
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

 

 

 

 

 

ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ 

NEBEZPEČNÝCH SLOŢEK KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

Autor:          Martin Hovorka 

Vedoucí bakalářské práce:      Ing. Miluše Hlavatá, Ph. D 

 

 

Ostrava 2012 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Poděkování: 

Na tomto místě bych velice rád poděkoval vedoucí mé bakalářské práce váţené paní Ing. 

Miluši Hlavaté, Ph. D. za její cenné rady, ochotu a hlavně trpělivost. Dále bych chtěl 

poděkovat rodině za podporu a vyučujícím, kteří mě provázeli studiem a obohatili mé 

vědění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anotace: 

Tématem této bakalářské práce je úprava a zpracování nebezpečných sloţek komunálního 

odpadu. V úvodních kapitolách seznamuje s příslušnými legislativními předpisy a obecnou 

problematikou směsných komunálních odpadů. V dalších částech se zaměřuje na nakládání 

s nebezpečnými sloţkami těchto odpadů, podává charakteristiku vybraných druhů sloţek a 

popisuje nejvýznamnější technologie jejich zpracování a zneškodňování. Závěrem 

poukazuje na osobní zodpovědnost jednotlivce jako primárního původce těchto odpadů. 
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Summary: 

The topic of this bachelor thesis is the treatment and the processing of hazardous 

components from the municipal waste. The opening chapters inform about relevant 

legislative regulations and general problems of municipal solid waste. Next chapters 

describe the treatment of hazardous components from this waste, the property of some of 

the components and the most important kinds of technology of their processing and the 

disposal. Finally there is pointed to an individual person´s responsibility as the primal 

originator of the waste. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Kaţdá lidská činnost, kaţdá výroba jakýchkoliv produktů a posléze stále rostoucí spotřeba 

domácností související s „rozvojem“ konzumního způsobu ţivota i v naší republice s sebou 

přináší také zvyšující se nároky na vyuţívání surovin, energií a materiálů pocházejících 

z přírodních zdrojů, coţ v důsledku znamená i produkci odpadů, včetně odpadů 

z domácností – odpadů označovaných jako komunální. Z této skutečnosti vyplývá nutnost 

nakládat s nimi tak, aby bylo co nejméně znečištěno ţivotní prostředí. Aţ do nedávné doby 

se problémy s produkcí odpadů v podstatě neřešily nebo řešily nedostatečně, lidstvo 

spoléhalo – a někdy stále ještě spoléhá – na asimilační schopnost přírody vyrovnat se 

s proudem odpadních toků jak z průmyslové výroby, tak i z jiných oblastí lidských 

činností, tedy i z domácností. 

 Legislativa ve vyspělých zemích se touto problematikou v posledních desetiletích sice 

zabývá a přesně stanovuje, co smí nebo nesmí být součástí směsného komunálního odpadu, 

co z komunálního odpadu musí být separováno a co musí být podrobeno zvláštnímu 

zacházení, ale skutečnost bývá leckdy jiná. Vţdy záleţí na zodpovědnosti kaţdého 

jednotlivce, kaţdé rodiny, kaţdé domácnosti, zda tyto předpisy a zákony budou dodrţovat 

nebo zda se budou snaţit je obejít - třeba jen kvůli své vlastní lenosti a pohodlnosti nebo 

lhostejnosti. Bohuţel kontrola naplňování zákonných ustanovení právě ze strany 

jednotlivců a domácností je v podstatě prakticky nerealizovatelná. A tak je moţno ve 

směsném komunálním odpadu nalézt v podstatě cokoliv. V kaţdém směsném komunálním 

odpadu se nachází mnoho různých sloţek, které mohou být svým charakterem nebezpečné, 

tzn. škodlivé pro ţivotní prostředí nebo zdraví člověka.  

Cílem této bakalářské práce je charakteristika nejdůleţitějších nebezpečných sloţek 

komunálního odpadu včetně popisu technologií, kterými je moţno tyto sloţky upravovat 

nebo zpracovávat. Bakalářská práce vyuţívá poznatky a informace z odborné literatury a 

jiných informačních zdrojů o nakládání s těmito nebezpečnými sloţkami aţ k jejich 

odstranění. 
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2 LEGISLATIVA 

Legislativa naší republiky i Evropské unie se problematikou odpadů a hospodaření s nimi 

zabývá jiţ několik desetiletí. Zákonodárce přesně definuje pojmy související s odpadovým 

hospodářstvím. 

Komunální odpad je podle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění dle § č. 4, písm. b) 

„veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako 

komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob 

nebo fyzických osob oprávněných k podnikání „[5]. 

