením a chemickou 

hydrolýzou, rozklad probíhí ve dvou fázích.  V prví fázi kompostace (optimálně 

při 60
o
C) trvající cca dva týdny probíhá proces hydrolýzy, kdy kyselina 

polymléčná degraduje na ve vodě rozpustné sloţky a kyselinu mléčnou. Druhá 

fáze pak zahrnuje rychlý rozklad zbývajících fragmentů na oxid uhličitý, vodu a 

biomasu a to za přispění mikroorganismů. Při niţších teplotách se kyselina 

polymléčná rozkládá velmi pomalu - například při teplotě 4
o
C a relativní 

vlhkosti 100% probíhá proces biodegradace aţ 10 let, při teplotě 25
o
C a relativní 

vlhkosti 20% trvá popisovaný proces polovinu uvedeného času. Při optimální 

teplotě a obdobné relativní vlhkosti se proces rozkladu zkracuje na  

2-3 měsíce. [16] 

3.3. Výroba biodegradovatelných polymerů 

Výrobu biologicky rozloţitelných plastů provází chemicko technologický 

proces, během něhoţ jsou do příslušného polymeru přidávána různá aditiva za 

účelem dosaţení poţadovaného biodegradabilního produktu. Jako plniva mohou 

být uţívány nejrůznější druhy přírodních vláken (viz tab.  1). 

 

Tab. 1 – aditiva do biologicky rozložitelných odpadů  [17] 
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 Biologicky rozloţitelné polymery jsou materiály, jeţ splňují podmínky 

biologické degradability dle ČSN EN ISO 13432:2000
10

. Vyráběny jsou 

především ze zemědělských produktů, tedy plně obnovitelných přírodních 

zdrojů, jejichţ produkce je prospěšná ţivotnímu prostředí. [13]  

Konkrétní charakteristika procesu výroby je  přehledně shrnuta  

v následující tabulce. 

postup výroby/surovina příklady polymerů/plasty 

chemická syntéza na bázi fosilních zdrojů polyester, polyesteramid, polyvinylalkohol 

přímá fermentační syntéza 
kyselina polyhydroxymáselná (PHB), kyselina 
polyhydroxvalerová (PHV) 

syntetická modifikace polymerů přírodního 
původu 

deriváty škrobu a celulózy 

směsné plasty na bázi obnovitelných a 
fosilních zdrojů 

škrobové blendy 

chemická syntéza biotechnologicky 
vyrobených surovin 

kyselina polymléčná (PLA) 

Tab.  2 – výroba biologicky rozložitelných plastů [13] 
 

3.4. Biodegradace polymerů 

Klíčovým faktorem biodegardability je struktura polymeru. Polymery 

obsahují tzv. funkčí skupiny, které umoţňující degradaci a bio logickou degradaci 

polymerového materiálu vlivem UV záření, podléhají tepelné degradaci  

a oxidačním procesům. Účinkem přírodního působení dochází k rozušování 

polymeru a jeho postupnému rozkladu - štěpení řetězů (sniţování molekulové 

hmotnosti). Degradace je následována bio logickou degradací působením 

mikroorganismů přítomných v  ţivotním prostředí. [1] [12] 

                                                           

10
 Více k normě viz kapitola 4. Současné legislativní požadavky ČR a EU.  
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Polymery se obecně rozkládají  vlivem pěti mechanismů, které zahrnují 

fotodegradaci, oxodegradaci, mechanickou a tepelnou degradaci a biodegradaci . 

[šubertová], některá relevantní literatura (Kolybaba et al. 2003) podřazuje 

biologické degradaci rozkládání v  důsledku chemického, světelného či 

mikrobiálního působení.  

Další způsob členění lze nalézt v  odborném článku Romana Honzíka - 

Plasty se zkrácenou životností a jejich degradace  (2004), který uvádí vlivy 

podílející se na rozkládání plastů v  následujícím schématu. [13] 

 

 

Obr. 5 – vlivy podílející se na degradabilitě plastů [13] 

 

K fotodegradaci dochází především u plastů se zkrácenou ţivotností, 

přičemţ k fotochemickým změnám dochází v  důsledku působení zdroje 

světelného záření, který rozklad ovlivňuje.  

