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ANOTACE 

Práce je zaměřena na identifikaci a specifikaci environmentálně orientovaného obalu a 

eko-inovací, směřujících k tvorbě environmentálně orientovaného obalu. Řeší se zejména 

optimalizace vstupních materiálů, minimalizace objemu obalů, opakovaně použitelné obaly, 

biologicky rozložitelné obaly a recyklace obalů. Praktická část práce je zaměřena na recyklaci. 

Obsahuje výsledky primárního kvantitativního výzkumu zaměřeného na specifikaci ochoty 

spotřebitelů provádět činnosti usnadňující recyklaci. Cílem je zjistit, k jakým činnostem jsou 

spotřebitelé svolní v rámci přípravy obalů k recyklaci, jaká je jejich ochota ke třídění odpadů, 

jaká doba je pro ně akceptovatelná pro uchovávání tříděného odpadu v domácnosti a jak daleko 

jsou ochotní jej z domácnosti odnášet. Závěrem je provedeno zhodnocení výsledků primárního 

výzkumu ve vztahu k udržitelným obalům. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Udržitelnost, obal, environmentálně orientovaný obal, eko-inovace, recyklace 

TITLE 

Environmentally oriented packaging innovations 

ANNOTATION 

The thesis is focused on the identification and specification of environmentally oriented 

packaging and eco-innovations aimed at the creation of environmentally oriented packaging. In 

particular, the optimization of input materials, minimization of packaging volume, reusable 

packaging, biodegradable packaging and packaging recycling are addressed. The practical part 

of the work is focused on recycling. It contains the results of primary quantitative research 

aimed at specifying the willingness of consumers to carry out recycling facilitation activities. 

The aim is to find out what activities consumers are willing to do in preparing packaging for 

recycling, what their willingness is to sort waste, how long consumers are willing to keep sorted 

waste at home and how far they are willing to take it away from household. Finally, an 

evaluation of the results of primary research in relation to sustainable packaging is performed. 
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Suistanability, packaging, environmentally oriented packaging, eco-innovations, recyclation 
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ÚVOD 

V posledních dekádách roste obava z vlivu lidské činnosti na životní prostředí. Spolu s 

rostoucím zájmem společnosti o změnu klimatu vzrůstá také zájem o koncepci udržitelného 

rozvoje, tedy rozvoje, který zajišťuje potřeby současné generace, aniž by ohrozila potřeby 

budoucích generací. V důsledku toho jsou podniky pod neustálým tlakem veřejnosti, aby přijaly 

odpovědnost za environmentální dopady způsobené jejich činností. Jedna z oblastí, na kterou 

se podniky zaměřují ve snaze přispět k udržitelnosti, jsou mimo jiné i inovace obalů.  

Obal je považován za jednu z nejdůležitějších složek produktu, protože dobře zabalený 

produkt je chápán jako komunikační nástroj mezi podniky a konečnými spotřebiteli a je 

schopen přilákat pozornost spotřebitelů (Orzan, 2018). Obaly mimo jiné hrají zásadní roli v 

oblasti ochrany zboží před fyzickým poškozením a vnější kontaminací (Wang & Wang, 2017).  

Hojně využívaným materiálem pro obaly jsou plasty. Plastové obaly jsou široce 

používány pro svou vysokou odolnost a nízké výrobní náklady (Liliani a kol., 2020). Současná 

úroveň jejich využití a likvidace však vytváří několik environmentálních problémů (Hopewell 

a kol., 2009). Mezi rozsáhlé důsledky výroby plastových obalů patří globální oteplování, 

degradace životního prostředí (půda, vzduch a voda), poškozování ozonové vrstvy a ohrožení 

lidského zdraví (Biswas, 2015). Proto vznikají tendence ke snižování objemu plastů 

využívaných na obalové materiály.  

Odborná literatura popisuje celou škálu eko-inovací vedoucích ke snížení objemu plastů 

v obalech, mezi které patří například minimalizace objemu plastů použitého k výrobě jednoho 

obalu, zavádění opakovaně použitelných obalů, zavádění snadněji recyklovatelných a také 

biologicky rozložitelných obalů. Každá tato inovace skýtá své výhody a nevýhody, a jejich 

implementace může být provázena řadou bariér.  

Pokud jde o zaměření na recyklaci, je klíčové zapojení konečných spotřebitelů, kteří 

úspěšnost recyklace svojí činností zásadně ovlivňují. Jejich ochota připravovat obaly k 

recyklaci a provádět důsledné třídění ovlivňuje objem recyklátu, jeho kvalitu i ekonomickou 

stránku recyklace. Problém však vyvstává nejen v souvislosti s ochotou spotřebitelů zapojovat 

se do procesu recyklace obalů, ale také se správností jejich počínání. Recyklační systém byl 

totiž primárně vyvinut pro recyklační centra a zpracovatelský průmysl, nikoliv pro spotřebitele 

(Szaky, 2015). Ti nemusí vždy disponovat znalostmi správné recyklace, které jsou však 
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snadněji ovlivnitelné než jejich ochota k recyklaci. Proto je důležité tuto ochotu odhalit a 

následně ji ovlivňovat.  

Hlavním cílem této práce je identifikovat eko-inovace směřující k tvorbě 

environmentálně orientovaného obalu a zhodnotit ochotu spotřebitelů provádět činnosti 

usnadňující recyklaci a doporučit opatření pro rozšíření recyklace (jako jedné z cest k 

environmentálně orientovaným obalům). 

Pro naplnění hlavního cíle je práce je třeba: 

• specifikovat environmentální problémy vyplývající z používání konvenčních 

plastových obalů, definovat environmentálně orientovaný obal a specifikovat 

jednotlivé eko-inovace směřující k tvorbě environmentálně orientovaného 

obalu; 

o provést primární kvantitativní výzkum mezi spotřebiteli umožňující 

pochopit: 

o k jakým činnostem jsou spotřebitelé ochotní v rámci přípravy obalů k 

recyklaci, 

o jaká je ochota spotřebitelů ke třídění odpadů a  

• jak dlouho jsou ochotni spotřebitelé uchovávat tříděný odpad v domácnosti a jak 

daleko jsou ochotní jej z domácnosti odnášet. 

• Na základě výsledků kvantitativního výzkumu zhodnotit a doporučit opatření 

pro rozšíření recyklace jako jedné z cest k environmentálně orientovaným 

obalům. 
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1 PLASTY V OBALECH 

Plast je obecný termín používaný pro širokou škálu vysokomolekulárních organických 

polymerů získávaných převážně z různých uhlovodíkových a ropných derivátů. Vzhledem k 

jejich rozsáhlému průmyslovému a domácímu použití existuje stále rostoucí trend jejich výroby 

(Ahmed, 2018). 

Plasty mají v průmyslové oblasti masivní využití v obalovém hospodářství. Z celkové 

poptávky tvoří 39,9% poptávka po plastech na výrobu obalů (PlasticEurope, 2016). Geyer a 

kol. (2017) dokonce uvádí, že 42 % z celkové poptávky po plastech činí poptávka ze strany 

výrobců obalů. 

 

Obrázek 1: Objem vyprodukovaných plastů pro vybraná průmyslová odvětví za rok 2015 (Ritchie a Roser, 2018; Geyer 

a kol. 2017) 

Z obr. 1 je patrné, že z celkového množství vyprodukovaných plastů pro vybraná 

průmyslová odvětví v roce 2015 představuje obalové hospodářství dominantního spotřebitele. 

Z toho vyplývá, že obalový průmysl vyrábí skutečně ohromné množství konvenčních 

plastových obalů. 

Pokud jde o odstraňování použitých plastových obalů, je důležité si uvědomit, že většina 

dnešních produkovaných plastů je v přírodě nerozložitelná a přispívá k hromadění odpadu z 
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plastů (Ahmed, 2018). Objem takto vzniklého odpadu je silně ovlivněn primárním použitím 

plastů, druhem použitého plastu, ale také délkou jeho používání, přičemž tento druh obalů má 

velmi krátkou životnost (obvykle se používá 6 měsíců a méně) (Ahmed, 2018). Objem odpadu 

z plastů podle jednotlivých odvětví zobrazuje obr. 2. 

 

Obrázek 2: Objem vyprodukovaného odpadu z plastů pro vybraná průmyslová odvětví za rok 2015 (Ritchie a Roser 

2018; Geyer a kol. 2017) 

Z obr. 2 je patrné, že plastové obaly nejvíc přispívají k produkci plastových odpadů. Jde 

o 141 megatun odpadu z plastových obalů ročně (Geyer a kol., 2017). Tento objem odpadu z 

plastových obalů tvoří 15–20 % z celkového množství pevného komunálního odpadu (Tencati 

a kol., 2016) a 50 % z celkového množství odpadu z plastů (UNEP, 2018). Porovnáním grafů 

na obrázcích 1 a 2 lze také zjistit, že objem produkovaných plastových obalů koreluje s 

objemem odpadu z plastových obalů. Na základě toho lze konstatovat, že většina plastových 

obalů se v krátké době stává odpadem (Geyer a kol., 2017).  

S problémem hromadění odpadu z plastových obalů úzce souvisí také druh použitého 

plastu. Největší podíl plastů v odpadu tvoří polyetylen s nízkou hustotou (LDPE), polyetylen s 

vysokou hustotou (HDPE), polyethylentereftalát (PET), polypropylen (PP), polystyren (PS), 

polyvinylchlorid (PVC), menší nebo malý podíl pak tvoří řada dalších (Geyer a kol. 2017). Tyto 

různé druhy plastů v odpadu se od sebe liší nejen chemickými a fyzikálními vlastnostmi, ale 
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také rozložitelností, či možností recyklace. Největší problém tvoří polyetylen s nízkou 

hustotou, polypropylen, polystyren a polyvinylchlorid, které jsou biologicky nerozložitelné 

nebo rozložitelné jen obtížně (Ahmed a kol., 2018) a stávají se tak základem hromaděného 

plastového odpadu, který zatěžuje životní prostředí (Krueger, a kol., 2015).  

Pokud jde o strukturu výroby těchto jednotlivých druhů plastu, lze ji znázornit obr. č. 3: 

 

Obrázek 3: Celková produkce plastového odpadu v závislosti na typu použitého polymeru za rok 2015 (Ritchie a Roser 

2018; Geyer a kol. 2017) 

Z obr. 3 je patrné, že největší objem výroby zaujímá polyetylen s nízkou hustotou a 

polypropylen. Jde zároveň o plasty, které spadají do kategorie biologicky nerozložitelných a 

nerecyklovatelných, případně recyklovatelných plastů dle recyklační politiky dané země. Menší 

objem výroby tvoří polyetylen s vysokou hustotou a polyethylentereftalát. Tyto plasty jsou na 

rozdíl od předchozích široce recyklovatelné a recyklované. Nejnižší objem výroby představují 

polystyren, polyuretan, polyvinylchlorid a ostatní polymery. Z hlediska recyklovatelnosti však 

tyto plasty představují v součtu stejný problém, jako polyetylen s nízkou hustotou a 

polypropylen. Velký objem produkovaného plastu tvoří také polyftalamid (PPA), který se 

využívá např. v automobilovém průmyslu. 

