
Rozlišujeme dva typy vratných lahví:

- Vratné lahve k recyklaci: zálohované, 
pøevážnì plastové lahve, které jsou po návratu 
(napø. do automatu) recyklovány

- Vratné opakovanì používané lahve: 
sklenìné nebo plastové lahve, které jsou 
opakovanì naplnìny, tak jak je v ÈR zvykem

Do poloviny devadesátých let existoval v Èeské republice dobøe 
fungující zálohový systém. Zpìtný odbìr v obchodì pøedstavuje 
výhodný zpùsob jak ušetøit peníze za obaly a za odvoz odpadù. Bìhem 
posledních let se však tento tradièní systém vinou špatné legislativy 
zhroutil. V mnoha obchodech je sortiment ve vratných obalech omezen 
a zákazníci jsou nuceni nakupovat dražší nevratné lahve. V obcích se 
nárùst spotøeby jednorázových obalù projevuje zvýšením nákladù na 
svoz a tøídìní odpadù. Pøechod k používání nevratných obalù se 
projevuje hlavnì zvýšenou produkcí komunálního odpadu. V letech 
1995 - 99 vzrostlo množství nevratných plastikových PET lahví více než 
ètyønásobnì. Drtivá vìtšina tìchto obalù konèí na skládkách nebo v hor-
ším pøípadì volnì pohozena v pøírodì.

V cenì nevratných lahví nejsou zahrnuty veškeré náklady na jejich 
likvidaci. Výrobci, kteøí plní nápoje do tìchto lahví tak pøenášejí zodpo-
vìdnost za sbìr a likvidaci svých obalù na zákazníky a obce. U výrobce, 
který používá vratné lahve, k tomuto nedochází. Protože se mu vìtšina 
lahví vrací zpátky k naplnìní (napø. Dánský systém dosahuje témìø 
100% návratnosti) další externí náklady nikomu nevznikají. To je také 
dùvod, proè vìtšina západoevropských zemí pøijala pro nápojové obaly 
zvláštní ustanovení. (viz. rámeèek)

V Èeské republice platí od zaèátku roku 2002 zákon è. 477/2001             
o obalech. Zákon požaduje, aby prùmysl zajistil recyklaci 45% v Èesku 
prodávaných obalù do roku 2005. Pro nápojové obaly však nejsou žádné 
kvóty recyklace stanoveny. Pozmìòovací návrh Hnutí DUHA (80% míra 
recyklace a opakovaného použití nápojových obalù do roku 2008) nebyl 
schválen. Podaøilo se prosadit pouze pevnou výši zálohy a ustanovení 

2požadující, aby obchody s prodejní plochou vìtší než 200 m , prodávaly 
také vratné lahve.

Studie životního cyklu vratných a nevratných lahví (tzn. posuzující vlivy 
na životní prostøedí od tìžby surovin po jejich recyklaci a likvidaci) se 
shodují v závìru, že vratné lahve jsou pøi kratších dopravních 
vzdálenostech (100 - 300 km) pøíznivìjší než lahve nevratné. Hnutí 
DUHA má k dispozici komplexnì zpracované studie z Dánska, Nìmecka 
a zejména studii zpracovanou pøímo pro podmínky ÈR. Také výsledky 
ménì komplexních studií z Nizozemí i Velké Británie potvrzují výhodnost 
vratných lahví.

Šetrnost vratných lahví k životnímu prostøedí dokazuje napøíklad spotøe-
ba energie. Výsledky studie Natural Resources and Environment 
Committee z USA dokazují, že uzákonìní povinného zálohového 
systému by mìlo za následek 33% snížení energie a paliv používaných 
obalovým prùmyslem (tzn. 0,2% veškeré energie používané v USA). [1] 
K podobným závìrùm došla studie zpracovaná pro vládu Jižní Austrálie, 
která zjistila, že používáním pouze deseticestných vratných lahví oproti 
nevratným lahvím by se v Jižní Austrálii uspoøilo 43% energie používané 
obalovým prùmyslem (0,13% celkové energie používané v Jižní 
Austrálii). [2]

Díky záloze jsou vratné lahve vysbírány od spotøebitelù v mnohem vìtší 
míøe než lahve nezálohované. To vede mimo jiné ke snížení množství 
èerných skládek.

Vratné lahve 
jsou výhodnìjší

Výhody vratných 
opakovanì používaných lahví

Vratné lahve jsou pøíznivìjší pro životní prostøedí

Zákaz nevratných obalù (povinný zá-
lohový systém) - Zákon stanoví, že všechny 
obaly na nápoje musí být zálohovány. Nìkteré 
jsou podobnì jako u nás opakovanì naplnìny, 
jiné se vrací pouze k recykaci (Dánsko, nìkteré 
èásti USA, Kanady a  Austrálie, Izrael). 