Oxo-biodegradace je dvoufázový proces, realizovaný v důsledku působení 

denního světla, zahříváním, příp. mechanickým napětím. Oxo -biodegradace 

vytvoří oxidací dílčí části, které v následné fázi umoţňují hydrolýzu.  

K mechanické či tepelné degradaci dochází působením mechanických 

vlivů, popř. účinkem tepelné energie. Při biologické degradaci polymerů dochází 
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k nevratné změně v jejich chemické struktuře a je provázena sníţením 

molekulové hmotnosti za současného zvýšení koncentrace kratších polymerních 

řetězců v objemu nebo jeho okolním prostředí.  [3] [12] 

Biologicky rozloţitelné polymery zahrnují vazby podléhající hydrolýze, 

přičemţ tuto lze společně s  enzymaticky katalyzovanou hydrolýzou povaţovat za 

nejpodstatnější mechanismus biodegradace. V  případě hydrolýzy významně 

ovlivňuje rychlost degradace struktura polymeru, neboť molekuly vody musí mít 

přístup k nestálým vazbám. Rychlost hydrolýzy pak ovlivňuje celá řada činitelů, 

mezi které patří kupříkladu:  

 relativní stabilita vazby  

 hydrofobní/hydrofilní vlastnosti  

 sterické efekty 

 tvorba produktů autokatalýzy 

 difúzní koeficienty fragmentů  

 mikrostruktura a krystalinita. [3]  [8] 

Za účelem stanovení biologické rozloţitelnosti plastů je vytvořena škála 

testů, které zkoumají polymerní materiál v  závislosti na podmínkách , za kterých 

dochází k biologické degradaci. V tomto kontextu pak biodegradaci členíme na:  

 aerobní (přístup vzduchu) 

 anaerobní (bez přístupu vzduchu)  

 biodegradace v půdě 

 biodegradace ve vodě (mořské, sladké)  

 biodegradace na skládce odpadů  

 bidoegradace v kompostu [18] 

3.5. Mechanismy rozkladu biologicky odbouratelného 

polymeru 

Degradační proces probíhá ve dvou fázích. V  první fázi probíhá 

dezintegrace, která je provázena ztrátou mechanických vlastností materiálu tzv. 

křehnutím, fragmentací, příp. změnou zabarvení. Následně dochází k  úplné 
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přeměně částí polymeru na CO2, biomasu a vodu (aerobní podmínky), příp. na 

CH4, CO2 a biomasu (anaerobní podmínky)
11

. [18] 

Celý vývoj rozkladu je provázen chemickými, fyzikálními a biologickými 

procesy mezi které řadíme např:  

 vystavení povrchu polymeru světelnému záření, teplotě, chladu, 

chemickým sloučeninám nebo mikroorganizmům  

 narušení polymeru a difúze prostředí dovnitř polymeru  

 interakce prostředí a polymeru  

 pronikání reakčních produktů na povrchu polymeru  

 uvolňování reakčních produktů z  povrchu polymeru do prostředí  

 rozklad polymeru [18] 

Na procesu biodegradace se podílí i další podstatný faktor a tím je 

působení mikroorganismů (rovněţ také hlodavců či hmyzu). Nejčastěji se na 

biologickém rozkladu polymerů podílejí plísně, přičemţ podmínkou jejich růstu 

je vysoká vzdušná vlhkost, příp. další činitele (kombinace materiálů, stupeň stáří 

plastů, mikroklima atp.). Plísněmi a bakteriemi produkované metabolity 

způsobují degradaci polymerního materiálu. Vytvářené enzymy (např. peptidy) 

mohou štěpit polyamidovou vazbu a dokonce i vazbu esterovou. Při popisovaném 

procesu degradace polymerů probíhají následující chemické procesy:  