 Z výše uvedených grafů je tedy zřejmé, že produkce environmentálně problematických 

plastů je ohromná, přičemž velká část z toho směřuje na uspokojení poptávky ze strany výrobců 

obalů. Snižovat tyto objemy v zájmu ochrany životního prostředí je sice vysoce žádoucí, avšak 

ze strany výrobců obalů i spotřebitelů problematické, protože plasty a plastové obaly mají ve 
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srovnání s jinými materiály mnoho výhod. Jde především o nízkou hmotnost, nízkou 

nákladovost a vysokou ochranu produktu (PlasticPackagingFacts). Nicméně, tyto výhody jsou 

výrazně vykupovány jejich stále viditelnějšími nevýhodami (Andrady a Neal, 2009) spojenými 

zejména s ochranou životního prostředí. Lze je specifikovat takto (Jindal, 2010; Meherishi a 

kol., 2019): 

• ekologická zátěž při výrobě plastových obalů,  

• celkový objem odpadu z plastových obalů a  

• nakládání s odpadem z plastových obalů. 

Z hlediska celkového zatížení životního prostředí je z uvedených možností 

nejproblematičtější výroba plastových obalů, neboť ta spotřebovává velké množství energie a 

generuje emise znečišťujících látek a skleníkových plynů (Jindal, 2010). Environmentální 

problém je také to, že většina odpadu z plastových obalů je svážena na skládky, nebo je 

spalovaná, a to způsobuje také značné množství negativních dopadů (Ritchie, H., Roser, M., 

2018; Verma a kol., 2015; MacArthur, 2017; Geyer a kol., 2017). Zvýšené množství odpadu z 

obalů zaplňující skládky, vyvolává poptávku po navýšení kapacity skládek, což ústí ke vzniku 

dalších negativních dopadů na životní prostředí (Jindal, 2010), jako je například uvolňování 

skleníkových plynů, toxických plynů, dioxinů, furanů a dalších zdraví škodlivých látek (Kuti, 

2016; Jindal, 2010).  

Podstatným environmentálním problémem je vypouštěním plastových obalů do oceánu 

(Jindal, 2010). Jde o více než 8 megatun ročně (MacArthur, 2016). Nejviditelnějšími a 

nejvýznamnějšími negativními dopady plastových odpadů v mořích a oceánech je ohrožení 

života stovek druhů mořských živočichů (Bryce, E., Hart, M., F., 2020) a šíření invazivních 

mořských organismů a bakterií, které narušují ekosystémy a přispívají k narušování a 

poškozování životního prostředí (IUCN, 2018). 

Řešení pro minimalizaci těchto negativních dopadů tkví v potlačování užívání 

plastových obalů a jejich náhradě za environmentálně příznivější obaly. V obecné rovině je 

však prozatím poměrně nejasné, co vlastně znamená termín „environmentálně orientovaný 

obal“. 
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2 ENVIRONMENTÁLNĚ ORIENTOVANÝ OBAL 

Ačkoliv dosud neexistuje žádná všeobecná definice vymezující environmentálně 

orientovaný obal (Conway, 2019), lze jej podle řady autorů vnímat jako obal, který podporuje 

udržitelný rozvoj a je tedy příznivější jak pro životní prostředí, tak pro lidské tělo a zdraví 

zvířat. Je vhodné, aby byl vyrobený z obnovitelných zdrojů za použití energeticky a 

environmentálně šetrné a účinné technologie výroby (Dominic a kol., 2015, BulkBag, 2019, 

Jules, 2019; Dharmadhikari, 2012). Z těchto definic tedy vyplývá, že environmentálně 

orientovaný obal a jeho výroba udržitelnou technologií pouze přijatelně zatěžuje životní 

prostředí a ve srovnání s tradičními obaly přináší celou řadu výhod z hlediska ochrany životního 

prostředí. Environmentálně orientované obaly se mohou znovu používat, na konci využívání 

snadněji likvidovat (neboť jsou dobře biologicky odbouratelné), nebo recyklovat. K ochraně 

životního prostředí napomáhá fakt, že jsou vyráběny z šetrných materiálů, tj. z přírodních 

surovin jejichž zpracování vyžaduje menší množství energie. Při výrobě lze navíc využít 

alternativní zdroje energie, jako je větrná, nebo solární, což rovněž vede ke snižování uhlíkové 

stopy.  

Zavádění environmentálně orientovaných obalů má celou řadu benefitů, a to nejen 

environmentálních. Vzhledem k tomu, že zákazníci jsou stále více uvědomělí v otázce ochrany 

životního prostředí, přináší také řadu ekonomických benefitů, jako je zlepšení image, tržní 

pozice podniku a snižování nákladů (Jules, 2019; BulkBag, 2019; Lawson, 2017, 

Dharmadhikari, 2012).  

Výroba environmentálně orientovaného obalu musí v prvé řadě splnit požadavky trhu 

na obal, kterými jsou primárně funkčnost obalu při akceptovatelné ceně obalu. Koncepce 

udržitelných obalů nabízí několik strategií, jak naplnit tržní kritéria týkající se vlastností a ceny 

obalu. Mezi tyto strategie lze zařadit optimalizaci surovinových a energetických zdrojů, 

redesign obalu, či spolupráci napříč dodavatelským řetězcem obalů. Tato spolupráce dále 

usnadňuje komunikaci, pomáhá identifikovat příležitosti v oblasti udržitelných obalů a 

umožňuje vývoj udržitelných obalů s přiměřenými náklady (Sustainable packaging, 2011). 

Při návrhu environmentálně orientovaného obalu je důležitým krokem vymezení 

surovinových a energetických zdrojů pro jejich výrobu. Po vymezení surovinových a 

energetických zdrojů je dalším požadavkem používání čistých technologií a osvědčených 

výrobních postupů. Čisté technologie jsou definovány jako „integrované environmentální 
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strategie směřující ke zvýšení celkové účinnosti a snížení rizik pro člověka a životní prostředí“. 

(Sustainable packaging, 2011).  

V rámci těchto výrobních postupů jde o úsporu surovin, vody a energie, eliminaci 

toxických a jinak nebezpečných surovin a snížení množství emisí a odpadů. Jelikož obalový 

průmysl spotřebovává značné množství energie, vody a materiálů, představují čisté technologie 

významnou aktivitu v oblasti výroby environmentálně orientovaného obalu (Sustainable 

packaging, 2011).  

Udržitelný obal musí být designován tak, aby umožňoval udržitelné nakládání s 

odpadem. Environmentálně orientované obaly musí být navrženy a vyrobeny tak, aby 

umožňovaly snadné znovupoužití, recyklaci, či biodegradaci na konci životního cyklu. 

Znovupoužitelné obaly lze opakovaně používat po delší dobu (Emblem, 2012). Proto jsou 

obvykle navrženy tak, aby bylo možné snadno je čistit, opravovat a také s nimi manipulovat, tj. 

aby byly snadno skladovatelné a/nebo stohovatelné (Leblanc, 2020). Typickým příkladem 

znovupoužitelných obalů jsou kontejnery, sudy, palety a další opětovně plnitelné, spotřebitelské 

nádoby.  

Recyklace je možností, jak environmentálně přívětivým způsobem ukončit jednorázové 

využívání obalu a získat znovu využitelný materiál. Recyklaci lze rozdělit na primární 

(přepracování na produkt se stejnými vlastnostmi), sekundární (přepracování na produkty 

vyžadující nižší stupeň vlastností), terciární (zpětné získávání chemických látek) a kvartérní 

(zpětné získávání energie) (Hopewell, 2009). Recyklovat lze obaly vyrobené z nejrůznějších 

materiálů, i z plastu.  

V případě recyklace plastových obalů by teoreticky bylo možné primárně recyklovat 

všechny polymery, avšak je nutné při návrhu obalu nepřidávat další materiály jako je kov, papír, 

pigmenty, či lepidla, což primární recyklaci značně komplikuje. Recyklace kombinovaných 

materiálů je totiž mimořádně obtížná. Proto se někdy při recyklaci získává recyklovaný plast, 

který není vhodný k primární recyklaci a používá se k výrobě nového produktu. Příkladem jsou 

plastové přepravky z HDPE získaného z lahví na mléko, nebo PET vlákna získaná z PET lahví 

(Hopewell, 2009). Terciární, často označovaná jako chemická, nebo surovinová recyklace je 

zpětné získávání chemických složek daného polymeru. Získané chemické složky lze poté 

opětovně použít k výrobě plastových obalů, nebo k výrobě jiných syntetických chemikálií. 

Kvartérní recyklace, či recyklace se zpětným získáváním energie, spočívá ve spalování plastů 
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působením hoření za vzniku velkého množství energie, která může být využita jako 

technologická nebo netechnologická. Je však třeba zdůraznit, že spalovacím procesem vzniká 

enormní množství škodlivých látek, které znečišťují ovzduší a ohrožují životní prostředí 

(Kumar, 2020). Mezi další možnosti, jak nakládat s obalem na konci životního cyklu, je 

rozložení obalu. Termíny jako rozložitelný obal, biologicky rozložitelný obal, nebo 

kompostovatelný obal jsou často zaměňované; každý má však odlišný význam. Rozložitelné 

obaly se při vystavení teplu, kyslíku, nebo UV záření za určitou dobu rozpadnou na menší 

částice. Biologicky rozložitelné obaly podléhají biologickému rozkladu za vzniku biomasy, 

oxidu uhličitého a vody. Kompostovatelné obaly podléhají biologickému rozkladu pomocí 

mikroorganismů. 

Je tedy patrné, že inovace obalu v zájmu zvýšení jeho environmentální orientace se musí 

soustřeďovat na redesign, vstupy, výrobu obalu a/nebo možnosti jeho odstranění. 
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3 EKO-INOVAČNÍ PROCESY SMĚŘUJÍCÍ K TVORBĚ 

ENVIRONMENTÁLNĚ ORIENTOVANÉHO OBALU 

Ekologické inovace, také známé jako environmentální inovace, zelené inovace nebo 

udržitelné inovace, je termín používaný k identifikaci inovací, které přispívají k udržitelnému 

životnímu prostředí prostřednictvím implementace ekologických zlepšení (Fernando, 2016; 

Halila, 2011). Ekologickou inovací se rozumí každá forma inovace, která vede ke snížení 

dopadů výrobků a výrobních procesů na životní prostředí, zvýšení odolnosti životního prostředí 

vůči environmentálním hrozbám, nebo k dosažení účinnějšího a zodpovědnějšího využívání 

přírodních zdrojů (Evropská komise, 2013). Tyto definice ekologických inovací jsou v zásadě 

tak obecné, že mnoho druhů inovací lze označit za eko-inovace. To pak vyžaduje detailnější 

klasifikaci ekologických inovací, aby bylo možné lépe porozumět jejich specifickým 

vlastnostem (Hermosilla a kol., 2010). Nicméně, eko-inovace obalu neboli environmentálně 

orientované inovace obalu jsou typickým příkladem eko-inovací. Ekologické inovace se stále 

více zavádějí v podnicích, a to v rámci environmentálního managementu (Fernando, 2016).  

