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Abstrakt: 

     V předložené bakalářské práci je zpracována problematika ekologické likvidace 

autovraků se zaměřením na materiálovou výtěžnost tohoto procesu. 

     Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V úvodu je zdůrazněna současná role silniční 

dopravy v životě společnosti. Druhá kapitola definuje pojem autovrak a nabízí přehled 

platné legislativy. Ve třetí kapitole je popsána struktura vozového parku České republiky. 

Způsoby zpracování autovraků jsou uvedeny ve čtvrté kapitole. Pátá kapitola nabízí výčet 

surovin získaných recyklací a jejich následné využití v průmyslu. Šestá kapitola popisuje 

finanční výtěžnost z průměrného autovraku v podmínkách České republiky. 

     Práce by měla posloužit všem, kteří se chtějí zorientovat v problematice autovraků jako 

významného zdroje recyklovaných surovin.  
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Abstract: 

     This bachelor thesis focuses on problems of environmental disposal of wrecked cars, 

mainly on material yield of this process. 

     The thesis is divided into seven chapters. The introduction highlights contemporary 

role of road traffic in the life of humanity. The second chapter defines the term wrecked 

car and provides survey of valid laws. The third chapter describes structure of the fleet 

cars of the Czech Republic. The ways of processing wrecked cars are presented                  

in the chapter four. The fifth part shows the list of resources gained by recycling and their 

later usage in industry. The sixth chapter describes financial yield of an average wrecked 

car in the conditions of the Czech Republic. 

     This thesis should help those who want to orientate themselves in the sphere               

of wrecked cars as an important source of recycled resources. 
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     1. Úvod 
  

     „Kdysi se cestovalo tam, kde bylo možno něco pěkného vidět. Dnes se cestuje tam,         

kde se dá zaparkovat.“  

         

                                                                                             Fernandel 

      

     Problematika autovraků je aktuální již řadu let a nepochybně tomu bude i několik let 

příštích. Za posledních 20 let se objem dopravních výkonů osobní silniční dopravy 

zdvojnásobil. Rychleji než silniční doprava rostla pouze letecká doprava. Automobily 

přibývají na silnicích takovým tempem, že je pro naši společnost obtížné napravovat 

administrativní a systémové nedostatky.  

     Odpady z oblasti automobilů se potýkají v České republice s řadou problémů, počínaje 

nejasnou technologií, nepřesnými novelami zákonů a předpisů, nevyjasněnými 

kompetencemi, přes nedokonalou evidenci a problematickou ekonomiku ekologické 

likvidace autovraků. Ze zákona jsou autovraky považovány za nebezpečný odpad.            

Na jejich likvidaci se však velkou měrou přiživuje šedá ekonomika.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Materiálová výtěžnost procesu likvidace autovraků 

 

~ 4 ~ 
 

     2. Autovraky  

     2.1 Definice  
 

     Pojem „Autovrak“ je široce rozšířený slangový výraz. Do české legislativy byl zaveden 

při implementaci evropské směrnice 2000/53/ES. Prvotní evropská norma pracuje 

s komplexnějším pojmem „Vozidlo s ukončenou životností“. Následkem odklonu               

od původní terminologie došlo ke zhoršení komunikace s ostatními členskými státy 

Evropské unie. Po technické stránce pak jde o nedokonalé rozlišení technického stavu 

vozidel.      

     V běžném životě existují tři základní druhy vozidel:    

 Nová vozidla, která výrobce uvádí poprvé na trh (do provozu).  

 Opotřebená vozidla (tzv. ojetá) přecházejí uživatelsky mezi jednotlivými účastníky 

příslušného tržního segmentu. 

 Vozidla s ukončenou životností jsou vyřazována předepsaným způsobem z provozu 

(kromě zvláštních případů jako jsou např. historické vozy) [10].   

     U vozidel s ukončenou životností dochází podle přirozeného technického pohledu       

ke vzniku dalších dvou podkategorií: 

 Vozidla se zbytkovou technickou užitečností, zde je základ pro tzv. opětovné 

použití některých součástí, vytěžených v souladu s předpisy formou šetrné 

demontáže a jejich návratu do použití ve formě použitelných náhradních dílů. 

Opětovně nevyužitelné zbytky jsou pak předmětem materiálové recyklace nebo 

odstranění ve formě skutečného odpadu [10]. 

 

 Vozidla technicky nevyužitelná jsou vozidla přestárlá, totálně devastovaná, apod. 

Tato vozidla se pak přímo stávají předmětem materiálové recyklace                          

a odstraňování nerecyklovatelných odpadů. Teprve u této podkategorie je            

na místě použití termínu autovrak [10]. 
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    2.2 Platná legislativa pro oblast likvidace autovraků 

  

     Se vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 byla do našeho právního 

řádu kooptována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, o vozidlech 

s ukončenou životností. Veškeré právní normy uvedené níže na ni přímo navazují                

a v souvislosti se vstupem, byly také několikrát novelizovány. 

     2.2.1 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.   
 

     Problematiku autovraků řeší Díl 7 s příslušnými § 36 až § 37e  

     § 36 - definuje pojmy autovrak, vybraný autovrak, výrobce, individuální dovozce, 

opětovné použití, zpracovatel autovraku a určuje celou škálu možných způsobů 

zpracování autovraku [4]. 

     § 37 - stanovuje povinnosti při nakládání s autovrakem, zejména povinnosti vlastníka 

vozidla a příslušného obecního úřadu. Osobám oprávněným ke sběru, výkupu, zpracování, 

využívání a odstraňování autovraků nařizuje zavést systém sběrných míst. Určuje 

procentuální míru opětovného použití a materiálového využití, a to pro vozidla vyrobená 

před i po roce 1980. Stanovuje také vyšší míru opětovného použití a materiálového využití 

s platností od 1. ledna 2015 [4]. 

     § 37a - stanovuje povinnosti akreditovaných dovozců a výrobců při využití odpadů 

z vybraných autovraků. Tito jsou povinni poskytnout zpracovatelům všechny informace 

nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování vybraného autovraku. Zákon 

ukládá povinnost uzavřít písemnou smlouvu s osobami oprávněnými ke sběru, výkupu, 

zpracování, případně využívání a odstraňování autovraků [4].  

     Od počátku roku 2007 mají výrobci a akreditovaní dovozci automobilů povinnost 

zajistit bezplatný sběr, zpracování, využití a odstranění u všech vozidel, která dodali         

na trh. Důležité je zdůraznit, že povinnost platí pro všechny „kompletní autovraky“.  Jde 

tedy o vozidla, kterým nechybí tzv. nutné části, zejména hnací a převodové agregáty, 

karoserie, katalyzátor, aj. nebo na nich nebyly provedeny nepovolené úpravy.  
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     Toto opatření vedlo k významnému zlepšení v oblasti nakládání s autovraky, protože 

motivuje majitele, aby odevzdali „kompletní autovrak“ do určeného zařízení. Zákonné 

formulaci o odevzdání „kompletního autovraku“ přikládají zpracovatelé velkou váhu, jak 

je možné vidět na ukázce sankčního sazebníku z Obr. 1.  

Obr. 1 

Poplatky za chybějící díly u společnosti METALŠROT TLUMAČOV a.s. [24] 

Chybějící část autovraku Sankce (Kč) 

Bez motoru 550,- 

Bez převodu 200,- 

Bez nápravy (za 1ks) 100,- 

Bez katalyzátoru (dle homologace) 1.200,- 

Bez základní elektrické instalace (kabeláž vozidla) 150,-  

Bez části karosérie (dveře, kapota za 1 ks) 50,- 

Při dodání skeletu karoserie s originálním číslem VIN. Od vozidla,  

u něhož není homologován katalyzátor 

1.500,- 

Při dodání skeletu karoserie s originálním číslem VIN. Od vozidla,  

u něhož je homologován katalyzátor 

2.500,- 

 

     § 37b - stanovuje povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků. Provozovatelé 

jsou povinni bezplatně vystavit potvrzení o převzetí. Musí vést evidenci a zapojit se         

do informačního systému sledování toků vybraných autovraků. Autovraky musí skladovat 

v souladu s podmínkami stanovenými prováděcím předpisem [4].  

