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ABSTRAKT 

Cílem práce je pojednat o vlastním procesu biodegradace biodegradabilních plastů včetně 

faktorů, které její průběh ovlivňují. Zároveň uvádí některé druhy těchto plastů a jejich 

vlastnosti. Nakonec pojednává o způsobech využití jejich odpadu a jejich ekologický dopad.  

ABSTRACT 

The aim of this bachelor theses is to discuss the process of biodegradation occurring with 

biodegradable polymers including factors affecting this process. The theses also introduces 

some types of biodegradable plastics including their properties. At last it discusses waste 

management of these plastics and their ecological impact. 
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CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je pojednat rešeršní formou o biodegradabilních plastech, a to jak o materiálech, 

tak i o metodách jejich degradace pomocí biologických činitelů. Práce vysvětluje pojem 

biodegradace a biodegradabilní plast, uvádí podmínky pro biodegradaci, včetně materiálové 

podstaty plastů tvořící předpoklad pro jejich biodegradabilitu, a dále pojednává 

o biologických činitelích, kteří se na procesu biodegradace podílí.  

 

ÚVOD 

Syntetické polymery jsou díky svým mechanickým vlastnostem, nízké hustotě, chemické 

odolnosti a nízké ceně stále více používaným materiálem. Právě jejich odolnost je ale zároveň 

velkým problémem. I přesto, že je stále více plastového odpadu recyklováno, jeho velká část 

končí na skládkách nebo v mořích, čímž škodí životnímu prostředí. Navzdory snahám odpad 

třídit nebo redukovat není s ním ve spoustě případů nakládáno tak, jak by mělo. Řešením 

tohoto problému by mohly být právě biodegradabilní plasty. [1,2] 

 Využití biodegradabilních plastů zejména na jednorázové výrobky, jako jsou pytle na 

bioodpad, potravinové obaly, nádobí na jedno použití nebo například jednorázové lékařské 

rukavice, by značně snížilo produkci klasického plastového odpadu. Právě proto, ale 

i vzhledem ke stoupajícím cenám ropy, která je vstupní surovinou pro konvenční syntetické 

plasty, světová produkce biodegradabilních plastů roste. [3]  

 Problém ceny ropy řeší plasty vyráběné z biomasy, které ovšem nemusí být vždy 

biodegradabilní, a tak už neřeší problém odpadu. Celková produkce bioplastů v roce 2016 

byla 4 156 000 tun, z toho 964 000 tun byly plasty biodegradabilní, což je asi o 5 % více než 

v předcházejícím roce [4]. Biodegradabilní plasty ale ne vždy řeší problém ceny ropy, neboť 

nemusí být vyrobeny z obnovitelných zdrojů. [5] 
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1 POLYMERNÍ MATERIÁLY 

1.1 Základní charakteristika polymerů 

Polymery jsou makromolekulární látky vzniklé polymerací, což je proces řetězení 

jednoduchých molekul nazývaných monomery do dlouhých řetězců. Makromolekuly obsahují 

především atomy uhlíku, vodíku, kyslíku a dále také dusíku, chloru nebo jiných prvků. Tyto 

atomy jsou v řetězci vázány kovalentní vazbou, naproti tomu jednotlivé řetězce pojí mezi 

sebou slabší sekundární vazebné síly. [1, 6] 

 Polymery můžeme rozdělit do třech základních skupin, a to na termoplasty, termosety 

a elastomery. [1, 6] 

 Termoplasty jsou polymery se slabými sekundárními vazbami, za normálních 

podmínek pevné a houževnaté, které lze opakovaně přivádět do tekutého stavu. Při zvýšených 

teplotách měknou, a tudíž se dají tvářet i recyklovat. Typickým zástupcem termoplastů je 

polyetylen nebo polypropylen. [1, 6] 

 Termosety (také reaktoplasty)  jsou tvořeny prostorově síťovanou strukturou a při 

ohřevu dochází k jejich dekompozici. Není je tedy možné opakovaně zahřívat, a jejich 

recyklace je tak složitá. Za normálních podmínek jsou tvrdé a křehké. Do skupiny termosetů 

patří například epoxidová pryskyřice. [1, 6] 

 Elastomery jsou schopny i za normální teploty značných deformací, aniž by došlo 

k porušení jejich soudržnosti. Mají nízkou teplotu skelného přechodu a jejich recyklace je 

taktéž obtížná. Příkladem elastomeru je například pryž. [1, 6] 

 Na vlastnosti polymerů má vliv jednak jejich typ (termoplast, termoset, elastomer), 

teplota skelného přechodu, struktura (amorfní, krystalická), teplota okolí a rychlost 

zatěžování. [1, 6] 

1.2 Plastový odpad 

Zatímco produkce plastů v Evropě
*
 je poměrně stálá, a to okolo 60 milionů tun ročně, 

produkce plastů ve světě stále roste. Mezi lety 2004 a 20014 stoupla z 225 milionů tun ročně 

na 311 milionů tun ročně, to je o 38 % (obr. 1). [2] 

 Dobrým směrem se vyvíjí zpracování plastového odpadu v Evropě
*
, kde kleslo 

množství skládkovaného odpadu z 12,9 milionů tun v roce 2006 na 8 milionů tun v roce 2014, 

což je o 38 % (obr. 2). [2] 