Zákonná opatøení k podpoøe vratných 
lahví:

 Vyšší míra recyklace - Pro nápojové obaly 
je stanovená vyšší míra recyklace, než pro 
ostatní obaly (Švédsko).

 Kvóty na množství vratných opako-
vanì použitelných lahví - Zákon vyžaduje, 
aby množství  opakovanì používaných 
nápojových obalù nekleslo pod urèitou mez 
(Portugalsko, Nìmecko).

Daòový systém - Používání obalù je zdanì-
no, pøièemž na jednorázové obaly je uvalena 
vyšší daò než na obaly, které jsou používány 
opakovanì (Belgie, Dánsko, Finsko, Norsko).
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Ceny obalù jsou z roku 1999 a jsou zjištìny pøímo u firem používajících tyto obaly.
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Ani èištìní vratných lahví není takovým problémem, jak bývá nìkdy 
prezentováno. K vymývání lahví se používá roztok hydroxidu sodného o kon-
centraci max. 2% a louhová lázeò se používá opakovanì. Lahve poté procházejí 
sérií èistících výstøikù. Ty jsou také v uzavøeném cyklu, kromì závìreèného 
vymytí pitnou vodou, která se mírnì zneèištìná louhem odvádí do odpadní vody 
k èištìní. Zneèištìní vod je tedy rovnìž minimální. Produkovaná odpadní voda    
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z mytí lahví v nìmeckých pivovarech napøíklad obsahuje 1,8 - 3 kg/m  CHSK, což 
je stejné množství jako v domovní odpadní vodì. [21] Je také velmi pravdìpo-
dobné, že pøi používání vratných lahví se spotøebuje ménì vody než pøi používání 
lahví jednorázových (pøi porovnání celého životního cyklu obalù, kdy zapoèítáme 
i spotøebu vody pøi výrobì a recyklaci obalu). Zpráva pro australský parlament 
uvádí, že láhev absolvující 15 obìhù spotøebuje pouze 1 - 1/3 vody v porovnání     
s jednocestnou alternativou. [22]

Nabídka další literatury: èeská studie životního cyklu sklenìných a PET lahví 
                                      a brožura „Vra�te vratné lahve“ - rádi zašleme
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Schéma vymývací linky typu TERMA D

Pøedmáèení 1. voda 30 - 35°C1

Výstøik a oplach 1. louh 80 - 85°C4

Výstøik a oplach 2. voda 35 - 40°C7

Pøedmáèení 2. voda 40 - 45°C2

Výstøik a oplach 2. louh 75 - 80°C5

Výstøik a oplach 1. voda 20 - 25°C8

Máèení 1. louh 75 - 80°C3

Výstøik a oplach 3. voda 55 - 60°C6

Výstøik a oplach pit. voda 10 - 15°C9
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Poèátkem životního cyklu hliníkových výrobkù jsou bauxitové doly         
v Maïarsku, èi v pralesích daleko mimo Evropu. Z taveniny bauxitu 
(Al O .x H O) a kryolitu (Na AlF ) s pøísadami se obrovskou spotøebou 2 3 2 3 6

energie (171,2 MJ/kg [12]) vyrobí hliník. Výroba produkuje kyselinu 
fluorovodíkovou, která je zodpovìdná za likvidaci životního prostøedí     
v okolí hliníkáren (pro ÈR je nejbližší na Slovensku v Žiaru nad Hronom).

Hliníkové plechovky pak putují do plnírny nápojù a odtud plné do 
prodejny. Pokud si zákazník vybere k zahnání žíznì takto zcestovalou 
plechovku, pøiplatí si kolem 3,12 Kè na 0,5 l nápoje. Protože se hliníkové 
plechovky v ÈR neseparují, skonèí plechovka na skládce.

Systémy vratných lahví vedou k vytvoøení množství nových pracovních 
míst. Nové zamìstnance je potøeba pøedevším u zpìtného výkupu 
lahví. V Nìmecku pracovalo v roce 1998 v návaznosti na obalový 
prùmysl 161 000 zamìstnancù v produkci, plnìní, distribuci a obchodu. 
V té dobì byl podíl vratných obalù v Nìmecku asi 73%. Jestliže by byly 
vratné lahve nahrazeny nevratnými, znamenalo by to ztrátu 53 000 míst. 
A naopak, pokud by byly zakázány nevratné lahve pøineslo by to o 27 000 
míst více. [6] Ve Velké Británii by komplexní zmìna k vratným lahvím pro 
pivo a sycené nápoje vedla k vytvoøení 3 200 až 4 000 pracovních míst 
bìhem tøí let. [7] Pro Èeskou republiku se odhaduje, že zavedením vyšší 
míry recyklace a opakovaného použití nápojových obalù by došlo           
k vytvoøení asi 2000 nových pracovních míst [8]
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Spotøeba materiálù 
pro výrobu 16,5 kg hliníkových plechovek

