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Abstract: The research on degradation of plastic bags available on the 
Czech and Polish market 

The research reflects the introduction of new polymers, the so-called 
environmentally-friendly. Seven plastic bags available in chain stores on the 
Czech and Polish market and labelled as 100% degradable and certified as 
compostable are tested in this experiment. In the first experiment the sieve of the 
content of the plastic boxes through sieve with holes of the size of 2 mm is 
undertaken after 12 weeks. The rest of the plastic bags from the remaing part 
shall be cleaned and dried. The same method shall be used with the tested 
samples from second and third experiment. 

Klíčová slova: biodegradace, biodegradabilní plasty, laboratorní podmínky, 
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ÚVOD 

V poslední době na světě významně roste produkce a používání umělých hmot. 
„Jejich globální použití představuje více jak 200 mil. tun ročně a roční nárůst se 
pohybuje přibližně kolem 5 %. (SIRACUSA et al. 2008)“ Dynamický nárůst 
produkce umělých hmot je úzce svázán s jejich každodenním používáním a s 
jejich širokou škálou využití. Důvodem jejich masivního využívání je jejich 
odolnost proti vlivům prostředí, nízké pořizovací náklady a snadná manipulace. 
Bohužel nárůst produkce syntetických hmot způsobuje zároveň nárůst produkce 
odpadů z nich vznikajících, přičemž většina syntetických polymerů je v běžných 
podmínkách životního prostředí nerozložitelná. Podle údajů z roku 2008 je na 
skládkách ukládáno 40 % z celkové produkce polymerových materiálů (TAN et 
al. 2008). 

Zmíněná stabilita používaných umělých hmot, která je brána jako pozitivní 
vlastnost v době svého využití, se tak stává vlastností negativní v okamžiku, kdy 
se tento produkt stane odpadem. Klasické umělé hmoty jsou velice obtížně 
rozložitelné ve volném životním prostředí a i na skládkách odpadů setrvávají po 
mnoho let.  
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Kromě klasických přístupů k řešení nakládání s odpady, jako je podpora 
recyklace a termického zpracování odpadů, se v poslední době společnosti 
zaměřily na vývoj a produkci polymerů, které se v životním prostředí rozkládají 
rychleji, popř. úplně. Vedle klasických polymerů (PE, PET, PP aj.), se tak dnes 
používají plastické hmoty s přídavkem TDPA (Totally Degradable Plastic 
Additives) a d2w a rovněž zcela rozložitelné plasty, založené na kyselině 
mléčné, popř. rostlinných škrobech.  

Tento článek pojednává o probíhajícím experimentu, jehož cílem je ověření 
rozložitelnosti běžně dostupných nákupních plastových tašek, u kterých to jejich 
distributoři reklamují. 

 
 

METODIKA 

V rámci tohoto pokusu je testováno sedm plastových tašek, které jsou dostupné 
v různých obchodních sítích na českém a polském trhu a zároveň jsou 
označené jako 100 % rozložitelné nebo jsou certifikovány jako 
kompostovatelné. Jedná se o obalové materiály, které jsou vyrobeny z HDPE a 
smíchány s aditivem TDPA, dále tašky vyrobené z polyethylenu s přídavkem 
pro-oxidantů (d2w) a další certifikované, jako kompostovatelné. Osmým, 
slepým, vzorkem je celulózový filtrační papír (CFP). Tento vzorek má ověřit 
potenciál biologického rozkladu v testovaném prostředí. Výzkum je realizován v 
podobě tří pokusů.  

První pokus probíhá v laboratorních podmínkách v laboratořích na 
Mendelově univerzitě v Brně. Výchozími podklady pro tuto část experimentu 
jsou normy ČSN EN ISO 20 200: Plasty – stanovení stupně rozkladu plastu za 
simulovaných podmínek kompostování v laboratorním měřítku a normy ČSN 
EN 14 806: Obaly – předběžné hodnocení rozpadu obalových materiálů v 
modelových podmínkách kompostování v laboratorním měřítku. Postupy a 
požadavky uvedené v těchto normách, byly modifikovány dle potřeb a možností 
výzkumu.  

