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JEDNORÁZOVÉ PLASTY
Realita. Směrnice. Budoucnost



Proč potřebujeme SUP direktivu?

• Trvale a exponenciálně roste spotřeba plastů a 
jejich dopad na životní prostředí.

• Jednorázovost spotřeby a užití představuje 
extrémní plýtvání zdrojů.

• Realita ukazuje, že pouze legislativní nařízení 
přináší nutné změny. Proto EU přijala SUP 
Directive, která vstupuje v platnost příští měsíc.



Co je klíčovým cílem SUP?

1. Omezení jednorázovosti ve spotřebě plastů (díky sankcím za použití).

2. Změna chování a modelů spotřeby – podpora opakovaného využití obalů – vratné 
obaly.

3. Podpora nových řešení a nových modelů spotřeby – kromě opakovatelnosti použití 

i důraz na tzv. End of Life.

Cílem není nahradit jednorázovou spotřebu plastů novými materiály. Cílem je omezit 
jednorázovost.

Bioplasty a produkty z bio-materiálů jsou zakázány stejně, jako syntetické plasty.



Proč je jednorázovost špatně? A která řešení plastové krize 
jsou považována za správná?

• Jedná se o nesmírně komplexní problematiku

• Démonizujeme plasty místo toho, abychom je udělali 
cirkulárními

• Komplexní pohled na téma plasty a klimatická krize 
z pohledu současného vědeckého poznání – viz. další 
slide.



Příloha: Plasty, jejich dopady a prostor pro změny
Tabulka převzatá z reportu CIEL Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic 

Planet dostupného z: www.ciel.org/plasticandclimate.
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plynů

Strategie snižuje 
obsah skleníkových 

plynů nebo 
omezuje růst emisí.

Dopad
Přístup založený na

životním cyklu.

Další přínosy vedle 
klimatu

Strategie bude mít 
pozitivní/negativní 

dopad na SDGs.

Proveditelnost
Strategie je 

připravena k 
aplikaci.

Škálovatelnost
a cenová 

dostupnost
Strategii lze 

implementovat 
nákladově
efektivně

ve velkém měřítku.

Zastavení produkce a používání plastových 
produktů na jedno použití

Zastavení růstu petrochemického průmyslu 
a infrastruktury pro výrobu plastů

Bezobalové komunity (Zero-waste)

Rozšířená odpovědnost výrobce pro 
cirkulární ekonomiku

Stanovení a prosazování smysluplných
emisních limitů a
monitorování bodových zdrojů

Opatření s vysokým dopadem na snížení emisí skleníkových plynů z životního cyklu plastů

Vysoký 
efekt

Mírný 
efekt

Nízký 
efekt
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Omezení výstavby nové petrochemické 
infrastruktury a infrastruktury pro výrobu 
plastů

Omezení výstavby nových ropovodů a vrtů

Identifikace a oprava netěsných palivových 
potrubí a nádrží

Čištění pláží

Ochrana řek

Opatření se středním dopadem, která mohou být přínosná pro klima, nebo pro cíle 
udržitelného rozvoje (SDGs), ale ne pro obojí
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Povinnost provádět kompenzační projekty 
na obnovu lesů

Využívání obnovitelných zdrojů energie v 
celém dodavatelském řetězci plastů

Recyklace plastů z oceánu

Maximalizace energetické účinnosti v celém
dodavatelském řetězci plastů

Moderní skladování odpadů

Povinnost zachycovat odpadní plyn místo
jeho úniku (frézování/odvětrávání)

Zásahy s malým dopadem, které jen málo přispívají k ochraně klimatu a planety
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Biodegradabilní plasty

Využití bio-surovin v petrochemické a 
plastové výrobě

Organismy požírající plasty

Čištění oceánů

Použití chemicky recyklovaných surovin při 
výrobě plastů

Větší integrace rafinace ropy, zpracování
plynu, petrochemie a výroby plastů.

