
Blanka Vrbová: Spotřební odpady a moţnosti jejich zpracování. 

 

 - 1 - 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
HORNICKO - GEOLOGICKÁ FAKULTA 

INSTITUT ENVIRONMENTÁLNÍHO INŢENÝRSTVÍ 

 

 

 

Spotřební odpady a moţnosti jejich zpracování 

bakalářská práce 

 

 

 

Autor:       Blanka Vrbová                                                                                                                                                

Vedoucí bakalářské práce:    Ing. Barbora Lyčková 

                                                     Most 2011 



Blanka Vrbová: Spotřební odpady a moţnosti jejich zpracování. 

 

 - 2 - 

2011 

 

 



Blanka Vrbová: Spotřební odpady a moţnosti jejich zpracování. 

 

 - 3 - 

2011 

 

 

 



Blanka Vrbová: Spotřební odpady a moţnosti jejich zpracování. 

 

 - 4 - 

2011 

Anotace 

Cílem předloţené bakalářské práce je zmapování současné situace, která souvisí se 

zpracováním spotřebních odpadů. Úvodní část popisuje problematiku s odpady v dřívějších 

dobách, ale pro porovnání i situaci, týkající se odpadů, po roce 1989 aţ po současnost. V další 

části práce je popsána základní charakteristika spotřebních odpadů. Ostatní části jsou spíše 

zaměřeny na odpady z dopravy, elektrická a elektronická zařízení a komunální odpad. Na tyto 

druhy spotřebních odpadů se vztahuje mnoho platných právních předpisů. Některé jsou popsány 

přímo v bakalářské práci a jiné jsou součástí přílohy. V závěru práce jsou popsány 

technologické postupy zpracování těchto odpadů. 

Klíčová slova: autovrak, spotřební odpady, elektrozařízení, tuhý komunální odpad, zákon 

Annotation 

The aim of this bachelor dissertation is to map the current situation related to the processing 

of consumer waste. The introductory part describes the problems of waste in the old days, but 

also compares the situation after 1989 to the present. The next part of this dissertation describes 

the characteristics of consumer waste . Other parts are focused on waste of transport, electrical 

and electronic equipment, and municipal waste. These types of consumer waste covered many 

existing legislation. Some of them are directly described in the bachelor dissertation, and others 

are included in Annex. The last part deals with technological methods of processing waste. 

Keywords : car wreck, consumer waste, electrical installations, municipal solid waste, act 
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Seznam zkratek 

EEZ  - elektrické a elektronické zařízení 

EEO  - elektrický a elektronický odpad 

WHO - Světová zdravotnická organizace 

ES  - Evropské společenství 

ČSN  - česká technická norma 

EN  - evropské normy 

ZTP  - zvlášť tělesně postiţený 

ZTP – P - zvlášť tělesně postiţený s průvodcem 

PCB  - polychlorované bifenyly 

PCT  - polychlorované terfenyly 

PET  - polyetyléntereftalát 

PVC  - polyvinyl chloride 

VIN  - identifikační číslo vozidla 
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1 Úvod  

 

V dobách osídlování planety Země nemuseli lidé řešit problém s odpady a s odpadní 

vodou. Na místech, kde přechodně bydleli, po sobě zanechali odpady a šli dál. V té době 

byly odpady převáţně přírodního původu, takţe se vrátily zpět do svého prostředí nebo se 

rychle rozloţily. V okamţiku usídlení lidí na jednom místě nastal problém. Pevné odpady 

se tak rychle nerozkládaly a hromadily se kolem obydlí. Odpadní vody byly rozlité po 

okolí, coţ ve spojení s odpady mělo katastrofální následky. Šířily se různé nemoci včetně 

cholery. Lidé museli začít tento problém řešit. Odpady začali odváţet na tzv. divoké 

skládky za město, pro splašky vytvořili centrální kanalizaci, před domy postavili sběrné 

nádoby a pro odvoz odpadů zhotovili sběrné vozy taţené koňmi. Postupem času a vývoje 

se všechna opatření spojená s nakládáním odpadů vylepšila. Postavily se spalovny. 

Biologický odpad se začal kompostovat a některé odpadní materiály se začaly vyuţívat 

k druhotným účelům. 

Od roku 1989 aţ po současnost, změnou politické situace směrem k demokratickému 

reţimu v České republice, se začalo na trhu objevovat stále více výrobků. Lidé začali více 

nakupovat a výrobci více vyrábět, čímţ vzrostlo mnoţství odpadů. Následkem toho začala 

Česká republika řešit tento problém pomocí administrativních nástrojů ve formě zákonů, 

vyhlášek, nařízeních aj. První zákon o odpadech č. 238/1991 Sb., byl v České republice 

přijat před dvaceti lety. Nynější 3. zákon o odpadech č. 185/2001 byl přijat před deseti 

lety a je plně kompatibilní s odpovídající právní úpravou Evropské unie [21]. Vznikl nový 

obor Odpadové hospodářství, který se problematikou odpadů zabývá.  

Odpady vznikají jiţ při výrobě nového výrobku. Pokud spotřebitel výrobek 

spotřebuje nebo u něj skončí doba ţivotnosti, stává se z něj odpad ze spotřeby. 
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2 Charakteristika spotřebních odpadů 

Spotřební odpady nebo-li odpady ze spotřeby vznikají činností jak fyzických osob, 

tak i činností právnických osob. Kaţdý člověk ke své činnosti potřebuje určité výrobky 

(stroje, nástroje, potraviny, hygienické potřeby a jiné), které dále svou činností 

spotřebovává, nebo opotřebovává, a tím ukončí jejich ţivotnost. Skončí - li u výrobku 

ţivotnost, stává se z něj odpad ze spotřeby.  

Mezi spotřební odpady patří odpad z dopravy (vozidla s ukončenou ţivotností, 

odpadní oleje, pneumatiky) odpad ze zdravotnictví, komunální odpad, elektrický a 

elektronický odpad. 

 

 

Obrázek 1: Druhy spotřebních odpadů 
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2.1 Charakteristika komunálního odpadu  

Komunální odpad je zákonem o odpadech č. 185/2001 definován jako veškerý odpad 

vyskytující se na území obce, který vzniká činností fyzických osob [9]. Zahrnuje odpad 

pocházející z domácností, z údrţby zeleně měst a obcí, z občanských vybaveností a 

vzniklé kaly z odpadních vod. Kromě vzniklého odpadu z činnosti fyzických osob se 

vyskytuje na území obce i odpad vznikající z činnosti právnických a fyzických osob 

oprávněných k podnikání. Nevýrobní činností těchto osob vzniká odpad podobný 

komunálnímu odpadu, který je tvořen odpadem pocházejícím z domácností. Podle 

Katalogu odpadů se zařazuje do komunálního odpadu. V katalogu odpadu je komunální 

odpad veden pod kódem č. 20.  

 Odpad pocházející z domácností  

 Směsný 

Jak uţ název napovídá, jedná se o směs různého odpadu z domácností (zbytky jídel, 

obaly z potravin aj.), který se nedá třídit. Je shromaţďován v šedých sběrných nádobách. 

Z nádob se odveze na skládku nebo do spalovny.  

 Objemný 

Objemný odpad je odpad, který se nevejde do popelnic (například starý nábytek, 

elektrozařízení). Odevzdává se do sběrného dvora nebo v rámci mobilního svozu do 

přistavených kontejnerů.  

 Nebezpečný  

Za nebezpečné odpady se povaţují odpady obsahující nebezpečné sloţky nebo mající 

nebezpečné vlastnosti (výbušnost, toxicitu, škodlivost zdraví a jiné) škodící ţivotnímu 

prostředí a lidskému zdraví. Patří sem například zbytky barev, laků a prošlé léky, které se 

odevzdávají bezplatně do lékárny. S ostatními se nakládá jako s objemným odpadem. 

 Bioodpad 

Bioodpad se skládá ze zbytků jídla, z údrţby zeleně (větve, listí, tráva, ovoce), psích 

exkrementů, a jiných biologicky rozloţitelných materiálů. Většinou končí ve směsném 

odpadu, na skládkách nebo ve spalovnách. V některých městech nebo obcích je pro sběr 

těchto odpadů připravená odvětrávaná sběrná nádoba hnědé barvy. Vytříděné bioodpady 

můţou být dále vyuţity v kompostárnách a v bioplynových stanicích. Tato stanice 

zpracuje i ţivočišný odpad. 

 Elektroodpad a baterie  
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Elektroodpadem se rozumí všechna elektronická a elektrická zařízení. Baterie jsou 

zdroje elektrické energie. Fungují na principu zpětného odběru, který mají povinnost 

zajistit výrobci a dovozci.  

 Tříděný 

Tříděný odpad je odpad oddělený od směsného komunálního odpadu, který se dá 

recyklovat. Jedná se o plast, papír, sklo, nápojové kartony, kovy a textil. Papír se vhazuje 

do modrého kontejneru nebo pytle. Plasty do ţlutého pytle a kontejneru. Pro sklo jsou 

určené zelené a bílé popelnice. Oranţové pytle a kontejnery jsou pro nápojové kartony. 

Popelnice na textil nejsou specifikovány barvou a kovy se odevzdávají do výkupen. 

 

Mimo odpadů z domácností se na území obce vyskytují i odpady z občanských 

vybaveností (z školství, z úřadů, z obchodních center, ze zdravotnictví, z kulturních 

zařízeních aj.).  

Odpady z údrţby zeleně měst a obcí  

Z velké části jde o biologický odpad (posekaná tráva z parků, větve, listí) a odpad z 

odpadkových košů a sebraný při zametání ulic.  

 Vzniklé kaly z odpadních vod 

2.2 Charakteristika elektrického a elektronického 

odpadu  

První výrobou elektrických a elektronických zařízení začala stoupat spotřeba tohoto 

zařízení. Lidem slouţila dlouhá léta, kdyţ se jim zařízení porouchalo, dali ho spravit. 

Pokud nešlo opravit a neobsahovalo materiály k dalšímu vyuţití (drahé a neţelezné kovy, 

ocelové šroty), skončilo na skládkách nebo ve spalovnách. Rychlým vývojem se 

zkracovala ţivotnost výrobku (zařízení) a klesala jejich pořizovací cena [21]. Mnoţství 

elektroodpadu stoupalo, proto bylo nutné udělat opatření ve formě právních předpisů. 

