
O recyklovaném papíru

Použití recyklovaného papíru podporuje 
vyšší recyklaci papírové suroviny (opětovné 
využití papíru ve výrobě) a úsporu primárních 
surovin při výrobě papíru. Ke kancelářským 
výrobkům z recyklovaného papíru dostupným na 
trhu patří kancelářský papír formátů A3, A4 
sešity, bloky obálky, tiskopisy (výdajové, 
příjmové doklady, náhrada cestovních výloh), 
šanony, složky, pořadače, tvrdý karton vhodný 
na vizitky, přebaly knih, propagační materiály, 
měkký papír na tisk letáků apod.

Xerografický papír (do tiskáren a kopírek)

Obecným problémem použití xerografického recyklovaného papíru pro tisk a 
kopírování je jeho vyšší hrubost a prašnost, což předpokládá vyšší provozní náklady 
spojené s častější údržbou kancelářské techniky. Ze zkušeností Ministerstva životního 
prostředí (MŽP), kde je používán recyklovaný papír, vyplývá vyšší frekvence údržby, a to 
přibližně dvojnásobná. Jejich výhradní smluvní partner XEROX, který je současně 
dodavatelem recyklovaného papíru, aktuálně poskytuje údržbu bezúplatně na základě 
tříleté smlouvy.

 Dle vyjádření dodavatele techniky HP nemá použití xerografického recyklovaného 
papíru vliv na kvalitu tisku a životnost strojů s tím, že je nutné ve spolupráci s nimi 
pečlivě zvážit používaný typ papíru. Citlivější na hladkost povrchu papíru jsou 
velkokapacitní zařízení a nejnovější typy tiskáren a kopírek.

Názor na cenu xerografického recyklovaného papíru se liší, někteří dodavatelé 
udávají vyšší cenu oproti běžnému papíru, toto záleží na konkrétním typu papíru 
z hlediska zákonných norem o ekologické šetrnosti. Ze zkušenosti MŽP a jejich 
konzultací s dodavateli papíru a kancelářské techniky je používán papír zahraničních 
výrobců (tuzemský papír nedosahuje potřebných parametrů) v kvalitativní kategorii A a 
B. 

Silné stránky (+) Slabé stránky (-)

Menší znečištění životního 
prostředí, úspora primárních 
surovin při výrobě recyklovaného 
papíru

Použití recyklovaného papíru vyžaduje 
častější údržbu kancelářské techniky

Méně odpadů na skládky či do 
spaloven

Recyklovaný papír způsobuje občasné 
zasekávání ve vysokorychlostních kopírkách 
– nižší produktivita práce

Nejvíce viditelná forma propagace 
ekologicky šetrného provozu

Vyšší prašnost papíru, poruchovost a 
opotřebení komponent kancelářské techniky

Vlákna se mohou recyklovat 
opakovaně několikrát (5-6krát), 
čímž se úspory ještě zvyšují

Vyšší cena kvalitního recyklovaného papíru 
oproti běžnému papíru



Ostatní výrobky z recyklovaného papíru

Z recyklovaného papíru se vyrábí a úspěšně prodává celá řada kancelářských 
výrobků, kam patří například sešity, bloky obálky, tiskopisy (výdajové, příjmové 
doklady, náhrada cestovních výloh), šanony, složky, pořadače, tvrdý karton vhodný na 
vizitky, přebaly knih, propagační materiály, měkký papír na tisk letáků, ale také 
hygienické výrobky, jako ručníky, utěrky, ubrousky a  toaletní papír. Cena těchto 
výrobků se nijak neliší od ostatních výrobků z běžného papíru, jejich upřednostnění při 
nákupu a spotřebě tedy představuje pozitivní příspěvek k ochraně životního prostředí.  