 Adice vody a dehydrogenace polymerů, vznik alkoholů, které jsou 

oxidovány na mastné kyseliny,  

 adice volného kyslíku za vzniku hydroxyperoxidu, který se rozpadá  

a produkty reagují za vzniku alkoholů a dalších sloučenin, které jsou 

odbourávány aţ na octovou nebo propionovou kyselinu,  

                                                           

11 Příkladem může být již zmiňovaný rozklad polyglykolové kyseliny. Degradační proces probíhá ve dvou 

fázích. Nejprve dochází k difúzi vody do amorfních částí matrice a k jednoduchému hydrolytickému štěpení 

řetězce na esterové skupiny. Následně proces degradace zahrnuje zejména krystalizaci polymeru, kdy 

amorfní část téměř beze zbytku rozrušována. *18+ 
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 celulóza a některé termoplasty jsou přes pyruvát a acetylkoenzym-A 

převáděny do trikarboxylového cyklu (vzniká kyselina citrónová, 

jantarová, fumarová, jablečná ad.) , 

 redukci dvojné vazby mohou vyvolat aktinomycety a některé bakterie 

štěpení amidové a esterové vazby. [6]   

Úroveň a dopady působení mikroorganizmů umoţňující proces 

biologického rozkladu závisí zejména na charakteristice samotného polymeru, 

pH a teplotě prostředí ve kterém se nachází, mnoţství obsahu ţivin, přístupu 

kyslíku a vody. 

Konkrétní příklad biodegradace pak lze popsat na směsi škrobu  

a polyetylenu. V tomto materiálu je aditivum rozptýleno ve formě částic, 

přičemţ je-li vystaven biologickým činitelům, dochází nejprve k  rozkladu 

uvedeného plniva. Takto vzniknou v  polymerní matrici volné póry, jejichţ 

důsledkem je vznik aktivního povrchu materiálu. Jakmile dochází zvětšení 

povrchu, stává se polyetylenový film náchylnějším ke všem typům  

degradace. [6] 

3.6. Odpadové hospodářství a životní prostředí 

Následující oddíl se věnuje analýze pozitivních i negativních aspektů, 

které z vyuţívání biologicky degradabilních polymerů vyplývají pro odpadové 

hospodářství, či ţivotní prostředí obecně.  

Mezi jednoznačná pozitiva lze zahrnout sniţování počtů skládek, či 

sniţování mnoţství ukládaného odpadu, biopolymery mohou být rovněţ 

spalovány, kompostovány nebo recyklovány, jsou-li plasty certifikovány jako 

biodegradabilní můţe jejich rozkladem docházet ke sníţení znečištění moří  

a oceánů.  

Na druhou stranu mohou ovšem biologicky rozloţitelné polymery tvořit 

nepřiměřenou zátěţ pro ţivotní prostředí. Je-li například biodegradabilní 
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polymer uloţen na skládku (v důsledku nedostatečné separace) mohou 

v důsledku anaerobního procesu generovat emise metanu
12

 či škodlivý výluh.   

Negativní důsledky vyplývají i ze spalování biologicky rozloţitelných 

plastů, které v důsledku obsahu absorbované vody mají mnohem menší 

výhřevnost neţ konvenční plasty
13

 a ve svém důsledku tak nejsou příliš vhodné 

k získávání energie prostřednictvím této metody likvidace.  

Ne zcela jednoznačná je rovněţ odpověď na otázku recyklace  

a kompostování. Biodegradabilní plasty nelze vţdy recyklovat, navíc jejich 

oddělování od tradičních plastů můţe být velmi nákladné a obtíţné. V  důsledku 

kontaminace konvečních plastů biologicky rozloţitelnými polymery tak můţe 

docházet k narušení procesu stávající či probíhající recyklace, přičemţ současně 

mohou tyto negativně ovlivnit kvalitu a mechanické vlastnosti recyklovaného 

plastu.  

Má-li být biologicky rozloţitelný polymer uloţen na kompost je nutná 

jeho přísná certifikace, v  opačném případě můţe ukládaný plast výsledný 

kompost kontaminovat. Lze dovozovat, ţe zmiňované označování bude rovněţ 

finančně nákladné
14

.  