Další část výzkumu, se týká rozpadu obalových materiálů pomocí 
poloprovozní zkoušky aerobního kompostování při definovaných podmínkách. 
Výchozím podkladem pro tento pokus je norma ČSN EN 14 045: Obaly – 
hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky zaměřených zkoušek 
při definovaných podmínkách kompostování. 

Poslední část výzkumu je prováděna v reálných podmínkách na Centrální 
kompostárně Brno a.s. (dále jen CKB), jejímž vlastníkem a provozovatelem je 
společnost SITA CZ a.s. „Společnost SITA CZ a.s. provozuje moderní 
technologie na zpracování odpadů a poskytuje komplexní služby v odpadovém 
hospodářství spolu se sociálními a ekologickými závazky udržitelného 
rozvoje.“(www.sita.cz) 
 
 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Průběh pokusu v laboratorních podmínkách probíhá následujícím způsobem. 
Laboratoře se nachází na Ústavu aplikované a krajinné ekologie na Mendelově 
univerzitě v Brně. Použitá metoda hodnotí stupeň rozkladu plastových tašek v 
podmínkách simulujících intenzivní kompostovací proces. Použitá pevná živná 
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půda se skládá ze syntetického odpadu naočkovaného kompostem z CKB. 
Složení substrátu, použitého v tomto pokusu, bylo oproti normě ČSN EN ISO 20 
200 modifikováno. Tato modifikace byla provedena z důvodu přiblížení se testu 
k reálným podmínkám a vychází z průzkumu měsíční produkce biologicky 
rozložitelných odpadů v sedmi rodinách. Složení syntetického odpadu je 
následující (v % suché masy): 51 % kompost (3 měsíční dozrálý kompost z 
CKB), 4 % piliny, 44 % biologicky rozložitelný odpad z domácností a 1 % 
glukóza. Jednorázové plastové tašky byly rozřezány na rozměry 25 x 25 mm. Z 
hmotnosti celé plastové tašky byl navážen 7 g vzorek. Takto připravený materiál 
byl smíchán s vlhkým syntetickým odpadem a následně byl umístěn do 
polypropylenového reaktoru. Aerobní rozklad probíhá v sušárně (typ ECOCELL 
22) s cirkulací vzduchu při konstantní teplotě 58±2 °C. Maximální doba trvání 
zkoušky bude 90 dní, jak je stanoveno v normě. V průběhu této doby jsou 
vzorky pravidelně promíchávány, provzdušňovány a je kontrolována jejich 
správná vlhkost a teplota. 

Další část experimentu probíhá v domácích zahradních kompostérech 
umístěných v areálu Mendelovy univerzity v Brně. Ve čtyřech kompostérech, 
každý o objemu 290 dm

3
, je kompostována směs čerstvě posečené trávy a 

dřevěných hoblin. Do každého kompostéru byly následně umístěny dvě 
vzorkovnice obsahující zvážené plastové tašky a filtrační papír sloužící jako 
slepý vzorek. 

Metodika experimentu vychází z modifikované normy ČSN EN 14 045 a z 
normy ČSN 46 5735. V průběhu kompostovacího procesu jsou v kompostérech 
pravidelně sledovány teplota, vlhkost, obsah kyslíku, pH, elektrická konduktivita 
(EC) a obsah celkově rozpuštěných látek (TDS). Z důvodu zjištění možného 
negativního ovlivnění kvalitativních parametrů kompostu byla před započetím 
experimentu provedena chemická analýza vstupního materiálu. Po ukončení 
pokusu bude následně provedena chemická analýza kompostu, jejíž výsledky 
budou porovnány s hodnotami vstupního materiálu. V rámci chemické analýzy 
budou stanovovány koncentrace Cd, Cr, Cu, Hg, Pb a Zn. Délka experimentu je 
stanovena na 12 týdnů. 

