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 1  Úvod 

 

U dosluhujících automobilů je patrný obdobný efekt vzniku odpadů, stejně jako u vět-

šiny lidské výrobní činnosti. Tyto odpady se následně stávají velkou zátěţí pro ţivotní pro-

středí, kterou je potřeba v současné době naléhavě řešit. Vozidlo s ukončenou ţivotností, jak 

je definováno Evropskou komisí, se v naší české legislativě označuje nevhodně pojmem „au-

tovrak“. Veškeré autovraky se řadí dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v národní legislati-

vě do kategorie nebezpečných odpadů s kódem 160104. Stále se ovšem objevují případy 

ignorující toto nařízení, kdy někteří lidé umoţňují (laxním přístupem, či neznalostí postupu) 

z vyslouţilých vozidel únik látek ohroţujících ţivotní prostředí. Důsledkem čehoţ také mo-

hou negativně ovlivňovat své zdraví, především ve formě chronických onemocnění a různých 

genetických poškození populace. Proto zde vznikla naléhavá  potřeba řešit odpovědným způ-

sobem šetrné odstraňování nebezpečných odpadů, které obsahovaly i látky nešetrné k přírodě. 

Riziko tohoto problému se ve vyspělých státech stále zvětšuje, neboť pořizovací schopnost 

jednotlivce přímo úměrně stoupá, coţ má za následek nárůst dopravní hustoty. To sebou při-

náší, větší míru nehodovosti a tím pádem nutnost řidiče si pořídit nový vůz nebo dosluhující 

původní vyměnit za nový. Tudíţ je třeba u tohoto odpadu efektivně eliminovat zátěţ ţivotní-

ho prostředí modernějšími technologiemi při zpracování a současně se vyrovnat s vyšším po-

čtem vozidel s ukončenou ţivotností. Na druhou stranu se jejich likvidací nezískává jen 

mnoţství vytěţeného šrotu, ale zároveň se vytváří uzavřené materiálové řetězce pro další dru-

hy materiálů a komponentů. Ty lze buď zpracovatelem dále prodávat formou náhradních dílů 

pro další vyuţití, nebo se postarat o jejich odbornou recyklaci. Situace je dnes u nás stále ne-

vhodně nastavena a technologie pro odborné zpracování jsou stále moc nákladné. Například 

plasty nebo sklo se vyplatí vozit po demontáţi z autovraku na skládku, neboť recyklace těchto 

materiálů je mnohem nákladnější, pokud je vůbec dostupná, neţ jejich skládkování. Tento 

problém je nutné urychleně vyřešit například dotačními tituly, protoţe nám evropská legisla-

tiva závazně předepisuje v horizontu roku 2015 recyklační kvótu u automobilů s ukončenou 

ţivotností 95%. To nebude moţné splnit, pokud nebudou dostupné zpracovatelské kapacity.  

http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/novy-zakon-o-odpadech-1-000-kc-za-popelnici-a-zakaz-igelitovych-tasek.aspx
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První samostatná pasáţ o likvidaci autovraků se dostala do zákona o odpadech 

s platností od 1.5. 2004. Od této doby je neustále měněna a doplňována. V současné době 

pracuje tým odborníků na nové verzi zákona o odpadech, která má vejít v platnost v závěru 

příštího roku. Největším problémem současné legislativy je, ţe se nepodařilo vzhledem k lo-

bistickým tlakům plně aplikovat závazná doporučení Evropské komise. Nejváţnějším pro-

blémem je nesystémové řešení financování likvidace autovraků s ukončenou ţivotností, 

protoţe pro tyto účely byly pouţity prostředky z ekologických poplatků při přihlášení staršího 

vozidla. Ve svém důsledku to znamená, ţe systém financuje místo výrobců jistá skupina po-

platníků, které to nepřísluší. Tím je zpochybněna zásada „kdo vyrábí, ten poškozuje a kdo 

poškozuje ten platí“. 
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2  Cíl práce 

 

Cílem diplomové práce je zdokonalit technologii odčerpávání nebezpečných kapalin 

z autovraků do té míry, aby nedocházelo k jejich únikům do zevního prostředí. Takovéto zaří-

zení srovnatelné se zahraničními systémy, by mělo být moţné vytvořit z dostupných tuzem-

ských technologických prvků, ale s mnohonásobně niţšími pořizovacími náklady. Podnět byl 

vyvolán nutností modernizovat demontáţní postupy v důsledku zpřísňujících se  poţadavků 

ze strany Ministerstva ţivotního prostředí jako jednu z podmínek nutnou pro obnovení povo-

lení potřebné k další činnosti. Současně jsme si uvědomili, ţe odčerpávání kapalin 

z autovraků je u nás nejslabším článkem celého systému zpracování. 
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 3  Metodika 

 

Před zpracováním mé diplomové práce bylo nejprve přistoupeno ke získání a shro-

máţdění všech potřebných podkladů souvisejících s daným tématem. Teoretické poznatky 

jsem pouţil především ze zdrojů, jakými byly tématické přednášky, odborná literatura, odbor-

né časopisy, internet, platná legislativa, firemní dokumentace a konzultace s vedoucím práce 

prof. Ing. Vladimírem Lapčíkem, CSc.  

Poté jsem přehledně uspořádal zjištěné teoretické a praktické informace do rozvrţe-

ných kapitol. Za úvodem navazuje kapitola zabývající se obecně nebezpečností látek, které 

autovraky obsahují. Další část práce je věnována související platné a připravované legislativě. 

Následně jsem se zajímal o strukturu zpracovatelských kapacit v Ústeckém kraji a recyklační 

technologie, coţ je dosud pro mnohé zpracovatele nevyjasněný směr, jakým by se měli vlast-

ně ubírat. V hlavní části práce se zabývám návrhem technologického řešení při zpracování 

autovraků, respektive odsávání jejich kapalin ve firmě AQUA SERVIS v Ţatci. Je zde porov-

náván dříve zavedený pracovní postup s dnes jiţ stávajícím zlepšeným provedením, jehoţ 

princip zde uvádím. Na závěr diplomové práce jsem rozhodl provést celé zhodnocení a vyvo-

dit doporučení. V přílohách uvádím některé podstatné materiály provozovny, tabulky a vlastní 

fotodokumentaci. Přílohy jsou zároveň uvedeny v digitální podobě. 
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 4  Nebezpečné látky v autovracích 

 

Během demontáţe se lze setkat s materiály obsahujícími nebezpečné látky, s kterými 

se musí odborně nakládat při manipulaci a přechovávání ve „skladech pro nebezpečné odpa-

dy“, (obr. 4.1 a 4.2) především ve vztahu k ochraně zdraví a ţivotního prostředí. Veškeré 

potřebné informace a pravidla se uvádějí v bezpečnostních listech, které se musí 

z bezpečnostního hlediska evidovat a které mi zároveň poslouţily jako zdroj [17]. 

 

1) Benzín (Super 95, Natural 95) 

Obsahuje nebezpečné látky: methanol, benzen a nízskovroucí benzínové frakce. 

Jedná se převáţně o pohonnou látku a typ rozpouštědla ropného původu, který je z ní získán 

destilací. 

 

Popis nebezpečnosti látky a protiopatření 

Nebezpečné jsou vysoké koncentrace výparů, které způsobují dráţdění očí, sliznic, bolesti 

hlavy a moţná je i ztráta vědomí. Všechny zápalné zdroje vedoucí ke vzniku jisker se musí 

odstavit. Nesmí se dostat do kanalizací, vod a půdy. Místo úniku se musí utěsnit, zastříkat 

hasicí pěnou a odčerpat pomocí savého materiálu jako je písek, piliny nebo sorbentní pro-

středky. Poté dle předpisů dopravit na povolenou skládku nebo zapálit. Představuje akutní 

toxicitu pro vodní organismy (ryby, řasy), zároveň je to látka silně ohroţující vodu (tekuté 

uhlovodíky nevylévat do kanálů a vod), vzduch (ztráty při odpařování, pokud moţno udrţo-

vat na nízké úrovni), půdu (uhlovodíky nerozlévat a nenechat vniknout do půdy), látka nesmí 

být pouţita jako rozpouštědlo. V případě havárie přivolat jednotku protiolejového nasazení.  

 

2) Motorová nafta 

Obsahuje nebezpečné látky: oxid uhelnatý a saze, především při hoření a absenci kyslíku. 

Podobně jako u benzínu se i u nafty jedná o typ pohonné hmoty, která místně odmašťuje. Její 

sloţení je tvořeno sloţitou směsí uhlovodíků. 
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Popis nebezpečnosti látky a protiopatření 

Motorová nafta má karcinogenní účinky, při poţití poškozuje plíce, zároveň dráţdí pokoţku 

nebo oči, výpary mohou způsobit narkotické stavy, bolesti hlavy a zaţívacího traktu. Má 

škodlivý vliv na půdu a vodu, způsobuje jejich kontaminaci. Při úniku se musí provést imobi-

lizace pomocí technických bariér, a tak zabránit dalšímu průniku do okolí. Nafta má malou 

rozpustnost ve vodě a je těţce odbouratelná. Na vodní hladině vytváří neprostupnou vrstvu 

zabraňující přísunu kyslíku. K likvidaci pouţité sorbety se následně spálí ve spalovnách 

k tomu určených. 

 

3) Kyselina sírová 

Je to velmi silná a nebezpečná ţíravina, reaguje kromě ţeleza a mědi se všemi ostatními ko-

vy. V našem oboru se s ní můţeme setkat převáţně u olověných akumulátorů, v kterých 

představuje roztok přenášející elektrický proud tzv. elektrolyt. 