Nejvíce plastů v Evropě
*
 se spotřebuje v obalovém průmyslu (39,5 %), který je 

následován průmyslem stavebním (20,1 %), automobilovým (8,6 %), elektrotechnickým 

(5,7 %) a zemědělstvím (3,4 %). Zbylých 22,7 % se využije ve zdravotnictví, sportu, na 

domácí spotřebiče nebo na nábytek (obr. 3). [2] 

 

 

                                                 

*
  Evropská unie, Švýcarsko, Norsko 
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Obr. 1: Produkce plastů ve světě a v Evropě
*
 v letech 2004 - 2014 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Porovnání zpracování plastového odpadu v Evropě
*
 v letech 2006 a 2014 [2].  

 
Obr. 3: Využití plastových materiálů v Evropě

*
 v roce 2014 [2]. 
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2 DEGRADAČNÍ PROCESY 

Degradace polymerů je definována jako jakákoli změna fyzikálních nebo chemických 

vlastností působením vnějších vlivů, jako je světlo, teplo, vlhkost, dále působením 

chemického prostředí nebo biologických aktivit, které způsobují štěpení vazeb nebo chemické 

transformace. Tím dochází ke změnám mechanických, optických nebo elektrických vlastností, 

k praskání, změnám barvy či oddělování fází. [7] 

 Degradaci můžeme rozdělit do čtyř skupin podle způsobu její iniciace na 

termodegradaci, fotodegradaci, chemodegradaci a biodegradaci. [7, 8] 

2.1 Termodegradace 

Se zvyšující teplotou prostředí může docházet ke štěpení polymerních řetězců a k jejich 

konformaci (natáčení). To má za následek především sníženou houževnatost, změnu barvy, 

praskání a celkové zhoršení fyzikálních vlastností. [7, 8] 

2.2 Fotodegradace 

Fotodegradaci způsobuje absorpce světelného záření. Ultrafialové záření (od 295 nm do 

400 nm vlnové délky) je zodpovědné za fotolýzu a fotooxidaci. Viditelné záření (od  400 nm 

do 760 nm vlnové délky), stejně jako záření infračervené (nad 760 nm vlnové délky), 

způsobuje ohřev materiálu. [7, 8] 

2.3 Chemodegradace 

Proces chemodegradace probíhá působením chemických látek z okolního prostředí. Čím více 

funkčních skupin polymer obsahuje, tím je k chemodegradaci náchylnější. [7, 8] 

2.4 Biodegradace 

Biodegradace je proces rozkladu organických sloučenin působením živých organismů, jako 

jsou mikroorganismy, hlodavci nebo hmyz. Může probíhat za aerobních podmínek (za 

přítomnosti kyslíku) nebo za anaerobních podmínek (bez přítomnosti kyslíku). Aerobní 

biodegradace může probíhat ve volné přírodě, anaerobní podmínky se vyskytují například na 

dně skládky a kombinace obou se objevuje při kompostování nebo při degradaci v půdě. [7, 8] 

2.4.1 Faktory ovlivňující biodegradaci 

Chemické složení 

V přírodě probíhá degradace makromolekul, jako jsou proteiny, celulóza nebo škrob, pomocí 

hydrolýzy a oxidace. To znamená, že zmíněné přírodní polymery obsahují ve svých řetězcích 

hydrolyzovatelné vazby, například esterové. Naproti tomu konvenční syntetické polymery 

obsahují ve svém hlavním řetězci nejčastěji pouze jednoduché vazby uhlík - uhlík, což brání 

hydrolytickému rozkladu. [5, 7, 9] 
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Další faktor bránící hydrolýze je hydrofobní povaha materiálu, která je dána polaritou 

a tím pádem také chemickým složením polymeru. Odolnost proti hydrolýze a oxidaci je 

ovšem u konvenčních plastů žádoucí a dosahuje se jí pomocí různých aditiv, která pak 

biodegradaci brání. [5, 7, 9] 

 

Morfologie 

Kromě chemického složení polymeru ovlivňuje biodegradaci také jeho morfologie, a to 

zejména krystalinita. Krystalinita je ovlivněna rozvětvením řetězců a to tak, že čím větší jsou 

boční řetězce a čím více a nepravidelněji jsou rozvětveny, tím hůře dochází ke krystalizaci 

polymeru. Pokud polymer obsahuje hydrolyzovatelné vazby, ale má krystalickou strukturu, 

jsou tyto vazby hůře přístupné enzymům, a tudíž jejich biodegradace probíhá pomaleji. 

U polymerů semikrystalických dochází dříve k biodegradaci amorfních oblastí a teprve poté 

k biodegradaci oblastí krystalických. [5, 6, 7, 9] 

Biodegradabilitu ovlivňuje také flexibilita řetězců a molekulová hmotnost polymeru. 