Tato definice vychází ze základního pojmu odpadu, který je stanoven v § 3, odstavec 1 

výše zmíněného zákona a zní: ,,odpad je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má 

úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu"pod kódem Q. [5] 

Je nutno zmínit také pojem odpadu, který je komunálnímu odpadu podobný podle 

vyhlášky MŢP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů ve znění vyhlášky č.503/2004 Sb., § 2: 

„odpadem podobným komunálnímu odpadu se pro účely této vyhlášky rozumí odpad 

podobného sloţení jako komunální odpad zařazený do skupiny odpadů 20 v Katalogu 

odpadů vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání (např. v úřadech, kancelářích)“. [1] 

Platná evropská legislativa se problematikou odpadu zabývá široce, samotný pojem 

„komunální odpad“ ale nezná. Pouze ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

č. 98/2008 ze dne 19. 11. 2008 je definován pojem odpad jako „jakákoli látka nebo 

předmět, kterých se drţitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho poţaduje, 

aby se jich zbavil“. [2] 

Směrnice Rady 2006/12/E.S. o odpadech byla včleněna do české legislativy jiţ několikrát 

zmíněným zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění, tím jsou stanoveny definice 

základních pojmů, pravidla pro nakládání s odpady a hierarchie odpadového hospodářství 

atd. V oblasti vyuţití a zpracování komunálního odpadu vyzdvihuje jako prioritní eliminaci 

jejich produkce, tzn. předcházení jejich vzniku. Pokud jiţ komunální odpad vznikne, musí 

se hledat způsob recyklace a příslušné způsoby předúpravy a úpravy, kde je vyzdviţen 

význam prvotního třídění odpadu uţ přímo v domácnostech. Jako další zmiňuje tato 
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směrnice energetické vyuţití komunálního odpadu a jako poslední, nejméně vhodný 

způsob likvidaci odpadu (zde je nejvyuţívanější, ale nejméně ţádoucím způsobem 

skládkování). [3] 

Skládkování je legislativně zakotveno ve Směrnici Rady č. 1999/31/E.S. o skládkách 

odpadu, v jejímţ druhém článku je pod písmenem g) stanoveno, ţe se „skládkou“ rozumí 

místo pro odstraňování odpadů pomocí jejich povrchového nebo podpovrchového 

ukládání, včetně: vlastní skládky (tj. skládky, kde původce sám odstraňuje odpady v místě 

jejich vzniku) a dočasné skládky (tj. na dobu delší neţ jeden rok), pouţívané pro dočasné 

skladování odpadů s výjimkou: zařízení, kde jsou odpady sloţeny za účelem jejich přípravy 

k další přepravě s cílem jejich vyuţití, úpravy nebo odstranění na jiném místě a skladování 

odpadů před vyuţitím nebo úpravou po dobu obvykle kratší neţ tři roky nebo skladování 

odpadů po dobu kratší neţ jeden rok, předcházející jejich odstranění;“ [4] 

V legislativě naší republiky se problematikou skládkování zabývá zákon č.185/2001 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, podle jehoţ § 4, odst. 1, písm. i) je skládka“ zařízení zřízené v 

souladu se zvláštním právním předpisem a provozované ve třech na sebe bezprostředně 

navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem 

odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou 

skladování odpadů podle písmene h)“.[5] Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 

294/2005 Sb. v platném znění stanovuje podmínky ukládání odpadu na skládky, jejich 

vyuţívání na povrchu terénu, dále poţadavky na tyto skládky, kritéria a postupy přijímání 

odpadů i rozdělení skládek podle jejich technického zabezpečení.[6] Další vyhláška 

Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

v platném znění určuje seznam odpadů, které je zakázáno na skládky ukládat nebo které 

lze ukládat jen za určitých podmínek, i podrobnosti ţádosti a souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady podle § 11, odst. 1. [7] 

Spalování je legislativně upraveno podle zákona č.185/2001 Sb. v platném znění, ţe 

spalování odpadu ve spalovně komunálního odpadu dosahující vysokého stupně 

energetické účinnosti je povaţováno za vyuţívání odpadu podle způsobu pod kódem R1 

v příloze č. 3, § 23, odst. 1 (Kód R1 označuje toto vyuţití odpadu jako způsob obdobný 

jako palivo nebo jiný způsob k výrobě energie). Podle § 22 se mohou odpady spalovat 

pouze tehdy, je-li ve spalovnách splněn právní předpis o ochraně ovzduší a o hospodaření 
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s emisemi.[5] Spalování odpadu se věnuje také Směrnice rady č.2000/76/E.S. o spalování 

odpadu, která by měla zajistit předcházení škodlivých účinků spalování na ţivotní prostředí 

a lidské zdraví.[8] Dalším právním předpisem pro spalovny odpadu je zákon č. 86/2002 

Sb. o ochraně ovzduší, který označuje spalovny jako stacionární zdroje znečišťování 

ovzduší podle § 4, odst. 3, jejichţ provozovatel je povinen zařadit spalovnu do příslušné 

kategorie podle tohoto zákona a jejichţ provoz řídit zákonnými předpisy podle § 4, odst. 