     § 37c - stanovuje povinnosti zpracovatele autovraků. V odstavcích a) až j) popisuje 

jednotlivé operace prováděné v samotném zpracovatelském procesu. V neposlední řadě 

dává zpracovateli možnost nabídnout části autovraků výrobci, akreditovanému zástupci, 

popřípadě jinému kvalifikovanému zájemci k opětovnému použití [4].  

     § 37e - u žadatelů o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních 

vozidel zavádí poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných 

autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v ČR. Pokud 
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je již vozidlo v ČR registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla. Poplatek je 

stanoven ve třech kategoriích, podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech, 

a to: 

a) 3.000,- Kč  v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2, 

b) 5.000,- Kč  v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1, 

c) 10.000,- Kč  v případě nesplnění mezních hodnot emisí uvedených výše. 

     Poplatek není nutné platit u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí 

EURO 3 [4].   

     Zákon ve své nynější podobě neřeší poplatky za nové automobily vyrobené na území 

ČR a uvedené zde do provozu, ani poplatky za nová dovezená vozidla, která v ČR jejich 

majitel zaregistruje [18]. 

     Téměř veškeré povinnosti přenáší zákon o odpadech na provozovatele zařízení            

ke sběru a zpracování autovraků. Při pořízení nového vozidla nemusí kupující platit 

recyklační poplatek, jako je tomu např. u nových lednic. Přičemž náročnost technické 

konstrukce automobilu dalece předčí technickou konstrukci elektrozařízení, jakým je 

chladnička.  

     2.2.2 Vyhláška č. 352/2008  
 

     Upravuje to, jak má vypadat obsah provozního řádu zařízení ke sběru a zpracování 

autovraků, technické požadavky na nakládání s autovraky a podmínky pro jejich 

skladování [3]. 

     Většina vyhlášky se však věnuje evidenci autovraků, tedy tomu, jak má vypadat 

potvrzení o převzetí autovraku, či jak vést evidenci (rozsah a způsob). Důležitou součástí 

je informační systém sledování toků vybraných autovraků, přičemž vyhláška stanovuje 

způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsob ohlašování produkce 

odpadů vzniklých zpracováním autovraků [3]. 
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     2.3 Informační systém MA ISOH 
 

     Informační systém pro sledování toku vybraných autovraků MA ISOH byl oficiálně 

spuštěn od 1. ledna roku 2009. Systém slouží k plnění ohlašovacích povinností příjemců    

a zpracovatelů autovraků podle vyhlášky č. 352/2008 Sb. V červenci 2011 bylo do systému 

zapojeno celkem 571 provozoven, přičemž aktivních bylo 378. Za aktivní se považují         

ty provozovny, které během posledních 30 kalendářních dnů uskuteční příjem alespoň 

jednoho autovraku. 

     Přístup do systému získá každý provozovatel zařízení ke sběru a zpracování autovraků, 

který má platné povolení k provozu od krajského úřadu. Potvrzení o přijatém autovraku 

(kategorie M1 a N1) vystaví systém až po odeslání dat o autovraku do jeho databáze. 

Ověřit platnost potvrzení může kdokoliv. Musí použít jeden ze tří identifikátorů: 

identifikační kód potvrzení, registrační značku vozidla nebo VIN kód [31]. 

Obr. 2  

Procentuální zastoupení automobilových značek v systému MA ISOH během prvního 

roku fungování (leden 2009 až leden 2010) [31] 

 

     Z - Obr. 2 - je patrný dominantní podíl vozů značky Škoda odhlášených v systému      

MA ISOH. Vozy této značky budou tvořit výraznou část likvidovaného vozového parku 

ještě několik příštích let. Skoro čtvrtina vozidel je pak zastoupena 1 % a méně.  

Škoda 47 %

Ford 8 %

Fiat 6 %

Opel 5 %

Peugeot 5 %

VW 3 %

Citroën 2 %

VAZ 2 %

Ostatní 22 %
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     Počet autovraků ohlášených v systému MA ISOH v roce 2009 činil 155.547 kusů. Toto 

číslo se ve sledovaném období výrazně lišilo od počtu vozidel vyřazených z Centrálního 

registru vozidel, za rok 2009 to bylo 251.753 kusů *31]. 

     Rozdíl v obou údajích je značný a činí 61,19 %. Tento rozdíl je způsoben možností 

odhlášení vozidla prostřednictvím „Čestného prohlášení o zániku využití osobního 

automobilu“, v rámci Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 56/2001 Sb. Toto 

prohlášení se využívá zejména v případech, kdy je vozidlo sice stále vedeno v Centrálním 

registru vozidel, avšak fyzicky již z nejrůznějších důvodů neexistuje [31].  

     3. Struktura vozového parku ČR 
 

     Struktura vozového parku v České republice je velmi odlišná ve srovnání se staršími 

členskými zeměmi Evropské unie.   

     Mezi autovraky jsou například mnohem starší vozidla. To přináší nutnost řešit zcela jiné 

otázky: ve starých vozech je vyšší podíl PVC a použité plasty výrobci neoznačovali štítem o 

jejich složení, což komplikuje, až znemožňuje jejich recyklaci. Naše autovraky jsou také 

v průměru lehčí o několik desítek kilogramů, lze z nich získat asi o dvanáct procent méně 

oceli a o třetinu méně barevných kovů [15].   

     Při porovnání typu registrovaných vozidel na konci roku 2010 se stavem v předchozích 

letech je patrný pozvolný pokles podílu starších modelů automobilky zn. Škoda. U vozidel, 

jejichž průměrné stáří se pohybuje nad 10 let, byl v první sledované desítce – Obr. 3 - 

zaznamenán růst pouze u modelu zn. VW Passat.  

     Přesto je struktura vozového parku v České republice velmi odlišná ve srovnání se 

staršími členskými zeměmi Evropské unie, kde se pohybuje podíl vozů starších 10 let často 

výrazně pod 50 %.    
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Obr. 3 

Deset typů osobních vozidel s největším počtem registrací (stav k 31. 12. 2010) [28] 

 Typ (model) 

Celkový počet 

registrovaných 

vozidel 

Průměrné stáří typu 

(modelu) v letech 

Procenta 

z vozového parku 

registr. v ČR 

Škoda Felicia 393 189 13,79 8,74% 

Škoda Fabia 367 586 6,85 8,18% 

Škoda Octavia 324 286 7,86 7,21% 

Škoda Favorit 144 178 18,77 3,21% 

Renault Megane 111 714 10,07 2,48% 

Škoda 120 101 677 28,39 2,26% 

VW Golf 98 558 13,49 2,19% 

Opel Astra 85 561 12,26 1,90% 

Ford Focus 80 953 8,02 1,80% 

VW Passat 76 727 10,67 1,71% 

   

     Odlišný pohled na složení vozového parku nabízí studie vypracovaná Ředitelstvím silnic 

a dálnic. V roce 2010 proběhlo sčítání vozidel na různých typech silnic a ulic                         

a vyhodnoceno bylo před 60. tisíc záznamů. Výsledek studie byl překvapivý, protože 

prokázal podobnou skladbu vozového parku jaká je v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku 

Při podobném průzkumu v letech 2001 a 2005 jsme za těmito zeměmi poměrně výrazně 

zaostávali *30]. 

     Průzkum se ovšem soustředil pouze na pohybující se vozidla, nikoliv na statistickou 

skladbu, která vychází z registru motorových vozidel. Velké množství vozidel s rokem 

výroby 1985 a starším je sice zaregistrováno, ale nejezdí vůbec nebo jen minimálně. 

V Centrálním registru vozidel tak tvoří 10%, zatímco v dynamické skladbě vozového parku 

pouze 0,9% [30]. 

     Jak vyplývá z - Obr. 4 - český automobilový průmysl dosáhl v roce 2010 na svůj nový 

historický rekord. Počet osobních a lehkých užitkových automobilů vyrobených na území 
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České republiky poprvé překročil 1 milión. Ani ekonomická recese v letech 2008 - 2010 

neovlivnila trvalý růst produkce vozidel v hlavních kategoriích M1 a N1. V roce 2010 

představoval objem výroby autoprůmyslu 20,4 % průmyslové výroby České republiky. 