Implementace ekologických inovací (Horbach, 2008; OECD, 2009) může výrazně 

zlepšit environmentální profil podniku, a to v důsledku:  

• snížení emisí CO2, snížení znečištění vody a půdy, 

• vyššího využití recyklovaných materiálů a 

• nižšího využití obalů. 

To ve svém důsledku vede také k ekonomickým benefitům, jako je snížení spotřeby 

energie, snížení podnikových nákladů, zvýšení produktivity a zlepšení reputace a image 

podniku (Fernando, 2016).  

Pokud jde o environmentálně orientované inovace ve vztahu k obalům, podniky k nim 

mohou přistupovat různými způsoby. Zvolený směr inovace závisí na fyzických vlastnostech 

produktu, objemu odpadu z obalů, dostupnosti recyklace, dostupnosti recyklovaného materiálu 

pro výrobu obalů a celkových nákladech spojených s inovací (Dharmadhikari, 2012). 
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Hlavní směry eko-inovací spojených s obaly zahrnují: 

1. Optimalizaci vstupních materiálů, 

2. využívání biologicky rozložitelných obalů, 

3. minimalizaci objemu obalů (vlastních výrobků), 

4. zavedení opakovaně použitelných obalů a 

5. zavedení recyklovatelných obalů. 

3.1 OPTIMALIZACE VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ 

Při návrhu environmentálně orientovaného obalu je možné environmentálně 

optimalizovat surovinové a energetické zdroje pro jejich výrobu. Surovinové zdroje zahrnují 

recyklované, recyklovatelné, obnovitelné, znovupoužitelné nebo biologicky rozložitelné 

materiály. Využívání recyklovaných a recyklovatelných materiálů přispívá ke snižování 

odpadu z obalů, obnovitelné a biologicky rozložitelné obaly zase snižují závislost na 

neobnovitelných fosilních zdrojích, především na ropě (Sustainable packaging, 2011). V 

současnosti existuje celá řada řešení v oblasti optimalizace vstupních surovin, například využití 

materiálů jako: 

• Papír a karton – materiály, které jsou znovupoužitelné, recyklovatelné, a navíc 

i biologicky odbouratelné. Z papíru a kartonu se nejčastěji vyrábí přepravní krabice, pytle, a 

papírové výplně. Jelikož je papír materiál biologického původu, je oproti plastovým obalům 

velmi snadno biologicky odbouratelný a recyklovatelný (Johnson, 2019). Jeho recyklovatelnost 

je však omezena na 6–7 cyklů, poté jsou vlákna papíru příliš slabá na to, aby byla použita pro 

další výrobu papírových obalů (Steedman, 2018). Za další nevýhodu papírových obalů lze 

považovat jejich nízkou odolnost proti vlhkosti, zatížení, nízkou pevnost a riziko protržení 

(Fiala, 2008). 

• Bioplasty z obnovitelných zdrojů – V posledních letech bylo vyvinuto mnoho 

bioplastů na bázi škrobu, polylaktidu, polyhydroxyalkanoátů, kyseliny polyglykolové (PGA), 

alifatických a aromatických polyesterů, celulózy nebo ligninu, které jsou v současné době na 

trhu (Brodin a kol. 2017). Nejčastěji vyráběným bioplastem je PLA (kyselina polymléčná) z 

kukuřice, či jiných rostlin bohatých na škrob, jako jsou brambory, řepa, cukrová třtina, sója atd. 

Bioplasty jsou v současnosti stále populárnější, jelikož mohou být ekologicky přívětivější 

variantou oproti tradičním plastovým obalům (Kushner, 2020). Mezi hlavní výhody bioplastů 

patří snadná obnovitelnost výchozí suroviny, kompostovatelnost a nízká toxicita. (West, 2020; 
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Barrett, 2020, 2015; Kushner, 2020) Výroba a získávání bioplastů však skýtá i řadu nevýhod. 

Ačkoliv jsou bioplasty biologicky odbouratelné, je tato odbouratelnost závislá na 

technologických podmínkách v kompostárnách. Royte (2006) zmiňuje, že PLA se může dobře 

rozložit při teplotě 60 °C a pravidelnému přísunu mikrobů během tří měsíců. Z toho vyplývá 

další nevýhoda, a tou je nedostatek průmyslových kompostáren, ve kterých by se mohly 

bioplasty snadno a rychle rozkládat. V opačném případě končí odpad z bioplastů na skládkách, 

kde se bez přístupu vzduchu a světla bude bioplast rozkládat, stejně jako plasty, až tisíc let 

(West, 2020).  

• Bublinkové fólie – široce používaným materiálem šetrným k životnímu 

prostředí jsou bublinkové fólie. Mezi environmentálně šetrné alternativy patří bublinkové fólie 

vyrobené z recyklovaného polyetylenu a bublinkové fólie, které jsou zcela biologicky 

rozložitelné. Příkladem je fólie vyrobená z vlnité lepenky, ve které jsou provedeny malé řezy, 

které vytvářejí efekt harmoniky. Ta chrání produkt před otřesy, stejně jako konvenční 

bublinková fólie (Johnson, 2019). 

• Obaly z mořských řas – obaly z mořských řas jsou další alternativou, která 

pomalu získává na popularitě. Tyto obaly jsou lehké a zdraví nezávadné, a proto nacházejí 

využití především v potravinářském průmyslu v oblasti balení potravin. Mořské řasy jsou 

materiál, který je levný, snadno dostupný a velmi dobře rozložitelný. Avšak přestože je výchozí 

surovina snadno dostupná a levná, výroba takového obalového materiálu je oproti konvenčním 

plastovým obalům mnohonásobně nákladnější (Keating, 2019). 

• Houbové obaly – tento materiál vynalezla před deseti lety americká společnost 

Evocative. Houby se implantují do forem naplněných vlhkým odpadem, například rostlinnými 

zbytky ze zemědělství. Volné místo pak během několika dní proroste podhoubím, které materiál 

spojí dohromady a dá mu pevnou strukturu. Nakonec se obal vysuší (Maňourová, Štýs, 2016). 

Tuto technologii využívá například společnost Dell při přepravě velkých serverů (Keményová, 

2016), nebo nábytkářská společnost IKEA (Hammon, 2020). 

S koncepcí optimalizace vstupních surovin souvisí také optimalizace a využívání 

vhodných energetických zdrojů ve výrobě obalů z těchto materiálů. Potenciálním řešením může 

být částečné, nebo úplně zavedení obnovitelné energie ve výrobě. Mezi nejběžnější druhy 

obnovitelné energie patří solární energie, větrná energie, vodní energie, biomasa (v podobě 

biopaliv a bioenergií) a řada dalších. To odstraní (nebo sníží) současné široké využívání 
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fosilních paliv jako hlavního zdroje energie pro výrobu obalů. Přechod od fosilních paliv k 

obnovitelným zdrojům energie však vyžaduje dlouhodobé a zásadní změny v řízení 

dodavatelských řetězců a sítí a v samotných výrobních procesech obalů (Sustainable packaging, 

2011). Optimalizace energetických zdrojů se však netýká jen výroby obalů, ale také z velké 

části dopravy. Doprava zdrojů pro výrobu obalů se značně podílí na tvorbě uhlíkové stopy. 

Společnosti by proto měly podporovat používání alternativních paliv, hybridních vozidel a 

inovativních technologií v oblasti dopravy. (Sustainable Packaging, 2011) 

3.2 BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ OBALY 

Termín biologicky rozložitelné materiály je zastřešujícím termínem, který zahrnuje 

několik skupin materiálů: 

• bioplasty z obnovitelných zdrojů,  

• bioplasty z palivových zdrojů a  

• bioplasty odvozené částečně z obnovitelných zdrojů a částečně z palivových zdrojů.  

Nejvýznamnější skupinou jsou bioplasty z obnovitelných zdrojů. Tyto bioplasty jsou 

vyrobeny z biologicky odbouratelných materiálů, jako je škrob, kukuřice, cukrová třtina, či 

syntetický biologicky odbouratelný polyester a lze je na rozdíl od tradičních plastů rozložit 

(Dharmadhikari, 2012). Velmi hojně používaným zástupcem těchto bioplastů je škrob. Využívá 

se k syntéze biologicky rozložitelných plastů především pro jeho dostupné množství, nízkou 

nákladnost a dobrou biologickou rozložitelnost (Ahmed, 2017).  

Biologicky rozložitelné obaly mají potenciál vyřešit řadu problémů spojených s 

odstraňováním jednorázových obalů (Hopewell 2012). Nejen, že snižují množství odpadu z 

obalů, ale také snižují produkci oxidu uhličitého a snižují závislost na ropě (Comanita a kol., 

2016). 

Další skupinou jsou bioplasty vyrobené na bázi ropných a palivových zdrojů, jako je 

třeba polykaprolakton (PCL), polybutylen sukcinát (PBS), polybutylen adipát (PBA) a řada 

dalších. Jedná se o bioplasty, které jsou stoprocentně biologicky odbouratelné. To však 

neznamená, že jsou vždy rozložitelné. 
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Tyto bioplasty lze rozdělit na (Cooper, 2013): 

• biologicky rozložitelné a 

• biologicky nerozložitelné  

Mezi materiály, které jsou biologicky rozložitelné v průběhu průmyslového 

kompostování, ale nepocházejí z obnovitelných zdrojů, patří mimo jiné polybutylen adipát 

tereftalát (PBAT) nebo polykaprolakton (PCL), které lze získat z přírodních produktů nebo 

ropy. Biologicky rozložitelné materiály vyrobené z obnovitelných surovin zahrnují kyselinu 

polymléčnou (PLA), polybutylen sukcinát (PBS) a polyhydroxyalkanoáty (PHA). Tyto přírodní 

polymery a polymery z obnovitelných zdrojů se proto zdají být alternativou ke konvenčním 

plastům. Jejich použití je výhodné i z ekonomického hlediska: jejich výroba vyžaduje méně 

energie a nevede k toxickým vedlejším produktům. Poptávka po těchto bioplastech neustále 

roste, protože se používají v různých případech za účelem výroby stále složitějších produktů. 

Očekává se, že poptávka po biologicky rozložitelných bioplastech poroste na přibližně 6 

milionů tun ročně.  

Mezi biologicky nerozložitelné materiály vyrobené z obnovitelných surovin a které se 

dají v praxi recyklovat patří například bio polyethylen (bio PE), bio propylen (bio PP), a bio 

polyethylentereftalát (bio PET). Největší kapacitou pro výrobu bio polyethylenu (bio PE) 

disponuje brazilská firma Brasken. Společnost využívá cukrovou třtinu k výrobě etylalkoholu, 

ten poté dehydratuje na etylen a polymerací vyrábí bio-PE. Kapacita této výroby je 200 tis. tun 

(na světě se ročně vyrobí přes 80 mil. tun PE). Několik světových firem plánuje, či již buduje 

závody na výrobu ethylenu a dalších bio-produktů, vesměs na bázi cukrové třtiny. Je třeba 

podotknout, že tyto bio-polymery nejsou biodegradovatelné a mají stejné uplatnění jako 

klasické polymery. V Brazílii se začal také průmyslově vyrábět monoethylenglykol (MEG) z 

cukrové třtiny, a to z etanolu a etylenu. Výsledná láhev je plně směsitelná a recyklovatelná s 

klasickou PET, má podíl materiálu rostlinného původu 30 %. Plné zavedení dražších lahví z 

úplného bio-PET se očekává do 20 let (Vörös, 2012). 