 

Popis nebezpečnosti látky a protiopatření 

Tato látka je nebezpečná hlavně svými silnými leptavými účinky, které způsobují váţná po-

ranění očí, kůţe a dýchacích cest. Při úniku na prostranství musíme lokalizovat kontamino-

vaný prostor bariérami. Zamezit úniku do kanalizace a vodních toků, pokud k tomu dojde 

zavolat policii a hasiče. Při případném úniku vznikají ve vodě ţíravé směsi, při styku s kovy 

se uvolňuje vodík, který můţe výbušné směsi se vzduchem tvořit. Kyselina se musí odčerpat 

nebo sorbovat např. pískem, zbytky sebrané do vhodných obalů je nutné asanovat. Po neutra-

lizaci nepouţívat koncentrované alkálie, dochází k bouřlivým exotermním reakcím. Akutní 

toxicita je hlavně pro vodní organismy (ryby, řasy). 

 

4) Hydraulický a převodový olej 

Chemická charakteristika: ropný rafinát 

Minerální oleje všeobecně slouţí především jako mazivo, chladící, plnící nebo čistící prvek 

v hydraulických zařízeních např. u zemědělských strojů [15]. 

 

Popis nebezpečnosti látky a protiopatření 

Při úniku do povrchových vod, odvodňovací sítě nebo do podloţí informovat příslušné úřa-

dy. Vytékající kapalina se nezahradí zeminou. Olej je pouze částečně biologicky rozloţitelný. 
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Ohroţuje vodu, z které ho nelze eliminovat mechanicky. Ve vodě se látka sama prakticky 

nerozpustí a při proniknutí do podzemních vod hrozí znehodnocení pitné vody. Zabránit čas-

tému dlouhodobému kontaktu s pokoţkou, případně pouţít osobní ochranné prostředky, dbát 

na očištění pokoţky. Kapalinami nasáklé oděvy se musí bezodkladně odloţit, nesmí se, po-

kud moţno, vdechovat olejové páry. Při rozlití,vytečení pouţijeme vhodný absorbční přípra-

vek např. vapex. Ve spojení s vodou je látka kluzká. 

 

5) Motorový olej 

Chemická charakteristika: vysoce rafinovaný minerální olej a aditiva 

 

Popis nebezpečnosti látky a protiopatření 

Produkt se nesmí dostat do odpadů, kanalizací a vod. Odstraňuje se pomocí vázacího materi-

álu jako ropný produkt. Při zacházení v souladu s účelem pouţití a při řádné likvidaci nemá 

ţádný škodlivý vliv na ţivotní prostředí. Kapalina není rozpustná ve vodě a je netěkavá. Není 

zcela biologicky odbouratelná, přirozeně se však odbourává. 

 

6) Chladící kapalina (FRIDEX) 

Chemická charakteristika: směs ethanolu a ethylenglykolu s vodou 

Má převáţně ochrannou úlohu chladícího systému před korozí, zamezuje přehřívání a růz-

ným poškozením mrazem. 

 

Popis nebezpečnosti látky a protiopatření 

Látka je zdraví škodlivá při poţití a hrozí nebezpečí vstřebávání kůţí, můţe vyvolat ztrátu 

vědomí, poškození nervového systému, také smrt. Je nutné, aby jí nebyly kontaminovány 

povrchové, podzemní vody a půda. Pokud by se tato kapalina rozlila, posypává se absorpč-

ními prostředky např. písek, piliny. Ty se spalují ve spalovnách průmyslových odpadů. Ve 

vodě je neomezeně rozpustná, toxická na půdní a vodní organismy. 

 

7) Brzdová kapalina 

Chemická charakteristika: směs ployglykolů, glykoleterborátu a inhibitorů koroze 
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Popis nebezpečnosti látky a protiopatření 

Kapalina je nebezpečností řazena mezi dráţdivé přípravky. Při vniknutí do očí můţe váţně 

poškodit zrak, zároveň se jedná o hořlavou látku. Při manipulaci je povinnost pouţívat 

ochranné rukavice. Pro ochranu ţivotního prostředí se (ve vodě rozpustná) látka nesmí dostat 

do povrchových, podzemních vod a půdy. Vapex pouţít jako nejvhodnější absorbční látku 

k eliminaci rozšiřování a následně nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů. 

 

8) Azbest 

Typ minerálu vláknité struktury patřící do skupiny křemičitanů. Do doby zákazu byl doplň-

kovým prvkem stavebních materiálů, u starších automobilů se objevoval v brzdových destič-

kách a obloţeních. 

 

Popis nebezpečnosti látky a protiopatření 

Azbest se skládá z drobných vláknitých částic, které se ze vzduchu dostávají do plic. Jako 

karcinogen v nich přímo ohroţuje plicní sklípky, čímţ můţe vyvolat zanášení a zjizvení plic, 

v horším případě rakovinové onemocnění. V současnosti je u nás pouţívání azbestu zákonem 

zakázáno. Dříve byl azbest hojně vyuţíván jako stavební materiál. Problémem je jeho likvi-

dace, kde současné technologie naopak zvyšují jeho uvolňování do ovzduší. Při práci je nut-

né pouţívat ochranné respirační vybavení [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Obr. 4.2 Nádoby určené pro odsáté kapaliny z autovraků 

    Obr. 4.1 Vstup do skladu nebezpečných odpadů 
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 5  Legislativa týkající se autovraků 

 

Stávající legislativa pro nakládání s autovraky pracuje především se dvěma rozhodují-

cími právními normami. Jednou z nich je zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a druhou zákon 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 56/2001 Sb., který je úzce 

spjat s likvidací autovraků. Podrobnosti jsou upřesněny ve vyhlášce Ministerstva ţivotního 

prostředí č. 352/2008 Sb. Tyto normativy mají především zajistit povinnost nakládat 

s autovraky zodpovědným způsobem ze strany ochrany ţivotního prostředí, ale také 

k zajištění podmínek trvale udrţitelného rozvoje. 

 

   5.1   Předpisy Evropské komise 

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 byly učiněny výrazné změny 

v našem legislativním náhledu na ţivotní prostředí. Především v postupném upřesňování 

a sladění základních definic mezi námi a EU, v rámci novely zákona o odpadech a vyhlášky 

o podrobnostech nakládání s autovraky. Tímto krokem začaly naše právní normy vyhovovat 

poţadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2000/53/ES, o vozi-

dlech s ukončenou ţivotností. Jde o „základní předpis“ stanovující: nakládání s autovraky, 

prevenci, energetické a materiálové vyuţití, aţ po zneškodnění. Evropské orgány pro tyto 

záleţitosti tak mohou kontrolovat a zároveň vyvíjet nátlak na příslušná ministerstva jednotli-

vých států unie odpovídající za danou problematiku, z důvodu jejich nedostatečného nebo 

laxního přístupu [5]. 

 

Úplné znění základních právních předpisů: 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou ţivotností ze 

 dne 18. 9. 2000 a její dodatky vydané formou Rozhodnutí Komise Evropských společenství. 

- Rozhodnutí Komise Evropských společenství [7]. 

 

   5.2   Související platné předpisy v České republice 

Z důvodu častých novelizačních změn nelze dlouhodobě kompletně sestavit ucelený 

přehled všech našich právních předpisů.  Přesto zde uvádím seznam aktuelních legislativních 

norem týkajících se vozidel s ukončenou ţivotností. 



 

    

 - 18 - 

 

Úplné znění základních právních předpisů: 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

  pozdějších předpisů 

- Nařízení č. 197/2004 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, s platností na 

  deset let 

- Vyhláška č. 381/2001 Sb., stanovující Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, která   

  se mění novelou vyhlášky č. 168/2007 Sb. a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

  dovozu a tranzitu 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších  

  předpisů, která se mění novelou vyhlášky č. 352/2008 Sb. 

 

Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech: 

Tento dokument se neustále mění a upravuje (od roku 2001 byl jiţ 26krát novelizo-

ván), především díky poţadavkům Evropské unie a časté obměně českého politického spektra, 

tím i vedení Ministerstva ţivotního prostředí. Důvodem proč zákon vznikl, je mít ustanovení 

potřebné pro soulad s Evropskou unií a nastavení pravidel pro předcházení vzniku odpadů, 

včetně jejich odborného nakládání za účelem ochrany ţivotního prostředí. U tohoto zákona 

lze zmínit jeho paragrafy vztahující se ke sběru a zpracování autovraků, těmi jsou: § 37a – 

povinnosti při nakládání s autovraky, § 37b - povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců, § 

37c - povinnosti provozovatelů zařízení ke sběru autovraků, § 37d - povinnosti zpracovatelů 

autovraků [8]. 

 

Vyhláška č. 352/2008 Sb.o podrobnostech nakládání s odpady: 

Tato vyhláška řeší problematiku technologií u zařízení určených k likvidaci autovraků ve své 

druhé příloze [9]. 
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Příloha č. 2 

Technické poţadavky na nakládání s autovraky a na zařízení k nakládání s autovraky 

1. Podmínky pro skladování autovraků a poţadavky na zařízení ke sběru autovraků 

1.1. Místo k přejímce autovraků a místo pro soustřeďování autovraků před jejich přepravou 

do zařízení ke zpracování musí být vybavena: 

a)  

plochou zajišťující, bezpečnost před ohroţením a znečištěním povrchových nebo pod-

zemních vod 

b)  

zařízením ke zjištění hmotnosti autovraku 

c)  

pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zařízením 

pro odstranění uniklých kapalin, shromaţďovacími prostředky pro vznikající odpady 

d)  

zařízením umoţňujícím přemísťování jiţ nepojízdných autovraků. 

