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Summary 

The main key idea of my Bachelor Thesis Rubber waste, its treatment, evaluation 

and disposal is the general use of rubber material as a waste.  

First part devotes to characteristics of rubber waste and to problems connected 

with its utilization.  

Second part focuses on particular kind of rubber waste, it means tires. It is aimed 

to composition, characteristics, structure of tire and also its recycling. Here is explained 

recycling generally and other recycling technologies. Following point is about recycling 

of used tires and the way of its further utilization. Second part also contains a view of 

firms which deal with utilization of used tires and current situation in the Czech 

Republic.  

Third part is about evaluation of rubber waste disposal and used tires.  

Keywords: rubber waste, waste treatement, tire, vulcanization, recycling, natural 

rubber, recycling technology, energetic utilization 

Anotace 

Hlavní myšlenkou práce Pryţové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění 

je celkové vyuţití pryţového materiálu jako odpadu. 

První část je věnována charakteristice pryţového odpadu a problémům spojeným 

s jeho vyuţitím.  

Druhá část se zaměřuje na konkrétní druh pryţového odpadu a to pneumatiky. 

Rozebírá se nejen sloţení, charakteristika, konstrukce pneumatiky, ale také její 

recyklace. Je zde téţ vysvětlena recyklace obecně a různé recyklační technologie. Poté 

je recyklace zaměřena přímo na ojeté pneumatiky, způsob jejího následného vyuţití. 

Druhá část dále obsahuje i přehled firem, které se zabývají vyuţitím ojetých pneumatik, 

nebo současnou situací v České republice.  

Část třetí se zabývá zhodnocením odstranění pryţových odpadů a ojetých 

pneumatik.  

Klíčová slova: pryţový odpad, úprava odpadu, pneumatika, vulkanizace, recyklace, 

přírodní kaučuk, recyklační technologie, energetické vyuţití 
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1 Úvod 

Tato práce se zabývá problematikou odpadů z pryţe, konkrétně jsem si vybrala oblast 

pneumatik. Pryţový odpad a opotřebované pneumatiky jsou neustále diskutabilním 

tématem pro svou objemnost a technicky náročnou recyklovatelnost. Málokdo uţ se ovšem 

zajímá hlouběji o to, jak dále to s touto surovinou pokračuje. Automobily, letadla, 

dopravníky všeho druhu nebo eskalátory, tady všude se setkáváme s pryţí a jako taková 

podléhá opotřebení.  

Ekologické nebezpečí pryţových odpadů spočívá v jejich hořlavosti. Vznikají 

toxické plyny a dým obsahující toxické látky, které se dostávají do ovzduší. Dále pak 

pryţový odpad a z něj především ojeté pneumatiky svým hromadným i rozptýleným 

výskytem narušují estetický ráz krajiny. 

Celosvětově je patrný nárůst spotřeby této suroviny a tak si myslím, ţe je to vhodné 

téma, jak z hlediska ekonomického, tak i ekologického se mu podrobněji věnovat. 

Mysleme na budoucnost, protoţe ta je pro lidstvo důleţitá. Vybrala jsem si právě toto 

téma, neboť se pryţ stala ve všech moţných formách a tvarech součástí mého 

kaţdodenního ţivota, není tedy správné tuto problematiku opomíjet. 

Cílem mé práce je vysvětlit a upřesnit pohled na pryţový odpad, na jeho vyuţití 

a další technické zpracování. Dále bych chtěla vysvětlit, co je to pryţový odpad, jak 

vzniká, ale také jakým způsobem se dále zpracovává a vyuţití tohoto odpadu k dalším 

účelům. Chtěla bych v této práci představit několik firem, které mají jako hlavní program 

zpracovávání surovin pryţového charakteru a jejich další vyuţití. Nelze opomenout ani 

hledisko vlivu těchto odpadů na ţivotní prostředí a z tohoto by tato má práce měla ukázat 

některé moţnosti zpracovávání a likvidace těchto druhotných surovin. 
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2 Pryţový odpad 

Význam slova pryţ je v českém překladu guma. Tato vzniká z kaučuku vulkanizací, 

coţ je teplem nebo katalyzátory (urychlovači) podporovaná reakce vulkanizačního činidla. 

Tímto činidlem mohou být buď síra, nebo sirné sloučeniny. Čím déle vulkanizace probíhá, 

tím vzniká více můstků a výsledná pryţ je tvrdší. Vulkanizací se zásadně zlepší vlastnosti 

kaučuků, např. pevnost v tahu, vratnost deformace, strukturní pevnost, odolnost k oděru, 

rozpustnost.  

Do gumárenských směsí se přidávají saze, které tvoří ve výrobcích po elastomerech 

jednu z hlavních přísad. Do směsí pro automobilové pneumatiky se saze přidávají 

v mnoţství 45-50 dsk (přičemţ 1 dsk je 1 hmotnostní díl přísady na 100 hmotnostních dílů 

pouţitého kaučuku). Saze mají významný ztuţující účinek v gumárenské směsi a vyrábějí 

se obvykle z různých typů olejů, nejčastěji ropného původu. Hlavní druhy dalších přísad 

jsou plniva, změkčovadla, adhezní činidla. Nejčastěji se však pouţívají plniva, která 

ve směsích zmenšují spotřebu ropných produktů a upravují vlastnosti pryţe, např. tvrdost, 

chemickou odolnost aj. Vulkanizační činidla se do směsi přidávají postupně v poměrně 

malém mnoţství. I tak, ale ovlivňují, a to dost podstatně, fyzikálně mechanické a chemické 

vlastnosti výrobků. Pro všeobecně pouţívané pryţové výrobky se do gumárenských směsí 

přidává jako vulkanizační činidlo síra v mnoţství 3 dsk [1]. 

Největším spotřebitelem elastomerní pryţe je letecký průmysl, potravinářský 

automobilový, chemický a v neposlední řadě také zemědělství. Tato pryţ se pouţívá 

hlavně k výrobě pneumatik, hadic, dopravních pásů, izolace vodičů, sportovních potřeb, 

ochranných prostředků, duší. Vyuţití pryţe jako druhotné suroviny je velmi problematické 

a v současné době se pryţový odpad stává celosvětovým problémem [1]. 

2.1 Charakteristika pryţového odpadu 

Pryţový odpad a opotřebované pneumatiky jsou neustále diskutabilním tématem 

pro svoji objemnost a technicky náročnou recyklovatelnost. Tento odpad je veden 

v zeleném seznamu odpadů OECD pod kódem GK010. Odpady pryţe (odpady, úlomky 

a odřezky pryţe, včetně granulátu), v zeleném seznamu odpadů OECD pod kódem GK020 

a GK030 Odpady pryţe (pouţité pneumatiky, odpad a úlomky tvrdé pryţe) [1].  
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Vzhledem k hořlavosti představuje pryţový odpad ekologické nebezpečí. Při hoření 

vznikají toxické plyny, dým s obsahem toxických látek jako jsou například sloučeniny 

baria, olova, antimonu, zinku, selenu aj. Se stále větším počtem automobilů na silnicích 

roste i mnoţství opotřebovaných pneumatik, které je nutné vyřadit. Ve státech EU toto 

mnoţství vyřazených opotřebovaných pneumatik činí 2 milionů tun za rok, v USA byla 

překročena hranice 3 milionů tun za rok. Lidé, kteří ţijí na území ČR, vyprodukují 

kaţdoročně cca 70 000 tun opotřebovaných pneumatik [2].  

