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Anotace:  

Předmětem této diplomové práce je hodnocení a posouzení potencionálních vlivů při 

zpracování mědi z elektroodpadu na životní prostředí pomocí metody LCA (Life Cycle 

Assessment). Teoretická část práce se zabývá popisem LCA metody a charakteristikou 

vybraných společností, jež jsou nezbytnou součástí zvoleného předmětu studie. Praktická 

část se zaměřuje na aplikaci této metody na posuzovaný systém. Součástí praktické části je 

stanovení cílů a rozsahu studie, inventarizační analýza a hodnocení vlivů na životní 

prostředí. Následně dochází k interpretaci dosažených poznatků a navrhování případných 

řešení dané situace. 

Klíčová slova: LCA, inventarizace, SimaPro, elektroodpad, Eco-indicator 99, 

hodnocení vlivu na životní prostředí   

 

 

Annotation:  

The aim of this master’s thesis is to assess a potential environmental impact of electric 

waste copper processing by LCA method. The theoretical part of the thesis deals with the 

description of the LCA method, and further, provides characteristics of particular 

corporations, which are subject of the analysis of this thesis. Furthermore, the practical 

part of the thesis focuses on the application of the method on the analysed system. Further, 

the practical part includes information concerning the goals setting, scope of analysis, 

inventory analysis and assessment of environmental impact. Eventually, the interpretation 

of acquired knowledge is presented, followed by suggestions regarding a potential solution 

of the particular issue. 

Keywords: LCA, inventory, SimaPro, eletronic waste, Eco-indicator 99, 

environmental impact assessment 
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Seznam použitých zkratek 

Ag  zlato 

AgBr  bromid stříbrný 

Al  hliník 

angl.  anglicky 

apod.  a podobně 

Au  stříbro 

CD  kompaktní disk (angl. Compact Disc) 

Cu  měď 

Cu2S  sulfid měďný 

CuSO4  síran měďnatý 

cm³  centimetr krychlový 

č.  číslo 

ČR  Česká Republika 

DALY  jednotka používaná pro dopady na lidské zdraví (angl. Disability-adjusted  

life years) 

DPS deska plošných spojů 

DVD  digitální víceúčelový disk (angl. Digital Versatile Disc) 

Ekorecykling Ekorecykling Czech republic s.r.o. 

EN  Evropská norma 

Fe  železo 

g   gram 

HDD  pevný disk (angl. Hard Disc Drive) 

LCA  Life cycle assessment 

LCI inventarizace životního cyklu (angl. Life Cycle Impact Assessment) 

LCIA  Fáze hodnocení dopadů (angl. Life cycle impact assessment) 

tzv.  takzvaný 

ISO  Mezinárodní organizace pro normy (angl. International Organisation for 



 

 

Standardisation) 

kg  kilogram 

km  kilometr 

kWh  kilowatthodina 

MWh  megawatthodina 

l   litr 

LPG  zkapalněný ropný plyn (angl. Liquefied Petroleum Gas) 

m
3  

metr krychlový 

např.  například 

Ni  nikl 

OEEZ  odpad elektrických a elektronických zařízení 

PAF  jednotka používaná pro vyjádření ekotoxických látek (angl. Potentially 

Affected Fraction) 

Pb  olovo 

Pd  palladium 

PDF  jednotka používaná pro vyjádření acidifikace a eutrofizace či užívání a 

přeměna krajiny (angl. Potentially Disappeared Fiction) 

Ppm   počet částic na 1 milion částic (angl. Parts per milion)  

Ppb  počet částic na 1 bilion částic (angl. Parts per bilion) 

Pt  bod (angl. Point) 

Sb.  sbírky 

Sn  cín 

SO2  oxid siřičitý 

s.r.o.  s ručením omezením 

t   tuna 

tkm  tunokilometr 

USA  spojené státy americké (angl. United States of America) 

Zn  zinek 

zn.  značka 

ŽP  životní prostředí 
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1. Úvod 

S neustálým vývojem naší společnosti, kdy se člověk snaží docílit pohodlnosti a 

rychlosti při svých dalekých cestách, dosáhnout nejlepších kvalit obrazovek ve svých 

vyhřátých domovech a mít další nadstandardní vymoženosti, jejichž vlastnictví se 

v minulosti zdálo být utopickým, bohužel stoupá i množství vyprodukovaného odpadu. 

Námi nazývána „konzumní společnost“ plýtvá jak vyčerpatelnými, tak 

nevyčerpatelnými zdroji na úkor nadměrného zásobování trhu pro neustálé uspokojování 

zákazníků i přesto, že ne vždy a ne všude najde některý produkt svého koncového 

odběratele a skončí nevyužitý na skládce. 

Neúnosně rostoucí množství skládek po celém světě člověk začal vnímat několik 

desítek let zpět, odkdy se snaží tyto problémy řešit. Vznikají nejrůznější zásady, metody a 

nástroje, které se promítají v legislativě států za účelem zmírnění tohoto rostoucího efektu. 

Jedním ze způsobů nakládání s odpady je recyklace, která je také uvedena v zákoně 

č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jehož druhá část obsahuje ustanovení 

tykající se hierarchie způsobu nakládání s odpady, a kde označuje recyklaci jako třetí 

nejšetrnější způsob nakládání s odpady. Samotná recyklace a procesy ji ovlivňující ovšem 

vykazují nežádoucí antropogenní vlivy na přírodní prostředí, které budou ve studii 

posuzovány.  

Tato diplomová práce posuzuje dopady procesu recyklace na životní prostředí. Za 

posuzovaný prvek je zvolená měď, jež se vyskytuje v elektrozařízeních. Tato porovnávání 

jsou provedena prostřednictvím analytické metody hodnocení dopadů na životní prostředí, 

která je nazývána Life cycle assessment – dále jen LCA. 
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2. Metodika posouzení životního cyklu produktu metodou LCA 

Tato kapitola charakterizuje metodu posuzování životního cyklu produktu (z 

anglického názvu Life cycle assessment – dále jen LCA). Jedná se o dobrovolný 

environmentální nástroj umožňující získávat potřebné informace k určení negativních 

vlivů na životní prostředí zvoleného systému. Za zvolený systém je považován jakýkoliv 

výrobek, služba či technologie a jiné produkty realizované člověkem. Metoda LCA 

zkoumá celý životní cyklus výrobku, v případech, kdy je nutné posoudit celkový negativní 

dopad na ŽP. Prvním stádiem tohoto cyklu je získávání a výroba prvotních materiálů, 

dalšími cykly jsou stádia výroby produktu, distribuce, stádium užití produktu až k fázi 

jeho odstranění, opětovného užití či jejich recyklace. [1] 

LCA vychází ze skutečnosti, že aktuální stav životního prostředí je ovlivňován 

vlastnostmi a množstvím látek či energií, které do životního prostředí vstupují nebo 

vystupují. [2] 

Metoda LCA poskytuje informace odborným pracovníkům ohledně výběru nového 

výrobku či způsobu realizace tohoto produktu, ale také pracovníkům ve státní správě a 

v ekolabelingu při stanovování předpisů a kritérií, které podporují využívání ekologicky 

šetrných výrobků. Tyto informace se zároveň uplatňují v oblasti vědecko-technického 

rozvoje, neboť zjištěné informace mohou ovlivnit budoucí produkty, a tím předejít 

případným negativním vlivům na životní prostředí. [2] 

Obrázek 1. Schéma jednotlivých fází životního cyklu produktu [1] 
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2.1. Historie metody LCA 

Za základ metody LCA lze považovat metodu vyvíjenou v USA na konci šedesátých 

let minulého století. Tato metoda se nazývá „Zdroje a profilová analýza z hlediska 

životního prostředí“, z anglického titulu „Resource and Environmental Profile Analysis“ a 

ve zkratce „REPA“. Jejím cílem bylo hodnocení výrobku z hlediska spotřeby energie a 

surovin. Její vznik a vývoj byl v přímé souvislosti s probíhající ropnou krizí, která zvýšila 

zájem o energetické a surovinové zdroje. Vliv výrobku ještě nebyl posuzován ve vztahu 

dopadu na životní prostředí, lidského zdraví či přírodních ekosystémů [2]. Jedna z prvních 

společností, která si nechala studii REPA vypracovat, byla Coca Cola se svými obaly u 

nápojů. [1] 

Začátkem osmdesátých let se v Evropě začíná věnovat zvýšená pozornost obalové 

technice, přesněji zbytečně velkou spotřebu obalů a surovin vynakládaných na jejich 

výrobu. Právě kvůli těmto skutečnostem dochází k renesanci americké metody REPA. 

Začínají se také porovnávat vhodnosti materiálů, energetické a materiálové náročnosti při 

získávání surovin a výrobě obalů. 

V následujících letech se rozšiřuje posuzování výrobku i z hlediska negativních vlivů 

na lidské zdraví či na životní prostředí vůbec. V rámci tohoto rozšiřujícího se hodnocení 

byla do výpočtu spotřebované energie a surovin zahrnuta i poslední zbývající fáze 

životního cyklu produktu, a tou je likvidace po užití výrobku. V tento moment se začíná 

používat pojem posuzování životního cyklu výrobku. 

Dále dochází ke standardizaci hlavních principů používané metody, a k jejímu vývoji. 

Metoda se rozšiřuje do dalších zemí, kde je nadále rozvíjena. Dochází k ustálení pojmu  

Life cycle assessment (LCA). [2] 
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2.2. Fáze metody LCA  

Metoda LCA se skládá ze čtyř základních fází, mezi které patří:  

 Definice cílů a rozsahu;  

 Inventarizační analýza;  

 Hodnocení dopadů;  

 Interpretace.  

Jednotlivé fáze mohou být ovlivněné fází předcházející, tu je potřeba opět přehodnotit 

a pokračovat k fázi následující, jak je vidět na obrázku 2, kde šipky znázorňují interakci 

v obou směrech. Hlavním cílem není poznat všechny detaily a hodnotit dopady všech 

jednotlivých procesů a emisí látek do prostředí s co největší přesností, ale naopak vytvořit 

přehled celého produktového systému a identifikovat procesy významně se podílející na 

environmentálních dopadech. [1] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 2. Schéma fází LCA [4] 
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2.2.1. Definice cílů a rozsahu 

Prvním krokem provádění metody LCA je stanovení cíle a rozsahu. V podstatě se 

jedná o přesné vymezení systému a důvodu provádění této metody. Jednoznačně určuje 

parametry studie důležité pro její interpretaci a praktické použití. Tato fáze zpracování 

studie LCA se nezabývá ani sběrem dat, ani jejich interpretací. Jedná se o soubor 

procedurálních kroků, umožňujících zasadit studii do konkrétního kontextu platnosti a 

popsat, co bude třeba učinit pro její zdárné vypracování. [1] 

Definice cílů 

Definice cílů musí jednoznačně stanovit předmět studie, obsah a význam studie, komu 

bude studie určena, a za jakých podmínek budou její výsledky platné. Uvedené body 

ovlivňují, jakým způsobem bude studie zpracována. [1] 

Při stanovení cíle je tedy důležitá jasná odpověď na následující otázky [2]: 

 proč se studie LCA vypracovává? (Např. pro zjištění negativního dopadu 

současně vyráběného výrobku); 

 pro koho se vypracovává? (Např. pro vedení určité společnosti); 

 k čemu budou získané výsledky použity? (Např. k odstranění současných 

příčin negativního dopadu výrobku na životní prostředí). 

Definice rozsahu 

Na základě stanovení cíle se vytvoří rozsah studie LCA, což znamená, že se přesně 

vymezí systém, jehož negativní dopad na životní prostředí bude sledován, včetně určení 

všech podstatných okolností, jež mají na zkoumaný systém vliv. Se stanovením rozsahu 

sledovaného systému souvisí stanovení hranic. [3] 

Určením technického rozsahu se míní především definování [1]: 

 funkce produktu; 

 funkční jednotky; 

 referenčního toku; 

 hranice systému; 
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 produktového systému; 

 volbou kategorií dopadů; 

 alokačního pravidla. 

Funkce produktu – obsahuje jasné vymezení, k čemu a za jakých okolností produkt 

slouží. Každý produkt má zajistit určitou funkci či službu. Proto je nutné stanovit, která 

funkce je pro studii LCA klíčová a na základě které budou environmentální aspekty 

produktu hodnoceny. [1] 

Funkční jednotka -  jedná se o jasně kvantifikovatelnou velikost funkce sloužící pro 

účely LCA jako vztažná veličina. Jinak řečeno, velikost funkce, kterou od posuzovaného 

produktu očekáváme, vyjadřujeme funkční jednotkou. [1] 

Referenční tok – jsou to všechny výstupy z procesů v daném posuzovaném systému, 

kterých je zapotřebí k naplnění funkce vyjádřené funkční jednotkou. [4] 

Hranice systému -  určují, které procesy budou do posuzovaného systému zahrnuty a 

rovněž stanovují geografický a časový rozsah studie, čímž určují rozsah platnosti. [1] 

Produktový systém – systém se souborem jednotkových procesů s elementárními a 

produktovými toky, které plní jednu nebo více stanovených funkcí, který modeluje životní 

cyklus produktu. [4] 

Kategorie dopadů – skupina reprezentující aktuální environmentální problémy, ke 

kterým mohou být dosažené výsledky inventarizační analýzy životního cyklu přiřazeny. 

