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Anotace 

Navrátilová, M.: Životní cyklus automobilu se zaměřením na automobily s ukončenou 

životností. Ostrava: institut environmentálního inženýrství, VŠB-TUO, 2009, diplomová 

práce, vedoucí: doc. Ing. Vladimír LAPČÍK CSc. 

 

Tato práce se zabývá celým životním cyklem automobilu od počáteční těžby 

nerostných surovin, přes zpracování surovin, montáž automobilů, provoz a údržbu 

automobilů až likvidací automobilů. Dále se také zaměřuji na znečišťování životního 

prostředí, a to v celém životním cyklu automobilu a zaměřuji se na všechny složky životního 

prostředí jako jsou ovzduší, voda a půda, dále pak hluk, vibrace a odpady.  

Veškeré důležité normy, dokumenty a publikace zabývající se celým životním cyklem 

automobilu a hlavně pak autovraky jsou uvedeny níže. 
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Navrátilová, M.: Life-Cycle of Cars with a View to Carwrecks. Ostrava: institute 

environmental engineering, VŠB- TUO, 2007, thesis work, leadership: doc. Ing. Vladimír 

LAPČÍK CSc. 

 

 This work deal with whole live cycle of cars that beggins from production of raw 

materials, then continuing toward processing materials, manufacturing cars, running and 

maintaining cars to their disposal. I also target on pollution that is made throught whole life 

cycle of car and its influence to air, water and soil, than also noise, vibration and waste.  

All important specification, paper and publication conversant to whole life cycle of 

cars and especialy car wrecks are mentioned below. 
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1. Úvod  
Automobilový průmysl bezpochyby patří mezi přední znečišťovatele životního 

prostředí. Patřil i v minulosti, ale ne takovou měrou jako dnes. Neustále roste životní úroveň 

obyvatel po celém světě, a tím pádem i vzrůstá nákup automobilů, v jehož důsledku pak dále 

houstne provoz na komunikacích u nás i v zahraničí. Na celém našem území dochází k 

rozvoji sídelních regionálních aglomerací, městských regionů i jednotlivých sídelních útvarů 

a tím také k potřebě přepravy osob. Lidé pro své pohodlí využívají ve větší míře k přepravě 

menšího počtu osob automobily raději než autobusy. Lidé využívají své automobily jak k 

přepravě osob do zaměstnání, tak k přepravě na rekreaci, nakupování nebo jen k přepravě 

osob z místa na místo. Vzhledem k sestupným trendům demografického vývoje v ČR má 

spotřeba energie v dopravě na 1 obyvatele vzrůstající tendenci. Samozřejmě velmi důležitým 

prvkem automobilového průmyslu je také výstavba silnic, ať už I., II. nebo III. třídy, dálnic 

nebo rychlostních komunikací. Všechny tyto výstavby negativně ovlivňují životní prostředí, 

ať už záborem půd nebo hlukem, vibracemi, také znečišťováním půd, samozřejmě ovzduší, 

ale také vod.  Doprava znamená vždy zásah do přírodního prostředí s následnými důsledky v 

oblasti ekologie, dochází k narušování ekologické stability, zásadním způsobem samozřejmě 

mění ráz krajiny a narušuje tím přírodní prostředí různých druhů rostlin a živočichů. 

K znečišťování životního prostředí ovšem dochází při celém životním cyklu automobilu. 

Počínaje těžbou nerostných surovin, ropy, dále při zpracování surovin, velké množství emisí 

se pak do životního prostředí dostane při provozu automobilů, dále pak dochází k znečištění 

vod a půd, hluk a vibrace také negativně ovlivňují životní prostředí a konče autovraky, 

automobily na konci své životnosti. Ve své diplomové práci se pokusím přiblížit 

problematiku celého životního cyklu automobilu a jeho vliv na životní prostředí, dále se 

zaměřím na automobily s ukončenou životností - autovraky. Jelikož si většina lidí život bez 

automobilů nedokáže vůbec představit, budeme se muset neustále zaměřovat na její negativní 

dopad do životního prostředí a snažit se ho co nejvíce zmírnit. V rámci zlepšování stavu 

životního prostředí je lépe podporovat druhy dopravy, které jsou mnohem šetrnější 

k životnímu prostředí než doprava automobilová a to například používáním veřejné 

hromadné dopravy, která přepraví větší množství lidí. Dále také nikomu neuškodí jízda na 

kole, která je z pohledu ekologického k životního prostředí ta nejšetrnější. Mnohdy to ovšem 

dost dobře nejde jezdit do zaměstnání nebo do školy na kole. Názornou ukázkou toho, že 

automobily značným způsobem přispívají ke znečišťování životního prostředí, je to, že jeden 
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strom vyprodukuje 750 kg kyslíku za jeden den, člověk takovéto množství kyslíku spotřebuje 

za 1 rok, zatímco jeden automobil spotřebuje takovéto množství kyslíku za asi 10 hodin 

jízdy. 

2. Hodnocení životního cyklu 
Norma ČSN EN ISO 14040 definuje životní cyklus jako po sobě jdoucí provázaná 

stádia výrobkového systému od získávání surovin nebo tvorby přírodních zdrojů ke 

konečnému zneškodnění. Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment – dále jen 

LCA) je metoda porovnávání environmentálních dopadů produktů, hmatatelných výrobků či 

služeb, s ohledem na celý jejich životní cyklus, tzv. od kolébky do hrobu nebo také od 

kolébky do kolébky. Uvažovány jsou emise do všech složek životního prostředí během 

výroby, užívání i odstraňování produktu. Zahrnovány jsou rovněž přídavky procesů získávání 

surovin, výroby materiálů a energie, pomocných procesů, či subprocesů. Metoda LCA má 

pevně danou strukturu a provádí se dle mezinárodních norem řady ISO 14040. Pro efektivní 

zpracovávání LCA studií se používají komerčně dostupné databáze procesů i materiálových a 

energetických toků. Metoda LCA je jedním z nejdůležitějších informačních nástrojů 

environmentálně orientované výrobkové politiky. Ve smyslu ČSN EN ISO 14040 lze metodu 

LCA definovat jako shromažďování a vyhodnocování vstupů, výstupů a možných dopadů na 

životní prostředí výrobkového systému během celého životního cyklu. Metodika LCA se 

skládá ze 4 hlavních fází. První fází je definice cílů a rozsahu, která slouží k definování, jak 

velká část životního cyklu produktu bude zahrnuta do hodnocení a k čemu bude hodnocení 

sloužit. Jsou zde popsána kritéria sloužící k porovnávání systémů a zvolený časový 

horizont. V této fázi je hlavně obsaženo, proč se studie LCA vypracovává, pro koho se 

vypracovává a k čemu budou získané výsledky použity. Druhou fází je inventarizační 

analýza. Součástí inventarizace je popis materiálových a energetických toků v rámci 

produktového systému a především jeho interakce s okolím, spotřebované suroviny a emise 

do prostředí. Jsou zde popsány všechny významné procesy a vedlejší toky energie a 

materiálů. V podstatě jde o kvalitativní a kvantitativní soupis všech vstupů a výstupů 

spojujících sledovaný systém se životním prostředím čili o sběr potřebných primárních dat a 

posouzení jejich kvality, tzn. věrohodnosti, reprodukovatelnosti, transparentnosti a 

důvěrnosti. Mezi způsoby, jimiž se potřebná data nejčastěji získávají, patří přímá měření na 

místě, pohovory s pracovníky v daném podniku, literární rešerše a hledání v databázích, 

výpočty, kvalifikované odhady. Nejlepší způsob získávání dat jsou přímá měření na místě. 
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Třetí fází životního cyklu výrobku je hodnocení dopadů. Podklady, které byly zjištěny 

z inventarizační fáze, slouží k hodnocení těchto dopadů. Jsou zde vypočítávány výsledky 

indikátorů všech dopadových kategorií, vzájemně je zhodnocena významnost každé 

dopadové kategorie normalizací, případně i vážením. Výsledkem hodnocení dopadů bývá 

tabelární souhrn všech dopadů. Podle ISO 14040 se třetí fáze LCA skládá ze tří kroků: 

klasifikace, charakterizace a z celkového zhodnocení. A poslední fáze je interpretace 

životního cyklu, která zahrnuje kritické přezkoumání, zjištění citlivosti dat a prezentaci 

výsledků. Tato část studie LCA je jednou z velmi obtížných. Jde totiž o srovnávání nes-

rovnatelného a postup velmi často závisí na cílech a účelu studie. V této fázi se při hodnocení 

někdy přihlíží i k politicky nebo ekonomicky motivovaným důvodům. Základní myšlenkou 

metody LCA je činnost nebo nějaký systém od jeho vzniku až po jeho zánik z hlediska 

dopadu na životní prostředí, respektive i z jiného hlediska (dopad na zdraví člověka, na 

bezpečnost, na vznik rizika) je v praxi velmi užitečná. Dovoluje vybrat mezi alternativními 

výrobky ten výrobek, jehož životní cyklus bude nejméně poškozovat životní prostředí, 

popřípadě vhodně zkombinovat jednotlivé fáze životních cyklů. Pro integrovanou 

výrobkovou politiku představuje metoda LCA nenahraditelný analyticky orientovaný 

informační nástroj, který lze v praxi používat především při rozhodování týkajících se vývoje 

produktů a procesů v podniku, rozhodování o nákupu zboží (veřejné zakázky, zásobování 

státní správy a pod.), eco-labellingu (označování ekologicky šetrných výrobků), rozhodnutí 

týkající se zákonných předpisů, podpoře legislativních rozhodnutí. V neposlední řadě je 

metoda LCA významným zdrojem informací, které jsou důležité pro další vědecko technický 

rozvoj zaměřený nejen na snižování negativních dopadů na životní prostředí, ale také na 

dosažení trvale udržitelného rozvoje. [1], [2] 

2.1. Legislativa 

ISO normy k posuzování životního cyklu 

ČSN EN ISO 14040:2006  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 

Zásady a osnova 

ČSN EN ISO 14044:2006  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 

Požadavky a směrnice 

ČSN ISO/TR 14047:2004  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 

Příklady aplikace ISO 14042 

ČSN ISO/TS 14048:2003  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 
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Formát dokumentace údajů 

ČSN ISO/TR 14049:2001  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 

Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy [2] 

3. Hodnocení životního cyklu automobilů 
Automobily, stejně jako většina výrobků, si projdou etapou zavádění, růstu, zralosti a 

poklesu. Celková délka životního cyklu automobilů i některých výrobků se pod neustálým 

nátlakem zákazníků zkracuje. Vše je ovlivněno vyšší životní úrovní, rozvojem technologií, 

náročnějšími zákazníky, velkou konkurencí v automobilovém průmyslu a to vše přinutilo 

nejúspěšnější výrobce automobilů zkrátit životní cyklus automobilů dokonce na šest až sedm 

let. Ještě před 30 lety si člověk kupoval auto s předpokladem, že mu bude sloužit 20 let. Nyní 

si někteří lidé mění svá auta po 5 letech, ba dokonce někteří po roce, ne – li po měsících.  
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Obrázek 1 : Životní cyklus automobilu 

Popis:  

1. Země – zásoby přírodního bohatství 

2. Těžba – ropy, uhlí a dalších nerostných surovin  

3. Suroviny -  ropa, uhlí, železné a neželezné kovy, koksárenské uhlí, kaučuk atd. 

4. Výroba – lisování plechů, výroba částí karoserií, pneumatik, skel, plastů, maziv, olejů, 

šroubů atd. 
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5. Meziprodukt – části karosérie, pneumatiky, skla a další součástky na výrobu automobilu 

6. Montáž - svařování karoserií, lakování, sestavování automobilu, výroba hnacích jednotek, 

výroba komponentů pro výrobu, práce s materiálem a logistika, výroba příslušenství, další 

výrobní postupy 

7. Konečný produkt – automobil 

8. Distribuce – rozvoz automobilů do prodejen a konečnému zákazníkovi 

9. Použití a údržba – provoz automobilů a jejich následná údržba – mytí a různé druhy oprav 

10. Sběr a uložení – autovrakoviště 

11. Produkt jako odpad – nepoužitelný automobil 

12. Demontáž – vytřídění dílů automobilu podle druhu materiálu 

13. Odpad před zpracováním – jednotlivé díly automobilu – plasty, pneumatiky, skla, baterie, 

kovy atd. 

14. Zpracování odpadů – čištění 

15. Konečný odpad –  zpracované jednotlivé druhy odpadů – kovy, plasty, skla, pryže atd. 

16. Spalování, skládkování – kůže, papír, lepenka, keramika, dřevo  

Tabulka 1 : Inventarizační analýza 

 

1. Těžba 

2. Výroba 

3. Montáž 

4. Distribuce 

5. Použití a údržba 

6. Sběr a uložení 

7. Demontáž 

8. Zpracování odpadů 

9. Spalování, skládkování 

      Legenda:  

     1 – nejmenší  počet, výskyt 

     5 – největší počet, výskyt                             

 

 

Vstupy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Stroje 5 5 5 1 1 5 5 5 5 
Lidská 
činnost 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 

Voda 5 4 5 1 5 2 1 2 1 
Čas 2 1 1 3 5 3 2 3 5 
Energie 5 5 5 1 1 5 5 5 1 
Doprava 5 5 2 5 1 5 2 1 3 
Palivo 5 3 1 5 5 1 1 2 4 
Nářadí 1 5 5 1 5 3 5 5 1 
Barvy - 3 5 - 1 - - - - 
Prostředky 
na údržbu 

2 2 5 1 5 1 1 2 1 

Výstupy          
Emise 1 5 3 5 5 2 3 4 5 
Odpad 3 5 5 1 1 5 5 2 5 
Hluk 5 5 5 4 5 4 5 2 2 
Únik 
paliva 

3 4 2 1 3 2 1 2 1 

Únik 
chemikálií 

2 4 4 1 3 2 1 2 1 

Odpadní 
voda 

3 5 5 1 4 2 2 2 1 
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3.1. Těžba nerostných surovin 

Těžba nerostných surovin má výrazný negativní vliv na životní prostředí a krajinu. 

Nerostné suroviny patří mezi neobnovitelné zdroje a způsob jejich využití má obvykle 

významný negativní vliv na okolní krajinu a všechny složky životního prostředí. 

3.1.1. Vliv povrchové těžby na ŽP 

Mezi negativní vlivy povrchové těžby na životní prostředí bezpochyby patří zábor 

půdy, ať už do zemědělské nebo lesní, dále pak zábor sídelních útvarů, přeložky komunikací, 

inženýrských sítí, změna reliéfu terénu, ohrožení zásob pitné vody, vznik nových rozlehlých 

vodních ploch, kde dochází ke změnám v mikroklimatu, zvýšená hlučnost, prašnost, vznik 

mlh, rozvoj navazujícího průmyslu jako energetického nebo chemického průmyslu. 

Konkrétní příčiny negativních vlivů na ŽP jsou haldy, kde je vysoká prašnost, může docházet 

k hoření a dochází k vymývání síry. Dále pak jsou to důlní prostory, kde může docházet 

k výbuchům důlního plynu a kde jsou vývody větracích zařízení. Bezpochyby sem také patří 

velká koncentrace skládek průmyslových a komunálních odpadů, nevratné změny ve vodním 

režimu, kdy vznikají bezodtokové oblasti, v neposlední řadě dochází k poškození a destrukci 

půdního profilu. 

3.1.2. Vliv hlubinné těžby 

Na životní prostředí má negativní vliv hlubinné těžby zejména v podobě hald, kde 

jsou četné odvaly hlušin, kde dochází k velké prašnosti, dále pak je ohrožení samovznícením, 

vymývání síry do povrchových vod, důlních prostor, kde může také docházet k výbuchu 

důlního plynu, vývody větracích zařízení a je to také další příčina vzniku propadů. Vznikají 

propady na poddolovaných místech a tím dochází ke změně v reliéfu terénu a tím k narušení 

inženýrských sítí a komunikací. Je zde velká koncentrace skládek průmyslových a 

komunálních odpadů. Dochází dále také k nevratným změnám ve vodním režimu, kde 

vznikají bezodtokové oblasti. Dochází k poškození a destrukci půdního profilu. Mezi další 

negativní vlivy patří samozřejmě hluk a vibrace. 

3.1.3. Snížení negativních vlivů na ŽP 

Při těžbě nerostných surovin je hlavním cílem při snižování negativních vlivů těžby 

na životní prostředí minimalizovat množství škodlivých látek a vlivů, které vznikají při těžbě, 

zmírnit negativní působení výsypek na klimatické podmínky regionu, minimalizovat zábory 
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pozemků pro těžbu a v neposlední řadě zmírňovat důsledky těžby realizované v uplynulém 

období s cílem přispět k vytváření opětné rovnováhy v krajině. [3] 

3.1.4. Těžba ropy 

Těžba ropy probíhá buď při režimu volného přelivu nebo při režimu čerpání 

pomocným táhlicovým čerpadlem s čerpáním kozlíkem. Čerpaná ropa se od rozpuštěného 

plynu odděluje v separátoru a shromažďuje ve skladovacích nádržích. Ze skladovacích nádrží 

je ropa s obsahem vody přečerpávána a dopravována autocisternami. [4] 

3.1.4.1. Vliv na ovzduší  

Vliv na ovzduší spočívá v emisích při výstavbě (vrtání vrtů) a při dopravě ropy. 

Těžební vrty byly již realizovány v rámci průzkumu ložiska. Doprava ropy představuje při 

obvyklých výtěžnostech vrtů vcelku nepatrné navýšení dopravní frekvence. Při těžbě z vrtů 

může docházet k únikům z plynové pumpy a separátorů. Emise z těžby jsou odhadovány na 

0,05 %. Ztráty při přepravě plynu plynovody se odhadují na 0,02 %. Využitím plynu k 

plynofikaci bude působit příznivě snížením imisních koncentrací prachu, CO a SO2. Vlivy na 

ovzduší lze vcelku označit za málo významné. [4] 

3.1.4.2. Vliv hluku 

Zdrojem hluku je vrtná souprava (při vrtání vrtů), doprava ropy a provoz 

kogeneračních jednotek. Okamžitá krátkodobá akustická hladina hluku všech agregátů na 

soupravě se pohybuje kolem 80 dB, ve vzdálenosti 50 m klesá na 65 dB. Měřením hluku 5 m 

od kogenerační jednotky byla zjištěna akustická hladina hluku ve výši 77,1 dB. Frekvence 

dopravy na vrt je poměrně nízká a nepředstavuje větší hlukové zatížení okolí. 

Vliv hluku z provozu na samotném vrtu (vrtání a vystrojování) lze považovat pro nejbližší 

zástavbu vzdálenou do 150 až 200 m za významný. Záleží však na konfiguraci terénu (útlum 

intenzity hluku vlivem reliéfu, zeleně atp.) a na vlastním pozaďovém hluku. Požadavek 

obyvatel na odstavení provozu během nočního období se jeví jako oprávněný. S tím je ovšem 

v rozporu nutnost plynulého provozu a to zejména při vrtání stvolu. [4] 

3.1.4.3. Vliv na podzemní a povrchovou vodu 

Vliv na kvalitu vody se může projevit při vrtání vrtů ztrátou výplachu do hornivého 

prostředí. Dále pak se může rovněž projevit při průsaku znečištěné vody z povrchu vrtného 
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pracoviště. Vliv na hluboké zvodně obvykle nemůže mít vliv na využívané vodní zdroje a 

potenciální vodní zdroje. Hlubší zvodně nejsou obvykle v přímém hydraulickém propojení s 

využívanou mělkou zvodní. Samotné akumulace ropy a plynu jsou vlastně ložiskové pasti, 

které po dostatečně dlouhou dobu (řádů miliónu let) prokázaly, že nekomunikují s jinými 

kolektory. Jinak by totiž ropa a plyn migrovaly a nedošlo by k vytvoření ložiska. Negativní 

vliv na režim mělké zvodně je rovněž vyloučen technickým opatřením hermetičností 

těžebních vrtů a dále vodohospodářským zabezpečením nadzemního zařízení provozu a 

důrazem na dodržování předpisů o ochraně vod. Splachy z pracovních plošin jsou příčinou 

ropného znečištění povrchových vod a okolní půdy, pokud není plošina vyspádována a 

izolována fólií a splachové vody nejsou zachyceny v jímkách. Vliv těžby ropy a plynu na 

podzemní a povrchovou vodu se jeví jako málo významný, ovšem v případě havárie na vrtu 

může být již velmi významný. [4] 

3.1.4.4. Vliv na půdu 

Materiál použitý na podsyp plošin prokázal mnohdy negativní výluhové vlastnosti, 

které mohou ovlivnit kvalitu půdy a podzemní vody. [4] 

3.1.4.5. Vliv na faunu a flóru, vliv na ÚSES 

Vliv provozu na vrtech spočívající zejména ve zvýšené frekvenci dopravy a práci na 

lokalitách vrtů v denní dobu (hluk, plynné a prašné emise) může mírně narušit migraci 

živočichů v denní dobu. Časově a plošně omezený vliv využívání ložiska obvykle nemá 

významné a nevratné následky na faunu a flóru a územní systém ekologické stability. Vlivy 

na faunu a floru a na prvky územního systému stability jsou obvykle nevýznamné a vratné. 