1.2. Při nakládání s autovraky v zařízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (jako např. 

olejů, paliva, náplně chladícího, brzdového systému a klimatizace). Při skladování autovraků 

nesmí být autovraky vršeny na sebe, pokud nejsou umístěny ve stojanech, a nesmějí být skla-

dovány v poloze na boku nebo na střeše. 

2. Poţadavky na zařízení ke zpracování autovraků a na zpracování autovraků 

2.1. Poţadavky na prostory a vybavení: 

2.1.2.   Místa k přejímání, skladování autovraků, zpracování autovraků, shromaţďování odpa-

dů a skladování materiálů a součástí k opětovnému pouţití musí být zřetelně označena a musí 

umoţnit, aby v zařízení mohly být prováděny následující činnosti: 



 

    

 - 20 - 

 

a)  

příjem autovraků, zjištění jejich hmotnosti a provádění příslušných záznamů a vedení 

evidence 

b)  

skladování autovraků a jejich částí zbavených škodlivin 

c)  

odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků 

d)  

skladování autovraků a jejich částí bez materiálů a součástek obsahujících škodliviny 

uvedené v čl. 2.2.2.2. 

e)  

demontáţ 

f)  

skladování částí vozidel, které lze opětovně pouţít a které neobsahují ţádné kapaliny 

g)  

skladování částí vozidel, které lze opětovně pouţít a které obsahují kapaliny 

h)  

skladování odpadů určených k vyuţití nebo k odstranění 

i)  

skladování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování 

2.1.3.   Místa ke zpracování autovraků musí být vybavena 

a)  

plochou zajišťující, bezpečnost před ohroţením a znečištěním povrchových nebo pod-

zemních vod 

b)  

pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zařízením 

pro odstranění uniklých kapalin a shromaţďovacími prostředky, které odpovídají 

vznikajícím odpadům, materiálům a částem k opětovnému vyuţití a případně dalšími 

zařízeními k úpravě odpadů 
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c)  

zařízením k jímání nebo čištění odpadních vod včetně sráţkových v souladu s vodním 

zákonem 

d)  

skladovacími prostory pro pouţité pneumatiky, zabezpečené proti poţáru; skladovými 

prostory pro jednotlivé demontované části autovraků včetně částí znečištěných olejem 

e)  

příslušnými shromaţďovacími prostředky pro oddělené shromaţďování vymontova-

ných materiálů a částí (akumulátory, filtry, kondenzátory obsahující PCB/PCT), pro-

vozní náplně (palivo, motorový olej, olej z převodovky, olej z hydrauliky, chladící 

kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému) a ja-

kékoliv další kapaliny obsaţené v autovraku 

f)  

zařízením ke zjištění hmotnosti, pokud osoba oprávněná neprovozuje současně zaříze-

ní ke sběru autovraků 

2.2. Poţadavky na zpracování autovraků 

2.2.1.   Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků. 

Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků se provádí tak, 

aby byly odděleně shromaţďovány všechny kapaliny, náplně a nebezpečné části. Chladící 

prostředky klimatizace se vypouští pomocí uzavřeného systému. Při vypouštění kapalin ze 

všech systémů autovraku se musí dosáhnout stavu, kdy kapalina jiţ neodkapává. 

2.2.2.     Demontáţ autovraku. 

2.2.2.1.  Mechanické zničení identifikačního čísla vybraného autovralu (VIN) a zaznamenání 

tohoto úkonu do provozního deníku. 

2.2.2.2.  Části a materiály obsahující škodliviny, které musí být při zpracování z vybraných 

autovraků odstraněny přednostně: 
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a)  

baterie a nádrţe na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn 

b)  

potenciálně výbušné součásti (např. airbagy), pokud je nelze deaktivovat 

c)  

provozní náplně (palivo, motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hyd-

rauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního 

systému) a jakékoliv další kapaliny obsaţené ve vybraném autovraku, pokud nebudou 

nutné pro opětovné pouţití příslušných částí 

d)  

všechny součásti obsahující rtuť (je-li to technicky proveditelné) 

2.2.2.3. Části a součásti k opětovnému pouţití (katalyzátor; pneumatiky; velké části plastu, 

například nárazník, přístrojová deska, kryty kol; kovové části obsahující měď, hliník, hořčík; 

sklo), jestliţe není moţno je oddělit při drcení a účinně vyuţít jako materiály, musí být z au-

tovraku přednostně odstraněny. 
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 6  Struktura zpracovatelských kapacit v Ústeckém kraji 

 

   6.1   Plán odpadového hospodářství 

Ústecký kraj, do něhoţ spadáme, má povinnost zpracovávat Plán odpadového hospo-

dářství  (POH) České republiky podle zákona § 41 č. 185/2001 Sb. a to tak, ţe vytváří su-

marizaci dat z podnikových Plánů odpadového hospodářství a přenáší ho na Ministerstvo 

ţivotního prostředí, které vytváří státní POH na 5 aţ 10 let. To tak postupně sestavuje legisla-

tivní podmínky pro efektivní nakládání s odpady. 

 

Nařízení č. 197/2004 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky: 

Plán odpadového hospodářství je zaloţen na principech trvale udrţitelného rozvoje. Stanovuje 

tak cíle a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky. Vychází z něj také plány 

odpadového hospodářství krajů. Plán odpadového hospodářství se zpracovává na dobu deseti 

let [6]. 

 

   6.2   Kontrolní segment 

Kontrolní segment pro dodrţování stanovených regulí u nás představuje Česká inspek-

ce ţivotního prostředí (ČIŢP), která má k jejich případnému vymáhání potřebné pravomoci. 

Ukládat sankce za porušení zákona mohou kromě České obchodní inspekce i další správní 

orgány. Kontrolám České inspekce ţivotního prostředí podléhají provozovny se statutem au-

tovrakovišť, ale také autoopravny a autobazary, kde jsou vraky uskladněny. Cílem je přede-

vším získat přehled o způsobu podnikání kontrolovaných subjektů při nakládání s autovraky, 

o plnění povinností při nakládání s autovraky ve vazbě na platnou legislativu a monitorovat 

úroveň zabezpečení autovrakovišť s ohledem na ţivotní prostředí [10]. Pokud není dodrţen 

zákon § 66 č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud není plněn řádný způsob 

nakládání s autovraky, můţe být osobě podnikající fyzické nebo právnické udělena finanční 

pokuta ve výši aţ 50 000 Kč. Výši sankce stanovuje závaţnost ohroţení ţivotního prostředí 

nebo k míře jeho ohroţení. 
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   6.3   Zpracovatelská zařízení 

 

V současnosti tzn. k datu 1.3. 2011 je v celé České republice 368 registrovaných, ak-

tivních zpracovatelských zařízení registrovaných v MA ISOH. Je paradoxem, ţe v rámci celé 

České republiky je krajskými úřady registrováno 560 vydaných povolení ke sběru a zpraco-

vání autovraků a všichni mají ze zákona č. 185/2001 povinnost registrovat se v MA ISOH. 

Ústecký kraj eviduje z toho počtu 21 zpracovatelských zařízení, které mají zároveň souhlas 

krajského úřadu udělovat potvrzení o převzetí autovraku dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

[11]. 

 

Zpracovatelské firmy Ústeckého kraje: 

(základní data jsem pouţil z veřejného přehledu zařízení MA ISOH) 

1. 

Název firmy: GENOVA spol. s.r.o.   

         

Adresa: Dráţní, Ústí nad Labem, 400 01   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů. Můţe   

  vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 
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2. 

Název firmy: Ing. Jiří Racek - Ekologické zpracování autovraků   

         

Adresa: Obchodní ul., areál ECORUIN, Most, 434 41   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů. Můţe   

  vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

3. 

Název firmy: Klášterecké sluţby s.r.o.   

         

Adresa: Vernéřov 902 – 905, Klášterec nad Ohří, 431 51   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr, výkup a demontáţ automobilů. Můţe vydávat 

  potvrzení o převzetí vozidla. 

4. 

Název firmy: Pavel Švamberg   

         

Adresa: Chomutovská 553, Klášterec nad Ohří, 431 51   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů. Můţe   

  vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

5. 

Název firmy: DEMAS, s.r.o.   

         

Adresa: Spořická 481, Spořice, 431 01   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Můţe vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 
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6. 

Název firmy: Elektrošrot a.s. – provozovna Hudcovská výšina 175   

         

Adresa: Hudcovská výšina 175, Teplice, 415 01   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Můţe vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

   

7. 

Název firmy: Stanislav Mazan   

         

Adresa: K Vápence 448, Teplice, 415 01   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů. Můţe   

  vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

8. 

Název firmy: VODOTEST, s.r.o.   

         

Adresa: Vichostická 457, Vroutek, 439 82   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů  

  a jiných automobilů. Můţe vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

9. 

Název firmy: Kovošrot GROUP CZ a.s.   

         

Adresa: Beethovenova ul., Chomutov, 430 28   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Můţe vydávat potvrzení o převzetí vozidla.  
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10. 

Název firmy: Kovošrot GROUP CZ a.s.   

         

Adresa: Janečkova 221, Litvínov, 436 01   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Můţe vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

   

11. 

Název firmy: Kovošrot GROUP CZ a.s.   

         

Adresa: Papírenská 604/3, Děčín, 405 02   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Můţe vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

   

12. 

Název firmy: AUTO – EXTRA spol. s.r.o.   

         

Adresa: Malšovice 1, Děčín, 405 02   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů. Můţe   

  vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

13. 