Obr. 4 

Výroba silničních vozidel v ČR v letech 2006 – 2010 (ks/rok) [21] 

Kategorie vozidel r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 

Osobní automobily M1 848 799 925 060 934 046 976 435 1 069 518 

Lehké užitkové vozy N1 1 077 6 238 6 288 2 650 2 745 

Nákladní vozy N2 a N3 1 993 3 168 2 737 1 091 1 410 

Autobusy M2 a M3 2 948 3 182 3 496 3 067 2 711 

Motocykly a mopedy L 1 015 2 140 1 561 749 782 

Přípojná vozidla O3 a O4 1 993 2 330 2 424 761 772 

           

     4. Metody zpracování autovraků 
 

     U autovraků se v praxi setkáváme se třemi způsoby jejich recyklace, a to: 

 Šrédrování doplněné o navazující technologie 

 Demontáž - stacionární 

 Demontážní linka 

     4.1 Odstranění nebezpečných složek vozidla 
 

     Všem výše uvedeným způsobům recyklace předchází základní a pro ekologické 

nakládání s autovraky nezbytná operace, kterou je odstranění nebezpečných složek 

vozidla. Zpracovatelé musí odstranit provozní kapaliny a dále některé kompaktní celky, 

např. autobaterie, katalyzátory či olejové filtry. Samostatnou složku tvoří airbagy, které 

mají specifickou nebezpečnou vlastnost – výbušnost. Do tohoto procesu je možné 

zahrnou také odstranění pneumatik, se kterými je poté nakládáno samostatně. 
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     4.1.1 Benzín a nafta 

       Palivo se odstraňuje z nádrží odsátím z hrdla, při současném proděravění nádrže. 

Pokud ho není možné vyprázdnit tímto způsobem, musí se nádrže demontovat.                

Po odstranění paliva se otvory zase uzavřou. Odstáté palivo zpracovatelé přemístí           

do skladovacích cisteren nebo nádob a většinou využijí v provozovně k pohonu vlastních 

zařízení nebo strojů, které nejsou tolik náročné na kvalitu paliva.  

     4.1.2 Oleje 
 

     U autovraku je nezbytné odstranit oleje motorové, převodové a hydraulické. Dále pak 

oleje z převodovky, zadní nápravy a z posilovače řízení. Náplně se vypouštějí z autovraků 

odděleně pomocí odsávacího zařízení do jednotlivých nádob na kapaliny, anebo 

proražením nádrže a samovolným vypuštěním do nádrže umístěné pod autovrakem. 

Hadice je možné důkladně vyprázdnit pomocí vháněného vzduchu nebo jejich odsátím. 

     Pokud se zpracovatelé rozhodnou využít odpadní oleje k přepracování na topný olej, 

není nutné je shromažďovat podle jednotlivých druhů. Oleje lze využít zejména 

energeticky např. při spalování v cementářských pecích, další možností je využití              

při výrobě asfaltu. Materiálová recyklace starých olejů není běžná a v České republice se 

neprovádí.  

     4.1.3 Brzdové a převodové kapaliny 
 

     Tyto tekutiny se odstraňují po otevření ventilů. Pokud nedojde k účinnému odstranění, 

použije se zařízení pro vhánění vzduchu či odsávání. Po odstranění tekutin se ventily 

uzavřou. Odstraněné tekutiny se uchovávají ve vhodných nádobách [26]. 

     4.1.4 Chladicí kapaliny 
  

     Chladicí kapaliny se odstraní po otevření ventilů na topení a motoru. Poté se 

odmontuje spodní potrubí radiátoru s využitím trychtýřů a trubiček, aby se zabránilo 

rozlití. Odstraněné tekutiny se uchovávají ve vhodných nádobách *26]. 
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     4.1.5 Kapaliny do ostřikovačů 
 

     Odstraňují se odsátím nebo obdobnou účinnou metodou. Odstraněné kapaliny             

z ostřikovačů se uchovávají ve vhodných nádobách [26]. 

     4.1.6 Freony ke chlazení  
 

     Freony se přepravují v uzavřených systémech do speciálních zařízení, kde se uzavírají 

do tlakových nádob *26]. 

Obr. 5   Obr. 6 

Zařízení pro odběr kapalin [27] Drobné granule z Cu kabeláže [27] 

 

  

      

     4.1.7 Olejové filtry  
 

     Olejové filtry se demontují a jsou uchovávány ve vhodných uzavřených nádobách. Je 

možné je recyklovat i v České republice, potřebnou linkou disponuje společnost USU 

Praha s.r.o. Filtry jsou dopraveny do drtiče, kde dochází k rozmělnění na menší části. 

V odstředivce je oddělena kapalná fáze od pevného podílu. Na magnetických 

separátorech, pak dochází k rozdělení na magnetickou a nemagnetickou složku [9]. 

     4.1.8 Olověné akumulátory 
 

     Demontáž olověného akumulátoru probíhá jeho vyjmutím s odpojením od elektrické 

instalace. Následně je akumulátor umístěn do dvouplášťového kontejneru, odolného vůči 

kyselinám a umístěn do skladu. 
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     4.1.9 Airbagy  
 

     Jsou nejčastěji umístěny na místě řidiče a spolujezdce. Moderní vozy jsou vybaveny     

až 12 ks airbagů. Airbagy lze deaktivovat pomocí speciálního zařízení, nebo se vyjmou 

vcelku, tuto možnost však jejich výrobci nedoporučují. Generátor plynu v airbagu 

obsahuje pyrotechnickou část. S ohledem na specifické výbušné vlastnosti je nutné         

při jejich demontáži postupovat opatrně.  

     4.2 Šrédrování doplněné o navazující technologie 
 

     Pro zdrobňování kovového odpadu jsou používány kladivové drtiče - šrédry asi            

od 70. let minulého století. Hlavní oblastí jejich využití je drcení autovraků nebo drcení 

hliníkového šrotu spojeného s ocelovými částmi. Moderní šrédry jsou hojně využívány 

také ke zpracování amortizačního šrotu z oblasti elektroniky a elektrotechniky. Klasické 

šrédrování, bez dalších technologických úprav jako jsou separace nebo flotace, již nemůže 

splnit recyklační kvóty stanovené evropskou směrnicí 2000/53/ES. 

     4.2.1 Šrédry 
 

     Drcení se v současné době využívá především pro zdrobňování relativně 

tenkostěnných kovových odpadů. V zásadě se využívají totožné typy strojů jako pro drcení 

primárních surovin ovšem s určitými technickými úpravami *20].   

     Šrédry je možné podle jejich výkonu a roční kapacity rozdělit do tří skupin:  

 Střední šrédry, mohou drtit autovraky bez motoru a poháněcího ústrojí, výkon 

motoru činí 250 - 750 kW, produkce dosahuje 10.000 – 40.000 t/rok. 

 Velké šrédry, jsou nejúčinnější a nejvíce používané, výkon motoru činí 750 – 2.200 

kW, produkce dosahuje 40.000 – 125.000 t/rok. 

 Velmi velké šrédry, jsou zařízení s výkonem motoru 2.200 – 5.100 kW, produkce 

dosahuje až 600.000 t/rok *20]. 

     Z konstrukčního hlediska jsou známy dva typy šrédrů: 
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     Šrédr s horizontálním rotorem a spodním roštem: je označován jako drtiče typu 

Becker, představuje první vývojový typ. Šrot vstupuje do šrédru násypkou pomocí 

posuvného mechanismu do pracovního prostoru rotoru. Společným působením rotoru, 

kladiv a tzv. kovadliny dochází k drcení odpadu. Vynášení nadrcené směsi se děje přes rošt 

umístěný ve spodní části pracovní skříně [20].  

     Kusy šrotu, které zůstaly v drticím prostoru, jsou vrhány proti pancéřovému vyložení, 

přitom jsou částečně deformovány a drceny. Aby nedošlo k poškození šrédru 

nedrtitelnými kusy odpadu, je drtič opatřen vyhazovacím zařízením, obvykle hydraulicky 

ovládanou klapkou. Některé drtiče mají před násypkou zařízení pro stlačování 

rozměrného šrotu [20]. 

     Jako výhoda koncepce šrédru se spodním roštem se často uvádí lepší schopnost 

sbalovat hrany u vytržených částic šrotu, čímž se dosahuje vyšší sypné hmotnosti               

a menších rozměrů nadrcených částic [20]. 

     Šrédr s horizontálním rotorem a vrchním roštem: se od předchozího typu odlišuje 

pouze umístěním vynášecího roštu. Výhodou tohoto typu je hladká spodní část drtiče, 

která zabraňuje vzpříčení částic šrotu mezi kladivy a roštem *20]. 