[4] 

3.1.4.6. Odpady z těžby ropy 

Hlavními zdroji kontaminace jsou zaolejované výplachové kapaliny vynášející 

odvrtanou zeminu z vrtu, hlubinné vody s vysokou mineralizací, pomocné chemikálie a 

plynné exhalace zemního plynu, uhlovodíků a sulfanu. Obtížný odpad představuje 

kontaminovaná zemina z vrtu a v jeho okolí. Dopady, které vznikají při přepravě ropy, 

mohou způsobit v případě havárie lokální znečištění povrchových a podzemních vod. Při 

zpracování ropy vznikají kaly, jak ropné tak neropné, jiné odpady z rafinérií, zahrnující 
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nejrůznější kapalné a polotuhé nebo tuhé odpady a v neposlední řadě nerafinerské odpady, 

jako například domovní odpad, demoliční odpad a stavební odpad. [5] 

3.2. Zpracování surovin 

3.2.1. Koksárenský průmysl 

Koksárenská technologie, spočívající ve vysokotepelné karbonizaci černého uhlí, 

vznikajícími škodlivinami a odpadními vodami výrazně ovlivňuje životní prostředí ve svém 

okolí. Výroba na koksovnách je členěna na čtyři technologické celky: uhelnou službu 

(příprava uhelné vsázky), koksárenské baterie (KB), koksovou službu (třídění koksu) a 

chemické provozy. Ekologickou problematiku koksoven rozdělujeme do tří oblastí a to na 

ochrana čistoty ovzduší (snižování emisi), ochrana čistoty vod (čištění odpadních vod) a 

zlepšování pracovního prostředí. Emise, které vznikají v koksárnách, jsou tuhé a plynné. 

Mezi TZL řadíme uhelný a koksový prach. Mezi plynné emise pak SO2 a NOx, vznikající při 

otápění koksárenských baterií, a emise vznikající při karbonizaci uhlí a zpracování 

chemických produktů a to páry dehtu, benzolu, naftalenu, fenolu, pyridinu, kyanovodíku, 

čpavku atd. Tyto ZL jsou z hlediska ochrany ŽP velmi nebezpečné a většinou mají toxický 

charakter. Odpadní vody v koksovnách vznikají zejména při vlastním karbonizačním 

procesu, v průběhu chlazení a čištění surového koksárenského plynu, při hašení koksu. 

Odpadní vody z koksoven rozdělujeme na závadné a nezávadné. Mezi závadné patří fenol-

čpavkové vody (f-č vody). Z hlediska odpadů nepředstavují koksovny velký problém. 

Vznikají zde odpady žáruvzdorného zdiva (šamot, dinas) a nebezpečný odpad jako dehtovité 

usazeniny, kyselé dehty atd. [6] 

3.2.2. Hutnický průmysl 

Hutnictví patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí. Nejvíce se hutnictví 

podílí na znečišťování ovzduší a také vzniká velké množství odpadů. Emise jsou tvořeny 

zejména TZL (resp. PM), SO2, NOx a CO. V současné době se pozornost obrací ke 

znečišťování těžkými kovy a ostatními kovy (As, Hg, Cd, Cr, Pb), které kontaminuji okolní 

krajinu hutí a především pak půdní fond. Hutě patří mezi největší spotřebitele energie (10 ÷ 

13 % celostátní spotřeby). Při výrobě energie vzniká velké množství emisí. Velké množství 

emisí vzniká také při úpravě, přípravě a dopravě použitých surovin (ročně mil. tun rud, 

koksu, struskotvorných přísad). Z hlediska životního prostředí má velký význam výskyt 

velkého množství odpadů různorodého chemického a různorodého chemického a fyzikálního 
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složení. Dříve byla většina odpadů ukládána na odvaly v blízkosti hutí bez ohledu na jejich 

složení a charakter a bez možnosti jejich dalšího využití. V dnešní době je většina hutních 

odpadů recyklována nebo využita v jiném výrobním odvětví (stavební hmoty, cement, 

hnojivo atd.). Ale i přes tyto možnosti zůstává celá řada odpadů problémových, těžko 

využitelných. Obecně dělíme hutní odpady na odpady velkoobjemové s využitelnou železnou 

substancí (ocelárenské strusky, svářková struska z hlubinných pecí, okuje, odprašky a kaly 

bez nebezpečných látek), velkoobjemové nemetalické odpady (vysokopecní struska, 

žáruvzdorné materiály, slévárenské písky, struska z kuploven) a na odpady z podnikové 

energetiky (popílek, škvára, kotelní struska). Mezi nebezpečné odpady zařazujeme ty odpady, 

které obsahují toxické látky. Do této skupiny odpadů patří zejména vysokopecní a 

ocelárenské odprašky a kaly, zaolejované okujové kaly, kaly z koncových čistíren odpadních 

vod a odpady z moření a povrchových úprav. Hutní podniky jsou také zdroji velké hlučnosti, 

zejména uvnitř hutních provozů. Na své okolí působí jen omezeně bez většího významu 

(kovárny, válcovny, odfuky vysokých pecí atd.). [6] 

3.2.2.1. Aglomerace rud 

Aglomerace (spékání) rud je pyrometalurgický proces. Jemnozrnné prachové rudy je 

nezbytné před dalším zpracováním ve vysoké peci upravit na požadovanou zrnitost, 

mechanickou pevnost a chemické složení. Aglomerační podniky patří k nejzávažnějším 

zdrojům znečišťování ovzduší. V celkovém množství tuhých a plynných emisí lze aglomeraci 

zařadit v hutnických technologiích na první místo (za hutní energetiku). Škodlivostí exhalací 

však předčí exhalace z energetiky a to především vyššími obsahy neželezných kovů 

emitovaných v aerosolech (Zn, Pb, Cd, Cr, As, Ni, Hg). Emise v aglomeracích vznikají 

hlavně na třech místech, a to při přípravě aglomerační směsi, při spékacím procesu a také při 

chlazení a úpravě aglomerátu. Při aglomeraci rud vzniká také značné množství odpadních 

vod, mezi které patří chladicí vody pro chlazení spékacích pásů a ostatních zařízení a odpadní 

vody z mokrých způsobů odprašování spalin a hydrosmyvů. Dále pak vznikají tuhé odpady 

(zachycený prach). Aglomerace rud patří rovněž k největším zdrojům tuhých i plynných 

emisí. Proto jsou hledány a zaváděny nové metody vedoucí ke zvýšení odlučivosti TZL, 

hledají se nové typy elektrických odlučovačů a také látkových filtrů. Pro snížení plynných 

emisí (SO2, NOx) jsou ve světě na aglomeracích u spalin aplikovány odsiřovací a 

denitrifikační způsoby. [6] 
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3.2.2.2. Vysoké pece 

Cílem vysokopecní výroby je oddělení vyredukovaného železa od hlušiny, tedy 

výroba surového železa. Tento proces probíhá ve vysokých pecích. Ve vysokých pecích 

vzniká velké množství emisí, a to tuhé a plynné emise, převážně při manipulaci se 

vsázkovým materiálem, na sazebně vysokých pecí, při odfuku vysokopecního plynu, při 

odpichu vysokých pecí a v ohřívači větru. Dále pak vzniká ve vysokých pecích značné 

množství odpadní vody, a to při chlazení vysokých pecí, čištění vysokopecního plynu a při 

granulaci vysokopecní strusky. Výroba surového železa patří mezi největší zdroje odpadů v 

hutích. Největším zdrojem odpadu je vysokopecní struska a zachycený úlet při čištění 

vysokopecního plynu. Vysokopecní struska se využívá zejména ve stavebnictví jako štěrk 

(50% produkce), suchý granulát (40 %) a pemza (2 %). Zachycený úlet představuje prach a 

kaly zachycené při čištění vysokopecního plynu. Vysokopecní kaly obsahují 30 ÷ 40 % Fe. 

Vzhledem k vyšším obsahům Zn, Pb a Cd je jejich recyklace omezena. [6] 

3.2.2.3. Válcovny 

Vyrobená ocel v hutích je zpracovávána ve válcovnách na různé profily, plech, pásky, 

trubky, drát atd. Válcovny znečišťují životní prostředí zejména plynnými emisemi, vzniká 

velké množství chladicích vod z válcovacích stolic, které jsou zdrojem problémových 

zaolejovaných okujových kalů a v neposlední řadě se na poškozování životního prostředí 

podílí válcovny také svou hlučností, zejména pak v pracovním prostředí. Z hlediska emisí 

jsou nejvýznamnější emise SO2, NOx a CO a na druhé straně je množství tuhých emisí, jako 

jsou TZL, PM2.5 nebo PM10 ve spalinách zanedbatelné. Co se týče odpadních vod jsou 

válcovny největší spotřebitel provozních vod. Znečištění těchto vod způsobují především 

okuje (hrubé a jemné) a ropné látky a tuky z mazacích prostředků. Podle způsobu použití 

provozních vod se rozlišují v zásadě dva druhy odpadních vod, a to odpadní vody z 

nepřímého chlazení hlubinných a ohřívacích pecí a zařízení (ventilátorů, pohonů atd.) a 

znečištěné odpadní vody z přímého chlazení válcovacích stolic a jejich příslušenství (nůžek, 

pil atd.). Mezi odpady, které vznikají ve válcovnách řadíme, hrubé okuje a okujové kaly 

z čištění odpadních vod. Hrubé okuje jsou bezproblémově recyklovány v hutích. Velké 

potíže jsou s dalším využitím okujových kalů. [6] 
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3.2.2.4. Ocelárny 

Ocel je v ČR vyráběna čtyřmi technologickými postupy, a to v nístějových pecích 

Siemens - Martinských a März - Böhlensových, ve dvounístějových pecích tandemových, v 

konvertorech (LD proces a OXYVIT) a v neposlední řadě v elektrických obloukových 

pecích. I v ocelárnách vzniká celá řada tuhých emisí (prach) a plynných emisí (SO2, NOx a 

CO), odpadů a také odpadních vod. Nejnižší emise při výrobě oceli vznikají v kyslíkových 

konvertorech. V ocelárnách se obvykle používají dva oběhové okruhy vod. V prvním okruhu 

se voda používá pro nepřímé chlazení. Ve druhém okruhu je používána přímo v jednotlivých 

technologických operacích a vznikají odpadní vody z mokrého čištění spalin, z chlazení 

plynulého odlévání oceli a z chlazení a čištění kokil. Největší pozornost je věnována 

odpadním vodám z mokrého čištění spalin. Voda obsahuje NL a RL. Ocelárenská struska a 

zachycené prachy a kaly z čištění spalin ocelářských pecí patří mezi problematickou skupinu 

odpadů hutních podniků. Ocelárenská struska byla dříve hojně  využívána (s ohledem na 

obsahy Ca a Mg) jako hnojivo a pro neutralizaci překyselených půd. V dnešní době se již 

díky legislativě struska takto v zemědělství skoro nepoužívá. [6] 

3.2.2.5. Slévárny 

Slévárny jsou kupodivu malým znečišťovatelem životního prostředí co se týče 

plynných a tuhých emisí a co se týče znečišťování vod. Ve slévárnách vznikají odpadní vody 

obecně ze tří technologických operací, a to odpadní vody z vodní dopravy a regenerace 

použité (vypálené) formovací směsi, odpadní vody z tlakového čištění odlitků a odpadní 

vody z mokrého čištění spalin kuplových pecí. Čištění uvedených odpadních vod je ve 

slévárnách prováděno různě a to podle její velikosti, začlenění do výrobního celku, podle 

druhu používané formovací směsi atd. Velmi složité bývají okruhy čištění odpadních vod z 

regenerace formovacích směsí. Samozřejmě vzniká ve slévárnách celá řada odpadů. Hlavním 

odpadem sléváren jsou slévárenské písky. Hlavní příčinou jejich menší využitelnosti je obsah 

organických sloučenin. Regenerace těchto písků má proto velký význam nejen z hlediska 

provozu sléváren, ale i z hlediska ochrany životního prostředí. [6] 

3.2.2.6. Povrchové úpravy kovů 

Povrchové úpravy hutnických materiálů, polotovarů a hotových výrobků jsou velmi 

různorodé (moření v kyselinách, pozinkování a pocínování v taveninách, galvanické 

pokovování, lakování apod.). Při povrchové úpravě kovů vzniká značné množství odpadů a 
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odpadní vody a na druhé straně plynné a tuhé emise nejsou tak závažný problém, ty vznikají 

akorát v pracovním prostředí. Odpadní vody z povrchových úprav patří z hlediska čištění k 

velmi závažným vodám v hutnictví. Mezi nejvýznamnější z hlediska zpracovávaného 

množství oceli patří odpadní vody z mořírenských provozů. Při moření vzniká i velké 

množství oplachových vod. Jejich čištění se provádí buď reagenčním způsobem a to tak, že 

po přidání neutralizačního činidla (CaO, Ca(OH)2 atd.) se vzniklý kal odsadí v 

sedimentačních nádržích a voda použije zpět k oplachu, anebo filtračním způsobem, kde se 

voda neutralizuje na filtrech naplněných neutralizačním materiálem (vápenec, dolomit atd.). 

Odpady, které vznikají při povrchové úpravě kovů, jsou hlavně odpady nebezpečné. Jedná se 

zejména o neutralizační kaly z moření, fosfatizační kaly, soli s obsahem kyanidů, dusitanů, 

dusičnanů s vysokým obsahem těžkých kovů. Jejich zpracování je velmi obtížné a specifické 

pro určité technologie. [6] 

3.2.3. Chemický průmysl 

Chemický průmysl se také významně podílí na znečišťování životního prostředí. 

Znečišťování ovzduší pochází jednak z finální výroby, jednak z nedostatečné funkční 

účinnosti jednotlivých výrobních procesů. Tento průmysl se podílí na znečišťování ovzduší 

hlavně plynnými emisemi a tuhé částice nesou pouze malé procento podílu na znečišťování 

ovzduší a ŽP. Především se jedna u plynných emisí o oxidy síry, dusíku, sirovodík, sirouhlík, 

chlor, chlorovodík a sloučeniny fluoru. Z organických látek jsou to především alifatické a 

aromatické uhlovodíky a halogenderiváty. Čím dál více se také na znečišťování ovzduší 

podílí výroba polymerních látek jako jsou plasty, syntetická vlákna apod. Musí se dbát 

zvýšené pozornosti při výrobě v chemickém průmyslu, a to právě proto, že může dojít 

k úniku škodlivých plynných látek o vysokých koncentracích nejen při havarijních stavech, 

ale při normální výrobě, dále pak mají plynné emise z chemického průmyslu v převážné míře 

charakter dráždivých či jinak škodlivých látek. Značná část exhalátů vstupuje do dalších 

reakcí a může být zdrojem vzniku sekundárních škodlivin a také proto, že exhalace 

z chemické výroby mohou i svým zápachem neúnosně znepříjemňovat pracovní a životní 

prostředí. [7] 

3.2.4. Strojírenský průmysl 

Ve strojírenském průmyslu vzniká celá řada tuhých a kapalných odpadů.  Jde jak o 

celou řadu odpadních chemikálií a materiálů, tak i o znečištěná zařízení. Jedná se zejména o 
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použité chladicí kapaliny a řezné emulze z obráběcích provozů, včetně jimi znečištěného 

kovového odpadu (třísky, piliny apod.), zbytky barev z lakoven a stříkacích boxů, zbytky 

barev v plechovkách, použité čisticí prostředky (hadry, čisticí vlna, mastné papíry, piliny 

apod.), upotřebené olejové filtry, použité mazací tuky z demontovaných strojů a zařízení, 

zbytky z odmašťovacích zařízení po redestilaci organických rozpouštědel, olejové kaly z 

kalicích lázní se zbytky okují, použité přípravky na povrchovou úpravu kovů (cementační 

prášky, kalírenské soli), chlorované uhlovodíky s vysokým obsahem chlóru (chlorované 

bifenyly, dioxiny, furany) samostatně i jako příměsi v jiných materiálech. Zneškodňování 

většiny uvedených odpadních látek (zejména olejů a dalších organických látek a kalírenských 

solí) se děje jejich regenerací a přepracováním a využitím kovového odpadu zbaveného 

organických látek. Problémem zůstávají odpady z galvanických procesů (galvanizační kaly). 

U těchto procesů je nezbytné uvažovat se zaváděním vhodnějších technologií, podstatně 

snižujících produkci odpadů. Ve strojírenství vzniká také celá řada emisí. Jde zejména o 

emise CO2, CO, NOx a SO2, které vznikají při spalovacích procesech technologických 

tepelných pochodů (ohřev a tepelné zpracování kovů) a ze závodové energetiky. Dalším 

zdrojem znečištění ovzduší jsou emise organických rozpouštědel používaných při povrchové 

úpravě kovů v lakovnách, případně emise škodlivých látek z kalicích a mořicích lázní při 

tepelném a chemicko - tepelném zpracování strojírenských výrobků. [6] 

3.2.5. Sklářský průmysl 

Většinu sklářské výroby můžeme z hlediska výrobního cyklu považovat za 

bezodpadové technologie. Při výrobě skla vzniká odpad, a to v podobě skleněných střepů, 

který se používá jako složka vsázky, a po přetavení ve sklářské peci se zpracuje na nový 

výrobek. Možnosti využití střepů jako druhotných surovin jsou však při výrobě jednotlivých 

druhů skel značně rozdílné. Střepy jsou teda důležitou sklářskou surovinou a jsou na ně 

kladeny stejně přísné kvalitativní požadavky jako na jiné suroviny, a proto musí mít přibližně 

stejné chemické složení a stejnou barvu jako sklo, které se z nich má vytavit, a nesmí 

obsahovat příměsi anorganických znečišťujících látek jako jsou kovové příměsi. Kromě 

těchto skleněných střepů vzniká ve sklárnách i menší množství nebezpečných odpadů jako 

jsou střepy obsahující kovové příměsi, a to především z olovnatého a granátového skla 

(obsahující Pb, Se, Sb, Cd), strusky a vyzdívky pecí s vysokým obsahem těžkých kovů (Pb, 

As, Se, Cd), brusné odpady se zbytky brusiva, ale také chemické odpady z povrchových 
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úprav skla (leptání). Emise, které vznikají ve sklárnách, jsou především emise CO2, CO, NOx 

a SO2. [7] 

3.2.6. Textilní průmysl 

Z textilního průmyslu vzniká velké množství odpadů a v ČR představuje řádově 

desítky tisíc tun a i přes tyto fakta se u nás nevěnuje těmto odpadům taková pozornost, jaká 

by měla. V bavlnářských přádelnách vznikají odpady, které mají charakter textilních vláken, 

které vznikají jako odpad při výrobě v čistírnách, mykárnách a dopřádacích strojích, a tyto 

odpady mají většinou charakter odpadů vratných, které je možné znovu přidávat k základní 

surovině, v provozu kde tyto odpady vznikají. V pletárnách vznikají obvykle odpady 

nevyužitelné pro opětovné použití v závodě, protože obsahují vysoký podíl umělých vláken. 