Mezi negativní aspekty lze rovněţ řadit neschopnost biodegradace 

polymerů rozloţitelných v  půdě, se takto chovat i v  anaerobním prostředí  

(v moři), kdy tudíţ můţe docházet k  dalšímu hromadění odpadů ve vodním 

prostředí (byť biologicky rozloţitelných).  

Negativně se rovněţ na vyuţívání biologicky rozloţitelných polymerů 

podílí člověk vlastní činností, který v  důsledku představy o biodegradabilních 

                                                           

12
 Metan je mnohonásobně škodlivější než oxid uhličitý, jeho uvolňování by proto mělo být zachycováno 

s možností dalšího využití. Za tímto účelem jsou na skládkách instalovány lapače metanu, které lze ovšem 

použít až v případě kompletního zaplnění skládky. Zde je tedy rychlost degradability bio produktů spíše 

k neprospěchu. [11] 

13
 Běžné plasty navíc svou vyšší výhřevností umožňují lepší spalování ostatního odpadu. 

14
 Je navrhováno, aby za účelem zvýšení konkurenceschopnosti biologicky rozložitelných plastů byly čerpány 

různé granty a dotace. Toto řešení při zavádění biopolymeru do praxe nelze nicméně považovat za 

ekonomicky udržitlné 
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vlastnostech plastů můţe produkovat více plastového odpadu namísto 

minimalizace jeho vytváření. [11] 

V neposlední řadě je také nutno poukázat na moţný nepřiměřený nárůst 

cen některých potravin v  důsledku preference pěstování plodin určených 

k výrobě bioplastů (obdobně jako u biopaliv), či omezení jejich dostupnosti za 

současné intenzívní a nešetřené exploatace půdního fondu.  

Z výše uvedeného lze soudit, ţe biologicky rozloţitelné polymery 

prozatím nedosáhly poţadovaných zisků a prozatím generují spíše problémy  

a zátěţ, neţ řešení aktuálních otázek vyvstávajících v  oblasti odpadového 

hospodářství a ochrany ţivotního prostředí. Návrhy směřující k  lepšímu vytěţení 

pozitivních atributů biologicky rozloţitelných polymerů budou zmíněny v závěru 

bakalářské práce.  

3.7. Využití biologicky rozložitelných polymerů 

Vyuţívání biologicky rozloţitelných polymerů nabývá v posledních letech 

značného rozmachu, přístup k  této technologii se však v  mnoha zemích různí, či 

nabývá zcela antagonistického charakteru.  

Za příklad zcela protikladného vztahu k  vyuţívání biologicky 

odbouratelných polymerů lze povaţovat přístup Spojených arabských emirátů  

a Kanady. Zatímco první jmenovaná země přijala v  důsledku znepokojení 

s přibývajícím znečišťováním pouště a moře plasty směrnici, která zakazuje 

pouţívání všech jednorázových plastových výrobku vyjma produktů z  oxo-

biologicky rozloţitelného polymeru, v Kanadě (např. v provincii Ontario) 

pouţívání produktů vyrobených z  biodegradabilních plastů odmítají.  [10] 

Arabská země tak v  důsledku přijaté normy jiţ nepouţívá produkty 

jednorázového pouţití vyrobené z  konvečních plastů (např. plastové pytle na 

odpadky, flexibilní nákupní tašky, plastové obaly pro potraviny, časopisy, 

smršťovací či balící fólie atp.), nýbrţ výrobky z  oxo-bioplastu. Tyto produkty 

musí splňovat přísná kritéria vyplývající z  normy SAE 5009 a na jejich 

certifikaci dohlíţí Úřad pro normalizaci a metrologii  (Emirates Authority for 

Standardization and Metrology - ESMA). [21] 
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Dosavadní zkušenost s pouţíváním biologicky rozloţitelných polymerů, 

resp. produktů z nich vyrobených v Kanadě je nicméně spíše nevalná. Jako 

faktor, z nichţ tento spíše nepříznivý přístup plyne, je uváděn především 

negativní vliv pouţívání biologicky rozloţitelných polymerů na podnikání 

v oblasti recyklace
15

, neuspokojivé kvalitativní vlastnosti bioplastů  

a v neposlední řadě také nedostačující biodegradabilita
16

. Je zřejmé, ţe vyuţívání 

biologicky rozloţitelných polymerů je ovlivněno zejména ekonomickými 

aspekty, neboť zatímco náklady na recyklaci nese municipalita i producenti 

odpadu stejným dílem, v případě pouţívání biologicky degradabilních materiálů 

hradí jejich následné nakládání municipalita v  plné výši. [10] 