Obr. 7 

Šrédry a velkokapacitní mlýny provozované v současnosti na území ČR [9] 

Společnost Provozovna Výrobce 

Vítkovice Recycling a.s. Ostrava Lindemann 

Metalšrot Tlumačov a.s. Tlumačov PVH1600 

Recycling - kovové odpady a.s. Vysoké Mýto Bonfignioli 

Kovošrot Kladno a.s. Kladno PVH1600 

Kovošrot Group a.s. Česká Lípa Lindemann 

     4.2.2 Separace 
 

     Regenerace materiálů v moderních šrotovacích provozech je založena na separačních 

technologiích využívajících kromě magnetismu i rozdíly v měrné hmotnosti a elektrické 
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vodivosti. Pomocí magnetů jsou odděleny feromagnetické frakce. S odsávaným vzduchem 

lze oddělit nekovové jemné částice a materiály s nízkou měrnou hmotností jako jsou 

materiály nekovové (konstrukční a izolační) pěny, částice papírové a textilní [26]. 

     Elektrickými vířivými proudy lze oddělit nemagnetické elektricky vodivé částice            

ze zbytkové směsi. To co zbude po uplatnění těchto separačních technologií                       

je nemagnetická kovová frakce drceného šrotu, která může obsahovat 30 až 90 % 

kovových částic [26]. 

     V současnosti je velká pozornost věnována dotřiďování lehké frakce. Ta byla 

v minulosti určena výhradně pro skládkování. V souvislosti s uplatněním nových kvót 

daných evropskou směrnicí 2000/53/ES se zavádějí nové postupy zaměřené na její další 

zhodnocení a získání většího množství užitečných surovin. Jedná se zejména o „suché 

postupy“ nebo flotační technologii. 

     4.2.3 Suché postupy 
 

     Základním principem tzv. „suchých postupů“ je další drcení lehké frakce na menší 

jednotnou zrnitost pomocí šrotovacích mlýnů. Dále dochází k sušení celé směsi a k další 

separaci. K separaci se používají magnetické metody a další mechanické procesy, jako je 

soustava sít. Uvedený postup je zaměřen hlavně na získání kovů ze vstupní směsi a lze jim 

dosáhnout vysoké výtěžnosti. Část podsítné frakce je využívána jako zavážkový materiál    

a část nadsítné části je možno použít jako palivo. Bez doprovodných procesů, jako je např. 

předchozí demontáž nekovových dílů, je tato metoda problematická [26].  

     4.2.4 Flotace 
 

     Další možností s vysokou účinností vytřídění jednotlivých složek lehké frakce je flotace. 

Patří mezi fyzikálně-chemické metody rozdružování. Její princip spočívá ve využití rozdílu 

smáčitelnosti povrchu různých materiálů. Samotná hmotnost materiálu není                     

při rozdružování zásadní. U zpracovávané jemné frakce je důležitá velikost zrn, která       

by neměla překročit 2 mm. 
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     Ty částice suroviny, jejichž povrch je vodou nesmáčivý (hydrofobní) přilnou                     

k bublinkám vzduchu (nebo jiného plynu) dispergovaného ve vodném prostředí a jsou 

vynášeny na hladinu suspenze, kde tvoří tzv. flotační pěnu [26]. 

     Smáčivé (hydrofilní) částice se na bublinkách vzduchu nezachytí a zůstávají 

dispergovány v objemu flotačního rmutu. Pro modifikaci a optimalizaci flotačního procesu 

se používají tzv. flotační přísady *26]. 

Obr. 8  

Schéma pěnová flotace [19] 

 

  

     Flotační sběrače jsou povrchově aktivní látky, které působí na povrchovém rozhraní 

tuhá fáze - kapalina. Zvětšují nebo vyvolávají hydrofobii částic a zvyšují tak jejich 

flotovatelnost. Flotační pěniče snižují povrchové napětí na fázovém rozhraní kapalina - 

plyn a slouží především pro tvorbu stabilních vzduchových bublinek. Řídící flotační přísady 

mají za úkol upravovat chemické složení flotačního rmutu (např. změnu pH) a podporovat 

tak průběh flotačního procesu [26]. 

     Flotace je spolehlivá metoda, která zaručuje separaci rozdílných materiálů s vysokým 

stupněm jejich čistoty, včetně separace problematické skupiny odpadů. Mezi nevýhody 

flotační technologie můžeme zařadit velkou spotřebu vody, investiční náročnost a vysoké 

provozní náklady. 
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     4.3 Demontáž – stacionární 
 

     Současné technologie zpracování autovraků se snaží stále více využívat přímo 

jednotlivých náhradních dílů a materiálů. K tomu přispívá i snaha jednotlivých výrobců 

automobilů používat unifikované a recyklovatelné stavební součásti automobilů. 

V současné době je proto větší pozornost kladena na úplnou demontáž autovraku. 

Stacionární demontáž je také převládajícím technologickým postupem v ČR [2]. 

     Automobily jsou nejprve na příjmu roztříděny podle základních technických údajů 

(např. typ automobilu, rok výroby, počet najetých kilometrů). Po jejich umytí jsou 

skladovány na meziskládce. Vlastnímu procesu demontáže je předřazena kontrolní 

stanice, kde jsou označeny ty části automobilu, které mohou být použity jako náhradní 

díly. Ke zkoušení motorů, os a jiných částí jsou používány klasické kontrolní přístroje (jako 

v autoopravnách) [2]. 

     Vlastní demontáži předchází proces odstranění nebezpečných složek vozidla popsaný 

v podkapitole 4.1. Demontáž jednotlivých součástí autovraku se liší podle značky vozidla, 

jeho stáří a zejména podle toho, co považují provozovny za užitečný díl z hlediska jeho 

materiálového složení, čistoty a možnosti dalšího prodeje. 

     Základní technologie a demontážní postupy používané k demontáži autovraků jsou        

u jednotlivých demontážních pracovišť shodné. Používané techniky a také i efektivita 

demontáže se však může v jednotlivých provozovnách lišit *20]. 

     Je to dáno několika faktory, které mohou tyto rozdíly zapříčiňovat. Jedná se například  

o rozdílné vybavení jednotlivých pracovišť, jejich kapacitu, specializaci na určitý typ            

či značku vozidel, dále pak i na specializaci na určité cílové materiálové skupiny či díly        

a samozřejmě i na vnějších vlivech vstupujících do tohoto procesu, jako je vývoj trhu          

s druhotnými surovinami, dopravní náklady, či existence zpracovatele určité materiálové 

skupiny potenciálně získatelné demontáží *20]. 

     Jako standardní zařízení, používaná na většině demontážních pracovišť, je možno 

označit vysokozdvižný vozík, používaný k přemisťování jednotlivých autovraků, zdvižná 

plošina využívaná při vypouštění kapalin a při demontáži dalších dílů nacházejících se       
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ve spodní části vozidla, dále sada sloužící k samotnému vypouštění kapalin a také další 

přístroje a nástroje běžně používané ve strojírenských provozech (kotoučové úhlové 

brusky, autogeny, pneumatické nože a nůžky, vysavače, šroubováky, kleště atd.) [20]. 

     V procesu ruční demontáže lze většinou získat jednotlivé materiály v takovém procentu 

čistoty, jako na vstupu při konstrukci vozidel, což zvýhodňuje ruční demontáž oproti 

šrédrování. Při šrédrování ztrácí některé hodnotné materiály svou čistotu (např. hliník),    

a to hlavně vinou příměsí, která obsahuje vyseparovaná materiálová drť *20]. 

      4.4 Demontážní linka 
 

     Stacionární demontáž autovraků je časově náročný a nákladný proces s vysokým 

podílem manuální práce.  Jednotlivá demontážní pracoviště mají jen omezenou kapacitu. 

Řešení spočívá v zavedení demontážní linky. Aby byla takováto linka rentabilní, je nutné 

zpracovat obrovské množství autovraků.  

     Po nezbytném odstranění nebezpečných složek vozidla, viz podkapitola 4.1, následuje 

upevnění autovraku na speciální transportní linku. Na trase linky se nachází několik 

pracovních míst, které jsou zpravidla obsazeny dvěma pracovníky. Tito jsou vybaveni 

speciální nářadím, které maximálně usnadňuje provedení potřebné sekvence pracovních 

úkonů *11]. 