V oděvních závodech vznikají odpady zejména v střihárnách, a to odpady charakteru 

plošných textilních útvarů (odstřižky tkanin, pletenin, netkaných textilií), a jejich množství 

závisí na zpracovávaném materiálu a na typu vyráběných modelů. [7] 

3.2.7. Kožedělný průmysl 

Kožedělný průmysl produkuje mnoho odpadních látek různého chemického a 

biologického složení, asi 30-40 % primárních surovin (zejména pak zvířecích koží) přechází 

do odpadu. Převážnou část těchto odpadů je možno zužitkovat a zhodnotit. Odpady, které 

vznikají z kožedělného průmyslu, jsou hlavně odpady vznikající při manipulaci se surovou 

kůží a to hlavně odpady a odřezky surových kůží, kostní odpad a keratínové odpady, dále pak 

odpady, které vznikají při zpracování surové kůže jako štětiny, vlna, chlupy, olejovky apod. a 

také ostatní druhy odpadů jako je odpadní tuk, tříslo, koželužský kal apod. Tyto druhy 

odpadů mají samozřejmě celou řadu využití. [7] 

3.3. Výroba automobilů  

Ve výrobních technologiích jde hlavně o:  

technologie zpracování  ►  úpravy  ►  tváření  ►  svařování tenkostěnných plechů  ►  

moderní technologie výroby a opracování hliníkových a hořčíkových odlitků  ►  produktivní 

technologie kování  ►  zpracování plastů  ►  rychlého prototypování  ►  rychlého návrhu 

nástrojů a rychlé výroby  ►  technologie měření a testování  ►  crash testy a pod. 
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Graf 1:  Produkce odpadů TPCA [8] 

 

V oblasti řízení výroby jsou to hlavně technologie:  

bezdrátového přenosu a zpracování informací  ►  automatizované systémy řízení výroby  ►  

prvky inteligentních výrobních systémů  ►  mobilní robotické systémy a pod. 

Výrobci automobilů a jejich subdodavatelé mají neustálý hlad po vývoji nejnovějších 

technologií a postupů na výrobu jejich produktů od nejmenších součástek pro výrobu až po 

technologie na celkovou kompletaci automobilů. 

3.3.1. Výrobní postupy automobilu  

lisování plechů  ►  výroba karoserií  ►  svařování karoserií  ►  lakování  ►  sestavování 

automobilu  ►  výroba hnacích jednotek  ►  výroba komponentů pro výrobu  ►  práce s 

materiálem a logistika  ►  výroba příslušenství  ►  další výrobní postupy 

Lisovna  

Proces výroby automobilu začíná v lisovně. Vyrábějí se v ní vnější a některé vnitřní díly 

karosérie automobilů. Na výrobu těchto dílů, nazývaných panelů, se používají automatické 

lisovací linky dosahující vysokou efektivitu a kvalitu produkce. Pro lisovny jsou vyvinuty 

ověřené řešení. Ty se nabízejí pro všechny typy lisů, např. pro mechanické a hydraulické lisy, 

tandemové a tvářecí lisy, vytlačovací (slévačské) lisy. Dvě hlavní lisovací linky umožňují 
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vyrobit více než 60 různých druhů panelů. Kvalita vylisovaných panelů se kontroluje 

prostřednictvím unikátního optického 3D systému, který dokáže na povrchu rozpoznat i ty 

nejmenší nesrovnalosti. Automatický paletizační systém ukládá vyrobené díly na palety 

využitím 4 robotů na každé lince. Boční panely karoserie jsou prostřednictvím závěsného 

jednokolejného systému přepraveny do automatického skladu, z něhož jsou na základě 

požadavků výroby dodávány do karosérie. 

Karosérie  

Výroba automobilu pokračuje dále v karosérii. Vyrábějí se v ní rozměrově a tvarově přesné a 

bezpečné karosérie, a to poskládáním a sváry jejích jednotlivých částí, kterými jsou např. 

podlaha, levý a pravý bok karosérie nebo střešní sestava. Na výrobě karoserií se podílí až 310 

robotů, které kromě sváření slouží i na nakládání a přenos dílů. Proces svařování je přitom 

100% neautomatizovaný. Rozměry každé karosérie jsou kontrolovány pomocí automatického 

kontrolního systému ACS, který využívá roboty s laserovými čidly. Výjimečnosti karosérií je 

možnost vyrábět současně karoserie až 8 různých modelů automobilů na jedné výrobní lince. 

Lakovna  

Lakovna je další zastávkou v rámci výrobního procesu automobilů, v níž karosérie vozidla 

projde různými povrchovými úpravami a získá konečný barevný odstín. Celková délka 

dopravníkového systému, kterým karosérie přechází během jednotlivých fází výrobního 

procesu včetně cisternových zón, je např. 7,5 km. V lakovně se pracuje s barvami, které jsou 

vodou ředitelné. Na procesu zatěsnění a lakování se podílí např. 46 robotů. V procesu 

předúpravy a elektrochemického lakování se používá jedinečný rotačně-ponorný systém, 

díky kterému se ochranná látka dostane i do nejnedostupnějších částí karosérie. Pracovní 

prostředí lakovny vyžaduje zvláštní podmínky, jako např. bezprašnost, stabilní vlhkost 

vzduchu a teploty, které jsou zajišťovány prostřednictvím špičkové vzduchotechniky. 

Výrobna motorů 

Při výrobě motorů pracují kovoobráběcí linky na výrobu bloku motoru, hlavy motoru a 

klikového hřídele. Kromě toho se zde nachází i montážní linka, na níž motory získávají svou 

konečnou podobu. Linky jsou plně flexibilní a prostřednictvím přizpůsobivých nástrojů 

dokáží vyrábět různé typy motorů současně, čímž můžeme pružně reagovat na požadavky 

zákazníka. 
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Montáž  

Montážní hala je největší ze všech výrobních hal. Na montážních linkách probíhá montáž a 

doplnění vozidla do finální podoby. Většina menších dílů je na karosérii namontována ručně. 

Větší části jako např. nádrž, výfuk a sedadla jsou namontovány pomocí manipulátorů, což 

přispívá k nižší fyzické námaze při práci operátorů. Na nadrozměrné a citlivé části jako je 

přístrojová deska, nápravy a skla se využívají plně automatizované roboty, zajišťující vyšší 

efektivitu a kvalitu montáže. Smontované vozidlo projede na závěr výstupní kontrolou a je 

připraveno k expedici k zákazníkovi. 

Kontrola  

Kontrola jakosti probíhá během celého výrobního procesu, od dodávky výrobních dílů až po 

kontrolu vyrobeného automobilu. Kvalitu kontroluje několik týmů, kteří pracují v 

laboratořích s nejmodernějšími technologiemi. Svou pozornost soustřeďují na kontrolu 

kvality dílů, motoru a vyrobených vozidel, přičemž nad vším dohlíží speciální tým řízení 

kontroly. Na konci celého procesu výroby a kontroly kvality speciální tým zaměstnanců 

provádí nezávislou kontrolu, která hodnotí náhodně vybraná vozidla z pohledu zákazníka. 

Jde o tzv. zákaznický audit, v rámci kterého je vozidlo opět podrobeno kontrole podle 

zpřísněných kritérií, což zaručuje nejvyšší kvalitu a eliminuje riziko reklamací ze strany 

zákazníků. 

Neustálým vývojem těchto technologií se dnes musí počítat s dalšími úkoly, které 

neodmyslitelně patří k postupu celkové realizace výroby. Z oblasti automobilového průmyslu 

umíme nabídnout ucelené řešení pro integraci automobilové výroby, zahrnující standardní 

produkty, schopné univerzálně pracovat v kterékoli části automobilové výroby a tím 

vzájemně fungovat jako jeden složitější interaktivní celek pod vyššími informačními 

systémy, aplikační řešení pro podporu propracovaných postupů opírajících se o pružnější 

reakce na potřeby výroby, snižování času výrobních cyklů a ceny výroby, o zvyšování 

kvality výroby, otevřené informační sítě, podporující jednoduchý a rychlý sběr dat z 

nejnižších výrobních vrstev technologie, široký záběr inženýrských činností, zkušeností v 

integrování řešení a servis pro projektový management pro dosažení správných řešení. Také 

se ve velké míře využívají řešení zahrnující i informační systémy pro podporu řízení výroby, 

a to řízení výroby, supervízorové řízení výroby, monitoring produkce, procesní monitorování, 
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systémy kvality, plánování materiálu, ochranná a zabezpečovací systémy, systémy pro 

sledování výroby, vedení při provádění výroby, řízení spotřeby energie. 

3.3.2. Materiály používané při výrobě automobilů 

Materiály, které se používají k výrobě automobilů, můžeme rozdělit na kovy, nekovy a 

kombinované materiály. Mezi kovy patří slitiny železa a neželezné kovy a slitiny.  

1. Slitiny železa 

Slitiny železa na odlitky - litiny, temperované litiny a lité oceli 

           Obrázek 2: Slitiny železa na odlitky [9]                Obrázek 3: Lité oceli [9] 

Oceli - konstrukční oceli a nástrojové oceli 

 2. Neželezné kovy a slitiny 

Neželezné těžké kovy – měď (viz obrázek 5), mosaz (viz obrázek 6), bronz (viz obrázek 4), 

chrom (viz obrázek 7) 

Neželezné lehké kovy – hliník (viz obrázek 8), hořčík, titan 

 

 

         Obrázek 4: Bronz [9]                    Obrázek 5: Měď [9]     Obrázek 6: Mosaz [9] 
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                  Obrázek 7: Chrom [9]              Obrázek 8: Hliník [9] 

Mezi nekovy používané při výrobě automobilů patří přírodní materiály, ať už živočišné 

povahy nebo rostlinné, a také syntetické materiály jako jsou například sklo a plasty. 

1. Přírodní materiály 

Přírodní materiály rostlinné 

Len a konopí se používají na výrobu nepromokavých plachtovin pro nákladní auta a odpad ze 

lnu se používá jako plnící materiál. Juta se používá na výrobu obalových tkanin, čalounická 

plátna, koberce a podlahové krytiny. Sisal ( viz obrázek 10) se používá na výrobu koberců a 

jako plnící materiál. Bavlna, která se používá na výrobu  kordu pro pneumatiky. Kokos se 

používá na výrobu koberců, rohožek, kartáčů a obalů, jako plnící materiál a jako izolační 

materiál odolný proti vlhku. Dřevo tlumí nárazy a vibrace, je snadno opracovatelné, svými 

vlastnostmi předčí v mnoha směrech i kovy, dřevní vlákna smrku, borovice, jedle, modřínu 

se používají na výrobu konstrukčních desek, papíru a na výrobu doplňků interiéru luxusních 

automobilů (viz obrázek 9). Polyamid 11 (PA 11) vyráběný z ricinového oleje má unikátní 

vlastnosti, které jsou vhodné pro hadičky palivového a brzdového systému. Ricinový olej, 

který je lisovaný ze semen skočce obecného, se používá na mazání motorů. 
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Obrázek 9: Dřevěné doplňky luxusních automobilů [9]                Obrázek 10: Sisal [9] 

Přírodní materiály živočišné 

Plsť je netkaná textilie z ovčí vlny, králičí nebo hovězí srsti, a používá se na výrobu těsnění, 

lešticích kotoučů a filtrů. Velmi dobře tlumí chvění a zvuk (viz obrázek 11). Kůže jsou z 

různých druhů živočichů jako jsou například krávy a prasata. Kůže je pevná a pružná, snadno 

se tvaruje. V automobilech se používá na výrobu hnacích řemenů, manžet, těsnicích 

podložek, membrán, spojkových desek, lešticích kotoučů a čalounění (viz obrázek 12). 

 
 
 
                        Obrázek 11: Plsť [9]                Obrázek 12: Kůže [9] 

2. Syntetické materiály  

Plasty – termoplasty (viz obrázek 13), reaktoplasty – umělé pryskyřice (viz obrázek 14), 

elastomery (viz obrázek 15) 

Vyrábí se z organických látek, a to ropy a zemního plynu. 
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   Obrázek 13:Termoplast [9]    Obrázek 14: Reaktoplast [9]        Obrázek 15: Eleastomer [9] 

 

Sklo - bezpečnostní sklo , konstrukční sklo, nenamrzající sklo, skleněné vlákno 

Vyrábí se z křemičitého písku, vápence, sody, skleněného odpadu a přísad. 

Mezi kombinované materiály používané při výrobě automobilů patří kombinované materiály 

zesílené částicemi, kombinované materiály vrstvené a kombinované materiály zesílené 

vlákny. 

1. Kombinované materiály zesílené částicemi  

Do této skupiny řadíme umělé pryskyřice a termoplasty, které jsou smíchané s plnivy - saze, 

textilní vlákna, papírové a dřevní částice 

2. Kombinované materiály vrstvené  

Jsou umělou pryskyřicí napuštěné pásy papíru nebo tkaniny. Patří sem tvrzený papír, tvrzená 

tkanina a vrstvené dřevo.  

3. Kombinované materiály zesílené vlákny   

Do plastu jsou zalita vlákna skelná, uhlíková nebo vlákna rostlin. [9] 
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Graf 2 : Příklad materiálovahé složení vozu Škoda Octavia 1,9 l TDI, 74 kW, 5-tistupňová převodovka 
[10] 

3.3.3. Výhody použití obnovitelných materiálů na výrobu automobilů 

Mezi velké výhody použití obnovitelných materiálů patří to, že zdroje surovin  jsou 

dobře dostupné, náklady na dopravu jsou nižší než u neobnovitelných materiálů, při těžbě a 

zpracování se spotřebovává méně energie, len je nejdostupnější a nejrozšířenější textilní 

surovinou na světě. Mezi další výhody patří nízká cena surovin jako lnu, sisalu, juty, konopí 

a kokosu, která dává široké možnosti jejich využití i v automobilovém průmyslu nejen jako 

zateplení a  čalounění , ale např. také jako kompozitů v duroplastových pojivech. Dále pak 

vlákna z rostlin přidávaná do směsí snižují hmotnost automobilů  (např. Mercedes – Benz E- 

clase). Během růstu (fotosyntézy) rostliny spotřebovávají CO2 a snižují tak množství tohoto 

skleníkového plynu. V ekosystému se plně rozkládají, a proto jsou bezodpadové. Materiály 

jako textil, papír atd. se dají znovu recyklovat. Rostlinná vlákna jsou schopná udržet vlhkost, 

a to je velká výhoda u sedaček aut. Dále pak materiály z rostlinných a dřevních vláken dobře 

tlumí nárazy a vibrace. [9] 
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3.3.4. Nevýhody použití obnovitelných materiálů na výrobu automobilů  

Samozřejmě použití obnovitelných materiálů při výrobě automobilů má také své 

nevýhody, mezi které nejčastěji patří schopnost materiálu zadržovat vodu, a tím omezuje 

použití rostlinných vláken zatím jen do interiérů aut. Dřevo má nestejnoměrnou strukturu, 

sesychá, bobtná a podléhá rozkladu. Hlavní nevýhodou spojenou s užitím rostlinných vláken 

je rozdílná kvalita vláken, kterou ovlivňuje rok sklizně, typ půdy atd. [9] 

3.3.5. Materiály, jejichž použití na vozidlech je omezeno 

Následující mezinárodně přijímané zásady by měly vést výběr materiálů z hlediska 

zásady obezřetnosti, nejlepší dostupné technologie, nároků na znalosti, zásad ekonomičnosti 

a recyklace. Dodavatel musí při vývoji a výrobě vozidel vzít v úvahu tyto zásady a musí dále 

během vývoje dokumentovat všechny výběry zpochybňovaných materiálů a požádat 

zákazníka o schválení, což vyžaduje těsnou spolupráci s dodavateli, vyžadovat dokumentaci 

ekologických a zdravotních vlastností dodávaných komponentů, požadovat používání surovin 

a materiálů, které jsou důkladně prozkoumány z hlediska zdravotních a ekologických, 

vytvářet normativy ve vztahu ke zdraví uživatelů výrobků nebo služeb a k ochraně životního 

prostředí, vyhnout se toxickým látkám a komponentům s obsahem těžkých kovů, užívat 

takové materiály, které tlumí vibrace a hluk a které umožňují recyklaci. Vyhnout se směným 

materiálům, které nemohou být demontovány bez rizika kontaminace prostředí, 

minimalizovat obsah kovů, které jsou nebezpečné pro životnímu prostředí, omezit používání 

materiálů z ohrožených dřevin a živočišných druhů, zvažovat perspektivu životního cyklu 

vozidla, snižovat počet užitých materiálů, používat materiály, které umožní dostatečnou 

pevnost konstrukce vozidla a minimalizují jeho hmotnost, a tím samozřejmě množství 

spotřebované energie při provozu vozidla. Materiály, kterým je třeba se při konstrukci 

vozidel vyhnout, tvoří dva seznamy. První seznam obsahuje látky, které by neměly být při 

konstrukci vozidel použity, a druhý seznam tvoří látky, které by měly být při konstrukci 

vozidel omezené. [11] 
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Tabulka 2 : Látky, které by neměly být při konstrukci vozidel použity [11] 

Látka Příklad použití Riziko 
Azbest Izolační hmota C 
Brómované samozhášecí 
prostředky (přísady) 

V plastických hmotách, elektronice a užitých 
textiliích 

E, A, C 

PBB  E, A, C 
PBDE  E 
Kadmium (kromě obsahu 
recyklovatelných baterií) 

V pigmentech a v elektrickém zařízení C, E 

CFC a HCFC Chladící látka O 
Halon Zhášedlo O 
PCB, PCT V olejích a elektrickém zařízení C, E 
Rtuť V elektrickém zařízení A, E 

Většina z těchto látek v dnešní době už nebývá používána řadu let. 

Tabulka 3 : Látky, kterým je t řeba se při konstrukci vozidel se vyhýbat [11] 

Látka Příklad použití Riziko 
Arzén  V pigmentech a elektronice E, T, N, C 
Berylium  V elektrotechnice a v kontaktech A, C 
Kobalt V pigmentech a v povrchové úpravě E, A 
Formaldehyd V plastických hmotách A, C 
Izokyanáty Tvrdící přísada v adhezivech a barvách A 
Olovo (kromě 
recyklovatelných baterií) 

V elektrickém zařízení A, E, R 

Nikl (ne jako legující kov) Úprava povrchu a v elektrickém zařízení A 
Polyaromatické uhlovodíky Přísada v olejích C, E, R 
Ftaláty  V adhezivech a barvách E 
PVC a jiné halogeny Plastické hmoty EA, F 
 

Seznam zkratek pro vyjádření rizika 

A Alergie 

T Toxicita 

N Neurotoxicita 

O Vyčerpání ozonu 

R Reprodukční rizika 

C Karcinogen 

E Nebezpečí pro životní prostředí 

EA Ekologické nebezpečí v závislosti na aditivech 

F V případě ohně intenzivní vývoj kouře, toxické zplodiny při hoření 



Bc. Michaela Navrátilová : Životní cyklus automobilu 

2009                                                                                                                                       27 
 

3.4. Provoz a údržba automobilu 

Při spotřebě 7 l na 100 km spálí ročně motor osobního automobilu kolem 700 litrů 

benzínu a z jeho výfuku unikne do ovzduší kolem 350 kg oxidu uhelnatého, 50 kg 

uhlovodíků, 15 kg oxidu dusíku, přes 0,5 kg olova a dalších asi 250 druhů škodlivin (jedná se 

o automobil bez katalyzátoru). Většinou jde o látky, které už v miligramovém množství 

ohrožují zdraví člověka. Při provozu automobilu vzniká vysoká intenzita hluku 90 i více dB. 