V současné době existuje celá řada aplikací v oblasti biologicky rozložitelných obalů. 

Například společnost Proctor & Gamble používá pro svou značku Pantene Pro-V v západní 

Evropě plastové obaly z cukrové třtiny. Surovina pro balení se vyrábí v procesu, který 

přeměňuje cukrovou třtinu na ethanol fermentací. Ethanol se dále převádí polymerací na 

ethylen a následně na polyethylenový plast s vysokou hustotou. Tento biologicky rozložitelný 



25 

 

obal snižuje emise skleníkových plynů o a spotřebovává o 70 % méně fosilních paliv než 

konvenční plastové obaly z ropy (Mohan, 2011). 

Společnost Henkel v rámci zaměření na udržitelnost inovovala obal produktu Persil. 

Nové balení je tvořeno z 50 % recyklovaným polypropylenem. Ten byl získán z vyřazených 

plastů pro domácnost, čímž se zvýšila životnost vyřazeného materiálu. Obal je dále vylepšen o 

kartonový obal, který lze snadno oddělit z plastové nádoby a tím je usnadněna recyklace. 

(PackagingEurope, 2020). Také společnost Colgate souhlasila se zvýšením průměrného 

recyklovaného obsahu svých obalů ze 40 % na 50 % a se snížením nebo vyloučením použití 

PVC v obalech. (Elks, 2013) 

Náhradu konvenčních plastových obalů řeší i technologická společnost Dell, která v 

roce 2010 oznámila, že začne dodávat produkty v obalech z houbovitých materiálů. Dalším 

úspěšným příkladem aplikace biologicky rozložitelných obalů je společnost Puma, která se 

dlouhodobě angažuje v oblasti udržitelných obalů. Společnost vyměnila obtížně recyklované 

plastové obaly za recyklovaný papír. Zároveň v roce 2010 omezila použití konvenčních krabic 

na boty za tzv. „chytrý malý obal“, což jsou opakovaně použitelné minimalistické krabice na 

boty s kartonovou vložkou (Mazzoni, 2013).  

Navzdory výhodám biologicky rozložitelných obalů a poptávce spotřebitelů po 

environmentálně udržitelných obalech se ne všechny podniky rozhodují zavést biologicky 

rozložitelné obaly pro své výrobky. Nejčastějším důvodem, proč se podniky nechtějí vzdát 

konvenčních plastů, jsou vysoké náklady spojené s biologicky rozložitelnými obaly. Například 

PLA, nebo PHA stojí o 20–50 % více než plastové obaly na bázi ropy. Kromě nákladů mohou 

mít podniky obavu, zda přechod z konvenčních plastových obalů na biologicky rozložitelné 

obaly nezhorší ochranu produktu (Cho, 2017). 

 Další bariérou většího rozmachu biologicky rozložitelných obalů je obtížnost jejich 

recyklace a kompostování. Biologicky rozložitelné obaly vyžadují specifický proces recyklace 

a degradace, nelze je recyklovat společně s ropnými produkty, což činí složitějším třídění 

materiálů před recyklací. Kromě potíží s recyklací a tříděním nejsou recyklační centra 

optimalizována na zpracování velkého množství biologicky rozložitelných obalů. Bioplasty 

jsou sice kompostovatelné, ale pouze za určitých podmínek. Aby se produkty z bioplastů mohly 

biologicky rozložit do 90 dnů, musí být dodrženy speciální podmínky pro kompostování. To 
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vyžaduje speciální zařízení, ke kterému má přístup jen velmi málo zpracovatelů biologicky 

odbouratelných odpadů z obalů (Parpal, 2010). 

3.3 MINIMALIZACE OBJEMU OBALŮ  

Další z možných cest v oblasti inovací obalů je snižování jejich množství. Tuto cestu 

inovací podporují také platné normy, např. norma ČSN EN 13 428:2004, která specifikuje, že: 

„osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co 

nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho 

přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu 

z obalů, který je nutno odstranit. Požadavek této normy se považuje za splněný, pokud je obal 

pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami“ 

(Ekohelp).  

Mezi nejvýznamnější aktivity, jak požadavek této normy splnit, patří:  

• maximální využití prostoru obalu, 

• odlehčení a ztenčení obalu,  

• balení produktů do velkoobjemových balení a  

• koncentrace produktu. 

Maximální využití prostoru obalu zvyšuje množství produktu, který může být do obalu 

umístěn (Jones, 2018; Sluisveld a Worrell, 2013). To znamená, že maximální využití prostoru 

uvnitř obalu znamená nejen úsporu obalových materiálů, ale také přepravu většího množství 

produktu s použitím nižšího množství obalů (Jones, 2018).  

Další možností, jak minimalizovat objem obalů, je jejich odlehčení použitím 

alternativních, lehčích materiálů, ztenčení snížením tloušťky obalového materiálu, případně 

kombinace obojího (Sluisveld a Worrell, 2013).  

Balení produktů do velkoobjemových balení představuje další významnou aktivitu v 

oblasti minimalizace objemu obalů. Hlavní výhodou velkoobjemového balení je nižší objem 

použitého obalového materiálu a nižší náklady spojené s balením produktu (BulkBag, 2019; 

Hamm, 2019). 
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Další aktivitou, která přispívá k minimalizaci objemu obalů je koncentrace produktu, s 

čímž se lze setkat například u čisticích či pracích prostředků. Čím je produkt koncentrovanější, 

tím má menší objem a vyžaduje menší množství obalového materiálu.  

Při realizaci inovací obalů prostřednictvím snižování objemu obalů by měly podniky 

vždy hodnotit, jaký je podíl použitého obalového materiálu k množství dodaného produktu. 

Čím je tento podíl nižší, tím je obal více environmentálně orientován (Dharmadhikari, 2012).  

Minimalizace objemu obalů má obvykle přímý dopad také na náklady. Primárně by 

mělo dojít k úspoře vlivem minimalizace obalového materiálu. Rovněž se však snižují náklady 

v důsledku menšího požadavku na přepravu (Kivimaa, 2007). Nižší objem obalu umožňuje 

umístění většího množství výrobků na palety, do přepravních kontejnerů, skladů a obchodních 

regálů (Dharmadhikari, 2012). Současně s tím vzniká pozitivní environmentální efekt 

vyplývající z menšího množství zdrojů potřebných na dopravní operace a menšího množství 

emisí v důsledku samotné přepravy. (Kivimaa, 2007). Z těchto důvodů je tedy pro podniky 

velice vhodné uvažovat při environmentálně orientovaných inovacích o možnosti snížit objem 

obalů.  

Pokud jde o příklady úspěšných inovací obalů, které spočívají v úspoře balícího 

materiálu, je jich celá řada. Například společnost Nestlé dosáhla snížení hmotnosti obalů o  

22 % odlehčením a ztenčením svých lahví s vodou, čímž se přiblížila svému cíli stanoveného 

do roku 2020, a to snížit obalové materiály o 140 tisíc tun (Sanchez, 2019). Dalším úspěšným 

příkladem inovace v oblasti minimalizace obalů je společnost Henkel, která snížila tloušťku 

kovové nádoby na svůj lak na vlasy Taft, čímž ušetřila více než 15 % materiálu a vody použité 

při výrobě obalu. Společnost Henkel zmiňuje, že redesign obalů každoročně ušetří až 3 500 tun 

emisí CO2 a 900 000 metrů krychlových vody (Henkel, 2019). Z uvedených příkladů tedy 

vyplývá, že zavedení inovací zaměřených na minimalizaci objemu obalu přináší významné 

environmentální přínosy.  

Pokud jde o využívání objemu obalu, praktické inovace jsou také již známy. Jako 

příklad je možno uvést společnost Hewlett Packard, která v roce 2007 inovovala obaly 

tiskových kazet, tzv. tonerů, s cílem maximálně využít prostor obalu. Nové balení tonerů 

obsahuje o 45 % méně obalového materiálu, což snižuje objem přepravy o 30 %. Standardní 

přepravní paleta, která kdysi obsahovala pouze 144 kazet, nyní pojme 203 kazet (Atkinson, 

2008).  
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Inovace zaměřené na koncentrace produktu (pro možnost snížit objem obalového 

materiálu) jsou typické pro podniky vyrábějící spotřební chemii. Např. Společnost Unilever 

představila v roce 2006 prací prostředek, který byl třikrát koncentrovanější než běžné prací 

prostředky. Díky této inovaci bylo možné vyprat stejné množství prádla s použitím pouhé 

třetiny původní dávky pracího prostředku. Koncentrovanější prací prostředek, je objemově 

menší a je možné ho přepravovat najednou ve větším množství. To přináší rovněž jak 

environmentální, tak ekonomické úspory (Atkinson, 2008).  

Podobný přístup má i společnost Forgo, která vyrábí prášková mýdla. Díky ušetřené 

vodě, která obvykle tvoří většinu produktu, Forgo šetří až 80 % objemu produktu (a tím pádem 

také obal). V praxi to znamená, že v jedné krabici je tolik práškového mýdla, které původně 

bylo v počtu krabic na jedné paletě 

Všechny tyto inovace zaměřené na minimalizaci objemu obalů nejenže snižují množství 

materiálu použitého v obalech, ale také snižují množství paliva a skleníkových plynů 

používaných při distribuci produktů. Lehčí zboží váží méně, a to znamená méně dopravních 

cest a spotřebovaného paliva pro přepravu. 

3.4 OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ OBALY 

Opakovaně použitelné obaly, vratné obaly, opakovaně použitelné přepravní předměty 

(RPS), vratné přepravní obaly (RTP), opakovaně použitelný obalový systém a další podobné 

výrazy jsou často vzájemně zaměnitelné a používají se k popisu obalů, které lze opakovaně 

používat, tj. využívat po delší dobu. Saraiva a kol. (2016) zmiňují, že systém opětovného použití 

obalů je pro životní prostředí přínosnější nejen ve srovnání s jednorázovými obaly, ale také ve 

srovnání s odlehčenými obaly, či recyklovatelnými obaly nebo obaly z recyklátu (Coelho a kol., 

2020). Opakovaně použitelné obaly musí být však přizpůsobeny snadnému používání, čištění a 

skladování. (Leblanc, 2020).  

Tyto obaly jsou vyrobeny z odolných materiálů, jako je kov, dřevo, nebo recyklovatelné 

plasty, tzn. z materiálů, které jsou recyklovatelné (Reusables, 2020). Vyskytují se jak na B2B 

trzích v podobě přepravních obalů, jako jsou přepravky a palety, tak i na B2C trzích, a to v 

podobě lahví pro spotřebitele.  