     Všechny odmontované části jsou shromažďovány odděleně v kontejnerech. Na prvním 

stanovišti jsou odňata okna, dveře, kapota, dvířka kufru, pryžová těsnění, nárazníky, 

sedačky, palubní deska, vnitřní čalounění, přední i zadní světla, zrcátka a věci ponechané 

ve voze bývalým majitelem [11]. 

     Pro práci na druhém stanovišti linka obrátí vůz o 180 stupňů. Obsluha stojí                    

na pohyblivé plošině po obou stranách vraku. Zde se odmontuje motor, převodovka, 

náprava a čerpadlo. Na dalším pracovišti již opět v obvyklé poloze jsou z vraku 

odšroubovány péra a tlumiče. V závěru také zbývající části kabeláže, topení a ostřikovače 

[11]. 

     Po provedení odstrojení autovraku, zbude jen čistá kostra, která může být po zhutnění 

dodána rovnou ke zpracování do oceláren *11]. 
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     4.5 Porovnání metod zpracování z časového hlediska 
 

     Z časového hlediska lze za nejrychlejší metodu ekologické likvidace autovraků 

považovat šrédrování. Kupříkladu šrédry od firmy PWH umístěné na Kladně                         

a v Tlumačově, které jsou v provozu od konce 80. let, zvládnou zpracovat ročně 60 – 70 

tis. autovraků. Úplnému využití této kapacity brání nedostatek autovraků a také omezené 

možnosti pracoviště na odstraňování nebezpečných látek, které je schopné zpracovat jen 

10 tis. autovraků ročně.  

     Poměrně výkonným systémem jsou také velkokapacitní demontážní linky CRS (Car 

Recycling System), první svého druhu byly zprovozněny na počátku devadesátých let. 

V současnosti jsou provozovány v Nizozemí, Belgii, Německu nebo Spojených státech. 

Přechod od jednoho typu vozidla k jinému je poměrně rychlý. Kapacita demontážní linky 

může být až 10. tis autovraků ročně. V tuzemsku podobné velkokapacitní linky nejsou. 

Demontážní linka společnosti ZDAR, a.s. ze Žďáru nad Sázavou dokáže zpracovat jen        

asi 300 autovraků ročně.  

     Nejpomalejší je proces stacionární demontáže, který dominuje v České republice. 

Touto metodou jsou ve stovkách našich provozoven ročně ekologicky likvidovány desítky 

až stovky autovraků.  

     5. Suroviny získané v procesu likvidace 
 

     Automobily se skládají nejen z relativně lehce recyklovatelných materiálů, jako jsou 

kovy a plasty, ale obsahují také elektrozařízení, provozní kapaliny či lepená skla a další 

kompozitní materiály, které mohou při nevhodném zacházení či úniku ohrozit životní 

prostředí *7].  

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

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

do procesu zpracování je autovrak označen ze 100 % jako nebezpečný odpad [18].      
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     Ročně je u nás vyřazováno 150 - 170 tisíc automobilů. Vzhledem k tomu,                        

že automobilový trh v ČR není dosud nasycen, očekává se v příštích letech další zvýšení 

počtu registrovaných automobilů. Na konci roku 2010 bylo v registru vozidel evidováno 

4.496.232 ks osobních vozidel. Jejich průměrné stáří bylo 13,7 let [15]. 

     5.1 Stanovení referenčního vozidla 
 

     Referenčním vozidlem se rozumí hypotetické, průměrné vozidlo vyhodnocené 

experimentálním rozborem autovraků v ČR. Pro účely této práce byla vybrána studie 

zpracovaná společností Callparts System GmbH v roce 2008.  Charakteristiku referenčního 

vozidla – Obr. 9 - je možné použít v obecně platné rovině pro modelové ověření jeho 

materiálového využití v podmínkách ČR [5].   

Obr. 9 

Materiálové složení referenčního vozidla uvedená v % z hmotnosti [9] 

Materiálové 

skupiny 
Podíl (%) Hmotnost (kg)  2010 (t) 

Ocel 30,9 262 45.782 

Ocelový plech 29,3 249 43.510 

Litina 8,2 70 12.232 

Pryž 8,2 70 12.232 

Neželezné kovy 7 59,5 10.397 

Plasty 6,1 51,5 8.999 

Sklo 3,2 27,5 4.805 

Ostatní  7,1 60,5 10.572 

Celkem  100 850 148.529 
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     5.2 Ocel, ocelový plech a litina 
 

     Kovy s obsahem železa jsou základním konstrukčním prvkem automobilu. V souhrnu 

tvoří 68,4 % hmotnosti z referenčního vozidla. Podíl oceli a litiny na hmotnosti automobilu 

ovšem v posledních letech trvale klesal a tento trend bude pravděpodobně pokračovat. 

Zpracovatelé se musí vypořádat s rizikem, kterým je kolísání výkupních cen během 

ekonomické recese. Při výrazném poklesu výkupních cen se mohou zpracovatelé dostat 

do bodu, kde se celý proces ekologické likvidace autovraků stává ztrátovým. 

     Veškeré úpravy nezbytné pro přípravu šrotu ke konečnému použití v ocelárnách nebo 

slévárnách, např. řezání, drcení, čištění a odstraňování příměsí, musí být dokončeny,     

než je možné přestat šrot považovat za odpad. Stará auta je například nutné zbavit 

nekovových součástí, odstranit tekutiny a nebezpečné součásti, a kovovou kostru upravit 

tak, aby výsledkem byl čistý kovový šrot, který splňuje kritéria umožňující stanovit,           

že se již nejedná o odpad [14].  

     Využití železných kovů je jednoznačné. Ocel je možné recyklovat v ocelárnách metodou 

oxidace v kyslíkových konvertorech. Většinou se však recykluje tavením v elektrických 

obloukových pecích (pro výrobu oceli s nízkým obsahem uhlíku) nebo v indukčních pecích 

(pro výrobu vysoce legovaných železných slitin). Během procesu recyklace neztrácí ocel 

žádnou ze svých vlastností *25]. 

     5.3 Pryž 
 

     Pryž tvoří 8,2 % hmotnosti z referenčního vozidla. Největší podíl pryže se nachází 

v pneumatikách. Na jejich výrobu se používá 60 až 70 % z celkové spotřeby kaučuku. 

Pneumatiky je možné využít mnoha různými postupy. Můžeme je protektorovat, 

zpracovat na gumový granulát nebo využít v cementárnách.  Využitím pryžového odpadu 

je možné ušetřit asi 2 tuny ropy na výrobu 1 tuny gumových výrobků. Uložení pneumatik 

na skládku, by mělo patřit až ke krajním řešením.  

     Z celkového množství opotřebovaných pneumatik je v ČR protektorováno cca 10 % 

objemu, v cementárnách se spaluje cca 50 % a zpracování na granulát, drť a prášek 
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představuje asi 25 %. Zbývající část jde na skládky, k využití při stavbě silážních jam, bariér 

nebo ohrad [9]. 

     5.3.1 Protektorování 

  

     Protektorování pneumatik je postup, při kterém se odejme opotřebovaný běhoun 

pneumatiky a nahradí se běhounem novým. Tento postup umožňuje změnit dezén pláště, 

aby byl uzpůsobený pro nové podmínky užití. Výhodou je významně nižší cena 

v porovnání s novou pneumatikou. Z ekologického hlediska je přínosem, protože 

umožňuje opakovaně jednou, ale i vícekrát využít kostru pneumatiky *23]. 

Obr. 10 

Složení pneumatiky [12] 

 

 

     5.3.2 Spalování v cementárnách 
 

     Cementárny využívají opotřebované pneumatiky jako alternativní palivo již                     

od sedmdesátých let. Jsou pro ně zdrojem velmi cenné energie (výhřevnost dosahuje      

až 30 MJ a jedna tuna pneumatik tak dokáže nahradit energii až 750 m3 zemního plynu). 

Elastomer 46 %

Saze 22 %

Ocel 18 %

Textil 5 %

ZnO (oxid 
zinečnatý) 1 %

Síra 1% Ostatní 
chemikálie 

(urychlovače, 
aktivátory, 

plniva, 
změkčovadla, 
antioxidanty) 

7%
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Pneumatiky jsou ale také technologickou surovinou, protože obsažené železo a síra jsou 

stoprocentně materiálově využity při výrobě cementu [29]. 