Ve směrnici 2002/95/ES je elektronické a elektrické zařízení definováno jako zařízení, 

které se pouţívá pro napětí nepřesahující 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro 

stejnosměrný. A je závislé na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli [9]. Ve 

směrnici je rozděleno do 10 kategorií. Pouţité elektrozařízení je takzvaným zpětně 

odebíraným elektrozařízením. Elektroodpad vzniká při výrobě elektronického hardwaru a 
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při vyřazování pouţitých elektronických výrobků v okamţiku převzetí specializovanou 

recyklační firmou.  

2.2.1 Rozdělení elektronického a elektrického zařízení  

 EEZ se rozděluje podle těchto skupin [9]: 

 Elektrické elektronické nástroje (např. vrtačky, sekačky, pily). 

 Velké domácí spotřebiče (např. myčky, sušičky, ledničky). 

 Malé domácí spotřebiče (např. ţehličky, mixéry, hodinky). 

 Zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. telefony, 

faxy). 

 Spotřebitelská zařízení (např. radia, televizory). 

 Osvětlovací zařízení (např. zářivky, výbojky). 

 Hračky a vybavení pro volný čas (např. panenky, výherní automat). 

 Lékařské přístroje (např. digitální tlakoměr). 

 Přístroje pro monitorování a kontrolu (např. termostaty). 

 Výdejní automaty (např. bankomaty).  

2.2.2 Sloţení elektronického a elektrického zařízení  

Elektrozařízení se většinou skládají z barevných kovů, slitin, keramiky (toxický oxid 

beryllnatý), skla, plastů organických polymerů s obsahem toxických zhášedel (sloučeniny 

antimonu a bismutu) a stabilizátorů (sloučeniny kadmia). Usměrňovače a tranzistory 

mohou obsahovat selen nebo rtuť. V opotřebovaném transformátoru a kondenzátoru se 

můţou vyskytnout polychlorované bifenyly. Slitiny z tištěných obvodů obsahují kovy 

(měď, nikl, cín, olovo, zinek) [2].  

 Sloţení velkého domácího spotřebiče – lednice.  

Obal lednice se skládá z plastových drţadel a krytů, pantů a doplňků z duralu a 

hliníku a ze ţelezného plechu. Izolaci mezi obaly tvoří polyuretan nebo izolační pěna. 

V elektrozařízení lednice je zabudován termostat a kompresor. Termostat obsahuje 

ţelezo, měď a většinou lihovou náplň. Kompresor obsahuje ţelezo, měď a chladící náplň 

(dříve freon, dnes ekologické chladivo na bázi Izobutanu). 
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2.3 Charakteristika odpadu ze zdravotnických zařízení  

Odpady ze zdravotnických zařízení jsou odpady získané z nemocnic a z ostatních 

zdravotnických zařízení nebo ze zařízení podobného charakteru, které vyţadují speciální 

nakládání a zneškodnění vzhledem k zdravotnímu riziku, protoţe zahrnují komponenty 

různého fyzikálního, biologického a chemického materiálu [22]. V těchto zařízeních 

vznikají kapalné i tuhé odpady. Téměř všechny odpady ze zdravotnictví končí ve 

spalovnách nebezpečných odpadů. Vzhledem k jejich sloţení se musí dle doporučení WHO 

spalovat při teplotě vyšší neţ 1000° C. Ve spalovnách se nesmí dále skladovat, ale musí se 

ihned odstranit. Dělíme je na neinfekční a infekční.  

2.3.1 Infekční odpad  

Vyskytuje se na oddělení, kde přišel do styku s infekcí nebo nebezpečnými 

škodlivinami. Rozděluje se podle obsahu sloţek na odpad: 

 Patologicko – anatomický 

Součástí patologicko – anatomického odpadu jsou všechny lidské tkáně včetně 

materiálu (infekčního a neinfekčního) i kontaminovaného materiálu ze zdravotnických 

prostorů a laboratoří. 

 Radioaktivní odpad  

Veškerý materiál obsahující radionuklidy a materiál, který je jím kontaminován. Z 

hlediska jeho obsahu ho nelze dále vyuţít. Tento odpad musí být shromaţďován odděleně 

od ostatního odpadu v uzavřených nádobách a překryt co největším mnoţství materiálu, 

aby nemohlo produkované ionizační záření negativně působit na okolí. Odpady musí být 

vyváţeny minimálně jednou za den. Dělí se do dvou skupin dle zdrojů radioaktivního 

záření: 

 Otevřené.  

 Uzavřené.  

Vzniká činností těchto pracovišť: radiodiagnostických a radioterapeutických pracovišť 

nukleární medicíny, radiologických oddělení a výzkumných pracovišť. 

 Ostrý odpad  

Jedná se o ostré předměty, které mohou poškodit pokoţku (jehly, sklo skalpely, 

kanyly a jiné předměty) [22]. Protoţe se jedná o předměty kovového rázu, dají se 
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recyklovat. Neţ–li se dají k dalšímu vyuţití, provedou zdravotnická zařízení jejich 

dekontaminaci (sterilizaci a dezinfekci) za účelem odstranění biologických činitelů. 

Nesmějí se ukládat do pytlů, ale pouze do pevných nádob. 

 Chemický odpad  

Tento odpad vzniká z laboratoří nebo při experimentální práci, diagnostických 

vyšetřeních, čištění a dezinfekci. Zahrnuje pevné, plynné a kapalné chemické látky. Dělí 

se do dvou skupin a to na nebezpečné odpady a ostatní odpad [22]. 

 Chemické nebezpečné odpady. 

 Toxické. 

 Toxické s chronickými účinky (karcinogenní, mutagenní, teratogenní). 

 Dráţdivé. 

 Vysoce reaktivní (exploze, vzdušně vznětlivé). 

 Ostatní chemické odpady neobsahující výše uvedené nebezpečné vlastnosti [22]. 

 Farmaceutický odpad  

Farmaceutické výrobky, chemikálie a léky, které byly poškozeny, kontaminovány nebo 

mají prošlou lhůtu, se zahrnují do farmaceutického odpadu. Do této skupiny patří i 

cytostatika (léky ničící nádorové buňky) a jejich zbytky. 

 Infekční odpad  

Patří sem veškeré odpady z infekčních oddělení a odpady z prostorů, které mohou být 

infikovány infekčním činitelem (biologicky kontaminované odpady, pouţité chirurgické 

materiály, odpady z laboratoří, z dialyzačních zařízení, pouţité nemocniční podloţky, 

pleny apod.) [23]. 

2.3.2 Neinfekční  

Neinfekční odpad má stejné sloţení jako komunální odpad a jde především o tyto 

odpady: 

 

 kuchyňský odpad, 
 

 kancelářský odpad, 

 

 textilní odpad, 
 

 jiné druhy odpadu. 
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2.4 Charakteristika odpadů z dopravy   

Odpadem z dopravy se rozumí auto s ukončenou ţivotností a jeho díly (například 

pneumatiky, odpadní oleje a jiné). 

2.4.1 Vozidlo s ukončenou ţivotností (autovrak)  

Je vyřazené motorové nebo nemotorové vozidlo z registru vozidel a z provozu na 

pozemních komunikacích. A neslouţí uţ k přepravě osob, zvířat a věcí.  

V České republice se během posledních dvaceti let zvýšila poptávka po osobních 

automobilech. Příčinou toho bylo uvedení nových (autoprodejny) a starších (autobazary) 

osobních vozů různých značek na trh. V současnosti je u nás registrováno přibliţně 4,5 

milionů vozidel. Podle předpovědi roku 2002 měl být takový počet aţ okolo roku 2012 aţ 

2015 a na této výši měl nějakou dobu zůstat. Nyní se tedy předpokládá, ţe okolo roku 2015 

aţ 2016 stoupne počet vozů na 5,5 aţ 5,8 milionů. S větším počtem vozidel se vozidla 

budou více vyřazovat a zpracovávat. V současnosti se zpracovává přibliţně 120 000 

autovraků ročně a do budoucna se počítá s počtem okolo 250 000 aţ 280 000 [5].  

 Sloţení autovraků 

Pokud autovrak obsahuje všechny díly, je sestrojen ze 74,5 % kovů a 25,5 % tvoří 

nekovové materiály. Obsahují jak kovy ţelezné tak i neţelezné. Různé druhy oceli a litiny 

patří mezi ţelezné kovy a mezi neţelezné kovy patří hliník, cín, olovo, měď, nikl, drahé 

kovy a jiné. Tyto chemické prvky a sloučeniny tvoří skoro tři čtvrtě průměrné hmotnosti 

automobilu. Zbytek hmotnosti tvoří nekovové materiály jako jsou plasty, pryţe, sklo, textil, 

kompozity, nátěry, provozní kapaliny (oleje, tuky, brzdové a chladící kapaliny) a keramika. 

Uvedením nízko - hmotnostních automobilů na trh se zvýšilo mnoţství plastových částí. 

Na jedné straně jsou svojí niţší spotřebou pohonných hmot šetrnější k ţivotnímu prostředí 

(omezením emisí), ale na straně druhé je z hlediska recyklace takovéto velké mnoţství 

plastů neúnosné. Neţ – li se tyto vozy začaly vyrábět, byla hmotnost plastů automobilu 40 

kg. Nyní je to 130 kg plastů. 

2.4.2 Odpadní oleje  

Odpadní oleje jsou veškeré mazací a průmyslové oleje, které častým pouţíváním 

ztratily své potřebné vlastnosti a staly se tak nepouţitelnými. Pouze regenerací 

prováděnou např. kyselinovou rafinací nebo sedimentací se dají znovu vyuţít.  
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 Vzhledem k jejich sloţení se dělí na oleje: 

a) ropné (minerální) - produkt vznikající při frakční destilaci ropy,  

b) syntetické – získávají se syntézou uhlovodíků, 

c) polosyntetické oleje - sloţení minerálních a syntetických olejů. 