Třetí pokus, kompostování jednorázových plastových tašek v reálných 
podmínkách, probíhá na CKB. „Společnost CKB je provozovatelem regionálně 
významného zařízení k využívání bioodpadů pro Jižní Moravu. Kompostárna 
slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) z Brna i jeho 
okolí a nabízí všem obyvatelům, obcím, firmám i drobným živnostníkům 
možnost navážet vytříděný bioodpad a pomoci tak vracet organické látky do 
koloběhu látek v přírodě. Kompostárna je významným producentem kvalitních 
organických hnojiv a substrátů. V kompostárně je realizované řízené intenzivní 
kompostování s provzdušňováním. V provozu je 12 samostatně ventilovaných 
žlabů o rozměrech 6 x 36 m. Technologické zázemí kompostárny představují, 
mimo jiné, mobilní zařízení pro drcení biomasy (drtiče, štěpkovače), nakladače, 
homogenizér, bubnové síto, traktory aj.“ (www.sita.cz) 

Kompletní plastové tašky byly umístěny do rámů. Tyto rámy si autoři článků 
navrhli a vytvořili sami. A následně do těchto rámů byly vloženy jednorázové 
plastové tašky. Takto vytvořené vzorky byly umístěny do kompostové zakládky 
ve výšce 1 m od vrchní strany kompostové zakládky a 1,5 m od spodní strany 
této zakládky. Rozměry krechtu, do kterých je umísťována kompostová 
zakládka, jsou 6 x 36 m a jeho výšky je cca 2,5 m. Doba pokusu se odhaduje v 
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těchto podmínkách na 12 týdnů. Vzorky jsou pravidelně vizuálně kontrolovány 
každých 14 dní, při těchto kontrolách jsou zaznamenávány případné vzhledové 
změny. V souvislosti sledování povětrnostních podmínek na CKB byla podána 
žádost na ČHMÚ pobočka Brno-Tuřany o výpis průměrné denní teploty a úhrnu 
srážek v dané oblasti za inkriminované období, a to za účelem analýzy 
případného vlivu počasí na kompostovou zakládku a rozklad jednorázových 
plastových tašek. 

 
 

VÝSLEDKY 

Všechny vzorky byly před zahájením pokusů fotograficky zdokumentovány, 
cílem je vizuální porovnání těchto vzorků po ukončení pokusu. Obchodní sítě, v 
kterých jsou dostupné tašky, označované jako 100% rozložitelné nebo 
biologicky rozložitelné a nebo kompostovatelné nejsou v příspěvku jmenovány, 
protože jejich identifikace je irelevantní pro realizovaný pokus. Pokusy nebyly 
nikým zainteresovaným placeny. Důraz byl kladen na zjištění, zda tašky jsou 
rozložitelné v příslušném prostředí či nikoliv. 

Po uplynutí stanovené doby 12 týdnů v laboratoři, kompost z každého 
polyethylenového reaktoru se proseje sítem velikostí otvoru 2 mm a z frakce 
větší než 2 mm (nadsítné frakce) se shromáždí zbytky obalového materiálu. Ty 
se následně očistí od kompostu, pokud bude zapotřebí umyjí se ponořením do 
deinonizované vody a na konec se v sušárně vysuší do konstantní hmotnosti. 
Výsledná hmotnost se zaznamená pro výpočet stupně rozpadu (procentuální 
úbytek materiálu). Stupeň rozpadu se bude stanovat pro každý reaktor zvlášť. 

Po ukončení experimentu v zahradních kompostérech budou vzorky 
obalových materiálů očištěny deionizovanou vodou a vysušeny při teplotě  
105 °C do konstantní hmotnosti. Následně budou vzorky zváženy a naměřené 
údaje budou porovnány se vstupními daty. Výsledkem bude procentuální 
úbytek hmotnosti testovaného vzorku. 

Jestliže ve skutečných podmínkách (CKB) nedojde u zkoušených tašek po 
12 týdnech k úplnému rozpadu, provedeme vizuální posouzení (analýza 
konzistence a tloušťka materiálu, změna zabarvení, eroze materiálu (díry, 
tunely) a známky lokálního rozpadu).  
 
 

DISKUSE 

Pokusy stále probíhají a budou ukončeny na jaře 2012. Na základě 
senzorických zjištění můžeme konstatovat, že u filtračního papíru ve všech 
třech případech byl zaznamenán částečný nebo úplný rozklad, což potvrzuje 
přítomnost vhodných podmínek pro rozklad biologicky rozložitelných látek.  