[4] 

Alokační pravidla – jedná se o postup rozdělení environmentálních dopadů jednoho 

procesu mezi dva a více produktů z tohoto procesu vystupujících. [1] 

Procedurální požadavky na definici rozsahu 

V předchozích odstavcích byly stanoveny technické požadavky na definování rozsahů 

studie LCA. Nutností je také uvést procedurální kontext a způsob, jakým bude studie 

vypracována, kdo se na jejím zpracování bude podílet a jak. Rovněž je důležité 

specifikovat, jakým způsobem budou potřebná data získávána a jakou metodou bude 
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testována jejich spolehlivost, dále jakým způsobem bude publikována a jak bude 

konzultována či oponována. [1] 

Všechny tyto procedurální požadavky jsou sepsány a vysvětleny v ČSN EN ISO 

14040 [4] a ČSN EN ISO 14044 [3]. 

2.2.2. Inventarizace životního cyklu 

Další z fází LCA je tzv. inventarizační analýza (z angl. LCI – Life Cycle Investory) 

sloužící k odhalení a vyčíslení materiálových a energetických toků během všech etap 

celého životního cyklu posuzovaného systému.  Cílem je tedy sjednocení a identifikace 

všech vstupních a výstupních elementárních toků souvisejících s posuzovaným systémem, 

a to jak kvantitativních, tak kvalitativních. Tato část studie vykazuje náročnost na dolování 

dat, praktické zkušenosti s modelováním produktového systému a v případě použití 

databázových nástrojů i bezchybné zvládnutí a pochopení jejich funkce. [1] 

Pokud je sledovaný systém příliš složitý či rozměrný, nejlepším východiskem je 

rozdělení systému na menší subsystémy a systematickým přístupem postupovat od 

jednoho subsystému k druhému a shromažďovat potřebná data o vlivech systému na 

životní prostředí. U vstupních dat jde především o spotřebu přírodních zdrojů, surovin, 

materiálů a energie. Z hlediska výstupů jde o vnášení látek a energií do ovzduší, vody a 

půdy včetně ukládání tuhých odpadů. [2] 

Potřebná data jsou získána především prostřednictvím metod, jakými jsou [5]: 

 přímá měření na místě; 

 informační bulletiny a deníky; 

 knihy, zprávy, rokování atd.; 

 pohovory s pracovníky; 

 literární rešerší, hledání v databázích a na internetu; 

 výpočty; 

 kvalifikované odhady; 

 databáze; 

 LCA software; 
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 pomocí IOA analýzy (Input Output Analysis).  

 

Za nejlepší způsob získávání dat se považuje přímé měření na místě, a to nejlépe 

samotnými zpracovateli studie, kteří tak mohou určit přesnost naměřených dat.  

Za méně přesná data jsou považována data z literatury či z databází. Nejde-li o vlastní 

databáze či ověřené literární údaje, nikdy není jisté, zda byly u dat uvedené všechny 

potřebné okolnosti. 

Data získaná kvalifikovanými expertními odhady jsou považována za 

nejproblematičtější, jelikož zde závisí jak na výběru expertů, tak i na výběru expertní 

metody. 

V případě lepšího přehledu či opakování studie je vhodné uvést, jakým způsobem 

byla data získána a vzít v potaz pravděpodobnou chybu. U literárních údajů je nutné uvést 

pramen a stáří dat. [2] 

Jeden z nejvýznamnějších problémů při inventarizační analýze, který se objevuje při 

hodnocení sjednocených výrob, je tzv. alokace dat. Tento problém spočívá v tom, že jsou 

známy například celkové materiálové nebo energetické hodnoty toků a tyto naměřené 

hodnoty nejdou rozdělit mezi vznikající dva nebo více produktů posuzovaného procesu. 

Tyto skutečnosti jsou většinou řešeny rozdělením v poměru vah výrobku, počtem kusů, 

nebo vycházejí ze vzájemných energetických poměrů mezi zvolenými produkty. [2] 

Alokaci materiálových nebo energetických toků související s produkty popisuje 

alokační faktor (AF). V případech, kdy tok působí na více produktů, pak AF stanovuje 

podíl hodnoty toku vztahující se k jednotlivým produktům. Součástí alokace by mělo být 

ověření, zda alokace neporušuje fyzikální zákony (zákon zachování hmoty a energie). 

Jedná se o pravidlo 100 %, poukazující na to, že environmentální dopady jednotlivých 

alokovaných podílů by v součtu měly dát 100 %. [1] 

Vyskytují se tři případy, kdy je potřeba alokaci řešit[1]: 

 alokace u vedlejších produktů – jedná se o proces či soustavu procesů často 

poskytující několik různých produktů s rozdílnými funkcemi pro jejich 

spotřebitele. Tyto produkty jsou označovány jako vedlejší produkty. 
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Environmentální dopady sdílených částí produktového systému je třeba mezi 

vedlejší produkty vhodným způsobem rozdělit, alokovat. 

 alokace u paralelních vstupů – případ paralelních vstupů je typický pro 

procesy nakládání s odpady. Do jednoho procesu vstupuje větší množství 

rozdílných toků a vystupuje tok pouze jeden. 

 Alokace u recyklace – recyklací se rozumí opětovné využití materiálů, jež 

dosloužil v jiném procesu. Materiál může být znovu použit k témuž účelu či 

k jinému účelu. 

Cílem této inventarizační fáze je poskytnout souhrn všech elementárních toků, tedy 

materiálů a energií, které vstupují a vystupují přes hranice posuzovaného systému do 

okolního životního prostředí. Každý z toků má číselnou hodnotu s příslušnou jednotkou 

zjištěného vlivu na životní prostředí, která byla zjištěna měřením nebo jiným způsobem. 

K zobrazení dat, a pro následující práci s nimi, se používají tzv. inventarizační tabulky. 

Příslušný software v oblasti LCA většinou poskytuje inventarizační tabulky umožňující 

zobrazení dat dle zvolených logických celků, odpovídající jednotlivým skupinám procesů 

či fázím životního cyklu produktu. To je praktické pro následné hodnocení dopadů, kde 

stojí za pozornost nejen environmentální dopad posuzovaného systému jako celku, ale i 

podíl jednotlivých procesů či skupin procesů. [1] 

2.2.3. Hodnocení dopadu 

Hodnocení dopadů (z angl. LCIA – Life cycle impact assessment) se zaměřuje na 

vyhodnocování významu environmentálních dopadů prostřednictvím výsledku 

z inventarizační tabulky. Proces zahrnuje související inventarizační údaje s určitými 

environmentálními kategoriemi dopadu a indikátory kategorií, což napomáhá k pochopení 

těchto dopadů. Fáze hodnocení dopadů také poskytuje informace pro nadcházející 

interpretační fázi životního cyklu. [4] 

 Fáze LCIA by měla být naplánována tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle a 

rozsahu studie LCA. Tato fáze musí být koordinovaná s ostatními fázemi LCA, aby mohly 

být vzaty v úvahu následující možné omyly a zdroje nepřesnosti, jako jsou [3]: 
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 kvalita údajů LCI a výsledky vhodné pro provedení LCIA ve shodě s definicí cíle a 

rozsahu studie; 

 hranice systému a rozhodnutí o omezení údajů, které byly vhodně posouzeny kvůli 

ujištění se o dostupnosti výsledků LCI nezbytných pro výpočet výsledků indikátoru 

v LCIA; 

 environmentální závažnost výsledků indikátoru LCIA snížena díky výpočtu 

funkční jednotky LCI, systému plošného zprůměrování, agregaci a alokaci. 

 

Fáze hodnocení dopadů se skládá z několika postupných kroků, díky kterým mohou 

být stanoveny potřebné výsledky. Prvky jednotlivých fází LCIA jsou popsány 

v následujících odstavcích a jejich návaznosti znázorněny na obrázku 3. 

 

Obrázek 3. Schéma fází LCIA [4] 
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Princip hodnocení dopadů spočívá v převedení výsledků inventarizace jednotlivých 

elementárních toků na hodnoty popisující závažnost jednotlivých kategorií dopadu, tedy 

na indikátory kategorií dopadu. Za první krok při hodnocení dopadu se považuje 

klasifikace, u níž jde o přiřazení všech výsledných údajů z inventarizace, obsažených 

v posuzovaném systému k jednotlivým kategoriím dopadu. Po klasifikování všech 

elementárních toků dochází k seskupení jednotlivých toků do skupin, které se podílejí na 

rozvoji společných kategorií dopadu. Následující fází je tzv. charakterizace. Jedná se o 

vyčíslení míry, což znamená, jak silně se dané elementární toky podílejí na rozvoji 

kategorie dopadu. Míru zásahu všech elementárních toků v určité kategorii dopadu 

vyčíslujeme jako výsledek indikátoru kategorie dopadu. [1] 

Aby bylo možné vzájemně porovnat míru zásahu do jednotlivých kategorií dopadu, je 

potřeba získané hodnoty zásahu do jednotlivých kategorií dopadu normalizovat. 

Normalizace spočívá v převedení výsledků indikátorů kategorií dopadu na bezrozměrná 

čísla, obvykle vyjádřením podílu z celkové škody v dané kategorii dopadu způsobené 

celosvětově či regionálně v námi posuzovaném systému. Jedná se o vzájemné srovnání 

významnosti zásahů do různých kategorií dopadu. V případě potřeby lze vyjádřit zásahy 

do kategorií dopadu pomocí dalších hodnotových hledisek, například ekonomicky či 

s ohledem na plánované emisní limity v budoucnosti. To se provádí tzv. vážením 

výsledků indikátorů kategorií dopadů. [1] 

Indikátor kategorie dopadů je měřitelná veličina s jasně definovanými jednotkami, 

pomocí níž je sledováno, jak silně se daná kategorie dopadu v důsledku lidského zásahu 

prohlubuje, rozvíjí či zhoršuje. Tento indikátor slouží k vyjádření schopností 

elementárních toků způsobovat nežádoucí účinky v životním prostředí. 

Indikátory kategorií jsou rozdělovány na dva druhy [1]: 

 midpointový indikátor kategorie dopadů slouží jako měřítko škodlivosti 

vlastností elementárních toků, tedy potencionálních schopností tuto kategorii 

dopadu zapříčiňovat. 

 endpointový indikátor vyjadřuje potenciál dopadu daného elementárního 

toku na konkrétní oblasti, které jím mohou být zasaženy. Převádí fyzikálně-

chemickou podstatu midpointů do srozumitelnější formy. 
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Hlavní rozdíl mezi midpointovým a endpointovým indikátorem je způsob, jakým 

popisuje environmentální dopady jednotlivých elementárních toků. Midpointové 

indikátory jsou založené na hodnocení měřitelných (fyzikálně-chemických) vlastností 

elementárních toků. Endpointové idikátory se zaměřují na vyčíslení konečného působení 

určitého elementárního toku, tedy na škodu. [1] 

Klasifikace  

 

Klasifikace přiřazuje výsledky z inventarizační analýzy do jednotlivých zvolených 

kategorií dopadu. Na základě účinků jsou jednotlivé elementární toky přiřazeny 

konkrétním kategoriím dopadu. Každý tok se může podílet na rozvoji více kategorií 

dopadu. Například emise oxidu dusíku vyvolávají acidifikaci a zároveň i vznik 

troposférického ozónu. [1] 

Za kategorii dopadů se rozumí třída, která reprezentuje aktuální environmentální 

problémy, ke kterým mohou být výsledky inventarizační analýzy životního cyklu 

přiřazeny. [4] 

  

Obrázek 4. Schéma pozic midpointů a endpointů v dopadovém řetězci [1] 
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Tabulka 1. Nejčastěji používané kategorie dopadu [1] 

 

 

Metodiky LCIA 

Pro metodu LCA je k dispozici několik metodik hodnotící environmentální dopady 

výstupních dat z inventarizace, tzv. metodiky LCIA. Každá metodika LCIA představuje 

soubor charakterizačních modelů převádějících hodnoty velikosti elementárních toků na 

indikátory všech kategorií dopadu, které metodika LCIA obsahuje. 