Na výrobu 1 kg PET (polyetyléntereftalát) granulátu se spotøebuje      
0,64 kg ropy a 0,23 kg zemního plynu. Celková energie potøebná na 
výrobu PET granulátu se pohybuje od 66 do 98 MJ/kg. [10] PET granulát 
slouží k výrobì rùznì barevných pøedliskù ve tvaru zkumavky a hmotnos-
ti kolem 40g (1,5 l PET láhev). Z tìchto zkumavek se po pøevozu do 
plnících linek zahøátím vyfoukne PET lahev. Naplnìné lahve se balí po 
šesti do balíkù a skládají v šesti vrstvách na døevìné palety. Palety            
s nápoji potažené plastovou folií se ze skladù vozí pøímo do obchodù. 
Cena jednoho obalu (1,5 l láhev) se pohybuje od 2,50 Kè do 3 Kè. 70% 
použitých PET lahví skonèí buï ve spalovnì nebo na skládce (v horším 
pøípadì èerné) [11]. Životnost PET lahví je mnohem delší než životnost 
skládek.

Asi 30% použitých PET lahví se daøí vytøídit do kontejnerù, které je tøeba 
svážet na tøídící linky a dotøiïovat. Roztøídìné lahve se slisují nebo pøímo 
drtí na tzv. „PET chipsy“. Recyklace probíhá v SILONu Planá nad Lužnicí. 
Od vypraných PET chipsù se na základì hustoty oddìlí nadrcená PE 
víèka. Z èisté PET drtì se vyrobí textilní støiž, která se používá jako náplnì 
do zimních bund, spacích pytlù, matrací apod. Firma je však schopna 
zrecyklovat pouze cca 25% PET lahví spotøebovaných v ÈR. Znaèné 
množství PET lahví je do Silonu dováženo i z okolních zemí, naopak èást 
èeských PET lahví je odváženo k recyklaci do Nizozemí èi jihovýchodní 
Asie...

Životní cykly vratných a nevratných 
nápojových obalù

Zavedení vratných opakovanì použitelných lahví, bude pro spotøebitele 
ménì nákladné než kdyby se mìly nevrané lahve recyklovat. Interní 
studie kanadských poboèek Coca-Cola a Pepsi-Cola dosvìdèuje,          
že 450 g láhev nápoje stojí o 1/3 ménì ve vratné lahvi. [3] Tento závìr 
potvrzuje také studie Unites States Public Interest Research Group, 
která prokázala, že pivo a limonády prodávané v USA jsou o 20 - 40% 
levnìjší ve vratných opakovanì použitelných lahvích než jejich 
jednocestné ekvivalenty. [4] Marketingový manažer èeské spoleènosti 
Pepsi-Cola/Toma General Bottlers Jakub Kadlec také potvrzuje 
výhodnost vratných obalù pro výrobce nápojù: „To, že pøestáváme 
vratné plastové lahve nabízet, je bohužel špatné i pro nás, protože byly 
ekonomicky výhodnìjší.“[5]

Jednorázové nezálohované PET lahve

Vratné lahve vytváøejí pracovní místa

Vratné lahve jsou levnìjší

Nevratné plechovky

Výroba opakovanì použitelných sklenìných i PET lahví je stejná jako 
u lahví na jedno použití. Láhev však musí být pevnìjší, odolnìjší        
a tedy i tìžší. Záloha motivuje zákazníka obal vrátit zpátky do 
obchodu. Odtud putuje opakovanì použitelná láhev do nejbližší 
plnírny nápojù. Zde se postarají o odetiketování, vymytí a opìtovné 
naplnìní lahve. Takovýchto obrátek mùže vratná sklenìná láhev 
vykonat v prùmìru 40 [17]. Vratná opakovanì použitelná PET láhev 
dokáže vykonat maximálnì 25 obìhù [18], poté je vyøazena 
pøedevším z dùvodu znaèného poškrábání a nepìkného vzhledu.

Opakované použití nápojových lahví je samozøejmì mnohem 
šetrnìjší než jejich rozbití a následná recyklace. Za problematickou 
se považuje pøeprava a vymývání vratných lahví. Naopak výhodou je 
nízká spotøeba surovin a malá produkce odpadù. 

