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Cirkularita v praxi



Zdroj MŽP 

Udržitelný rozvoj ČR 2030



2050 – 20 % 
celkové 
spotřeby ropy



Každý rok se do moří a oceánů 
dostane 8 až 12 milionů tun 

plastu 

Současných cca 150 milionů tun 
plastového odpadu znamená 

přibližně 23 milionů tun aditiv 



Přirozená recyklace



Produkce 
biopolymeru PHB z 

použitého 
rostlinného oleje





Čína generuje 
přibližně 13,7 
milionů tun 
odpadního 
rostlinného oleje 
ročně

Na světě se 
spotřebuje 
přibližně 167 
milionů tun 
rostlinného oleje



Biodiesel or biopolymer from UCO?

225 USD/t

PROFIT MARGIN UCOME/ UCO

(UCOME = Used Cooking Oil Methyl Ester)

PROFIT MARGIN HYDAL PHA

FROM UCO

(UCO = Used Cooking Oil)

Cosmetics Grade 16 540 USD/t

Bioplastics Grade   3 860 USD/t

Poznámka: UCOME mínus UCO podle schématu RED 
Zdroj: https://www.greenea.com/en/market-analysis/

Poznámka: Obchodní cena Hydal PHA Grades - UCO cena/t
Zdroj: NAFIGATE data



Klíčové oblasti možných aplikací

Bioplasty Kosmetika

Chytrá 
hnojiva

Medicína







Nanočástice – od 1 
do 100 nanometrů (nm)

Regulace – možná 
redukce o 400 000 tun 
mikroplastů v 
následujících 20 letech



p3HB vs Minerální filtry
•Plně 
biodegradabilní
•UV stabilní
•Neproniká do kůže
•Není 
fotokatalytická 
aktivita
•Biokompatibilní
•Není v nano
velikosti

•Není biodegradabilní
•Může pronikat do 
kůže
•Pokud nepotaženo, 
fotokatalytická aktivita
•Není biokompatibilní
•Může být v nano
velikosti



Zdroj: bebeconfort

Snížení celosvětového 
využívání zdrojů o pouhé 1 %
by mohlo každoročně ušetřit 
zhruba 840 milionů tun kovů, 
fosilních paliv, minerálů a 
biomasy. 

LCA (life cycle assessment) -
posuzování životního cyklu 
produktu 



Vliv na životní 
prostředí? 

LCA



LCA výrobního procesu Hydalu pro účely sprchového peelingového 
mléka



LCA dopadu výroby minerálních UV filtrů a biopolymeru P3HB na 
životní prostředí 





Up Circle kosmetika
Chytrá hnojiva

Medicína 





Sources: wired.com compostingnews.com

Kelímek PLA se 
rozkládal 23 dní a 
potřeba čerstvého 
substrátu byla 26 kg

Uvolňování aditiv 
včetně ftalátů z 
matrice bioplastů
do kompostu 

Rozklad za 
ideálních 
podmínek



KOMPOSTOVÁNÍ I 
BIODEGRADABILITA V 

NEVHODNÝCH 
APLIKACÍCH JSOU 
ZTRÁTA HODNOTY 

PRODUKTU



Projekt kávové 
sedliny



Přírodní látky –
kávový olej, 
polyfenoly, lignin, 
celulóza… 

Hnojivo, substrát k 
pěstování hub, přísada do 
kosmetických výrobků, 
bioplyn, kompozity



Kompozitní 
materiály 





Výhřevnost kávové sedliny – 19.61 MJ/kg
Výhřevnost kávové sedliny po extrakci kávového
oleje – 17.86 MJ/kg

Kávové brikety



Použitý 
rostlinný olej

Kávový olej

PHA
Bioplasty

H2020 WaysTUP!



Vliv na životní 
prostředí? 

LCA



Děkuji 
za pozornost
Vlaďka Matušková

vladka.matuskova@nafigate.com