Mezi nejpoužívanější metodiky patří: CML2001, Eco-indikator99, EDIP97, Ecological 

scarcity method a Environmental Priority Strategies. [1] 

 

 

Kategorie dopadů Midpointové kategorie dopadu 
Endpoinotvé kategorie 

dopadu 

Základní 

kategorie dopadu 

většiny metodik 

LCIA 

Úbytek neobnovitelných zdrojů 

Globální oteplování 

Úbytek stratosferického ozónu 

Humánní toxicita 

Ekotoxicita  

Vznik fotooxidantů 

Acidifikace 

Eutrofizace 

Úbytek dostupnosti surovin 

na trhu 

Klimatické změny 

Lidské zdraví 

Kvalita ekosystému 

Specifické 

kategorie dopadu 

některých 

metodik LCIA 

Využití krajiny - zábor a 

přeměna krajiny 

Ekotoxicita 

Ionizační záření 

Využívání krajiny 

Využívání krajiny -  

produkční schopnost 

ekosystémů 

Finanční hodnota 

Ekofaktor 

Biodiverzita 

Ztráty na životech 

Další kategorie 

dopadů, jež dosud 

nebývají součástí 

metodik LCIA 

Úbytek obnovitelných zdrojů 

Odpadní teplo 

Hluk 

Zápach (zapáchající plyny) 

Dezertifikace 

Zápach (zapáchající kapaliny) 
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Charakterizace 

V této fázi se provádí vyčíslení velikosti dopadů elementárních toků na jednotlivé 

kategorie dopadu. Pro vyjádření příspěvků jednotlivých elementárních toků na kategorii 

dopadu je nutné pro každou kategorii zvolit takovou veličinu, která umožní určení 

velikosti poškození. Tato kvantifikovatelná veličina, která je schopna vyjádřit změny 

v kategorii dopadu, se nazývá indikátor kategorie dopadu. Přepočet elementárních toků, 

jenž se vyjadřuje zpravidla hmotnostně, na jednotku indikátoru kategorie dopadu, se poté 

realizuje pomocí hodnot tzv. charakterizačních faktorů. [1] 

Charakterizační faktor CF je určitá konstantní hodnota sloužící k vyčíslení míry 

působení elementárních toků na jednotlivé kategorie dopadu. Charakterizační faktory jsou 

definovány odpovídajícími charakterizačními modely a jejich hodnoty jsou k dispozici 

v metodikách LCIA. [1]  

Normalizace  

Při posuzování dvou systémů z pohledu jejich dopadů na životní prostředí je vhodné 

konstatovat, že málokdy je jeden z nich lepší ve všech oblastech, tedy šetrněji působící na 

všechny kategorie dopadu. Obvykle nastává situace, kdy má například jeden systém větší 

dopad na ekotoxicitu a druhý zase na acidifikaci. Často se ale také stává, že výsledky 

indikátorů kategorií dopadu mají různé jednotky, nelze je tedy vzájemně porovnávat. [1] 

 Cílem normalizace je posoudit relativní významnost velikosti výsledků indikátorů 

kategorií dopadu mezi sebou a vyjádřit jejich rozdíly tak, aby byla jejich podoba vhodná 

pro konečné posouzení. [1] 

Normalizace převádí výsledek indikátoru tak, že ho rozděluje dle vybrané referenční 

hodnoty. Mezi příklady referenčních hodnot jsou uvedeny [3]: 

 celkové vstupy a výstupy v dané oblasti, což může být na úrovni globální, 

národní nebo regionální; 

  celkové vstupy a výstupy v dané oblasti přepočtené na osobu či podobný 

přepočet. 
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Seskupování 

Seskupováním je myšleno přiřazování, třídění nebo také řazení kategorií dopadu do 

jednoho nebo více souborů tak, aby tyto kroky byly v souladu s cílem a rozsahem studie. 

Seskupování má dva možné postupy, buď [3]: 

 třídit kategorie dopadu na formálním základě (např. seskupovat kategorie 

dopadu na globální, regionální nebo lokální, ale také na ekonomickou či 

politickou prioritu apod.); 

 řadit kategorie dopadu podle stanoveného pořadí (např. vysoká, střední a nízká 

měřítka). 

Řazení je založeno na výběru preferencí. Osoby, organizace či korporace mohou mít 

odlišně nastavené hodnoty, a právě proto mohou odlišné strany dosáhnout jiných pořadí 

výsledků, založených na stejných výsledcích indikátoru nebo normalizovaných výsledcích 

indikátoru. [3] 

 

Vážení 

Vážení je chápáno jako vyjadřování významnosti kategorií dopadu ve vztahu na 

ekonomicko-sociální hlediska. Posuzovatelé mohou mít stanoveny různé preference, proto 

je možné, že různé strany dosáhnou různých výsledků, přestože je vážení založeno na 

stejných výsledcích indikátoru nebo normalizovaných výsledcích indikátoru. [1] 

Jednotlivé kroky vážení jsou založeny na výběru různých hodnot a nejsou vědecky 

podloženy. Někteří odborníci či organizace doporučují tuto část LCA studie neprovádět, 

jelikož se nejedná o data založená na přírodním charakteru. Výhody vážení však nalézají 

svůj význam v interních studiích, jež mají za cíl zhodnocení finančních aspektů 

environmentálních dopadů. [1] 

2.2.4. Interpretace životního cyklu 

Výsledků u metody LCA bývá značné množství, ať už z inventarizace či z hodnocení 

dopadů životního cyklu. Cílem posuzovatele studie je patřičná strukturalizace těchto 

hodnot a jejich srozumitelná interpretace a vhodná forma prezentace, která může při 

špatném provedení ovlivnit význam výsledků. [1] 
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Tato poslední fáze LCA je složena z několika prvků, které je možné vidět také 

v následujícím schématu, kde patří [3]: 

 identifikace významných problémů založených na výsledcích z předchozích 

fází LCIA a LCI; 

 kontrola kompletnosti, citlivosti a konzistence dat u vyhodnocování výsledku; 

 závěry, omezení a doporučení. 

 

  

Na obrázku 5 lze vidět vztah jednotlivých částí metody LCA. Fáze interpretace 

životního cyklu s fází stanovení cíle a rozsahu tvoří rámec studie, kdežto zbylé fáze LCI a 

LCIA zprostředkovávají informace o posuzovaném systému.   

Výsledné hodnoty ve fázích LCA a LCIA musí být formulovány s cílem a rozsahem 

studie a jejich interpretace musí obsahovat hodnocení a kontrolu citlivosti významných 

vstupů, výstupů a metodologického výběrů kvůli pochopení neurčitosti výsledku. [3] 

I přesto, že interpretace životního cyklu je poslední fází, podílí se interaktivním 

přístupem i na fáze předcházející. Díky poznatkům ve fázi interpretace dochází ke vzniku 

nových požadavků na další upřesnění studie. [1] 

 

Obrázek 5. Schéma vztahů interpretační fáze k ostatním fázím [3] 
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3. Popis posuzovaných společností 

Produkt, který budeme posuzovat, prochází během svého životního cyklu změnami, 

jež jsou provedené ve společnostech, které si popíšeme v následujících podkapitolách.  

3.1. Ekorecykling Czech republic s.r.o. 

Společnost Ekorecykling Czech republic s.r.o. (dále jen Ekorecykling) je dceřinou 

společností Ekopartner a figuruje v oblasti recyklace elektronického odpadu se sídlem v 

Českém Těšíně. Námi posuzovaná provozovna tohoto podniku se nachází v bolatické 

průmyslové zóně na Hlučínsku, kde působí okolo 35 zaměstnanců, mezi které se řadí jak 

výkonná složka společnosti, tak složka operativní, kde se nachází nejvyšší počet 

zaměstnanců.  

 

 

 

 

 

   

 

Vznik společnosti Ekorecykling se datuje ke konci roku 2007, kdy je založena 

polskými majiteli. Jednou z příčin založení této společnosti byla především změna 

legislativy ČR v oblasti nakládání s elektroodpady, jenž byla přejata novelou č. 7/2005 Sb. 

do zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Tyto změny byly provedeny 13. srpna roku 2005 v 

reakci na směrnici vydanou společně Radou a Evropským parlamentem, jejímž obsahem 

byly požadavky na způsob recyklace elektronického zařízení ve všech členských zemích 

Evropské unie. Tyto požadavky spočívají zejména v zavedení tzv. recyklačního poplatku, 

kdy je výše poplatku stanovena na základě typu a velikosti elektronického zařízení. 

V podstatě se jedná o zpětný odběr použitého elektronického zařízení tak, že pomocí 

stanovených pravidel je určeno, jakým způsobem odevzdávat vysloužilé zařízení, a jak ho 

Obrázek 6. Sklad společnosti [7] Obrázek 7. Budovy společnosti [7] 
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následně předávat ke zpracování specializovaným firmám. V České republice byly 

vytvořeny kolektivní systémy, které zabezpečují zpětný odběr a následnou recyklaci 

vysloužilých elektrospotřebičů. 

Tyto uvedené skutečnosti vedly k založení výše zmíněné společnosti Ekorecykling, která 

se zaměřuje na sběr a výkup elektroodpadu se zaměřením na předúpravu desek plošných 

spojů (dále jen elektroodpad), které jsou součástí elektronických zařízení. V prvé řadě je 

tento elektroodpad ručně rozebrán z důvodů odstranění plastů, železa a kovového šrotu. Po 

separaci nežádoucích částí z vysloužilého elektronického zařízení zůstává čistý plošný 

spoj, jenž je transportován do mechanického drtiče, aby byl upraven na stanovené hodnoty 

pro lepší manipulaci při dalším zpracování. Kapacita tohoto provozu se odhaduje okolo 

10 000 tun zpracovaného OEEZ ročně.       

Takto předúpravený elektroodpad je transportován do Švédska pomocí kamionové a 

trajektové dopravy, kde se nachází největší obchodní partner a odběratel společnosti 

s názvem Boliden Commercial AB. Dovezený elektroodpad je podroben rafinaci a pomocí 

dalších výrobních procesů dochází k výrobě samotných výrobků v podobě měděných 

katod, odlitků zlatých cihel a dalších produktů. [6] [7] [16] 

Materiálové složení elektroodpadu 

Elektroodpad je odpad, jenž se skládá především z vysloužilých elektrospotřebičů a 

jeho částí. Problémová oblast recyklace těchto OEEZ spočívá v různorodosti použitých 

Obrázek 8. Elektroodpad [6] Obrázek 9. Mechanický drtič [6] 
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materiálů u těchto zařízení (viz graf 1). V elektroodpadu se nachází kovy (40%), plasty 

(30%) a keramické materiály (30%). 

Kovy jsou v elektroodpadu zastupovány především Cu (20%), dále pak Fe (8%), Ni 

(2%), Sn (4%), Pb (2%), Al (2%), Zn (1%) Ag (0,2%), Au (0,1%) a Pd (0,005%). [17] 

 

Graf 1. Materiálová charakteristika elektroodpadu [17] 

Materiálové složení elektronických zařízení závisí na řadě faktorů, především na 

druhu a účelu tohoto zařízení. Proto je důležité uvést, že jednotlivá zařízení mohou mít 

různou materiálovou charakteristiku, než jaká je v grafu uvedena. Informace v grafu slouží 

především k tomu, aby objasnili materiálové složení ve většině druhů elektroodpadu.  

Desky plošných spojů 

Zařízení, které v dnešní době využívají baterie nebo jsou jakýkoliv způsobem 

napájeny elektřinou, obsahují plošné spoje (DPS). Jedná se například o ledničky, televize, 

počítače, ale také auta, hračky, hodinky a jiné. Tyto DPS se používají v elektronice pro 

mechanické připevnění a současně pro elektrické vedení mezi elektronickými 

součástkami, obsahující ušlechtilé či jiné kovy. Propojení součástek je provedeno pomocí 

vodivých cest, které jsou vytvořené leptáním  měděných fólií nalepených na izolační 

laminátové desce.  Pro výrobu těchto desek je základním materiálem nejčastěji laminát ze 
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skelné tkaniny sycený epoxidovou pryskyřicí, na kterou je z jedné nebo z obou stran 

nalepena měděná folie. [6] [18] 

3.2. Boliden Commercial AB  

Společnost Boliden Commercial AB (dále jen Boliden) s hlavním sídlem ve 

Stöckholmu se zabývá získáváním železných, barevných a ušlechtilých kovů jako jsou 

zlato, stříbro, paladium, měď a jiné kovy. Jedná se o společnost sídlící v severoevropských 

zemích, především ve Švédsku, kde se nalézá podstatná část této nadnárodní korporace.  

Tato zpracovatelská společnost s více než devadesátiletou tradicí se řadí ve svém oboru 

mezi celosvětovou špičku na trhu. Boliden disponuje čtyřmi a pul tisíci zaměstnanci 

zaměřujícími se na získávání, zpracování a prodej produktu. 

  

 

Boliden se skládá ze čtyř důlních oblastí, pěti hutí a čtyř poboček, které lze vidět na 

obrázku 10. Kovy, využívané společností, se získávají z dolů v Aitik v prostorech Boliden, 

Garpenberg a Tara. 