Přeměna odpadu na energii (waste-to-
energy)

Falešná řešení
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STRUKTURA PREZENTACE

1. Stručné představení metody LCA, včetně příkladů jejího využití v praxi

2. Výsledky studie – LCA plastových kelímků (zadavatel: MŽP ČR)



METODA POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU OBECNĚ
Metoda posuzování životního cyklu LCA je systematický proces vyhodnocování potenciálních dopadů produktů na
životní prostředí za použití přístupu „od kolébky do hrobu“, při kterém jsou brány v úvahu všechny fáze životního
cyklu od získávání surovin až po konečné odložení odpadu do země.

STÁDIA ŽIVOTNÍHO CYKLU

1. Získávání surovin, materiálu
2. Doprava

3. Výroba
4. Užití/údržba
5. Odpad/recyklace/znovuužití



FÁZE METODY LCA

I FÁZE LCA
DEFINICE CÍLE A ROZSAHU Poskytuje výchozí plán pro provedení inventarizační analýzy 

Proces sběru a zpracování údajů

Přepočet vstupů a výstupů inventarizační analýzy na výsledky indikátorů kategorií 
dopadu 

Analýza předchozích částí, formulování závěrů a doporučení

II FÁZE LCA
INVENTARIZAČNÍ ANALÝZA

III FÁZE LCA
POSUZOVÁNÍ DOPADŮ

VI FÁZE LCA
INTERPRETACE



FUNKCE SYSTÉMU
Jeden z nejvýznamnějších elementů studie životního cyklu je jasné určení funkce systému a z něho odvozené
funkční jednotky. Důvodem je vyloučení nejednoznačnosti ve stanovení cílů studie a vyjasnění základů pro
určení jejího rozsahu.

Funkční jednotka je kvantifikovaná funkce systému. Je měřítkem jeho výkonnosti a chování produktového 
systému.
Jedním z prvořadých cílů funkční jednotky je poskytnout základ, k němuž jsou (v matematickém slova 
smyslu) vstupní a výstupní údaje  normalizovány. 
Funkční jednotka proto musí být jasně definovaná a měřitelná.

Po výběru funkční jednotky musí být definován referenční tok. 
Referenční tok je tok na funkční jednotku. Porovnání systémů 
musí být prováděno na základě téže funkce, kvantifikováno 
stejnou funkční jednotkou formou jejich referenčních toků 

FUNKČNÍ JEDNOTKA

REFERENČNÍ TOK
Příklad referenčního toku

Funkční jednotka: 1000 l obaleného nápoje
Druh obalu:            skleněná lahev
Objem obalu:         0,5 l
Váha obalu:            380 g 
Referenční tok:      2000 ks * 0,38 = 760 kg

ILUSTRAČNÍ FOTO



HRANICE SYSTÉMU

Skutečný životní cyklus se týká všech procesů, počínaje surovinami v zemi, přes nepřetržitý chronologický sled procesů zahrnujících výrobu a
užití až po konečné uložení zbytků z produktu po skončení jeho životnosti zpět do země. Jakýkoliv jiný systém, který není takto charakterizován,
není skutečným životním cyklem, přesto neexistují žádná omezení týkající se typu definovaného systému. V průmyslové sféře to může být
jednoduchý produkční systém (od brány k bráně) nebo rozsáhleji zaměřený systém eko-profilu (od kolébky k bráně) nebo komplexně pojatý
životní cyklus (od kolébky do hrobu).

Odpad vrácený
do země

Suroviny
v zemi

1 2 3 4 5

Od brány 
k bráně

Od kolébky po bránu

Od kolébky do hrobu

Schematické znázornění různých typů analýz 



Eutrofizace je procesem obohacování prostředí živinami nad rámec přirozeného stavu. Týká se půd, povrchových vod, moří. 
Jeho projevem je vodní květ, nedostatek kyslíku a zhoršená kvalita vody.

Ekvivalent kategorie: PO4
3- ekv. 

(sladkovodní ekosystémy).

Ekvivalent kategorie: NO3
- ekv. 

(mořské ekosystémy).

Indikátorem kategorie je ekvivalentní množství biologicky 
dostupného N nebo P, případně úbytek kyslíku.