I v případě, že je materiál vysoce krystalický, může být hydrolyticky degradován, jestliže jsou 

jeho řetězce dostatečně flexibilní, aby umožnily přístup vody nebo enzymů. Pokud má 

materiál vysokou molekulovou hmotnost, pak je hůře degradovatelný , protože jeho molekuly 

jsou příliš velké na to, aby mohly být zpracovány pomocí mikroorganismů. [5, 7, 9] 

 

Degradační prostředí 

Degradace polymerů jednoznačně závisí na prostředí, ve kterém probíhá. Prostředí musí 

vykazovat jisté abiotické podmínky, což jsou vlivy neživé přírody, jako sluneční záření, 

teplota, voda nebo půda, které jsou důležité pro správný průběh hydrolýzy a oxidace řetězců. 

Pro každý mechanismus degradace existují jiné ideální podmínky a při podmínkách jiných 

nemusí degradace stejným mechanismem vůbec probíhat. Záleží také na tom, zda je dané 

prostředí vhodné pro výskyt mikroorganismů a v souvislosti s tím také na jejich koncentraci. 

[5, 10, 11] 

2.4.2 Mikroorganismy podílející se na biodegradaci 

Na biodegradaci se podílejí mikroorganismy jako bakterie, plísně, kvasinky nebo některé 

řasy, respektive enzymy, které tyto organismy produkují. Tyto mikroorganismy jsou většinou 

jednobuněčné a v přírodě mají význam rozkladačů. [10] 

Největší význam pro biodegradaci mají prokaryota (jednobuněčné organismy bez járda 

jako bakterie a sinice) heterotrofní, využívající jako zdroj uhlíku organické látky, na rozdíl od 

organismů autotrofních, které jako zdroj uhlíku využívají oxid uhličitý. Dále se dělí podle 

způsobu získávání energie na fototrofní, jež získávají energii ze světelného záření, 

a chemotrofní, jež získávají energii z oxidace redukované látky, a to buď látky anorganické 

(chemolitotrofní) nebo organické (chemoorganotrofní). Podle nezbytnosti kyslíku pro život 

bakterie se dělí na aerobní, což jsou bakterie, pro něž je kyslík nepostradatelný, a anaerobní, 

pro než je kyslík toxický. Rozdělení prokaryotních organismů dle způsobu výživy je 

zobrazeno v tab. 1. [10] 
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Tab. 1: Rozdělení prokaryotních organismů dle způsobu výživy [10]. 

AUTOTROFNÍ HETEROTROFNÍ 

Využívají látky anorganické. 

Uhlík získávají z CO2. 

Energii získávají pomocí oxidace 

organických látek. 

Uhlík získávají z organických látek. 

FOTOTROFNÍ CHEMOLITOTROFNÍ CHEMOORGANOTROFNÍ 

Provádí fotosyntézu. Sirné, vodíkové, železité 

nebo nitrifikační bakterie. 

Saprofyti - využívají 

odumřelou 

organickou hmotu. 

Paraziti - využívají 

živou organickou 

hmotu. 

2.4.3 Proces biodegradace 

Proces biodegradace probíhá pomocí dvou pochodů, a to pomocí depolymerizace aneb štěpení 

a mineralizace. Oba tyto pochody mohou probíhat současně a navzájem se doplňovat. [5, 11] 

Depolymerizace 

Aby mohlo dojít k mineralizaci, musí ve většině případů nejdříve proběhnout depolymerizace, 

což je štěpení polymerních řetězců na kratší oligomery. Tento proces může probíhat jak 

cestou abiotickou, tak i  biotickou. [5, 11] 

Abiotické procesy se uskutečňují pomocí slunečního záření nebo tepla způsobujících 

oxidaci, nebo pomocí vody způsobující hydrolýzu řetězců. Dalším faktorem napomáhajícím 

depolymerizaci mohou být různé nečistoty. [5, 10, 11] 

Biotické procesy jsou uskutečňovány pomocí živých organismů. Jedním ze způsobů 

biotického štěpení je působení extracelulárních enzymů rozkladných organismů, které 

zapříčiní chemodegradaci polymeru. Štěpení řetězců mohou napomáhat také drobní 

živočichové žijící v půdě (roztoči, žížaly nebo dokonce různí hlodavci), kteří narušují povrch 

polymeru, a tím zvětšují jeho plochu, která je poté vystavena dalším degradačním procesům. 

[5, 10, 11] 

Mineralizace 

Mineralizace se realizuje působením enzymů, které jsou obsaženy uvnitř buňky rozkladných 

organismů. Může tedy probíhat jen na dostatečně krátkých oligomerech vzniklých pomocí 

předchozí depolymerizace. Ke štěpení musí dojít, aby mohl polymer projít minimálně 

buněčnou stěnou organismů, za kterou se enzymy nacházejí. Výjimku tvoří polární polymery 

(rozpustné ve vodě), u nichž může docházet k průchodu buněčnou stěnou volnými konci 

jejich řetězců. [5, 10, 11] 

Mineralizací je pak nazýván samotný rozklad organických látek na látky anorganické  

(vodu, oxid uhličitý nebo metan) a na případný organický zbytek. Vznik oxidu uhličitého je 

podmíněn přítomností kyslíku. Při aerobních reakcích, kdy je kyslík přítomen, tedy vzniká 

oxid uhličitý a při reakcích anaerobních, kdy kyslík přítomen není, vzniká metan. Mohou však 

nastat i případy, kdy vznikají obě zmíněné látky. [5, 10, 11] 

Tento proces je uskutečňován oxidací mineralizovaných látek, kde uvolněné elektrony 

jsou zdrojem energie mikroorganismů. [11] 

Celý průběh biodegradace a její význam jako přírodní recyklace je vyobrazen na obr. 4. 
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Obr. 4: Průběh biodegradace. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

3 BIODEGRADABILNÍ PLASTY 

3.1 Objasnění pojmů 

U tématu biodegradabilních plastů se setkáváme se spoustou termínů, jako jsou biopolymery, 

bioplasty, biodegradabilní plasty nebo kompostovatelné plasty, které mohou být snadno 

zaměněny. Proto jsou níže jednotlivé pojmy vysvětleny.  