Obrázek 10. Střediska společnosti [19] 



Bc. Marek Obrusník: Posouzení potencionálního vlivu zpracování mědi z elektroodpadu 

na životní prostředí pomocí metody LCA 

 

 

2014  21 

 

 Hutě se nachází v oblastech Rönnskär, Harjavalta, Bergsöe, Kokkola a Odda, kde je 

huť Rönnskär celosvětovým lídrem v oblasti recyklace elektronického šrotu a huť Bergsöe 

je největším zařízením na recyklaci olova v Evropě. Společnost organizovaně rozděluje 

svůj závod na několik částí, které jsou uvedeny v následujících odstavcích. [8]  

Průzkum 

Účelem průzkumu je identifikovat nová ložiska, která lze přiřadit k dosavadním 

nerostným zdrojům a rezervám v oblasti hospodaření se zdroji ve společnosti Boliden. 

Tento průzkum je prováděn v blízkosti stávajících těžebních oblastí s cílem rozšíření 

provozní délky života dolu a také v nových oblastech, jejichž cílem je nalézt zcela nová 

ložiska. Technologické oddělení dolů provádí rozsáhlé technické a finanční analýzy s 

výpočty rozsahu a povahy ložiska před přijetím jakéhokoli rozhodnutí o zahájení těžby. 

Průzkumné práce se zaměřují na rudy, které obsahují zinek, měď a drahé kovy. [8]  

Těžba 

Čtyři ložiska společnosti Boliden produkují rudy obsahující zinek, měď, olovo, zlato a 

stříbro. Tyto rudy, pocházející z hlubinné či povrchové těžby, jsou drceny a převáženy ke 

zpracování v koncentrát. Ten je následně podroben rafinaci v hutích, kde se mění v kov. 

Celý tento uvedený cyklus spadá pod vlastnictví a koordinaci společnosti Boliden, jež má 

pod kontrolou všechny tyto fáze. [8] 

Výroba 

Průmyslové pece produkují čisté kovy, jejich slitiny, a také řadu vedlejších produktů, 

vznikajících během těchto procesů. Vstupní surovina se skládá z kovových koncentrátů z 

dolů a druhotných materiálů jako je kovový a elektronický odpad, kovová struska či 

zbytky autobaterií. Suroviny jsou dodávány do společnosti Boliden z vlastních ložisek, 

zatímco kovový či elektronický odpad je nakupován od dodavatelů korporace. [8]  

Prodej 

Většina kovů společnosti je prodávána průmyslovým zákazníkům v severní Evropě 

nebo obchodním partnerům, kteří prodávají tyto kovy často do jiných částí světa. 
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 Největšími odběrateli zinku jsou ocelárny, které používají tento prvek k obohacení 

oceli, jenž chrání kov před korozí. Přibližně dvě třetiny veškerého zinku prochází 

ocelárnami pro následné použití v oblasti stavebního, automobilového a jiného průmyslu. 

V případě mědi je velké množství odebíráno výrobci měděných součástek, kteří 

distribuují své výrobky například do oblasti stavebnictví či elektrotechnického průmyslu.  

V oblasti odběru olova patří výrobci baterií mezi největší obchodní partnery 

společnosti Boliden a představují přibližně 80 % poptávky po tomto kovu. 

Drahé kovy nachází své uplatnění v oblasti elektrotechnického průmyslu, 

finančnictví, ale především u výrobců šperků a ozdobných předmětů. [8]  

 

 

3.2.1. Popis výroby 

V následujícím obrázku 12 jsou znázorněny hlavní materiálové toky mědi, olova a 

zplodin z procesů provozovny Rönnskär, kde se nachází několik druhů pecí a zařízení 

potřebných pro provoz výroby. V následujících odstavcích jsou ve stručných bodech 

popsány jednotlivé výrobní úseky zpracovávající měď a další kovy. 

Závodní pec Kaldo (angl. Kaldo Plant) 

Pec Kaldo je využívána pro tavbu rud olova, která je v peci mísená s předupraveným 

elektroodpadem. Při procesu plasty z elektroodpadu vyhoří, železo a část barevných kovů 

plavou na povrchu vzniklé taveniny, odkud se stahují k dalšímu zpracování. V roztaveném 

olovu se nachází většina ušlechtilých kovů. Tavenina se dmýchá vzduchem, přičemž se 

většina kovů zoxiduje a odstraní jako struska. Zbylá část olova obohacená o drahé kovy se 

podrobí rafinaci, díky které dosáhneme vyšší čistoty tohoto prvku. Elektronický odpad je 

taven do podoby surové mědi, která je následně integrována s hlavním tokem mědi 

v konvertoru. [9] 

 

Obrázek 11. Logo společnosti [8] 
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Elektrická pec (angl. Electric Smelting Furnace) 

Vsazka je předupravená pražením a sušením pro lepší pochody v peci. U elektrických 

pecí je zdrojem tepla elektrická energie, která prochází přímo ohřívaným materiálem a 

vytváří tak teplo k roztavení vsazky. Na hladině se začne tvořit struska obsahující zinek, 

která je následným odléváním převedena ke zpracování v kouřové peci (angl. Fuming 

Plant). Zbylý obsah vsazky je složen z 55 % z mědi a prvků jako jsou zinek, olovo, drahé 

kovy, nikl a selen, jež jsou transportovány do uličkového konvertoru (angl. Converter 

Aisle). [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouřová pec (angl. Fuming Plant) 

V kouřové peci je zinek oddělen od strusky a ocelářského prachu, a to tak, že je 

společně s olovem vyredukován pomocí uhlí. Takto vyrobená slitina obsahuje okolo 70 – 

75 % zinku, následně je exportována k  pražení v Norsku. [9] 

Blesková pec (angl. Flash Furnace) 

Vsazka je v podobě měděného koncentrátu před vstupem do pece míchána a sušena. 

Při procesu tavení se tvoří struska na hladině taveniny, přičemž ve spodní části vzniká 

tekutý koncentrát, který obsahuje okolo 55 % mědi a dalších prvků, jakými jsou železo, 

Obrázek 12. Schéma procesu výroby [9] 
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zinek, olovo, vzácné kovy, nikl a selen. Koncentrát je následně transportován do 

konvertoru a struska, obsahující především zinek, do kouřové pece. [9] 

Uličkový konvertor (angl. Converter Aisle)  

Vstupní vsazka surové mědi je při svém procesu upravována do taveniny, přičemž se 

odstraňuje železo, síra a jiné nečistoty vzniklé při oxidaci, která je způsobena dmýcháním 

vzduchu s dostatečným obsahem kyslíku. Síra je společně s nečistotami spalována a ze 

železa, zinku či olova vzniká struska, která je z povrchu taveniny odebrána a zpátky 

použita v elektronické peci. V této fázi produkt obsahuje okolo 97 % mědi. [9] 

Slévárna anod (angl. Anode casting plant)  

Tekutá měď pocházející z konvertoru je zde dezoxidována pomocí amoniaku. 

Následně je měď obsahující 98% čistoty odlévána do forem anod, které jsou dále 

zpracovávány v elektrolytické rafinaci. [9] 

Elektrolytické rafinace (angl. Electrolytic Refinery) 

Měděné anody jsou zde podrobeny úpravou pomocí elektrolytické rafinace, kde se 

v určité fázi vylučují na katodě. Jako elektrolyt se používá okyselený roztok CuSO4. 

Katoda se skládá z tenké vrstvy nerezové oceli.  Ionty kovu se ze znečištěné anody 

uvolňují (rozpouštějí) do roztoku, ze kterého se měď usazuje na katodě. Během elektro-

rafinace jsou odloučeny další kovy obsažené v anodách, které po separaci zůstávají 

v médiu. Na anodě se vylučuje oxid siřičitý (SO2) a kyslík. Roztok je následně vyčerpán a 

převezen k další úpravě, kde se z něj separují zbytky vzácných kovů. Měď vyloučená na 

katodách je oddělena od vrstvy nerezové oceli, vážena a tvarována do výrobkových 

velikostí. V této chvíli lze mluvit o poslední fázi výroby mědi, která dosahuje až 99,995% 

čistoty. [9] 

Zařízení na vzácné kovy (angl. Precious Metals Plant) 

Anodový kal, obsahující zlato, stříbro, paladium, platinu a nečistoty, je nejprve 

vybrán z elektrolytické vany, poté se prosévá a suší, aby se odstranily zbytky elektrolytu a 

dalších nečistot. Po vysušení se kal praží a louhuje, aby se odstranily zbytky mědi. Při 

pražení jsou odváděny části síranu nikelnatého, selenu a teluru. Zbylý koncentrát, 
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obsahující drahé kovy, vyplave na povrch kalu, následně se odlévá do anod a získává se 

zlato, stříbro, paladium a platina. Zlato je odlito do 12 kg cihel nebo je granulováno jako 

produkt stříbra. [9] 

Zařízení na zpracování síry (angl. Sulphur Products Plant) 

Plyny z výroby obsahují podstatné množství oxidu siřičitého, který je odváděn a 

následně míchán s vodou v  prací věži. Po ochlazení a odstranění prachu se vytváří 

kyselina sírová či oxid siřičitý. Kyselina sírová je následně zpětně využívaná společnosti 

Boliden nebo prodávaná zákazníkům z nejrůznějších průmyslových odvětví. [9] 

3.2.2. Produkty z elektroodpadu 

Měď je využívána člověkem přes 7 000 let a i přesto se stále jedná o moderní kov 

využívaný především v elektronice, kde se spotřebovává téměř polovina vyprodukované 

mědi na zemi. [9]  

Jedná se o ušlechtilý kov načervenalé barvy s kujnou a tažnou vlastností. 

Charakterizuje ho velmi dobrá tepelná a elektrická vodivost a je snadno mechanicky 

zpracovatelný. Ochranná vrstva se v podobě zásaditých uhličitanů vyznačuje typickou 

zelenou barvou, díky tomuto jevu je měď odolná proti korozím. Měď se vyskytuje 

v zemské kůře poměrně vzácně. Odhaduje se, že její obsah činí 55 – 70 ppm. V ryzí 

podobě a ve větším množství se nachází v přírodě vzácně, převážně se vyskytuje ve 

sloučeninách, nejčastěji ji nacházíme ve formách sulfidů. [10]   

Parametry mědi [10]: 

Chemická značka:   Cu 

Teplota tání:   1084,62 °C 

Hustota:    8,94 g/cm
3 

 

Zlato je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, měkký, drahý 

kov žluté barvy využívaný od dávnověku. Zlato je v zemské kůře značně vzácným 
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prvkem. V horninách se díky své inertnosti vyskytuje prakticky jenom jako ryzí kov. 

Průměrný obsah v zemské kůře činí pouze 4 – 5 ppb. 

 Jeho využití je různorodé, především je používán pro výrobu dekorativních 

předmětů, šperků a jako platidlo. V poslední době je navíc důležitým materiálem v 

elektronice, kde je ceněna jeho vynikající elektrická vodivost a odolnost proti korozi. [11] 

Parametry zlata [11]: 

Chemická značka:   Au 

Teplota tání:   1064,18 °C 

Hustota:    19320 kg/m³  

 

Stříbro  je ušlechtilý kov bílé barvy, používaný člověkem již od starověku. 

Vyznačuje se nejlepší elektrickou a tepelnou vodivostí ze všech známých kovů. Další 

výbornou vlastností stříbra je jeho odolnost proti korozi. V zemské kůře se stříbro 

vyskytuje pouze vzácně. Průměrný obsah v zemské kůře činí kolem 0,07 – 0,1 ppm. V 

přírodě se stříbro obvykle vyskytuje ve sloučeninách, vzácně však i jako ryzí kov. Téměř 

vždy je stříbro příměsí v ryzím přírodním zlatě.  

Stříbro a mince z něj ražené byly po tisíciletí rozšířeným platidlem, díky své měkkosti 

se z něj velice dobře razily stříbrné peníze. Tento ušlechtilý kov slouží také jako součást 

různých slitin pro použití v elektronickém průmyslu, výrobě CD, DVD a HDD nosičů. 

Rovněž je velmi často používán ve šperkařství, jeho sloučeniny byly nezbytné 

pro fotografický průmysl (AgBr). [12] 

Parametry stříbra [12]: 

Chemická značka:   Ag 

Teplota tání:   961,78 °C 

Hustota:    10,49 g/cm
3 



Bc. Marek Obrusník: Posouzení potencionálního vlivu zpracování mědi z elektroodpadu 

na životní prostředí pomocí metody LCA 

 

 

2014  27 

 

Olovo  je těžkým toxickým kovem, jenž má velmi nízký bod tání a je dobře kujný a 

odolný vůči korozi. Olovo je v zemské kůře zastoupeno poměrně řídce, průměrný obsah 

činí pouze 12–16 ppm. Tento kov je znám už od starověku, jelikož jsou jeho rudy 

poměrně dobře dostupné.  