2.4.3 Pneumatiky  

Pneumatiky jsou potřebnou součástí motorových a nemotorových vozidel. Bez nich 

by vozidlo nebylo schopno vykonávat činnost, pro kterou bylo vyrobeno. Z velké části 

obsahují vulkanizovanou kaučukovou směs (pryţ), proto spadají do skupiny pryţových 

odpadů. Jde o silnou hořlavinu, která při hoření vypouští do ovzduší toxické plyny a 

dýmy. Je to způsobeno tím, ţe obsahuje velké mnoţství toxických látek (sloučeniny 

barya, olova, antimonu aj.). Kvůli svému sloţení se nejsou schopny rychle rozloţit. 

 Sloţení pneumatiky 

Na vrchu pneumatiky je pryţový běhoun, pod ním jsou nárazníky, NRS korunové 

zesilující nárazníky, kostra pneumatiky, vnitřní vloţka vrstva vzduchotěsné syntetické 

pryţe a patka pláště. Pouţité materiály na výrobu pneumatik obsahují přírodní i syntetické 

gumy, chemikálie pro vulkanizaci (např. síru, zinek, oxid), zpevňující materiál (ocel, 

nylon a jiné), oleje a pryskyřice, výplň tvořenou např. ze sazí a silik, antioxidanty a 

ostatní  

 

Skladba průměrné radiální pneumatiky 

MATERIÁL % (hmotnost) 

Ocelový drát 10 

Saze 20 

Přírodní kaučuk 14 

Syntetický kaučuk 27 

Olej (změkčovadlo) 10 

Ostatní petrochemické produkty 4 

Organická vlákna 4 

Ostatní – oxid zinečnatý a 

titaničitý 

3 

Tabulka 1: Skladba průměrné radiální pneumatiky [2] 
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3 Spotřební odpady a související legislativa 

Česká republika musela přizpůsobit legislativu poţadavkům EU, aby mohla být 

přijata za členský stát. Do legislativy ČR ohledně odpadového hospodářství se zavedly 

stanovené podmínky ze směrnic ES. Hlavní cílem těchto směrnic je předcházet vzniku 

odpadních materiálů, zmírnit jejich nárůst, zamezit negativnímu dopadu na ţivotní 

prostředí a uspořit energii. V případě vzniku odpadů, směrnice nařizuje, nakládat s 

odpady takovým způsobem, aby se mohly opětovně pouţít nebo materiálově vyuţít. 

Pokud odpad nelze recyklovat nebo jinak vyuţít musí se odstranit způsobem, který bude v 

souladu s legislativními podmínkami. 

3.1 Zákon o odpadech  

Hlavní legislativou České republiky k odpadovému hospodářství je zákon o odpadech 

číslo 185/2001 Sbírky, a o změně některých dalších zákonů. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 

1. 2002 a vystřídal zákon č.125/1997 Sb., který se v praxi ukázal jako nedostačujícím 

právním předpisem a nebyl v souladu s předpisy Evropského společenství. Od té doby byl 

jiţ třikrát novelizován a to zákonem č.477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., a zákonem 

č.275/2002 Sb. V zákoně jsou implementovány směrnice Evropského parlamentu a Rady, 

komise a směrnice Rady, které stanovují:  

 pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování 

ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje, 

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství,  

 a působnost orgánů veřejné správy [9].  

Odpad je zde definován jako kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má 

úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin uvedené v příloze číslo 1 

v tomto zákoně [9]. 

Na tento zákon navazuje vyhláška č. 383/2001 Sb., která byla částečně změněna 

vyhláškou č.351/2008 Sb. Podrobně popisuje poţadavky související s nakládáním odpadů. 

Má 10 částí včetně 28 příloh.  
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3.1.1 Původce a jeho povinnosti 

Kaţdá movitá věc má svého původce. Původce je tudíţ osoba, která svou činností 

odpad způsobila. Původcem je dle definice v § 4 zákona. 

 Kaţdá fyzická a právnická osoba oprávněná k podnikání, při jejichţ činnosti 

odpady vznikají. 

 Kaţdá fyzická a právnická osoba oprávněná k podnikání, která nějakou činností 

změní sloţení nebo povahu odpadu. 

 Obec v okamţiku uloţení odpadu nepodnikající fyzickou osobou (prvotním 

původcem) na určené místo [9, 26]. 

Kaţdá osoba, která nějakým způsobem nakládá s odpady, musí zařazovat odpady do 

skupin a kategorie podle Katalogu odpadů. Katalog odpadů a podmínky pro zařazování 

odpadů se nachází ve vyhlášce ministerstva ţivotního prostředí č.381/2001 Sb. Kaţdý 

odpad a způsoby nakládání s ním musí průběţně evidovat a zasílat příslušnému 

správnímu úřadu. Původce, který má během roku ve vlastnictví více jak 10 tun 

nebezpečného odpadu a ostatního odpadu více jak 1000 tun je povinen zpracovat plán 

odpadového hospodářství. Měl by vytvořit takové podmínky, aby byl schopen plán plnit. 

Pokud nemůţe sám odpad zpracovat, musí jej předat osobě, která je k tomu oprávněná. 

Oprávněná osoba musí nejprve odpad přednostně vyuţít. Nebezpečné vlastnosti odpadu si 

musí nechat nejdříve ověřit a poté s ním podle toho nakládat. Naloţit s nebezpečným 

odpadem můţe jen se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V případě, 

ţe vyprodukovaného nebezpečného odpadu za rok je nad 100 tun, uděluje souhlas krajský 

úřad. Odpadového hospodáře si ustanoví, jestliţe provozuje skládku a během dvou roků 

nakládal s výše uvedeným mnoţství odpadů [6]. Placení poplatků za skládkování odpadu 

musí být samozřejmostí kaţdého původce.  

3.2 Nakládání s komunálním odpadem dle zákona 

S komunálními odpady nakládá původce v tomto případě obec. S odpadem, který je 

podobný komunálnímu odpadu, nakládá právnická či fyzická osoba oprávněná k 

podnikání, při jejíţ nevýrobní činnosti odpad vznikl. Pro prvotního původce 

(nepodnikající fyzickou osobu) jsou v zákoně také stanovena pravidla ohledně nakládání 

komunálního odpadu. 
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3.2.1 Zákonné povinnosti obce 

Obec působí samostatně, tudíţ si můţe stanovit obecně závaznou vyhláškou systém 

shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu, 

který se vyskytuje v místě působnosti obce. Uzavřením písemné smlouvy se 

nepodnikající fyzická osoba zavazuje obci, k hrazení poplatku za svůj vyprodukovaný 

komunální odpad. Další povinností obce je zajištění shromaţďovacích prostředků a míst, 

kam tyto osoby budou odpad ukládat. Odpady však musí být utříděny dle jednotlivých 

druhů a kategorie. Místa ke shromaţďování nesmí být v rozporu se stavebním zákonem 

č.183/2006 Sb. Pro nebezpečné sloţky musí dvakrát během roku zajistit místo, na které 

fyzická osoba tento odpad uloţí [9, 6]. 

3.2.2 Zákonné povinnosti fyzické osoby 

Svým působením musí předcházet vzniku odpadů, minimalizovat jejich mnoţství a 

nebezpečné vlastnosti. Ukládat odpad na stanovená místa a do shromaţďovacích 

prostředků dle druhu odpadu. 

3.2.3 Zákonné povinnosti právnických a fyzických osob 

Pokud se zapojí, na základě písemné smlouvy, do systému zavedeného obcí pro 

nakládání s komunálním odpadem, musí odpad třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů 

takovým způsobem, aby byl v souladu se systémem obce. V případě, ţe se do tohoto 

systému nezapojí, musí z odpadu vyjmout nebezpečné a vyuţitelné sloţky. Zbylou 

nevyuţitelnou část odpadu uváděnou v kategorii ostatního odpadu zařadí pod katalogové 

číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad, který je určen pro 

odstranění [6]. 

3.3 Nakládání s autovraky dle zákona 

V tomto právním předpisu je autovrak definován jako úplné nebo neúplné motorové 

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

zvířat nebo věcí (dále jen ,,vozidlo“) a stalo se odpadem [9]. Tato definice je uvedena pod 

§ 36 citovaného zákona. Do nakládání s autovraky v zákoně, byla aplikována směrnice 

2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou 
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ţivotností. Tato směrnice vyţaduje, aby kaţdý znečišťovatel platil. Na tuto část zákona 

navazuje vyhláška č. 352/2008 SB., která stanovuje podrobné poţadavky na nakládání 

s autovraky. 

3.3.1 Zákonné povinnosti právnické a fyzické osoby (majitele 

vozů) 

 právnickou a fyzickou osobu (majitele vozů)  

Dle § 37 zákona má povinnost právnická nebo fyzická osoba zbavující se 

nepotřebného automobilu jej odvézt, a předat pouze provozovateli zařízení k jeho 

vyuţívání, odstraňování, zpracování, sběru nebo výkupu, ale neţ předá vůz do tohoto 

zařízení, musí jej umístit na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí ţivotní prostředí ani 

nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny [9]. Při registraci nebo 

přeregistraci pouţitého vozidla kategorie M 1 a N 1 je povinen uhradit stanovenou částku 

ve výši: 

 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2. 

 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1. 

 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí EURO1a EURO 2. 

 10 000 Kč jestliţe nejsou uvedeny mezní hodnoty v osvědčení o registraci vozidla 

[9, 26]. 

Na ţadatele se vztahuje bezplatná registrace nebo přeregistrace v případě, ţe: 

 vlastní průkaz ZTP a ZTP-P,  

 vůz zdědili, 

 získali vůz v rozvodovém řízení,  

 vůz splňuje mezní hodnoty emisí EURO 3, 

 vůz je historickým vozidlem. 

3.3.2 Zákonné povinnosti státu 

 Poskytnout příspěvek ve výši 30 000 Kč 

Kaţdé fyzické osobě, která předala vůz přes 10 let starý provozovateli sběrného 

zařízení a v registru byla vedena jako vlastník alespoň 2 roky. Zároveň si zaregistrovala 

nové vozidlo kategorie M 1, jehoţ pořizovací cena nepřesáhla částku 500 000 Kč, a v 

technickém průkazu byl zapsán údaj o kombinované produkci na jeden kilometr 

nepřesahující hodnotu 160 gramů a plnění emisního limitu EURO 4 a vyššího [9]. Osoba, 
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která předala starý vůz provozovateli sběrného zařízení v období půl roku před registrací 

nového vozu a půl roku po registraci. 