Biopolymery, jinak také biologické polymery, jsou polymery produkované živými 

organismy. V jejich řetězcích se vždy objevuje kyslík nebo dusík, což umožňuje jejich 

biodegradaci. Mezi biopolymery řadíme polymery přírodního původu jako polysacharidy, 

proteiny a polyestery produkované mikroorganismy. Biopolymery mohou být vytvářeny také 

synteticky z biomolekul nacházejících se v přírodě, které nejsou makromolekulárního 

charakteru. [5] 

Bioplasty jsou polymery vyrobené z obnovitelných zdrojů (mohou a nemusí být 

biodegradabilní) nebo polymery biodegradabilní. Dosahují stejných vlastností (tvrdost, 

průhlednost, odolnost) jako konvenční plasty vyráběné z ropy. [12, 13] 

Degradabilní plasty jsou takové plasty, k jejichž degradaci dochází za specifických 

podmínek. Patří mezi ně například biodegradabilní plasty. [5] 

Biodegradabilní plasty jsou plasty, k jejichž degradaci dochází působením 

mikroorganismů, jako jsou bakterie, houby nebo řasy. Mohou být vyrobeny jak 

z obnovitelných, tak i neobnovitelných zdrojů. Mezi biodegradabilní plasty patří i plasty 

kompostovatelné. [5] 

Kompostovatelné plasty jsou biodegradabilní plasty, které se rozkládají v prostředí 

kompostu a splňují podmínky biodegradability podle ČSN EN 13 432. Při kompostování se 

mění na CO2, H2O, anorganické složky a biomasu. [14] 

3.2 Rozdělení biodegradabilních plastů 

Biodegradabilní plasty (BDP) můžeme rozdělit podle původu na BDP vyráběné 

z obnovitelných zdrojů a na BDP vyráběné z neobnovitelných zdrojů, případně BDP 

kombinované. [3, 12] 

3.2.1 Biodegradabilní plasty z obnovitelných zdrojů 

Mezi BDP na bázi obnovitelných zdrojů patří například: škrob, celulosa, proteiny, sacharidy 

nebo kyselina polymléčná. [3, 15] 

Existují tři základní způsoby výroby BDP z obnovitelných zdrojů, a to: 

1. modifikací biopolymerů (např. škrobové polymery), 

2. polymerizací biogenních (obnovitelného původu) monomerů (např. kyselina polymléčná) 

nebo  

3. pomocí mikroorganismů, které přímo polymery produkují (např. polyhydroxyalkanoáty). 

[3, 15] 
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Škrobové polymery 

Škrob je polymer široce se vyskytující u rostlin jako konečný produkt fotosyntézy. Plodiny, 

z nichž se škrob získává, jsou především brambory, kukuřice a rýže. Ve všech těchto 

rostlinách je produkován ve formě granulí o různé velikosti a složení v závislosti na druhu 

rostliny. Skládá se ze dvou látek, a to z lineární amylózy a hustě rozvětveného amylopektinu. 

Poměr těchto dvou látek je přibližně 1:4. Konstituční jednotka škrobu je schematicky 

znázorněna na obr. 5. Granule jsou částečně krystalické a nerozpustné ve studené vodě. [9, 

15] 

 

Obr. 5: Konstituční jednotka škrobu [5]. 

Molekula škrobu má dvě důležité funkční skupiny, a to hydroxylovou skupinu, 

přístupnou substitučním reakcím, a C-O-C vazbu, která je náchylná ke štěpení. 

K enzymatickému rozkladu škrobu pak může docházet pomocí amylázy, glukosidázy nebo 

obou. [9] 

Teplota skelného přechodu čistého, suchého škrobu je vyšší než teplota jeho tepelného 

rozkladu, tudíž je možné ho zpracovávat jen za nízkých teplot. Může být nicméně 

destrukturalizován plasticizéry jako voda, glycelor nebo sorbitol, které tvoří vazbu 

vodíkovým můstkem s hydroxylovou skupinou škrobu. Poté vzniká termoplastický škrob 

(TPS), který může být za zvýšených teplot a tlaku extrudován. Vlastnosti takových 

škrobových polymerů ovšem nejsou vždy uspokojivé. [3, 15, 16] 