Název firmy: Antonín Spurný   

         

Adresa: Papírenská 604, Děčín 5, 405 36   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr, výkup a demontáţ automobilů. Můţe vydávat 

  potvrzení o převzetí vozidla. 
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14. 

Název firmy: Antonín Spurný   

         

Adresa: Křiţíkova 545/9, Krásná Lípa, 407 46   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů. Můţe   

  vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

15. 

Název firmy: Ing. Boris Košťák – AQUA SERVIS   

         

Adresa: Osvoboditelů 1156, Ţatec, 438 01 

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů  

  a jiných automobilů. Můţe vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

16. 

Název firmy: Arega s.r.o.   

         

Adresa: Rokelská 1858, Kadaň, 432 01   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů. Můţe   

  vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

17. 

Název firmy: HAZO spol. s.r.o.   

         

Adresa: Pokáply 102, Terezín – Pokáply, 411 55   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů. Můţe   

  vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 
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18. 

Název firmy: ZÁBOREC spol. s.r.o.   

         

Adresa: Libčeves 42, Libčeves, 439 26    

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů. Můţe   

  vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

19. 

Název firmy: A.G. Service s.r.o.   

         

Adresa: Hřbitovní 255, Číţkovice, 411 12   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů. Můţe   

  vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

20. 

Název firmy: FUTURA NOSTRA s.r.o. - provozovna   

         

Adresa: Karlínská 1839, Varnsdorf, 407 47   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr, výkup a demontáţ automobilů. Můţe vydávat 

  potvrzení o převzetí vozidla. 

21. 

Název firmy: Jaroslav Korous   

         

Adresa: Panenský Týnec 5, Panenský Týnec, 439 05   

          

Kraj:  Ústecký kraj       

          

Činnost: Má povolení pro sběr a demontáţ osobních a nákladních automobilů. Můţe   

  vydávat potvrzení o převzetí vozidla. 

Zdroj: [11] 
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 7  Typy recyklačních technologií 

 

Ekologická likvidace vyslouţilých vozidel je v dnešní době rozhodně důleţitou sluţ-

bou. Autovraky znečišťují ţivotní prostředí a většinou i obtěţují okolí a zároveň představují 

v přírodě jistou estetickou zátěţ. Ekologicky zlikvidovat vyslouţilé auto se rozhodně vyplatí. 

Pokud bychom nepojízdný vůz odstavili někde v lese, hrozila by nám případná pokuta dvacet 

tisíc korun. Bohuţel i takové případy se objevují po celé naší zemi. Majitelé nepojízdných 

vozidel mnohdy ani nevědí, jak mají postupovat. Stačí pořádně otevřít oči a sledovat zahrady 

nebo skryté části areálů místních obyvatel (na kterých stojí staré vozy) při jejich nezodpověd-

ném počínání vůči nám ostatním, kteří zde také ţijme. Princip je jednoduchý. Stejně ja-

ko třídíme odpad a do barevných nádob vyhazujeme papír nebo sklo, tak při ekologické 

likvidaci vyslouţilého auta zaměstnanci licencované firmy odborně a zdarma kompletní vozi-

dlo rozeberou na jednotlivé díly a „suroviny“. V autě se kromě skla a plastů nacházejí 

i barevné kovy, které se rovněţ recyklují. Postup, který se při tomto způsobu likvidace dodr-

ţuje, musí být bezpečný a nesmí ohrozit ţivotní prostředí [1] [12]. 

Samotná recyklační technologie se dělí na dva typy, pomocí tzv. šrédru a nebo ruční 

demontáţe na stacionárních linkách. První způsob znamená lisování a drcení autovraku 

(obr. 7.1) za předpokladu, ţe je kompletně zbaven všech kapalin, včetně akumulátoru 

pro oddělenou recyklaci. Rozdrcený materiál se magneticky roztřídí (včetně ručního dotřídě-

ní) na kovový a nekovový materiál. Dalším výstupním krokem ze šrédru a mlýnu jsou ocelové 

sbalky a neţelezné odpady. Pozitivum je ţelezná drť a její homogenita (vyuţívána je např. 

v hutích, jako chladící prostředek). Dalším kladem je moţnost touto technologií zpracovávat 

také kromě autovraků i další komodity s vysokým obsahem kovů. Negativem je určitá část 

nerecyklovatelného odpadu, kterého je vţdy více neţ demontovaného a ten se umisťuje na 

skládku ve formě lehké frakce, patřící mezi nebezpečný odpad. Podíl recyklovaných surovin 

je stanoven tzv. recyklačními kvótami, které stanovují jeho minimální hodnotu na 85%, zpra-

covávání lisováním a drcením ovšem vykazuje recyklovatelnost jen 65- 85%. Na našem úze-

mí se šrédry nachází v Kladně, České Lípě, Tlumačově a Bohumíně. Stejně tak jsou tyto lisy 

momentálně nerozšířenější způsob zpracování autovraků ve většině zemí na západ od našich  

http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/trideni-odpadu-kam-s-bioodpadem-bateriemi-nebo-napojovymi-kartony.aspx
http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/jak-jsme-na-tom-s-tridenim-odpadu-v-ceske-republice.aspx
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hranic. Přesto se k této metodě například Sdruţení zpracovatelů autovraků staví spíše skeptic-

ky a dává zatím přednost následující technologii.  

Druhý typ je zaloţen na postupném rozebírání vozidla a následné separaci vytěţených 

materiálů, (obr. 7.2) likvidaci nepouţitelných zbytků a samotné recyklaci vhodných materiá-

lových segmentů. To znamená, ţe výrazněji navyšuje čistota vypreparovaného materiálu. 

Takto je moţné určité nebezpečné látky z autovraku oddělit do více sloţek a sníţit tak půso-

bení nebezpečného odpadu jako celku. Během ruční demontáţe se dá snadněji ovlivnit zacho-

vání určitých dílů autovraku (kromě karosérie), které je moţné dále čistěji demontovat nebo 

prodat kvalifikovaným zákazníkům. Způsob, jakým je demontáţ toho typu prováděna, je vel-

mi energeticky a časově nákladný. Jedná se hlavně o lidský faktor, respektive zručnost a vý-

kon zařízení, které pracovníci pouţívají (Riedlová, 2005). V České republice je takto 

registrovaných demontáţních provozoven cca 560, včetně té naší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 7.1 Lisovací linka šrédrovacího mlýnu [13]                          Obr. 7.2 Ukázka ruční demontáţe autovraku 

 

   7.1   Materiálová struktura autovraku 

Podíváme-li se na dnešní automobil, potaţmo autovrak podrobněji, zjistíme, ţe se pod 

kovovým oplechováním nachází spoustu dalších materiálových komponentů jiného typu (obr. 

7.3). Výrobci se od doby prvních prototypů snaţí souběţně s pohodlím uţivatele zdokonalo-

vat také technické a bezpečnostní prvky vozu. Ten musí být v závislosti na rychlosti a niţší 

spotřebě například odlehčován. Bylo proto potřeba se zamyslet nad materiály (nebo nad tech-

nologickými metodami, jak tyto materiály získat), které by nahradily stávající pevnější, ale  
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v jistém ohledu svou váhou omezující, za materiál novější a splňující vícero kritérií. V tomto 

ohledu mám na mysli pro porovnání třeba plechový nárazník nahrazený plastovým. Vede to 

ovšem k rozdílnosti materiálového sloţení automobilu v závislosti na řadě faktorů. Během 

sběru a zpracování autovraků je potřeba brát ovšem v potaz také ovlivnění těchto faktorů ma-

jitelem vozidla. Vliv má stáří materiálů dovezeného autovraku, častou pouţitelnost materiálů 

nebo jejich občasná nekompletnost [3]. 

 

Těmito faktory jsou: 

- konstrukce vozu 

- o jaký typ vozidla se jedná 

- daný výrobce 

- stáří vozu 

 

Automobil je tvořen převáţně z litiny a oceli. Kvůli  nízké hmotnosti a lepší upravitel-

nosti jsou v současnosti stále více nahrazovány hliníkem, jeho slitinami (barevnými kovy) 

nebo plasty. Měď je pouţívána především pro svou vodivost v elektroinstalaci. Mosaz a sliti-

ny hliníky pro chladící systémy. 

Jiţ zmíněné plasty patří mezi materiál, z kterého je vyhotovena nebo sloţena cca ¼ ka-

roserie, včetně interiéru. Jejich výraznější podíl zastavil aţ nedostatek recyklačních kapacit. 

Přesto se jedná o recyklovatelný odpad. Další materiál, který automobil obsahuje po kovech 

a plastech je pryţ. Pryţ se nachází hlavně v pneumatikách, podláţkách, těsnících hadicích 

a jiných součástech. Sklo také nelze přehlédnout, při recyklaci je nutné rozlišovat speciální 

tvrzená, lepená nebo obyčejná skla. Vyuţitelnost dalších materiálů při recyklaci ovšem výraz-

ně klesá a jejich mizivý odbyt nutí situaci řešit jejich spalováním a skládkováním. Jedná se 

hlavně o dřevo, lepenku, papír, keramiku a kůţi (Riedlová, 2005). 