 Poskytnout příspěvek ve výši 60 000kč. 

Kaţdé fyzické osobě, která registrovala nové vozidlo kategorie M1za pořizovací cenu 

do 700 000 Kč a vyuţívající pouze elektrický pohon, hybridní pohon kombinující 

spalovací motor a elektromotor, nebo je vybaveno motorem určeným jeho výrobcem ke 

spalování stlačeného zemního plynu označovaného jako CNG [9]. Ostatní podmínky jsou 

stejné jako pro poskytnutí státního příspěvku v částce 30 000 Kč. Státní příspěvek se 

nevztahuje na osoby samostatně výdělečně činné a podnikatele. 

3.3.3 Zákonné povinnosti výrobce a akreditovaného zástupce  

Informovat zpracovatele (příruček nebo na nosiči dat) a potencionální kupce (formou 

propagačních materiálů) o podrobném sloţení nového vozidla (uvedené na trh) a jeho 

součástí. Seznámit je se všemi moţnostmi zpracování autovraků způsobem co 

nejšetrnějším k ţivotnímu prostředí. Informace o popisu musí být pro zpracovatelská 

zařízení zpracována do šesti měsíců po uvedení vozidla na trh. Od 1. ledna 2007 platí, ţe 

musí zajistit na vlastní náklady sběr, zpracování, vyuţití a odstranění všech vybraných 

vozidel a jejich části. Jestliţe on sám není provozovatelem zařízení k těmto účelům 

určeným, musí na základě smlouvy uzavřít dohodu s provozovatelem tohoto zařízení. V 

opačném případě dodrţuje povinnosti pro zpracovatele a provozovatele sběrného zařízení 

[9, 26]. 

3.3.4 Zákonné povinnosti samosprávy 

Odstavený vůz na místě ohroţující jakýmkoliv způsobem ţivotní prostředí musí 

převézt místní samospráva (obecní úřad) na vybrané parkoviště. Obecní úřad poté 

majitele písemně informuje o místě, kde se vůz nachází. Tyto informace zveřejní i na 

úřední desce. Jestliţe se po stanovené 2 měsíční lhůtě nezjistí totoţnost vlastníka, bude se 

s vozem nakládat jako s autovrakem. Veškeré náklady s tím spojené hradí obci poslední 

uvedený vlastník v evidenci motorových vozidel. Pokud auto stojí na pozemní 

komunikaci, naloţí se s ním způsobem určeným v zákoně o pozemních komunikacích 

č.13/1997 Sb.[9] 



Blanka Vrbová: Spotřební odpady a moţnosti jejich zpracování. 

 

 - 22 - 

2011 

3.3.5 Zákonné povinnosti provozovatele sběrného zařízení  

Provozovatel vystaví předávající osobě bezplatné písemné potvrzení o převzetí 

autovraku do zařízení. Odevzdá-li majitel svůj vůz bez karosérie s označením 

identifikačního čísla VIN a motoru s označením identifikačního čísla, tak si musí 

potvrzení a převzetí vozidla hradit [9]. 

Bezplatné převzetí platí pro všechny: 

 autovraky, které obsahují podstatné části,  

 autovraky, které neobsahují odpad nepatřící do vozu, 

 části z vozu,  

 části vzniklé při opravách, které nejdou dále vyuţít. 

Není – li zároveň zpracovatel, předá autovrak pouze určenému zpracovateli k jeho 

zpracování. Převzaté autovraky a dané ke zpracování průběţně zapisovat do evidence a 

tyto informace zadat do informačního systému slouţícího ke sledování toků vybraných 

autovraků. Do evidence se dále musí zapsat osobní údaje z občanského průkazu 

předávající osoby vozu. S osobními údaji se musí nakládat způsobem stanoveným 

zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů [9, 26]. 

Údaje vedené v evidenci se musí: 

 Zasílat příslušnému správnímu úřadu. 

 Archivovat po dobu určenou tímto zákonem. 

3.3.6 Zákonné povinnosti zpracovatele autovraků 

Zpracovatel musí nakládat s autovrakem a s jeho díly způsobem umoţňující 

maximální opětovné pouţití a materiálové vyuţití [9].  

Nejpozději od 1. Ledna 2006 docílit těchto uvedených podmínek: 

 Znovu pouţít či vyuţít všechny vyřazená vozidla za rok ve stanovené 

minimální míře 85% jejich průměrné hmotnosti. 

 Materiály znovu vyuţít či recyklovat minimálně z 80% průměrné hmotnosti 

všech vybraných autovraků za rok. 

 Vozidla vyrobená před 1. lednem 1980 opětovně vyuţít nebo pouţit 

minimálně ze 70% a materiálově ze 75% průměrné hmotnosti vybraných 

autovraků za rok. 

Nejpozději do 1. ledna 2015 znovu pouţije či vyuţije všechny vyřazená vozidla za 

rok ve stanovené minimální míře 95% jejich průměrné hmotnosti. Materiály znovu 
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vyuţije či recykluje minimálně z 85% průměrné hmotnosti všech vybraných autovraků za 

rok. 

3.4 Nakládání s elektrozařízením dle zákona 

Do zákona byla zavedena hlavní myšlenka směrnice 2002/96/ES o odpadních 

elektrických a elektronických zařízení, ţe škody na ţivotním prostředí musí platit 

znečišťovatel. Za znečišťovatele je v tomto případě označován výrobce. Pro konečného 

spotřebitele ze zákona pouze vyplývá, ţe nepotřebný elektrický či elektronický výrobek 

musí odevzdat na místo zpětného odběru, odděleného sběru nebo přímo zpracovateli. Tato 

část zákona je provázena vyhláškou č.352/2005 Sb., která stanoví podrobné nakládání s 

elektrozařízením a elektroodpadem. 

3.4.1 Zákonné povinnosti výrobce 

Zajistí místa zpětného odběru, odděleného sběru a zpracovatelská zařízení. Uhradí 

náklady spojené se sběrem, zpracováním, vyuţitím a odstraněním elektroodpadu za 

vlastní výrobky pocházející z domácností, které se začaly objevovat na trhu po 13. srpnu 

2005. Na tyto výrobky si musí dát svou identifikační značku a značku, ze které musí být 

patrné, ţe výrobek byl uveden na trh po tomto datu a poskytovat informace o identifikaci 

součástí a materiálů. Výrobky vyrobí takovým způsobem, aby se snadno demontovaly a v 

dostatečné míře vyuţily. Některé výrobky, které uvádí na trh po 30. 6. 2006 uţ nesmí 

obsahovat olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly a 

polybromované difenylétery [7]. Odpady, které nesmí obsahovat tyto nebezpečné látky: 

 velké a malé domácí spotřebiče,  

 zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, 

 spotřebitelská zařízení,  

 osvětlovací zařízení, 

 hračky a vybavení pro volný čas,  

 výdejní automaty,  

 elektrické elektronické nástroje,  

 elektrozařízení pro obranu státu,  

 domácí elektrická svítidla a ţárovky 
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Zapojí se do kolektivního, solidárního nebo individuálního systému financování a 

podá návrh na zápis do Seznamu výrobců. Náklady vzniklé při nakládání s historickým 

zařízením (vyrobené před 13. srpnem 2005) financují výrobci z kolektivního systému. 

 
 
 

   Cíle využití, opětovného použití a recyklace v jednotlivých kategoriích 

Kategorie OEEZ Využití ( %) 

Opětovné 
použití a 

recyklace ( % ) 

1. Velké domácí spotřebiče  80 75 

    2. Malé domácí spotřebiče  70 50 

3. 
Zařízení informačních technologií a telekomunikační 

zařízení 75 65 

4. Spotřebitelská zařízení  75 65 

5. Osvětlovací zařízení  70 50 

    6. Elektrické a elektronické nástroje 70 50 

  

(s výjimkou velkých stacionárních průmyslových 

nástrojů )     

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 70 50 

8. Lékařské přístroje  neuvedeno neuvedeno 

  

( s výjimkou všech implantovaných na 

infikovaných výrobků )     

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu  70 50 

10. Výdejní automaty  80 75 

11. Plynové výbojky neuvedeno 80 
Tabulka 2: Cíle vyuţití, opětovného pouţití a recyklace v jednotlivých kategoriích [7] 

3.5 Zákon o obalech 

Před 9 lety, se stoupající výrobou obalových výrobků, vstoupil v platnost zákon o 

obalech č.477/2001 Sb. Tento zákon stanoví pro všechny, kdo uvádí obaly na trh nebo do 

oběhu nebo balené výrobky povinnosti zpětného odběru, vyuţití a poţadovaný rozsah 

recyklace. Poţadovaný rozsah recyklace a vyuţití je v příloze č.3 tohoto zákona. 

Z důvodu vyuţití obalů se klade důraz na výrobu obalového výrobku. Obal by se měl 

vyrábět z obnovitelných surovin, které lze rychle biologicky rozloţit nebo 

z polyvinylalkoholu, které se rozpustí ve vodě. V budoucnosti by se objem obalů měl 

sníţit aţ o 90% a skládkování by se mělo omezit. Na základě tohoto zákona vznikla celá 

řada norem. Z hlediska obalů jako odpadu se týkají především normy:  

ČSN EN 13193 Obaly – Obaly a ţivotní prostředí – Terminologie. 

ČSN 770053 Obaly – Odpady z obalů – Pokyny a informace pro nakládání s 

pouţitým obalem. 
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ČSN EN 13427 Obaly – Poţadavky na pouţívání evropských norem pro obaly a 

odpady z obalů. 

ČSN EN Obaly – Poţadavky na obaly vyuţitelné jako zdroj energie, včetně 

specifikace nejniţší výhřevnosti.  

ČSN CR 13695 – 1 Obaly – Poţadavky na měření a ověřování čtyř těţkých kovů a 

jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolí – Část 1: 

Poţadavky na měření a ověřování čtyř těţkých kovů přítomných v obalech. 