Největší podíl z produkce pryţového odpadu v ČR tvoří opotřebované pneumatiky, 

které obsahují průměrně 45 aţ 48 % elastomeru (přírodní a syntetický kaučuk), 22 % sazí, 

15 aţ 25 % oceli, 0 aţ 5 % textilu, 1 aţ 1,2 % ZnO, 1 % S, 0 aţ 0,2 % Se + Te a 6 aţ 8 % 

ostatních chemikálií (urychlovače, plniva, pigmenty, změkčovadla, antioxidanty aj.[2]. 

Z tabulky je patrný trend v poklesu skládkování pneumatik a vyšší vyuţívání 

recyklačních technologií, drtě ve stavebních hmotách a v energetice. 

 2007 2008 2009 

recyklace 7964 6936 5338 

spalování 13952 21244 19512 

skládkování 4167 2324 2812 

ostatní 6793 10486 33308 

celkem 32876 40990 60970 

Tabulka č. 1 Produkce, vyuţití a odstranění odpadů uvedené v tunách Zdroj: ETEXT [1]. 

 

Problém s vyuţitím pryţového odpadu  

Stále přísnější ekologické předpisy Evropské Unie jsou podnětem k hledání vyuţití 

neustále rostoucího pryţového odpadu. Nejlepším ekonomickým řešením v současné době 

se jeví spalování vyřazených pneumatik v elektrárnách a cementárnách. Nelze však 

přehlédnout nebezpečí zplodin, které se spalováním uvolňují [3].  

Snahy o co nejšetrnější zpracování této druhotné suroviny lze shrnout do těchto 

technologií:   

• energetické vyuţití - spalování,  
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• zpracování mechanické,  

• obnova - regenerace,  

• suchá destilace - pyrolýza.  

Při zpracování ojetých pneumatik např. mechanickém, záleţí na postupu v odstranění 

kovových lanek, rozdrcení, rozemletí pneumatik, oddělení pryţové drti a textilních vláken. 

Jak pryţová drť, tak i textil se zpracovávají separátně na různé výrobky např.: různé 

granuláty, pryţové dlaţby [4], [31]. 

Jejich vyuţití je zejména ve stavebnictví, v textilním průmyslu, v pozemním 

stavitelství.  Předností tohoto způsobu zpracování je nesporně to, ţe pryţe si zachovávají 

svoji podstatu a tím i charakteristické fyzikálně-chemické vlastnosti a hodnoty:  

 vysokou elasticitu v poměrně širokém rozmezí teplot  

 vysokou pevnost a odolnost proti opotřebení [5]. 

V poslední době se rozvíjí oblast, kde se vyuţívá rozemleté odpadní pryţe na velmi 

jemné částice, které lze vyuţít jako plnivo u běţných kaučukových směsí, nebo směsí 

na základě termoplastických kaučuků. V Evropě je vyuţití této suroviny v mnohem širší 

podobě, u nás se termoplastického kaučuku vyuţívá zatím jen v obuvnickém průmyslu. 

Takovéto vyuţití odpadní pryţe je vlastně příkladem bezodpadové technologie, která 

je nepochybně nejprogresívnější z ekologického i ekonomického hlediska, nikoli však 

obecně realizovatelnou [6]. 

Do dnešního dne je nejekonomičtější cestou, jak vyuţít odpadní pryţ, která není 

zpracována na regenerát, její energetické zhodnocení ve formě paliva. Vyuţití 

energetického potenciálu pryţe při spalování v pecích, které jsou speciálně upraveny, 

za dodrţení přísných ekologických podmínek, je ekonomicky velmi výhodné. Spalování 

odpadní pryţe není jediným řešením problému. V budoucnu by mohla být odpadní pryţ 

výhodně vyuţívanou surovinou například v chemickém průmyslu. Vyvíjené a postupně 

realizované pyrolýzní procesy, jejichţ výsledkem mohou být regenerované saze 

a pyrolýzní oleje (tzv. bio oleje), jsou toho jasným důkazem [6].  

Jednou z vlastností drcených pryţových částic je jejich sorpční schopnost, zvláště 

pro uhlovodíky. Vhodným způsobem vyuţití je pro tuto vlastnost pryţové drti aplikace 

jakoţto univerzálního absorpčního prostředku, zejména při likvidaci ekologických havárií, 
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které jsou spojené s únikem ropy a jiných chemických látek. Z jemné drti opotřebovaných 

pneumatik a odpadní pryţe se vyrábí materiál, který je známý pod názvem PETRO-EX. 

Tento materiál prokazuje aţ 7x vyšší sorpční kapacitu neţ dosud pouţívané prostředky. 

Absorbuje syntetické oleje, přírodní oleje, benzín, naftu, glycerin, metanol, parafin, ftaláty 

a další chemikálie a látky rozlité na provozních plochách, vozovkách, ale i na hladině 

vody. Je to jemná drť, která je netoxická, schopna okamţitě reagovat s ropnou látkou. 

Z povrchu se odstraňuje smetením, z vodních ploch jemným sítem nebo odsátím. [6], [7].  

Z technologického i sběrového odvětví je odpadní pryţ pouţitelná aţ v rozdrceném 

stavu. Obvyklým mechanickým drcením je moţné získat drť s průměrem částic 600 μm. 

Další zjemňování je příliš energeticky nákladné. Takto získaná drť se v současnosti 

v gumárenském průmyslu vyuţívá v omezené míře. Pomocí kryogenní techniky 

(zmrazování) se hranice ekonomiky posouvá na přijatelnou mez přípravy drtě aţ na průměr 

částic 100 μm. Dále je moţné, takto získanou drť třídit v soustavě sít mezi jednotlivými 

fázemi rozmělňování. K odstranění feromagnetických příměsí se pouţívá magnetické 

separace. K odstranění dalších mechanických případně textilních vláken, byly vypracovány 

metody pneumatické nebo mechanické separace. Současně je nejvíce vyuţíváno 

zjemňování drtě pro výrobu pryţové moučky, kterou lze přímo přidávat do nových 

gumárenských směsí [7].  

Pryţového odpadu především opotřebovaných pneumatik je stále více neţ kolik 

lze rozumně zpracovat na regenerát. Z tohoto mnoţství je zpracováváno jen asi 10 %, 

počítáno na surový kaučuk. Pro drť pryţového odpadu se vyuţívá plno jiných aplikací 

nejen v oblasti gumárenského průmyslu. Nejširší uplatnění má například jako plnivo pro 

asfaltové povrchy, materiál pro povrchové úpravy závodních drah na sportovištích. 