Jedním z největších zpracovatelů olova je v současné době průmysl vyrábějící 

elektrické akumulátory.  Tyto akumulátory charakterizuje vysoká hmotnost a obsah 

kyseliny sírové, čímž jsou technické parametry olověných akumulátorů natolik dobré, že 

mají ve vybavení automobilů stále větší zastoupení. Pro tyto účely je využívána přibližně 

polovina světové produkce olova, recyklace akumulátorů  je také jedním z 

nejvýznamnějších zdrojů tohoto kovu. Olovo díky své vysoké hmotnosti velmi účinně 

pohlcuje rentgenové záření a gama paprsky. Slouží proto jako ochrana na pracovištích, 

kde se s tímto vysoce energetickým elektromagnetickým zářením pracuje. [13]  

Parametry Olova [13]: 

Chemická značka:   Pb 

Teplota tání:   327,5 °C 

Hustota:    11,34 g/cm³ 

 

Zinek je měkký, lehce tavitelný kov, který člověk využívá již od dávnověku. Slouží 

jako součást různých slitin, používá se při výrobě barviv a jeho přítomnost v potravě je 

nezbytná pro správný vývoj organismu. V zemské kůře je zinek poměrně bohatě 

zastoupen, v průměru obsah činí kolem 76 ppm. 

Zinek nachází významné uplatnění jako antikorozní ochranný materiál především 

pro železo a jeho slitiny. Poměrně významné místo patřilo zinku ve výrobě galvanických 

článků, ovšem dnes jsou zaváděny jiné principy s jinými materiály. Zinek má velmi dobré 

vlastnosti pro výrobu odlitků, a díky výborné zatékavosti vyplňuje roztavený zinek 

dokonale odlévací formu. Vyrábí se tak kovové součástky, které jsou dobře odolné vůči 

atmosférickým vlivům, ale nemusejí snášet výrazné mechanické namáhání, protože zinek 

je mechanicky velmi málo odolný. [14]  
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Parametry zinku [14]: 

Chemická značka:   Zn 

Teplota tání:   419,53 °C  

Hustota:    7,14 g/cm
3
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4. Definice cílů a rozsahu podle metodiky LCA 

Cílem studie je posouzení vlivů recyklace mědi z elektroodpadu na životní prostředí. 

Přesněji řečeno, pomocí metody LCA budou hodnoceny kategorie dopadů a fáze produktu 

mající vliv na životní prostředí ve výše zmíněném procesu recyklace. Pro tyto účely byly 

osloveny společnosti Ekorecykling a Boliden, poskytující potřebné interní informace, jež 

se budou vztahovat k roku 2011. 

Pro správné dosažení výsledku studie LCA budeme vycházet z norem ČSN EN ISO 

14040 [4] a ČSN EN ISO 14044[3]. 

Rozsah studie stanovuje vstupy a výstupy jednotlivých fází spojené se získáváním 

mědi z elektroodpadu, přičemž každá fáze je brána jako jeden celek a není rozdělena na 

jednotlivé vnitřní procesy. Posuzované vstupy a výstupy budou stanoveny na základě 

poskytnutých interních informací. 

Studie je určena odborné veřejnosti pro získání přehledu o dopadech recyklace mědi 

na životní prostředí. 

 

Hranice systému je provedena ve čtyřech etapách životního cyklu produktu v tzv. 

rozmezí „od kolébky po bránu“. Celý cyklus začíná svozem elektroodpadu, zpracováním 

tohoto svozu ve společnosti Ekorecykling a následným transportem k závěrečné fázi, kde 

je provedená separace mědi z předupraveného elektroodpadu. Produktem této separace 

jsou měděné katody, jež jsou závěrečným artiklem tohoto cyklu. Metoda separace a 

následné zhotovení měděných katod je zprostředkována prostřednictvím provozovny 

Rönnskär společnosti Boliden. Zobrazení tohoto posuzovaného systému lze vidět na 

obrázku 13. 
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Obrázek 13. Schéma životního cyklu produktu [vlastní zpracování] 

 

Funkce systému je zaměřena na získávání recyklované mědi z elektroodpadu 

v posuzovaném systému za rok 2011.  

Funkční jednotka vychází z funkce systému a představuje kvantifikovaný základ, ke 

kterému se budou vztahovat všechny naměřené hodnoty jednotlivých fází systému. 

Z hlediska větší názornosti budou všechny vstupní a výstupní hodnoty v této studii 

vztaženy k hodnotě 1 000 kg mědi. Obsah čistoty mědi na výstupu posuzovaného 

produktu je dosažen na 99,995 %, pro následné výpočty je toto vysoké procento 

zaokrouhleno na 100 %.  

Referenční tok je množství produktu potřebného k naplnění funkční jednotky. Ve 

studii se bude jednat o množství obsahu mědi v posuzovaném produktu. Hodnota 

referenčního toku bude tedy udávána v procentech (zn. %). 

Pro jednotlivé porovnávané fáze se referenční toky budou lišit, a to v závislosti na 

obsahu mědi v produktu, kdy bude měď postupně nabývat na čistotě.  
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5. Inventarizační analýza 

Jak již bylo popsáno v teoretické části (viz kapitola 2. 2. 2), úkolem této fáze je určit a 

kvantifikovat všechny vstupy a výstupy, které spojují sledovaný systém se životním 

prostředím. Konečným výsledkem inventarizační analýzy bude inventarizační matice 

posuzovaných fází cyklu; v řádcích jsou uvedené vstupní a výstupní prvky, ve sloupcích 

jsou zvolené optimální parametry pro lepší charakteristiku zvoleného systému. 

Požadavky na údaje 

Použité data v této studii jsou z roku 2011. Data byla poskytnuta posuzovanými 

společnostmi prostřednictvím interních zdrojů, v některých případech bylo nutné data 

přepočítat.  Pro účely studie budou tato data zpracována v programu SimaPro. Z hlediska 

původu získaných informací je nutné zdůraznit, že veškeré získané údaje o zpracování 

elektroodpadu pocházejí z evropských zdrojů, což je vyhovující pro analýzu ve výše 

uvedeném programu, jelikož je jeho databáze s evropskými daty kompatibilní. 

Dále je provedena metoda alokace z důvodu určení posuzovaného množství z celkové 

hodnoty produktu. 

Alokace 

Alokační faktor bude definován jako závislost vyprodukovaného množství mědi 

na celkovém zisku ušlechtilých kovů z produktu. Jedná se tedy o výpočet poměru dvou 

hmotnostních celků. V následující rovnici je proveden výpočet, který pomáhá určit tento 

poměr ve společnosti Ekorecykling. 

kde: 

Vyprodukované množství mědi společnosti Ekorecykling (kg) 

Cu = 119 775,3 

Celkové množství získaných kovů společnosti Ekorecykling (kg) 

Celkem = Cu + Ag+ Au =119775,3+ 50,63+ 519,9 =120 000,83 
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Způsob přepočtení alokačního faktoru (AF): 

    

                           
                          

                               
                         

  
          

             
        

 

5.1. Svoz elektroodpadu 

První fází životního cyklu posuzovaného produktu je svoz elektroodpadu ze sběrných 

míst a míst spolupracujících se společností Ekorecykling, jež zásobují tuto firmu 

vysloužilým elektronickým zařízením. Cílovou stanicí svozu tohoto odpadu je provozovna 

Bolatice (viz obrázek 14), která koordinaci této fáze dopravy zajišťuje. 

Sběrná místa spolupracující se společnosti Ekorecykling budou vybrána podle 

frekvence svozu elektroodpadu za rok 2011. Hodnocených je pouze deset 

nejvýznamnějších partnerů se stabilním svozovým místem, a to z důvodu velkého 

množství variability těchto míst. Tento výběr je proveden na základě interních informací 

podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14. Lokalita provozovny v Bolaticích [www.google.com/maps. cit 2014-03-17] 
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V následujícím kroku je nutné zjistit vzdálenost mezi počátečním a koncovým bodem 

vybrané trasy, a to v obou směrech. To je provedeno prostřednictvím veřejného mapového 

serveru, kde je vypočítána vzdálenost mezi vybranou sběrnou a provozovnou Bolatice.  

Získané hodnoty jsou vloženy do tabulky programu Microsoft Excel a vypočteny 

celkové vzdálenosti jednotlivých tras za rok (viz tabulka 2). V tabulce jsou rozlišovány 

nákladní vozidla s váhovou kategorií do 3,5 t a nad 3,5 t z důvodů odlišných hodnot emisí 

těchto vozidel. 

Tabulka 2. Hodnoty z dopravy v první fází životního cyklu produktu [7] 

 

     

 

  

  

 
Počet jízd za rok 

Vzdálenost jedné cesty 
v obou směrech (km) 

Vzdálenost celkem 
(km) 

Typ vozidla Vozidla 
do 3,5 t 

Vozidla 
nad 3,5 t 

Vozidla do 
3,5 t 

Vozidla nad 
3,5 t 

Vozidla 
do 3,5 t 

Vozidla 
nad 3,5 t 

Ostrava 147 12 54 54 7938 648 

Praha 36 x 796 x 28656 x 

Brno 48 12 360 360 17280 4320 

Sokolov 12 x 1070 x 12840 x 

Varšava 36 12 830 830 29880 9960 

Krakov 60 x 390 x 23400 x 

Velké 
Orviště 

X 12 x 464 X 5568 

Pardubice 48 x 243 x 23328 x 

Budapešť X 6 x 1012 X 6072 

České 
Budějovice 

12 12 784 784 9408 9408 
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U jednotlivých váhových kategorií (viz tabulka 2) jsou sečteny všechny ujeté 

vzdálenosti za posuzovaný rok 2011. Dále jsou tyto hodnoty upraveny pomocí alokačního 

faktoru (AF), vyprodukovaného množství mědi společností Ekorecykling a následně jsou 

přepočteny pomocí výše stanovené funkční jednotky (viz kapitola 4) v následující rovnici. 

 

                    
                     

                            
                        

       

 

Tabulka 3. Výsledná tabulka první fáze s přepočtenými hodnotami [7; vlastní zpracování] 

 

 

 

5.2. Úprava elektroodpadu ve společnosti Ekorecykling 

Ve společnosti Ekorecykling (viz kapitola 3. 1.) je elektroodpad přijímán a následně 

separován od nežádoucích částí v podobě plastů, hliníku, železa a kovového šrotu. Tento 

proces rozebrání je proveden lidmi, kteří jsou dostatečně vyškoleni pro vykonávání této 

činnosti. Po odstranění těchto prvků zůstávají čisté desky plošných spojů, které jsou 

převezeny pomocí vysokozdvižného vozíku do mechanického drtiče, kde je vysypán 

převezený obsah. Mechanický drtič zpracovává čištěné spoje ve frakci, jejíž velikost je 

nastavena pro optimální manipulaci při následujících činnostech poslední posuzované 

fáze. 

Typ vozidla 
Celková vzdálenost 

za rok (km) 
Přepočtená 

hodnota (km) 

Vozidla do 3,5 t 152 730 1268,76 

Vozidla nad 3,5 t 35 796 297,36 



Bc. Marek Obrusník: Posouzení potencionálního vlivu zpracování mědi z elektroodpadu 

na životní prostředí pomocí metody LCA 

 

 

2014  35 

 

 

Obrázek 15. Schéma druhé fáze životního cyklu produktu [7; vlastní zpracování] 

Z obrázku 15 je možné názorně vidět vstupní a výstupní toky této fáze. Toky byly 

stanoveny s  hodnotami z interních zdrojů společnosti, kde je vedená evidence spotřeby 

energií a materiálů za uplynulé roky. 

 U komunálního odpadu je zvolena statistická metoda, ze které je zjištěno, že během 

14 dní je externí společností odebrán obsah tří popelnic. Za rok je tedy průměrně vyvezen 

obsah 78 popelnic s kapacitou 110 litrů u jedné popelnice. Z následující rovnice lze vyčíst 

výsledek celkového objemu odpadu z popelnic za rok 2011, kde jsou použity tyto 

naměřené hodnoty: 

T = počet týdnů za rok 

S = sledované období v týdnech 

P = počet popelnic za sledované období 

O = objem popelnic 
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Jednotlivá množství vstupů a výstupů jsou opět přepočítány pomocí alokačního 

faktoru (AF) a upraveny na přepočtenou hodnotu pomocí následující rovnice. 

                    
                            

                            
                        

       

 

Tabulka 4. Vstupní hodnoty fáze úpravy elektroodpadu ve společnosti Ekorecykling [7; vlastní zpracování] 

Vstupy Hodnota Přepočtené hodnoty 

Elektřina 15 039 kWh 124,93 kWh 

Plyn 4 659 m3 38,7 m3 

Voda 113 m3 0,9387 m3 

LPG 1 200 kg  9,97 kg 

Elektroodpad 1 121 247 kg 9314,44 kg 
 

Tabulka 5. Výstupní hodnoty fáze úpravy elektroodpadu ve společnosti Ekorecykling [7; vlastní zpracování] 

Výstupy Hodnota Přepočtené hodnoty 
Polotovar 662 638 kg 5 532,13 kg 

Odpadní voda 113 m3 0,9387 m3 

Komunální odpad 8580 l 71,27 l 

Železo 191 352 kg 1 589,54 kg 

Hliník 58 202 kg 483,47 kg 

Kovový šrot 135 093 kg 1 122,00 kg 

Plast 33 764 kg 280,47 kg 

5.3. Transport elektroodpadu 

Tato fáze se zabývá transportem předupraveného produktu z místa na místo. Jedná se 

o frakci plošných spojů, která je převážena z provozovny Bolatice společnosti 

Ekorecykling do švédské provozovny Rönnskär společnosti Boliden. Tento transport je 

prováděn pomocí kamionové a trajektové dopravy, jenž se skládá ze tří částí, počínaje 

převozem z Bolatic do polského Gdaňsku, kde je kamion naloděn a převezen přes moře do 

švédského přístavu Nynäshamn, kde kamion pokračuje směrem na sever do provozovny 

Rönnskär. 