Oproti Kanadě dochází v Evropě k příklonu vyuţívání biologicky 

rozloţitelných plastů, který je patrný zejména z  dobrovolného závazku konsorcia 

převáţně evropských výrobců obalových materiálů
17

 k výrobě „ekologicky 

přátelských“ obalů. Dohodu, která bude zajišťována Mezinárodní asociací  

a pracovními skupinami pro biodegradovatelné polymery (European Bioplastics), 

podporuje i Evropská komise, neboť z  ní plyne řada prospěšných konsekvenci 

spočívající zejména v povzbuzení rozvoje a pouţití nových biologicky 

rozloţitelných polymerů, inovaci a soutěţi na trhu. Úmluva můţe podnítit 

novátorské přístupy v oblasti recyklace a hospodaření s  odpady. [4] 

Postoj České republiky k  vyuţívání biologicky rozloţitelných polymerů 

lze označit za vlaţný, nicméně narůstá počet subjektů, které se výrobou  

a uplatněním dané technologie zabývají. Příkladem můţe být společnost Quellen, 

drţitel patentu na technologii Dester 1000 vyvinutém k výrobě granulátu 

ekologických plastů ze zemědělských surovin, škrobu a mouky, která v této 

                                                           

15
 Např. Toronto získává z prodeje recyklované plastu ročně 20 milionů USD. Tyto prostředky využívá ke 

kompenzaci nákladů spojených se sběrem recyklovatelného materiálu.  [10] 

16
 Zde je na vině zejména nerozvinutá kompostovací infrastruktura s příslušnými technologiemi. 

17
 BASF (Německo), Novamont (Itálie), Rodenburg Polymers (Nizozemí), Cargill Dow (USA) – uvedené 

organizace zajišťují až 90% evropského a obdobně tak i světového trhu.  
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oblasti spolupracuje s dalšími podniky
18

. Výhodou produkovaných výrobků je 

zejména cenová dostupnost (např. cena litrové láhve z  biologicky rozloţitelného 

plastu je Kč 3,50,-). 

Výrobky z biologicky rozloţitelných plastů v současné době nachází 

největší uplatnění v oblasti potravinářství, dále pak v  zemědělství, ve 

zdravotnictví a v neposlední řadě rovněţ  v automobilovém průmyslu. Vykazují 

se například dobrými mechanickými a termoizolačními vlastnostmi
19

. [13] 

Zaměříme-li se na konkrétní produkty, v potravinářském průmyslu se 

jedná zejména o nejrůznější obalové fólie, výlisky či nákupní tašky
20

. Jejich 

výhodou je nejen skutečnost, ţe potraviny v  nich zabalené vydrţí déle čerstvé, 

ale i moţnost následného zpracování v kompostárnách. Tyto výrobky jsou pro 

koncového spotřebitele náleţitě označeny (viz obr. 5).  

 

  

Obr. 5 – označení obalů z biologicky rozložitelných polymerů [1] [13] 

                                                           

18
 Gazkontrol Havířov (produkty ze škrobu), Šenovské mlýny u Ostravy (produkty z mouky), Lucco Jičín 

(obaly ze zemědělských surovin).  