Co do podílu na váze a obsazenosti prostoru automobilu, je zde také potřeba zmínit 

poměrně důleţitý materiál a tím jsou veškeré provozní kapaliny (pohonné hmoty, oleje, chla-

dící a brzdová kapalina, mazací tuky). Jedná se o nebezpečný druh odpadů nesoucí riziko pro 

ţivotní prostředí (Boţek, Urban, Zemánek, 2003). 
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Obr.7.3 Příklad grafu materiálového sloţení vozu Škoda Felicia 1.3 L, 

který je momentálně často likvidovaným vozem (Drudil, 2004) 

 

   7.2   Vyuţití vzniklých odpadů 

Odpady lze materiálově vyuţít pomocí látek z nich získaných nebo jejich vlastností 

(coţ jsou druhotné suroviny) jako náhradu prvotních surovin [4]. Například u recyklace pne-

umatik se vyuţívá tzv. drtící linky oddělující kovový šrot (ve formě drátů) a gumového mate-

riálu. (taková linka se také nachází v Tušimicích u Kadaně, kam dopravuje pneumatiky naše 

firma, bohuţel jsou u těchto linek poměrně rozsáhlé deponie pneumatik před zpracováním, 

kde hrozí velké nebezpečí poţárů). Výsledným produktem je kaučuková drť, vyuţívaná jako 

plnivo do odhlučňovacích desek, gumový granulát vyuţívaný při pokládce povrchů vozovek, 

přísada do asfaltu, dlaţebních kostek nebo do desek u ţelezničních přejezdů. 

Energeticky se odpady pouţívají většinou jako paliva k získání energie. Kovový šrot je 

surovinou pro výrobu kovů a jejich slitin ve vysokých pecích. Nekovový materiál se odváţí 

do spaloven. 

 

Samotná recyklace u ekologické likvidace autovraků má vyuţití u materiálů, jakými jsou [2]: 

- náplně olejů v převodovkách, motorech, servořízeních a tlumičích, které lze znovu pouţít 

  pro výrobu topných a mazacích olejů 

- náplně vstřikovačů a chladicích systémů 

- katalyzátory, ze kterých se těţí platina a paladium 

- pneumatiky, dobré jako stavební materiálový doplněk nebo energetický zdroj 

- autobaterie, z kterých lze dále recyklovat olovo 
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- plasty s opakujícím se vyuţitím 

- pryţe, také jako zdroj energie nebo těsnění 

- sklo, můţe být opětovně recyklováno, nebo pouţít jako stavební materiál 

- tzv. barevné i nebarevné kovy (zpětně vyuţívané pro výrobu nových a kvalitních kovů  

  tavbou) 
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 8  Návrh technologie pro sběr a zpracování autovraků ve firmě  

     Aqua Servis v Ţatci 

 

Samotná likvidační činnost je prováděna v provozovně nacházející se ve městě Ţatec 

v Ústeckém kraji. Jsme malá, soukromá a pomalu rozvíjející se firma s názvem Aqua Servis, 

fungujeme od 25.6. 2004 a máme licenci určenou pro sběr a zpracování osobních 

a nákladních autovraků kategorií M1, N1, autobusů, zemědělských a stavebních strojů a mo-

tocyklů.  Zařízení je provozováno v souladu se schváleným provozním řádem. 

 

Základní informace o dotčeném zařízení: [16] 

Provozovatel – fyzická osoba: Ing. Boris Košťák – Aqua Servis, Měcholupy 187, 439 31 

Provozovna - místo podnikání: Osvoboditelů 1156, Ţatec, 438 01 

IČ: 114 58 658 

DIČ: CZ 450212086 

Telefon: 602 143 856, 415 210 856 

Web: http://autovraky-likvidace.webnode.cz/ 

 

Provozovna je především určena ke sběru a zpracování autovraků, likvidaci a odvozu vyslou-

ţilých strojů a technologických zařízení. Druhotnou činností je firma zaměřena na sběr sta-

rých olejů a olejových filtrů, autobaterií, dále pak na práci pod vodou a v nedýchatelném 

prostředí. 

 

Areál firmy je kapacitně přizpůsoben na maximální počet 45 osobních autovraků. Vý-

hodou je také fakt, ţe se na stavbě tohoto objektu v osmdesátých letech podílela armáda, která 

zde chtěla dekontaminovat vojenskou techniku v případě válečného konfliktu. Celá plocha je 

vybetonovaná a pod touto vrstvou se nachází nepropustná izolační folie. Také se zde nachází 

vlastní uzavřený kanalizační systém odpadních vod o kapacitě rezervoáru 20 m
3
 a vapol 

s kapacitou 2 m
3
, který je umístěn pod skladem hořlavin. Dle potřeby vše vyváţí smluvně 

zajištěná firma Marius Pedersen a.s. Do lapolu je sveden havarijní odpad olejů z dílen urče-

ných pro demontáţ a to pouze v havarijním případě. V halách se také nacházejí kontejnery  
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určené na roztřídění materiálu včetně nebezpečného, který byl vyjmut z jednotlivých autovra-

ků. Toto bude vyuţito pouze jako havarijní systém, protoţe tekuté odpady budou odsávány, 

eventuelně vypouštěny do nepropustných nádob a odtud okamţitě odsáty dle druhů do sudů 

ve skladu hořlavin [16]. 

 

Technologie a obsluha zařízení: 

Zařízení na sběr a zpracování autovraků je vybaveno běţným ručním a elektrickým 

nářadím pro demontáţ motorových vozidel, olejovým heverem o zdvihu 5 t do výše 1,5 m, 2 

vysokozdviţnými vozíky, 2 kompresory (jeden je napojen na rozvodnou síť tlakového vzdu-

chu do montáţních hal), svářecími soupravami, odsávačkou olejů, mycím stolkem na motory, 

pneumatickými utahováky. Instalováno je zdvihací zařízení (,,kočka“). Postupně bude tech-

nické zázemí dle potřeby doplňováno.Ve výbavě dílny jsou automatické zouvačky pneumatik 

na osobní a nákladní automobily. Nově byla pracoviště doplněna o pneumatické nůţky k roz-

stříhání vozidel po těţkých haváriích. 

Příjem autovraků je realizován v dílně označené na plánku jako viz. příloha č. 2. Vjezd 

do této dílny je 3 m vysoký a 3,2 m široký.V případě zpracování autobusu je nutné, před vjez-

dem do dílny nejprve oddělit střechu, coţ není neřešitelné [16]. 

 

   8.1   Popis pouţívaných technologických postupů do 31.12. 2009 

Jedním z prvotních záměrů a cílů na technickou vybavenost provozu firmy bylo, klást 

důraz na sníţení zátěţe vůči ţivotnímu prostředí blízkého města a okolí. Po zahájení činnosti 

byla samotná likvidace autovraků, včetně odsávání kapalin, vedena především k dodrţování 

maximální čistoty na pracovišti. Další nutnou podmínkou bylo pouţití technologií, které stači-

ly v té době k odborné likvidaci autovraku v rámci tehdejší legislativy. 

Kompletní postup při zpracování byl dříve vţdy započatý převzetím vozidla, při kte-

rém pověřený technik zkontroloval číslo karosérie VIN s velkým technickým průkazem 

a případnou plnou moc, pokud dovozce není vlastník vozidla. Následovalo vystavení dokladu 

o převzetí autovraku. Samotná vozidla s ukončenou ţivotností byla zatím umístěna mechanic-

ky vysokozdviţným vozíkem o nosnosti 2 t před odvozem k demontáţi na určenou plochu 

(obr. 8.1), která je zpevněná a zajištěna proti případným úkapům provozních kapalin. 

Z prostoru dvora byl autovrak odvezen do demontáţní haly určené k likvidaci vozidel, kde  
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došlo k odpojení, vyjmutí akumulátoru a následnému znehodnocení všech identifikátorů včet-

ně VINu. Tato hala byla vybavena kromě běţného demontáţního nářadí pro rozebírání moto-

rových vozidel i hydraulickým heverem. Veškerá činnost se prováděla v jedné hale a na 

jednom pracovišti, coţ výrazně zpomalovalo pracovní úkony. Na heveru bylo provedeno zba-

vení veškerých náplní výpustnými otvory nebo jejich proraţením, otvory se po vypuštění za-

slepily uzavíratelnou zátkou. Způsob proráţení byl ovšem vykonán pouze u plastových 

nádrţí, kde nehrozilo nebezpečí vzniku jiskry. Veškeré takto vypuštěné kapaliny z autovraku 

byly zachytávány do sběrných nádob a poté ručně přemisťovány do označených barelů, umís-

těných ve skladu hořlavých látek pro další vyuţití, recyklaci nebo odvoz. Takováto likvidace 

byla prováděna v souladu s bezpečnostními listy dané látky v souladu s danou legislativou 

a provozním řádem [16]. Pokud nebylo moţné po vypuštění autovrak okamţitě demontovat, 

byl uloţen na k tomu určenou odstavnou plochu. Zde se zabezpečil podloţením záchytnou 

miskou proti úniku zbylých kapalin. Poblíţ se také musí nacházet prostředky pro likvidaci 

nebezpečných ropných látek tj. VAPEX, koště, lopata a uzavíratelná nádoba na pouţitý sor-

bent. Pracovníci provedli demontáţ olejového filtru nad nepropustnou vanou z podlahových 

roštů a shromáţdili je ve skladu nebezpečných odpadů. V případě, ţe automobil obsahuje al-

ternativní plynový pohon, airbagy nebo klimatizaci, zajišťuje tuto sluţbu odborná firma na 

zavolání. Následovalo odstranění jeho zbylých součástí (skel, plastů, pneumatik, pryţí, světel, 

kabelů, čalounění a molitanů) a jejich jednotlivé uloţení do kontejnerů. Pokračuje se odvozem 

na určenou plochu, kde se provádí závěrečná demontáţ náprav od karoserií (obr. 8.2). Odstro-

jené plechové karosérie si  odváţí partnerská firma ŠrotWetzel k závěrečnému rozdrcení 

a roztavení, protoţe naše provozovna nedisponuje lisovacím zařízením. Demontáţ motorů se 

provádí v samostatné dílně za účelem roztřídění na ţelezné a neţelezné kovy. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

               Obr. 8.1 Vysokozdviţný vozík v provozu                  Obr. 8.2 Odstrojené karoserie připravené k odvozu 
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Po demontáţi autovraku se mohou dále vyuţitelné a vhodné díly prodat kvalifikova-

ným zájemcům k opětovnému pouţití. Nutno dodat, ţe karoserie není definována jako ná-

hradní díl, tudíţ s ní nelze dále obchodovat. 