ČSN EN 13432 Obaly – Poţadavky na obaly vyuţitelné ke kompostování a 

biodegradaci – Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu. 

ČSN 77 0052 – 2 Obaly – Odpady z obalů – Část 2: Identifikační značení obalů pro 

následné vyuţití odpadu z obalů [1]. 

4 Moţnosti zpracování spotřebních odpadů 

Moţností pro zpracování spotřebních odpadů existuje dnes celá řada. Zvolený způsob 

zpracování však záleţí na sloţení a vlastnostech odpadů. A na stanovených legislativních 

podmínkách. Skoro z kaţdého procesu zpracování vznikne nevyuţitelný odpad, který končí 

na skládkách nebo ve spalovnách.  

4.1 Zpracování autovraků 

4.1.1 Sběr 

Sběrná zařízení zajišťují provozovatelé k tomu určení, oprávnění zástupci, výrobci. 

Jedná se o první cyklus nakládání s autovraky, při kterém je auto dočasně skladováno 

před převozem do demontáţního střediska. Jestliţe zpracovatel je i zároveň 

provozovatelem sběrného zařízení, autovrak přemístí ze skladovacího místa do 

demontáţní haly.  

4.1.2 Demontáţ 

V druhém cyklu se vozidlo částečně rozebere. V demontáţní hale se vůz vyčistí a 

připraví na vypuštění provozních kapalin. Po vyčištění je vůz postaven na demontáţní 

linku nebo na místo připravené k ruční demontáţi, kde se vyjmou odpady vykazující 

nebezpečné sloţky nebo vlastnosti a odpady pro recyklaci. Autovrak se pohybuje po 
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dopravníku a je postupně demontován. Nebezpečné vlastnosti a obsahující nebezpečné 

sloţky (šestimocný chrom, kadmium, rtuť) mají baterie, airbagy, motory, převodovky, 

tlumiče a provozní náplně (motorový olej, olej z převodovky, pohonné hmoty aj.). V 

případě, ţe brzdové destičky obsahují azbest, budou také demontovány. Kapaliny jsou 

odsáty zařízením pro tyto účely určené. Pro recyklaci mají význam plastové části, 

katalyzátory, kovové součásti obsahující měď, hliník a hořčík, pneumatiky a sklo. 

Katalyzátor obsahuje drahé kovy (platina, rhodium a paladium) [8]. 

4.1.3 Drcení  

V posledním cyklu se zbytek slisovaného autovraku rozdrtí v drtiči na malé kousky a 

postupně se roztřídí. Pokud demontované vraky aut neobsahují jiné součástky neţ – li 

karosérie, není potřeba drcení, protoţe karoserie je připravena k dalšímu zpracování v 

ocelárnách. K drcení se nejvíce pouţívají kladivové drtiče (šrédry). Ty jej rozdrtí na kusy 

o velikosti několika centimetrů, a umoţní tak recyklaci ostatních kovových materiálů. 

Rozdělení rozdrcených kovových částí od nekovových se provádí magnetickou separací, 

při které se oddělí na frakci magnetickou (ţelezné kovy a zbytky neţelezného kovu) a 

nemagnetickou. Ţelezné kovy jsou dále přepraveny pásovými dopravníky ke kontrole, k 

váţení a velikostnímu dotřídění v rotačním bubnu. Zjištěné zbytky neţelezných kovů jsou 

pracovníky zařízení vkládány do kontejnerů. Nemagnetická frakce je třídícím rotačním 

bubnem rozdělena na tři frakce [13, 17]: 

 Lehká frakce obsahuje sklo, dřevo, umělé hmoty a jiné materiály, které jsou 

menší jak 15 mm. Materiály této frakce se odváţí na skládky, a nebo se po 

úpravě spálí.  

 Střední frakce obsahuje neţelezné kovy o velikosti 15 aţ 50 mm, které se 

dále zpracovávají. 

 Z frakce nad 50 mm se vytřídí neţelezné kovy.  

Celková vyuţitelnost demontovaných a rozdrcených částí tvoří 80 % průměrné 

hmotnosti autovraku a zbytková nevyuţitelná frakce (nekovové součásti) tvoří 20 % 

z hmotnosti, coţ zatím splňuje povinnosti dané zákonem o odpadech. Zákon však 

nařizuje, ţe do roku 2015 musí být 85% vyuţitelnost části z autovraků. Na řadu musí 

přijít nové technologie, kterými se docílí stanovených limitů [29]. 
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 Druhy drtičů pro zpracování autovraku 

 Drtiče s horizontálním rotorem a spodním roštem a drtič  

 Drtiče s horizontálním rotorem a vrchním roštem.  

Rozdíl mezi drtiči spočívá v tom, ţe kaţdý má vynášecí rošt umístěn jinde. Hladká 

spodní část u drtiče s vrchním roštem zabraňuje vzpříčení částic šrotu mezi kladivy a 

roštem. A drtič se spodním roštem dosahuje vyšší sypné hmotnosti, a nadrcené částice 

jsou jemnější neţ u drtiče s vrchním roštem. Je to způsobeno, tím ţe drtič je schopen lépe 

sbalovat hrany u vytrţených částic šrotu [13]. 

První jmenovaný drtič se spodním roštem je odvozen od klasických kladivových 

drtičů. Slisovaný zbytek autovraku se hodí do násypky a pomocí posuvného mechanismu 

je dopraven do pracovního prostoru rotoru. Tam se odpad rozdrtí za pomoci společného 

působení rotoru s kladivy a tzv. kovadliny. Nadrcený odpad je vynášen přes rošt, 

umístěný ve spodní části pracovní skříně. Kusy šrotu, které zůstaly v drtícím prostoru, 

jsou vrhány proti pancéřovému vyloţení, přitom jsou částečně deformovány a drceny. 

Aby nedošlo k poškození drtiče nedrtitelnými kusy odpadu, je drtič opatřen vyhazovacím 

zařízením, obvykle hydraulicky ovládanou klapkou. Některé drtiče mívají před násypkou 

zařízení na předpravu (stlačení) rozměrného šrotu [17].  

 

 

 

 

 

 

Organizace  Autodílny, soukromé osoby, pojišťovny, dovozci 

 sběru                 
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          zbytky   frakce   frakce   z polypropylenu 

     

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení   Rafinérie   Skládkování   Stavebnictví   Cementárna   Automobily 
Obrázek 2: Logistika nakládání s autovraky v koncernu Gallo [8] 

 

Aplikovaná směrnice 2000/53/ES, o vozidlech s ukončenou ţivotností, v zákoně o 

odpadech stanovuje limity vyuţití pro určené období. Přesné stanovení je uvedeno v 

legislativní části této bakalářské práce. Aby bylo moţno dosáhnout těchto poţadavků, 

rozhodly se německé firmy Volkswagen a SiCon GmbH z Hilchenbachu na společném 

vytvoření metody, díky níţ by se nevyuţitelné zbytky staly vyuţitelnými. Kombinováním 

různých úpravárenských postupů vyvinuli techniku, kterou pojmenovali metoda VW-

SiCon. Prováděním metody po drcení a třídění se z dříve nevyuţitelných frakcí, stávají 

frakce pouţitelné k dalšímu zpracování.  

Jednou získanou frakcí je granulát, který se podle vyskytujících látek v plastu dělí na 

dvě frakce. Jednu je moţno vyuţít jako redukční činidlo ve vysokých pecích, protoţe 

obsahuje plasty s malým obsahem chloru a kovů. A druhou frakci s vysokým obsahem 

PVC lze pouţít na výrobu recyklátu PVC, ze kterého se vyrábějí plasty stejného sloţení. 

Na odvodňování kalů se dá vyuţít další frakce obsahující rozdrcená vlákna a pěny ze 

sedaček [33]. Poslední písečná frakce se dá uplatnit v metalurgii neţelezných kovů jako 
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struskotvorná přísada a redukční činidlo ve vysokých pecích nebo oddělené částice kovů 

(měď, zinek, olovo) obsaţené v této frakci lze pouţít na výrobu kovových výrobků. 

4.2 Zpracování pneumatik 

Pneumatiky vyřazené z provozu jsou zpracovávány za účelem získávání materiálů a 

energie. Jejich objem a hmotnost se zmenšuje pomocí různých mechanických úprav 

(drcení, broušení, mletí).  

4.2.1 Kryogenní drcení 

Z hlediska ekologického a ekonomického je nejvhodnější kryogenní drcení s 

chlazeným kapalným dusíkem. Zařízení pro toto drcení hrubě nadrtí pláště, které putují 

do rotačního mrazícího tunelu, kde se ochlazují vstřikovaným kapalným dusíkem při 

teplotě -80°C. Po ochlazení zkřehnou a lépe se melou v kladivových mlýnech. Na mleté 

projdou magnetickým odlučovačem a ten oddělí ocelové části. Ostatní části se oddělí ve 

vibračním třídiči. Výsledným produktem je granulát poţadované velikosti zrna, textil a 

ocel. Ocel se vyuţije v hutnictví ţeleza jako druhotná surovina. Po úpravách se roztřídí 

podle toho, jak se s nimi bude nakládat. Kromě granulátu se získá různými úpravami drť a 

moučka.  

Vyuţití granulátu a drtě nalézá uplatnění v zemědělství, ve stavebnictví, silničním 

stavitelství a při odstranění různých neţádoucích skvrn. Moučka a granulát o zrnitosti 

menší jak 1mm se pouţívá jako plnidlo do směsi při výrobě pneumatik, podlahových 

krytin [2].  

4.2.2 Tepelná zpracování  

Pro pneumatiky, které nelze dále jinak vyuţít, je nejvhodnějším způsobem jejich 

spalování, při němţ jsou vhazovány do ohniště celé nebo hrubě nadrcené. Proces probíhá 

ve speciálních nebo v cementářských pecích při teplotě nad 1200° C, kde plní úkol paliva 

pro získání energie. V cementářských pecích se pláště spálí, tak ţe se odstraní úplně, aniţ 

by po nich zůstaly nějaké vedlejší suroviny. Ostatní části (ocelové kordy a patní lanka) 

jsou vyuţity jako surovina pro výrobu cementu, protoţe se při spalování roztaví a 

převedou na oxid ţeleza. 
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Pneumatiku lze tepelným způsobem rozloţit i při pyrolýze, kde výstupním produktem 

jsou cenné suroviny například dehet, saze, benzin, plynový olej, těţký olej, benzen, 

metan. 