S nástupem nových technologií v současnosti výzkum umoţňuje zaměřit se i na výrobu 

pruţných izolačních hmot s označením GURAL. Výrobek je zaměřen na pouţití jako 

tlumicí koberce pro komunikační plochy, vozovky, chodníky, přejezdy aj.[8]. 
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3 Úprava pryţových odpadů - pneumatik 

Úprava pryţových odpadů je velmi široký pojem, proto jsem volila mezi určitými 

druhy pryţových odpadů. Rozhodla jsem se nakonec pro pneumatiky. Nejen, ţe jsou 

asi nejznámějším a nejdůleţitějším pryţovým odpadem, ale také jsou v poslední době 

velmi diskutované téma. V následujících podkapitolách bych Vás chtěla seznámit 

s konstrukcí pneumatiky, recyklací, následným vyuţitím apod. [9]  

3.1 Druh pryţového odpadu – pneumatiky 

Pneumatiky jsou významnou součástí dnešního běţného ţivota. Jsou velmi 

sledovaným tématem nejen v naší společnosti. Slouţí k různé dopravě, počínaje leteckou 

a jízdními koly konče. V následujících letech se očekává nárůst spotřeby pneumatik a proto 

je na místě, ţe se v současné době zabýváme jejich likvidací.  

Pneumatika je pro koncepci nakládání s odpady v ČR definována jako dutá pryţová 

obruč kol silničních vozidel, která slouţí k tlumení nárazů a otřesů na nerovnostech 

vozovky a musí odolávat smyku za různých povětrnostních podmínek a musí být také 

odolná proti průrazům a oděru [10].  

Z hlediska nakládání s odpady jsou významné pneumatiky automobilové. U osobních 

pneumatik dochází k opotřebení po ujetí cca 30 000 – 70 000 km. Rychlost opotřebení 

a tím pádem i její ţivotnost se odvíjí od jejího druhu, materiálového sloţení, pravidelné 

údrţby, způsobu provozování a v neposlední řadě od technického stavu vozidla. 

Protektorováním se můţe ţivotnost prodlouţit cca na 100 000 – 120 000 km [10]. 

Pouţité pneumatiky lze rozdělovat do několika kategorií z hlediska opotřebení: 

- částečně pouţité (opotřebené), které ale ještě slouţí původnímu účelu 

- opotřebené, které nelze znovu pouţít, a jsou vhodné k protektorování 

- opotřebené, které nelze ani znovu pouţít ani protektorovat a které se označují jako 

pneumatiky na konci ţivotnosti 

- zmetky 
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Níţe uvedené schéma nám ukazuje vznik ţivotnosti pneumatiky aţ po její úplnou 

likvidaci. 

 

 

                               Doprava 

 

 

 

Doprava 

   Doprava Doprava 

 

 

                             Doprava  Odmítnuté  

                                                      pneumatiky 

 

 

 

 

 

Schéma č. 2: Vznik ţivotnosti pneumatiky aţ do její úplné likvidace Zdroj: MONSTAV [10]. 

3.2 Sloţení pneumatiky 

Konstrukce pneumatiky  

Z konstrukčního hlediska rozeznáváme tři základní prvky pneumatiky: 

Patka  

- zajišťuje upevnění pneumatiky na ráfku kola 

- je tvořena obručí z ocelového lana, které je obaleno vrstvami pogumované tkaniny 

kostry 

Energie, 

suroviny 

Výroba pneumatik 

Emise, odpad 

Pouţívané pneumatiky 
Energie 

Ztráty, gumy, 

hluk 

Pouţité pneumatiky 

Protektorování 

Ukončená ţivotnost 

Moţnosti ukončení: 

- Fyzicky opakované 

pouţití 

- Materiálová 

recyklace 

- Vyuţití energie 

- odstraňování 

Energie, 

suroviny 

Pouţité běhouny, 

emise 

Energie 
Emise, odpady, 

průsaky 
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Kostra 

- představuje nosný prvek pneumatiky 

- skládá se z několika vrstev pogumované kordové tkaniny 

- materiál tkaniny a počet vrstev je určován s ohledem na předpokládané namáhání 

- způsob skládání vrstev tkaniny můţe výrazně ovlivňovat jízdní vlastnosti pneumatik 

-  podle způsobu skládání vrstev rozeznáváme kostry radiální a diagonální  

- u bezdušových pneumatik je vnitřní strana kostry opatřena speciální vrstvou, která 

je vyrobena z pryţe nepropouštějící vzduch  

- na ploše kostry, která tvoří podklad běhounu, je nalepena nárazníková vrstva, která má 

za úkol tlumit vibrace a rázy vznikající při odvalování pneumatiky po silnici 

a pneumatiky v místě nejvíce náchylném na proraţení [10] 

Běhoun 

- běhounem se nazývá pás pryţe, který je umístěn na vnějším obvodu pneumatiky 

a je opatřený dezénem. Mechanické vlastnosti běhounu a konstrukce dezénu ovlivňuje 

výrazně adhezní vlastnosti pneumatiky v různých provozních podmínkách 

- dezén tvoří rovnoměrně uspořádané dráţky o určité hloubce 

- dráţky jsou uspořádány podélně a příčně, dle směru mají různý účel 

- podélné - zajišťují přenos bočních sil  

- příčné – přenos taţné síly na vozovku 

- nejdůleţitějším faktorem je hloubka dráţky pro vznik správné přilnavosti pneumatik 

k povrchu vozovky 

- minimální hloubka dráţek v ČR je 1,6 mm u letních pneumatik [12], [13] 
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Obrázek č. 1: Popis pneumatiky Zdroj: AZ-PNEU [13] 

1. Vrchní běhoun, 2. Drážka, 3. Příčná drážka, 4. Obvodové drážky, 5. Příčné drážky, 

6 Rameno pneumatiky, 7. Kostra pneumatiky, 8. Ocelové pásy, 9. Radiální drážky, 

10. Ochrana patky, 11. Patka pneumatiky 

Sloţení pneumatiky 

Základní sloţkou pneumatiky je pryţová směs. Těchto směsí je mnoho a v rámci 

jedné pneumatiky jsou pouţívány jiné směsi na bočnice, neţ na běhouny. Základní sloţení 

směsi je však vcelku stejné, rozdíl je pouze v některých přídavných látkách [10].  

Prvotní části pneumatik se mohou dělit do tří skupin a to gumárenské směsi, 

gumárenské kordy a patní lana. Patní lana spolu s vrstvou pryţe a kordu vytvářejí patku, 

coţ je prvek, který umoţňuje upevnění pneumatiky na ráfku kola. Jsou spletena 

z ocelových drátů potaţených vrstvou mosazi pro zlepšení přilnavosti k pryţi [13].  

Gumárenské kordy jsou tkaniny, které tvoří základ kostry pneumatiky. V ČR 

se na kordy pneumatik pouţívají nejčastěji tkaniny ze směsi viskózových, polyamidových 

a polyesterových vláken nebo jsou pouţívány kordy ocelové [15]. 

Ţádné přírodní ani syntetické kaučuky nemají takové vlastnosti, aby se mohly přímo 

zpracovávat na výrobky. Výrobky vyţadují tekuté nebo tuhé přísady, které jednak 
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usnadňují jejich zpracování, a jednak upravují jejich vlastnosti na poţadované hodnoty. 

Směs základního kaučuku a modifikátorů je nazývána gumárenskou směsí. Vulkanizací 

gumárenské směsi vzniká pryţ poţadovaných fyzikálních vlastností [16].  