Bc. Marek Obrusník: Posouzení potencionálního vlivu zpracování mědi z elektroodpadu 

na životní prostředí pomocí metody LCA 

 

 

2014  37 

 

V roce 2011 byl tento proces proveden 28 krát se vzdáleností jedné cesty v obou 

směrech 4178 km. 

 

 

Pozemní doprava je provozována nákladními vozidly s váhovou kategorií nad 3,5 t. 

Za sledovaný rok 2011 je celková vzdálenost obou tras 85 176 km (tam a zpět). Vodní 

doprava se podílí celkovou vzdáleností 31 808 km (tam a zpět) na transportu 

elektroodpadu přes moře. 

Tabulka 6. Pozemní doprava ve fázi transportu elektroodpadu [7; vlastní zpracování] 

Trasa 
Vzdálenost jedné 

cesty (km) 
Celková vzdálenost 

za rok (km) 

Bolatice – Gdaňsk 1 390 38 920 

Nynäshamn - Rönnskär 1 652 46 256 

Celkem: 3 042 85 176 
      

Obrázek 16. Mapa dopravy posuzovaného polotovaru do Švédska [www.google.com/maps. cit 2014-03-17] 
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Tabulka 7. Vodní doprava ve fázi transportu elektroodpadu [7; vlastní zpracování] 

 

 

  

Celkové vzdálenosti jsou znovu upraveny pomocí alokačního faktoru (AF) a upraveny 

na přepočtenou hodnotu pomocí následující rovnice. 

 

                    
                     

                            
                        

       

 

Tabulka 8. Výsledné hodnoty ve fázi transportu elektroodpadu [7; vlastní zpracování] 

 

 

 

 

5.4. Výroba měděných katod společností Boliden 

Použité hodnoty v této fázi byly poskytnuty společností Boliden (viz kapitola 3. 2.) 

prostřednictvím interních materiálů, které se vztahují pouze k posuzované provozovně 

Rönnskär.  Pro nedostatečné množství těchto informací bylo rozhodnuto brát tuto 

provozovnu jako jeden celek. To znamená, že je nutné vycházet z hlavních vstupních a 

výstupních toků, které byly poskytnuty a nezabývat se procesy probíhající uvnitř 

společnosti. 

 

 

Trasa 
Vzdálenost jedné 

cesty (km) 
Celková vzdálenost 

za rok (km) 

Gdaňsk - Nynäshamn 1 136 31 808 

Druh dopravy 
Celková vzdálenost 

za rok (km) 
Přepočtená hodnota 

(km) 

Pozemní doprava 85 176 707,58 

Vodní doprava 31 808 264,24 
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Postup zpracování posuzovaného produktu  

Předupravený elektroodpad je po vyložení vysokozdvižným vozíkem uskladněn do 

přijímací haly, kde je produkt čištěn a vážen. Produkt prochází opětovným drcením a 

kontrolou velikosti částic, následně prochází rotačním děličem. Během cyklu jsou 

odebírány vzorky pro rozbor složení frakce v laboratoři. 

Následně je tento předupravený elektroodpad mísen s koncentrátem olova v Kaldo 

peci, kde jsou za neustálého dmýchání vzduchu spalovány (okysličovány) prvky obsažené 

ve vsazce. Na povrchu vzniká struska, obsahující železo a část barevných kovů, která se 

jako povrchový materiál z pece stahuje pryč. Vytvořená tavenina je poslána k dalšímu 

zpracování v konvertoru, jelikož tavenina obsahující měď je stále značně okysličená a 

obsahuje velké množství nečistot. 

 Sklopený konvertor se naplní taveninou až téměř k hrdlu a za současného dmýchání 

se nastaví do pracovní polohy, kdy se trysky tohoto zařízení dostanou pod hladinu. V 

konvertoru vzniká opět struska, která se sklopením tohoto zařízení slévá pryč. Po 

zestruskování železa zůstane v konvertoru koncentrovaná tavenina, což je čistý sulfid 

měďný (Cu2S). Další fáze, při které vzniká reakcí mezi sulfidem měďným a oxidem 

měďnatým kovová měď, probíhá bez přerušování. Získaná konvertorová měď, nazývaná 

též surová měď nebo „blistr“, se odlévá do bloků a zpracovává dále elektrolytickou 

rafinací.  

Tato anoda je následně podrobena úpravou elektrolytické rafinace, kde se mění na 

katodu prostřednictvím elektrolytu. Ionty kovu se ze znečištěné anody uvolňují 

(rozpouštějí) do roztoku, ze kterého se měď usazuje na katodě.  V této chvíli lze mluvit o 

poslední fázi produktu, která dosahuje čistoty katody mědi o 99,995 %.[9] [15] 

Alokace 

Mezi hlavní produkty společnosti patří měď, zlato, stříbro, zinek a olovo. Z tohoto 

důvodu je nutné znovu provést alokaci jednotlivých vstupů a výstupů, poněvadž 

posuzovaný produkt prochází změnami složení kovů. Alokace bude vypočítána podle 

následující rovnice, která bude provedena analogicky podle kapitoly 5. 
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kde: 

Vyprodukované množství mědi provozovny  ö    ä  (t) 

Cu = 219 300 

Celkové množství získaných kovů provozovny          (t) 

Celkem= Cu + Ag+ Au + Pb + Zn= 219 300+415+10,6+11 400+35 800 = 266 925,6 

 

Způsob přepočtení alokačního faktoru (AF): 

    

                           
                    

                                
                     

  
       

           
       

 

Dále jsou jednotlivé vstupy a výstupy této fáze upraveny podle následující rovnice: 

                    
                            

                            
                    

       

 

Původní i přepočtené hodnoty vstupů a výstupů jsou uvedeny v následujících 

tabulkách 9 a 10. 
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Tabulka 9. Vstupní hodnoty fáze výroby měděných katod společností Boliden [8; vlastní zpracování] 

 

 

  

Vstupy 

Česky Anglicky 
 

Suroviny Raw materials 
Celková 

spotřeba (t) 
Přepočtená 

hodnota (kg) 

Koncentrát mědi Copper concentrate 655 000,00 2 449,16 

Písek (struska) Sand (slag former) 103 000,00 385,13 

Koncentrát olova Lead concentrate 11 400,00 42,63 

Vápenec (struska) Limestone(slag former) 3 300,00 12,34 

Chemikálie Chemicals 
Celková 

spotřeba (t) 
Přepočtená 

hodnota (kg) 

Metalurgické uhlí Metallurgical coal 47 584,00 177,92 

Amoniak Ammonia 1 900,00 7,10 

Oxid vápenatý Quick lime 2 565,00 9,59 

hydroxid sodný Caustic soda 18 100,00 67,68 

Voda Water 
Celková 

spotřeba 
(km3) 

Přepočtená 
hodnota (m3) 

Chladicí voda Cooling water 50 000,00 186,96 

Pitná voda Fresh water 1 800,00 6,73 

Energie Energy 
Celková 

spotřeba 
(MWh) 

Přepočtená 
hodnota 

(kWh) 

Elektřina Electricity 470 000,00 1 757,41 

Olej Oil 113 000,00 422,53 

LPG LPG 4 000,00 14,96 
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Tabulka 10. Výstupní hodnoty fáze výroby měděných katod společností Boliden [8; vlastní zpracování] 

Výstupy 

Česky Anglicky 
 

Produkce Production 
Celková 

spotřeba (t) 
Přepočtená 

hodnota (kg) 

Měď Copper 219 300,00 820,00 

Olovo Lead 11 400,00 42,63 

Zinek Zinc 35 800,00 133,86 

Zlato Gold 10,60 0,04 

Stříbro Silver 415,00 1,55 

Odpady Waste 
Celková 

spotřeba (t) 
Přepočtená 

hodnota (kg) 

Měděná struska Copper slag 122 800,00 459,170 

Voda/Olej Water/Oil 431,00 1,612 

Kal z čištění plynů Gas purification sludge 260,00 0,972 

Kal z vápna Lime sludge 3 500,00 13,087 

Hořlavý odpad Combustible waste 230,00 0,860 

Kovový odpad Metals 1 145,00 4,281 

Papír Paper 11,00 0,041 

Dřevěný odpad Wood waste 863,00 3,227 

Skládkový odpad Landfill waste 70,00 0,262 

Emise do ovzduší Emissions to air 
Celková 

spotřeba (t) 
Přepočtená 

hodnota (kg) 

Prach Dust 34,70 0,12975 

Měď Copper 1,10 0,00411 

Olovo Lead 2,10 0,00785 

Zinek Zinc 6,50 0,02430 

Kadmium Cadmium 0,04 0,00015 

Arsen Arsenic 0,32 0,00120 

Rtuť Mercury 0,03 0,00011 

Oxid siřičitý Sulphur dioxide 3,66 0,01369 

Vypouštění do vody Discharges to water 
Celková 

spotřeba (t) 
Přepočtená 

hodnota (kg) 

Měď Copper 0,42 0,00157 

Olovo Lead 0,17 0,00064 

Zinek Zinc 2,30 0,00860 

Kadmium Cadmium 0,04 0,00015 

Arsen Arsenic 0,44 0,00165 

Rtuť Mercury 0,01 0,00004 

Nikl Nickel 0,12 0,00045 
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5.5. Inventarizační matice 

Pro názornou ukázku je v následujícím obrázku 17 vyfocena výsledná inventarizační 

tabulka v programu SimaPro. Tabulka, složena ze čtyř posuzovaných fází, obsahuje 

celkem 1476 položek. 

 

Obrázek 17. Inventarizační tabulka v programu SimaPro [SimaPro] 
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6. Analýza vlivů na životní prostředí 

V  kapitole analýzy vlivů je nutné vycházet z dat inventarizační analýzy, které 

poskytují kvantifikovaný základ k hodnocení dopadu posuzovaného produktu (viz kapitola 

2. 2. 3.). Tato analýza bude provedena prostřednictvím LCIA metodiky Eco-indicator 99 

(viz kapitola 6. 1.) v programu SimaPro. 

Cílem analýzy vlivů na ŽP je měřitelné porovnání environmentálních dopadů 

zvoleného systému a srovnání závažnosti těchto dopadů pomocí veličin označovaných 

jako kategorie dopadů. Kategorie dopadů se dělí na endpointové indikátory, neboli 

konečné, a midpointové, nazývané střední indikátory.  

Do programu SimaPro jsou navedeny přepočtené vstupní a výstupní hodnoty 

posuzovaného životního cyklu recyklované mědi z elektroodpadu. Program vyhodnotí 

data vztahující se k 1 000 kilogramů mědi, jež jsou vloženy do tabulek a grafů, které jsou 

součástí této kapitoly. 

Z důvodů dlouhých názvů posuzovaných fází životního cyklu je potřebné provést 

přejmenování jednotlivých etap za účelem lepší operace s tabulkami a grafy. 

 

Tabulka 11 Přejmenování názvu jednotlivých fází[vlastní zpracování] 

Původní název Nový název 
Barevné 

označení 

Svoz elektroodpadu První fáze 
 

Úprava elektroodpadu 

ve společnosti 

Ekorecykling 

Druhá fáze 
 

Transport 

elektroodpadu 
Třetí fáze 

 

Výroba katod 

společností Boliden 
Čtvrtá fáze 
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6.1. Metodika Eco-indicator 99 

Pro sestavení studie byla vybrána endpointová metodika Eco-indicator 99, jenž bude 

využita prostřednictvím programu SimaPro. Tento metodický přístup se snaží vyjádřit 

konkrétní dopad jednotlivých elementárních toků na společnou jednotku 

environmentálního dopadu. 

 Výstupy z inventarizační tabulky jsou tedy převedeny prostřednictvím metodiky do 

modelů založených na endpointové charakterizaci dopadů, které jsou seskupeny do tří 

základních skupin, a to: lidské zdraví, kvalita ekosystému a úbytek surovin. Tyto skupiny 

vycházejí z příčin, které jsou také nazývány midpointovými kategoriemi dopadu. (viz 

tabulka 12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midpointové modely kategorií dopadu využívají přírodních zákonitostí a měřitelných 

vztahů mezi elementárními toky a indikátory kategorie dopadu k vyčíslení jejich účinků. 

