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Abstract: Life Cycle Assessments for the waste collection and recycling systems of 

beverage packaging. This paper presents the results of a study aimed at assessing the 

environmental impacts associated with the beverage packaging waste system (glass, 

plastics, paper) from their pick up at collection points to the phase of compensation for 

the primary raw materials, other raw materials or energy used during the recycling of 

the beverage packaging waste. The study results show the many environmental 

advantages of a system for collecting and recycling beverage packaging waste. High 

savings were found especially in energy consumption in all evaluated subsystems. 

Similar results also yielded calculations of indicator categories results.  
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ÚVOD  

 

Dlouhodobě diskutovaným problémem je smysluplnost separovaného 

sběru obalových odpadů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EHS 

o obalech a obalových materiálech, která dala základ vzniku kolektivních 

systémů v celé Evropě, vycházela z předpokladu, ţe materiálové vyuţití 

obalových odpadů znamená environmentální přínosy. Tento předpoklad prověřil 

projekt, jehoţ zpracování iniciovala akciová společnost EKO-KOM. Projekt 

vycházel z poţadavku zadavatele na posouzení environmentálních dopadů 

systému sběru a recyklace obalových odpadů (sklo, plast, papír), obsaţených v 

komunálních odpadech. Jeho cílem bylo získat komplexní přehled o dopadech 

systému na ţivotní prostředí a posoudit, zda jsou dopady spojené se současným 

materiálovým a energetickým vyuţíváním odpadních obalů niţší neţ dopady 

systému, který pro výrobu produktů vyuţívá pouze primární surovinu. 

 

 

 

 

mailto:marie.ticha@iol.cz
mailto:bohumil.cernik@centrum.cz


362 

METODIKA  

 

Pro účely projektu byla zvolena metoda LCA – Posuzování ţivotního 

cyklu, rámcově zakotvená v normách ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO 

14044, která jako jediná bere v úvahu celý ţivotní cyklus produktu od 

vyzvednutí suroviny na jeho výrobu ze země, po uloţení odpadu po skončení 

ţivotnosti produktu zpět do země. Jako funkční jednotka bylo zvoleno 

nakládání s 1 tunou obalového odpadu (sklo, plast, papír) obsaţeného v 

tříděném odpadu obcí a v ţivnostenských odpadech. 

Hranice systému byly stanoveny tak, aby zahrnovaly vyzvednutí odpadu 

z nádob na separovaný sběr (včetně těchto nádob), jeho svoz, třídění a úpravu 

aţ do stadia, kdy druhotná surovina vstupuje do další fáze jako plnohodnotná 

náhrada primární suroviny.  

Obecné schéma hranic systému graficky znázorňuje obrázek 1. Systém A 

představuje sběr a třídění obalového odpadu, jeho úpravu a vstup do výroby v 

podobě skloviny, případně granulátu nebo papíru, systém B je vůči systému A 

inverzní a představuje těţbu primární suroviny, její úpravu a zpracování do fáze 

srovnatelné se vstupem druhotné suroviny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1:  Schéma hranic systému nakládání s obalovým odpadem 
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Další stadia ţivotního cyklu bylo moţné vynechat, aniţ by došlo k 

ovlivnění výsledků vzhledem k tomu, ţe cílem studie bylo posoudit 

environmentální dopady spojené s druhotnou surovinou, nikoli ţivotní cyklus 

konkrétního produktu. Obdobným způsobem byla řešena část odpadu ze 

separovaného sběru, určená k energetickému vyuţití. 

 

 

VÝSLEDKY  
 

Ve fázi inventarizační analýza byly popsány materiálové a energetické 

vstupy spojené s výrobou nádob, lisovacích kontejnerů a pytlů, s provozem lisů 

a lisovacích kontejnerů a se sběrem, svozem a tříděním odpadních obalů. 

Kromě těchto údajů byly získány i údaje týkající se zpracování druhotné 

suroviny, včetně skládkování a spalování odpadu. Inventarizace materiálových a 

energetických vstupů respektovala jednotlivé reálné toky materiálu a energie v 

systému EKO-KOM v roce 2008. Na jejich základě byly pomocí software a 

databáze firmy Boustead Consulting Ltd. vypočteny výsledky inventarizační 

analýzy v kategoriích spotřeba paliv a skrytá energie materiálu (tab. 1), spotřeba 

surovin, vody, emise do ovzduší, do vody a pevný odpad. 