Vlastnosti TPS mohou být vylepšeny jejich smícháním s jinými polymery nebo přidáním 

plniv či vláken. Biodegradabilita takovýchto TPS pak závisí na biodegradabilitě přidaných 

látek, přičemž škrobová část této směsi se rozloží, ale přidané látky se mohou uvolňovat do 

prostředí. Další možností zlepšení vlastností škrobových polymerů je jejich acetylace, kde 

acetylace je substituce acetylové skupiny (CH3CO) za hydroxylovou skupinu škrobové 

molekuly. Takto acetylovaný škrob je více hydrofobní než škrob čistý, má lepší pevnostní 

vlastnosti ve vodním prostředí a může být jednoduše zpracován. [9, 16, 17] 

V současné době jsou škrobové polymery nejvíce využívány v obalovém průmyslu, kde 

je biodegradabilita výhodou zejména u jednorázových obalů. Další využití nachází tyto 

polymery v zemědělství jako mulčovací fólie. [3,16] 
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Kyselina polymléčná (PLA) 

Kyselina polymléčná (zkratka PLA z anglického 'polylactic acid') se vyrábí z kyseliny 

mléčné, která se široce vyskytuje v přírodě. Vzniká například kvašením cukrů nebo škrobů, 

získávaných ze zemědělských plodin, ale může být vyrobena i ze zdrojů petrochemických. 

Kyselina mléčná je chirální molekula existující jako dva optické isomery, a to jsou L-kyselina 

mléčná a D-kyselina mléčná. Molekulová struktura PLA je zobrazena na obr. 6. [5, 11, 15] 

 

Obr. 6: Molekulová struktura kyseliny polymléčné [15]. 

Výroba PLA probíhá dvěma základními způsoby, kterými jsou polykondenzace kyseliny 

mléčné a ring-opening polymerizace laktidů, přičemž mohou být tyto postupy kombinovány. 

Pomocí ring-opening polymerizace vzniká kyselina polymléčná s vyšší molekulovou 

hmotností, než vzniká pomocí polykondenzace. [11, 15] 

Výsledná molekulová hmotnost poté ovlivňuje krystalinitu polymeru, stejně jako ji 

ovlivňuje zastoupení optických izomerů kyseliny mléčné. Pokud je PLA takzvaně opticky 

čistá, tedy pouze z L-monomerů nebo D-monomerů, pak je semikrystalická. Výsledná 

struktura D,L-kyseliny polymléčné je ale amorfní. Krystalinita závisí také na rychlosti 

ochlazování a rychlost degradace s rostoucí krystalinitou klesá. [11, 15, 18]  

K degradaci PLA dochází hydrolytickým štěpením esterových vazeb a následným 

rozkladem mikroorganismy. Rychlost hydrolýzy a tudíž i degradace roste s teplotou, a proto 

je rychlost biodegradace PLA v reálných podmínkách za normálních teplot poměrně pomalá. 

[11]  

PLA je transparentní, bezbarvý termoplast s mechanickými vlastnostmi srovnatelnými 

s konvenčními termoplasty. K jeho výrobě mohou být navíc použita stávající zařízení jen 

s menšími úpravami. Pro zlepšení vlastností může být PLA smíchána například se škrobem, 

polyhydroxyalkanoáty nebo s různými přírodními vlákny. [3, 5, 11] 

PLA se využívá stejně jako škrobové polymery zejména na potravinové obaly nebo 

nádobí a přípory na jedno použití, ale kvůli své nízké maximální operační teplotě (kolem 

45 °C [3]) nemůže být kyselina polymléčná použita na obaly plněné za vyšších teplot. Stejně 

tak v automobilovém průmyslu nachází využití jen na interiérové aplikace. [3, 5] 

V zemědělství může být PLA použita na květináče nebo na kapsle, ze kterých je 

postupně uvolňováno hnojivo. Kyselina polymléčná je využívána i v medicínských aplikacích 

na šrouby či implantáty nebo na struny pro 3D tisk. [3, 19] 
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Polyhydroxyalkanoáty (PHA) 

Polyhydroxyalkanoáty (zkratka PHA) jsou polyestery, které jsou produkovány několika druhy 

bakterií jako jejich zásobní látky. Bakterie vytváří PHA v prostředí s nadbytkem uhlíku a jsou 

konzumovány, jestliže není k dispozici některý z nezbytných prvků pro život bakterie. PHA 

se nachází uvnitř bakterií v jejich cytoplazmě ve formě granulí. [15, 18]   

Průmyslově jsou tyto polymery produkovány způsobem, kdy jsou bakterie vystavovány 

prostředí s nadbytečným množstvím uhlíku, přičemž jeho zdrojem mohou být látky získávané 

například z kukuřičného sirupu, řepného cukru nebo použitého oleje. Právě použitý olej 

využívá technologie Hydal, která byla vyvinuta týmem prof. Ivany Márové z VUT, při níž 

bakterie konzumují odpadní olej a přeměňují jej na PHA. [20] Poté, co bakterie vytvoří 

požadované množství PHA, je polymer separován z cytoplazmy a následně čištěn 

a upravován. Další možností výroby je chemická syntéza. [5, 15]  

Mezi zástupce PHA se řadí například:  

- polyhydroxybutyrát (PHB),  

- polyhydroxyvalerát (PHV) a  

- jejich kopolymer polyhydroxybutyrát-valerát (PHBV). 