Sloţky směsi tvoří: 

- Přírodní kaučuk: je to přírodní elastomer, který se získává koagulací latexu 

kaučukodárných rostlin. Pro produkci přírodního kaučuku je nejdůleţitější rostlina 

s názvem kaučukovník brazilský (latinsky téţ Hevea braziliensis). Struktura kaučuku 

dodává pryţi vynikající mechanické vlastnosti. Lze rozeznávat několik druhů kaučuků- 

uzený kaučuk, skim ruber, SP ruber, divoký kaučuk. Pro zpracovávání v pneu směsích 

je nejvíce pouţíván kaučuk uzený. Vzhledem ke stoupající spotřebě si vývoj civilizace 

přímo vyţádal nutnost vzniku syntetického kaučuku.  

- Syntetické kaučuky: nahrazují, popřípadě doplňují, pouţití přírodního kaučuku. 

Rozvoj průmyslu způsobil, ţe přírodní kaučuk a vlastností směsí z něj vyrobených 

přestaly vyhovovat novým potřebám společnosti. Chemický průmysl proto vytvořil 

celou řadu syntetických kaučuků, které dodávají pryţi ţádané vlastnosti [17] (např. 

odolnost proti olejům, pruţnost při nízkých teplotách, tvarové stálosti, mechanických 

vlastnostech a odolnosti vůči minerálním látkám) [14]. 

   Z kaučukovníku vytéká latexové mléko, které se sbírá ručně na plantáţích a pouţívá 

se k výrobě kvalitní měkké gumy. 

 

Obrázek č. 2: Kaučukovník Zdroj: BIOTOX [17]. 
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- Regenerát: je plastický materiál vyrobený z opotřebených a pouţitých pryţových 

výrobků. Po separaci se většinou přidává do směsí přírodního a syntetického kaučuku. 

- Vulkanizační činidla: látky, které umoţňují síťování kaučukových řetězců. 

Nejdůleţitějším a nejpouţívanějším vulkanizačním činidlem je síra. Do kaučuku 

se přimíchává prášková. 

- Urychlovače vulkanizace: usnadňují chemickou reakci mezi sírou a kaučukem. 

Pouţití urychlovačů přináší značné energetické úspory při vulkanizaci. 

- Aktivátory: Většina urychlovačů přítomnost aktivátorů vyţaduje, umoţňují totiţ jejich 

plnou účinnost při vulkanizaci.  

- Retardéry: potlačují působení urychlovačů v první fázi vulkanizace a zabraňují tedy 

samovolné vulkanizaci při skladování nebo zpracování směsi. 

- Antidegradanty: jsou sloučeniny, které potlačují stárnutí kaučuku a pryţe, která 

je způsobena vlivem vzdušného kyslíku, ozónu, namáháním pryţe a působením 

kaučukových jedů. 

- Změkčovadla: usnadňují vmíchávání práškových přísad do tuhého kaučuku a zlepšují 

zpracovatelnost hotových směsí válcováním, vytlačováním, vstřikováním a lisováním. 

- Plastifikační činidla: urychlují oxidační odbourávání dlouhých molekul surového 

kaučuku a tím zlepšují jeho zpracovatelnost. 

- Plniva: upravují mechanické vlastnosti pryţe a sniţují spotřebu kaučuku. Rozdělují 

se na ztuţující a neztuţující. Plniva jsou modifikátorem gumárenské směsi, která 

nejvíce ovlivňuje mechanické vlastnosti hotového výrobku. 

- Pigmenty: slouţí k dosaţení poţadovaného zabarvení pryţe. 

Zvláštní přísady: jsou pouţívány pouze pro některé druhy směsí za účelem získání 

speciálních vlastností pryţe [18]. 

3.3 Recyklace  

Slovo recyklace pochází z anglického slova recycling, to znamená recirkulace, 

vrácení zpět do procesu. Recyklace znamená opětovné vyuţití, nebo uvedení opětovně 

do cyklu. V pravém slova smyslu se recyklací rozumí vrácení zpět do procesu, ve kterém 

odpad vznikl – původní účel a stejný systém. Recyklaci lze povaţovat za určitou 

„strategii“, která tím, ţe opětovně vyuţívá odpady, šetří přírodní zdroje a současně 

omezuje zatěţování ţivotního prostředí různými škodlivinami. Umoţňuje zajištění zásob 
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v případě absolutního nedostatku, dále sníţení nákladů při stoupajících cenách surovin 

a sníţení ekologické zátěţe odpady [17]. 

Recyklace odpadů je tedy jedna z cest k řešení surovinového problému dalo 

by se moţná i říci, ţe skoro jedinou cestou. Je to také řešení otázky úspory materiálů, 

energií a ochrany ţivotního prostředí. Tzn. postupné sbliţování zájmů tzv. „tří E“ : 

ekonomie, energetika, ekologie [19].  

3.3.1 Recyklace pneumatik 

S pouţitými pneumatikami můţeme nakládat několika způsoby. První ze způsobů 

je levný. Ostatní způsoby nakládání s pouţitými pneumatikami přinášejí i zisk. Bohuţel 

však zatěţují ţivotní prostředí. Další technologie jsou sice draţší, ale ţivotní prostředí není 

tolik zatěţováno. Výsledkem je takový výrobek, pro který je moţné najít na trhu uplatnění 

[17], [19]. 

3.3.2 Recyklační technologie 

Recyklační technologie se snaţí o omezování vzniku odpadů a to pomocí 

maloodpadových technologických postupů. Tato technologie je někdy označována jako 

bezodpadová. Je to tedy takový způsob výroby, kdy se co nejracionálněji a nejkomplexněji 

vyţívají suroviny a energie v cyklu: surovinové zdroje – výroba – spotřeba – druhotné 

suroviny tak, ţe jeho normální funkci nenarušuje ţádný vliv na ţivotní prostředí. 

Recyklační technologie jsou souborem na sebe navazujících procesů, postupů, 

technologických operací, jehoţ cílem je přeměna odpadu na druhotnou surovinu [20]. 

3.3.3 Druhy recyklace pneumatik 

Ojeté pneumatiky se mohou recyklovat několika způsoby. Jedním z nich 

je protektorování, dále energetické vyuţití pneumatik, výroba regenerátu, granulování, 

pyrolýza, materiálové vyuţití celých pneumatik, prořezávání, nebo regenerace pryţe [21]. 
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3.3.4 Sběr pneumatik 

V České republice existuje zákon o odpadech, díky němuţ platí povinnost zpětného 

odběru pneumatik. Ten se uskutečňuje dvěma způsoby a sice jednak přes výrobce 

(popř. dodavatele) nebo prodejce na trhu a dále skrze sběrné dvory [19]. 

Co se týče prvního způsobu, odevzdání pneumatik zpět dodavateli, pro ten mají 

většinou prodejci či výrobci vybudovanou zpětnou síť a také kontakty s firmami, které 

se zabývají dalším zpracováním těchto pouţitých pneumatik. Výhoda je také v tom, 

ţe zákazník, který si koupí pneumatiku, má uţ většinou v ceně zahrnutý i ekologický 

poplatek- tedy náklady spojené s recyklací a bezplatné odevzdání opotřebených pneumatik.  

 

Obrázek č. 3: Sběrna ojetých pneumatik Zdroj: Barum Continental [14]. 