Tašky, které jsou certifikované jako kompostovatelné, prokazují počáteční 
znaky rozkladu. Polyethylenové tašky obsahující aditiva, zatím nevykazují 
žádné zásadní vizuální změny ani úbytek objemu či hmotnosti. Jelikož je 
testování v počáteční fázi, není možné publikovat bližší výsledky a 
konstatování. 

Podobný laboratorní pokus byl proveden v roce 2010 paní profesorkou 
Żakowskou v Polsku na institutu COBRO – Centralny Ośrodek Badawczo –
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Rozwojowy Opakowań, který byl publikován v časopise TWEORZYWA 
SZTUCZNE i Chemia – pod názvem „Oxy – biodegradowalne dodatki do 
opakowań”. V laboratorních podmínkách kompostování se rozkládalo 10 
vzorků, konkrétně se jednalo o 6 nákupních tašek (2 x TDPA, 4 x 
biodegradabilní), 2 kelímky od jogurtu (PLA) a fólie (PLA) dostupné na polském 
trhu. Hodnocení rozkladu bylo provedeno dle normy PN-EN 14806:2010. 
Všechny výrobky z PLA a biodegradabilní tašky se rozložily z 98-100 %. 
Rozklad tašek z materiálu s přídavkem aditiva TDPA činil 0 % (ŻAKOWSKA 
2010). 

Další výzkum byl proveden v roce 2007. Výsledky byly zveřejněny v 
časopise Polymer trstiny v článku „Biodegradbility of polylactide bottles in real 
nad simulated compostin conditions“, autory KALE et al. (2007). Byla provedeno 
hodnocení biodegradace biodegradabilních plastových materiálů (PLA lahve) v 
laboratorních podmínkách dle standartu ASTM D5338 a ISO 14885-1. Výsledky 
byly srovnány s pokusem, který proběhl v reálných podmínkách. V obou 
pokusech byl zaznamenán podobný stupeň rozkladu kolem 80 %. Podrobnosti 
o průběhu pokusu jsou uvedeny v článku (KALE et al. 2007). 

V roce 2010 byl proveden výzkum „Degradacja wybranych syntetycznych 
poliestrów w warunkach kompostowania przemysłowego: wpływ na właściwości 
kompostu i fitotoksyczność“ publikován v Proceedings of ECOpole. Provedený 
byl rozklad syntetických polyesterů: poly(L-laktyd) (PLA) a alifatický- aromatický 
kopolyester a folie pod názvem Ecoflex. Po 14 dnech rozkladu byla provedena 
analýza kompostu a test fytotoxicity (HERMAN et al. 2010). 

Další informace, které využijeme ve výzkumu k hodnocení a porovnání, jsou 
čerpány z článků „Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych. 
Część I. Podstawowe definice i metody oceny biodegradacji polimerów w 
różnych środowiskach“ a „Metody badania biodegradacji materiałów 
polimerowych. Część II. Techniki eksperymentalne“ publikovaných v časopise 
POLIMERY 2006 a POLIMERY 2007.  

 
 

ZÁVĚR 

„Podle kvalifikovaných odhadů se v českých obchodech ročně zdarma rozdají 
až tři miliardy plastových tašek, což představuje ročně 9000 tun plastů, 
vyráběných z dovážené ropy.“ (BURSÍK 2009) Na základě předpokladu nárůstu 
poptávky po polymerových materiálech je čím dále více pokládána důležitá 
otázka, jak efektivně odstraňovat tento typ odpadů, a to jak z hlediska 
ekonomického, tak i environmentálního. Jedním z možných řešení by mohlo být 
používání biologicky rozložitelných polymerů. Zavádění nových polymerů, tzv. 
„plastů přátelských k ŽP“, je spojeno s výzkumem procesů jejich rozkladu a 
studiem jejich vlivu na životní prostředí. 

Pokus bude nadále pokračovat až do uplynutí stanovené doby. Tašky, které 
jsou dostupné v obchodních sítích v České republice a v Polsku jsou v řadě 
případů zřejmě nesprávně označovány. Může to být zavádějící pro zákazníka, 
který je přesvědčen, že takto označené tašky po zanechání v přírodě se samy 
rozloží bez jakýchkoliv následků pro životní prostředí. 
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