Endpointové modely se zaměřují na konečný projev narušení životního prostředí či 

lidského zdraví. [1] 

 

Tabulka 12 Přehled kategorií metodiky Eco-indicator99 [1] 
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Mezi jednotlivé midpointové kategorie dopadu v LCIA metodice Eco-indicator 99 patří 

[1]:  

 Karcinogeneze - jedná se o rakovinotvorné látky u lidského obyvatelstva. 

 respirační nemoci - organické látky, které vyvolávající u lidí respirační nemoci. 

 respirační nemoci - anorganické látky, které vyvolávající u lidské populace 

respirační nemoci.  

 klimatické změny - jedná se o změny počasí, které můžou mít negativní vliv na 

lidskou společnost. 

 ionizační záření -  neboli radiace zahrnuje nepříznivé dopady uvolňování 

radioaktivních látek do životního prostředí a také přímou expozici radiačnímu 

záření, například ve stavebních materiálech. 

 úbytek stratosférického ozónu - vede k většímu propouštění slunečního UV 

záření na povrch země, což negativně ovlivňuje lidské zdraví, kvalitu ekosystému, 

přírodních zdrojů a lidských výtvorů. 

 Ekotoxicita - představuje nepříznivé dopady toxických látek na přírodní 

ekosystémy. 

 acidifikace/eutrofizace – jsou hodnoceny společně a účinky látek jsou 

modelovány ve vztahu k počtu cílových druhů cévnatých rostlin v zasažené 

lokalitě. 

 využívání a přeměna krajiny- jedná se o výskyt a četnost cévnatých rostlin, 

které mohou být negativně ovlivněny lidskou činností. 

 minerální zdroje - jedná se o spotřebu neobnovitelných zdrojů surovin. 

 fosilních suroviny – jedná se o spotřebu neobnovitelných zdrojů vztahující se 

k fosilním surovinám. 

Mezi endpointové kategorie dopadu v LCIA metodice Eco-indicator 99 patří [1]:  

 Lidské zdraví - jsou zde započteny roky života člověka, či roky neschopnosti v 

důsledku nemocí působením elementárních toků nebo toků zaústěnými do 

prostředí.  

 Kvalita ekosystémů - jedná se o celkové poškození biodiverzity, funkčnosti a 

rovnováhy ekosystému.  
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 Úbytek surovin - je vztažen k množství a kvalitě zbývajících využitelných 

surovinových zdrojů jako je spotřeba minerálních a fosilních surovin.  

 

Vyčíslení účinku elementárních toků stanovuje jednotka, která se odlišuje od 

jednotlivých kategorií dopadu. V metodě Eco-indicator99 se nacházejí 4 druhy jednotek, 

mezi které patří [1]: 

 DALY (angl. Disability Adjusted Life Years) se váže ke kategorii lidského 

zdraví. Jedná se o počet let života člověka, o které v dané populaci bylo lidstvo 

působením elementárního toku připraveno nebo roky neschopnosti v důsledku 

nemocí vyvolaných zmíněnými toky.  

 PDF x m2 x rok (angl. Potentially Disapeard Fraction) je jednotka, která 

stanovuje podíl chybějících druhů (cévnatých rostlin) na dané rozloze území za 

rok.  

 PAF x m2 x rok (angl. Potentially Affected Fraction) je jednotkou, která je 

vztažená k množství potencionálně ovlivněných druhů na dané rozloze území za 

rok. 

 MJ (angl. Mega Joule) je jednotka energie, která se vztahuje k získání 

minerálních a fosilních surovin. Eco-indicator 99 uvažuje pod pojmem úbytek 

surovin především spotřebu minerálních a fosilních surovin. 

6.2. Hodnocení dopadů posuzovaného cyklu 

Následující tabulky kvantifikovaně popisují význam midpointových kategorií dopadu, 

které se vztahují k jednotlivým fázím posuzovaného produktu. 

Prvním krokem při hodnocení dopadů životního cyklu mědi je klasifikace, kde se 

přiřazují elementární toky k jednotlivým kategoriím dopadu. Po přiřazení následuje 

charakterizace, tedy vyčíslení míry, jak silně se dané toky podílejí na rozvoji určité 

kategorie dopadu uvedené v charakterizační tabulce s číslem 13. 
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Tabulka 13 Charakterizační tabulka kategorií dopadu[SimaPro; vlastní zpracování] 

Kategorie dopadu Jednotka První fáze Druhá fáze Třetí fáze Čtvrtá fáze 

Karcinogeny DALY 0,000148525 -0,003484156 7,65557E-07 0,000135491 

Respirační nemoci- 
organické látky 

DALY 1,53739E-05 -3,26761E-06 5,16431E-07 8,23459E-07 

Respirační nemoci- 
anorganické látky 

DALY 0,001545263 -0,008850545 0,000167114 0,00042813 

Klimatické změny DALY 0,000466564 -0,001548234 2,59425E-05 0,000216582 

Radiace DALY 6,36474E-06 -3,24067E-05 3,99541E-08 5,00411E-05 

Úbytek 
stratosférického 

ozónu 
DALY 3,20134E-06 -3,42255E-07 1,61614E-07 5,37412E-07 

Ekotoxicita PAF*m2yr 2707,170867 -1255,704585 122,548125 1552,186009 

Acidifikace/ 
Eutrofizace 

PDF*m2yr 71,29678139 -115,5211614 8,344874767 15,77380249 

Využití a přeměna 
krajiny 

PDF*m2yr 35,89308788 -45,45128233 1,36722077 65,47963255 

Minerální suroviny MJ surplus 49,48041797 -2650,265435 0,000649597 2,688883275 

Fosilní paliva MJ surplus 3907,546035 -7494,678198 216,9494207 725,7507046 

 

Další fází je normalizace, která znázorňuje porovnávání míry zásahu jednotlivých 

kategorií. Pomocí normalizace jsou výsledky převedeny na bezrozměrná čísla. Jedná se 

tedy o vzájemné srovnávání významnosti zásahů do různých kategorií dopadu.  Výsledky 

normalizace lze naleznout v následující tabulce 14. 

Tabulka 14 Normalizační tabulka kategorií dopadu [SimaPro; vlastní zpracování] 

Kategorie dopadu První fáze Druhá fáze Třetí fáze Čtvrtá fáze 

Karcinogeny 0,009668967 -0,226818547 4,98378E-05 0,008820434 

Respirační nemoci- 
organické látky 

0,001000838 -0,000212722 3,36197E-05 5,36072E-05 

Respirační nemoci- 
anorganické látky 

0,100596649 -0,576170507 0,010879137 0,027871253 

Klimatické změny 0,030373307 -0,100790049 0,001688857 0,014099517 

Radiace 0,000414344 -0,002109675 2,60101E-06 0,003257675 

Úbytek 
stratosférického 

ozónu 
0,000208407 -2,22808E-05 1,05211E-05 3,49855E-05 

Ekotoxicita 0,052789832 -0,024486239 0,002389688 0,030267627 

Acidifikace/ 
Eutrofizace 

0,013902872 -0,022526626 0,001627251 0,003075891 

Využití a přeměna 
krajiny 

0,006999152 -0,008863 0,000266608 0,012768528 

Minerální suroviny 0,00588817 -0,315381587 7,73021E-08 0,000319977 

Fosilní paliva 0,464997978 -0,891866706 0,025816981 0,086364334 
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Poslední přepočtená tabulka s číslem 15 nazývána „Single score“ shrnuje u námi 

vybraných 4 fází všechny kategorie dopadu, na kterých se daná fáze podílí. Single score se 

vyjadřuje v bodech (Pt). 

Tabulka 15 Výsledky dle Single score [SimaPro; vlastní zpracování] 

Kategorie dopadu Jednotka První fáze Druhá fáze Třetí fáze Čtvrtá fáze 

Total Pt 213,4213409 -656,3619681 13,25790834 60,69135325 

Karcinogeny Pt 2,900690215 -68,045564 0,01495133 2,646130163 

Respirační nemoci- 
organické látky 

Pt 
0,300251447 -0,06381647 0,010085905 0,01608216 

Respirační nemoci- 
anorganické látky 

Pt 
30,17899456 -172,8511522 3,263741034 8,361375798 

Klimatické změny Pt 9,111992195 -30,23701471 0,506657111 4,229855024 

Radiace Pt 0,124303291 -0,632902412 0,000780304 0,977302358 

Úbytek 
stratosférického 

ozónu 
Pt 

0,062522205 -0,006684245 0,003156324 0,01049566 

Ekotoxicita Pt 21,11593276 -9,794495766 0,955875375 12,10705087 

Acidifikace/ 
Eutrofizace 

Pt 
5,561148949 -9,010650592 0,650900232 1,230356594 

Využití a přeměna 
krajiny 

Pt 
2,799660854 -3,545200022 0,10664322 5,107411339 

Minerální suroviny Pt 1,766450921 -94,61447604 2,31906E-05 0,095993133 

Fosilní paliva Pt 139,4993935 -267,5600117 7,745094318 25,90930016 

 

Referenční hodnoty uvedené v tabulkách s číslem 13, 14 a 15 vykazují výsledky 

z provedené analýzy v programu SimaPro. V dalším kroku jsou převedeny tyto výsledné 

údaje do grafů pro lepší názornost. Jedná se o grafy s pořadovými čísly 2, 3 a 4.
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Graf 2. Midpointové kategorie dopadů jednotlivých fází produktu – charakterizace [SimaPro] 
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Graf 3. Midpointové kategorie dopadů jednotlivých fází produktu – normalizace [SimaPro] 
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Graf 4. Midpointové kategorie dopadů jednotlivých fází produktu - Single score [SimaPro] 
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7. Shrnutí, interpretace výsledků 

Cílem této fáze je setřídění a srozumitelná interpretace získaných výsledků z 

předcházejících fází (viz kapitola 2. 2. 4.). Součástí interpretace je také provedení analýz, 

které pomůžou práci zhodnotit. Na jejich základě budou formulovány závěry a případná 

doporučení, jak by bylo možné konkrétní fáze cyklu zefektivnit, aby byl jejich celkový 

dopad na životní prostředí co nejmenší. 

Předpoklady a omezení 

Jak již bylo uvedeno výše, posuzované fáze jsou brány jednotlivě jako celky, a to 

z důvodu nedostatečných informací o vnitřních materiálových a energetických tocích. 

Tento efekt se také projeví u výsledků, které budou vycházet pouze z dostupných údajů.  

Studie se zaměřuje na získávání mědi z elektroodpadu s cílem hodnotit vlivy na 

životní prostředí této recyklace, tudíž nebude brán ohled na vliv stavební realizace, 

infrastruktur, výroby zařízení potřebných k realizaci této recyklace a jiné prostředky. 

Získaná data byla v některých případech využita v programu SimaPro pouze za 

předpokladu jistých úprav, které byly nutné z důvodu stanovení správných jednotek. 

Zmíněné předpoklady a omezení budou mít s největší pravděpodobností vliv na 

výsledek, a to zejména z důvodu neposkytnutých informací či zkreslených dat, u kterých 

bylo nutno přepočíst hodnoty založené na statistických údajích. 

7.1. Hodnocení jednotlivých fází produktu 

Pro zhodnocení a sestavení výsledku bude potřeba zvolit kvalitativní analýzu, která 

umožňuje setřízení významu hodnot. Na základě získaných hodnot bude možné 

následovně interpretovat výsledky. 

Analýza dominance 

Prostřednictvím analýzy dominance bude zjištěno, která fáze životního cyklu má 

největší vliv na životní prostředí. Analýza dominance je v této studii zpracovaná ABC 

analýzou pomocí kvalitativního měřítka. 
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Tabulka 16 Vstupní tabulka ABC analýzy [SimaPro; vlastní zpracování] 

Kategorie dopadu Jednotka První fáze Druhá fáze Třetí fáze Čtvrtá fáze 

Karcinogeny % 3,94084 -92,44579 0,02031 3,59500 

Respirační nemoci- 
organické látky 

% 76,94099 -16,35330 2,58457 4,12114 

Respirační nemoci- 
anorganické látky 

% 14,05930 -80,52508 1,52046 3,89526 

Klimatické změny % 20,66910 -68,58784 1,14927 9,59475 

Radiace % 7,16327 -36,47247 0,04497 56,31931 

Úbytek 
stratosférického 

ozónu 
% 75,45667 -8,06707 3,80930 12,66698 

Ekotoxicita % 48,01990 -22,27373 2,17376 27,53273 

Acidifikace/ 
Eutrofizace 

% 33,80010 -54,76582 3,95611 7,47798 

Využití a přeměna 
krajiny 

% 24,22079 -30,67070 0,92261 44,18590 

Minerální suroviny % 1,83096 -98,06953 0,00002 0,09950 

Fosilní paliva % 31,65306 -60,71061 1,75740 5,87894 
 

Ke každé následující hodnotě uvedené v tabulce 16 bude přiřazeno písmeno, které má 

stanovený svůj procentuální rozsah s označením míry významu dané kategorie. Pro lepší 

orientaci mezi různě významnými vlivy slouží také barevné odlišení jednotlivých 

parametrů.  