Schematické znázornění konstituční jednotky polyhydroxybutyrátu je zobrazeno na obr. 7 

a konstituční jednotka polyhydroxyvalerátu je zobrazena na obr. 8. [5] 

 
 

Obr. 7: Konstituční jednotka PHB [5]. 

 

Obr. 8: Konstituční jednotka PHV [5]. 

Homopolymer PHB je křehký a pevný semikrystalický termoplast, jehož teplota 

tepelného rozkladu je stejná jako jeho teplota tání, což činí jeho výrobu problematickou. Proto 

výroba směřuje spíše na kopolymery PHBV, u nichž je dosahováno různých vlastností 

v závislosti na poměru mezi PHB a PHV. Kopolymery jsou pevnější a méně křehké materiály 

s nižší teplotou tání a nižší krystalinitou. K degradaci PHA dochází pomocí hydrolytického 

štěpení esterových vazeb a právě díky nižší krystalinitě kopolymeru dochází k jeho degradaci 
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rychleji než u samotného PHB. Teplota skelného přechodu těchto polymerů se pohybuje mezi 

0 °C až 30 °C. [15, 18]  

Využití nachází PHA kromě obalového průmyslu a zemědělství zejména v medicíně. 

Jelikož u PHA dochází primárně k degradaci povrchu, jsou ideálním materiálem pro 

kontrolované uvolňování léčiv. Dalším medicínským využitím PHA mohou být dlouhodobé 

implantáty nebo chirurgické nitě. [3, 5, 18] 

3.2.2 Biodegradabilní plasty z neobnovitelných zdrojů 

Degradace většiny syntetických plastů vyrobených z neobnovitelných fosilních zdrojů je 

v přírodě velmi pomalý proces. Polymery s velkou molekulovou hmotností, jejichž hlavní 

řetězec obsahuje pouze atomy uhlíku, totiž nejsou náchylné k biodegradaci. Existují však 

výjimky jako například polyvinylalkohol nebo polyetylen s přidanými prooxidanty. Další 

BDP z neobnovitelných zdrojů mohou být polybutylen sukcinát či polyglykolová kyselina. [5, 

7] 

Polyvinylalkohol (PVA) 

Vinylové polymery nejsou až na pár výjimek náchylné k hydrolýze. Pokud vůbec dochází 

k jejich biodegradaci, vyžadují oxidační proces, přičemž většina biodegradabilních 

vinylových polymerů obsahuje nějakou oxidovatelnou funkční skupinu. Konkrétně u PVA 

dochází k oxidaci pravidelně se střídající hydroxylové skupiny a k následné hydrolýze vzniklé 

ketonové skupiny, čímž dojde ke štěpení hlavního řetězce. Schematické znázornění 

konstituční jednotky polyvinylalkoholu je zobrazeno na obr. 9. [9] 

 

Obr. 9: Konstituční jednotka PVA [5]. 

PVA se připravuje polymerizací vinylacetátu, čímž vznikne polyvinylacetát, který je poté 

hydrolyzován na polyvinylalkohol. Teplota skelného přechodu PVA je přibližně 85 °C 

a používá se například na výrobu lepidel, barev nebo stavebních materiálů. PVA je 

biodegradovatelný materiál, i když je jeho základní řetězec tvořen jen atomy uhlíku, čímž je 

mezi takovými polymery výjimečný. [5] 

Polyetylen (PE) 

Polyetylen je polymer s čistě uhlíkovým hlavním řetězcem (viz obr. 10), přičemž většina 

takových polymerů není biodegradovatelná. I přesto mohou takové polymery podléhat 

biodegradaci, mají-li nízkou molekulovou hmotnost. PE je po polypropylenu druhý 

nejpoužívanější obalový materiál [2], a tvoří proto nemalou část plastového odpadu. Je to ale  

vysoce hydrofobní polymer s vysokou molekulovou hmotností, tudíž není biodegradovatelný. 

Zajištění jeho biodegradovatelnosti může být dosaženo dvěma způsoby, a to buď zvýšením 

jeho hydrofilie, snížením délky řetězce pomocí oxidace, nebo kombinací obou uvedených 

způsobů. [7] 
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Obr. 10: Konstituční jednotka polyetylenu [6]. 

Většina konvenčních plastů včetně polyetylenu je vyráběna s antioxidačními aditivy, 

které prodlužují jejich životnost. V případě BDP se naopak do PE přidávají prooxidanty 

podporující proces oxidace, čímž se sníží délka hlavního řetězce, a materiál je tak přístupný 

k mikrobiální degradaci. Jako prooxidanty se nejčastěji využívají různé komplexy 

přechodných kovů, které fungují jako katalyzátory oxidace vzdušným kyslíkem. Oxidace 

může být podporována dalšími faktory, jako jsou teplota, sluneční záření, mechanické síly 

nebo erozivní opotřebení. Hydrofilie PE se zvyšuje přidáním hydrofilní škrobové fáze do 

hlavního řetězce, což  umožní enzymatické štěpení této jeho části, a tím se opět sníží délka 

hlavního řetězce. [7, 9, 11] 

Poté, co dojde ke štěpení hlavního řetězce, může dojít k mikrobiální degradaci PE na 

oxid uhličitý, vodu a zbytkovou biomasu. Takový materiál pak může být použit pro řadu 

aplikací stejně jako PE, který biodegradovatelný není. [5] 