       Odstrojené zbylé součásti z autovraků se začnou v příslušných kontejnerech postupně 

hromadit a pokud je nejsme sami schopni vyuţít nebo zlikvidovat, musíme je předat dle po-

třeby smluvně zajištěným a příslušným osobám, které s nimi odborně naloţí. Odpady, které 

nelze v současnosti dále recyklovat, jsou převáţeny na skládku. Tento problém se momentál-

ně týká hlavně plastů, které byly do konce loňského roku dále zpracovávány, ovšem ekono-

mická krize donutila plno těchto odběratelů k ukončení činnosti. 

 

Seznam odběratelů: 

Ţelezné kovy                                                ŠrotWetzel, Lovosice 

Barevné kovy                                               Arega s.r.o., Kadaň 

Nebezpečné odpady PEMMOL s.r.o.,         Marius Pedersen s.r.o., Ţatec 

Akumulátory                                                 Kovohutě Příbram, Příbram   

Pneumatiky                                                               GRG Investment a.s., Tušimice 

Ostatní odpad                                                            Skládka Vrbička s.r.o., Podbořany 

Sklo                                                               STANO obchodní společnost s.r.o., Bílina 

Kabely                                                           Fermet s.r.o., Chrást 

Molitanové výplně                                                     RPW s.r.o., Mimoň 

Vypouštění plynových nádrţí                       Jaroslav Paroha, Libočany 

Deaktivace aerbegů a odsávání klimatizací  Pavel Kára, Ţatec 

 

Výňatek z provozního řadu týkající se technologie zpracování [16] 

 

A/ vystaví potvrzení o převzetí autovraku viz příloha č. 4 

B/ zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla 

C/ zajistí vyjmutí nebezpečných náplní a součástí vozidla a jejich uloţení do odpadového  

     hospodářství (motorová nafta, benzín, motorový a převodový olej, chladící kapalina, 

     brzdová kapalina, akumulátory, tlumiče – jejich odvrtání a vylití, brzdové destičky a 

     brzdové pakny, výfukové katalyzátory a nádrţe na zkapalněný plyn) 
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D/ pokud nebude  moţná okamţitá demontáţ, zajistí uloţení autovraku na určenou odstavnou 

     plochu pro vozidla v přední části dvora , případně na zadní dvůr 

E/ při samotné demontáţi autovraku, zbaveného všech náplní, dodrţovat třídění odpadů 

F/ po ukončení demontáţe se zkontroluje třídění odpadů 

G/ zaznamená mnoţství a charakter odpadu určeného k dalšímu nakládání do evidence  

     odpadů 

Zkrácený technologický postup: 

- příjem a odstavení vozidla před zpracováním 

- vyjmutí všech provozních kapalin a jejich umístění do odpadového hospodářství, či jejich 

  další pouţití, vyjmutí akumulátorů 

- vytěţení všech pouţitelných náhradních dílů a agregátů 

- následné odstrojení vozidla (demontáţ skel, dveří, kapot a současně roztřídění odpadů dle 

  druhů 

- zapsání do provozního deníku 

L/ způsob skladování odpadů v zařízení: 

a) Nevyuţitelné agregáty (motory, nápravy…) budou demontovány odbornou firmou, uloţeny 

   do kontejnerů a následně realizovány k recyklaci. Na dvoře budou umístěny kontejnery na 

   třídění vytěţených materiálů označené na plánku jako č,12 (mnoţství kontejnerů dle 

   potřeby). 

b) Některé odpady, jako zaolejované hadry, olejové filtry atd. budou dočasně uloţeny 

   v plastových popelnicích na kolečkách.Vytěţené provozní kapaliny budou uskladněny ve 

   skladu hořlavin, označeném na plánku č. 21. Autobaterie budou uskladněny v místnosti pro 

   nebezpečné odpady na plánku č. 16. 

c) Nebezpečné odpady, budou zařazeny do odpadového hospodářství, evidovány a následně 

   předány oprávněným osobám dle uzavřených smluv. Pneumatiky, brzdové destičky, sklo, 

   plasty, autobaterie, olejové filtry, papírové filtry znečištěné oleji budou téţ dodány smluvně 

   zajištěným oprávněným osobám. 

d) Všechny odpady budou řádně označeny kódy a názvem odpadu. 
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Organizační zajištění provozu: 

Zařízení zaměstnává 7 pracovníků - 1 odpadový hospodář,  2 technici, 2 automechanici, 

                                                          2 pomocní dělníci 

Pozn.: V případě zvýšeného odběru  autovraků je moţné zvýšit počet zaměstnanců aţ na osm 

mechaniků, protoţe je moţná operativní úprava na čtyři pracoviště s denní kapacitou 8 – 10 

demontovaných autovraků. 

 

Pracovní doba je stanovena od 7:30 hod. do 16:00 hod. 

V sobotu a neděli na telefon 602 143 856, 415 210 856  

Pracovní přestávka bude stanovena od 11:30 hod. do 12:00 hod. 

 

Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie: 

Při práci musí být na pracovišti umístěn RHP práškový 1 ks, RHP vodní 1 ks (místnost č. 15) 

Hydrant je umístěn v místnosti č. 19. V místnosti č. 1 a v místnosti č. 20 budou vyvěšeny po-

ţární poplachové směrnice. Dále bude pouţit  sorbent a dřevěné piliny na ropné látky. Sor-

benty budou i v záchytných koších kanalizace. Po denním ukončení práce musí být pracoviště 

uklizeno (smeteny drobné úlomky a rez), místa s moţným úkapem ropných látek budou za-

bezpečena úkapovými vaničkami.  

V chodbě viz.plánek pod č. 1 je umístěna lékárnička a záznamník o úrazech.  

Pracovníci jsou průběţně vybaveni pracovními a ochrannými pomůckami potřebnými pro 

vykonávanou práci.  

 

Bezpečnost provozu a ochrana ţivotního prostředí a zdraví lidí: 

Pracovníci provádějící příjem a zpracování autovraků musí být pravidelně proškolováni 

z předpisů BOZP, řidičů vysokozdviţných vozíků a svářečů plamenem. 

Při přijetí pracovníka do zaměstnání bude proškolen o kategoriích odpadů a o místech usklad-

nění, způsobech zacházení s nimi, včetně havarijních opatření. 

Protoţe bude manipulováno s jedovatými látkami (typu etylenglykol), budou všichni pracov-

níci prokazatelně proškoleni fyzickou osobou odborně způsobilou o zásadách manipulace 

s konkrétními látkami, ochraně zdraví a způsobech první pomoci v případech jakékoliv neho-

dy v souvislosti s těmito jedy a to nejméně 1krát za rok. Evidence o těchto školeních  bude  
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uloţena po dobu nejméně 3 let. V chodbě č.1 budou vystavena písemná pravidla o bezpečnos-

ti, ochraně zdraví a ochraně ţivotního prostředí pří práci s uvedenými chemickými látkami 

a chemickými přípravky. 

Lékárnička je umístěna na východní stěně v chodbě č. 1. Vedle lékárničky jsou na stěně vyvě-

šeny podrobně rozpracované zásady první pomoci, které jsou přiloţeny jako příloha č. 5 pro-

vozního řádu. Lékárnička je standardně vybavena a doplněna o přípravky uvedené v 

bezpečnostních listech [17] pro jednotlivé  náplně autovraků. Jejich pouţití je specifikováno v 

pravidlech umístěných vedle lékárny a na konkrétních pracovištích, kde se s látkami naklá-

dá.Ve skladu č. 16, kde budou umístěny autobaterie,budou vyvěšeny instrukce jak se zachovat 

při potřísnění kyselinami. Bude zde umístěna nádoba s oplachovou vodou a uhličitan vápena-

tý k neutralizaci případného úniku kyseliny. 

 

Pracoviště budou zaměstnanci uklízet kaţdý den při ukončení práce, při ukončení likvidace 

vozidla provedou i materiálový úklid pracoviště. Znečištěné sorbety, piliny, pouţité hadry 

a znehodnocené rukavice odloţí do speciální, k tomu určené nádoby. Pro bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců budou zaměstnanci vybaveni předepsanými pracovními a ochrannými pomůc-

kami. 