Problémem v této sféře je nedostatek kontrol subjektů, které mají ze zákona 

povinnost zpětného odběru. Jedná se tedy o nedodrţování legislativních podmínek státem 

určených. Navíc neexistuje ţádný seznam těchto subjektů a tím je tedy kontrola naprosto 

znemoţněna. Proto někteří prodejci zpětný odběr neposkytují. Odevzdání opotřebené 

pneumatiky u jiných prodejců, neţ byla pneumatika zakoupena, je uţ pochopitelně 

za poplatek. Stejně tak i odevzdání ve sběrném dvoře. Odhaduje se, ţe zákonnou povinnost 

dodrţuje zhruba 50 % trhu a logicky se zde jedná o velké firmy. Ostatních 50 % trhu jsou 

malí podnikatelé [20].  

Druhým problémem je, ţe sběrné dvory nemají odbyt pouţitých pneumatik nebo 

je zajištění odbytu velmi pracné. Chybí zde logická síť odběru [19].  
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3.4 Způsoby vyuţití ojetých pneumatik 

Tento odpad, jak uţ bylo výše zmíněno, je celosvětově diskutovaným tématem. 

Hlavním způsobem, jak bojovat s tímto odpadem je prevence. Jedná se především 

o prodlouţení ţivotnosti pneumatik. Zvýšení ţivotnosti představuje jednak sníţení 

produkce odpadů, ale také ušetření surovinových zdrojů. Toho cíle se dosahuje podporou 

uvádění pneumatik s vyšší ţivotností na trh, zřizováním informačních kampaní na správné 

vyuţívání, podporou protektorování či podpořením vhodné sítě sběrného systému, 

aj. Pouţívají se tedy metody, které pneumatice navracejí částečnou ţivotnost, nebo 

způsoby zpracování pneumatik jako odpadu [19], [21]. 

3.4.1 Prořezávání  

Prořezávání je metoda, díky které můţe být pneumatika pouţita ke stejnému účelu, 

pro který byla vytvořena. Je to nejsnazší a nejlevnější způsob obnovy ojeté pneumatiky, 

ale jen částečně ojeté pneumatiky. Pro pouţití této metody je rozhodující faktorem tloušťka 

běhounu [20].  

Prořezávání se provádí tak, ţe se do zbylého základu běhounu vyhloubí nový vzorek. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe prořezávání se pouţívá spíše u pneumatik nákladních 

vozidel, protoţe právě tyto pneumatiky mají dostatečnou tloušťku běhounu. Funkčnost 

a bezpečnost takto upravené pneumatiky je ale mezi odborníky ţhavým tématem [21]. 

3.4.2 Protektorování 

Protektorování spočívá ve znovuobnovení běhounu. Opotřebovaný běhoun 

se obrousí a nová běhounová část se buď nataví, nebo nalepí.  

 

Obrázek č. 4: Protektorování pneumatiky Zdroj: ČSAD JIHOTRANS a.s. [23]. 
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Tato metoda se téţ pouţívá pro prodlouţení ţivotnosti, nebo spíše ke znovuobnovení 

ţivotnosti pneumatiky. Dá se zde ušetřit aţ 80 % surovin a energie potřebné pro vytvoření 

pneumatiky nové. Pro protektorování se nepouţívá pneumatika starší 6-7 let, a to bez 

ohledu na četnost jejího uţívání. Při stárnutí pneumatiky dochází totiţ k tomu, ţe se stává 

samovolně křehčí, tím i méně odolnou a bezpečnou. Tak jako v metodě prořezávání 

se protektorují spíše pneumatiky nákladních aut (65 %) a autobusů, neţ pneumatiky 

osobních aut (30 %). Osobní pneumatiky jsou většinou protektorovány jednou, nákladní 

a autobusové třikrát, letecké osmkrát [22]. 

Technologie horkého protektorování 

Proces obnovy běhounu probíhající za teplot kolem 100° C. Coţ je teplota niţší, neţ 

je běţná teplota vulkanizace. Nedochází tedy k tepelné degradaci materiálu [23]. 

Pneumatika zvolená na protektorování je nejdříve kontrolována na prohlíţecím stroji. 

Z plochy jsou odstraňovány cizí předměty, kontrolovány jsou také staré opravy, analyzuje 

se stáří pneumatiky a označena jsou místa poškození a oprav. Následuje drásání 

na drásacím stroji, kdy je chlazena drásaná plocha, aby bylo zabráněno tepelné degradaci 

materiálu. Poté se pneumatika kontroluje na ultrazvukovém testeru. Ten odhalí všechny 

vady a poškozená místa, která zde rovnou označí. Na pracovišti oprav jsou pak všechna 

poškození na pneumatice vybroušena speciálními nástroji. Poté následuje stříkání 

vulkanizačním cementem a provedou se větší opravy pomocí opravných vloţek, opravy 

poškození patek a také poškození běţné plochy. Na konfekčním stroji se pak poloţí takto 

upravený povrch desén, který má předem nalisovaný spojovací materiál, jeţ je pro 

vulkanizaci nejpevnějším místem protektorování pneumatiky. Na závěr se pak pneumatika 

vloţí do obalů, utěsní se patními kruhy a umístí do autoklávu. V něm probíhá vulkanizační 

proces při teplotě 100° C a tlaku 0,6 MPa [24]. 

3.4.3 Energetické vyuţití 

Energeticky se pneumatiky mohou vyuţít v několika oborech.  

- Cementárny: nadrcené pneumatiky je moţné vyuţít jako alternativní doplňkové palivo  

- Vápenky: pneumatiky jsou samostatně nebo s ostatním materiálem, např. dřevo nebo 

papír, pouţívány opět jako palivo 
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- Výroba páry: spalování, kde vzniká vedlejší produkt pára, je uplatňováno v průmyslu 

výroby a protektorování pneumatik. Pára můţe být dále vyuţita i v ostatních 

průmyslech, např. v gumárenském 

- Výroba elektřiny: některé elektrárny jsou navrţeny přímo na spalování pneumatik. 

Minimalizují se tak náklady na palivo. Tento proces funguje tak, ţe elektrárenské kotle 

produkují páru a ta pohání turbiny generátoru strojů. 

- Spalovny odpadů: pneumatiky můţou tvořit aţ 10 % spalovaného odpadu podle 

výhřevnosti odpadu. Pokud je výhřevnost spalovaného odpadu příliš vysoká, podíl 

pneumatik se v tomto odpadu sniţuje, a to z důvodu, ţe pneumatiky uţ sami o sobě 

mají výhřevnost velmi vysokou [23].  

Skládkování: tato moţnost je pro ţivotní prostředí nejméně vyhovující. Je to pouze 

alternativa dočasného řešení před dalším vyuţitím. V mnoha zemích je skládkování 

jiţ zakázáno. Snad pouze jejich pouţití k zabránění eroze, ochraně drenáţí 

atd. je opodstatněné. Směrnice EU o skládkách odpadů zakazuje skládkovat celé 

opotřebené pneumatiky a rozdrcené opotřebené pneumatiky. V obou případech s výjimkou 

pneumatik jízdních kol a pneumatik o vnějším průměru větším neţ 1400 mm [24]. 

3.4.4 Výroba regenerátu 

Výroba regenerátu je tepelná metoda, která probíhá za velkého tlaku. Z rozsekané 

pryţe se stává pryţ opětovně zpracovatelnou a vulkanizovatelnou. Zde se nezískává surový 

kaučuk. Mechanické vlastnosti regenerátu jsou horší, neţ vlastnosti surového kaučuku. 

Pouţívá se jako přísada do kaučukových směsí a to pouze v objemu cca 10 % [25]. 