Opakovaně použitelné obaly skýtají řadu, výhod jako je zvýšená ochrana výrobků (např. 

při použití přepravních kontejnerů), nebo vrácení obalů výrobci. Přínosy těchto obalů z hlediska 
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ochrany životní prostředí jsou veliké, protože se prodlužuje jejich životnost a do procesu 

recyklace nebo odstraňování se dostávají až po delší době (Silva a kol., 2013). Vracení obalů 

znamená, že namísto odeslání po spotřebě na skládku se vytváří alternativa s dlouhou 

životností. Navíc lze tyto obaly na konci své životnosti snadno recyklovat (Sustainable 

Transport Packaging). Systém opakovaně použitelných obalů může znamenat také ekonomické 

přínosy. Proto opakovaně použitelné obaly představují inovační příležitosti s významnými 

výhodami nejen pro životní prostředí, ale také pro zákazníky i pro podnik. 

Podniky o těchto inovacích uvažují. V rámci globálního závazku New Plastics Economy 

Global Commitment více než 350 podniků a organizací uznalo, že je třeba inovovat obchodní 

modely opětovného použití kdekoliv jen je to možné, a to v zájmu snížení spotřeby plastových 

obalů na jedno použití (MacArthur, 2018).  

Pokud jde o konkrétní podobu inovací ve smyslu opakovaně použitelných obalů, 

setkáváme se s koncepty vracení obalů po využití produktu, opakovaného doplňování výrobku, 

či surovin do environmentálně odlehčených obalů za použití dávkovačů, například v 

bezobalových prodejnách, nebo nově ve velkých obchodních řetězcích (Coelho, 2020). S 

koncepcí opakovaného doplňování je spojena řada příležitostí, mezi něž patří minimalizace 

velikosti a hmotnosti obalu, snižování nákladů, či zvýšení loajality a spokojenosti spotřebitelů. 

Potřeba vrátit obal (a získat zpět peníze, které byly vynaložené jako záloha na vrácení) zvyšuje 

loajalitu zákazníků vůči maloobchodníkovi (Coelho, 2020).  

Nicméně je zřejmé, že ne všechny distribuční systémy a dodavatelské řetězce jsou 

vhodné pro použití systémů opakovaně použitelných obalů. Vždy je třeba zvážit, jestli se tyto 

obalové systémy hodí s ohledem na konkrétní výrobky a také na dodavatelské systémy, kterými 

tyto výrobky prochází. Pokud je jejich zavedení možné, pak obvykle jejich implementace 

vyžaduje změnu procesů v oblasti dodavatelského systému. Taková změna se může týkat 

primárního a sekundárního obalu, ale také monitorovacích systémů a reverzní logistiky (Coelho 

a kol., 2020).  

Je zřejmé, že opakovaně použitelné obaly skýtají také řadu bariér. Nejvýznamnější 

bariérou pro zavádění opakovaně použitelných obalů je spotřebitel a jeho ochota přejít na nový 

systém. Hlavním problémem je nepohodlí spojené s užíváním opakovaně použitelných obalů a 

systémem jejich vracení a znovunaplnění. S opakovaným naplňováním je zároveň spojena řada 

rizik, jako složitost doplňování, nedostupnost náplní, nebo vysoká cena produktu oproti 
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konvenčně baleným produktům. Právě vysoká cena bývá hlavní bariérou, která brání širšímu 

užívání opakovaně použitelných obalů ze strany spotřebitelů, a proto může být i důležitá 

finanční pobídka, motivující spotřebitele zvážit přechod na systém opakovaně použitelných 

obalů. (Coelho, 2020). 

Bariéry spojené s opakovaně použitelným obalem se týkají také výrobce. Zavedení 

opakovaně použitelných obalů totiž vyžaduje úpravu logistického systému, aby byl zajištěn 

zpětný odběr obalů na prodejnách, tak jejich vrácení výrobci. Takové systémy jsou spojeny s 

vyššími náklady, což znamená další významnou bariéru, a to jak zavádění takových systémů, 

tak jejich udržování. Bariéry implementace opakovaně použitelných obalů se týkají i 

maloobchodníků, kteří mají tyto systémy včleněny do svých prodejen. Hlavní bariérou jsou pro 

ně prostorové a hygienické požadavky na skladování opakovaně použitelných obalů, popř. 

jejich doplňování. Navíc potřeba údržby a čištění plnících míst je další možnou překážkou 

existující v rámci současných maloobchodních procesů. Zároveň vzniká riziko v důsledku 

znečištění nebo znehodnocení doplňovaného produktu nesprávným výkonem činnosti nebo 

čištěním plnících míst. Inovativním řešením mohou být společnosti třetích stran, které přebírají 

riziko a odpovědnost za maloobchodníky a zároveň zajišťují úklid, údržbu a přepravu spojenou 

s opakovaně použitelnými obaly (Coelho, 2020). 
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3.5 RECYKLACE OBALŮ 

V literatuře (Kuczenski a Geyer, 2010; Dormer a kol., 2013, Burek a kol., 2018) se 

demonstrují ekologické přínosy v důsledku zvýšení míry recyklace obalového materiálu a také 

zvýšení recyklátu v obalových materiálech. Zavedení většího množství recyklátů do obalů je 

možné např. u materiálů jako je vlnitý papír, lahve z polyetyléntereftalátu (PET), 

polypropylenové plasty a recyklovaný hliník (Dharmadhikari, 2012). Všeobecně největší zájem 

je o PET a mnohdy je to právě PET, který se ze sebraného plastu v největší míře zužitkuje 

(Kizlink, 2014). 

Recyklací PET lahví se vyrábí opět PET lahve nebo silonové vlákno. Z něj se vyrábí 

například interiéry do aut, výplně do spacích pytlů a bund, mikiny nebo výplně do peřin či 

polštářů. Ze směsných plastů (fólie, sáčky, různé plastové obaly např. od šamponů, jogurtů) se 

vyrábí protihlukové stěny kolem dálnic, zatravňovací dlaždice, nebo materiály, které 

připomínají dřevo. Ze směsných plastů se tak vyrábějí lavičky, verandy, okna nebo také 

plastové střešní krytiny (Ekokom; PlasticEurope, 2015).  

V současné době se celá řada významných společností angažuje v oblasti recyklace 

obalů. Například společnost Colgate-Palmolive se zavázala, že do roku 2020 učiní 100 procent 

svých obalů plně recyklovatelných pro tři ze čtyř kategorií produktů. Tři kategorie výrobků, 

jejichž obaly budou recyklovatelné, jsou péče o domácí mazlíčky, zvířata a osobní péče. 

Společnost Colgate usiluje o zvýšení udržitelnosti obalů u výrobků osobní péče, a to například 

zavedením recyklovatelného obalu na zubní pastu (Cheeseman, 2014). Unikátním případem je 

společnost Seed, která vyrábí sprchové gely v obalu ze 100 % recyklovaného papíru a 

recyklované plastové fólie. Obal je ošetřen minerálním povlakem, který způsobí, že i při 

navlhnutí obal rychle zaschne a vypadá jako nový (Rosmarin, 2019). 

Recyklace obalů je ovšem spojena s řadou bariér, které brání jejich implementaci. 

Jedním z důvodů, proč je recyklace plastů tak málo rozvinutá, je velké množství používaných 

polymerů. Existuje asi 50 různých skupin plastů. Kromě toho mohou být některé obaly 

vyrobeny z několika různých polymerů a každý z nich může obsahovat různá aditiva (Davis, 

2006). Účinnost recyklace obalů by se mohla dramaticky zvýšit, pokud by plastové obaly byly 

všechny z PET, HDPE a PP, bez čirého PVC nebo PS. 

Recyklaci také komplikují jiné polymery, které se při výrobě obalů používají, a ne vždy 

se daří je dobře odstranit. Může jít o lepidlo, kterým se přilepují etikety, o modifikované 
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polyestery jako PET-G, ze kterého se vyrábějí některé typy etiket, případně se do tříděného 

odpadu odhazují PET lahve znečištěné například oleji, mazivy, chemikáliemi, které na nich ulpí 

(Patočková, 2019) a brání vzniku kvalitního recyklátu.  

Třídění použitých obalů brání použití kompozitů sestávajících ze dvou nebo více 

odlišných materiálů, které nelze snadno separovat pro recyklaci (Davis, 2006). Recyklace 

takových obalů je možná díky zdokonalování technologií třídění a čištění (Hopewell a kol., 

2009). Inovace v recyklačních technologiích za poslední desetiletí zahrnují stále spolehlivější 

detektory a sofistikovaný software pro rozhodování a rozpoznávání, který zvyšuje přesnost a 

efektivnost automatického třídění. Zlepšení třídění v recyklačních zařízeních poskytuje další 

potenciál jak pro vyšší objemy recyklace, tak pro lepší ekologickou účinnost snížením podílu 

odpadu, spotřeby energie a vody. Cílem by mělo být maximalizovat jak objem, tak kvalitu 

recyklovaných plastů (Hopewell a kol. 2019). 

Zavádění nových technologií do třídění odpadu umožňuje zvýšit objem využitelného 

recyklátu, který nahrazuje původní polymer. Například ve Velké Británii obsahuje od roku 

2005 většina PET fólií 50–70 % recyklovaného PET (rPET).  

 Je tedy patrné, že úspěch recyklace významně ovlivňuje co nejdokonalejší vytřídění 

odpadu. Toto třídění probíhá na několika úrovních, a to na úrovni domácností, měst a obcí a 

specializovaných firem recyklujících nebo odpady k recyklaci dodávajících. Pokud jde o třídění 

na úrovni měst a obcí, v řadě evropských zemí včetně Německa, Rakouska, Norska, Itálie a 

Španělska se shromažďují i třídí plasty podle druhu (pevné plastové obaly, jako jsou podnosy 

a nádoby, a v omezené míře i obaly spotřebitelské, jako jsou obaly od produktů a plastové fólie) 

(Hopewell, 2009).  

Při třídění hrají velkou úlohu koneční spotřebitelé. Správné třídění odpadu konečnými 

spotřebiteli významně zlepšuje celý proces recyklace. Problém pro třídění konečnými 

spotřebiteli spočívá v tom, že se konvenční spotřebitelské obaly sestávají z různých materiálů, 

jako je samotná plastová nádoba, ve které je produkt uchován, plastové etikety, obalová fólie, 

nálepky či jiné vícevrstvé přebaly. Aby takový obal mohl být správně recyklován, je zapotřebí 

identifikace všech částí obalových materiálů a jejich správné vytřídění. To však může 

představovat významnou bariéru pro řadu konečných spotřebitelů, kteří nevědí, jak jednotlivé 

části obalu rozdělit, rozlišit a správně vytřídit. Tato malá schopnost spotřebitelů vychází z toho, 
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že recyklační systém byl primárně vyvinut pro recyklační centra a zpracovatelský průmysl, 

nikoliv pro spotřebitele. (Szaky, 2015). 