Dále pak veliké rozlohy autostrád, parkovišť a odstavných ploch ohřívají v teplých dnech 

nadměrně vzduch a napomáhají tak vzniku inverzních jevů a dále pak odvádějí srážkovou 

vodu ihned do řek. Jen mimoměstské komunikace u nás zabírají plochu více než 100 tis. ha 

půdy. Při provozu a údržbě automobilů uniká do vod a půd velké množství ropných produktů, 

saponátů atd. [3] 

Tabulka 4 : Emise vyprodukované osobními automobily v ČR  

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

CO2 (tis.t) 7 215 8932 9266 9791 9697 10115 
CO (t) 182 409 146852 129077 114123 95383 93069 
NOx (t) 41 543 30835 27360 24490 19584 18264 
N2O (t) 1 067 1620 1775 1876 1923 2038 
VOC (t) 36 607 27446 23867 20538 15333 14446 
CH4 (t) 1 237 1105 1002 933 799 801 
SO2 (t) 804 1071 1151 320 314 329 
PM10 (t) 861 858 912 1024 958 924 
Pb (t) 58 4,2 2,09 1,02 1 1,04 
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Tabulka 5 : Emise vyprodukované jedním osobním automobilem  

 
  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

CO2 (t) 2,10 2,41 2,43 2,47 2,36 2,36 
CO (kg) 53,04 39,63 33,83 28,83 23,22 21,74 
NOx (kg) 12,08 8,32 7,17 6,19 4,77 4,27 
N2O (kg) 0,31 0,44 0,47 0,47 0,47 0,48 
VOC (kg) 10,65 7,41 6,26 5,19 3,73 3,38 
CH4 (kg) 0,36 0,30 0,26 0,24 0,19 0,19 
SO2 (kg) 0,23 0,29 0,30 0,08 0,08 0,08 
PM10 (kg) 0,25 0,23 0,24 0,26 0,23 0,22 
Pb (g) 16,87 1,13 0,55 0,26 0,24 0,24 
 
 

  
Osobní 
automobily 
zaregistrova
né v ČR 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 

3 438 870  3 706 012 3 815 547 3 958 708 4 108 610 4 280 081 

 

3.4.1. Jak snížit emise CO2 a šetřit palivo během jízdy automobilem 

Každý by se při řízení automobilu měl zamyslet, zda dělá všechno proto, aby jeho 

jízda co nejméně zatěžovala životní prostředí, ušetřila palivo a také nepoškozovala nijak 

automobil. Nejprve by se nemělo bezprostředně po startu vozidla zbytečně prudce 

akcelerovat a brzdit. Zbytečně často by se nemělo rozjíždět a zastavovat. Mělo by se rozjíždět 

co nejdříve po startu. Nemělo by se nechávat běžet motor, aby se zahřál před jízdou. 

Rozjíždět se má pouze na první rychlostní stupeň a dále pak rychle přeřazovat na vyšší 

rychlostní stupeň. Otáčky motoru by se měly udržovat v rozsahu od 2000 do 3000 ot./min. 

Nemá se vozidlo dojet setrvačností. Při akceleraci sešlapovat plyn jen do tří čtvrtin. Musí – li 

se akcelerovat, nechá se zařazen vyšší rychlostní stupeň. I vypnutí motoru na 10 sekund se 

vyplatí ( 3 minuty volnoběhu motoru je jako jízda rychlostí 50 km/h na vzdálenost asi 1 km). 

Jízda po dálnici 130 km rychlostí je úspornější než 150 km rychlostí a navíc se ušetří za 

pokuty. Vypnout nepotřebná zařízení jako je například klimatizace nebo odmlžovač zadního 

okna. Nechávat si vozidlo pravidelně kontrolovat a seřizovat v servisu. Pravidelně 

kontrolovat nahuštění pneumatik. To je jen několik málo věcí, pro které nemusíme skoro nic 
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udělat, a přitom nám ušetří spoustu dalšího trápení, ať už ekologického, ekonomického nebo 

také pro všechny velice důležitého časového. Pro představu uvádím porovnání podílu emisí 

oxidu uhličitého z výroby a provozu automobilu Volkswagen Golf  A4 s benzínovým 

motorem (viz graf 3) a s dieselovým motorem (viz graf 4). [9] 

 

 

Graf 3:  Podíl emisí oxidu uhličitého z výroby a 

provozu benzinové verze Volkswagen Golf A4. 

Podíl výroby a provozu automobilu Volkswagen Golf 

A4 (benzinová verze) na emisích oxidu uhličitého. 

Celkové emise během života automobilu jsou 

odhadovány na 29 732 kg CO2. [12] 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 4:  Podíl emisí oxidu uhličitého z výroby a 

provozu dieselové verze Volkswagen Golf A4. Podíl 

výroby a provozu automobilu Volkswagen Golf A4 

(dieselová verze) na emisích oxidu uhličitého. Celkové 

emise během života automobilu jsou odhadovány na 26 

602 kg CO2. [12] 

 

 

 

 

 

3.4.2. Ostatní požadavky 

Ostatní požadavky konstrukce vozidla vedoucí k omezení spotřeby energie při 

zachování stanoveného standardu emisí z provozu spalovacích motorů a zdrojů energie, 

hluku, vibrací a elektromagnetického pole, usnadnění demontáže tak, aby se zlepšila možnost 

separace částí a materiálů, nepoužívat chlorovaná organická rozpouštědla při konstrukci a při 

údržbě automobilu, vyvarovat se pojivu, které obsahují izokyanáty, minimalizovat množství 
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těkavých organických rozpouštědel při výrobě a údržbě automobilu, používat materiály a 

barvy na vnější a vnitřní konstrukci, interiéry, které pro svou údržbu nevyžadují žádných 

chemických přípravků, zabezpečit zachycování případných úniků nebezpečných látek přímo 

ve vozidle a vyhnout se nerafinovaným minerálním olejům. Pokud je nutné používat 

minerální olej, pak dát přednost olejům vysoce rafinované jakostní třídy. [11] 

3.4.3. Znečišťování vod 

Tabulka 6 : Původ znečišťujících látek v dešťové vodě [13] 

 
Zdroj znečišťění Znečišťující látky 
Výfukové plyny Pb, Ni, sloučeniny N, Fenoly, uhlovodíky, 

PCCD, PCDF, rez, částice 
Otěr brzdových obložení Cr, Ni, Cu, Pb, Zn, částice 
Otěr pneumatik Cd, Zn, rez, organické sloučeniny, pryž, S, 

Pb, Cr, Cu, Zn, Ni 
Otěr povrchu komunikací Si, Ca, Mg, asfalt, dehet, Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, 

částice 
Otěr značení komunikací TiO2, rozpouštědla 
Úkapy z motorů Pb, Ni, Zn, organické látky, oleje, tuky, 

uhlovodíky, Cu, V, Cr 
Koroze, obrus Al, Cu, Fe, Co, Mn Cd, Zn 
Stavební hmoty Minerální látky, pojiva (asfalt, vápno, 

cement), stavební hmoty 
 

Vliv automobilů na životní prostředí je určován zejména vedením trasy komunikace a 

jejím uspořádáním, technickým stavem komunikací, způsobem pohonu automobilů, 

způsobem směrového vedení vozidla, technickým stavem vozidla, způsobem a technikou 

řízení a organizací dopravy a v neposlední řadě disciplínou účastníků dopravního procesu, při 

kterém také dochází k poškozování ŽP v rámci dopravních nehod, následným únikem 

chemikálií atd. [3] 

Tabulka 7 : Množství škodlivin (v kg) vznikající spálením 1000 kg paliva [3] 

Škodlivina Druh paliva 
 Benzín Nafta 
CO 378,0 20,81 
CxHy 21,2 4,16 
NOx 14,5 18,01 
SO2 1,86 7,8 
Pb 0,2 - 
Celkem 415,76 kg 50,78 kg 
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3.4.4. Znečištění ovzduší 

Tabulka 8: Podíl dopravy na celkovém znečištění ovzduší v % [14]  

Druh 
škodliviny 

Rok 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
CO2 8,07 9,08 9,16 9,56 10,94 10,00 10,72 11,59 12,87 13,12 14,45 
CO 34,87 37,03 39,64 42,61 45,04 44,21 44,45 47,93 46,25 41,30 46,82 
NOx 28,91 32,76 35,13 36,39 38,12 36,60 32,88 31,37 32,70 29,28 36,61 
N2O 4,76 5,64 5,72 5,63 5,90 6,20 5,57 6,43 8,19 8,44 9,43 
CH4 0,32 0,34 0,36 0,34 0,39 0,37 0,36 0,34 0,37 0,36 0,36 
VOC 23,87 25,56 27,18 27,19 28,08 25,99 26,74 25,68 26,28 24,20 26,29 
SO2 0,31 0,42 0,58 0,90 1,58 1,65 0,84 0,91 1,08 1,13 0,28 
PM 1,77 2,46 3,43 5,20 6,49 7,89 7,22 8,71 7,23 7,41 9,78 
Pb 78,55 79,93 77,33 75,40 74,47 63,39 25,52 17,41 11,69 4,57 - 

 

Tabulka 9: Vývoj emisí PM z nespalovacích procesů v silniční dopravě v t  [14] 

 Rok 
Frakce Zdroj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
PM2,5 Celkem 426,2 447,4 479,0 495,1 525,5 569,6 621,5 

 
PM10 

Pneu 245,2 257,4 275,6 284,9 302,4 327,7 357,6 
Brzdy 426,2 447,4 479,0 495,1 525,5 569,6 621,5 
Silnice 424,2 443,6 472,2 486,7 514,1 553,8 600,2 
Celkem 1095,6 1148,5 1226,8 1266,6 1342,0 1451,1 1579,3 

 
PM 

Pneu 4904,4 5148,5 5512,0 5697,2 6047,1 6554,3 7152,2 
Brzdy 426,2 447,4 479,0 495,1 525,5 569,6 621,5 
Silnice 9990,4 10481,7 11212,1 11583,9 12286,8 13305,1 14504,5 
Celkem 15321,1 16077,7 17203,1 17776,1 18859,3 20429,0 22278,3 

3.4.5. Údržba automobilu 

Při údržbě automobilu vzniká také ostatně, jak v každé fázi životního cyklu 

automobilu, velké množství odpadů. Jedná se zejména o opotřebované a ojeté pneumatiky, 

odpadní vody, odpadní oleje a jiné provozní náplně, různé druhy plastů, jakou jsou zrcátka, 

puklice atd, rozbitá skla a elektronický odpad. Velký problém s těmito odpady spočívá v tom, 

že většina majitelů si výměnu a opravu těchto částí automobilů, snad jen výjimkou jsou 

pneumatiky, provádí sám, místo toho, aby to udělal příslušný autoservis, a většinou neví, jak 

tyto opady má zlikvidovat, a tak může docházet ke kontaminaci vod a půd při úniku, např. 

provozních kapalin při špatné manipulaci, nebo také mnohdy neví, jak správně zlikvidovat 

starou pneumatiku, odpadlou puklici nebo rozbité zrcátko, a mnohdy tyto odpady končí 

v komunálním odpadu nebo dokonce v přírodě. Při nabourání automobilu velmi často dojde 

k poškození nárazníků, světel a dalších částí vozidla a tyto díly by také měly být 

požadovaným způsobem zlikvidovány. Při mytí vozidla vznikají také odpadní vody, ve 
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kterých jsou různé druhy nebezpečných chemikálií a mnohé končí v kanalizaci, ale také 

v přírodě, kde může opět dojít ke kontaminaci vod a půd. 

3.5. Konec životního cyklu automobilu – recyklace autovraku 

Počet vozidel v České republice neustále stoupá. Na přelomu roku 2005/ 2006 dosáhl 

4 miliónů kusů. Tento počet vozidel byl podle prognóz však očekáván až na úrovni roků 

2012 nebo 2015. Největší podíl na tomto nárůstu mají právě autovraky. Jak zacházet 

s autovraky stanoví vyhláška č. 352/2008 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 11. září 

2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu 

vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování 

autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech 

nakládání s autovraky). Počet automobilů celosvětově roste, a protože je nelze používat 

navěky, roste i množství autovraků. Odhaduje se, že v EU tvoří autovraky cca 8-9 milionů 

tun odpadu ročně. Evropská unie se snaží řešit tento problém legislativní cestou. V roce 2005 

bylo z provozu vyřazeno přibližně 80 až 105 tisíc vozidel, ale jen okolo 35 tisíc jich prošlo 

deklarovaným systémem likvidace autovraků. V roce 2007 bylo u nás 97748 automobilů 

trvale vyřazených z provozu. Průměrný věk automobilu je cca 13 let. Takto stará motorová 

vozidla obsahují nebezpečné složky jako jsou olovo (Pb), rtuť (Hg), kadmium (Cd), 

šestimocný chróm (Cr6+). Tyto nebezpečné složky (Pb,Hg,Cd,Cr6+) by bez recyklace 

zatěžovaly životní prostředí. Dalším krokem k omezení těchto nebezpečných látek (Pb, Hg, 

Cd, Cr6+)  byla po 1. červenci 2003 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES. 

Budoucí i současní zpracovatelé mohou počítat s nárůstem vozidel s ukončenou životností. 

Přibližný odhad se pohybuje okolo 220 až 280 tisíc kusů autovraků ročně v letech 2012 – 

2015.  

Konečným cílem je nejpozději od 1. 1. 2015 opětovně použít a využít minimálně 95 

% průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok a opětovně použít a 

materiálově využít nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za 

kalendářní rok. Nová vyhláška (o podrobnostech nakládání s autovraky) zavede informační 

systém sledování toku dat o autovracích, který umožní získat informace o odevzdávaných 

autovracích a dalším nakládáním s nimi. Současný informační systém dat o autovracích 

pracuje v režimu off-line, což neumožňuje kontrolovat v reálném čase předávání autovraků 

do zařízení ke sběru autovraků. Změna provozu informačního systému na on-line umožní 
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průběžně sledovat plnění recyklačních cílů a omezí možnosti nelegálního nakládání 

s autovraky. Termín realizace však závisí na postupu zavedení potřebného technického 

vybavení odborů dopravně správní agendy Ministerstva dopravy a zařízení ke sběru a 

zpracování autovraků. Podrobněji se této části kapitoly věnuji v následující kapitole likvidace 

autovraků. [15] 

4. Likvidace autovraku 
Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové 

vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, 

zvířat nebo věcí a stalo se odpadem. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak 

předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo 

výkupu autovraků. Před odstraněním autovraků z nich musí být vyjmuty součásti obsahující 

olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom a součásti obsahující provozní náplně. Tyto 

součásti musí být odstraněny samostatně nebo využity v souladu se zákonem a prováděcími 

právními předpisy k němu. Výsledná hmota z drcení autovraku nesmí vykazovat žádné 

nebezpečné vlastnosti. Za splnění těchto povinností odpovídá provozovatel zařízení 

k odstranění autovraků. [16] 

4.1. Složení autovraku 

Největší podíl hmotnosti autovraků tvoří kovy ( 74,5 %) a to hlavně odpady na bázi 

železa jako je ocel a litina. Dále pak odpady hliníku (Al), a to ve formě slitin, jako odlitky v 

motorech a převodovkách, v některých případech chladiče. Odpady čisté mědi (Cu) jsou 

obsaženy převážně ve vodičích, drobných elektromotorech, cívkách. Slitiny Cu jsou v 

zanedbatelném množství obsaženy v ložiskových pánvích, v některých případech jsou z nich 

vyrobeny chladiče. Odpad Pb je obsažen v akumulátorech a slitiny Zn, které jsou použity 

v palivových článcích. Kovové odpady jsou druhotnými surovinami pro výrobu kovů a slitin 

kovů. Z nekovů (25,5 %) a ostatních materiálů je možno recyklovat náplně chladicích 

systémů a vstřikovačů; olejové náplně motorů, převodovek, tlumičů a servořízení, a to na 

polotovary pro výrobu mazacích a především topných olejů; pneumatiky - drcením na 

granulát pro stavebnictví, strojírenství, dopravu, sport a volný čas nebo jako zdroj energie, 

zejména v cementárnách; plasty z nárazníků i interiéru vozidla, zejména u novějších vozů, 

kde již jsou plasty značeny; sklo, kromě některých druhů upravených folií; pryž – těsnění a 

katalyzátory u speciálních  firem k recyklaci platiny, rhodia a paladia. V posledních 25 letech 
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výrobci snižují hmotnost automobilu s cílem dosáhnout úspory pohonných hmot a tím i 

omezit emise. V dnešní době se ve světě používá kolem 10 000 značek různých plastů a to je 

z hlediska recyklace neúnosné. Proto je nutné, aby se v celosvětovém měřítku používalo jen 

několik základních typů plastů. V grafu 5 je znázorněno procentuální složení těchto materiálů 

v autovraku. [9] 
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Graf 5: Přibližné materiálové složení autovraku [9] 

 
Materiálové složení je u automobilu velice individuální a záleží na jeho velikosti, o 

jaký typ se jedná, výrobce, ale také kdy byl automobil vyroben hraje velice důležitou roli, 

v dnešní době by se dalo říci, že tu nejvýznamnější. Tudíž je samozřejmé, že obsah 

jednotlivých složek v automobilu se liší a kolísá v rozmezí - pryže, obzvláště ve formě 

pneumatik, jsou zastoupeny v rozmezí 3,5 – 7 %; plasty tvoří 4,5 – 14 % celkové hmotnosti 

vozidla; sklo je obsaženo v intervalu 3,5 – 4,5 %; textil a kompozity reprezentují podíl 4 – 

6%; ostatní materiály, kam náleží dřevo, kůže, papír, lepenka, keramika, nátěry a dále 

provozní kapaliny jako oleje, tuky, brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi aj., bývají 

zastoupeny v množstvích 4 – 20 %. Na příkladu uvádím průměrné materiálové složení vozu 

střední třídy - ocel - 262 kg (30,9 %), ocelový plech - 249 kg (29,3 %), litina - 70 kg (8,2 %), 

guma - 70 kg (8,2 %), termoplasty - 42 kg (5 %), elektrická instalace - 37,5 kg (4,4 %), sklo - 

27,5 (3,2 %), neželezné kovy - 22 kg (2,6 %), lak - 12 kg (1,4 %), reaktoplasty - 9,5 kg 

(1,1%), ostatní - 48,5 kg (5,7 %). Kapaliny – motorový olej – 5,6 l, chladící kapalina – 6,5 l, 

brzdová kapalina – 1,5 l, olej pro převodovku – 1,9 l, olej pro posilovač řízení – 2 l, směs do 
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vstřikovače – 3 l, benzín (nafta) – 50 l, tlumiče (olej) – 2 dcl, elektrolyt v bateriích (SO3). 