3.4.5 Mechanické a fyzikální zpracování – granulování 

U mechanického a fyzikálního zpracování pryţového odpadu se pouţívají dvě 

metody. Buď metoda kryogenní, kdy se pneumatiky chladí tekutým dusíkem na - 80° C 

a poté se rozsekají sekacími stroji. Nebo metoda vícenásobného mletí, kdy je pneumatika 

nejdříve nasekána, poté následně přes separátory rozdělena na pryţ, textil a kov. Pryţ 

je poté dále mleta [20], [21]. 
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Vyuţití granulátu: 

- v zemědělství jako rohoţe do stájí, děrované rohoţe na vlhká místa 

- v dopravě a stavebnictví jako povrchy pro kolejové přechody, modifikované asfalty, 

přísady do asfaltu, gumové rohoţe pod stroje, izolace v přístrojových halách, pěší zóny, 

kolečka k popelnicím, atp. 

- v sportovním odvětví jako elastické desky pro dětská hřiště, dopadové desky, 

obrubníky k olemování dětských hřišť, pryţová dlaţba k bazénům, ruční tělocvičné 

nářadí a další [26], [27]. 

 

Obrázek č. 4: Pryţová dlaţba DIANA Zdroj: Renogum Zpracování pryţového odpadu [31]. 

S granulátem se prováděly pokusy, kdy se jemná frakce o velikosti 1 aţ 3 mm 

pouţívala jako kypřič půdy. Můţe být dále pouţit například jako podklad pro dostihové 

dráhy. Drť se dále pouţívá při izolaci skládek, zpevňování břehů, aj. Pro ţelezniční 

stavitelství jsou vyuţívány gumové podloţky praţců nebo speciální pásy pro ţelezniční 

přejezdy.  Jako plnivo do směsí pro výrobu klínových řemenů, těsnění a jiných se pouţívá 

granulát a moučka z něj vyrobená v automobilovém průmyslu [31]. 

3.4.6 Pyrolýzní zpracování pneumatik 

Toto zpracování zahrnuje termickou metodu, která vyuţívá prostor bez přístupu 

vzduchu. V této části kromě hořlavých plynů vzniká vyuţitelné palivo a to v podobně 

parafinových vosků. Tato metoda má však velmi vysoké pořizovací náklady [28]. 
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Níţe uvedené schéma nám ukazuje technologii pyrolýzy, dle které dochází ke zpracování 

pneumatik. 

 

 

pneu 

 

 

 zemní plyn 

                                                

  

 

    zemní plyn 

 plyn  

 

 

 

lehký olej   saze              ţelezný šrot 

Schéma č. 2:  Zařízení na zpracování pneumatik pyrolýzou Zdroj: ETEXT Pryţový odpad [1] 

3.5 Přehled firem zabývající se vyuţitím ojetých pneumatik 

 

Firma ALMA PNEU s.r.o. – protektorování pneumatik 

Společnost ALMA PNEU s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998 hlavně v oblasti 

protektorování nákladních pneumatik studeným způsobem, velkoobchodu pneumatik 

a kompletních pneu-servisních sluţeb. Sídlo firmy a výrobní závod se nachází v Šenově 

u Nového Jičína, pneu-servisní střediska pak v Ostravě, Frýdku Místku, Novém Jičíně, 

Olomouci a Hradci Králové. Společnost je drţitelem certifikaci ISO 9002 a její výroba 

je homologovaná dle legislativy Evropské unie (EHK č. 109) [29]. 

Dynamicky se rozvíjející síť vlastních pneu-servisních středisek nabízí zákazníkům 

kompletní pneu-servisní sluţby, mezi které patří protektorování. V rámci protektorování 

Mezisklad drtě 

 

Separační buben 

Drtiče I. 

a II. Dávkovací 

zásobník 

Pračka a 

sušička drtě 

Ohřívač 

vzduchu 

Spalovací 

komora REAKTOR 

t = 400
o
C 

komor = 5 

Odlučovač Vodní 

kondenzátor 

Magnetický 

separátor 



Ilona Kociánová: Pryţové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění 

2010 19 

vyuţívá firma prověřených technologických postupů a kvalitní materiály významných 

evropských výrobců. 

 

Obrázek č. 5: Protektorovací linka Zdroj: ALMA PNEU [29]. 

Jedná se především o materiály italské společnosti MARANGONI s níţ ALMA 

PNEU úspěšně rozvíjí jiţ dlouhodobě obchodní vztahy. Především vyuţitím exkluzivní 

technologie Ring tread systém (Marangoni) svoji pozici na českém trhu v oblasti studeného 

protektorování ALMA PNEU posiluje. Dalším významným zahraničním dodavatelem 

je silná finská společnost NOKIAN TYRES hlavně se svým produktem NOKTOP [29]. 

V prodeji nových pneumatik se ALMA PNEU orientuje především na značky 

pneumatik s vysokými uţitnými vlastnostmi se zvýšeným zřetelem na protektorovatelnost 

a tím co nejekonomičtější vyuţití pneumatik u dopravců [30]. 

 

Firma EKOTERMEX a.s. – vyuţití odpadů jako paliva 

Společnost EKOTERMEX, a.s. zajišťuje tyto sluţby: 

- spalování odpadů  

- likvidace autovraků  

- ekologická likvidace nelegálních skládek  

- poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady  

- uloţení stavebních sutí  

- pronájem kontejnerů  

- prodej nádob   

Spalovna nebezpečného a průmyslového odpadu obchodní společnosti 

EKOTERMEX, a.s. byla vybudována z vlastních zdrojů společnosti v roce 1991 - 1992 
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s cílem zajistit odstranění tohoto odpadu a tím i ochranu ţivotního prostředí. 

Technologické zařízení je schopno spalovat tuhé i tekuté průmyslové odpady [31]. 

 

Firma BOHEMIA ELAST a.s. – pryţový granulát 

BOHEMIA ELAST a.s. vznikla 13. 10. 1997 zápisem do Obchodního rejstříku, 

i kdyţ výroba kompozitů byla zahájena jiţ v roce 1996 firmou František Mašek VKZ, 

Hovorčovice. 

Základní filozofií akciové společnosti je ekologická výroba, tj. zhodnocení druhotné 

suroviny na uţitečné výrobky ke zlepšování ţivotního prostředí se zpětnou moţností nové 

recyklace. Tyto výrobky se vyznačují výbornou schopností tlumit přenos vibrací mezi 

zdrojem těchto vibrací a okolní konstrukcí. Konkrétně se jedná o vyuţití pryţového 

granulátu z ojetých osobních pneumatik, pojeného kapalným kaučukem a zpracovaném 

v tepelně-tlakovém technologickém procesu v kompozit do poţadovaného tvaru [12]. 

 

 

Obrázek č. 6: Antivibrační rohoţe Zdroj: BOHEMIA ELAST [12]. 

 

 



Ilona Kociánová: Pryţové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění 

2010 21 

Firma RENOGUM a.s. – zpracování pryţového odpadu 

Společnost Renogum a.s. zajišťuje ekologické zpracování pryţového odpadu, kterým 

jsou i ojeté pneumatiky. Dále zajišťuje s dlouhodobými zkušenostmi kompletní servis 

pryţových pásů pásových dopravníků. Částečně se společnost podílí na řešení problému 

s likvidací pryţového odpadu. Tento odpad se zpracovává mechanickým drcením 

a následným tříděním. Pryţový odpad vystupuje ve formě granulátu různé velikosti zrn, 

který se poté dále zpracovává na netradiční výrobky stavebního charakteru. Konečným 

výsledkem jsou pryţové produkty [31]. 