Proces, při kterém se spálí komunální odpad společně s odpadem z pneumatikáren, se 

značí jako Pyrogas. Dochází při něm ke zplynění uhlíkatých látek obsaţených v odpadu, 

tudíţ se vyuţije jako plynné palivo. Materiály pouţité na jejich výrobu obsahují velké 

mnoţství energie a jsou dosti výhřevné. Spalováním se ušetří fosilní paliva jako například 

černé uhlí [2].  

 

                             Složení topného plynu z procesu Pyrogas 

Složka Vodík Methan Oxid 
uhelnatý 

Oxid 
uhličitý 

Kyslík Dusík 

Obsah ( obj. 

%)          
    20        2         20         8     1    49 

Tabulka 3: Sloţení topného plynu z procesu Pyrogas [2] 

4.2.3 Protektorování 

Protektorováním vzniká nová pneumatika. Z hlediska ochrany ţivotního prostředí je 

tato forma recyklace nejšetrnější. Problém však spočívá v krátké ţivotnosti pneumatik. 

Působením různých vlivů se stávají po 6 aţ 7 letech nepouţitelnými pro tuto recyklaci. 

Většinou se protektorují vozidla, která jej opotřebí za krátkou dobu pouţívání (nákladní 

vozy, autobusy). Z kostry pneumatiky se odstraní vrchní část (běhoun). Po několika 

procesech úpravy odstraněného starého běhounu vzniká nový, který je určen k dalšímu 

pouţití. Obnovou se ušetří jak suroviny na výrobu nové pneumatiky, tak i energie. 

4.2.4 Regenerace 

Další moţností jejich zpracování je regenerace pryţe. Regenerace probíhá za 

působení tepla pomocí páry, změkčovadel a regeneračních olejů na odpadní pryţe. 

Vzniká regenerátor, který se dále vyuţije jako přísada do kaučukových směsí na výrobu 

gumárenských výrobků. Ta se však v současnosti moc nevyuţívá, protoţe kvalita 

regenerátoru není srovnatelná s přírodním kaučukem a dnes se klade důraz na vysokou 

kvalitu gumárenských výrobků [11].  
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4.3 Zpracování elektroodpadu 

4.3.1 Demontáţ 

Elektroodpad zahrnuje různá zařízení odlišného sloţení. Z elektroodpadu, který 

obsahuje nebezpečné komponenty, se nejprve odstraní demontáţí a poté se separují. Týká 

se to baterií, PCB kondenzátorů, součástek obsahujících rtuť, případně motorů a velkých 

či ţelezných částí. Poté se ručně demontuje zbytek vyuţitelných surovin, do kterých patří 

kovové části, plasty, skleněné poličky, elektrické kabely a prázdný kompresor. Ručně 

demontované části jsou poté určeny k prodeji a nebezpečné sloţky se odstraňují nebo 

vyuţívají.  

4.3.2 Drcení 

Další moţností pro zpracování elektroodpadu je mechanické rozrušování. To se 

provádí za pomoci drtičů (většinou kladivové), třídičů, magnetických separátorů a 

čistícího zařízení. Upravený šrot se vkládá do drtiče a je nadrcen na hrubší kusy. 

Vyskytující se nebezpečné sloţky a větší kusy kovových částí na pojízdném pásu vzniklé 

při drcení jsou ručně vytříděny. Nadrcený materiál putuje do dalšího drtiče k rozpojení 

hrubých kusů. Výstupním produktem je granulát, který ještě projde oddělovacími síty. Ty 

jej roztřídí na různé velikosti. Hrubší ţelezné kusy se zachytí v magnetickém separátoru a 

plasty a směs neţelezných kovů se oddělí v dalších separátorech. Většinou je výsledným 

produktem směs ţelezných kovů, plastů, neţelezných kovů (koncentráty mědi a hliníku). 

Zbytková lehká frakce vzniklá při procesech zpracování obsahuje drahé kovy [7]. 

4.4 Regenerace odpadních mazacích olejů 

Závod Ostramo v Ostravě dlouhá léta regeneroval tyto oleje kyselinovou rafinací. 

V roce 1997 byl uzavřen. V oblasti závodu vznikly rozsáhlé laguny obsahující kyselé 

pryskyřice. Regenerační jednotka se v České republice nevyskytuje a regenerace je 

omezena pouze na mechanické postupy (sedimentace) [21].  

Regenerace opětovné hydrogenační rafinace je zaloţena na procesu firmy UOP   

,,HyLube“. V tomto procesu jsou odpadní oleje přepracovány na základové oleje a 

míseny na konečné produkty. V sebraných mazacích olejích se vyskytuje velké mnoţství 
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různých částic (ţelezo, zbytky příměsí z aditivů např. zinku, fosforu a vápníku), proto se 

musí přefiltrovat. Poté se olej smíchá ve speciálně navrţeném tlakovém mísiči s horkým 

vodíkem a odpaří se v separátoru. Zahuštěný odpařený zbytek je veden do zbytkového 

striperu. Obě vzniklé páry ze separátoru a striperu se spojí a vedou do reakční sekce [10]. 

Reakční sekce se skládají z: 

 Katalytického ochranného reaktoru – zachycuje rozpustné soli kovů. 

 Hydrogenační rafinační reaktor – probíhá v něm odsíření, dechlorace, 

denitrifikace, rozklad kyslíkatých látek, saturace aromátů a mírný hydrokraking. 

Způsobí změnu chemických vlastností oleje. 

Zpracovaný nastřikovaný olej se převede na širokovroucí produkt uhlovodíků, který 

se frakcionuje na neutrální oleje různých viskozit. Ty se pak mísí s hotovými mazacími 

oleji [10].  

 Vedlejší produkty, které vznikly v procesu HyLube: 

 Topný plyn 

 Topný olej 

 Těţký olej 

 Stabilizované těţké zbytky 

4.5 Spalování směsného komunálního odpadu 

Směsný odpad je spalován v technických zařízení (spalovnách), za účelem 

hygienického odstranění odpadu, který nejde dále zpracovat. V těchto zařízeních  probíhá 

proces oxidace, při kterém se zmenšuje objem odpadu a sniţuje se mnoţství organických 

xenobiotik (cizorodých látek) obsaţených v odpadech a zkoncentrovávají se těţké kovy 

v zachycovaném popílku [30]. Výstupním produktem je tepelná energie, která se vyuţívá 

např. k vytápění nebo k výrobě elektrické energie. Dalším produktem jsou popeloviny, 

které tvoří škvára, struska a popílek. Pro směsný komunální odpad je tento tepelný způsob 

odstranění z hlediska ochrany ţivotního prostředí nejšetrnější. 

 

 



Blanka Vrbová: Spotřební odpady a moţnosti jejich zpracování. 

 

 - 33 - 

2011 

 
Obrázek 3: Technologický řetězec s odvodem vyčištěných pracích vod [27] 

Komunální směsný odpad má velkou výhřevnost není potřeba přidávat paliva. Pokud 

odpady mají nízkou výhřevnost je třeba do ohniska přidat pomocná paliva. Ty musí mít, 

obsah popelovin menší jak 60%, obsah vlhkosti menší 50% a obsah prchavé hořlaviny 

větší neţ 25%.  

Nejvhodnější pro spalování tohoto odpadu jsou pece roštové s pohyblivými i 

nepohyblivými rošty. Pouţívají se i fluidní topeniště a pece, kde dochází k fluidnímu 

spalování ve vznosu. Pod fluidní loţe tvořeno částmi upraveného odpadu je vháněn 

velkou rychlostí a tlakem plyn, který udrţuje částice ve vznosu. Před vstupem do 

fluidního ohniště je nutné tuhý odpad nejprve upravit, protoţe částice upraveného odpadu 

tvoří fluidní loţe (vrstvu) [20].  

Sběrnými vozy se odpad odveze ke spalování do spalovny, kde se shromaţďuje tzv. 

bunkrech. Bunkry slouţí k dočasnému skladování a přípravě odpadů před vstupem do 

hořícího prostoru kotle. Z bunkrů je homogenizovaný odpad jeřábem dopraven do 

roštového ohniště [27]. 
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Obrázek 5: Drapáky nabírají odpad v bunkru spalovny Termizo Liberec [27] 

Vstupem do ohniště začíná proces spalování při teplotě 850 aţ 1100°C. Odpady se 

zahřívají při styku s horkými spalinami nebo přivedeným předehřátým vzduchem a 

vyzařovaným teplem ze stěn pece. Celý tento proces probíhá na roštu. Spalování odpadu 

prochází na sebe navazujícími fázemi nebo probíhajícími současně. První fází je sušení. 

Další jsou zplyňování, zapálení, hoření, vyhořívání a odvádění tepla. 

4.6 Pyrolýza komunálního odpadu 

Komunální odpad lze zpracovávat tepelným způsobem a to pyrolýzou. Nejvhodnější 

sloţkou pro pyrolýzu je biologicky rozloţitelná část komunálního odpadu. Méně 

výhodnou sloţkou komunálního odpadu pro pyrolýzu je směsný odpad, protoţe materiály 

obsaţené v tomto odpadu mají odlišné sloţení, různou velikost a obsahují těţké kovy a 

chlór. Pro odstraňování směsného odpadu byla navrţena pyrolýzní systém Babcock. Pro 

svou vysokou energetickou hodnotu lze pyrolýzovat vytříděné odpady z komunálního 

odpadu.  
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Systém RCP (Recycled Clean Products) byl navrţen na pyrolýzní zpracování tuhého 

komunálního odpadu. V zařízení se rozkládají tuhé komunální odpady na roštech typu 

Von Roll, které regulují dobu zdrţení v pyrolýzní komoře podle sloţení odpadů. 

Pyrolýzní komora je vnitřně vyhřívaná a probíhá v ní kontrolované odplynění odpadu. 