Antropogenní eutrofizace souvisí s produkcí komunálních
odpadních vod, intenzivním zemědělstvím, používáním fosfo-
rečnanů v pracích prášcích a některými druhy průmyslové
výroby.

4,5 kg

Odpad
2,2 kg

30,3 kg

108  ks / 37,0 kg

Těžba surovin

Výroba skloviny

Výroba lahví
165 ks / 56,6 kg

Recyklace 

Plnění 
2011 ks / 689,8 kg

11 ks / 3,7 kg

Distribuce
2000 ks / 686 kg

Vratné lahveUžití

1846 ks / 633,3 kg

Popel/škvára

Odpad

Spalování
7,5 ks / 2,6 kg

Skládkování
38,5 ks / 13,2 kg

3,7 kg

Rozbité lahve
recyklace

Etikety + zátky

SCHÉMA ŽIVOTNÍHO
CYKLU SKLENĚNÉ
LAHVE

HRANICE SYSTÉMU ŽIVOTNÍHO CYKLU SKLENĚNÉ LAHVE

ILUSTRAČNÍ FOTO



INVENTARIZAČNÍ ANALÝZA

Inventarizační analýza
proces sběru a zpracování údajů

Fáze stanovení cílů a rozsahu poskytuje 
výchozí plán pro provedení IA

Výsledky inventarizační analýzy jsou 
vstupem do fáze LCIA

Zpětná 
vazba

Inventarizační analýza je procesem sběru a zpracování údajů určených ke kvantifikaci spotřeby energie a materiálů, produkce 
znečišťujících látek, pevného odpadu a dalších výstupů po dobu životního cyklu výrobků nebo služeb. Výchozí plán pro provedení 
inventarizační analýzy poskytuje fáze stanovení cíle a rozsahu. Výsledky inventarizační analýzy jsou pak vstupem do třetí fáze LCA, 
kterou je posuzování dopadů (LCIA). 



PŘÍKLAD FORMULÁŘE PRO SBĚR ÚDAJŮ

Vypracoval Datum vyplnění

Identifikované jednotkové procesy: Místo sběru informací:

Období: Rok Počáteční měsíc: Měsíc ukončení

Popis jednotkových procesů: (v případě potřeby přiložte další list)

Materiálové vstupy Jednotky Množství Zdroj

Spotřeba vody

Energetické vstupy

Materiálové výstupy

Emise (do ovzduší, vody a půdy)

Pevný odpad

Modul: Sklo: výroba bílého dutého skla, 55% střepů (Buwal 250, 1996)
Sekce: balení výrobků

skleněné střepy: druhotná surovina produkt z ostatních systémů kg 601,30
dolomit; surovina elementární tok kg 72,50
živec, surovina elementární tok kg 31,10
vápencový prach, surovina elementární tok kg 27,00
křemičitý písek, surovina elementární tok kg 253,10
soda (Na2CO3) meziprodukt kg 62,80
síran sodný (Na2SO4) meziprodukt kg 3,20
vysokopecní struska meziprodukt kg 6,50
amoniak (NH3) meziprodukt kg 0,30
hydroxid sodný (NaOH 50%) meziprodukt kg 21,40
maziva meziprodukt kg 0,662
chladící voda elementární tok m³ 1,70
elektrická energie ze sítě (Švýcarsko) elementární tok Kw·h 291,00
motorová nafta (výroba) meziprodukt kg 0,14
palivo (celkové spalování) meziprodukt kg 152,4
Výstup
duté bílé sklo meziprodukt kg 1 000,00
odpadní voda meziprodukt m³ 1,68
odpad z výroby dutého skla meziprodukt kg 4,44
zvláštní odpad z výroby dutého skla meziprodukt kg 0,65



PŘÍKLADY KATEGORIÍ DOPADU

Kategorie dopadu ze vstupu Kategorie dopadu z výstupů
Čerpání abiotických zdrojů Globální oteplování

Čerpání biotických zdrojů Poškozování stratosférického ozonu 

Využívání území Acidifikace

- tlak na využívání půdy  Tvorba fotooxidantů

- degradace životně důležitých funkcí Toxicita 

- snižování biodiverzity Eko-toxicita

Eutrofizace

SETAC-Europe: Second Working Group on LCA (Udo de Haes et al, 1999)



GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Všechny látky, které způsobují změnu radiace a následně oteplování planety patří do kategorie dopadu globální oteplování.