     Pneumatiky jsou v cementárnách využívány buď v celém a nezměněném stavu, nebo 

jsou do technologie dávkovány ve formě drtí různých frakcí. Gumové drtě jsou 

certifikovanými výrobky. Využití opotřebených pneumatik v cementárnách je na celém 

světě považováno za jeden z ekonomicky i ekologicky nejvýhodnějších způsobů jejich 

využití *29]. 

     5.3.3 Pyrolýza 
 

     Pyrolýzní zpracování pneumatik probíhá bez přístupu kyslíku při vysokých teplotách 

800-900 °C.  Rozkladem se uvolňují z pneumatik saze a zůstávají slisované zbytky 

kovových koster. Vzniká plyn, který se dále kondenzuje na olej. Plyn se používá jako zdroj 

tepla pro pyrolýzu. Kondenzovaný olej se může dále rafinovat nebo přímo spalovat.       

Má oktanové číslo na úrovni nafty, takž je možné ho využít jako pohonnou hmotu [13]. 

      Metoda je vhodná pro zpracování starších pneumatik. Pyrolýzou jde totiž zpracovat    

ty pneumatiky, které už jinak materiálově recyklovat nelze [13]. 

     5.3.4 Výroba granulátu 
 

     Mechanické drcení za běžné teploty je nejčastěji používanou technologií při výrobě 

granulátu. Aby se dala pneumatika použít na výrobu granulátu běžným způsobem, nesmí 

být starší než zhruba sedm let. Ocelové součásti se oddělí magnetickými separátory nebo 

jinými konvenčními způsoby separace. Drcení se opakuje několikrát na různých drtičích,   

až je dosaženo požadované velikosti zrna. Zrno získané klasickou metodou má bohatě 

členěný povrch *12].  

     Kryogenní proces drcení je založen na zmrazení částečně rozdrcených pneumatik        

na extrémně nízkou teplotu. Takto získaný materiál se velmi lehko rozpadá na drobné 

částice. Vlákna a ocel se z drti odstraní podobným způsobem jako při mechanickém 

drcení. Během procesu se podstatně změní původní vlastnosti pryže. Získaný granulát má 

sklovitý povrch. Výhodou takového způsobu získávání granulátu je rychlejší a čistější 
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získávání velmi jemné frakce. Nevýhodou je vysoká výrobní cena, kde se projeví zvýšené 

náklady na chladící proces s využitím tekutého dusíku nebo ozonu *12]. 

     Z granulátu se vyrábí především kvalitní sorbenty, látky používané při haváriích            

na tocích pro sorbci ropných látek. Kilo sorbentu z gumy pojme až čtyři litry oleje nebo 

podobných ropných látek. Gumový granulát se po separaci může použít na výrobu 

regenerátu (devulkanizované gumy), gumových kompozit nebo modifikovaného asfaltu. 

Granulát je také surovinou pro výrobu různých předmětů z gumy, jako je gumová 

zámková dlažba, izolační desky, tlumiče. Ve sportu se používá na sportovní povrchy, 

obrubníky dětských hřišť, ruční tělocvičná nářadí apod. [12].      

     Automobilový průmysl je schopný recyklovat gumový granulát na výrobu nárazníků, 

jako plnivo při výrobě nových pneumatik, na výrobu interiérových podlahových 

koberečků, na výrobu třecích částí mechanických brzd, těsnění automobilových oken        

a dveří apod. [12]. 

     5.4 Neželezné kovy 
 

     Neželezné kovy tvoří cca 7 % hmotnosti z referenčního vozidla, významná část je 

uložena v elektrické instalaci.  Během posledních dvou desetiletí se výrobci snažili výrazně 

snížit hmotnost vozidel, aby dosáhli úspory pohonných hmot. Proto také trvale roste podíl 

této složky na celkové hmotnosti referenčního vozidla. 

Obr. 11 

Srovnání spotřeby energie pro výrobu 1 t vybraných neželezných kovů z rudné vsázky a 

z odpadu v kWh.t-1 [8] 

 Z rudné vsázky Z odpadu Úspory energie v % 

Hliník 65.000 2.000 97 

Měď 13.500 1.700 87 

Olovo 9.500 500 95 

Zinek 10.000 500 95 
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     Z těžkých kovů se předpokládá mírný vzrůst pouze u podílu mědi. Díky novým 

technologiím dochází totiž k návratu měděných chladičů, jejichž parametry jsou lepší než 

hliníkové. V dlouhodobé perspektivě lze očekávat aplikaci dalších lehkých kovů a jejich 

slitin v automobilech, především Be, Li, Mg a Ti *17].      

     Z ekonomického hlediska jsou kovonosné odpady, obsahující různé neželezné kovy, 

hodnotnou druhotnou surovinou. Umožňující získání čistých kovů s podstatně menšími 

energetickými nároky – Obr. 11 - než jejich výrobou ze stále chudších primárních surovin, 

současně při výrazně menších negativních dopadech na životní prostředí [8]. 

     5.4.1 Hliník a jeho slitiny 
 

     Hliník se nachází ve vozidlech zejména ve formě slitin, které mají dobrou svařitelnost. 

Jedná se o blok motoru, hlavy válců, převodovku. Velké množství součástí se nachází také 

v klimatizaci, střední části nárazníků nebo sloupcích řízení. V oblasti podvozku jsou to 

ráfky kol. V některých případech také chladiče a čerpadla. Výhledově se pro konstrukční 

díly počítá s kompozity na bázi hliníku [2].  

     Při dvojím šrédrování je hliníková frakce rozdělena na hrubou složku se 70 % podílem 

hliníku a jemnou složku s 55 % podílem hliníku.  Zpracovat obě frakce je možné i v České 

republice na odtavovacích pecích. Hliník a jeho slitiny tvoří 3 % hmotnosti z referenčního 

vozidla a tento podíl bude v budoucnosti výrazně stoupat.  

     5.4.2 Měď a její slitiny 
 

     Ve své čisté podobě je měď obsažena především v elektrické instalaci, drobných 

elektromotorech a cívkách. Ve formě slitiny se vyskytuje v mosazi pro chladiče a topné 

systémy. Slitiny mědi jsou v zanedbatelném množství obsaženy v ložiskových pánvích. 

Měď se podílí na váze referenčního vozidla zhruba 2 % [32]. 

     K recyklaci měděného jádra zalisovaného do plastové izolace slouží nejčastěji nožový 

mlýn – tzv. kompaktátor, který kabely granuluje a pomocí vzduchového separátoru jsou 

měď a hliník z granulátu odseparovány. Míra recyklace mědi je v Evropě nejvyšší na světě 

a činí 42 % [32]. 
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     5.4.3 Olovo 
 

     Olověný odpad je obsažen v akumulátorech. Podíl olova na hmotnosti referenčního 

vozidla je do 1 %. Zřejmě nejperspektivnějším způsobem recyklace Pb akumulátorů je 

komplexní pyrometalurgické zpracování, které je součástí technologie našeho 

monopolního zpracovatele Kovohutí Příbram [2]. 

     Vyřazené akumulátory se rozbijí pro zbavení kyseliny. Akumulátory včetně plastových 

obalů jsou poté míchány společně s ostatním olověným odpadem, koksem, vápencem 

nebo šrotem a následně dávkovány do šachtové pece. Surové olovo se díky své větší 

měrné hmotnosti odděluje od strusky a klesá do spodní části pece, plynule vytéká              

a  odlévá do ingotů. Následně je dál rafinováno a po dolegování na potřebné slitiny se 

využívá zejména pro výrobu akumulátorů [2]. 

     5.4.4 Drahé kovy, Zinek, Cín a Nikl 
 

     Použité katalyzátory obsahují významná množství drahých kovů, proto jsou                  

po ekonomické stránce mimořádně zajímavým artiklem. Průměrný katalyzátor obsahuje 

1,5 g platiny a 0,3 g rhodia a palladia. Platina je takřka v molekulární vrstvě natažena        

na keramickém nosiči, který připomíná včelí plást *16]. 

     U zpracování platiny se v nedávné době prosadila technologie plazmového tavení,     

bez přístupu vzduchu. Použité katalyzátory se nejdříve drtí na menší částice a pak vstupují 

do reaktoru. Technologie konvertuje nebezpečné odpady v bezpečné produkty a je 

mimořádně šetrná k životnímu prostředí. Revitalizovaná platina najde další využití např. 

při výrobě šperků, elektroniky, v medicíně nebo při konstrukci nových vozů [16].  