3.3 Biodegradabilní plasty na světovém trhu 

V roce 2016 bylo vyrobeno celkem 4,16 milionů tun bioplastů, z toho bylo 23 % 

(964 tisíc tun) biodegradabilních. Největší množství BDP bylo vyrobeno ze škrobových 

polymerů (428 tisíc tun), dále z kyseliny polymléčné (212 tisíc tun), polybutylen sukcinátu 

(116 tisíc tun), polybutylen adipátu-tereftalátu (104 tisíce tun), polyhydroxyalkanoátů 

(66 tisíc tun) a dalších (viz obr. 11). [21] 

 

 

Obr. 11: Světová produkce BDP v roce 2016 [21].  

 

Konkrétní průmyslově vyráběné materiály ze skupin škrobu, PLA a PHA, jejich 

vlastnosti a možnosti zpracování jsou uvedeny v tab. 2. 
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Tab. 2: Vlastnosti vybraných BDP [5]. 

Typ BDP Škrob PLA PHA 

Původ obnovitelný 
obnovitelný i 

neobnovitelný 
obnovitelný 

Výhody 
nízká cena, rychlá 

biodegradace 
vysoká pevnost 

rychlá 

biodegradace, 

odolnost proti 

vodě 

Nevýhody 

špatné mechanické 

vlastnosti, 

hydrofilní 

křehkost vysoká cena 

Aplikace 
pěnové materiály, 

fólie, tašky... 

výroba vláken, 

obaly, postupné 

uvolňování 

hnojiv... 

kontrolované 

uvolňování léčiv, 

implantáty... 

Teplota skelného 

přechodu [°C] 
- 40 - 70 0 - 30 

Mez pevnosti v 

tahu [MPa] 
35 - 80 48 - 53 25 - 30 

Možnosti 

zpracování 

vstřikování, 

extruze, odlévání 

vstřikování, 

extruze, 

vyfukování, 

spřádání vláken, 

tvarování za tepla 

vstřikování, 

extruze, odlévání, 

vyfukování, 

spřádání vláken, 

tvarování za tepla 

Materiál 

(výrobce) 

Mater-Bi 

(Novamont), 

Solanyl 

(Rodenburg), 

Bioplast (Biotec) 

Nature Works 

(CargillDow), 

Lacea (Mitsui 

Chamicals) 

Biomer (Biomer) 

 

Pro srovnání jsou v tab. 3 uvedeny vlastnosti některých konvenčních polymerů jako 

nízkohustotní polyetylen (LDPE), vysokohustotní polyetylen (HDPE) a polypropylen (PP). 

 

Tab. 3: Hodnoty teplot skelného  přechodu a mezí pevnosti pro LDPE, HDPE a PP [6]. 

Polymer LDPE HDPE PP 

Teplota skelného 

přechodu [°C] 
-110 -90 -18 

Mez pevnosti v 

tahu [MPa] 
8,3 - 31,4 22,1 - 31 31 - 41,4 
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4 DISKUZE 

Biodegradabilní plasty vyvolávají díky své předponě bio dojem ekologické prospěšnosti. 

Otázkou ovšem zůstává, zda tomu tak opravdu je. 

Stejně jako u  konvenčních plastů se musí i u BDP řešit problém odpadu. BDP, které jsou 

zároveň kompostovatelné, jsou vhodné k organické recyklaci (kompostování), jejímž 

výstupem je kompost využitelný k pěstování dalších obnovitelných zdrojů. Takovéto plasty se 

kompostují nejčastěji v průmyslových kompostérech, ve kterých jsou hlídány ideální 

podmínky (teplota, vlhkost, mikroorganismy) pro co nejrychlejší rozklad. Další možností 

využití BDP odpadu je jejich energetické zhodnocení. Mechanická recyklace je možná 

u materiálů jako PE nebo PET z obnovitelných zdrojů společně s jejich protějšky 

z neobnovitelných zdrojů. Taková recyklace u BDP by byla možná například u PLA, ovšem 

zatím se tak neděje, jelikož není dostatek PLA odpadu, aby se jeho mechanická recyklace 

finančně vyplatila. Další z možností recyklace BDP je jejich chemická recyklace. Znovu 

například u PLA to znamená rozklad tohoto polymeru na jeho základní jednotky, v tomto 

případě tedy kyselinu mléčnou, jejich čištění a opětovná polymerizace. [22, 23, 24] 

Právě to, že je plastový produkt označen jako biodegradabilní, může mít na životní 

prostředí paradoxně negativní dopad, protože zbaví uživatele pocitu zodpovědnosti za jeho 

likvidaci. Stejně tak BDP neřeší problém mořského odpadu, jelikož podmínky pro 

biodegradaci v mořích nejsou ideální. Zároveň mohou být problémem zbytky aditiv BDP po 

proběhlé biodegradaci. S odpadem z BDP by se proto mělo zacházet jen způsoby popsanými 

v předchozím odstavci. [25] 

Další překážkou v produkci BDP může být zemědělská půda. Obsah globální zemědělské 

plochy je asi 5 miliard hektarů, z toho 3,5 miliardy hektarů jsou využity na pastviny, 

1,24 miliardy hektarů na potraviny a krmivo, 106 milionů hektarů na materiálové využití 

(včetně bioplastů, které tvoří asi 0,01 % celkového využití zemědělské plochy), 

53 milionů hektarů na biopaliva a zbytek leží ladem (viz obr. 12) [26]. 