 
Tab. 1:  Spotřeba paliv a skrytá energie materiálu 

 

Palivo & skrytá 

energie materiálu 

Sklo Plast Papír 

Obce Živnosti Obce Živnosti Obce Živnosti 

(kg / FJ) 

Ropa -19,58 -23,40 -659,91 -639,57 -123,92 -46,57 

Zemní plyn -101,53 -93,71 -332,41 -425,15 -178,12 -107,59 

Uhlí -31,28 -32,56 -100,36 145,17 69,29 -5,70 

Metalurgické uhlí -1,90 -2,30 3,10 2,00 2,01 1,26 

Lignit -0,01 0,00 -0,50 -0,30 -1,08 0,00 

Rašelina 0,00 0,00 -0,50 -1,64 -0,07 -0,05 

Dřevo -2,11 -2,22 0,28 0,00 -1766,90 -2449,94 

 
Vysvětlivky: Obce – tříděný odpad obcí; Ţivnosti – ţivnostenské odpady 

 

Pro výpočet kategorií dopadů byly výsledky inventarizační analýzy 

převedeny na společné jednotky (ekvivalenty kategorie dopadu) a seskupeny 

uvnitř kategorií dopadu. Tímto způsobem byly provedeny výpočty indikátorů 

kategorií dopadů globální oteplování (GWP), poškození ozonové vrstvy (ODP), 

acidifikace (AP), eutrofizace (EP) a tvorba fotooxidantů (POCP). Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 2.  
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Tab. 2:  Výsledky indikátorů kategorií dopadů podle metodiky LCIA CML 2007 

 

Výsledek 

indikátoru 

kategorie 

Sklo Plast Papír 

Obce Živnosti Obce Živnosti Obce Živnosti 

GWP kg 

CO2ekv. 
-5,66E+02 -5,50E+02 -1,96E+03 -6,56E+02 -1,07E+03 -1,53E+03 

ODP kg 

CFC11ekv. 
-9,59E-08 -2,80E-07 -3,49E-04 -8,01E-04 -8,54E-05 -1,93E-03 

AP kg 

SO2ekv. 
-4,46E+00 -4,35E+00 -2,40E+01 1,77E-01 -8,05E+00 -9,87E+00 

POCP kg 

C2H4 ekv. 
-3,35E-01 -3,61E-01 -1,58E+00 -1,14E+00 -6,59E-01 -5,09E-01 

EP kg 

PO4
3-

 ekv. 
-3,41E-01 -3,56E-01 -1,08E+00 -2,72E-02 -4,88E-01 -5,32E-01 

 
Vysvětlivky: Obce – tříděný odpad obcí;  Ţivnosti – ţivnostenské odpady 

 

 

DISKUSE 

 

Výsledky studie prokázaly významné úspory (záporné hodnoty) ve 

spotřebě energie (tab. 1), surovin (především písku, vápence, chloridu sodného 

a dusíku), vody a sníţení emisí znečišťujících látek do ovzduší a vody (tab. 2). 

Analýzou systému sběru a recyklace obalových odpadů bylo zjištěno, ţe fáze 

sběr, svoz a třídění obalových odpadů, jejich materiálové vyuţití a odstranění 

vyţadují vstupy energie a materiálu a produkci emise do ţivotního prostředí, 

zatímco náhrada primární suroviny vstupy a výstupy výrazně šetří. 

Z analýzy rovněţ vyplynulo, ţe rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými 

subsystémy zahrnujícími odpadní toky od občanů (obce) a ze ţivností nejsou, s 

výjimkou odpadů plastů, významné. Zde se projevily rozdíly ve sloţení odpadů 

plastů z obou zdrojů. Zatímco v separovaných plastech od občanů převaţují 

PET obaly, v odpadech z obchodů a dalších ţivností dominují polyetylénové 

fólie. Roli hraje i ta skutečnost, ţe odpady pocházející ze ţivností jsou většinou 

jakostnější, zatímco nádoby na separované plasty obsahují mnoho nečistot, 

které nejsou dále materiálově vyuţitelné.  

V roce 2008, pro který byla analýza ţivotního cyklu provedena, prošlo 

systémem EKO-KOM, a. s. 465 979 t odpadů papíru, 114 437 t odpadů plastů a 

128 346 t skleněných střepů, a to jak od občanů, tak i ze ţivností. Z výsledků 

studie proto vyplynulo, jak velký efekt ve srovnání s ČR provoz systému EKO-

KOM, a. s. představuje. Celkové úspory energie v systému EKO-KOM, a. s. 

dosahují 21 300 TJ/rok, tedy více neţ 1 % celkové spotřeby primárních 

energetických zdrojů ČR. V případě globálního oteplování přispívá systém 

EKO-KOM, a. s. ke sníţení emisí o 0,9 mil. t CO2 ekv., coţ tvoří 0,6 % 

celkových emisí skleníkových plynů v ČR. 
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ZÁVĚR 

 

Studie LCA potvrdila environmentální výhodnost systému nakládání s 

odpadním sklem, plasty a papírem z tříděného odpadu obcí a z ţivnostenských 

odpadů. Je tedy environmentálně přínosné zvyšovat toky obalových odpadů 

směřující k materiálovému vyuţití a náhradě primárních surovin, a to nejen z 

obecních, ale i z ţivnostenských zdrojů. 
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