19
 Maximální teplotní odolnost - (1.) voda do 100

o
C /cukrová třtina, škrob/, (2.) olej do 120

o
C /cukrová 

třtina, škrob/, minimální teplotní odolnost -25
o
C [13] 

20
 Příkladem praktického vyžití výrobku z biodegradabilního plastu může být akce obchodního řetězce 

Interspar, která probíhala cca šest měsíců od září 2007. Během této se prodalo několik set tisíc bio tašek, 

přičemž zájem dvojnásobně převýšil zájem o „běžné“ tašky. 
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Konkrétním příkladem společnosti, která se zaměřuje na výrobu 

biologicky degradabilních plastů
21

 je firma Deprosa, která vyjma laminovaných, 

potravinářských a obalových fólií vyrábí rovněţ (jako jediná v  Evropě) 

laminovací filmy pro polygrafický průmysl.  

V zemědělství jsou bioplasty (konkrétně Solanyl) vyuţívány k výrobě 

zahrádkářské zemědělské fólie, květináčů, či technické tkaniny. V budoucnu 

naleznou biologicky rozloţitelné polymery rozsáhlé uplatnění také ve 

zdravotnictví kupříkladu k výrobě obvazové techniky, nebo šicího materiálu, 

který je lidské tělo schopno v  určitém čase absorbovat
22

, dále pak k dávkování 

léčiv či výrobě ortopedických pomůcek. V současné době probíhá celá řada 

výzkumů, které se snaţí prospěšné a nezávadné vlastnosti biopolymerů potvrdit  

a uvést je do praxe.  

Výrobky z biologicky rozloţitelných polymerů mohou dále zahrnovat 

např. bionádobí (Biograde 300A – surovina pro výrobu misek, talířů, kelímků), 

hygienické produkty (dětské pleny, dámské hygienické vloţky) a další 

nepatrnosti (hračky, propisky, piercing). [13] 

                                                           

21
 Deprosa se zaměřuje na oxo-biologicky rozložitelné polymerní materiály. 

22
 Ve zdravotnictví se využívá zejména vlastností polymeru kyseliny poly-mléčné (Polyactic acid - PLA), chitin 

a chitosan, polyaminokyseliny a algináty. [16] 
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4. Současné legislativní požadavky ČR a EU 

Jak jiţ bylo dříve zmíněno , s rozvíjející se problematikou odpadového 

hospodářství nastávala potřeba celý proces výroby, pouţití a likvidace 

biologicky rozloţitelných odpadů  právně zakotvit. Tuto nezbytnost vnímala i 

Evropská unie a její parlament, který za tímto účelem v  roce 1994 přijal směrnici 

č. 1994/62/ES o obalech a obalových odpadech
23

. Uvedená směrnice si vytkla za 

cíl sníţení a recyklaci odpadů z obalů prostřednictvím jejich organického 

vyuţití, ke kterému řadí aerobní kompostování a anaerobní biologické 

zplyňování, a je platformou pro řadu dílčích evropských i českých technických 

norem. Další podstatnou přijatou normou pak byla směrnice č. 1999/31/ES  

o skládkách odpadu. [22] 

Nadnárodní legislativa řeší problematiku biologicky rozloţitelných 

materiálů pouze v širším pojetí – zahrnuje veškeré biodegradabilní odpady – 

svou pozornost tedy nezaměřuje pouze na biologicky rozloţitelné plas ty. 

Obdobně je tomu tak v případě zákonných norem v  České republice. Mezi 

relevantní předpisy, které se biologicky rozloţitelných odpadů týkají lze 

zahrnout zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech, který stanovuje „pravidla pro 

předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování ochrany 

ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje“, zákon 

č. 477/2001 Sb., o obalech, jehoţ účelem je „chránit ţivotní prostředí 

předcházením vzniku odpadů z  obalů, a to zejména sniţováním hmotnosti, 

objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v  těchto obalech obsaţených 

v souladu s právem Evropských společenství“,  a dále pak níţe uvedené vyhlášky:  

 Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s  biologicky 

rozloţitelnými odpady 

 Vyhláška č. 381/2001 S. katalog odpadů  

                                                           

23
 V roce 2004 uvedenou normu novelizuje směrnice č. 2004/12/ES o obalech a obalových odpadech.  
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 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s  odpady [28] 

[29] [30] [31] [32] 

Za stěţejní lze jednoznačně povaţovat Nařízení vlády č. 197/2003 S.  