Příklady látek způsobujících globální oteplování:

NÁZEV
CHEMICKÝ
VZOREC

CHARAKTERIZAČNÍ
FAKTOR

Oxid uhličitý CO2 1
Oxid dusný N2O 296
Metylen chlorid CH2Cl2 8,7
CFC-11 CCl3F 4750
Metan CH4 23
…

Indikátor kategorie
Indikátorem kategorie na úrovni středního bodu je schopnost 
látky zadržet tepelnou energii.

Radiační účinnost skleníkového plynu je bilance mezi dopadem a zpětným odrazem záření do vesmíru vztažená na plochu 
země za sekundu.

Ekvivalent kategorie: kg CO2 ekv.



POŠKOZENÍ OZONOVÉ VRSTVY

Troposféra – od povrchu země do výšky cca 10 km.
Tropopauza
Stratosféra – 50 km, její součástí je ozonosféra (24 km) s relativně vysokou 
koncentrací O3. Ozonosféra chrání Zemi před nebezpečným UV-B zářením –
vlnová délka 280 – 320 nm.

Chemická látka ChF

CCl4 Tetrachlormetan 1,23

CH3Br Metylbromid 2,3

CFCl3 CFC-11 1

CClF2Br HALON-1211 9

CF3Br HALON-1301 10,5

C2F4Br2 HALON-2402 11

C2F3Cl3 CFC-113 0,59Indikátor kategorie: Schopnost látky rozkládat 
molekulu ozonu.

Přirozený rozklad O3
- CH4
- N20
- sl. CL,CH3Cl
- sl. Br, CH3Br

Lidská činnost
- NOx
- ClOx
- BrOx
- Halogen. uhlovodíky

Ekvivalent kategorie: CFC11 ekv.



ACIDIFIKACE

Látky, které jsou příčinou acidifikace:

Oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOx, anorganické kyseliny, sirovodík H2S, čpavek NH3 a amonné ionty.
SO2 + H2O         H2SO3 2H+ + SO3

2-Příklad reakce:

Acidifikace je proces okyselování půd nebo vod
způsobený nárůstem koncentrací vodíkových iontů.
(kyselá srážková voda – pH menší než 5,6)

Kyselinotvorné látky s vodou disociují a uvolňují do
prostředí H+ ionty, které uvolňují kationy ze sorp-
čního komplexu půd a ochuzují tak půdu o živiny.

Zdroje: spalování fosilních paliv, doprava, průmysl.

Ekvivalent kategorie: SO2 ekv. 



Poskytuje komplexní pohled na životní cyklus výrobku (porovnávání funkce nikoliv 
produktů)

Identifikuje fáze s největším příspěvkem k poškození životního prostředí

Identifikuje příležitosti pro zlepšení.

Výsledky LCA lze využít při návrhu nových výrobků 

Pomáhá identifikovat rozdíly mezi alternativami

Podporuje environmentální rozhodování.

Je základním pilířem udržitelného rozvoje

VYUŽITÍ METODY LCA
LCA je jediným nástrojem, který posuzuje environmentální dopady produktu v průběhu jeho celého životního cyklu.
LCA proto může sloužit k identifikaci možností zlepšení posuzovaného produktu ve všech jeho stádiích od těžby surovin až
po jeho odstranění.
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UMOŽŇUJE POROVNÁNÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ, ZAJIŠŤUJÍCÍCH STEJNOU FUNKCI

Projekt SPII2f11697
Porovnání různých druhů nápojových obalů v ČR metodou LCA 
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Výsledky diplomové práce studenta ČVUT v Děčíně