Z komory vstupuje vzniklý plyn a struska do tavící pece, kde při teplotě přesahující 1400° 

C se plyn spaluje a struska taví. Struska poté putuje do zařízení, ve kterém je 

zušlechťována technologií HSR (Hochtemperatur – Schmelz - Redox) a upravována 

v granulační lázni na parametry umoţňující její pouţití jako přísady do portlandských 

cementů [32].  

Spaliny z tavící pece putují do fluidní dopalovací komory s cirkulující vrstvou. Tam 

jsou pískem ochlazovány na teplotu niţší jak 1000° C. Za fluidní komoruje zařazen 

cyklónový odlučovač úletu. Prostřednictvím kotle se zbytek tepla ze spalin vyuţívá na 

odpadní teplo. Ve všech stupních je spalovací vzduch nahrazen čistým kyslíkem z důvodu 

minimalizace spalin k čištění. Odsíření je prováděno suchou vápencovou metodou a těţké 

kovy jsou odlučovány v kyselých pračkách. 

4.7 Recyklace 

Recyklací se rozumí znovu vyuţití spotřebovaného výrobku (odpadu). Rozdělujeme 

ji na přímou a nepřímou. Pokud se odpad vyuţívá bez dalšího zpracování jedná se o 

přímou recyklaci. V opačném případě, kdy odpad se zpracovává jde o nepřímou. Znovu 

vyuţitím výrobku se šetří přírodní zdroje a ţivotní prostředí. Prvním krokem pro 

recyklaci je třídění probíhající jiţ v domácnostech. Z hlediska ţivotního prostředí je 

recyklace druhým nejšetrnějším způsobem zpracování.  

 Technologie přímé recyklace 

Maloodpadová technologie vychází z přírodních poznatků. Odpad se recykluje na 

principu koloběhu přírody. V přírodě se odumřelé organické hmoty pomocí 

mikroorganismů přemění v znovu vyuţitelné látky. Účelem technologie je efektivně 

vyuţít suroviny a přírodní zdroje a minimalizovat mnoţství vzniklého odpadu. Při 

zpracování odpadů musí být příslušné postupy součástí výrobní technologie.  
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 Technologie nepřímé recyklace 

Recyklační technologie je souborem na sebe navazujících procesů, postupů, 

technologických operací. Je uskutečňována samostatně často ve formě dodatkových 

investic, jeţ mají zvýšit ekonomickou a environmentální účinnost existujících výrobních 

postupů [16]. Pomocí recyklačních technologií se odpady přeměňují na druhotnou 

surovinu. K omezení vzniku odpadů vyuţívají maloodpadových technologických 

postupů.  

4.7.1 Recyklace plastů 

Na výrobu plastů se dnes nejvíce pouţívá ropa a zemní plyn. V menším měřítku také 

uhlí a biomasa. Z důvodu šetření těchto surovin se pouţívá na výrobu plastů regranulát, 

coţ je konečný produkt recyklace odpadních plastů. Plasty se rozdělují na termoplasty a 

reaktoplasty. Termoplasty jsou z chemického hlediska vysokomolekulární polymery, 

které lze díky svým vlastnostem (plasticitě, deformativnosti) při zahřátí nebo chlazení 

neustále uvádět do měkkého stavu [2,15]. Reaktoplasty jsou zesíťované polymery. 

Vytvrzují se teplem, zářením nebo působením katalyzátorů. Vytvrzené reaktoplasty se 

nedají tavit a jsou nerozpustné [31].  

Spotřební odpady obsahující plasty zahrnují: PET lahve, folie, nádobky a pěnový 

polystyren a jiné separované plasty z komunálního odpadu, z autovraku a z EEZ. Protoţe 

fyzikální a chemické sloţení plastových výrobků je rozdílné musí se odpadní plast 

manuálně nebo automaticky (v hydrocyklónech) třídit. Roztříděné a upravené materiály 

jsou připraveny k dalšímu zpracování, kde na ně bude pouţita odlišná technologie. 
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Obrázek 6: Linka na třídění plastů [25] 

Oddělené plasty a zbytky odpadních plastů se lisují, paketují, pěchují nebo briketují. 

Materiály, které nelze takto upravit pro jejich malou deformovatelnost se rovnou 

rozmělňují v drtičích a mlýnech. Na hrubé drcení velkých kusů se pouţívají kladivové 

drtiče a na mletí výkonné noţové mlýny. Kryogenní technika, kdy kapalný dusík je 

vstřikován do pracovního prostředí drtícího stroje, se nejvíce vyuţívá u kladivových 

drtičů k rozmělnění termoplastů, které mají nízký bod tavení. Reaktoplasty stačí 

ochlazovat vháněným vzduchem. Vzduch ochlazuje materiál, aby jeho teplota nepřesáhla 

30°C. Výstupním materiálem jsou drtě. Znečištěné nebo čisté (předem vyprané, vysušené) 

drtě jsou připraveny k regranulaci. Při regranulaci vzniká v kontinuálních hnětacích 

strojích z plastové drtě zplastikovaný materiál, který je vtlačen šnekovým vytlačovacím 

zařízením do regranulačního zařízení [18]. 

 Sloţení zařízení pro regranulaci za studena. 

 Šnekový vytlačovací stroj: vtlačí drť do granulační hlavy,  

 granulační hlava s mnoha otvory: přemění drť na struny, 

 chladící lázeň: ochlazení strun,  

 vodící válečky, 
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 ventilátor: suší struny,  

 podávací válečky,  

 noţový granulátor: rozseká struny na válečky.  

 Způsoby recyklace spotřebitelských odpadů z PET  

Recyklaci PET odpadů lze provést různými postupy. Tyto postupy se rozdělují, podle 

toho jaký proces se vyuţije k recyklaci. Jestliţe je pouţita k mletí materiálu voda, tak se 

jedná o mokrý recyklační postup. Rozvolněné PET materiály putují podávacími pásy do 

mlýnu, kde jsou rozemlety na malé kousky. Ty se poté nahrnou do frikční pračky 

společně s vodou. Působením frikční energie vznikající v pračce se rozvlákní etiketa na 

celulózu a rozpustí se většina nečistot včetně lepidla. Vzniklá směs prochází přes 

pneumatický rozdruţovací stupeň, kde se odděluje voda s nečistotami od zbytků PET 

lahví. Neţ je výstupní produkt dopraven do regranulačního zařízení musí se ještě jednou 

vyprat, roztřídit, odstředit a vysušit horkým vzduchem. Výstupním produktem je čistá 

foliová drť, která se ukládá do vaků [25]. 

Pokud mletí probíhá bez přítomnosti vody a rozpouštědel jde o suchý recyklační 

proces. V první řadě při tomto postupu dojde k roztřídění a následně se odstraní uzávěry 

z PET lahví. Rozemleté kousky projdou dalšími procesy. Vzniká tavenina k dalšímu 

zpracování [25]. 

Posledním recyklačním postupem je chemická recyklace, při níţ je materiál 

recyklován depolymeračními technologiemi. Při pouţití této technologie se PET 

materiály rozloţí na původní sloţky určené k výrobě tohoto výrobku.  

4.7.2 Recyklace kovů 

Kovy vytříděné ze směsného odpadu, vyskytující se na území obce nebo ze 

zpracování autovraků a z elektošrotu se dále recyklují. Z těchto odpadů dnes podléhají 

recyklaci ţelezné kovy, neţelezné kovy a vzácné kovy. Z ţelezných kovů to je ocel, litina 

a ţelezo. Z neţelezných kovů je to měď, hliník, olovo, nikl, cín a zinek [3]. Všechny tyto 

kovy se mechanicky upravují a rozmělňují různými technologiemi. 

 Technologie mechanické úpravy kovů:  
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 Tříděním se rozdělí jednotlivé sloţky kovového odpadu podle druhu kovů 

(ţelezné, neţelezné, dle magnetismu) a neţádoucí příměsi (ostatní materiály). 

 Stříhání se provádí lisováním nebo hydraulickými nůţkami.  

 Lámání je moţné provádět u měkkých vyţíhaných materiálů.  

 Lisování probíhá v mechanickém nebo hydraulickém lisu. Pouţívá se 

většinou na drobný šrot [2, 4, 19].  

 Technologie Granulování se pouţívá na kovový odpad obsaţený v EEZ a v 

autovracích. A to především na kabely a vodiče. Tento odpad zpracovává 

granulační linka. Materiál z konečné fáze zpracování vystupuje v podobě 

čistého kovu (měď, příp. hliník). Společně s ním vystupuje i ostatní odpad 

(PVC, pryţ). Sloţení granulační linky: granulátor, separátor, dopravník, 

odsávací zařízení [19].  

 Při Paketování se kov slisuje. Vznikají slisované převázané balíky s malou 

hmotností a s malým objemem [2,4,] 

Způsobů recyklace těchto kovů je více, ale nejčastějším postupem je přetavení 

v hutích při teplotách kolem 1700° C. Zvlášť kovy ze sběrných dvorů a ze sběren 

druhotných surovin se přetavují. Z opracované kovové hmoty jsou výstupním produktem 

kovové výrobky. Některé kovové odpady (např. elektromotory) lze tepelně rozpojit ve 

dvoukomorových vypalovacích pecí při teplotě pohybující se okolo 1400°C. 

Součástky obsahující drahé kovy společnost Kovohutě Příbram zpracovává 

pyrometalurgicky, tak ţe drahé kovy získá rafinací. Pouţívá na to technologii pro získání 

olova. Výstupním produktem je stříbrná anoda obsahující zlato, platinu a palladium. 

Nevýhodou této technologie je, ţe obsaţená měď místo toho, aby se dále vyuţila, končí 

na skládce. Protoţe při procesu přejde do produktu šachtové pece (kamínku) [7].  

 Recyklace přechodného kovu 

Rtuť lze zpracovat na sklovinu. Sklovinu získáme, kdyţ se rtuť přefiltruje. Filtrací se 

oddělí mechanické nečistoty. Poté se vloţí do kolony, která obsahuje roztok zředěný 

kyselinou dusičnou a peroxidem vodíku. Promýváním rtuti v této lázni dochází k oddělení 

rozpuštěných kovů. Dále se destiluje ve vakuu. Působením thiosíranu sodného nebo 

sulfidu sodného se celý roztok vysráţí a vzniká sraţenina sulfidu rtuťnatého. Ta se 
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promyje, vysuší a pyrolyzuje při teplotě 1000°C. Do pyrolýzního procesu se přidá příměs 

oxidu vápenatého, uhličitanu sodného a boraxu. Oddestilovaná rtuť je jímána do 

zásobníku.  