 

Analýza kladů a nedostatků z technologického hlediska a z hlediska vlivů na ţivotní prostředí 

Analýzou systému sběru a zpracování autovraků jsem vyhledal nejslabší články tech-

nologického procesu zpracování autovraků. Jako relativně nejrizikovější se vyčlenila fáze 

odčerpávání kapalin z automobilů. Jejich vypouštěním na zdviţeném heveru docházelo velmi 

často k únikům mimo nastavené sběrné nádoby. U olejů při sníţení intenzity výtoku došlo 

k vertikálnímu posunu slábnoucího praménku a úniku mimo nastavenou nádobu. Tentýţ pro-

blém se objevoval při vypouštění chladicích kapalin ještě navíc s tím, ţe velmi často docháze-

lo k rozstřiku FRIDEXU o části motoru nebo řídícího modulu autovraku. Při hledání řešení 

tohoto problému jsem narazil na informační leták rakouské firmy SEDA, která dodává na trh 

kompletní zařízení k odsávání autovraků. Byl jsem se na toto zařízení podívat v Rakousku, 

nadchlo mě to a ihned jsme zahájili jednání o poskytnutí dotace z Evropské unie v hodnotě 

90% nákladů. Bohuţel po devíti měsících nám bylo sděleno, ţe jsme nebyli vybrání, protoţe 
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prioritu dostaly skládky a bioplynové stanice. Protoţe jsem měl nastudován princip bezpečné-

ho odsávání, začal jsem hledat na tuzemském trhu moţné náhradní řešení. Do hledáčku mi 

padla dojící aparatura DZ 100, která téţ pracuje s podtlakem 9 barů. Poté jsem si rozvrhl 

a nakreslil, jak by to mohlo fungovat. Po instalaci byl výsledek nad mé očekávání velmi dobrý 

a hlavně mnohem levnější. Rakouský model měl stát asi 1.3 milionu Kč a naše firma celé od-

sávací zařízení pořídila za 45 tisíc Kč. K tomu bylo nutné zakoupit originální a patentovanou 

vrtací soupravu na benzínové nádrţe od firmy SEDA za 180 tisíc Kč. 

 

   8.2   Návrh nových, technologických a enviromentálních zlepšení k eliminaci 

          provozních nedostatků na ţivotní prostředí 

Nyní, kdyţ uţ jsou širší veřejnosti všeobecně známy rizika nebezpečných odpadů spo-

jená s likvidací vyslouţilého automobilu, je nutností dbát na jejich odborné zneškodnění s co 

nejmenším dopadem na ţivotní prostředí. Ministerstvo ţivotního prostředí, jakoţto státní in-

stituce, proto postupně vyvíjí tlak na všechny zpracovatele autovraků směrem k šetrnějšímu 

a také k efektivnějšímu způsobu odstraňování provozních kapalin, které jsou nejrizikovějším 

faktorem celého procesu likvidace. Takové opatření bude zároveň podmínkou  udělení obno-

vovacích povolení k činnosti v intervalu čtyř let. Firmy proto budou muset začít vybavovat 

své provozovny ekologičtějšími technologiemi, splňujícími poţadavky zpřísňující se legislati-

vy. 

Řešením mohou být bezúkapová odsávací zařízení, pracující na principu vakuových 

čerpadel a vysoušecích nástrojů, které odstraňují veškeré kapaliny bezpečným způsobem. 

Tyto produkty na trhu jsou. Zpracovatelé autovraků se ovšem potýkají s problémy, protoţe 

získání dotací od Evropské unie je pro většinu z nich téměř nedostupné a v posledních letech 

se spíše upřednostňovaly jiné projekty. Zisk je v tomto oboru všeobecně tíţivým problémem, 

neboť ze zákona má specializovaná firma povinnost zlikvidovat automobil s ukončenou ţi-

votností zdarma. Respektive Evropská unie vydala ve své směrnici (viz. kapitola 5.1) závazné 

doporučení, aby posledního majitele autovraku nestála jeho likvidace vůbec nic. Zároveň do-

poručila, aby členské státy zajistily úhradu nákladů spojených s likvidací autovraků prostřed-

nictvím výrobců automobilů, kteří by tím regulovali obnovu tzv. republikového autoparku. 

Důvodem je to, ţe autovrak má nulovou nebo zápornou hodnotu. Přes mocnou automobilovou 

lobby se u nás toto doporučení nepodařilo prosadit. Místo toho byl vypracován systém odvo-

dů stanovených částek za první přihlášení „ojetého“ automobilu nesplňující ekologické normy 
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Euro 1 a Euro 2. Tento poplatek byl ze zákona určen na likvidaci autovraků od 1.1. 2009 ve 

výši 400 Kč. za autovrak. V letošním roce se tato státní dotace navýšila po náročném prosa-

zování o stokorunu, ovšem existují tlaky z Ministerstva ţivotního prostředí o jejich úplném 

zrušení. To by opět vedlo k tomu, ţe se likvidátorské podniky musí spokojit s tím, co vytěţí, 

z čehoţ musí zaplatit další výlohy za likvidaci nerecyklovatelného materiálu a to nemluvím 

o rozšířené reprodukci (Polívka, 2010). 

Na mé doporučení se náš podnik rozhodl s tímto paradoxem vypořádat sestrojením 

vlastní odsávací linky z dojící aparatury DZ 100 s podtlakem 9 barů (obr. 8.3), zaloţenou na 

podobném principu sériově vyráběných odsávacích kompletů. Součástí je zařízení pro navrtá-

ní nádrţí, hydraulické nůţky k řezání katalyzátorů, obojí značky SEDA, a hydraulický zve-

dák. Původně jsme veškeré provozní kapaliny z automobilu dostávali z výpustných otvorů 

nebo proraţením nádrţe a samovolným vylitím do nádob umístěných pod vozidlem. Byl to 

velmi náročný, pomalý a hlavně neekologický způsob (nebezpečí rozlití kapaliny nebo úniku 

par do ovzduší), zároveň autovrak nebyl vţdy dostatečně vypuštěn. Navrţená odsávací linka 

má čtyři sběrné nádoby zvláště pro benzín, naftu, olej a fridex (obr. 8.4), do kterých se po-

stupně odsají pomocí čerpadla (obr. 8.5) a navrtávacího zařízení (obr. 8.6) všechny tyto kapa-

liny. Odtud jsou přečerpány do vedlejší místnosti pro nebezpečné odpady, kde jsou umístěny 

tisícilitrové barely. Pneumatické navrtávací zařízení na nádrţe o výkonu 700 W dokáţe bez-

úkapově odstranit aţ 20 litrů benzínu za minutu. Zároveň je opatřeno bezpečnostní svorkou 

pro odvod elektrostatického náboje. Na jeden systém je napojeno i odsávání chladící kapaliny. 

Brzdová kapalina je odsávána malou elektrickou odsávačkou na uvedeném systému nezávis-

lou. Další výhodou je také fakt, ţe se výrazně znepřístupnil kontakt řadových zaměstnanců 

s pohonnými hmotami, které se občas ztrácely. Jsem si vědom toho, ţe do budoucna bude 

vhodné rozšířit odsávací linku o další prvky jako jsou zařízení pro navrtávaní převodovek 

a tlumičů. Ověřil jsem si, ţe kapacita kompresoru a vývěvy pokryje i toto rozšíření. Výrazně 

by se tímto urychlil proces odsávání, čímţ by se dosáhlo minima počtu autovraků stojících 

v areálu, obsahující provozní kapaliny a tím tak zabránit občasným manipulačním nehodám 

v jejich úniku. 

Firma Aqua Servis má momentální kapacitu zpracování padesáti vyčištěných karosérií 

za týden, připravených k odběru dalším zpracovatelem. Rád bych proto chtěl při tak velkém 

počtu ještě zdokonalit sníţení rizika negativního vlivu na ţivotní prostředí. 
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                        Obr. 8.3 Naše odsávací linka                                           Obr. 8.4 Detail sběrných nádob 

 

 

 

                        

 

 

 

 

  
 

                    

                 

 

                    Obr. 8.6 Navrtávání palivových nádrţí 

                                                                                                 

      Obr. 8.5 Vývěva v odvětrávaném prostředí 

 

 

   8.3   Princip odsávání všech kapalin z autovraku 

 

Likvidace autovraků se provádí ve dvou demontáţních halách označených 

dle provozního řádu čísly jedna a dvě. Z důvodu efektivnosti a urychlení práce se v jedné pro-

vádí odsávání kapalin a v druhé následná ruční demontáţ. Pro realizaci celého záměru bylo 

nutné do haly pro odsávání kapalin zajistit jednosloupový hever o nosnosti 2,5 t. Důvodem 

byl především snazší přístup k palivovým nádrţím při manipulaci s navrtávacím zařízením na 

otočném 
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rameni, coţ dvousloupový hydraulický zvedák neumoţňuje (obr. 8.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Obr. 8.7 Zobrazení manipulačního prostoru u jednosloupového heveru 

 

V obou halách je z kompresoru instalován rozvod vzduchu (obr. 8.8), k otáčení vrtáku 

na principu přetlaku 9 barů pro zakoupené vrtací zařízení, které je moţné přímo napojit. Sa-

motné odsávání kapalin z palivových nádrţí je poháněno vývěvou zařízení DZ 100, vytvářejí-

cí také podtlak 9 barů. Bylo také nutné přemístit vývěvu z uzavřené místnosti do 

odvětrávaného prostředí, neboť po vypnutí vývěvy zpětný ráz nasával převáţně benzínové 

výpary a bylo nutné sníţit jejich koncentraci. Důleţitým prvkem celého systému jsou přepína-

cí ventily směřující podtlak do jednotlivých sběrných nádob, v nich se vytváří podtlakové 

prostředí vtahující kapalinu z navrtávacího zařízení. To znamená, ţe se musí vţdy po zapnutí 

vývěvy pracovníkem přepnout konkrétní ventil. Pro urychlení jsou hadice pro odsávání u kaţ-

dé nádoby pořízeny tzv. rychlospojkou k zapojení navrtávacího zařízení na momentálně po-