Neznalost spotřebitelů a jejich nejistota ohledně toho, které odpady (a plasty v nich) lze 

recyklovat tvoří významnou překážku efektivní recyklace. Nesprávně vytříděné materiály pak 

mohou způsobit celou řadu dalších ekonomických a environmentálních problémů (Ledsham, 

2020). Situace se může dále zhoršovat s rostoucím množstvím nových materiálů vstupujících 

na trh – zejména pokud výrobci a obchodníci přejdou na nové formy obalů, aniž by informovali 

konečné spotřebitele, jak s takovými obaly správně a odpovědně nakládat (Ledsham, 2020). Za 

takové situace nebude většina spotřebitelů detailně zjišťovat, zda a jaké obaly recyklovat a 

uchýlí se k jednodušším řešením, jako je zastavení nákupů produktu, hledání alternativních 

produktů, případně rezignace na třídění odpadů (Szaky, 2015). Pokud spotřebitelé přestanou 

systému třídění a recyklace důvěřovat, hrozí riziko, že se na něm nebudou chtít vůbec podílet 

(Ledsham, 2020). Právě neochota spotřebitelů podílet se na systému recyklace je zásadní 

problém, který musí být důkladně zkoumán (Schumaker, 2016; Sinai, 2017). Spotřebitel, který 

ztratí důvěru k třídění a recyklaci pak může vnímat celou řadu dalších, těžko překonatelných 

bariér, jako (Klaiman a kol., 2016; McDonald a Oates, 2003; Sinai, 2017 a Schumaker, 2016): 

• časová bariéra – spotřebitel není ochotný obětovat čas nutný na přípravu obalů k 

recyklaci, 

• bariéra vyplývající ze vzdálenosti – spotřebitel není ochotný odnášet vytříděné 

odpady na vzdálená sběrná místa, 

• finanční bariéra – spotřebitel se domnívá, že recyklování představuje finanční 

náklady, které nechce, nebo nemůže vynakládat, 

• nedostatek recyklačních kontejnerů – spotřebitel ve svém okolí nemá možnost 

využívat recyklační infrastrukturu (není dostatečné množství kontejnerů na tříděný 

odpad), 

• nedostatek prostoru – spotřebitel nechce, nebo nemůže v místě svého bydliště 

uchovávat větší množství odpadu k recyklaci. Třídění doma znamená mít k dispozici 

samostatné nádoby na různé druhy odpadů, 

• nedůvěra k významu recyklace – spotřebitel se domnívá, že recyklace nemá zásadní 

vliv na životní prostředí, nebo že jeho spotřební chování není významné. 

Proto je třeba zjišťovat, jaké bariéry třídění ze strany spotřebitelů existují a jak tyto 

bariéry ovlivňují ochotu spotřebitelů třídit. To následně umožňuje s touto ochotou spotřebitelů 
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pracovat, poskytovat jim informace a dále je vzdělávat. To je úloha obchodníků, výrobců a 

zpracovatelů, kteří by měli správné vzdělávání a informace poskytovat (Goldsberry, 2020). 

Zvyšování povědomí o recyklaci a vzdělávání spotřebitelů následně umožní efektivněji 

využívat, udržovat a recyklovat vzácné omezené zdroje (Szaky, 2015).  

Je tedy patrné, že ochota spotřebitelů k recyklaci je zásadní. V literatuře se však zmiňují 

pouze bariéry třídění v domácnostech, ochotě spotřebitelů se odborná veřejnost prozatím 

nevěnuje. Proto byl do této oblasti směřován primární kvantitativní výzkum. 
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4 PŘÍPRAVA A REALIZACE VÝZKUMU 

Cílem primárního výzkumu bylo specifikovat ochotu spotřebitelů provádět činnosti 

usnadňující recyklaci. Dílčími cíli bylo zjistit: 

• k jakým činnostem jsou spotřebitelé ochotní v rámci přípravy obalů k recyklaci,  

• jaká je ochota spotřebitelů ke třídění odpadů,  

• jak dlouho jsou ochotni spotřebitelé uchovávat tříděný odpad v domácnosti a jak 

daleko jsou ochotní jej z domácnosti odnášet. 

Výzkum byl součástí širšího výzkumu, který se zaměřoval jak na postoje a chování 

spotřebitelů při nákupu drogistického zboží (tj. pracích a čisticích prostředků a kosmetiky), tak 

na recyklaci obalů od tohoto zboží. 

 Pro výzkum byl použit dotazník, který byl rozdělen na pět hlavních částí. Jednotlivé 

části se týkaly: 

• zhodnocení postojů spotřebitelů k udržitelnému rozvoji,  

• zhodnocení důležitosti vybraných parametrů udržitelných obalů při nákupu 

drogistického zboží spotřebiteli,  

• odhalení spotřebitelského chování při nákupu drogistického zboží,  

• odhalení ochoty spotřebitelů napomáhat recyklaci obalů od drogistického zboží a  

• zjišťování preferencí spotřebitelů k různým způsobům odstraňování odpadů z 

domácností.  

Součástí dotazníku bylo také zkoumání charakteristických rysů respondentů – pohlaví, 

věk, nejvyšší dosažené vzdělání, ekonomická skupina, výše měsíčního příjmu (hrubá mzda), 

velikost obce, kraj a typ domácnosti.  

Předmětem zájmu v rámci zpracovávané diplomové práce byla čtvrtá část dotazníku. Ta 

obsahovala 14 výroků umožňujících odhalení ochoty spotřebitelů provádět činnosti usnadňující 

recyklaci. Tyto výroky byly rozděleny do tří dílčích okruhů (tak, aby byly naplněny dílčí cíle 

primárního výzkumu). Respondenti vyjadřovali míru souhlasu s jednotlivými výroky, přičemž 

byla použita Likertova škála, kde 1 znamenala „zcela nesouhlasím“ a 5 pak „zcela souhlasím.“  
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Výzkum byl organizován jako kvantitativní ve skupině ekonomicky aktivních obyvatel 

v ČR (15–64 let). Samotný sběr dat byl realizován pomocí on-line dotazníku LimeSurvey, který 

využívá Univerzita Pardubice. Sběr dat probíhal od 9.3. do 9.4. 2021. Cílem bylo získat alespoň 

300 unikátních odpovědí od široké škály respondentů. Srozumitelnost a časová náročnost pro 

respondenty byla zkoumána v rámci pilotáže. Ta ukázala, že respondent k vyplnění dotazníku 

potřebuje přibližně 10 minut a srozumitelnost otázek je dostatečná, což se v průběhu sběru dat 

také potvrdilo. Většina respondentů dotazník bez problému vyplnila a zpětná vazba byla 

pozitivní. 

Dotazování se zúčastnilo 350 respondentů, z toho 92 mužů a 258 žen. Struktura 

respondentů podle pohlaví a věku je znázorněna v tab. 1: 

Tab 1: Struktura respondentů podle pohlaví a věku 

Pohlaví 
Věk 

15–24 let 25–34 let 35–44 let 45–54 let 55–64 let Celkem 

muž 25 32 16 14 5 92 

žena 76 69 39 40 34 258 

Celkem 101 101 55 54 39 350 

 

Respondenti byli podle nejvyššího dosaženého vzdělání rozloženi do čtyř kategorií. 

Strukturu respondentů podle vzdělání znázorňuje tab. 2: 

Tab 2: Struktura respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

Vzdělání Počet Procenta 

ZŠ, SŠ bez maturity, SŠ s maturitou 182 52 % 

Vysokoškolské 168 48 % 

Celkem 350 100 % 
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Dalším kritériem pro rozdělení do čtyř kategorií byla výše hrubého příjmu respondentů. 

Tab. 3 zahrnuje počty respondentů v jednotlivých příjmových skupinách i kategorii 

respondentů, kteří na otázku příjmu odpovědět nechtěli. 

Tab 3: Struktura respondentů podle příjmu 

Příjem Počet Procenta 

do 20.000 Kč 98 28 % 

20.001 – 30.000 Kč 66 19 % 

30.001 – 40.000 Kč 72 21 % 

40.001 Kč a více 54 15 % 

nechci odpovědět 60 17 % 

Celkem  350 100 % 

 

Výzkumu se zúčastnili respondenti žijící v rodinných domech i bytech. Struktura 

respondentů podle typu domácnosti je znázorněna v tab. 4: 

Tab 4: Struktura respondentů podle typu domácnosti 

Typ domácnosti Počet Procenta 

Bytová jednotka 179 51 % 

Rodinný dům 171 49 % 

Celkem 350 100 % 

 

Po ukončení sběru dat, byla data nejprve zkontrolována a následně připravena ke 

statistickému zpracování. Pro odstranění nerovnoměrného zastoupení mužů a žen byla pro celý 

výběrový soubor použita metoda vážení dat, která daný problém odstranila. Vzhledem k 

nízkému zastoupení základního a středoškolského vzdělání bez maturity byly tyto kategorie 

respondentů sloučeny se středoškolským vzděláním s maturitou. Vznikly tak pouze dvě 

kategorie respondentů podle vzdělání – a to bez a s vysokoškolským vzděláním. Do analýzy 

nejsou zahrnuty odpovědi střední hodnoty, které na Likertově škále značí hodnotu „neutrální 

postoj“. Do analýzy odpovědí v závislosti na příjmech nebyli zahrnuti respondenti, kteří příjem 

neuvedli.  
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Výsledky výzkumu byly zpracovány v softwaru IBM SPSS Statistics a výstupy 

upraveny do tabulek a grafů za pomocí Microsoft Excel. Nejprve byl zpracováván celý 

výběrový soubor, a to po jednotlivých oblastech. V každé ze tří oblastí byl nejprve popsán celý 

výběrový soubor, a to pomocí průměrů a mediánů. Následovalo porovnání skupin respondentů 

podle vybraných třídících znaků, tj. podle pohlaví, věku, vzdělání, příjmu a typu domácnosti. 

Opět byly počítány průměry a mediány. Výsledky výzkumu jsou v následující části diplomové 

práce prezentovány pomocí tabulek, sloupcových grafů a paprskových grafů. 
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Provedený primární výzkum umožnil zjistit řadu zajímavých faktů a skutečností 

týkajících se ochoty domácností napomáhat recyklaci obalů od drogistického zboží. Umožnil 

pochopit, jaká je ochota domácností připravovat odpady (a obaly v nich) k recyklaci, třídit je, 

uchovávat vytříděné baly v domácnosti i je odnášet. 

5.1 OCHOTA SPOTŘEBITELŮ PŘIPRAVOVAT OBALY 

K RECYKLACI 

Analýza celého výběrového souboru ukázala na největší ochotu k vymývání obalů od 

zbytků produktu a používat kompostér pořízený pro společné použití více domácnostmi. 

Respondenti jsou rovněž ochotni používat společný lis na plasty. Naopak nejméně ochotní jsou 

respondenti k zakoupení vlastního kompostéru, nebo vlastního lisu na plasty (viz tab. 5). 