     Slitiny zinku jsou součástí palivových systémů a podle nových regulí EU brzy nahradí 

také olověná tělíska používaná k vyvažování pneumatik. Cín je součástí kluzných ložisek. 

Nikl se používá do baterií.    
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     5.5 Plasty 
 

     Autoplasty tvoří 6,1 hm. % z referenčního vozidla. Společně s neželenými kovy roste 

trvale jejich podíl při výrobě nových vozidel.  Současné technologie nejsou schopné 

recyklovat všechny plasty obsažené v automobilech. Odhaduje se, že je to možné pouze    

u 5%.  

     Celosvětově se v autoprůmyslu používá asi 10 tisíc druhů plastů. Zhruba od počátku 

devadesátých let začali výrobci používat označení plastů písemnými nebo číselnými 

symboly dle mezinárodních úmluv. Díky tomu je možné materiály lépe využívat *9]. 

Autoplasty používané při výrobě automobilů lze rozdělit na: 

 Termoplasty, tvoří 5 % hm., jedná se o plastický, neformovatelný materiál, který  si 

tyto vlastnosti uchovává i po zahřátí a opětovném ochlazení. Většina termoplastů 

jsou vysokomolekulární polymery jako polyetylen (PE) nebo polypropylen (PP) [9]. 

 Termosety, tvoří 1,1 % hm., jsou opakem termoplastů a po termickém vytvrzení je 

nelze již zpracovávat za tepla. Typickými představiteli je bakelit nebo 

vulkanizovaný kaučuk *9]. 

     V Evropě se používány velmi podobné technologie pro recyklaci plastů, obvykle 

zahrnují drcení, mletí, separaci na různých druzích separátorů podle potřeby technologie 

a dalšího zpracování *6]. 

     Pro odpady z autovraků se málokdy používají optické metody, protože součásti aut jsou 

obvykle černé a optické metody je nemohou dobře rozpoznat. Bylo zjištěno, že nejmenší 

částice, které jsou zařízení pro zpracování schopna roztřídit, mají v průměru 3 – 5 mm [6]. 

     Velkým problémem je kontaminace plastových dílů jinými plasty, kovovými vlákny, 

textilem nebo nátěry. Tyto příměsi snižují konečnou kvalitu recyklovaného materiálu.     

To lze demonstrovat např. u PP z interiéru vozidla, kde výzkum provedený ve Francii 

ukázal, že aby měl celý proces hodnotný výstup (PP se ztrátou vlastností menší než 5%), 

musí se množství nečistot během separačního procesu pohybovat pod 3 %. Jedna z mála 

plastových částí vozidla, která netrpí popsaným problémem, jsou nárazníky. V současnosti 

se vyrábějí zpravidla kompletně z PP a díky tomu se také lépe recyklují *6]. 



Materiálová výtěžnost procesu likvidace autovraků 

 

~ 29 ~ 
 

    Aby se vyhovělo přísným požadavkům EU v oblasti recyklace autovraků, bude zapotřebí, 

aby designéři integrovali požadavky na recyklaci do přípravy nových vozidel. Tyto snahy 

však velmi komplikuje fakt, že auta, které nyní designéři navrhují, se stanou autovraky,     

a tedy se budou recyklovat až zhruba za 15 i více let *6]. 

     5.6 Autosklo 
 

     Autosklo tvoří 3,2 hm. % z referenčního vozidla. Svým tvarem a složením se výrazně liší 

od klasického obalového skla, používaného pro většinu nápojů. Pro tuto odlišnost není 

možná jejich společná úprava a dotřídění [1]. 

     Autosklo se liší především bezpečnostní fólií, která má za úkol zmírnit nebezpečí úrazu 

řidiče při autonehodě. Právě tato skutečnost brání tomu, že je nelze přepravovat společně 

s obalovým sklem do skláren, jelikož tyto nejsou na úpravu autoskla před vsázkou            

do sklářských pecí vybaveny. Autoskla obsahují neoddělitelné příměsi, jako jsou 

pryskyřice, ochranné fólie, tónovací pokovení, aj. [1]. 

     Rozeznáváme dva základní druhy autoskel: 

 Autoskla s bezpečnostní fólií se používají na čelní skla. 

 Autoskla bez fólie se používají na ostatní výplně [1]. 

     U některých automobilů se můžeme setkat s tónovací fólií různé tmavosti na bočních    

a zadních sklech, která snižuje prostup slunečních paprsků do vozidla. Tyto fólie ovšem 

nemají vliv na složení autoskla [1]. 

     Požadavek na důsledné oddělní dvou druhů autoskel od sebe má vedle 

technologických zejména finanční důvody. Náklady na zpracování čelních skel s obsahem 

fólie jsou téměř dvaapůlkrát dražší oproti nákladům na zpracování autoskel, která nejsou 

fólií spojeny [1]. 

     Autoskla se zpracovávají na speciálně vybavených linkách, mezi základní zařízení této 

linky patří výkonný vstupní drtič, nejlépe reverzní, který je schopen zpracovat veškeré 

typy autoskel, jak od automobilů, tak z nákladních vozidel a kamionů. Výsledný produkt, 

skleněnou drť, je možné využít jako přísadu do sklářského kmene, ze kterého se 
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přetavením ve sklárnách vyrobí nové výrobky. Skleněnou drť je rovněž možno přetvořit 

v pevnou, odolnou sklokrystalickou desku – Obr. 11, 12 - zachovávající si při naprosto 

originálním charakteru a vzhledu vynikající vlastnosti skla *1]. 

Obr. 12   Obr. 13 

Sklokr. deska použitá v exteriéru [33]           Kombinace dřeva a sklokr. desky [22] 

          

      

     Náklady na dotřídění a recyklaci autoskel jsou v současné době nižší, než je částka, 

vyžadovaná na skládkách za jejich odstranění. Likvidace autoskla s bezpečnostní fólií 

přijde na částku mezi 550 až 650 Kč za tunu a likvidace autoskla bez této fólie na 200       

až 300 Kč za tunu *1]. 

     5.7 Ostatní 
 

     Jedná se o složky, které lze využít jen v omezené míře při zpracování formou 

demontáže.  Pokud jsou zpracovávány metodou šrédrování, jsou většinou součástí 

neupotřebitelné jemné frakce, která končí na skládkách. Do této kategorie je možné 

zařadit: textil, kůži, izolaci, dřevo, nátěrové hmoty a provozní kapaliny. 

     Textilní odpad lze využít na výrobu tepelných izolací, protihlukových bariér, travních 

rohoží, podlahové krytiny, může posloužit jako náhrada celulózy do živičných směsí nebo 

ho lze spalovat. Mazací tuky mohou být použity pro nenáročné účely (mazání výhybek, 

válcovny). Brzdové kapaliny se po vyčištění používají k výrobě čisticích prostředků, 



Materiálová výtěžnost procesu likvidace autovraků 

 

~ 31 ~ 
 

rozpouštědel a ředidel. Nemrznoucí kapaliny se po vyčištění přidávají do nových kapalin 

[17]. 

6. Ekonomická a finanční výtěžnost materiálových 

složek      
 

     Vyčíslit ekonomickou a finanční výtěžnost procesu ekologické likvidace autovraků, 

pokud nebudeme hovořit o jednom konkrétním vozidle, lze jen ve velmi hrubých 

odhadech. Množství rozličných typů vozidel, použité technologie zpracování, vzdálenost 

místa demontáže od místa konečného zpracování, formy smluvních závazků nebo 

odbornost a schopnosti personálu jsou zásadními omezujícími faktory.  

     Finanční výtěžnost procesu ekologické likvidace autovraků se přímo odvíjí od vývoje 

cen na Londýnské burze kovů. Výkupní ceny obchodníků s druhotnými surovinami v České 

republice korespondují s vývojem na světovém trhu. 

     Součásti autovraku, jako jsou pryž, plasty, autosklo a ostatní (zejména nebezpečný 

odpad), zatím nelze zužitkovat v kladných číslech. Pro zpracovatele jsou spojeny s náklady, 

v níže uvedené tabulce – Obr. 14 - jsou proto označeny červenými čísly.  

Výsledný součet finanční výtěžnosti z referenčního vozidla, uvedený v tabulce                      

- Obr. 14 – na posledním řádku, může zkreslit řada faktorů, např. u demontáže nelze 

některé kovové části plně oddělit od příměsí, vozidlo obsahuje řadu kompozitních 

materiálů.  