Automobily rozvážející nápoje ve vratných lahvích zásobují nej-
èastìji vìtší poèet menších obchodù, pøièemž plné lahve jsou 
vymìòovány za prázdné. Takto promyšlená logistika zaruèuje, že 
zvýšení spotøeby paliv a produkce emisí není oproti nevratným 
lahvím pøíliš výrazné. Naopak, nevratné lahve mají èasto delší 
transportní trasy, protože jejich èást musí být podle zákona 
recyklována. Svoz obalù z rozestavìných kontejnerù, jejich dotøi-
ïování, lisování a pøeprava k recyklaci vede ke znaènému zvýšení 
dopravy a emisí [19] Napøíklad velká èást PET lahví, vytøídìných        
v ÈR, se recykluje až v jihovýchodní Asii [20]. K dopravní zátìži 
spojené s používáním jednorázových lahví je tøeba pøipoèíst 
neustálé dovážení nových lahví z výrobny do plnírny nápojù.

Sklo se vyrábí tavením smìsi oxidù kovù s oxidem køemièitým (tzv. 
„skláøský kmen“). Pro výrobu skla je nutno tìžit skláøský køemièitý 
písek, vápenec, znìlec a pøipravit z kamené soli tìžkou sodu, 
pøièemž vìtšina surovin se nachází pøímo v ÈR. Znaènou èástí 
skláøského kmene jsou støepy. Jde o støepy z vyrobených zmetkù, 
ale také z hojnì rozmístìných kontejnerù na sklo. Ve sklárnì se 
vyrobené lahve pøemístí na døevìné palety a ty se potáhnou 
plastovou folií. Takto zabalené se lahve pøevezou do plnírny nápojù, 
odkud po naplnìní putují do obchodù a k zákazníkovi. Cena 
jednorázové lahve je samozøejmì mnohem vyšší než cena vratné 
lahve. Po použití skonèí láhev buï ve smìsném odpadu nebo           
v kontejneru na sklo.

Vratné opakovanì plnìné sklenìné lahve 
a PET lahve

Nezálohované sklenìné lahve 
na jedno použití

Nápojové krabice obsahují pøibližnì 75% papíru, 20% plastu a èasto 
i 5% hliníku. Hliník jako mezi vrstva slouží pøedevším k ochranì pøed 
prùchodem kyslíku a prodlužuje tak životnost tekutiny a plast 
spojuje jednotlivé vrstvy. Výrobce nápojových krabic ve své firmì 
vyrobí roli papíru kombinovaného s plastem a popø. i hliníkem. Z této 
role se po pøevezení do stáèírny nápoje složí pøi plnìní nápojová 
krabice. Krabice je velmi lehká a skladná a má tedy znaèný vliv na 
úsporu pohonných hmot pøi pøevozu tekutiny.

Cena jednoho litrového obalu se pohybuje od 1,80 Kè do 4,80 Kè. Po 
použití skonèí odhozený nápojový karton buï ve spalovnì (12% 
nápojových krabic v ÈR) nebo na skládce (v ÈR 84% nápojových 
kartonù) [14]. Na skládku se tak dostává z velké èásti prvotøídní 
dlouhovlákný papír, který je vzhledem ke své biologické rozložitel-
nosti zdrojem dalších problémù.

Nápojové kartony se v ÈR zatím samostatnì netøídí. Záleží však na 
systému jaký daná obec zvolí. V ÈR se recyklují pouze 4% nápojo-
vých krabic [15]. V žimrovické papírnì využívají právì dlouhovláknou 
bunièinu k výrobì lepenky. Dále se krabice recyklují v Novopacké 
recyklaèní lince. Tato technologie však pracuje na principu rozsekání 
nápojových krabic a jejich následného slisování do podoby staveb-
ních desek. [16] V tomto pøípadì se však jedná spíše o druhotné 
zpracování, než o recyklaci.

Nápojové kartony

Populace 

[milión]

Nová pracovní místa:

Poèet 

míst

0.45

1.08

1.30

2.10

3.00

9.20

350

626

700

716

700

4888

Vermont (USA)

Maine (USA)

Jižní Austrálie (Austrálie)

Oregon (USA)

Connecticut (USA)

Michigan (USA)

Stát

Zvýšení poètu pracovních míst zavedením 
povinného zálohového systému

Výsledky zavedení povinného zálohového 
systému v nìkterých amerických státech

Snížení množství 

nápojových 

obalù [%]

Celkové snížení 

množství 

odpadù [%]

Stát

70 - 80

83

76

?

80

77

50 - 85

69 - 77

?

47

35

30 - 35

38

38

19

34 - 65

New York

Oregon

Vermont

Massatchussets

Michigan

Iowa

Connecticut

Maine