Tab 5: Ochota spotřebitelů připravovat obaly k recyklaci 

Ochota spotřebitelů připravovat obaly k recyklaci Průměr Medián 

Jsem ochotný(á) vymývat obaly od zbytků produktu 3,79 4 

Jsem ochotný(á) odstraňovat nálepky a vrchní folie z obalů 3,45 4 

Jsem ochotný(á) zakoupit do vlastní domácnosti kompostér na 

biodegradovatelné odpady 

3,17 3 

Jsem ochotný(á) používat kompostér pořízený pro společné použití 

více domácností  

4,02 4 

Jsem ochotný(á) zakoupit do vlastní domácnosti lis na plasty, a 

snižovat tak objem odpadu z obalů 

2,37 2 

Jsem ochotný(á) používat lis na plasty pořízený pro společné použití 

více domácností 

3,69 4 

Ochota spotřebitelů připravovat odpad k recyklaci byla dále analyzována podle pohlaví, 

věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, příjmu a typu domácnosti. 
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Bylo zjištěno, že ženy jsou v oblasti přípravy odpadu k recyklaci celkově ochotnější než 

muži. Největší rozdíl lze identifikovat v ochotě vymývání obalů od zbytků produktu či ochotě 

odstraňovat nálepky a vrchní fólie z obalů (viz obrázek 4), ženy jsou k těmto činnostem 

výrazněji ochotnější 

 

Obrázek 4: Ochota spotřebitelů připravovat obaly k recyklaci podle pohlaví 
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Pokud jde o analýzu v závislosti na věku, napříč věkovými skupinami nebyly zjištěny 

významné rozdíly. Obecně nejochotnější věkovou skupinou jsou spotřebitelé ve věkové 

kategorii 55-64. (viz obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Ochota spotřebitelů připravovat obaly k recyklaci podle věku 
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Patrné rozdíly byly odhaleny v souvislosti s ochotou připravovat odpady k recyklaci 

podle nejvyššího dosaženého vzdělání (Obrázek 6). Respondenti s nižším, než vysokoškolským 

vzděláním jsou ochotnější vymývat obaly od zbytků produktu, odstraňovat nálepky a vrchní 

folie z obalů, a dokonce jsou ochotnější zakoupit kompostér na biodegradovatelné odpady do 

vlastní domácnosti. 

 

Obrázek 6: Ochota spotřebitelů připravovat obaly k recyklaci podle vzdělání 
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Analýza dat také odhalila existenci rozdílů v ochotě připravovat odpad k recyklaci v 

závislosti na příjmu. Lze pozorovat, že vyšší příjmové skupiny jsou méně ochotné ke všem 

aktivitám v oblasti přípravy odpadu k recyklaci (viz obrázek 7). 

 

Obrázek 7: Ochota spotřebitelů připravovat obaly k recyklaci podle příjmu 
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Významný rozdíl lze spatřit rovněž v ochotě přípravy odpadu k recyklaci podle typu 

domácnosti (viz obrázek 8). Respondenti, kteří žijí v rodinných domech, jsou zpravidla 

ochotnější v této oblasti než respondenti žijící v bytových jednotkách. Respondenti žijící v 

rodinných domech jsou výrazně ochotnější zakoupit do vlastní domácnosti kompostér na 

biodegradovatelné odpady, či lis na plasty. Důvodem takového rozdílu může být velikost 

obytného prostoru. Rodinné domy jsou zpravidla větší a prostornější než bytové jednotky a 

často mají zahradu. To představuje lepší podmínky pro umístění vlastního kompostéru, či lisu 

na plasty. Pravděpodobně proto jsou respondenti žijící v bytech ochotnější používat 

kompostéry, či lisy na plasty, které jsou ve společném užívání a které nezabírají osobní bytový 

prostor. S velikostí obytného prostoru však nesouvisí ochota vymývat obaly od zbytků 

produktu, či ochota odstraňovat nálepky a vrchní fólie z obalů. Nicméně, i k těmto aktivitám 

jsou respondenti žijící v rodinných domech ochotnější než respondenti žijící v bytech. 

 

Obrázek 8: Ochota spotřebitelů připravovat obaly k recyklaci podle typu domácnosti 
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5.2 OCHOTA SPOTŘEBITELŮ TŘÍDIT ODPAD 

Analýza celého výběrového souboru prokázala největší ochotu k třídění odpadu z obalů 

podle základních druhů materiálů (kov, papír, plast). Nižší ochota je již k třídění odpadu z obalů 

podle dalších kritérií, podle druhu, nebo barvy materiálu. Spotřebitelé jsou rovněž ochotnější 

udržovat v domácnosti do 10 nádob (pytlů) na tříděný odpad než jich uchovávat větší množství 

(viz tab. 6). 

Tab 6: Ochota spotřebitelů udržovat nádoby (pytle) na tříděný odpad 

Ochota spotřebitelů udržovat nádoby (pytle) na tříděný odpad Průměr Medián 

Jsem ochotný(á) třídit odpad z obalů, který je z více druhů materiálů 

(zvlášť plasty, papír, sklo, …) 

4,29 4 

Jsem ochotný(á) třídit odpad z obalů podle dalších kritérií (např. druh 

nebo barva materiálu) 

3,51 4 

Jsem ochotný(á) v domácnosti udržovat maximálně 10 nádob (pytlů) na 

tříděný odpad 

3,37 4 

Jsem ochotný(á) v domácnosti udržovat více než 10 nádob (pytlů) na 

tříděný odpad 

2,18 2 

Ochota spotřebitelů třídit odpad byla dále a analyzována podle pohlaví, věku, nejvyššího 

dosaženého vzdělání, příjmu a typu domácnosti. 
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Bylo zjištěno, že ženy jsou v oblasti třídění odpadů ochotnější než muži. Na rozdíl od 

mužů jsou ženy ochotnější třídit odpad z obalů nejen podle základních druhů, ale i podle dalších 

kritérií, jako je druh, nebo barva materiálu. Ženy jsou zároveň ochotnější než muži udržovat v 

domácnosti více než 10 nádob na tříděný odpad. 
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Obrázek 9: Ochota spotřebitelů udržovat nádoby (pytle) na tříděný odpad podle pohlaví 
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Napříč věkovými skupinami respondentů lze nalézt významné rozdíly v ochotě třídit 

odpad z obalů podle dalších kritérií (např. podle druhu, nebo barvy materiálu). Jak se zdá, s 

věkem tato ochota roste. Naopak ochota udržovat v domácnosti maximálně 10 nádob (pytlů) na 

tříděný odpad s věkem významně klesá (viz obrázek 10), nejnižší je u nejstarší věkové 

kategorie. Nicméně, nejstarší respondenti jsou nejochotnější udržovat i více než 10 nádob. To 

znamená, že by spíše udržovali větší počet nádob na tříděný odpad.  

 

Obrázek 10: Ochota spotřebitelů udržovat nádoby (pytle) na tříděný odpad podle věku 
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Ochota spotřebitelů třídit odpad se podle vzdělání významně neliší. Jediným rozdílem 

stojícím za zmínku je, že respondenti s nižším, než vysokoškolským vzděláním jsou ochotnější 

udržovat v domácnosti nádoby na tříděný odpad ať už v menším, nebo větším množství. 

 

Obrázek 11: Ochota spotřebitelů udržovat nádoby (pytle) na tříděný odpad podle vzdělání 
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Ochota spotřebitelů třídit odpad se však liší v závislosti na příjmu. V zásadě platí, že s 

rostoucím příjmem klesá ochota třídit odpady. Nejochotnější skupinou jsou respondenti 

s příjmem do 30.000 Kč. Zajímavé je, že lidé s vyššími příjmy jsou nejochotnější k třídění 

odpadů podle dalších kritérií. 

 

Obrázek 12: Ochota spotřebitelů udržovat nádoby (pytle) na tříděný odpad podle příjmu 
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Ochota spotřebitelů třídit odpady se liší i podle typu domácnosti. Respondenti žijící v 

rodinných domech jsou obecně ochotnější k udržování nádob na tříděný odpad, ať už v menším, 

nebo větším množství (viz obrázek 13) 

 

Obrázek 13: Ochota spotřebitelů udržovat nádoby (pytle) na tříděný odpad podle typu domácnosti 
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5.3 OCHOTA SPOTŘEBITELŮ UCHOVÁVAT A MANIPULOVAT 

S VYTŘÍDĚNÝM ODPADEM 

Analýza získaných dat prokázala, že větší ochota respondentů je k odnášení vytříděného 

odpadu na shromažďovací místo vzdálené do 300 m od domácnosti a uchovávání vytříděného 

odpadu po dobu jednoho týdne (viz tab. 7) než k odnášení vytříděného odpadu na delší 

vzdálenost a uchovávání vytříděného odpadu v domácnosti po dobu delší než jeden týden. 

Tab 7: Ochota spotřebitelů uchovávat a manipulovat s vytříděným odpadem 

Ochota spotřebitelů uchovávat a manipulovat s vytříděným 

odpadem 

Průměr Medián 

Jsem ochotný(á) odnášet vytříděný odpad na shromažďovací místo 

vzdálené do 300 m od domácnosti 

4,33 4 

Jsem ochotný(á) odnášet vytříděný odpad na shromažďovací místo 

vzdálené více než 300 m od domácnosti 

3,45 4 

Jsem ochotný(á) uchovávat vytříděný odpad v domácnosti (do 1 

týdne) a připravovat jej k periodickému místnímu svozu 

z domácností 

4,09 4 

Jsem ochotný(á) uchovávat vytříděný odpad v domácnosti (déle 

než 1 týden) a připravovat jej k periodickému místnímu svozu 

z domácností 

3,35 4 

Ochota spotřebitelů uchovávat a manipulovat s vytříděným odpadem byla dále 

analyzována podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, příjmu a typu domácnosti. 
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Bylo zjištěno, že ženy jsou v oblasti uchovávání a odnášení vytříděného odpadu 

ochotnější než muži. Muži jsou sice ochotnější než ženy odnášet vytříděný odpad na 

shromažďovací místo vzdálené do 300 m od domácnosti, ovšem ženy jsou ochotny vytříděný 

odpad odnášet i na shromažďovací místa vzdálená více než 300 metrů. Ženy jsou zároveň 

ochotnější uchovávat vytříděný odpad v domácnosti déle než jeden týden, zatímco u mužů je 

tato ochota nižší (viz obrázek 14). 
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Obrázek 14: Ochota spotřebitelů uchovávat a manipulovat s vytříděným odpadem podle pohlaví 



53 

 

Rozdílnou ochotu spotřebitelů uchovávat a odnášet vytříděný odpad lze pozorovat také 

v závislosti na věku. Bylo zjištěno, že ke všem aktivitám v rámci této oblasti zkoumání jsou 

nejochotnější respondenti středního věku (35-44 let), následují nejstarší respondenti ve věku 

55-64 let. Nejnižší ochotu k třídění a odnášení odpadů lze pozorovat u mladých respondentů ve 

věku 25-34 let (viz obrázek 15). 

 

Obrázek 15: Ochota spotřebitelů uchovávat a manipulovat s vytříděným odpadem podle věku 
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Bylo zjištěno, že ochota spotřebitelů uchovávat a odnášet vytříděný odpad v zásadě 

nezávisí na vzdělání. Byl zjištěn pouze nepatrný rozdíl v tom, že respondenti s vysokoškolským 

vzděláním jsou ochotnější uchovávat vytříděný odpad v domácnosti déle než jeden týden (viz 

obrázek 16). 