 

Obr. 12: Využití zemědělské půdy [26]. 
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Produkce bioplastů v roce 2015 byla skoro 4 miliony tun [4], na které bylo využito 

0,75 milionů hektarů půdy [27]. To znamená průměrně 187 500 hektarů na milion tun 

bioplastu (samozřejmě záleží na typu bioplastu a na plodině, ze které je vyráběn). Ve stejném 

roce byla produkce plastů 322 milionů tun [28]. Kdyby tedy měl být tento objem plastů 

nahrazen bioplasty, byla by na to potřeba asi 60 milionů hektarů (600 000 km
2
) zemědělské 

půdy, což lze přirovnat například k rozloze Ukrajiny [28]. Zda někdy dojde až k takovému 

rozmachu bioplastů a tudíž i plastů biodegradabilních není jisté, ale s jistotou můžeme říct, že 

při jakémkoli zvyšování jejich produkce se bude zvyšovat také rozloha potřebné zemědělské 

půdy, která bude muset být podstoupena některým z výše uvedených odvětví. To může mít za 

následek například vyšší ceny potravin. Zemědělská půda může být získána také dalším 

kácením deštných pralesů. 

Pěstování vyšších objemů plastů z obnovitelných zdrojů by mohlo mít další negativní 

dopad na životní prostředí, a to kvůli možnému používání různých pesticidů a insekticidů. 

Zároveň všechny BDP nemusí mít tak dlouhou požadovanou trvanlivost jako konvenční 

plasty, tudíž by byla nutná ještě vyšší produkce plastů. 
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ZÁVĚR 

Biodegradabilní plasty mohou být řešením dvou problémů. Prvním z nich je zřejmý negativní 

dopad konvenčních plastů na životní prostředí zejména při současné výši jejich produkce. 

Jejich hlavní pozitivum se v této problematice stává hlavním negativem, jelikož asi 40 % 

plastů končí na skládkách nebo v mořích, kde se nerozkládají a nebude tomu tak ani 

v dohledné době. To samozřejmě neznamená, že biodegradabilní plasty mohou být volně 

odhazovány do přírody. Bylo by to nejen neekologické, ale hlavně neekonomické, neboť 

i odpad z biodegradabilních plastů se dá znovu zužitkovat.  

Druhým problémem, který mohou biodegradabilní plasty řešit, je úbytek 

neobnovitelných zdrojů a zvyšování jejich ceny. Většinu biodegradabilních plastů lze totiž 

vyrábět z obnovitelných zdrojů, a to hlavně z kukuřice nebo z cukrové třtiny. Ovšem 

i pěstování obnovitelných zdrojů může mít různé negativní dopady na životní prostředí, jako 

například rozšiřování zemědělské plochy na úkor deštných pralesů nebo používání různých 

pesticidů a insekticidů. 

Proces biodegradace závisí na několika faktorech. Prvním faktorem je chemické složení 

polymeru, konkrétně obsah hydrolyzovatelných vazeb a hydrofilní vlastnosti. Dalším 

faktorem je morfologie polymeru, a to hlavně jejich krystalinita, flexibilita řetězců a jeho 

molekulová hmotnost. V neposlední řadě biodegradaci ovlivňuje prostředí, zejména teplota, 

sluneční záření, vlhkost a samotné rozkladné mikroorganismy. 

Biodegradace probíhá ve dvou krocích, jež jsou depolymerizace a mineralizace. 

Mineralizace je proces rozkladu polymeru mikroorganismy na vodu, oxid uhličitý a případnou 

zbytkovou biomasu. Aby ale mohlo dojít k tomuto procesu, musí být nejdříve dlouhý 

polymerní řetězec depolymerizován. K tomu dochází působením vnějšího prostředí 

(extracelulární enzymy mikroorganismů, vlhkost, teplota a sluneční záření).  

Jejich vlastnosti jsou srovnatelné s vlastnostmi konvenčních plastů, ale na výrobu většiny 

z nich nemohou být využity stávající zařízení a je potřeba zařízení nových. To a zatím malé 

vyráběné objemy BDP jsou příčinou jejich vysoké ceny. Využití nachází BDP zejména 

v obalovém průmyslu, zemědělství a zdravotnictví. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

Zkratka/Jednotka Popis 

°C stupeň celsia 

BDP biodegradabilní plast 

HDPE vysokohustotní polyetylen 

km
2
 kilometr čtvereční 

LDPE nízkohustotní polyetylen 

MPa megapascal 

nm nanometr 

PBAT polybutylen adipát/tereftalát 

PBS polybutylen sukcinát 

PE polyetylen 

PHA polyhydroxyalkanoáty 

PHB polyhydroxybutyrát 

PHV polyhydroxyvalerát 

PLA kyselina polymléčná 

PP polypropylen 

PVA polyvinylalkohol 

TPS termoplastický škrob 

 

 

 

 