4.7.3 Recyklace skla 

Pokud jsou skleněné odpady v celku, musí nejprve dojít k předrcení. Ze střepů se 

poté na lince dotřiďování odstraní veškeré příměsi (keramický materiál, kovový odpad, 

nekovový odpad, magnetický, netavitelný materiál) pomocí sběrného magnetu na kov a 

fukaru na lehké materiály. Do drtiče můţe vstoupit pouze minimální mnoţství příměsi. 

Netavitelné materiály se musí odstranit úplně. Z drtiče vystupují jiţ menší střepy (drtě) o 

různé velikosti (od 3mm do 2cm). Ze skel z autovraků se musí v procesu drcení odstranit 

ochranná folie. Ta se odstraňuje lisovacím zařízením a vymlacovacím bubnem. Lisovací 

zařízení folii naláme a vymlacovací buben ji nalámanou točí tak dlouho, dokud se 

neoddělí holá folie. Vzniklá drť je připravena na výrobu nového skleněného výrobku. 

Nejčistší recyklát se získá z bílého tabulového skla. Méně čistým recyklátem je sklo bílé, 

protoţe i přes pečlivé třídění se vyskytnou mezi bílými střepy i střepy barevné [12].  

4.7.4 Recyklace papíru 

Na výrobu papíru se pouţívají vlákniny, proto je nutné pro recyklaci zpracovat 

odpadní papír zpět na vlákninu. Při procesu recyklace se však vlákna zkracují a po 

sedmém zpracování odpadního papíru jiţ nelze provést recyklaci. Vhodným materiálem 

pro tento způsob zpracování jsou neznečištěné, suché a nemastné papíry tohoto typu: 

kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, krabice a lepenka. 

Při Recyklaci se odpadní papír nejprve rozvolní a poté se vhodí do nádrţe obsahující 

vodu. Obsah nádrţe je rozmixován. Vzniká řídká kaše, která obsahuje papírová vlákna. 

Vyjmou se z nich nečistoty a neţádoucí příměsi. Vlákna se dají dále upravovat, záleţí jen 

na tom, do jakého výrobního procesu vstoupí jako surovina. Pokud se z ní budou vyrábět 

hygienické a méně náročné papíry musí se ještě do vláknit  termodisperzní technologií. 

Na výrobu lepenek a balících papírů se musí vlákna rozdělit frakcionací podle délky, 

tvaru a jiných rozdílných parametrů vlákna. Na odstranění tiskařských barev se pouţívá 

technologie zesvětlování, při níţ se barvy z papíru odstraní praním nebo flotací. Pouţívá 
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se i metoda, která zesvětluje papír oběma způsoby. (flotací, praním). Ze zesvětlovaného 

papíru se vyrábí novinové a grafické papíry [2, 23]. 

 

Obrázek 7: Rozvláknění papíru [23] 

 

4.8 Kompostování bioodpadu 

Z komunálních odpadů je nejvýhodnější kompostovat bioodpad. Při kompostování se 

biologicky rozloţitelný odpad vyuţívá k výrobě organické hmoty (kompostu s obsahem 

humusu). Ta slouţí jako organické hnojivo pro půdní prostředí, ve kterém obnovuje 

úrodnost. Na výrobě organického hnojiva se podílejí převáţně aerobní mikroorganismy 

(tlením), které ke svému ţivotu potřebují kyslík. Kyslík se do zrajícího kompostu dostane, 

jestliţe se provzdušňuje. Důleţitým faktorem pro rozvoj mikroorganismů v kompostu je i 

správná vlhkost a vhodný poměr dusíku a uhlíku. Při kompostování probíhají analogické 

procesy jako při přeměně rostlinných zbytků v půdě [14]. Z hlediska ţivotního prostředí 

je v současné době důleţité, aby se bioodpad kompostoval a nekončil na skládkách.  
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Z komunálního odpadu se kompostuje i směšný komunální odpad. Odpady vhodné 

k recyklaci a s obsahem těţkých kovů by měly být se směsného odpadu vybrány. Za prvé 

mají negativní vliv na kvalitu kompostu a zatěţují ţivotní prostředí. Za druhé zákon o 

odpadech č. 185/2001 Sb., vyţaduje přednostně odpad vyuţít.  

S kompostováním biologicky rozloţitelných odpadů by se mělo začít jiţ 

v domácnosti nebo ve školách, firmách a jiných institucích. Předešlo by se tak vzniku 

odpadů. Sníţily by se náklady na svoz a zaloţení kompostárny. Města či obce většinou 

vedou různé programy na podporu domácího kompostování. Bioodpad pocházející 

z domácností se kompostuje v malých kompostérech (z pletiva, z plastu nebo ze dřeva) 

nebo se na zahradě hází na jednu hromadu. Kompost by hlavně měl přijít do styku 

s půdou, aby se do něj dostaly půdní organismy. Nemělo by na něj svítit sluníčko a pršet 

do něj. Pokud bioodpad má pro rozklad dobré podmínky lze ho pouţívat jiţ za půl roku, 

ale dostatečně je vyzrálý aţ za rok.  

 

Odpad z kuchyně Odpad ze zahrady Jiné organické odpady 

Potraviny  Květy  Popel ze dřeva 

Zbytky jídel Pokosená tráva Hobliny a piliny 

Zbytky zeleniny a ovoce Posekané či rozdrcené větve Hnůj  

Čaj, kávový výluh Listí   tráva 

Potravinami znečišt. papír Ovoce, zelenina  

Tabulka 4: Materiály vhodné k domácímu kompostování [34] 

 

Kompostovat se můţe i v uzavřených místnostech (školy, kanceláře, kuchyně) ve 

vermikompostérech. Ve vermikompostéru se bioodpad rozkládá na tzv. biohumus 

působením určitých druhů ţíţal, které potřebují ke svému mnoţení a ţivotu optimální 

teplotu (okolo 20°C) a správnou vlhkost substrátu [24]. 
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Dnes se v některých městech, obcí vyskytují sběrné nádoby hnědé barvy na bioodpad. 

Způsob zpracování závisí na místních podmínkách, které mají vliv na systém jejich sběru 

a svozu. Kompostování většího mnoţství bioodpadu je z finančního hlediska výhodné 

provádět v pásových hromadách na volné ploše, která musí být vodohospodářsky 

zabezpečená. Provzdušňování se provádí mechanizovaným překopáváním pomocí 

překopávačů [28]. 

5 Závěr 

Během deseti let se změnily způsoby nakládání se spotřebními odpady. Došlo k 

omezení negativních dopadů na ţivotní prostředí a lidské zdraví. Odpady se více recyklují 

a tím se šetří přírodní zdroje. Hlavní příčinnou toho jsou změny legislativy ve formě 

zákonů, vyhlášek a jiných právních předpisů. Ta výrobce donutila, aby při výrobě 

nepouţívali nebezpečné a špatně recyklovatelné látky. Zpracovatele zavázala, aby 

přednostně odpady recyklovali. Na řadu přišli nové technologie, které také přispěli 

ke zlepšení ţivotního prostředí. 
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Příloha č. 1 

Další související legislativa ČR ke spotřebním odpadům [26]. 

 

Zákony 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 

změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí). 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o 

léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 

§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Legislativa EU  
 

Směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji, ve 

znění směrnic 87/101/EHS, 91/692/EHS, 2000/76/ES a 2008/98/ES. 

Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně ţivotního prostředí a 

zejména půdy při pouţívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, ve znění směrnice 

91/692/EHS a nařízení č. 807/2003. 

Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a sniţování znečištění 

ţivotního prostředí azbestem, ve znění směrnice 91/692/EHS a nařízení č. 807/2003. 

Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech, ve znění 

směrnic 94/31/ES a 2008/98/ES a nařízení č. 166/2006. 

Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a 

polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT). 

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, ve znění nařízení 

č. 1882/2003 a č. 1137/2008. 

Směrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září 2000 o vozidlech s 

ukončenou ţivotností, ve znění rozhodnutí Komise 2002/525/ES, 2005/63/ES, 2005/438/ES, 

2005/673/ES, 2008/689/ES a směrnic 2008/33/ES a 2008/112/ES. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování 

odpadů, ve znění nařízení č. 1137/2008. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení pouţívání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění rozhodnutí Komise 

2005/618/ES, 2005/717/ES, 2005/747/ES, 2006/310/ES, 2006/690/ES, 2006/691/ES, 

2006/692/ES, 2008/385/ES a směrnice 2008/35/ES. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech, 

ve znění směrnice 2008/98/ES. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a 

akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS, ve 

znění směrnic 2008/11/ES, 2008/12/ES a 2008/103/ES. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 

odpadech a o zrušení některých směrnic. 

Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES ze dne 23. března 1994 o 

opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 

70/220/EHS; směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o 

opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 

70/220/EHS; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.715/2007 ze dne 20. června 2007 

o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z 

uţitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údrţbě 

vozidla. 

Nařízení a vyhlášky 

Nařízení vlády č. 209/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.111/2002 Sb., kterým se 

stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů. 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. 

vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 116/2002 Sb., o způsobu označování 

vratných zálohovaných obalů. 

 



Blanka Vrbová: Spotřební odpady a moţnosti jejich zpracování. 

 

 - 49 - 

2011 

Vyhláška č. 237/2002 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků. 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady 

a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady) 

.Vyhláška č. 351/2008 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech nakládání s 

odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 353/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a 

vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou 

se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Vyhláška č. 170/210 Sb. o bateriích a akumulátorech mění vyhlášku č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. .384/2001 Sb., o nakládání 

s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 

monometyltetrachlorordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 

monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek 

v koncentraci větší neţ 60 mg/kg (o nakládání s PCB). 



Blanka Vrbová: Spotřební odpady a moţnosti jejich zpracování. 
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Vyhláška MŢP č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení, evidence obalů a ohlašování 

údajů z této evidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 