[17]  

Tabulka 10 : Množství recyklovaného materiálu např. u Mercedes-Benz (resp. Daimler-Chrysler) [18] 

Plastické hmoty z osobních vozů-venkovní 
díly 

                             270 tun 

Plastické hmoty z užitkových vozidel-
venkovní díly 

                             270 tun 

Směs plastických hmot (nádržky, obložení 
zavazadlového prostoru, výplně dveří) 

                             100 tun 

Technické elastomery (“gumové” díly)                                10 tun 
Pneumatiky                           3 100 tun 
Sklo                           2 200 tun 
Elektronický šrot                                  5 tun 
Akumulátory                           1 100 tun 

4.2. Postup při zpracování autovraku 

4.2.1.  Odčerpání provozních kapalin  

Nejprve musí dojít k vypuštění chladících prostředků klimatizace pomocí uzavřeného 

systému, dále pak k vypuštění brzdového systému buď z nádržky, vedení a nebo z brzdových 

válců včetně přetlakového nebo podtlakového systému, vypuštění motorového a převodového 

oleje, vypuštění palivové nádrže přímým odsáváním z nádrže nebo použitím vypouštěcího 

systému zabraňujícímu rozstřikování, vypuštění diferenciálu a případně mechanismu 

rozdělovače, vypuštění oleje z řízení, vypuštění hydraulických olejů ze systému tlumení 

pérování (např. kol), až nakonec k vypuštění paliva z palivového systému včetně vstřikovačů 

a kapaliny z vstřikovačů. [9] 
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Obrázek 16: Linka odčerpání provozních kapalin a odnětí nebezpečných částí [9] 
 
 

 
 
Obrázek 17: Linka odčerpání provozních kapalin a odnětí nebezpečných částí [9] 
 
1.Navrtávací zařízení nádrží 

2. Regulace paliva 

3. Detonační pojistka  
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4. Bezpečnostní  nádrž na pohonné hmoty 

5. Benzín  

6. Použitý olej  

7. Kapalina do ostřikovače 

8. Diesel 

9. Chladící kapalina 

10. Ovládání 

12. Pohyblivé rameno pro starý olej 

13. Otočný jeřáb 

14. Automatický naviják hadic 

15. Pojízdná nádrž na brzdovou kapalinu 

16. Konstrukce pro umístění automobilu 

17. Zachytávací podlahová vana 

18. Stojan na pumpy 

19. Montážní materiál 

4.2.2. Odnětí nebezpečných částí autovraku 

V druhé fázi se musí odstranit nebezpečné části autovraku jako jsou baterie (viz 

obrázek 18), olejový filtr motoru, palivový filtr, případné nádrže na zkapalněný plyn podle 

návodu výrobce,  pyrotechnické části airbagů (viz obrázek č 19) a bezpečnostní pásy. [9] 

 

 

 
 

Obrázek 18: Akumulátory[9]   Obrázek 19: Odpalovač airbagů [9] 
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4.2.3. Demontáž částí autovraku 

V další fázi zpracování autovraku se odmontují z automobilu zbylé části, a to tlumiče 

chvění, jestliže z nich nebyla vypuštěna kapalina, části obsahující azbest, části obsahující 

rtuť, jako např. žárovky a osvětlení přístrojů a spínače, části a materiály obsahující hliník, 

kterou jsou např. v ráfcích kol, součástech motoru a pákách spouštěčů oken a vyvažovacích 

závažích kol, dále pak se odmontují části a materiály, které nebyly součástí vozidla, 

katalyzátor, čelní sklo (viz obrázek č 21), okenní skla, včetně skla střešního okna, 

pneumatiky a velké části z plastu (viz obrázek č 20), jako např. nárazníky, kryty kol a mřížky 

chladiče, kovové díly obsahující měď, hliník a hořčík. [9] 

 

 

Obrázek 20: Plastové části  [9]   Obrázek 21: Odstraňování čelního skla [9] 

 

 
Obrázek 22 : Demontážní linka autovraku [9] 

4.2.4. Drcení a lisování zbytku autovraku 

Po demontáži všech využitelných částí mohou být zbytky autovraku drceny nebo 

slisovány např. na paketovacích lisech nebo pomocí šrotovacích nůžek a nebo také pomocí 

šrédru. [9] 
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Obrázek 23: Zpracování autovraků [9] 

Druhotná surovina  

Přibližně 85 % až 90 % hmotnosti autovraku fyzicky představují druhotné suroviny a 

zbytek prozatím obtížně recyklovatelný či zcela nerecyklovatelný odpad. Na vstupu do 

procesu zpracování je autovrak označen ze 100 % jako nebezpečný odpad. Opětovné použití 

dílů z autovraku znamená, že papírově je prodáván odpad jako náhradní díl. Provozovatel 

zařízení ke zpracování autovraků je může prodávat jen oprávněným subjektům (s oprávněním 

pro opravy motorových vozidel). Přesto se nemůžeme ubránit pochybnostem o rozumnosti 

popsaného postupu. Mimoto i evidence, kterou je zpracovatel povinen vést, je vysoce nad 

rámec požadavků EU na výkaznictví členského státu. S autovraky (původními i dovezenými) 

vstupuje do národního hospodářství především objem druhotných surovin. [19] 

4.3. Auta a ekodesign 

Každý rok vzniká v EU ze starých automobilů na konci životnosti kolem 80 mil. tun 

odpadů. Jedním z požadavků směrnice o autovracích (2000/53/EC) je zvýšit využití 

recyklovaných materiálů  při výrobě automobilů. Je obtížné recyklovat výrobky jako jsou 

autovraky, protože jsou výsledkem složitých metalurgických, chemických procesů, tváření 

plastů atd. Odhaduje se, že pouze 3-4 % plastů v automobilech lze efektivně recyklovat. V 

této souvislosti francouzští výzkumníci kontaktovali na 300 recyklátorů plastů v Evropě a 

USA, aby identifikovali existující techniky pro recyklaci plastů, jejich provoz, účinnost a 

omezení. K dotazníku zasílaného recyklačním společnostem autoři připojili typickou část 

autovraku, na níž mohli recyklátoři otestovat svůj zpracovatelský proces. Tato část byla 

vyrobena z plastu (polypropylen), pokryta nátěrem, měla kovové části a další materiály. 
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Cílem bylo zjistit, zda jsou současné recyklační postupy dostatečně účinné pro získání 

polypropylenu. Zkoumání odhalilo, že mnoho malých společností (s produkční kapacitou pod 

10 000 tun za měsíc) má obvykle sídlo poblíž místa, kde vznikají plastové odpady. Důvody 

jsou ekonomické. Mezi evropskými recyklátory jsou používány velmi podobné technologie 

pro recyklaci plastů, obvykle zahrnující drcení, mletí, separaci na různých druzích separátorů 

podle potřeby technologie a dalšího zpracování. Pro odpady z autovraků se málokdy 

používají optické metody, protože součástí aut jsou obvykle černé a optické metody je 

nemohou dobře rozpoznat. Bylo zjištěno, že nejmenší částice, které jsou zařízení schopna 

roztřídit, mají průměr 3-5 mm. Z průzkumu také vyplynulo, že identifikace polyethylenu, 

polyuretanové pěny, expandovaného polypropylenu a nátěrů je obtížná, pokud jsou spojeny 

s polypropylenem (PP). Tyto materiály pak kontaminují PP a snižují konečnou kvalitu 

recyklovaného materiálu. Ukázalo se, že aby měl proces hodnotný výstup PP ( materiál se 

ztrátou vlastností menší než 5 %), musí se množství nečistot během separačního procesu 

pohybovat pod 3 %. Tyto závěry byly poté zahrnuty do metodického doporučení, jak 

designovat automobily s ohledem na jejich recyklaci. Požadavky recyklace byly brány 

v úvahu například při designu automobilového nárazníku, který je většinou celý z PP. Díky 

tomu se nárazníky lépe recyklují. Výzkumníci říkají, že existující technologie nejsou schopny 

recyklovat všechny plasty obsažené v automobilech. Aby se vyhovělo požadavkům EU 

v oblasti recyklace autovraků, navrhují, aby designéři integrovali požadavky na recyklaci do 

přípravy nových aut. Tyto snahy však velmi komplikuje fakt, že auta, která nyní designéři 

navrhují, se stanou autovraky, a tedy se budou recyklovat až zhruba za 15 a více let. [20] 

4.4. Recyklace pneumatik 

Opotřebovaná pneumatika se podle Katalogu odpadů zařazuje mezi odpady 

s označením O – ostatní odpad. Environmentální rizika souvisí hlavně se skládkováním. 

Pneumatiky narušují stabilitu skládky, zvyšují riziko požáru se vznikem toxických plynů, 

riziko průsaku toxických látek a jsou těžko biodegradovatelné. Na výrobu pneumatik se 

používá 60 až 70 % z celkové spotřeby kaučuku. Využitím gumového odpadu je možné 

ušetřit asi 2 tuny ropy na výrobu 1 tuny gumových výrobků. Odborníci odhadují, že na území 

České republiky leží asi 250 tisíc tun odložených pneumatik. Lidé snad každodenně objevují 

staré černé skládky a navíc čeští motoristé ročně odevzdají v servisech a sběrných dvorech 

více než 140 tisíc tun pneumatik. Zatím se většinou pálí v cementárnách. Evropská unie však 

připravuje nařízení, které to má od roku 2012 zarazit. Použité pneumatiky lze přitom v dnešní 
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době docela úspěšně recyklovat. Drtí se na granulát, který má široké využití, slouží jako 

povrchy sportovních hřišť, tlumící prvky pod koleje, tlumiče vibrací do staveb, hluková 

izolace, barvy, podešve do bot, tašky na střechy, protiskluzové podlahy, gumové obrubníky, 

kanálové vpustě, potrubí, ochranné lišty na auta apod. Cílem je získat drť s velikostí zrna až 

do 600 mikronů. Nejjemnější granule mají velikost zrn menší než 0,2 mm, pro výrobu 

asfaltových chodníků se nejčastěji používá frakce od 0,2 mm do 0,5 mm. Prachová část se 

rovněž vrací do směsi, ze kterých se vyrábějí pneumatiky nové. Granulát se může dávat také 

do asfaltu a tím se zlepší vlastnosti povrchu vozovky. Gumový granulát má množství 

specifických termomechanických a fyzikálně-chemických vlastností, má nízkou objemovou 

hmotnost a je trvanlivý. Jde rovněž o materiál netoxický a inertní. V České republice jsme 

dosud jen u zkušebních projektů, ale v USA se už granulát musí přidávat vždy, když se 

silnice staví z federálních peněz. Není ovšem granulát jako granulát. Používají se dvě odlišné 

technologie - čistě mechanická a kryogenní. Začátek je stejný: řezací stroj naseká ze staré 

pneumatiky řízky. V prvním případě jdou řízky rovnou do drtičů, zatímco v druhém případě 

je napřed zmrazí tekutý dusík, který materiál udělá křehčím. Takto připravený granulát má 

typický kubický tvar zrnek a vyšší tvrdost. Zrnka se proto lépe barví a vytvoří materiál o 

větší hustotě, díky čemuž zpracovatel ušetří na lepidle. Umělé trávníky vyrobené z tohoto 

materiálu jsou navíc odolnější proti oxidaci a proto nepáchnou. První linka na zpracování 

starých pneumatik kryogenním způsobem v České republice a zároveň v celé střední Evropě 

byla otevřena v Novém Bydžově. Rekonstruovaná linka může ročně zpracovat až patnáct 

tisíc tun starých pneumatik. Tím vznikne 9,5 až 10 tisíc tun granulátu. Kromě toho se tak 

získají i další druhotné suroviny, železo a chemlonová vlákna. Železo poputuje do pecí a 

chemlon odeberou firmy, které dodávají například izolace parovodů. Nejbližší závody, které 

vyrábějí granulát za pomoci kryogenní technologie, jsou ve Francii, Švédsku a na Ukrajině. 

"Mechanický" granulát se do České republiky dováží například ze Slovenska, Itálie a 

Německa. Gumový granulát se používá na výrobu nárazníků, jako plnivo při výrobě nových 

pneumatik, na výrobu interiérových podlahových koberečků, na výrobu třecích částí 

mechanických brzd, těsnění automobilových oken a dveří apod. Gumová drť s jemnou frakcí 

se může využít jako filtrační médium při biofiltraci prchavých organických látek (VOC) 

v ovzduší. Aplikace gumového granulátu jako mulčovacího materiálu pomáhá zachytávat 

vlhkost v zemině, působí jako tepelná izolace pro kořenový systém rostlin, omezuje růst 

plevelů, a tím redukuje použití pesticidů, potřebu zavlažování a hnojiv. V zemědělství je 

možné využít granulát jako podsyp pro jezdecké areály, podestýlky nebo výběhy pro 
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hospodářská zvířata. U tvárněných a extrudovaných produktů se přidává gumový granulát 

jako plnivo, které zpevňuje hmotu a redukuje rozpínání matrice. Výrobky získané tímto 

způsobem jsou například dlaždice, rohožky, nárazníky, hadice, rampy, dopravní značení a 

kužele, bezpečnostní povrchy a protierozní rohože. Také je možné granulát s přídavkem 

adhezi na bázi polymerů použít na panely protihlukových bariér. Přítomnost gumového 

granulátu v bariéře zvyšuje absorpční vlastnosti a snižuje odrazivost zvuku od samotné 

bariéry. Proto jsou o mnoho výhodnější v porovnání s jinými materiály. Dalšími výhodami 

jsou i nízké náklady na výrobu, montáž a údržbu a trvanlivost. Gumové rohože vytvoří 

zpevněnou a trvanlivou plochu pro parkování automobilů a mohou tak nahradit mulč, písek 

nebo štěrk při neasfaltovaných parkovištích. V posledních letech používají rohože vyrobené 

z granulátu na zpevnění železničních přejezdů. Výhodou je bezpečnost, trvanlivost a plynulý 

přechod pro automobily. Dále tyto rohože mohou na dětských hřištích nahradit povrchy 

z betonu, asfaltu, štěrku, písku nebo dřevěných hoblin. Při použití pro dětská hřiště je 

výhodou zejména to, že jde o materiál netoxický, bezpečný, neabrazivní, absorbující nárazy, 

nebarvící a nešpinivý, redukující prašnost. [21] 

Složení pneumatiky
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Graf 6 : Složení pneumatiky [21] 
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4.4.1. Ojeté pneumatiky do asfaltu 

V roce 2007 probíhaly praktické pokusy na Fakultě stavební Vysokého učení 

technického v Brně (VUT) s použitím drtě z ojetých pneumatik pro budování silnic. 

Nadrcená směs z ojetých pneumatik má podle nich dobré vlastnosti jako je dlouhá 

trvanlivost, částečně snižuje hlučnost silničního provozu a dobře odolává účinkům vody i 

mrazu. Samozřejmě dále také představuje přimíchávání nadrcené směsi do vozovek 

ekologické využití pneumatik. Tzv. gumoasfalt, směs používaná do vozovek, se již také 

využívá v zahraničí a to zejména v USA. Podle VUT a jejich laboratorních výsledků se 

ukazuje, že povrchy (vozovky) s příměsí gumy jsou odolnější vůči trhlinám, deformacím a 

stárnutím obecně než povrchy bez příměsi gumy. Oproti tomu jsou nevýhodou větší 

energetická náročnost výroby a také samozřejmě s tím spojená větší pracnost. Běžný postup, 

který se přitom používá je, že nejprve se musí z ojetých pneumatik získat gumový granulát, a 

to několikanásobným mechanickým mletím, popřípadě drcením zmrazených pneumatik 

kapalným dusíkem, a následně se potom při teplotě 200 ºC přidává granulát do asfaltu ve 

speciálním míchacím zařízení. Mění se vlastnost hmoty kvůli reakci asfaltu s gumou a jejímu 

bobtnání, a to tak, že se zvyžuje viskozita a navíc je materiál odolnější, pevnější a hutnější i 

při vyšších teplotách. Vozovky s příměsi ojetých pneumatik mohou mít při stejné životnosti 

menší tloušťku než bez příměsi, není nutná tak častá údržba a za deštivého počasí u nich 

mnohem méně hrozí, že dojde k aquaplanningu (ztráta kontaktu pneumatiky z vozovkou). 

V ČR se v současné době většina ojetých pneumatik používá jako palivo v cementárnám či 

spalovnách. [20] 

4.4.2. Největší závod na drcení pneumatik v ČR 

Koncem roku 2008 byl zahájen provoz největšího závodu na recyklaci ojetých 

pneumatik v Jihočeském kraji u Borovan na Českobudějovicku. V tomto závodě se ročně 

zpracuje až 15 000 tun ojetých pneumatik, které se drcením na směs připraví na další využití. 

Dále pak firma vyrábí pryžové desky z asi 2000 tun granulátu, ale většinu hmoty však 

odeberou další zpracovatelé. Většina starých pneumatik se dováží hlavně z Jihočeského 

kraje, kde se ročně zpětně odebere přes 18 000 tun starých, ojetých pneumatik. Není ale také 

vyloučeno, že v budoucnu by mohla firma využít tisíce tun ojetých pneumatik, které leží na 

nelegální skládce v kraji. [22] 
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4.4.3. Aktivní uhlí z pneumatik 

Každé využití pneumatik jako druhotné suroviny pomůže výrazně zredukovat objem 

odpadu, ušetří energii a suroviny. Opotřebované pneumatiky je možné pyrolýzou a následnou 

aktivací konvertovat na aktivní uhlí, jehož aktivní povrch je větší než 500 m2/g, a má 

významný objem mikropórů. Takový produkt má velmi dobré adsorpční vlastnosti a má 

široké uplatnění např. jako adsorbent škodlivých plynů a par z ovzduší. Oleje a plyny, 

produkované pyrolýzou gumy, je možné zachytávat a využívat jako zdroj energie v procesu 

aktivace. Pyrolýza neboli destruktivní destilace je proces, kterým dochází ke konverzi 

uhlíkových materiálů na kapalině a plynné uhlovodíky a zuhelnatělý tuhý zbytek. Rozemleté 

pneumatiky magneticky zbavené ocelových součástí se pyrolyzují při teplotě 800-900 °C bez 

přítomnosti kyslíku. Typickým produktem pyrolýzy pneumatik je uhlí ( 33-38 %), oleje (38-

55 %) a pyrolýzní plyn (10-30 %). Plyny produkované při pyrolýze pneumatik sestávají 

hlavně z vodíku (H2), oxidu uhličitého (CO2), oxidu uhelnatého (CO), metanu (CH4), etanu 

(C2H6) a butadienu (C4H6), se stopovým množstvím dalších uhlovodíků. Přibližně 25 až 60 % 

plynných produktů pyrolýzy tvoří kondenzovatelné kapaliny. Aktivační proces vytváří, resp. 

zvyšuje pórovitost povrchu uhlíku. Aktivace nastává při zahřívání uhlí po dobu dvou až tří 

hodin při teplotě v rozmezí 800 až 900 °C proudem páry a dusíku. I když jsou tyto dvě fáze – 

pyrolýza a aktivace – technicky oddělené a odlišné, v praxi mohou být provázány v jednom 

reaktoru. Existují dva konvenční způsoby aktivace uhlí: fyzikální a chemická aktivace. 

Fyzikální aktivace využívá působení vysoké teploty a různých reaktivních plynů na uhlíkové 

materiálny. Proces chemické aktivace využívá úpravu surových uhlíkových materiálů pomocí 

chemických látek, jako např. chlorid zinečnatý (ZnCl2) nebo kyselina fosforečná (H3PO4) 

s následnou tepelnou úpravou. Fyzikální aktivaci se dává přednost před chemickou hlavně 

z ekonomického a environmentálního hlediska. [23] 
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Obrázek 24 : Složení, řez pneumatiky [24] 

1 Vodivá běhounová směs 

2 El. vodivý pás Base Pen 

3 Vrchní běhoun s materiálem silika 

4 Nekonečný bezešvý nylonový pás - JLB 

5 Kostra pneu tvořená pomocí PSP Beta Teorie 

6 1.ocelový nárazník 

7 2.ocelový nárazník 

8 Aramidový výztužný pás 

9 Výplň patky - Apex 

10 MFS Ochrana ráfků z lehkých slitin 

4.5. Peníze půjdou nejspíš do Národních programů 

Staré ojeté automobily se kvůli poplatkům za převod staly neprodejnými. Poplatky, 

které budou muset zaplatit noví majitelé ojetých automobilů nesplňujících ani emisní normu 

EURO 3, budou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). SFŽP by z těchto 

finančních prostředků měl přispívat na ekologickou likvidaci autovraků. SFŽP ještě neví 

konkrétní částku, protože ta je závislá na mnoha faktorech (např. počet dovezených aut 

nesplňujících alespoň normu EURO 3, počet přeregistrování nebo vyřazení starých aut 

z provozu apod.). Z celkového počtu 4,4 milionů automobilů v ČR je třetina, tedy 1,45 

milionu automobilů starších 15 let, a tedy neplní žádnou emisní normu EURO. Dalších 1,1 

milionu automobilů s průměrným věkem 10-15 let plní jen emisní normu EURO 1 nebo 

EURO 2. Na účet SFŽP dorazí první poplatky na konci února, a tak nejsou schopni do 

poloviny roku 2009 určit konkrétní finanční prostředky, které tímto získají. Poplatky jsou ze 

100 % příjmem SFŽP ČR, zprostředkovatel  je příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, 

který je vybírá a odvádí k poslednímu dni následujícího měsíce ode dne vybrání na číslo účtu 
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SFŽP. Poplatek, který se vybírá při přeregistraci vozidla v normě EURO 2, činí 3000 Kč, 

v normě EURO 1 je 5000 Kč a u vozidel bez emisní normy je stanoven na 10 000 Kč. Zatím 

není zcela přesně určeno, jak bude s těmito finančními prostředky dále naloženo, protože se 

ještě neví, kolik peněz bude přesně k dispozici. Tyto peníze budou na odděleném účtu. 