 

Obrázek č. 7: Pryţová dlaţba KARINA Zdroj: Renogum Zpracování pryţového odpadu [31]. 

 

 

Obrázek č. 8: Pryţová dlaţba STELA Zdroj: Renogum Zpracování pryţového odpadu [31]. 

Současná situace v České republice 

Problémem vyuţívání pryţových výrobků je nedostatečné mnoţství na českém trhu, 

ale také nedůvěřivost potencionálních zákazníků k novinkám. Případ nedůvěřivosti nastává 

především v oblasti protektorování pneumatik. Výše zmíněné surovinové úspory, kvalita 

velmi podobná novému výrobku, ekologická úspora a především niţší cena by měli zvýšit 
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poptávku. Bohuţel protektorované pneumatiky nejsou tak přijímány jako pneumatiky 

nové.  Můţe to být tím, ţe chybí nejen všeobecná důvěra, ale také tím, ţe na levnější 

pneumatiku se nahlíţí v dnešní době jako na pneumatiku méně kvalitní, coţ není příliš 

přesná domněnka [2]. 

Jak jsem uváděla výše, dle mého názoru je problém také v absenci pryţových 

výrobků. Teď mám například na mysli pryţový granulát. Současný výkon technologií, 

jeţ vyrábějí pryţový granulát, se pohybuje na úrovni 10 000 t/rok při jednosměrném 

provozu. Na takové mnoţství je potřeba zpracovat cca 15 000 t pneumatik. Trh včetně 

vývozu je schopný pokrýt kolem 40 % výkonu a zpracovatelé pracují na hranici 

ekonomické rentability. Přitom je poněkud logické, ţe dokud se trh s výrobkem nevytvoří 

úplně, poptávka se nezvýší. K zapotřebí je nejen větší informovanost veřejnosti, ale také 

přičinění státu by nebylo bezvýsledné. Uţ jen z ekologického hlediska by se měl stát 

nějakým způsobem podílet na vytvoření trhu s tímto produktem, ale i dalšími 

problémovými výrobními oblastmi [35]. Největší rozvoj granulátu vzniká v oblasti 

silničního stavitelství. Asfalty vyuţívající pryţový granulát mají vyšší únavovou odolnost, 

niţší obrusnost a lepší vlastnosti, neţ ostatní technologie. Dokazuje to zjištění, ţe vyjeté 

koleje byly za 3 roky u běţného asfaltu 3,4 mm, kdeţto u asfaltu s pryţovým granulátem 

pouze 0,3 mm. Tímto se tedy ukázalo, ţe takovýto asfalt velmi prodluţuje ţivotnost 

silnice, a tím její obnova nemusí být aţ tak častá. Asfalt, o kterém je nyní řeč, je díky pryţi 

mnohem odolnější vůči trhlinám a sniţuje hlučnost. USA vyuţívá tuto technologii 

na Aljašce, kde se ukázalo, ţe asfalt dokáţe odolat i vysokým mrazům, v Nevadské poušti 

se naopak ukázala odolnost vůči velmi vysokým výkyvům teplot. Na letištích protivzdušné 

obrany prokázal tento výrobek výbornou kvalitu a odolnost [2].  

Velmi velkou předností výrobku je ale cena, která se pohybuje pod cenou celé oblasti 

s asfaltobetonovými směsmi. Ovšem otázka se tedy nabízí. Proč kdyţ uţ víme, kolik výhod 

má tento výrobek, není tolik pouţíván? Pochopitelně i tento výrobek má své nevýhody. 

Konkrétně sniţují hodinový výkon výroby a konečné pokládky, směs se velmi lepí 

ve strojích, dále se hůře čistí a je potřeba k tomu přizpůsobovat technologii [33].  

V České republice jsou tyto druhy vozovek státem uznané. Problémem však 

je neochota stavitelů měnit dosavadní technologii a postupy. Dále pak neochota investovat 

poněkud velké částky do proměny stávající technologie. Tomu se však nemůţe nikdo divit, 
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vzhledem k tomu, ţe stavitelé nemají jistotu v pokračování tohoto „trendu“ nových, 

ekologických metod. Řekneme si, ţe by investorům mohl pomoci stát nějakou podporou. 

Vinu tedy lze vidět i na straně státu a to za nedostatečné státní podpory, přitom takovýto 

krok by mohl ukončit neustálé zhoršování našich silnic. Skončily by téţ kaţdoroční opravy 

stejných úseků, které je dost nákladné a navíc se tím pouze oddaluje oprava celé vozovky. 

Tato technologie by mohla pomoci úsekům, které jsou dopravou velmi vytíţeny, například 

dálnice D1. Po pěti letech od poloţení nového asfaltu je velmi znát jeho opotřebení [27].  

Pouze velká pomoc od státu, a tím velké poptávky v automobilovém i ţelezničním 

průmyslu, mohou vytvořit podmínky pro fungující trh. Tím se pochopitelně zvýší i zájem 

investorů o tuto oblast. Ti logicky nebudou investovat do něčeho, co nemá jasnou 

perspektivu. Dokud tyto technologie nebudou stoprocentně vyuţívány, jejich náklady 

budou stále dost vysoké a nedojde k úsporám v takovém rozsahu, k jakému by dojít mohlo 

[28].  

Zajímavým příkladem můţe být také krok vlády v Kentucky v USA, která poslala 

21 školám 1 milionový grant na výstavbu bezpečných atletických a dětských hřišť 

z recyklované pryţe, coţ byl velmi dobrý krok pro seznámení veřejnosti s výhodami pryţe 

a zároveň o určitou propagaci [28]. 
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4 Zhodnocení odstranění pryţových odpadů 

4.1 Nedestruktivní zpracování opotřebených pneumatik 

Nedestruktivní zpracování pryţového odpadu částečně řeší problematiku jeho 

zhodnocení jako polymerního materiálu. Tyto způsoby jsou: přímá aplikace, primární 

zhodnocení a sekundární zhodnocení [20]. 

4.1.1 Přímá aplikace 

Tento způsob zhodnocení je pouţíván pouze jako doplněk ostatních způsobů 

zhodnocení a z hlediska ekonomického má celkem zanedbatelný význam.  

Přímá aplikace je zaměřena na pouţití opotřebených pneumatik k ochraně 

nebezpečných úseků komunikací a mostních podpěr, dále různé pruţné podloţky 

pro uloţení nebo skládání těţkých břemen. Pouţívá se také na obrubníky a přenosné 

podstavce vyplněné betonem aj. [28]. 

4.1.2 Primární zhodnocení 

Pojmem primárního zhodnocení pryţového odpadu je vymezeno jeho vyuţití 

ve stejném výrobku. U pryţových výrobků je to moţné, kdyţ se část opotřebovaného 

výrovku a vyřazeného výrobku zabuduje do výrobku nového, nebo renovovaného, nebo 

kdyţ se nedegradovaný pryţový odpad po mechanickém rozmělnění stane součástí nového 

pryţového výrobku [28].  