Parametry ABC analýzy jsou označeny písmeny A, B, C, D a E. Označení A je pro 

velmi negativní vlivy podílející se více než 40% v dané kategorii, B mají vlivy závažně 

negativní (40% - 25%), označení C je pro méně negativní vlivy (25% - 10%), D jsou 

negativní vlivy pohybující se v rozmezí 10% až 0% a E jsou označovány vlivy příznivé 

s procentuálním rozsahem 0% a méně, což znamená, že se jedná o hodnoty záporného 

charakteru (viz tabulka 17). 

Tabulka 17 Zvolené parametry ABC analýzy [vlastní zpracování] 

Rozsah kategorie 
(%) 

Označení kategorie Význam kategorie 

40 a více A velmi negativní vliv 

40 – 25 B 
závažný negativní 

vliv 

25 – 10 C méně negativní vliv 

10 – 0 D negativní vliv 

0 a méně E příznivý vliv 
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Tabulka 18. Výsledná tabulka ABC analýzy [vlastní zpracování] 

Kategorie dopadu Jednotka První fáze Druhá fáze Třetí fáze Čtvrtá fáze 

Karcinogeny % D E D D 

Respirační nemoci- 
organické látky 

% A E D D 

Respirační nemoci- 
anorganické látky 

% C E D D 

Klimatické změny % C E D D 

Radiace % D E D A 

Úbytek 
stratosférického 

ozónu 
% A E D C 

Ekotoxicita % A E D D 

Acidifikace/ 
Eutrofizace 

% B E D D 

Využití a přeměna 
krajiny 

% C E D A 

Minerální suroviny % D E D D 

Fosilní paliva % B E D D 
 

Následně bude provedena interpretace výsledku prostřednictvím výsledné tabulky s 

číslem 18. Jednotlivě budou posuzovány všechny fáze životního cyklu zvoleného 

produktu. 

První fáze  

Z tabulky je zřejmé, že první fáze (tj. fáze Svozu elektroodpadu) je nejvýznamnějším 

činitelem negativních vlivů na životní prostředí. Tato fáze dosahuje nejvyššího počtu 

parametru A, která reprezentuje nejvýznamnější negativní vlivy na životní prostředí. Jedná 

se o kategorie dopadů: respirační nemoci – organické látky (76, 94%); úbytek 

stratosferického ozónu (75,46%); ekotoxicita (48,02%). Druhý nejvýznamnější parametr B 

zastupují kategorie: acidifikace a eutrofizace (33,80%); fosilní paliva (31,65%). Parametr 

C zastupují kategorie: respirační nemoci – anorganické látky (14,06%); klimatické změny 

(20,67%); využití a přeměna krajiny (24,22%). Zbylé kategorie zastupují parametr D, 

mezi které patří karcinogeny, radiace a minerální suroviny (viz tabulka 18). 

Druhá fáze 

Jedná se o fázi Úpravy elektroodpadu ve společnosti Ekorecykling, která je nejšetrnější 

části životního cyklu produktu. Výsledky této fáze spadají do parametru E, tedy mezi 
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příznivé vlivy působící na ŽP. Mezi nejvyšší hodnoty patří například kategorie: 

karcinogeny (-92,45%); respirační nemoci - anorganické látky (-80,53%); minerální 

suroviny (-98,07%) a další (viz tabulka 16). Pozitivní vlivy na životní prostředí v této fázi 

jsou zapříčiněny posuzovanou společností Ekorecykling, která se zabývá recyklací. 

Pozitivní vlivy na ŽP jsou v tabulce zaznamenány zápornými hodnotami, jelikož se jedná 

o výzkum, který měří negativní míru dopadu na ŽP, takže hodnoty negativního dopadu na 

ŽP nabývají kladných čísel.  

Třetí fáze 

Předposlední část životního cyklu recyklované mědi znázorňuje transport upraveného 

elektroodpadu, kde bylo zjištěno, že všechny kategorie dopadů spadají do parametru D, 

tedy do skupiny negativních vlivů (viz tabulka 18). 

Čtvrtá fáze 

Poslední čtvrtá fáze (tj. Výroba katod společností Boliden) obsahuje dvakrát parametr 

velmi negativních vlivů (značený písmenem A). Jedná se o kategorii radiace (56,31%) a 

kategorii využití a přeměny krajiny (44,19%). Parametr C je zde zastoupen úbytkem 

stratosférického ozónu (12,67%). Zbylé kategorie dopadu náleží negativním vlivům 

parametru D (viz tabulka 18). 

7.2. Hodnocení kategorií dopadu 

Toto hodnocení bude vycházet z normalizované tabulky 12, která je převedena 

do grafu 3. Cílem bude zhodnotit význam zvolených kategorií dopadu se stanovením, jaký 

na ně mají vliv jednotlivé fáze produktu.  

Nejvýznamnější kategorií dopadu této výzkumné studie je míra spotřeby 

neobnovitelných zdrojů, což je zřejmé z posuzovaného grafu 3. Jedná se o kategorii 

fosilních paliv, skládajících se z: 

 První fáze (31,65%); 

 Druhá fáze (-60,71%); 

 Třetí fáze (1,76%); 
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 Čtvrtá fáze (5,88%). 

Druhou nejproblémovější kategorií jsou respirační nemoci - anorganické látky, 

způsobující infekce dýchacího ústrojí u lidské populace. Jednotlivé fáze zapříčiňují 

potencionální vznik respiračních chorob následovně: 

 První fáze (14,05%); 

 Druhá fáze (-80,52%); 

 Třetí fáze (1,52%); 

 Čtvrtá fáze (3,90%). 

 

Další skupinou je kategorie ekotoxicity, která způsobuje nepříznivé dopady toxických 

látek na přírodní ekosystémy. Ekotoxicitu poměrově zapříčiňují: 

 První fáze (48,01%); 

 Druhá fáze (-22,27%); 

 Třetí fáze (2,17%); 

 Čtvrtá fáze (27,53%). 

 

Jednotlivé fáze ovlivňují také změny počasí, které můžou mít negativní vliv na 

lidskou společnost. Tyto klimatické změny jsou zde způsobeny složením: 

 První fáze (20,67%); 

 Druhá fáze (-68,59%); 

 Třetí fáze (1,15%); 

 Čtvrtá fáze (9,60%). 

 

Další kategorií je spotřeba neobnovitelných minerálních zdrojů, která je způsobena 

posuzovanými fázemi následovně: 

 První fáze (1,83%); 

 Druhá fáze (-98,07%); 

 Třetí fáze (0,00%); 
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 Čtvrtá fáze (0,01%). 

Poslední významnou kategorií je karcinogeneze, zapříčiňující vytváření 

rakovinotvorných látek u lidské populace. Ve studii je tato kategorie zastoupena takto: 

 První fáze (3,94%); 

 Druhá fáze (-92,44%); 

 Třetí fáze (0,02%); 

 Čtvrtá fáze (3,6%). 

 

Zbylé kategorie (tj. respirační nemoci – organické látky, radiace, úbytek 

stratosférického ozónu, acidifikace / eutrofizace, využití a přeměna krajiny) z dosaženého 

výsledku nenabyly významných hodnot v porovnání s výše posouzenými, proto tyto 

kategorie nebudou blíže charakterizovány. Pro případné posouzení jsou výsledky uvedeny 

v tabulce 12, jež jsou znázorněny v grafu 3. 

7.3. Shrnutí výsledku studie 

Cílem této studie bylo posouzení jednotlivých kategorií dopadu a porovnání fází 

životního cyklu zvoleného produktu. Stanovené cíle studie jsou úspěšně vyhodnoceny a 

také splněny požadavky uvedené v kapitole Definice cílů a rozsahu studie (viz kapitola 4). 

 Z výsledků je možné konstatovat, že nejvýznamnější kategorií dopadu na ŽP je 

spotřeba fosilních paliv (viz graf 3), která je v případě negativních vlivů na ŽP nejvíce 

ovlivněna první fází recyklačního cyklu a v rámci pozitivního příspěvku na ŽP pak druhou 

fází recyklačního cyklu. Kategorie spotřeby fosilních paliv dosahuje mnohem vyššího 

vlivu než  kategorie ostatní. 

Při porovnávání jednotlivých fází produktu (viz kapitola 7. 1.) bylo zjištěno, že 

nejvýznamnějším negativním činitelem na životní prostředí je fáze dopravy, přesněji svoz 

elektroodpadu do společnosti Ekorecykling (viz kapitola 5. 1.). Příčina vysoké míry 

dopadu této fáze na ŽP je ovlivněna především procesem přepravy elektroodpadu 

prostřednictvím dodávkových vozů s váhovou kategorií do 3,5t (viz příloha 1), která 

ovlivňuje tuto fázi z 96,6 %. 

 Zhodnocení fází životního cyklu bylo dosaženo prostřednictvím ABC analýzy (viz 

kapitola 7. 1.), která nám dále ukázala, že nejšetrnější fází je zpracování elektroodpadu ve 
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společnosti Ekorecykling (viz kapitola 5. 2.).  Tento výsledek se dal předpokládat 

z důvodu manuální separace jednotlivých prvků z elektroodpadu. Jednotlivé procesy této 

fáze měly velmi pozitivní dopad na ŽP. Tyto procesy se skládají z pozitivních a 

negativních dopadů na ŽP, kdy pozitivní vlivy velkou měrou převýšily vlivy negativní, 

konkrétně recyklace hliníku se podílela na celkovém pozitivním dopadu více než 60 %, 

recyklace železa a oceli téměř 22 % a recyklace plastu pak více než 15 % (viz příloha 2). 

Energetická nenáročnost procesů v recyklačním cyklu ve zkoumané společnosti byla 

velkou měrou zapříčiněna tím, že se na ní podílela lidská síla a k separaci nebylo zapotřebí 

využívat energeticky náročných zařízení. Ve studii to znamenalo, že všechny kategorie 

dopadu této fáze vyšly v záporných hodnotách, které se ovšem jeví jako vlivy příznivé. 

Jelikož byly daným programem zkoumány negativní vlivy na ŽP, logicky se to pak 

odrazilo na vlivech pozitivních tím, že tyto hodnoty nabývali záporných čísel. 
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8. Závěr 

Recyklace elektroodpadu se stává důležitým nástrojem pro opětovné využití 

materiálů, které najdou své uplatnění v nejrůznějších odvětvích lidské společnosti. 

Náročné recyklační procesy vykazují prvky negativně ovlivňující životní prostředí, avšak 

na úkor šetření přírodního bohatství, které tím pádem v přírodě zůstává v neporušené 

podobě. 

 Výsledky této studie potvrdily výše uvedená fakta. Recyklace s sebou samozřejmě 

přináší určité materiálové výdaje, které jsou však ve výrazném nepoměru s výdaji, které 

bychom museli vynaložit na případnou těžbu a zpracovávání syrových rud. Proto je dnes 

důležité, aby se téma recyklace stále více debatovalo na světových konferencích, jelikož si 

člověk nemůže naivně myslet, že přírodní bohatství Země je nevyčerpatelné. Je nutné si 

uvědomit skutečnost, že při úplném vytěžení některého z důležitých a dnes pro lidstvo 

nepostradatelných materiálů, jakým měď bezesporu je, může nastat celosvětový kolaps. 

Kovy, jakými jsou již zmiňovaná měď, zlato, stříbro nebo hliník, jednoduše nejdou 

nahradit. Je jasné, že velké množství lidí může argumentovat tím, že se stále více 

materiálů nahrazuje ropnými produkty, ovšem ti asi zapomínají na to, že právě ropa je 

dnes jednou z nejohroženějších komodit. 

Cílem této práce bylo posouzení životního cyklu mědi zpracované z elektroodpadu 

pomocí metody LCA. Z výsledku je patrné, že nejvýznamnější kategorií dopadu na ŽP je 

spotřeba fosilních paliv, která mnohonásobně předčila  kategorie ostatní. 

Nejvýznamnějším negativním činitelem životního prostředí je fáze svozu 

elektroodpadu do společnosti Ekorecykling. Z tohoto výsledku lze konstatovat, že je 

důležité posuzovat výrobek nejenom během jeho zpracovávání, ale v rámci jeho celého 

životního cyklu, s čímž je doprava nepostradatelně spjata. Samotné zpracování 

elektroodpadu nevykazuje tak negativní míru dopadu na ŽP, jako je tomu právě u fáze 

dopravy posuzovaného produktu. 

Nejšetrnější fází je úprava elektroodpadu ve společnosti Ekorecykling, která díky 

svému recyklačnímu systému pozitivně působí na ŽP. Díky recyklačním procesům je 
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možné konstatovat, že v celkovém výsledku posuzování vlivů na ŽP převahují pozitivní 

dopady před dopady negativními. 

Vzhledem k tomu, že nejvíce negativní částí životního cyklu mědi působící na životní 

prostředí je fáze dopravy, je nutné se dále zaměřit na optimalizaci logistiky posuzované 

přepravy elektroodpadu. Tato problematika se nabízí ke zpracování dalšími studiemi, které 

by stanovily a zhodnotily možné varianty. 
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