Pravděpodobně budou využity na grantové programy v rámci Národních programů, které se 

budou týkat likvidace autovraků. [25] 

4.6. Dopady novely na odstranění autovraků 

V důsledku zavedení poplatků při registraci ojetých automobilů se lidí rozhodují, zda 

je výhodnější pořídit si dražší auto, ale s doloženou lepší normou EURO nebo levnější auto, 

které nesplňuje normu EURO. Špatně to vypadá také s ojetými automobily, které mají lidé 

zaparkovány v garáži, protože pokud nejde přímo o veterána, je jejich cena mizivá, mnohdy i 

nižší než poplatek při registraci. Samozřejmě se člověk chce těchto starých automobilů 

zbavit, ale to už nejde bez dokladu o ekologické likvidaci, bez něhož nejde vozidlo vyřadit 

z provozu. To má za následek, že klesne dovoz nejstarších ojetin a lidé vyřadí více starých 

aut z provozu. Během listopadu a prosince 2008 se počet autovraků od fyzických a 

právnických osob zvýšil asi o 80 %. Předpokladem je, že kdo bude potřebovat své staré 

vozidlo odevzdat, odevzdá ho do konce roku a pak tato vlna postupně opadne. Novela zákona 

o odpadech č. 185/2001 Sb. určitě přispěla značnou mírou k odstranění velkého množství 

starých ojetých automobilů z provozu. Největší boom nastal v prosinci a jaký bude další 

vývoj ukáže až čas. [25] 

4.7. Recyklace akumulátorů 

Automobilový akumulátor se podle výrobců může dožít dvou až osmi let. Záleží na 

jeho typu, využívanosti a na způsobu zacházení. Problém nastává v tom okamžiku, kdy je 

třeba jej vyměnit. Mnozí majitelé již nefunkčních baterií se jejich likvidací příliš nezatěžují. 

Při nejlepším ji vyhodí do popelnice, v horším případě do potoka nebo na divokou skládku na 

kraji lesa. Přitom autobaterie jsou jednoznačně nebezpečným odpadem. Většina z nich je 

olověných, a právě olovo může při lehkovážném zbavení se vysloužilé baterie způsobit 

životnímu prostředí nemalé škody. Ve vyspělých zemích dosahuje návratnost akumulátorů 75 

– 95 %, u nás se pohybuje okolo 80 %. Startovací olověná baterie obsahuje v průměru 26,5 % 

Pb, 27,5 % PbO2, 17,9 % PbSO4, 15 % elektrolytu, jehož podstatou je H2SO4, a 13,1 % 

organického podílu, což odpovídá sumě 54,9 % olova v baterii. Samostatnou subskupinu 
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tvoří nikl-kadmiové akumulátory oblíbené pro svoji dlouhou životnost a odolnost vůči 

okolním vlivům. Většinou se zpracovávají demontáží, přičemž se získává ocel, Ni, Cd, 

plasty, pryž a elektrolyt, který se odstraňuje neutralizací. Recyklace autobaterií zahrnuje 

přepravu autobaterií do hutí, kde se baterie mění na rafinované olovo a deriváty soli 

z kyseliny. [17], [26] 

4.7.1. Recyklace polypropylenu z vyřazených automobilových baterií 

V Evropě jsou v současné době provozovány dvě základní technologie recyklace 

olověných baterií. Obě tyto technologie jsou zařazeny mezi BAT (nejlepší dostupné 

technologie) hodnocením podle zákona o integrované prevenci IPPC. Samozřejmě má každé 

z nich své výhody, ale také nevýhody. První používanou technologií je technologie úplného 

rozdružení baterií a tavení v krátkých bubnových pecích, kde jsou baterie ve zvláštním, 

složitém a provozně náročném zařízení rozbity do velmi drobné kusovosti a rozdruženy na 

jednotlivé složky. Polypropylen je recyklován, produkty s obsahem kovu jsou taveny 

v krátkých bubnových pecích. Výhodou je recyklace polypropylenu, který představuje asi 5 

% hmotnosti baterií, a jednoduchý způsob tavení kovových produktů třídění. Při této 

technologii však vzniká velké množství strusek (kolem 25% hmotnosti vyrobeného olova), 

které patří mezi nebezpečné odpady. Olověné baterie obsahují vedle olova a jeho sloučenin, 

kyseliny sírové a nerecyklovatelných plastů (PE, PVC, ebonit) i cca 5% polypropylenu 

tvořícího krabice baterií. Po vytřídění polypropylenu musejí být ostatní organické látky 

obsažené v bateriích (PE, PVC) skládkovány či spalovány ve spalovnách toxických látek, což 

je rovněž nevýhodné, stejně jako vyšší měrná spotřeba energií. Druhá používaná technologie 

je přímé tavení celých baterií v šachtové peci. Baterie jsou přímo taveny po jednoduchém 

zbavení kyseliny v šachtové peci, pyrolyzují se zde organické látky a potom jsou dopáleny 

v dohořívací komoře za peci. Mezi velkou přednost této druhé technologie je jednoduché 

nakládání s bateriemi a minimální potřeba manipulace. Jelikož jsou spáleny organické látky a 

silikátové strusky mají minimální vyluhovatelnost, nevznikají při této technologii žádné 

nebezpečné odpady. Významná je také menší měrná spotřeba energií. Mezi nevýhody této 

technologie však na druhé straně patří, že polypropylen není recyklován a řízení tavícího 

procesu v šachtové peci je velmi náročné. Provozovatelé obou těchto technologií se snaží 

napravit tyto nevýhody. Např. produkty třídění linek úplného rozdružení jsou částečně 

odváženy k tavení v primárních hutích spolu s rudnými koncentráty, a tím je snižována 

produkce nebezpečných strusek z této technologie. Kovohutě Příbram již 4 roky pracují na 
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projektu získávání polypropylenu i z technologie recyklace baterií při jejich zpracování 

v šachtové peci. K zintenzivnění snahy došlo zejména po výrazném nárůstu ceny 

polypropylenu, který se odvíjí od ceny ropy. V počátcích recyklace baterií před mnoha 

desetiletími byly tyto rozebírány ručně, což však již v dnešní době není možné. Při znalosti 

technologie třídění baterií úplným rozdružením vznikla úvaha modifikovat standardně 

nabízené zařízení pro technologii tavení v šachtové peci. Od roku 2005 byly provedeny tři 

velké provozní zkoušky simulující vliv změny vsázky na suroviny podobné produktům 

strojního třídění a byl podobně hodnocen jejich vliv na chod šachtové pece. Všechny zkoušky 

měly výrazně pozitivní efekt. Na základě těchto výsledků byla navržena výrazně 

zjednodušená drtící linka na baterie a následné třídění produktů tak, aby byl získán 

maximální podíl polypropylenu k recyklaci a současně zbytek baterií zůstal v co nejkusovější 

formě vhodné ke zpracování v šachtové peci. Podle závěrů zkoušek budou baterie dávkovány 

do drtiče, zde budou drceny, z výstupní frakce bude na vibračním sítě oddělen drobný podíl – 

zejména pasta z baterií. Poté se ve zvláštním tanku systémem vodního prádla oddělí 

polypropylen, který je lehčí než voda, od všech ostatních těžších složek. Polypropylen bude 

recyklován, ostatní frakce taveny v šachtové peci. [27] 

Možných dodavatelů technologie bylo hned několik. Nakonec byla vybrána italská 

firma SERI, která dodá čtyři samostatné jednotky – dávkování baterií do drtiče, drtič baterií, 

síto k odstranění drobného podílu a hydroseparátor k oddělení polypropylenu z rozdrcené 

směsi. Zařízení bylo postupně dodáváno a uváděno do provozu. Jelikož se jedná o originální 

řešení vyžadující technologické doladění, probíhá zkušební provoz a postupné odstraňování 

nedostatků. První výsledky jsou pozitivní. Zdá se, že lze získat více než 50 % polypropylenu 

obsaženého v bateriích, čímž se vynaložené investiční prostředky vrátí do 4 let. Velkým 

přínosem bude i snížení emisí kysličníku uhličitého vzniklého dříve spálením polypropylenu 

o zhruba 2000 tun/rok. V tomto roce plánují ještě rozšíření této třídící linky o zařízení 

k drcení a čištění získaného polypropylenu tak, aby došlo ke zlepšení možnosti jeho využití. 

[27] 

Přínosy 

Originální řešení získávání polypropylenu z vyřazených automobilových baterií 

umožňuje recyklovat asi 1.000 t polypropylenu ročně namísto jeho dřívějšího spálení. Vedle 

ekonomického přínosu z prodeje získaného polypropylenu k dalšímu zpracování (cena 

odvozena od ceny ropy), dojde realizací projektu ještě k dalším přínosům. Podle výsledků 
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provozních zkoušek lze očekávat snížení emisí skleníkových plynů o cca 2.500 t CO2/rok, 

snížení emisí SO2 při tavení produktů v šachtové peci o 20-30 % (cca 100 t/rok), snížení 

zpracovacích nákladů při tavení v šachtové peci zejména snížením potřeby elektrické energie 

pro tavení o cca 2 % (9 Kč/t Pb, tedy cca 350.000 Kč/rok), zvýšení skladovací kapacity 

baterií a snížení požárního nebezpečí při skladování celých baterií, zvýšení materiálového 

využití baterií ze stávajících cca 63 % na cca 66 % již splňujících nové předpisy Evropské 

unie. [28] 

4.8. Recyklace autoskel  

Jelikož se klasické obalové sklo, které se používá pro většinu nápojů, velice liší od 

autoskel, jak už svým tvarem, tak i složením, proto se z tohoto důvodu nemohou tyto dva 

druhy skel zpracovávat ani upravovat ani dotřiďovat společně. Autoskla se od obalových skel 

liší především svým obsahem tzv. bezpečnostní fólie, která má za úkol zmírnit nebezpečí 

úrazu řidiče při autonehodě. Dále pak se nemohou dopravit autoskla současně s obalovými 

skly do skláren, jelikož sklárny nejsou rovněž vybaveny na úpravu autoskel před vsázkou do 

sklářských pecí. V různých příručkách o nakládání s odpady se můžeme dočíst, že autoskla 

jsou velkoobjemový odpad, který je třeba odložit do velkoobjemových kontejnerů 

přistavených v obcích, na sběrný dvůr, nebo zavést přímo na skládku. To platí ovšem pouze 

částečně. V dnešní době je jen málo lidí, kteří provádějí výměnu poškozeného autoskla doma 

vlastníma rukama, a proto je častější případ, že poškozené autosklo zavezeme do servisu 

nebo jiné odborné firmy, a ta kompletní výměnu autoskla provede. Po demontáži 

poškozeného autoskla také firma zajistí jeho odstranění, ale které však bohužel v mnoha 

případech představuje uložení autoskla na skládku jako velkoobjemový odpad nebo sklo. 

Autoskla však opravdu nepatří do sběrných dvorů, do sběrných nádob na sklo, protože 

obsahují neoddělitelné příměsi pryskyřice, ochranné fólie, tónovací pokovení atd. a zároveň 

svou velikostí ubírají místo ve sběrných nádobách pro skla, které se mají do těchto nádob 

odhazovat a v neposlední radě způsobují problémy při manipulaci na dotřiďovacích linkách. 

Musím také zdůraznit, že autoskla je možné využít, a proto nepatří na skládku. Z hlediska 

složení autoskel se jedná v zásadě o dva základní druhy podle použití. Prvním druhem jsou 

skla, která obsahují bezpečnostní fólii a skla, která jsou bez této fólie. Skla s bezpečnostní 

fólií se používají na čelní skla, protože při nárazu je právě tato část autoskel rozhodující, 

mnohdy nám může zachrání život a ostatní skla v automobilu nejsou bezpečností fólií 

vybavena. U některých automobilů se můžeme setkat s tónovací fólií různé tmavosti na 
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bočních a zadních sklech, která snižuje prostup slunečních paprsků do automobilu, ale nemá 

žádný vliv na složení skla. Tyto tmavá skla nesmí být na předním skle, protože spoluúčastníci 

silničního provozu mají špatný kontakt s řidičem. Pro další nakládání s autoskly musíme od 

sebe oddělit tyto dva druhy skel. Tato podmínka je nutná z toho důvodu, že autosklo, které 

obsahuje tuto bezpečnostní fólii, musí projít mnohem složitější úpravou než sklo, které tuto 

fólii nemá. Požadavek na důsledné oddělení těchto dvou druhů autoskel od sebe má vedle 

technologických důvodů hlavně také důvody finanční. Náklady, které jsou potřeba na 

zpracování čelních skel s ochrannou fólií, jsou totiž dvaapůlkrát větší než náklady na 

zpracování autoskel bez této fólie. V případě, že budou splněny tyto podmínky a budou 

autoskla odděleně shromažďována a svezena, je možná jejich recyklace. Prvním krokem 

recyklace autoskel je dokonalé zpracování autoskel za pomoci speciálně vybavené linky. 

Mezi základní zařízení této linky patří výkonný vstupní drtič, v nejlepším případě reverzní, 

který je schopen zpracovat veškeré typy autoskel, ať už od automobilů nebo také autoskla 

nákladních vozidel a kamiónů. Tento drtič zároveň také dávkuje množství skla, které 

postupuje na dopravníkové pásy. Za drtičem následuje řada dopravníků, doplněných 

separátory, na nichž jsou ze směsi oddělovány také kovy a nekovové příměsi. Poté skleněná 

drť projde soustavou optických čidel, kde jsou odděleny ostatní nečistoty, mezi které mimo 

jiné patří kousky bezpečnostní fólie, tmely, zbytky pryže apod., pokud je to potřeba, drť se 

dále dotřiďuje podle barev. Může také docházet k nedokonalému dotřídění, a to vlivem 

špatného počasí při svozu a skladování, protože autosklo může obsahovat větší podíl 

vlhkosti. V takovém případě se drť z autoskel vrátí na dopravník před optická čidla a pošle se 

po pásech podruhé. Pro rozdílné potřeby zpracovatelských závodů je někdy nutné v konečné 

fázi dotřídění provést podrcení skla na jemnější frakce podle požadavků konečného 

zpracovatele. Takto upravená skleněná drť získaná z autoskel po jejich úpravě se dá přímo 

využít jako přísada do sklářského kmene, ze kterého se pak přetavením ve sklárnách vyrobí 

nové výrobky. Skleněnou drť je také možno přetvořit v pevnou, odolnou sklokrystalickou 

desku, zachovávající si při naprosto originálním charakteru a vzhledu výborné vlastnosti skla. 

V tomto případě prochází nadrcená směs materiálu vysokoteplotním zpracováním. Sypká 

vsázka prochází pecí, kde se natavuje a poté se lisuje do kompaktní desky. Různě zbarvená 

zrna ze vsázky spojená ztuhlou taveninou vytváří saténově lesklé povrchy. Na rozdíl od 

čirých skleněných tabulí je u sklokrystalické desky její vnitřní přirozená struktura a skladba 

zřejmá. Je robustnější a připomíná spíše umělý kámen. Při bližším ohledání tu přesně 

rozeznáváme jednotlivé zapečené kousky skla, vytvářející efekty, charakteristické jen pro 
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tento materiál. Sklokrystalická deska svým povrchem navozuje příjemný dojem ručního 

výrobku. Speciální zařízení na dotřídění autoskel, která dokážou upravit autosklo až do 

popsané podoby např. sklářského kamene, existují jak na území naší republiky, tak i nedaleko 

za hranicemi v Polsku. Jelikož se mohou autoskla ve větší míře objevit i v komunálním 

odpadu, je doporučeno všem obcím a městům tento druh odpadu odděleně shromažďovat na 

sběrných dvorech či na shromažďovacích místech, a poté je předat oprávněným osobám, 

které zajistí jejich další využití. Náklady na dotřídění a recyklaci autoskel jsou v současnosti 

nižší, než je částka, kterou zaplatíte na skládce za jejich odstranění. Podle vzdálenosti od 

zařízení na dotřídění či využití autoskel  se platí mezi 550 až 650 Kč za tunu u autoskla 

s bezpečnostní fólií a mezi 200 až 300 Kč za tunu u autoskla bez této fólie. Tak si všichni 

dokážeme spočítat, jak směšná je tato částka při běžné hmotnosti autoskla a jak málo a 

přitom jak hodně toho uděláme, jak autosklo zlikviduje požadovaným způsobem a 

nepohodíme ho někde na skládku. [29] 

4.9. Recyklace plastů 

V současnosti se podíl plastů na celkové hmotnosti automobilu pohybuje v průměru 

od 10 do 15 %, z objemového hlediska až do 30 % a z hlediska ceny až do 20 %. Plasty se 

mohou recyklovat 4 způsoby, a to buď materiálovou recyklací, která zahrnuje postupy 

spočívající v mletí upotřebených výrobků za vzniku drtě, nebo chemickou recyklaci, která je 

založena na chemickém rozkladu polymeru na produkty o podstatně nižší molární hmotnosti 

(oligomery), nebo až na monomerní jednotky a dalším chemickém zpracování takto získané 

suroviny. Třetím způsobem recyklace plastů je surovinová recyklace, která představuje 

recyklaci silně znečištěných druhů odpadů, ze kterých není už prakticky možné získat 

recyklací hodnotnější materiál než vlastní surovinovou bázi. Posledním způsobem recyklace 

je recyklace energetická, jejíž podstatou je využití tepelné energie vznikající při spalování 

jinak nevyužitelného plastového odpadu. Nejlepším způsobem recyklace plastů je 

materiálová recyklace. [26] 

4.10. Recyklace katalyzátorů 

Katalyzátor je dnes již běžným vybavením moderních automobilů. Automobilové 

katalyzátory jsou konstruovány ve třech typech podle druhu nosiče: keramické monolity, 

keramické pelety, kovový nosič z chromniklové oceli. Aktivní složku katalyzátoru tvoří 

modifikace Al2O3 s obsahem ušlechtilých kovů, konkrétně platiny, paladia a rhodia. Plášť 
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katalyzátoru uzavírající nosič se vyrábí z ušlechtilé oceli s obsahem 10 – 12 % chromu a 

niklu. Ve světě se získává z jednoho vyřazeného katalyzátoru v průměru 1,5 g platiny a 0,3 g 

rhodia (v závislosti na typu a velikosti). [17], [26] 

4.11. Recyklace kovů 

Převažující technikou zpracování vozidel s ukončenou životností je dosud v ČR 

částečné ruční odstrojení na specializovaných pracovištích (autovrakovištích), částečná 

separace získávaných materiálů odpadů, distribuce resp. recyklace vytěžených složek a 

likvidace nepoužitelných zbytků. U odpadů železných kovů převažuje kromě stříhání a řezání 

autogenem lisování do balíků a odvážení k hutnímu zpracování oceli ve slisovaném stavu. 

Kvalita tohoto materiálu pro hutě je proměnlivá a je všeobecně nízká. Modernější technikou 

je drcení (šrédrování) částečně odstrojených vozidel s ukončenou životností s následnou 

separací kovových a nekovových frakcí, vytěžením železných a barevných kovů, případně 

některých dalších lehkých materiálů. [26] 

4.12. Recyklace elektronického zařízení 

V současnosti podíl elektronických systémů použitých na vozidlech neustále stoupá. 

Problematika elektrošrotu je velice obsáhlá a složitá vzhledem k různorodosti použitých 

materiálů. [26] 

4.13. Recyklace provozních náplní 

V chladicím systému vozidel (chladič, hadice a motor) se většinou používá chladicí 

kapalina na bázi etylenglykolu. V motoru a převodovce vozidla se nachází starý olej. Ten má 

při běžné teplotě okolí, zvláště pak v chladném období, vysokou viskozitu. Proto musí být 

odpovídajícím způsobem dimenzována čerpadla pro odsávání těchto olejů. V palivových 

nádržích vozidel se nachází různé množství paliva. Při práci musíme brát na zřetel, že benzín 

je kapalina I. třídy hořlavosti (nafta III. třídy), směs pohonných hmot je pak hořlavinou I. 

třídy. Proto všechny nástroje a zařízení pro likvidaci náplní vozidel musí být konstruovány do 

výbušného prostředí. Dále musí být před vlastní likvidací vozidla odstraněn olej z tlumičů. 