ţadovanou kapalinu. Aţ se např. benzín dostane do sběrné nádoby a odsávání není dále 

potřeba, přepínací ventil se zajistí do uzavřené polohy a vývěva se musí opět vypnout. Do 

sběrné nádrţe vedou vţdy dvě hadice, horní částí se do ní dostává jiţ zmíněný podtlak 

a spodní částí samospádem odtéká kapalina dále do tisícilitrových barelů. Ty jsou bezpečně 

umístěny ve vedlejší místnosti pro nebezpečné odpady. Aby kapaliny odtékaly samovolně, 

bylo nutné umístit sadu sběrných nádob ve vyšší výškové úrovni vůči barelům. Pro regulova-

telnost odtoku je na hadici pod nádrţí rozdvojka s uzavíratelnými kohouty, také pro moţný 
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odběr kapalin přímo. Po instalaci zařízení jsem vše řádně označil názvy jednotlivých kapalin 

na přepínacích ventilech, sběrných nádrţích a hadicích, aby nedocházelo k riziku promíchání 

kapalin. V přímé kombinaci s navrtávacím zařízením jsou pouze benzín a nafta. Motorový 

a převodový olej je prozatím stále vypouštěn přímo z nádrţí výpustnými otvory olejových 

nádrţí do záchytné nádoby, odkud je hadicí odsán do sběrné nádoby. S nástupem novějších 

typů likvidovaných vozidel s ukončenou ţivotností, přestávají mít olejové nádrţe výpustné 

otvory a to je také jeden z důvodů firmy zajistit si do budoucna i zařízení na navrtávání pře-

vodovek. FRIDEX je odčerpáván do sběrných nádob za pomoci hadice s trubicovým koncem 

v podobě injektoru. Jí se probodne gumová hadice pod expanzní nádobkou, která se otevře 

pro zamezení podtlaku. 

 

Obr. 8.8 Schéma odsávacího principu 

 

 

Brzdová kapalina je odsávána zvlášť za pomoci jiţ dříve do provozu zavedené elek-

trické „odsávačky“ o podtlaku 5 barů, která je všeobecně na malé mnoţství této kapaliny 

v autovraku dostačující (obr. 8.9 a 8.9.1). Odsávací zařízení má vlastní nádrţku a plný obsah 

pracovník musí odnést do skladovacího barelu. 
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              Obr. 8.9 Elektrická odsávačka                           Obr. 8.9.1 Odsávání brzdové kapaliny         

 

Samotné navrtávací zařízení  

Jedná se o speciální zařízení rakouské značky SEDA na navrtávání nádrţí. Je zřejmě 

dosud neznámějším a ekologicky šetrným provedením pro odsávání kapalin z automobilů, 

s kterým se lze momentálně setkat. Toto zařízení zde uvádím z důvodu jeho moţné nezávis-

losti na odsávacích linkách, jejíchţ jsou součástí. Problémem pro nás byla, jak uţ to tak bývá, 

pořizovací cena celého kompletu. Tento nedostatek jsem vyřešil výše uvedeným odsávacím 

systémem, ke kterému mě inspiroval původní od výrobce. 

Zařízení SEDA na navrtání nádrţí je vyrobeno za účelem odsátí paliva z plastových 

nebo kovových nádrţí. Samotná navrtávací souprava je umístěna na výškově regulovatelné 

(teleskopické) tyči pomocí plynové pruţiny a pedálu. To obsluze ulehčuje práci potřebnou 

k vyvinutí síly při navrtávání palivové nádrţe. Vše lze umístit na mobilní podstavec, opatřený 

kolečkovým podvozkem nebo na výkyvné rameno pevným uchycením. Po vyvrtání otvoru, je 

pomocí speciální gumové manţety, kterou je vrták opatřen, podtlakově a hlavně bezúkapově 

vysán např. benzín z autovraku (obr. 8.9.2). Během vrtání vzniká v hlavici vrtáku odpad ve 

formě pilin. Ty jsou zachytávány společně s dalšími nečistotami filtračním systémem, tvoře-

ným sítky a magnetickými krouţky (obr. 8.9.3). Navrtávací zařízení je opatřeno průhlednými 

hadicemi pro vizuální dozor bezproblémového odtoku kapalin. Myšleno je také na práci ve 

výbušném prostředí, neboť při pouţití elektrických vrtaček hrozí nebezpečí jiskření a násled-

ně k moţné explozi. Pro eliminaci tohoto nebezpečí je vše zajištěno svorkou a kabelem na 

propojení s kostrou k odvodu elektrostatického náboje [14]. 
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Technické parametry [14]:  

Tlak vzduchu:        8 bar 

Spotřeba vzduchu: 750 l/min. 

Speciální vrták:      12 mm  

Výkon:                   700 W 

Otáčky:                   max. 220/min. 

Řezná rychlost:       max. 10,4 m/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 8.9.2 Hlavice vrtáku od firmy SEDA                  Obr. 8.9.3 Detail sítka proti nečistotám 
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 9   Diskuze – zhodnocení technologie 

 

Zdokumentovanou technologii na odčerpávání kapalin ve firmě AQUA SERVIS pro 

likvidaci automobilů s ukončenou ţivotností (autovraků) bylo nutné také shrnutě vyhodnotit. 

Výsledný ekonomický efekt byl mimořádně zajímavý, neboť se mi podařilo sestrojit zařízení 

za 45 tisíc korun, které má stejné technologické parametry jako zařízení od rakouské firmy 

SEDA v hodnotě 1,3 milionu korun. Kdyţ k tomu připočtu cenu vlastního navrtávacího zaří-

zení v hodnotě 180 tisíc korun, pořídili jsme celou odsávací linku za 225 tisíc korun, coţ je 

17,3 % nákladů, za předpokladu, ţe bychom celé zařízení koupili od rakouské firmy. Zároveň 

se podařilo odstranit veškeré úniky kapalin při jejich odčerpávání a maximálně zlepšit dopad 

na ţivotní prostředí. Tento bezúkapový systém odčerpávání nebezpečných tekutin z autovraků 

je velmi důleţitou podmínkou pro udělení dalšího povolení krajským úřadem k vykonávání 

sběru a zpracování autovraků pro firmu, u které pracuji. Toto povolení je třeba kaţdé čtyři 

roky v Ústeckém kraji obnovovat. Tím se naší firmě podařilo splnit neustále se zpřísňující 

podmínky pro výkon této činnosti. Dluţno poznamenat, ţe neustálou výměnou úředníků na 

Ministerstvu, dochází k zásadním koncepčním změnám, které mají negativní vliv na vývoj 

legislativy. Konkrétně zákon o odpadech od svého vzniku zaznamenal 22 změn a stále není 

vyhovující a navíc ani zdaleka nenaplňuje všechna doporučení Evropské komise. 

Naše dobré zkušenosti s tímto vytvořeným odsávacím zařízením zaujali i některé další 

zpracovatele například firmu Arega s.r.o. ve 20 km vzdáleném městě Kadaň. Toto odsávací 

zařízení si nechala instalovat a ke své spokojenosti ho dodnes pouţívá. Není od věci dodat, ţe 

při kontrolore provozovny pracovníkem Státního fondu ţivotního prostředí v lednu 2011 bylo 

toto zařízení velmi kladně oceněno.  
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10   Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem se zaobíral sběrem a zpracováním autovraků, převáţně 

pak mnou navrţenou technologií na odsávání provozních kapalin z vraku vozidla. Zmiňuji se 

o nebezpečnosti a vlivu těchto látek na ţivotní prostředí. Dále jsem se snaţil alespoň okrajově 

poodkrýt svět zpracovatelů autovraků více pohledem na současné způsoby zpracování a tech-

nologickou vybavenost. Vše je neustále podmiňováno legislativními změnami, které postupně 

tlačí provozy k modernizaci, s ohledem na ţivotní prostředí a moţnost jejich dalšího fungová-

ní. To je největší prioritou a důvodem naší firmy zavádět nová a v praxí ověřená technologic-

ká zlepšení. Provozovna má ambice stále pokračovat v této činnosti takto nastavenou cestou, 

především dostatečným přístupem k ekologii. Tím splňuje obecné postupy, způsoby, technic-

ké poţadavky na nakládání s autovraky a na zařízení k nakládání s autovraky podle přílohy 

č. 2 vyhlášky č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzhledem k situaci vý-

razného rozvoje sítě zpracovatelských provozů a sběrných míst pro autovraky, se snad povede 

eliminovat tato zařízení, která nejsou schopna dostatečně plnit tato nařízení. 

 V této souvislosti se zajímám o hlavní téma, jakým je technologie na odsávání pro-

vozních kapalin. Porovnávám ji a odůvodňuji její začlenění do provozu oproti starším postu-

pům, které nesplňovaly poţadavky firmy, ohledně efektivnosti práce a šetrnosti k ţivotnímu 

prostředí. Dalším důvodem je blíţící se obnovovací proces, při kterém bylo nutné prokázat 

modernizaci technologií tímto směrem a schopnost vypořádávat se s nedostatkem finančních 

prostředků. Coţ začíná být všeobecně známým faktem, neboť se tato činnost respektive tech-

nologie stále nedají moc zlepšovat bez výraznější pomoci státních dotací. 

Dále zde popisuji princip a zkušenosti s odsávací linkou, která je tvořena originálním 

navrtávacím zařízením rakouské firmy. Poukazuji také na její cenově výhodnou nesrovnatel-

nost s originálním odsávacím kompletem. 

Jak uţ to v naší české kotlině bývá, je i oblast autovraků poznamenána chybějícími fi-

nancemi. Výrazně by napomohly investicím do čistšího způsobu, jak se s tímto nebezpečným 

odpadem vypořádat. Zatím tato práce není dostatečně výdělečná a nutí zpracovatele mít sou-

časně další přidruţenou činnost. I já, jakoţto zaměstnanec takovéto firmy, proto stále doufám 

v lepší zítřky.  
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