     Dalším příkladem zkreslení může být výkupní cena katalyzátorů, stanovená u horní 

meze výtěžnosti. Ne všechny autovraky mají tak kvalitní katalyzátory, jako je tomu             

u současných vozidel s naftovými motory.   

     Také málo provozoven si může dovolit náklady spojené s pořízením strojů (separátorů) 

na zpracování měděné a hliníkové kabeláže do podoby čistých granulí, častá je praxe 

odprodávání kabelů i s izolací k dalšímu zpracování. Skutečné finanční výtěžnosti se proto 

bude více přibližovat celkový součet dolní meze, tj. 3.715,50 Kč. 
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Obr. 14 

Dolní a horní mez výtěžnosti surovin z referenčního vozidla zjišťovaná s využitím ceníků 

obchodníků s druhotnými surovinami (červen 2011) 

Materiálová 

složka 

Podíl na 

referenčním 

vozidle (kg) 

Výkupní cena 

za 1 kg (Kč) 

Výtěžnost 

dolní mez 

(Kč) 

Výtěžnost 

horní mez 

(Kč) 

Náhradní díly 1 – X (ks) / 0,- 500,- 

Poznámka Z mnoha starých vozidel nelze získat dále použitelné a prodejné 

náhradní díly, proto je dolní mez stanovena na 0,- Kč. 

Ocel 262 4,- až 5,- 1.048,- 1.310,- 

Ocelový plech 249 2,50 až 3,- 622,50 747,- 

Litina 70 4,- až 5,- 280,- 350,- 

Pryž 70 0,- 0,- 0,- 

Al a slitiny 25,5 10,- až 30,- 255,- 765,- 

Cu a slitiny 17 viz poznámka 1.280,- 1.650,- 

Poznámka 10 kg oceněno jako čistý granulát z kabeláže nebo drát z cívek (100,- 

až 130,- Kč/kg), 7 kg jako slitina (mosaz) používanou především u 

chladičů (40,- až 50,- Kč/kg).  

Pb (akumulátor) 1( ks) 2,- až 8,- 30,- 120,- 

Poznámka Prům. akumulátor 15 kg. Ceny za odkup Pb akumulátorů se pohybují 

od 5,- do 11,- Kč/kg u Ni - Cd akumulátorů je výkupní cena ještě nižší. 

Pt (katalyzátor) 1( ks) / 200,- 2.000,- 

Poznámka Obecně vyšší výkupní ceny jsou u katalyzátorů s nepoškozenou 

keramickou vložkou. Nižší u starších modelů vozidel. 2 kg kus. 

Plasty 51,5 0,- 0,- 0,- 

Autosklo 27,5 0,- 0,- 0,- 

Ostatní  60,5 0,- 0,- 0,- 

Výtěžnost 

součet 
850 

 
3.715,50 7.442,- 
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     K zjišťování finanční výtěžnosti procesu ekologické likvidace autovraků, byly využity 

ceníky z níže uvedených adres: 

Zdroj:  http://www.plzenskyskart.cz/vykupni-cenik 

http://www.druhotnesuroviny.cz/cenik-kovu/cenik-barevnych-kovu.htm 

http://www.vykup-katalyzatoru.cz/vykup-a-ceny.html 

http://www.sberne-suroviny.com/ 

      

     Z výsledků vyplývá, že pro zpracovatele jsou naprosto klíčové výkupní ceny oceli, litiny      

a mědi, které se odvíjejí od cen na Londýnské burze kovů. Ceny těchto komodit byly 

během poslední ekonomické krize na nízké úrovni. Tento fakt společně s absencí 

financování systému ze strany MŽP vedl zpracovatele ke stížnosti adresované v roce 2010 

Komisi Evropských Společenství.  

     Současná situace je pro zpracovatele celkově mnohem příznivější, než tomu bylo 

v předchozích letech. Některé společnosti kupříkladu nabízejí za autovrak dovezený 

zákazníkem až na provozovnu finanční odměnu ve výši 500,- Kč ale i vyšší   (např. PARTR 

spol. s r.o. nebo Ferrum s.r.o.). Jedná se o stejnou částku, kterou nyní poskytuje MŽP 

zpracovatelům na podporu likvidace autovraků.   

     Podle vyjádření Sdružení zpracovatelů autovraků stojí likvidace jednotlivého autovraku 

zhruba 3.000,- Kč. Při příznivých výkupních cenách, jako je tomu dnes, mají tedy 

oprávněné osoby možnost zpracovat i starší typy vozidel, aniž by pro ně jejich likvidace 

znamenala ztrátu. K potencionálnímu zisku z likvidace autovraku pak mohou zpracovatelé 

připočítat již zmíněný státní příspěvek na likvidaci, byť se k jeho čerpání váže nepříjemná 

administrativní agenda.  
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     7. Závěr 
  

     Z výsledků finanční a ekonomické výtěžnosti procesu je možné vyvodit, že stávající 

systém nakládání s autovraky v České republice je samofinancovatelný a nevyžaduje 

nutně státní podporu. Za nepříznivých podmínek, při nízkých výkupních cenách kovů, 

bude podpora zpracovatelů zřejmě nevyhnutelná. V roce 2011 dosáhla výše státního 

příspěvku na podporu ekologické likvidace autovraků výše 500,- Kč, což je při meziročním 

srovnání nárůst o 100,- Kč. 

     Je paradoxní, že MŽP sáhlo ke zvýšení podpory v době, kdy se ceny jednotlivých 

komodit vracejí na úroveň před poslední ekonomickou recesí. Jistě by stálo za to, 

zamyslet se, zda by nebylo vhodnější zavést flexibilnější systém podpory, který                  

by reflektoval cenové výkyvy na Londýnské burze kovů. Sanování eventuálních ztrát 

během ekonomické recese by dávalo větší smysl a umožnilo zabránit krachu řady 

zpracovatelských zařízení.  

     Ekologické poplatky při registraci starších vozidel se v České republice platí od roku 

2009. Od té doby přibylo na účet Státního fondu životního prostředí přes 1,27 miliardy 

korun. Z této částky byla poskytnuta zpracovatelům podpora ve výši zhruba 200 mil. 

korun, většina finančních prostředků byla využita na podporu programu zateplování 

domácností, známého jako Zelená úsporám.  

     Do současnosti bylo vydáno přes 500 povolení k provozování zařízení na ekologickou 

likvidaci autovraků. Na malém trhu působí mnoho subjektů, které nemají k dispozici 

dostatečný počet autovraků. Opět se nabízí několik řešení, zpomalit vydávání nových 

povolení, nastavit nové přísnější podmínky pro všechny subjekty nebo provádět častější    

a důslednější kontroly jednotlivých provozoven a kontrolovat jak jsou plněny stávající 

předpisy. Poslední možnost je zřejmě nejsystémovější. 

     Osobní vozidla jsou výsledkem složitých výrobních procesů a jejich ekologická recyklace 

není jednoduchá. Obsahují určitou část materiálu, kterou nejsme schopni recyklovat. 

V budoucnu budou autovraky patřit mezi významné zdroje druhotných surovin. 
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     Růst podílu neželezných kovů na hmotnosti stávajících vozidel je pro budoucí 

zpracovatele autovraků velice pozitivní jev. Jako problémový se naopak jeví nárůst podílu 

plastů, které stávající ekonomicky použitelné technologie nedokáží recyklovat ve větším 

měřítku.  

     Trend stanovit přísnější hmotnostní kvóty pro opakované použití a zhodnocení nebo 

pro opakované použití a recyklaci u všech autovraků od roku 2015, nastolený Evropskou 

komisí je jistě pozitivní. Snad přinutí stávající výrobce vozidel, zúžit celkové množství 

používaných plastů s několika desítek tisíc na přijatelných několik stovek. 

     V současné době je připravován zcela nový Zákon o odpadech, ve kterém bude sběr     

a zpracování autovraků pravděpodobně spadat do formy zpětného odběru. Je možné,     

že se dočkáme i zavedení recyklačního poplatku, čímž dojde ke změně zdroje financování 

systému. Úplnou podobu zákona lze těžko předvídat. Je potřeba věřit, že bude přínosem 

pro všechny zainteresované strany. 
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     Seznam zkratek 
 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

PE - polyetylen 

PP – polypropylen 

SAP – Sdružení automobilového průmyslu České republiky 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

SZA – Sdružení zpracovatelů autovraků 