Brzdová kapalina se nachází v každém vozidle s kapalinovými brzdami. Ačkoliv je množství 

kapaliny ve vozidle poměrně malé, zpravidla do 1 litru, neměla by se brzdová kapalina 

míchat s ostatními náplněmi, a to z důvodu klasifikace odpadu. Kapalina do ostřikovačů se 

odsává pomocí odsávacích sond. Jednotlivé kapaliny ve vozidle jsou různé klasifikace 
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nebezpečnosti a hořlavosti. Jejich míchání znamená větší problémy při nakládání s těmito 

látkami. Proto je výhodnější jednotlivé náplně skladovat a poté odstraňovat samostatně. Pro 

skladování je třeba použít nádrží s odpovídajícím bezpečnostním vybavením. Velikost nádrží 

záleží na denní kapacitě recyklační linky. Celý systém pro likvidaci náplní autovraků je 

koncepčně proveden tak, aby byla na minimum snížena další manipulace s nebezpečnými 

látkami. [26] 

4.14. Recyklace odpadních olejů 

V současné době se převážná část použitého oleje, a to především z čerstvých 

motorových a převodových olejů, bez kontroly kvality a úpravy spaluje na malých a 

středních tepelných zdrojích, které slouží k výrobě tepla v servisech, garážích a 

v komunálních objektech. Dalších 25 – 30 tis. tun odpadních olejů se po kontrole jakosti a 

úpravě, používá v cementárnách, hutních provozech a ve velkých zdrojích. V ČR je veškerý 

sebraný odpadní olej využíván pro energetické účely. Odpadní oleje je dále možné 

zpracovávat na průmyslové oleje (především mazací oleje pro méně náročné stroje), obráběcí 

emulze a topné oleje (jejich výhodou je nízký obsah síry). Použití odpadních olejů pro 

výrobu motorových a převodovkových olejů je málo pravděpodobné, a to z důvodu stále se 

zvyšujících požadavků na jakost těchto olejů. Použité a odpadní oleje lze úspěšně recyklovat 

na oleje topné. [26] 

4.15. Recyklace textilu 

Textilní materiály se používají jako vložka pro tlumící a izolační materiály 

(karoserie), jako výstelka čelní stěny, dveří, stěn a střechy. Pro tyto účely se používají 

regenerované vláknité materiály, hlavně z odpadu bavlněných tkanin, k nimž se přidává až 

20% odpadního polyesteru z oděvního průmyslu. Další textilní materiály se používají na 

čalounění a potahy sedadel, opěradel a opěrek hlavy, bezpečnostní pásy apod. Při demontáži 

lze textilní odpad využít na výrobu akusticko a tepelně izolačních materiálů, obaloviny, 

geotextilií, travních rohoží, izolačních textilií pro automobily, ve výrobě speditérských dek 

podlahové kritiny. Znečištěný textilní odpad se zneškodňuje skládkováním nebo spalováním. 

[17] 
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4.16. Legislativa  

Vyhláška č. 352/2008 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 11. září 2008 o 

podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení 

jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků 

a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s 

autovraky) 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v souladu s nimi 

upravuje: 

a) obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků a zařízení ke zpracování autovraků, 

b) technické požadavky na nakládání s autovraky, 

c) podmínky pro skladování autovraků, 

d) náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, 

e) způsob vedení průběžné evidence odpadů vzniklých v zařízení ke sběru a zpracování 

autovraků, 

f) informační systém sledování toků vybraných autovraků, 

g) rozsah a způsob vedení průběžné evidence převzatých autovraků, 

h) způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobu jejich zpracování, 

i) způsob ohlašování produkce odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsob nakládání 

s těmito odpady, 

j) způsob ohlašování produkce jiných odpadů vzniklých v zařízení ke sběru autovraků a v 

zařízení ke zpracování autovraků. 

Požadavky na zpracování autovraků 

- Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků. 

Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků se provádí tak, 

aby byly odděleně shromažďovány všechny kapaliny, náplně a nebezpečné části. Chladící 

prostředky klimatizace se vypouští pomocí uzavřeného systému. Při vypouštění kapalin ze 

všech systémů autovraků se musí dosáhnout stavu, kdy kapalina již neodkapává. 

- Demontáž autovraku. 

- Mechanické zničení identifikačního čísla vybraného autovraku a zaznamenání 

tohoto úkonu do provozního deníku. 

- Části a materiály obsahující škodliviny, které musí být při zpracování z vybraných 

autovraků odstraněny přednostně: 
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a) baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn, 

b) potenciálně výbušné součásti (např. airbagy), 

c) provozní náplně (palivo, motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z 

hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního 

systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené ve vybraném autovraku, pokud nebudou nutné 

pro opětovné použití příslušných částí, 

d) všechny součásti obsahující rtuť (je-li to technicky proveditelné). [30] 

Odpady ze starých automobilů a z jejich odstraňování 

Tabulka 11: Odpady ze starých automobilů a z jejich odstraňování [31] 

Množství odpadu / miliony tun   Svět 
Drtič odpadu  
včetně plastů  

7,00  
2,00 

Pneumatiky  
 

3,80 

Spotřební materiál  
 

0,80 

Zbytky z oprav a údržby  4,00 

Celkem 15,60 

Tabulka 12: Energie a odpady z životního cyklu automobilu [31] 

Fáze Energie Odpad 

Těžba surovin 105,5 GJ 1.600 kg strusky  
23.400 kg skrývky 

Přeprava surovin 23,4 GJ 13 kg ropy 
Výroba automobilů 61,5 GJ 1.500 kg odpadu 
Provoz automobilu 477,7 GJ 100 kg na údržbu,  

110 kg z výměny pneumatik 
Recyklace/odstranění 4,1 GJ 200 kg z drtiče odpadu, 

25 kg provozních kapalin 
Celkem 672,2 GJ 26.984 kg 

V tabulce č. 12 uvádím hmotnostní a energetickou bilanci, která je spojena s výrobou, 

provozem, údržbou a likvidací automobilu. Nejvíce energie se spotřebovává při provozu 

automobilů. Nejvíce odpadů vzniká při výrobě automobilu. Je to také zapříčiněno tím, že 

automobil vzniká z různých a z mnoha druhů materiálů. Zlepšení energetické bilance se 

vyznačuje zejména tím, že automobily mají lepší motory a snižuje se hmotnost automobilu. 

Je také zřejmý vliv hmotnosti vozidla na pohonné hmoty. Snížením hmotnosti vozidla o 100 
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kg se ušetří o 0,7 l paliva na 100 km. Také zvýšení podílů termoplastů při výrobě automobilu 

může ve finále snížit spotřebu pohonných hmot při provozu automobilu. Nicméně to má také 

na druhé straně i ty negativní stránky, a to negativní vliv na bezpečnostní ochranu vozidla, 

dojde ke snadnějšímu zdemolování vozu při nárazu.[31] 

5. Analýza vlivů životního cyklu automobilů na ŽP 
Spočívá na celé řadě kritérií, které souvisejí s kvalitou jednotlivých složek životního 

prostředí. V životním prostředí bylo identifikováno několik tisíc různých chemických látek 

často s mutagenními a karcinogenními účinky, které vznikají například při spalování 

pohonných hmot, otěrem namáhaných částí automobilu a povrchu vozovek. Koncentrace 

řady z nich jsou pravidelně sledovány a jejich obsahy má Česká republika podle svých 

přijatých závazků v rámci členství v Evropské unii snížit. I přes tuto skutečnost se množství 

škodlivých látek uvolňovaných do životního prostředí antropogenní činností neustále 

zvyšuje. Tato nepříznivá situace je evidentně především ve velkých městských aglomeracích 

s vysokou intenzitou dopravy, kde dochází zejména k výraznému zhoršení kvality ovzduší, a 

tím dochází samozřejmě k ovlivnění zdravotního stavu obyvatel a to zvláště malých dětí a 

starších spoluobčanů. Z tohoto pohledu je nezbytné se věnovat této problematice na vyšší 

úrovni, a to znamená se blíže zajímat o osud škodlivin produkovaných dopravou a dále o 

případná zdravotní a environmentální rizika s nimi spojenými.  [16] 

5.1. Environmentální požadavky na automobily 

- zavádění ekologicky přijatelných automobilů 

- podporovat vývoj automobilů, které by odpovídaly standardům stanovených 

příslušnými mezinárodními orgány v oblasti vlivu na ŽP i bezpečnost a podporovat 

rozvoj alternativních druhů pohonů dopravních prostředků 

- podporovat vhodná technická a infrastrukturní opatření (obchvaty měst, protihlukové 

bariéry), které vedou k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a 

zdravotních rizik nadměrným zatížením sídel hlukem a emisemi škodlivých látek [16] 

5.2. Zmírnění účinků automobilů na ŽP 

Omezení zatížení ŽP provozem automobilů lze shrnout následovně  

- přísnější normy exhalace 

- omezení exhalací technickými a organizačními prostředky při provozování dopravy 
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- přísnější hlukové normy  

- přísnější normy pro kvalitu pohonných hmot 

- používání technických prostředků ke snížení emisí 

- používání alternativních paliv a pohonů 

- nové protihlukové předpisy pro stavbu dopravních cesty 

- přísnější podmínky pro využití energie pohonných agregátů vozidel 

Technická i organizační opatření by měla vést k omezení znečištění ovzduší, emisí hluku, 

vibrací a optimální spotřeby paliva. Nasazení hnacích vozidel s hybridními pohony. [32] 

5.3. Nepříznivé vlivy automobilů na životní prostředí 

Automobily se staly významným faktorem v rozvoji celé společnosti, ať už jako 

pozitivním (přeprava osob) nebo také negativním (dopravní nehody, emise). Prudký nárůst 

množství automobilů (viz obrázek 25, 26, 27) se odráží ve zvyšující se zátěži životního 

prostředí. V současné době se v této souvislosti hovoří nejčastěji ve spojitosti se znečištěním 

ovzduší, podzemních a povrchových vod, půdy, bioty. Samozřejmě zde dále patří zábor půdy 

výstavbou silničních sítí a fragmentaci krajiny, které ovlivňují migraci živočichů a 

biodiverzitu. Ke znečištění dochází již při samotné výrobě automobilů, při kterém vzniká 

velké množství odpadů, dále pak odpadů po ukončení životnosti, které obsahují celou řadu 

nebezpečných látek. [14] 

 
Obrázek 25: Registrované osobní automobily na 100 obyvatel v roce 2004 [33] 
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Obrázek 26: Registrované osobní automobily na 100 obyvatel v roce 2005 [33] 

 
Obrázek 27: Registrované osobní automobily na 100 obyvatel v roce 2007 [33] 
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5.3.1. Znečištění ovzduší 

Jedním z nejzávažnějších problémů spojených s životním cyklem automobilů, a to 

zejména v důsledku jejich významného rizika pro zdraví člověka, je znečištění ovzduší 

emisemi. Nejvíce jsou tímto znečištěním postiženy městské aglomerace s vysokou intenzitou 

silniční dopravy, ve které došlo v posledních letech k velkému nárůstu. Příčinou emisí 

škodlivin z motorů vozidel do volného ovzduší jsou výfukové plyny vznikající při spalování 

pohonných hmot. Jsou to komplexní směsi obsahující stovky chemických látek v různých 

koncentracích přispívající k dlouhodobému oteplování atmosféry, k tzv. skleníkovému efektu 

nebo často s toxickými, mutagenními i karcinogenními vlastnostmi pro člověka. 

Nejvýznamnější škodliviny znečišťující ovzduší je možné rozdělit na látky limitované, které 

se vztahují emisní limity a látky nelimitované. Mezi limitované škodliviny jsou řazeny oxid 

uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), těkavé organické látky (VOC), pevné částice (PM). 

S výjimkou PM dochází u nových automobilů v důsledku přísnějších limitů, daných normami 

EURO, k jejich poklesu. Nelimitované škodliviny mají často závažnější dopady na zdraví 

člověka, ale pro nedostatek informací o látkách samotných a vzhledem k daleko vyšším 

nárokům na měřící techniku, není v současné době jejich produkce monitorována. Do této 

skupiny řadíme látky přispívající k dlouhodobému oteplování atmosféry, tj. oxid uhličitý 

(CO2), methan (CH4), oxid dusný (N2O). Další škodliviny, nebezpečné pro zdraví člověka, 

vznikající zejména při nedokonalém spalovaní pohonných hmot, jsou polyaromatické 

uhlovodíky (PAH), fenoly, ketony, dehet, 1,3-butadien a benzen, toluen, xyleny (BTX). Při 

spalování pohonných hmot mohou vznikat rovněž polychlorované dibenzodioxiny/furany 

(PCDD/F) a polychlorované difenyly (PCB) v případě přítomnosti chlóru ve spalovacím 

systému. Stručný výčet škodlivin vyprodukované dopravou, včetně jejich možného vzniku: 

Oxid uhličitý (CO2) – vzniká spalováním pohonných hmot obsahující uhlík. Benzínové a 

dieselové osobní automobily vyprodukují spálením 1 kg paliva 3183 g této škodliviny. 

Oxid uhelnatý (CO) – vzniká spalováním pohonných hmot obsahujících uhlík za 

nedostatečného přístupu vzduchu nebo za vysokých teplot. Benzínové osobní automobily 

vyprodukují 18 až 168 g na kg paliva, dieselové 2,5 až 9 g.kg-1 paliva. Vždy je to v závislosti 

na dodržovaném limitu EURO. 

Oxid siřičitý (SO2) – vzniká spalováním pohonných hmot obsahujících síru, avšak v současné 

době je produkce vzhledem ke kvalitním palivům minimální. 
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Oxidy dusíku (NOx) – vznikají spalováním směsi paliva a vzduchu oxidací vzdušného dusíku 

kyslíkem za vysokých teplot. Benzínové auta produkují 1 až 45 g na kg paliva a dieselové 

auta 4,3 až 18,3 g.kg-1 paliva. 

Oxid dusný (N2O) – vzniká reakcí vzdušného dusíku se vzdušným kyslíkem, zejména za 

přítomnosti katalyzátorů ze skupiny platinových kovů. Benzínové auta produkují 0,3 až 1,1 g 

této škodliviny na kg paliva a dieselové auta 0,1 až 0,3 g.kg-1. 

Amoniak (NH3) – vzniká reakcí vzdušného dusíku s vodíkem obsaženým v palivu. 

Benzínové osobní automobily produkují až 1,4 g této škodliviny na kg paliva a dieselové pak 

přibližně setiny g.kg-1 paliva. 

Ozón (O3) – vzniká sekundárními řetězovými radikálovými reakcemi v přízemních vrstvách 

atmosféry z molekulárního kyslíku  za přítomnosti složek výfukových plynů, oxidů dusíku a 

těkavých uhlovodíků vlivem slunečního záření. 

Olovo (Pb) – v minulosti vznikalo především spalováním olovnatých benzínů, ve kterých 

bylo přítomno jako tetraethylolovo. Antydetonátory na jeho bázi se od roku 2001 

nepoužívají. Nyní jsou jeho zdroji například vyvažovací tělíska pneumatik, maziva, oleje a 

částice z opotřebování ložisek. 

Kadmium (Cd) – vzniká opotřebováváním různých součástí automobilu. 

Nikl (Ni) – vzniká obrusem brzdového obložení a různých namáhaných spojů. 

Chrom (Cr) – vzniká mechanickou separací z rotujících částí motoru a z brzdového obložení. 

Platinové kovy (platina Pt, rhodium Rh, palladium Pd) – vznikají uvolňováním 

z automobilových katalyzátorů. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) – vznikají nedokonalým spalováním pohonných 

hmot, případně obrusem povrchu vozovky. Dieselová auta produkují spálení 1 kg paliva 

setiny gramu a benzínové auta přibližně tisíciny g.kg-1 paliva. 

Metan (CH4) – vzniká nedokonalým spalováním pohonných hmot. Benzínové auta produkují 

0,1 až 0,9 g.kg-1 paliva a dieselová auta setiny gramů. 

Těkavé organické látky (NM VOC) – vznikají spalováním pohonných hmot a odpařováním 

pohonných hmot z automobilů. Benzínové auta produkují 1,3 až 40 g.kg-1 a dieselová auta 

0,6 až 2,3 g.kg-1. 

Benzen (C6H6) – vzniká spalováním pohonných hmot a vypařováním během jejich 

manipulace, distribuce a skladování. V Evropě je přítomen v automobilovém benzínu 

v podílu kolem 5 %, někdy i více než 10 %. 
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Toluen (C6H5-CH3) – vzniká spalováním pohonných hmot , v kterých je používán ve směsích 

s benzenem a xylenem jako příměs pro zvyšování oktanového čísla automobilových benzínů. 

Styren (C6H5-CH=CH2) – vzniká při nedokonalých spalovacích procesech. 

Formaldehyd (H2C=O) – vzniká při nedokonalém spalování pohonných hmot. 

1,3-butadien (CH2=CH-CH=CH2) – vzniká nedokonalým spalováním pohonných hmot, 

zejména pak s vysokým obsahem olefinů. 

Suspendované částice (PM) – PM2,5-10 (hrubá frakce) – vzniká převážně zvířením prachu 

z vozovek, oděrem pneumatik a při spalovacích procesech. Setrvává v blízkém okolí zdroje. 

PM2,5 (jemná frakce) – vzniká v důsledku chemických reakcí při spalování pohonných hmot. 

PM0,02 (ultrajemné frakce) – vznikají z plynných emisí při spalovacích procesech. Může se 

přenášet i na velké vzdálenosti. PM0,01 (nanočástice) – vznikají spalováním pohonných hmot 

zejména v benzínových motorech. Dieselové osobní automobily produkují 0,3 až 4,8 g.kg-1. 

Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F) – vznikají oxidací částic uhlíku 

ve spalinách při teplotách 250-350 ºC za přítomnosti kyslíku, vodní páry a chlóru. 

Polychlorované bifenyly (PCB) – vznikají syntézou částic uhlíku, kyslíku, vodní páry za 

přítomnosti chlóru. [14] 

5.3.2. Znečištění vod 

Ke znečištění vod automobily dochází nejčastěji při haváriích automobilů, při kterých 

dochází k úniku pohonných hmot, motorových olejů, provozních kapalin a dalších škodlivin, 

ale také dlouhodobým vlivem výfukových plynů, obrusů pneumatik a svrchní konstrukce 

vozovky a úkapů pohonných hmot. [14] 

5.3.2.1. Povrchové vody 

Znečištění povrchových vod je způsobováno plachy srážkových hmot z povrchu 

komunikací s vysokou koncentrací automobilů na našich silnicích, zejména na dálnicích a 

rychlostních komunikacích. Znečištění je samozřejmě závislé zejména na množství srážek 

dopadajících na povrch vozovek, kde koncentrace škodlivin jsou nejvyšší v prvním splachu 

po srážkách a s časem se rychle snižují, přičemž se znečištění nejvíce projeví přímo za 

odtokem, kde splachová voda není ještě dostatečně zředěná. V povrchovém odtoku byla 

identifikována celé řada škodlivin, včetně kovových prvků a suspendovaných pevných látek 

vznikajících při dopravním provozu zejména obrušováním povrchu vozovek a pneumatik. 