o Plánu odpadového hospodářství, která vychází z  výše citované evropské 

směrnice č. 1999/31/ES o skládkách odpadu. Jmenovaný plán podstatně zasáhl 

do problematiky nakládání s  biologicky degradovatelnými materiály tím, ţe 

stanovil povinnost vytvářet podmínky k  separovanému shromaţďování 

jednotlivých druhů biodegradabilních odpadů, omezuje znečišťování biologicky 

rozloţitelných odpadů jinými odpady, preferuje kompostování a anaerobní 

rozklad biodegradabilních materiálů s  následným vyuţitím produktu 

v zemědělství, při úpravách zeleně, či při rekultivacích a zakazuje ukládání na 

skládku separovaný biodegradabilní materiál. [27] 

Kapitola 3.2. Biologicky rozložitelné polymery  jiţ zmínila prvotní 

technickou úpravu, která předmětné polymery podrobně definuje. Konkrétní 

poţadavky na biodegradabilitu, rozpad v  průběhu biologické úpravy, ovlivnění 

procesu biologické úpravy a účinnost na jakost výsledného kompostu jsou 

zavedeny do evropské normy EN 13432:2000, na kterou navazují  normy ČSN EN 

13193:2001 (Obaly – obaly a ţivotní prostředí, terminologie) a ČSN 13427:2001 

(Obaly – poţadavky na pouţívání evropských norem pro obaly a odpady 

z obalů).  

Níţe uvedené technické normy proces biodegradability pak dále 

specifikují. 

 ČSN EN ISO 14851:2005 – stanovuje úplnou aerobní biodegradabilitu 

plastů ve vodném prostředí měřením spotřeby kyslíku v  uzavřeném 

respirometru 

 ČSN EN ISO 14852:2005 - stanovuje úplnou aerobní biodegradabilitu 

plastů ve vodném prostředí měřením uvolněného oxidu uhličitého  

 ČSN EN ISO 17556:2005 – stanovuje úplnou aerobní biodegradabilitu 

v půdě měřením spotřeby kyslíku v  respirometru nebo měřením 

mnoţství uvolněného oxidu uhličitého – metoda stanovení uvolněného 

oxidu uhličitého 
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 ČSN EN ISO 14855:2008
24

 – stanovuje úplnou aerobní 

biodegradabilitu za řízených podmínek kompostování  [23] [24] [25] 

[26] 

Norma ČSN EN ISO 14855 pak konkrétně obsahuje definici 

biodegradabilního polymeru, dle které je biodegradabilní plast takový, který 

v určeném prostředí biologicky degraduje tak, ţe ztratí nejméně 90% svojí 

původní hmotnosti, nebo biologicky degraduje minimálně 90% degradace 

referenčního materiálu z předpokladu, ţe referenční materiál degradoval na 70%. 

Za referenční materiál lze povaţovat například celulózu . V případě, ţe materiál 

obsahuje více neţ 5% nebiodegradovatelných přísad, nelze jej řadit mezi 

biologicky rozloţitelný.  [18] 

Je zřejmě, ţe zákonodárný proces související s nakládání s odpady, resp. 

zaměřující se na oblast biologicky rozloţitelných plastů se nadále vyvíjí. Téma 

je nadále diskutováno a kupříkladu na půdě Evropského parlamentu tomuto 

věnují průběţnou pozornost. V  tomto kontextu proběhlo v březnu roku 2011 

jednání, na němţ Rada Evropské unie pro ţivotní prostředí diskutovala dopady 

plastových tašek na ţivotní prostředí a naznačila, aby byla přijata účinná 

opatření. V návaznosti na uvedené zahájila v  květnu téhoţ roku Evropská komise 

veřejnou konzultaci, během které se občanů dotazovala na způsob, jak nejlépe 

omezit uţívání plastových tašek
25

. Veřejnost byla současně dotazována na názor 

jak zviditelnit pouţívání biologicky degradabilních obalů a zda-li posílit 

poţadavky na biologickou rozloţitelnost. Ze zveřejněných výsledků ankety 

vyplynulo, ţe téměř 80% respondentů podporuje přijetí opatření směřující 

k omezení uţívání odnosných plastových tašek a to na úrovni Evropské unie. 