ZABRAŇUJE PŘESUNU ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ Z JEDNÉ FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU DO JINÉ
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POSKYTUJE PODPORU PRO ROZHODOVÁNÍ NA MIKROEKONOMICKÉ, STEJNĚ JAKO NA MAKROEKONOMICKÉ
ÚROVNI

Nápojové obaly, recyklace ledniček, recyklace autovraků

UMOŽŇUJE ROZLIŠOVAT MEZI INFORMACÍ, KTERÁ JE DŮLEŽITÁ PRO OBJEKTIVNÍ KVANTIFIKACI A TOU, KTERÁ JE
SPÍŠ PŘEDMĚTEM POLITICKÝCH PRIORIT A SOCIÁLNÍCH VÝBĚRŮ

Podíl průmyslu nápojových obalů v roce 2007 na celkovém zatížení životního prostředí ČR v roce 2007 se pohyboval od
0,032% (BSK5) do 4,268% (bauxit).



STUDIE POSOUZENÍ DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VÝROBĚ NÁPOJOVÝCH KELÍMKŮ
O OBJEMU 0,5 L Z RŮZNÝCH DRUHŮ PLASTŮ (PP, PET, PS) A TZV. BIOPLASTU (PLA)

PLASTOVÝCH

Ilustrační foto

ZADAVATEL STUDIE: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR



SCHÉMA ŽIVOTNÍHO CYKLU
PLASTOVÝCH KELÍMKŮ

TĚŽBA SUROVIN

VÝROBA GRANULÁTU

TVAROVÁNÍ KELÍMKŮ

VÝROBA FÓLIE

UŽITÍ KELÍMKŮ

KONEC ŽIVOTNÍHO CYKLU

SKLÁDKOVÁNÍENERGETICKÉ VYUŽITÍ MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

PŘÍPRAVA SMĚSI

ODPAD Z VÝROBY

PP

PS

PET

PLA

ILUSTRAČNÍ FOTO

ILUSTRAČNÍ FOTO
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VÝSLEDKY KATEGORIÍ DOPADU

Z grafů vyplývá, že ve třech posuzovaných kategoriích dopadu (GWP, POCP, AP)  má nejvyšší dopady polystyrenový kelímek, ve 
dvou (ODP, EP) kelímek z kyseliny polymléčné. 

Toto jsou však výsledky pouze části životního cyklu v rozsahu od těžby surovin po brány závodu.

Teprve posouzení celého životního cyklu, v tomto případě plastových kelímků poskytne komplexní odpověď na které lze 
stavět další postupy a rozhodování.



PLASTOVÉ OBALY

separovaný sběr - žlutý kontejner

recyklace spalování skládkování

komunální odpad

spalování skládkování

littering

degradace plastů -mikroplasty recyklace

energie

re-granulát

účinky na zdraví lidí a ekosystémů 
nejsou známé

energie

re-granulát

skládkování

KONEC ŽIVOTNÍHO CYKLU PLASTOVÝCH OBALŮ

Nezahrnutí konce 
životního cyklu do 
studie LCA může 
její výsledky 
výrazně zkreslit
a nasměrovat tak 
další kroky 
chybným směrem.

V případě LCA je nezbytná i odpověď vědy/výzkumu na řadu otázek týkajících se dopadů na životní prostředí. Tam kde 
nezná odpověď věda, nezná ji ani LCA. 



ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Posuzování životního cyklu je velmi významný analyticko-informační nástroj, který umožňuje zjistit a posoudit
dopady vybraného produktu, resp. produktového systému na životní prostředí v průběhu celého produkčního,
uživatelského a odpadového systému.

Žádný jiný nástroj takto komplexní pohled na posuzovaný produkt neposkytuje. Díky tomu význam LCA pro
podporu rozhodování ve státním i soukromém sektoru neustále stoupá.

Tuto skutečnost reflektuje i vývoj skupiny norem ISO 14040 a dalších v rámci ISO 14000. Metoda LCA se stala
organickou součástí například norem ISO 14025 Environmentální značení typu III (EPD) a ISO 14045 Eko-efektivita
produktu.
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