[14] 
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5.3.2.2. Podzemní vody 

Obdobným problémem jako je znečištění povrchových vod je i znečištění podzemních 

vod, i když ne už tak naléhavým. Jedná se o kontaminaci podzemních vod škodlivinami 

z materiálů používaných na výstavbu vozovek. Jedná se hlavně o materiály, které byly užity 

při stavbě komunikací v minulých letech, kdy ještě splňovaly v dané době technické 

požadavky na výstavbu, avšak už limity nesplňují, a tak mohou mít negativní dopad jak na 

životní prostředí, tak na zdraví člověka. Mám na mysli především vodu, která migruje 

v tělese komunikace a je odváděná pomocí drenážních systémů, a ta může být 

kontaminovaná škodlivinami, které se uvolňují z konstrukčních materiálů. Dalšími 

nezanedbatelnými problémy v posledních letech jsou havárie, při kterých dochází k úniku 

pohonných hmot, motorových olejů nebo provozních kapalin. [14] 

5.3.3. Půda 

K znečišťování půd automobily dochází v podstatě třemi způsoby. A to znečištění 

způsobené běžným silničním provozem, které je dlouhodobé, dále pak sezónní znečištění, 

které je způsobeno zejména vlivem posypových materiálů užívaných k zimní údržbě 

komunikací a v neposlední řadě se jedná o havárie vozidel, při kterých dochází k úniku látek 

škodlivých pro životní prostředí. Dlouhodobá kontaminace půd v okolí pozemních 

komunikací je spojena zejména se splachem škodlivin z povrchu vozovek a rozstřikem 

splachových vod způsobeným projíždějícími automobily do okolí. Půda tak může být 

kontaminována PAH a jejich deriváty, zejména nitrovanými (nitro – PAH), NEL a také 

některými kovy. Negativní dopady se projevují také samotnou výstavbou komunikace a celé 

dopravní sítě. Dochází tak k degradaci půd. [14] 

5.3.4. Flóra a fauna 

Automobilový průmysl se samozřejmě také negativně dotýká našich živočichů a 

rostlin. Dochází tak k narušování jejich biodiverzity. Při výstavbě komunikací dochází 

k rozdělení přírodních lokalit živočichů a rostlin na menší a více izolované jednotky, čímž je 

ohroženo přežití citlivějších druhů. Tyto lokality jsou mnohdy menší než potřebují některé 

druhy na přežití a to zejména pro druhy, které potřebují ke svému životu velkou rozlohu 

území. Velmi často jsou automobily sráženy nejen menší živočichové jako jsou plazi, 

obojživelníci, malí savci, ale i velcí jako srnčí nebo černá zvěř. Znečištění okolí pozemních 
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komunikací chemickými škodlivinami rovněž negativně ovlivňuje četnost a druhové 

zastoupení půdní mikroflóry a fauny. [14] 

5.3.5. Havárie 

S neustále rostoucím automobilovým průmyslem dochází na našich silnicích ke stále 

více dopravním nehodám. V tomto důsledku dochází ke kontaminaci povrchových i 

podzemních vod a horninového prostředí únikem nebezpečných látek, kterými bývají 

zejména pohonné hmoty, motorové oleje a provozní kapaliny. [14] 

5.3.6. Odpady z automobilů 

Odpady z automobilů představují hlavně autovraky. Autovraky jsou až z 80 % 

složeny z recyklovatelných materiálů využitelných jako druhotné suroviny, kterými jsou 

např. kovy nebo plasty. Dalšími složkami autovraků jsou nebezpečné druhy odpadů jako jsou 

např. olověné akumulátory, olejové filtry, brzdové a nemrznoucí kapaliny, součástky 

obsahující rtuť nebo PCB nebo brzdové destičky obsahující azbest, které mohou při 

nevhodném zacházení nebo úniku ohrozit životní prostředí. V České republice se na řešení 

tohoto problému vztahuje Zákon č. 185/2001 Sb., který definuje autovrak jako každé úplné 

nebo neúplné motorové vozidlo, určené k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu 

osob, zvířat nebo věcí, jež se stalo odpadem. A hlavně stanoví vyhláška č. 352/2008 Sb. o 

autovracích. [14] 

5.3.7. Hluk 

Hlukem obecně rozumíme každý zvuk nebo zvuky, které jsou nežádoucí, rušivé nebo 

škodlivé pro člověka. Nadměrný výskyt je, obdobně jako znečištění ovzduší, jedním 

z nejzávažnějších faktorů, který negativně působí na zdravotní stav obyvatelstva a živočichů, 

a vyvolává jak v lidském organismu řadu nežádoucích reakcí, tak v těle živočichů. Bylo 

dokázáno, že každý hluk po určité době vyvolává poruchy vyšší nervové soustavy, které 

vedou k poškození nejen sluchových, ale také i dalších tělesných orgánů a snižuje odolnost 

organismu vůči vnějším negativním vlivům, které mohou v přírodě mezi živočichy navodit i 

smrt, protože přestane být plachý vůči větším a silnějším živočichům, a stane se tak velmi 

snadnou kořistí a také můžu podněcovat vývoj k dalším nemocem. K hlavním zdrojům hluku 

ze silniční dopravy patří především pohonné jednotky (motor), a to zejména při nízkých 
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rychlostech automobilů, při vyšších rychlostech pak převládá hluk z valení pneumatik po 

povrchu vozovky. [14] 

5.4. Možnosti zmírnění negativních vlivů automobilů 

Opatření na komunikacích 

– protihluková opatření – protihlukové stěny, stavby podél komunikací (domy, garáže) 

zamezující šíření hluku, zemní valy (přírodní nebo umělé), pásy zeleně a nízkohlučné 

povrchy komunikací. 

– ochrana před kontaminací vod a půd – sedimentační nádrže 

– opatření pro ochranu fauny – ekodukty (nadchody), úpravy křížení komunikace 

s vodním tokem, suché tunely a mosty, propusty, naváděcí oplocení 

Opatření na vozidlech 

- zařízení pro úpravu spalin – trojcestné řízené katalyzátory, lapače částic, recirkulace 

výfukových plynů, oxidační katalyzátory 

- snižování hluku vozidel – snižování hluku z pohonné jednotky, snižování hluku ze 

sacího a výfukového ústrojí 

Legislativní opatření 

- emisní limity – zavedení evropských norem EURO 1-5 pro nová vozidla 

- hlukové limity – zavádění evropských standardů u nových automobilů 

- ekonomické a daňové nástroje – zpoplatnění použití dopravní infrastruktury, slevy na 

silniční dani pro „čistší“ automobily, spotřební daň z pohonných hmot 

Zlepšování kvality pohonných hmot – zákaz olovnatých benzínů, snižování obsahu síry 

v benzínu i v naftě 

Podpora veřejné a multimodální dopravy 

- zvýšení atraktivity veřejné dopravy – zavádění systémů integrované dopravy (IDS), 

zvýšení konfortu pro cestující, preference vozidel veřejné dopravy  

- podpora kombinované dopravy – zavádění systémů „Park and Ride“, zavádění 

systémů „Bike and Ride“,  

Mobility management 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

Zapojení veřejnosti do dopravních projektů 

Ecodriving 

Územně plánovací opatření   [14] 
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Dalším opatřením při ochraně životního prostředí bylo zavedení tzv. EURO. Normy 

Euro označují platné emisní limity výfukových zplodin silničních motorových vozidel. Cílem 

je postupné snižování obsahu oxidů dusíku, nespálených uhlovodíků, oxidu uhelnatého a 

pevných částic v emisích. Jako první byla v roce 1992 zavedena norma EURO 1. Od té doby 

vstoupily v platnost normy EURO 2 (1996), EURO 3 (2000), EURO 4 (2005) a od 1. září 

2009 začne platit limit EURO 5. Orientačně tak může majiteli sloužit k přehledu plnění 

norem EURO jejich vozidel rok výroby automobilu. Od 1. 1. 2009 nabyla účinnost novela 

zákona o odpadech (č. 383/2008 Sb., zejména v § 37 e), která stanovuje recyklační poplatek 

při prodeji ojetých vozů. Noví majitelé ojetých automobilů, které nesplňují ani emisní normu 

EURO 3, budou muset zaplatit poplatek. Z něho bude státní fond životního prostředí  

přispívat na ekologickou likvidaci autovraků. [25] 

Tabulka 13 : Emisní normy EURO 1 – 5 [25] 

Druh automobilu Výše poplatku za registraci 
Auto nesplňuje vůbec žádnou emisní normu EURO 10 000 Kč 
Auto plní normu EURO 1 5000 Kč 
Auto plní normu EURO 2 3000 Kč 
Auto plní normu EURO 3 (2000) 0 
                            EURO 4 (2005) 0 
                            EURO 5 ( září 2009) 0 
 

Tento poplatek podle Sdružení automobilového průmyslu se dotkne zhruba třetiny 

vozů u nás. Z celkového počtu 4,4 milionu vozů v České republice je třetina, tedy 1,45 

milionu aut starších 15 let. Jednoznačným důvodem k zavedení těchto poplatků jsou 

negativní dopady starších automobilů na životní prostředí. Čím je automobil starší, tím více 

vypouští z výfuku do ovzduší, ale také jeho likvidace je daleko náročnější, složitější a dražší 

než u novějších typů automobilů. Původních majitelů se však novela nijak nedotkne. [25] 

5.5. Legislativa ČR - vztah dopravy a ŽP 

Limity výfukových emisí 

- Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

- Vyhláška ministerstva dopravy č. 302/2002 Sb. o pravidlech technických prohlídkách a 

měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky č. 99/2003 

Sb. 
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- Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, která nahradila Vyhlášku ministerstva dopravy 

č. 301/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel.  

Kvalita pohonných hmot 

- Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 227/2001 Sb. a Vyhláška 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 229/2004 Sb. stanovující maximální 

přípustné obsahy olova, síry, benzenu, aromátů, olefinů a kyslíku v benzínech a naftě 

(transponování Směrnice 98/70 EC do české legislativy). 

Vztah mezi emisními limity z dopravy a legislativou ochrany ovzduší 

- Zákon č. 472/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů. 

- Nařízení vlády České republiky č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a 

podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 

- Nařízení vlády České republiky č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy 

pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a 

emisních projekcí. 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 355/2002 Sb., kterou se 

stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících rozpouštědla 

a ze skladování a distribuce benzínu. 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 356/2002 Sb., kterou se 

stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a 

informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné 

míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na 

vedení provozu evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 357/2002 Sb., kterou se 

stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 358/2002 Sb., kterou se 

stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země. 
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Hluková zátěž a vibrace 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory 

veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc, 

který ukládá všem provozovatelům a správcům zdrojů hluku povinnost nepřekračovat 

nejvýše přípustné hodnoty hluku v prostředí. 

- Nařízení vlády České republiky č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, upravuje hygienické imisní limity hluku a vibrací. 

Odpady z dopravy 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, řeší problematiku 

autovraků a povinnost zpětného odběru olejů, pneumatik a baterií. 

- Vyhláška č. 352/2008 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s 

odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence 

odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému 

sledování toků vybraných autovraků. 

- Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České 

republiky č. 381/2001 Sb., kterou se stanovuje Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

- Vyhláška č. 505/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České 

republiky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků. [14] 
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6. Závěr 

S neustále se zvyšujícím podílem osobních automobilů na našich komunikacích také 

neustále rostou emise skleníkových plynů, dochází k znečišťování celého životního prostředí, 

ať už je to ovzduší, voda, půda nebo vzniká také velké množství odpadů, značné množství 

hluku a vibrací. Dochází k narušování ekologické stability krajiny, ekosystému atd. Produkci 

emisí ovlivňují zejména redukční opatření na různých úrovních jako je dopravní politika, 

programy snižování emisí a to přísnější emisní limity, podpora alternativních paliv, podpora 

veřejné dopravy, atd. Emise, které budou v budoucnu vznikat přímo, závisí do jaké míry 

budou tato opatření realizována. Počet automobilů celosvětově roste, a protože je nelze 

používat navěky, roste i množství autovraků. Odhaduje se, že v EU tvoří autovraky cca 8-9 

milionů tun odpadu ročně. Evropská unie se snaží řešit tento problém legislativní cestou. 

Mezi další opatření, které k tomu můžeme zařadit, je tzv. šrotovné. Tzv. "šrotovné" či 

"šrotovací prémie" anebo také "ekologická prémie" je nový nástroj politiky jak u nás, tak ve 

všech zemích evropské unie podpořit prodej automobilů, který má momentálně klesající 

charakter. Například toto „šrotovné“ exituje již v několika zemích evropské unie a to v 

Německu, Francii, Kypru, Itálii, Lucembursku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku a 

Slovensku. Třeba v Německu výrazně zvýšilo poptávku po nových malých automobilech. 

Také Škoda Auto zvýšila výrobu modelové řady Fabia a také Opel, který měl značné 

problémy, prodal o 50 % více svých automobilů koncovým zákazníkům. Obdobně bylo také 

úspěšné zavedení šrotovného na Slovensku. Nyní už má Slovensko téměř vyčerpané fondy na 

výplatu šrotovného, a tak mají lidé v těchto dnech pravděpodobně poslední šanci na podání 

žádosti o dotace. Podle nejnovějších informací Slovensko již podruhé šrotovné vyčerpalo. 

V Německu, kdo si koupí nový vůz a nechá sešrotovat nejméně devět let staré auto, dostane 

prémii 2500 euro (necelých 70 000 korun). Ve většině zemí se vyplácí bonus 1000 až 1500 

eur za sešrotování minimálně 10 let starého automobilu a koupi nového automobilu. Italové 

vyměnili v letech 1997 a 1998 za nová auta přes dva miliony starých aut. Vůbec největší akce 

proběhla ve Španělsku, kde za pomoci prémie, zmizelo během deseti let ze silnic 3,3 milionu 

ojetých automobilů. O zavedení šrotovného se také velice diskutuje i v naší republice, kde by 

šrotovné mělo být náplastí na ekonomickou krizi. Je mnoho názorů na zavedení šrotovného. 

Podle návrhu ČSSD by mělo být šrotovné až 5 miliard korun, které půjdou ze státního 

rozpočtu. Dále také navrhuje, aby šrotovné bylo až 2000 eur pro každého, kdo si koupí nový 

vůz do ceny 1,5 mil. Kč a jehož emise nepřekročí 160 g CO2/km a automobil musí být 

nejméně 10 let starý, ale také jen v případě, že prodejce bude ochoten zlevnit prodávaný 
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automobil o 500 eur, zbylých 1500 eur pak doplatí kupujícímu stát a v případě, že prodejce 

nesleví z ceny automobilu, stát přispěje na koupi jen 1000 eur. Jelikož je dneska poptávka po 

automobilech menších, je tato hranice 160 g CO2/km velice příznivá. Avšak Národní 

ekonomická rada vlády zavedení šrotovného neschvaluje. Podle některých má šrotovné 

ekologický a ekonomický význam. Likvidované vozidlo musí být před zničením na 95 

procent kompletní, včetně převodovky, motoru a nápravy. Majitel vozidla odevzdá svůj vůz 

na likvidaci, dostane 33,19 eura jako ekologický příplatek od Ministerstva životního prostředí 

a následně obdrží potvrzení o likvidaci vozidla. Poté odhlásí svůj vůz na dopravním 

inspektorátu. V tuto chvíli, kdy už u nás v ČR většina automobilových podniků vyrábí auta 

jako na běžícím páse na základě zvýšené poptávky po automobilech, způsobené zavedením 

výše zmíněného šrotovného v okolních státech evropské  unie, není u nás nutné zavádět 

šrotovné pro řešení probíhající ekonomické krize. Podle mého názoru by zavedení 

šrotovného přispělo ke zmenšení počtu provozovaných starých ojetých méně ekologických 

automobilů, a tím by napomohlo ke snížení znečišťování životního prostředí. Na silnice by to 

přivedlo moderní, ekologičtější, úspornější a bezpečnější auta. Otázkou zůstává, do jaké míry 

by se vyčerpal státní rozpočet, než by všechna tato stará ojetá vozidla zlikvidoval. A na druhé 

straně je, že lidé, kteří si budou chtít koupit nový automobil, a po zavedení šrotovného, jejich 

automobil bude starý například 8 let, si raději ty dva roky počkají a dostanou od státu slevu a 

ještě také i cena toho automobilu půjde výrazně dolů. Takže proč si chvíli nepočkat. A kdyby 

šrotovné nezavedli, koupili by si ho asi už o ty dva roky dříve. Podle mého názoru se 

z hlediska životního cyklu automobilů jako nejekologičtější automobily jeví staří veterání 

jako jsou Buggati atd. Pro jejich výrobu jistě došlo k poškození životního prostředí 

v mnohem větší míře než je tomu u dnešních automobilů, ale na druhé straně tyto automobily 

nikdy neskončí svůj životní cyklus, jelikož takovéto modely nikdy majitel nedá na 

vrakoviště, proto jsou zanedbatelné prostředky a poškozování životního prostředí z hlediska 

likvidace autovraku. Z hlediska užívání automobilů mají tyto modely také zanedbatelné 

negativní důsledky na životní prostředí, protože jsou to tak cenné modely, že majitel s nimi 

vyjede snad jen jednou za rok, a navíc nejde o nijak luxusně pohodlnou jízdu. Špatně se tam 

sedí a je tam málo místa. Doma sice nemáme nejdražšího zástupce těchto veteránů jako je 

například zapomenutá bugatka, kterou nový majitel koupil za 3,5 miliónů eur, ale máme 

felicii kabriolet z roku 1960 a už teď jsem si jistá, že toto auto taky nikdy neskončí na 

vrakovišti a ani ho nikdy nehodláme prodat, není to ovšem tím, že by nebyli zájemci, těch je 

naopak až moc. 



Bc. Michaela Navrátilová : Životní cyklus automobilu 

2009                                                                                                                                       70 
 

 

 Cílem mé diplomové práce byla analýza vlivů životního cyklu automobilů na životní 

prostředí. Během celého životního cyklu automobilu dochází k výraznému poškozování 

životního prostředí. Dochází k tomu již při těžbě nerostných surovin a ropy, a to při 

povrchové i hlubinné těžbě. V další fázi životního cyklu, kterou je zpracování surovin, 

dochází ve všech průmyslech k poškozování životního prostředí, vzniká značné množství 

emisí, odpadů a odpadních vod. Z hlediska znečišťování ovzduší se jako největší 

znečišťovatel ze všech jmenovaných průmyslů jeví hutnický průmysl a konkrétně aglomerace 

rud. Největší množství odpadů při zpracování surovin vzniká ve vysokých pecích. Jedná se 

konkrétně o vysokopecní strusku a zachycený úlet při čištění vysokopecního plynu. Největší 

množství odpadních vod vzniká ve válcovnách, které způsobují okuje, ropné látky a tuky 

z mazacích prostředků. Velké množství odpadů, emisí, hluku a dalších negativních jevů 

vzniká také při výrobě automobilu, a to při lisování plechů, výrobě karosérií, motorů, 

lakování, výrobě hnacích jednotek i při výrobě příslušenství. Největší množství emisí v celém 

životním cyklu vzniká při provozu automobilu, ale také dochází ke znečišťování ostatních 

složek životního prostředí, které by neměly být podceňovány. Při údržbě automobilu vzniká 

celá řada odpadů, které nejsou mnohdy likvidovány požadovaným způsobem, a odpadních 

vod. Při likvidaci automobilu musí být dodržen přesný postup zpracování autovraků, jinak 

dojde k poškození životního prostředí ještě mnohem větší měrou. Musí být dodržen přesný 

postup zpracování autovraku. Nejprve musí dojít k odčerpání provozních kapalin, odnětí 

nebezpečných částí autovraku, k následné demontáži autovraku a v neposlední řadě k drcení 

a lisování zbytku autovraku. Se všemi oddělenými materiály musí být naloženo 

požadovaným způsobem. Každý má jiný postup recyklace. V zájmu nás všech je co 

nejpřísnější dodržování všech požadovaných zákonů, limitů a norem, aby k znečišťování 

životního prostředí docházelo co možná nejmenší měrou. Přijímáme různá opatření, jak na 

komunikacích v podobě protihlukových bariér nebo na ochranu před kontaminací vod, tak 

opatření na vozidlech v podobě zařízení pro úpravu spalin a pro snižování hluku vozidel. 

Dalšími nezbytnými opatřeními jsou legislativní předpisy v podobě emisních limitů a 

hlukových limitů. Neustále se snažíme o zlepšování kvality pohonných hmot. Velkou měrou 

musíme také podporovat veřejnou dopravu, která přepraví větší množství osob než 

automobil. Je mnoho způsobů, jak méně znečišťovat životní prostředí, ale docela málo lidí, 

kteří jsou ochotni pomoc. Měli bychom se všichni zamyslet, jak málo stačí udělat, abychom 

také pomohli k ochraně životního prostředí. 
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