U pneumatik spočívá primární zhodnocení například v protektorování opotřebených 

pneumatik. Nebo v přípravku pryţové moučky do kaučukových směsí a termoplastických 

elastomerů. Protektorování jsem detailně zmiňovala výše. Zkráceně je to tedy způsob, kdy 

se oddaluje nutnost se zabývat odloţenými pneumatikami. Pneumatika se protektoruje, aby 

bylo moţné ji dále pouţívat. Dále pryţová moučka. Směsi s tímto přípravkem se, na rozdíl 

od základních směsí, vyznačují větší plasticitou a zlepšují u vulkanizátu odolnost proti 

prolamování, tzn. větší odolnost proti porušení při opakovaném ohybu [23]. 
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4.1.3 Sekundární zhodnocení 

Sekundární zhodnocení se vyuţívá pro defektní a silně degradované pneumatiky 

a ostatní odpadové pryţe za účelem materiálového vyuţití. Nejrozšířenějším způsobem 

je vyuţívání pryţové drtě, granulátu nebo moučky v různých aplikacích, a to i mimo oblast 

gumárenského průmyslu – plnivo do asfaltových a betonových směsí v silničním 

stavitelství, přísada do povrchové úpravy sportovních hřišť.  

 

Obrázek č. 8: Pryţový granulát Zdroj: Renogum Zpracování pryţového odpadu [31]. 

Elastomer a asfalt tvoří velmi sloţitý systém, jehoţ vlastnosti jsou dány řadou 

různých faktorů, např. druhem elastomeru, druhem asfaltu, druhem směsi, dokonalostí 

rozptýlení elastomeru v asfaltu nebo podmínkami při přípravě směsi [28].  

Přípravkem elastomeru je moţné přeměňovat u asfaltu teplotu měknutí, zmenšit 

penetraci, nebo teplotní citlivost a to bez změny lepivosti směsi. Dále se můţe zvýšit 

přilnavost povrchu nebo zvětšit odolnost proti stárnutí vlivem slunečního záření a mrazu, 

apod. pro zajištění těchto kladných vlastností je potřeba dodrţovat určitě podmínky, 

především teplotní, při technologickém postupu [28].  

Největším producentem výrobků z pryţového odpadu v ČR je firma Pragoelast, která 

ročně zpracovává aţ 3 200 t pryţového granulátu. Firma se zabývá výrobky, které 

se pouţívají jako tlumící elementy, tlumí vibrace aţ o 90 %.  
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Tyto výrobky mají velké uplatnění především v průmyslové oblasti pro útlum vibrací 

strojů, nebo v kolejové dopravě při tlumícím obloţení kolejí tzv. bokovnice. Další výrobky 

jsou například dlaţba a to včetně zámkové dlaţby v široké nabídce rozměru, barvy, a poté 

telekomunikační systémy pro pruţné uloţení kabelů, které splňují poţadavky 

na nevodivost a dlouhou ţivotnost. Do granulátu je v míchači dávkováno ekologické 

pojivo, tato směs je nalita do formy a slisována a to pod tlakem a při teplotě zhruba 

130° C. Některé z výrobků jsou následně upravovány na řezačce [17].  

Další moţností zhodnocení pryţového odpadu je depolymerace pryţové struktury. 

Tento proces se označuje jako regenerace pryţe. Je to depolymerační proces, při němţ 

se přerušují vazby v existující síti vulkanizátu nebo v řetězci polymeru, popřípadě v obou 

typech současně. Celkem jednoduchým procesem je regenerace pryţe na bází přírodního 

kaučuku po jejím zbobtnání působením tepla. Ostatní vulkanizáty se regenerují mnohem 

obtíţněji. Důvodem je to, ţe při působení tepla dochází k jejich tvrdnutí. Z toho důvodu 

proces regenerace musí probíhat za pomoci kombinovaného účinku chemikálií-

regeneračních přísad, tepla a mechanického namáhání. Všechny regenerační procesy 

vyţadují proměnu pryţového odpadu na drť a mechanické zpracování této drtě 

při regeneračním procesu. Obecně platí, ţe čím jemnější drť, tím je doba regenerace kratší 

a menší pracnost při rafinaci regenerát na válcích [28]. 

4.2 Destruktivní zpracování pryţových odpadů 

Destruktivní metody zpracování pryţového odpadu jsou postupy, při nichţ se mění 

chemické sloţení materiálu, popřípadě se štěpí makromolekuly polymeru za vzniku 

nízkomolekulárních produktů. Výsledkem takové destrukce makromolekul polymeru 

mohou být hodnotné chemické sloučeniny nebo energie, která se uvolňovala chemickou 

reakcí. Produkty destruktivních postupů zpracování druhotných surovin jsou dány 

chemickým sloţením materiálu a podmínkami technologického procesu. Destruktivní 

zpracování polymerního odpadu se realizuje řadou postupů, které vyplňují prostor, jenţ 

je vymezený na jedné straně produkcí surovin a na straně druhé produkcí energie. [1]. 
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Schéma nám znázorňuje  postupy destruktívního zpracování druhotných surovin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 3: Destruktivní zpracování polymerních odpadů Zdroj: ETEXT pryţový odpad [1]. 
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5 Závěr 

Myslím si, ţe kaţdý více či méně zainteresovaný člověk, ale i naprostý laik si dnes 

uvědomuje, jak je důleţité sledovat oblast ekologie ve všech podobách a formách. Hledat 

způsoby jak chránit surovinovou základnu, ale i ţivotní prostředí. Platí to samozřejmě i pro 

odpady vzniklé pouţitím pryţe v jakékoliv podobě. Jsme téměř povinni na poli 

technologickém, technickém a výzkumném dnes pokud uţ není pozdě, hledat způsoby 

šetrné likvidace odpadů s ohledem na ţivotní prostředí. Zároveň hledat způsoby případné 

recyklace a vyuţití ve všech moţných sférách kaţdodenního ţivota.  

Je téměř neproveditelné, aby za tuto problematiku nesl zodpovědnost jednotlivec. 

Podpora a účast státních institucí či státu jako takového na výzkumných programech, 

projektech znamenajících krok směrem vpřed v této oblasti, by měla být výrazná a cílená. 

Jsou určité moţnosti, které uţ byly ať jiţ v zahraničí či u nás odzkoušeny. Naráţí však 

na ekonomické bariéry, které se bez finanční účasti státu neobejdou. V současnosti 

vynakládá nemalé finanční prostředky na tyto programy Evropská unie a je naší povinností 

těchto zdrojů bezezbytku vyuţít. Jedině tak je moţné dosáhnout poţadovaného efektu 

v této problematice, která se s postupujícím časem stává oţehavějším problémem i pro 

silnější ekonomiky neţ je ta naše. Neměli bychom se proto bránit případné spolupráci 

s okolními státy, neboť tento problém likvidace pryţových odpadů a následně výroby 

recyklovatelných surovin, rozhodně přesahuje rámec našeho státu. 

Čím déle budeme odkládat zavádění nových technologií a způsoby recyklace, 

zpětného vyuţití druhotných surovin, tím větší můţe být problém. Přístup odpovědných 

lidí musí doznat zásadních změn, jedná se i o jejich problém, a pokud tu moţnost a moc 

mají, měli by jí vyuţít ve prospěch všech.  
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