Téměř stejný počet dotazovaných pak poţadoval zaměření cílů Evropské unie na 

                                                           

24
 Norma ČSN EN ISO 14855 se dle způsobu stanovení úplné aerobní biodegradability skládá ze dvou částí  - 

(1.) Obecná metoda ČSN EN ISO 14855:2008 a (2.) Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého 

v laboratorním měřítku ČSN EN ISO 14855:2010. [24] 

25
 Dotazy zahrnovaly hlediska, zda by bylo prospěšné jejich zdanění/zpoplatnění, či by bylo vhodnější jejich 

zákaz na úrovni Evropské unie.  
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předcházení vzniku odpadů z  plastových nákupních tašek a více neţ 70% všech 

dotazovaných povaţuje zákaz jejich pouţívání za nezbytný.  [7] 

Z výsledků interpretovaného výzkumu tak pro Evropskou komisi plyne 

další zadání, kterým je zejména revize obsahu směrnice č. 1994/62/ES o obalech 

a obalových odpadech, s  cílem implementace zákazu pouţívání jednorázových, 

biologicky nedegradabilních odnosných tašek a současně za účelem vytvoření 

legislativních opatření pro další podporu výroby a pouţívání biologicky 

degradabilních a kompostovatelných výrobků.     
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5. Závěr 

Bakalářská práce si za svůj cíl vytkla jednak zpracování uceleného 

teoretického náhledu na problematiku biologicky rozloţitelných polymerů a 

jednak nalezení odpovědi na otázku, zda-li jsou biodegradabilní plasty 

technologií budoucnosti či nikoliv.  

Bakalářská práce charakterizuje postup výroby, uţití a proces 

biodegradace polymerů, a dále pak kriticky posuzuje přínosy a dopady této 

technologie na ţivotní prostředí. V neposlední řadě zpracovávaná práce nastiňuje 

právní rámec, který problematiku biologicky rozloţitelných polymerů upravuje a 

dále pak předkládá výčet relevantních technických norem.    

V současné době představují biologicky rozloţitelné polymery jak výzvu, 

tak i příleţitost k dalšímu zkoumání a rozvoji za účelem řešení otázek 

souvisejících se zajištěním trvale udrţitelného rozvoje.  

Z analýzy stávajícího stavu v oblasti aplikace biologicky rozloţitelných 

polymerů vyplývá, ţe negativní aspekty vyplývající z jejich  uţití převaţují nad 

zisky a kladou další otázky, namísto poskytnutí řešení těch aktuálních, které 

vyvstávají v oblasti odpadového hospodářství a ochrany ţivotního prostředí.  

Za účelem vytěţení dosud opomíjených pozitivních vlastností biologicky 

rozloţitelných polymerů lze navrhnout zejména následující opatření: 

 vytvoření kvalitnější kompostovací infrastruktury,  

 zavedení vyšších certifikačních standardů při označování 

biodegradabilních materiálů,  

 vytvoření a implementace relevantní legislativy,  

 rozvoj související technologie,  

 vzdělávání zákazníků i výrobců , 

 (a zejména) redukce výrobních nákladů na biodegradabilní polymery.   

Další vyuţívání biologicky rozloţitelných polymerů a exploatace jejich 

pozitivních vlastností pro trvale udrţitelný rozvoj tedy budou jednoznačně 
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vyţadovat jejich standardizovanou výrobu za zachování  konzistentní kvality a 

konkurenceschopné ceny s  rozšířenými moţnostmi kompostování. 

Je zřejmé, ţe biologicky rozloţitelné polymery nenabídnou komplexní 

řešení nakládání s plastovým odpadem, mohou však být alternativou ke 

stávajícím konvenčním plastům a dílčím východiskem pro tvorbu dalších politik 

v oblasti odpadového hospodářství a to za současného trvání stávajících 

„zelených“ programů, recyklace a jejich opětovného energetického vyuţívání.  
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