 

Obrázek 16: Ochota spotřebitelů uchovávat a manipulovat s vytříděným odpadem podle vzdělání 
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Analýza dat odhalila, že ochota spotřebitelů uchovávat a manipulovat s vytříděným 

odpadem se liší v závislosti na příjmu. S rostoucím příjmem tato ochota klesá. Respondenti s 

nejvyšším příjmem jsou zároveň nejméně ochotní odnášet vytříděný odpad do větší vzdálenosti, 

než je 300 m a uchovávat vytříděný odpad v domácnosti déle než jeden týden (viz obrázek 17). 

 

Obrázek 17: Ochota spotřebitelů uchovávat a manipulovat s vytříděným odpadem podle příjmu 
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Bylo také zjištěno, že ochota spotřebitelů uchovávat a odnášet vytříděný odpad se 

zásadně liší v závislosti na typu domácnosti. Respondenti žijící v rodinných domech jsou 

výrazně ochotnější odnášet vytříděný odpad, a to i na vzdálenější shromažďovací místa a 

zároveň uchovávat vytříděný odpad v domácnosti déle než jeden týden. Důvodem takového 

rozdílu může být velikost obytného prostoru. Rodinné domy jsou zpravidla větší než bytové 

jednotky a mají proto lepší podmínky pro uchovávání vytříděného odpadu v domácnosti. 

Současně asi není třeba odnášet vytříděný odpad tak často, a proto tolik nevadí vzdálenější 

shromažďovací místo (viz obrázek 18). 

 

Obrázek 18: Ochota spotřebitelů uchovávat a manipulovat s vytříděným odpadem podle typu domácnosti 
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6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

Výzkum odhalil řadu zajímavých poznatků a skutečností týkajících se recyklace obalů 

od drogistického zboží v domácnosti.  

V rámci přípravy obalů k recyklaci spočívá největší ochota spotřebitelů v používání 

společného kompostéru, společného lisu na plasty, ochota vymývání obalů od zbytků produktu 

a odstraňování nálepek a vrchní folie z obalu. Vysoká ochota vymývání obalů a odstraňování 

nálepek a vrchní folie značí, že spotřebitelé mají zájem připravovat odpad k recyklaci. Nejsou 

ale ochotni si kupovat vlastní zařízení na přípravu obalů k recyklaci. V důsledku toho by města 

a obce měla instalovat společné kompostéry a lisy na plasty – spotřebitelé je tak budou spíše 

využívat.  

Porovnání názorů na základě třídících znaků odhalilo, že ženy jsou k přípravě odpadu z 

obalů ochotnější než muži. Důvodem takového rozdílu bývá častější zapojení žen do domácích 

prací. Zkušenosti s mytím nádobí a úklidem pak pravděpodobně činí přirozenější vymývání a 

čištění obalů. Cestou, jak zvýšit ochotu mužské populace k činnostem usnadňujícím recyklaci, 

je vzdělávání a informování vhodnou formou. Nízkopříjmoví respondenti jsou k přípravě 

odpadu z obalů ochotnější než vysokopříjmoví. To je v rozporu s teoretickým názorem 

(Klaiman, 2016; Schumaker, 2016) na bariéry vyššího zapojení do těchto činností, který 

zahrnují také finanční bariéru. Jde spíše o to, že nízkopříjmoví respondenti mohou být zároveň 

také mladší a tím pádem environmentálně vzdělanější, popř. s tím, že vysoko příjmoví 

respondenti nejsou ochotní nebo nemají čas k takovým činnostem. Logické také je, že výzkum 

potvrdil větší ochotu respondentů žijících v rodinných domech k pořízení vlastního 

kompostéru, či lisu na plasty. Společná zařízení mají tedy větší smysl v městských částech s 

převažujícím bytovým bydlením.  

Největší ochota spotřebitelů v rámci třídění odpadů spočívá v třídění odpadu z obalů 

podle základních materiálů, menší je již ochota třídit podle detailnějších kritérií. S tím 

pravděpodobně souvisí malá ochota udržovat více než 10 nádob na tříděný odpad. Tomu je tedy 

třeba přizpůsobit městský systém třídění a dotřiďování ve specializovaných firmách.  

Výzkum prostřednictvím analýzy dat podle jednotlivých třídících znaků odhalil, že ženy 

jsou ochotnější než muži udržovat větší množství nádob (pytlů) na tříděné obaly. Muži navíc 

nejsou ochotní třídit odpad podle dalších kritérií. Řešením může být opět vzdělávání a lepší 
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informování mužské populace, popřípadě zavedení lepší třídící infrastruktury na úrovni obcí a 

měst, která by ženám umožnila detailnější třídění a zároveň plynulejší odnášení, které by 

nevyžadovalo takové množství nádob na třídění odpadu v domácnosti. Protože výzkum také 

odhalil větší ochotu třídit odpady v rodinných domech než bytech, bylo by vhodné vybudovat 

např. společné třídící místo na úrovni jednotlivých bytových domů (to by umožnilo neskladovat 

vytříděný odpad doma, ale např. ve společných prostorách bytových domů), nebo vybudovat 

hustší síť shromažďovacích míst.  

Největší ochota spotřebitelů v rámci uchovávání a manipulace s vytříděným odpadem 

spočívá v odnášení vytříděného odpadu na shromažďovací místa vzdálená do 300 metrů od 

bydliště. To může vyplývat jednak z určité pohodlnosti, ale také z nedostatku času. Může tedy 

skutečně existovat časová bariéra, zmiňovaná v literatuře (Schumaker, 2016; Sinai, 2017; Jako 

vhodné doporučení se tedy jeví zahuštění shromažďovacích míst, což umožní spotřebitelům 

odnášet vytříděné odpady na bližší shromažďovací místa. Současně je třeba periodické svozy 

organizovat nejdéle po 1 týdnu. Výzkum totiž prokázal, že spotřebitelé jsou spíše ochotni 

udržovat vytříděné odpady v domácnosti do jednoho týdne.   Delší interval periodického svozu 

by spotřebitelům nevyhovoval, což by mohlo vést k bojkotu třídění.   

Toto doporučení podporuje také další zjištění, a to, že pouze ženy jsou ochotné 

uchovávat v domácnosti vytříděný odpad déle než jeden týden. Muži k tomu ochotní nejsou a 

mohli by proto nežádoucím způsobem působit na ženy žijící s nimi ve společné domácnosti. 

Současně jsou však ochotnější než ženy odnášet odpad na bližší shromažďovací místa. 

Zahuštění shromažďovacích míst by mužům spíše vyhovovalo a mohlo by je tak motivovat 

k odnášení vytříděného odpadu. Zajímavým faktem však je, že infrastruktura pro tříděný odpad 

na úrovni měst a obcí by měla být diferencována podle toho, jestli v dané oblasti převažují byty 

nebo rodinné domy. V oblastech s rodinnými domy lze více spoléhat na zapojení spotřebitelů 

do třídění i akceptaci menší hustoty shromažďovacích míst i většího intervalu periodických 

svozů. Naopak, v bytových oblastech je třeba větší flexibility při svozech i s ohledem na 

shromažďovací místa. To by mohlo zároveň více vyhovovat mladším lidem, kteří spíše žijí v 

bytech. 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo identifikovat eko-inovace směřující k tvorbě 

environmentálně orientovaného obalu. Nejprve se rozebírá problematičnost plastů využívaných 

v obalovém průmyslu a je specifikován environmentálně orientovaný obal.   Environmentálně 

orientovaný obal je takový obal, který podporuje udržitelný rozvoj – je akceptovatelný pro 

životní prostředí a lidské zdraví. Následně byly specifikovány hlavní cesty k dosažení 

environmentálně orientovaného obalu, a to optimalizace vstupních surovin do výroby obalů, 

zavedení biologicky rozložitelných obalů, minimalizace objemu obalů, uplatnění recyklace 

obalů a implementace opakovaně použitelných obalů. Byly diskutovány přínosy a bariéry 

spojené výběrem jednotlivých cest.    

Praktická část diplomové práce je spojená s jednou z těchto cest, a to s recyklací. Byla 

identifikována řada bariér, která recyklaci znesnadňuje a také základní podmínky, které 

recyklaci činí environmentálně a ekonomicky přitažlivou. Protože jednou z těchto základních 

podmínek je ochota spotřebitelů zapojit se do recyklace, byl primární výzkum orientován do 

této oblasti. V rámci výzkumu byla zkoumána ochota spotřebitelů připravovat odpad k 

recyklaci, třídit jej, uchovávat v domácnosti a odnášet jej z domácnosti.  

Výzkumu se účastnilo 350 respondentů ve věku 15-64 let. Data byla sbírána 

elektronicky pomocí dotazníku. 

Analýza zjištěných dat ukázala několik zajímavých faktů. Bylo zjištěno, že v rámci 

přípravy odpadů k recyklaci jsou spotřebitelé nejochotnější vymývat obaly a odstraňovat 

nálepky a používat společné zařízení, jako je kompostér a lis na plasty. V rámci třídění odpadu 

je největší ochota k třídění odpadu z obalů podle základních materiálů. Spotřebitelé jsou spíše 

ochotní udržovat v domácnosti max. 10 nádob na tříděný odpad. Jsou však ochotní odnášet 

vytříděný odpad – pouze však na vzdálenost kratší než 300 m. Vytříděný odpad budou 

uchovávat v domácnosti po dobu max. 1 týdne. Porovnáním podle třídících znaků bylo zjištěno, 

že ke všem činnostem usnadňujícím recyklaci jsou ochotnější ženy než muži, spíše 

nízkopříjmoví spotřebitelé a obyvatelé rodinných domů. 
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Tyto závěry výzkumu lze použít pro návrh doporučení ke zlepšení systému třídění, který 

předchází samotné recyklaci. Základní doporučení zahrnují: 

• města a obce by měla usilovat o zavedení společných kompostérů a lisů na 

plasty; 

• pravidelné svozy odpadů by měly být organizovány nejdéle po 1 týdnu; 

• mělo by dojít k zahuštění shromažďovacích míst tak, aby spotřebitelé nebyli 

nuceni odnášet vytříděný odpad příliš daleko (nejdéle do 300 m); 

• mělo by dojít k posílení třídící infrastruktury tak, aby bylo možné provádět 

detailnější třídění odpadů na úrovni měst a obcí (větší rozlišení zejména 

kontejnerů na plasty). Tím by se vyšlo vstříc ochotě žen na detailnější třídění 

odpadů.  

Pro následné zlepšování recyklace je možné zvyšovat ochotu spotřebitelů k třídění 

prostřednictvím vzdělávání a poskytování vhodných informací. Při těchto aktivitách je třeba 

cílit zejména na muže, a to mladšího věku a vyššího příjmu.  

Implementace daných doporučení by umožnila zvýšit objem získávaného recyklátu a 

tím šetřit přírodní zdroje. To by vedlo k zvýšení atraktivity recyklace jako cesty k zavádění 

environmentálně orientovaných obalů. 
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