10 a odst. 8 Směrnice Rady 96/61 E. C. o integrované prevenci a omezování znečištění. 

Vyjmenovává zásady povinností provozovatele kaţdého zařízení, tj. i spalovny. Státy 

Evropské unie jsou povinny zajišťovat provozy spaloven tak, aby tyto vyuţívaly všechny 

moţné prostředky proti znečišťování.[9] [10] Dále přikazuje předcházení vzniku odpadu 

účinným vyuţívání energií a zabraňováni haváriím podle článku 3. Tato směrnice byla 

implementována do českého práva zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a 

omezování znečištění, v němţ jsou stanoveny povinnosti provozovatelů zařízení, a to 

v příloze č. 4 - zařízení na spalování odpadu. Komunální odpad, který je dodáván do 

spalovny, musí být vybaven průvodním listem se specifikací odpadu. Po přijetí je zváţen, 

evidován a zapsán do evidenčních listů a evidenční knihy. Poté je nasypán do násypky 

spalovny, pístem zatlačen do spalovací komory a spalován při teplotě nad 800 °C. Popel, 

který je produktem spaloven odpadu, je klasifikován jako nebezpečný odpad podle 

vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb. a musí být předán právnickým osobám, které se likvidací 

nebezpečného odpadu zabývají.[11] 

Odstraňování komunálního odpadu je moţno provádět spalováním podle přílohy č. 4, kód 

D 10 v § 23, kde zákonodárce uvaţuje o energetickém vyuţití odpadu ze spalování v 

případě, ţe tento odpad nepotřebuje po zapálení ke spalování podpůrné palivo a vzniklé 

teplo se pak pouţívá pro potřebu vlastní nebo dalších osob a dále ţe odpad je vyuţit jako 

palivo (i přidávané) pro výrobu energie nebo materiálu, pokud jsou splněny podmínky 

legislativy o ochraně ovzduší. Jelikoţ je spalování jako metoda odstranění odpadu drahé, je 

u nás takto likvidována jen velmi malá část odpadu (nemocniční odpady, odpady 

s vysokým energetickým obsahem a odpady chemického průmyslu). [20] 

Spalovny komunálního odpadu, které se nacházejí v Praze - Malešicích a v Brně mají 

praktickou i teoretickou kapacitu po ukončení jejich rekonstrukce (spolu se spalovnou 

v Liberci) asi 600 tisíc tun ročně [43]. Existují také spalovny nebezpečného odpadu, jejichţ 

počet od roku 2001, kdy bylo u nás provozováno 67 těchto spaloven (113kt/rok), neustále 
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klesá, neboť většinou nesplňují poţadavek zákona o ovzduší. Jsou vyuţívána také 

spalovací zařízení, která působí v oblasti odstraňování odpadů nepřímo, v nichţ se spalují 

paliva, která se z odpadů vyrábějí. Tato zařízení se vyuţívají především v průmyslu 

cementářském, kde alternativní paliva nahrazují palivové komponenty nezbytné při výrobě 

cementu a vápna. Ve vyspělých zemích je vyuţívání odpadu jako paliva v tomto průmyslu 

(rotační pece) velmi rozšířené. Je to proto, ţe má velmi vysokou teplotu hoření (aţ 220°C), 

při které nastává celková degradace organických látek.  

Nejoptimálnějším vyuţitím kaţdého odpadu je jeho recyklace, coţ je v podstatě zpracování 

odpadu na vyuţitelné suroviny. Této činnosti musí ale vţdy předcházet separovaný sběr 

odpadu podle Směrnice č. 2008/98/E.S., kde v článku č. 11 je recyklace definována jako 

povinnost členských států, které musí přijmout účinná opatření na její podporu a vytvořit 

systémy separovaného sběru odpadu.[12] To odráţí i zákon č. 185/2001 Sb. v platném 

znění, který v § 9 určuje dodrţování hierarchie způsobu nakládání s odpady.[5] V této 

souvislosti je nutno poukázat na zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění, jelikoţ 

obaly tvoří podstatnou sloţku komunálního odpadu a jejich třídění a oddělený sběr je 

významným prostředkem k získávání dále recyklovatelných surovin. V příloze č. 3. tohoto 

zákona je také stanoven poţadovaný rozsah recyklace a vyuţití odpadu z obalů. [13] 

Na závěr této kapitoly budou krátce zmíněny povinnosti původce komunálního odpadu. Po 

odloţení odpadu fyzickou osobou na místo k tomu určeném se původcem odpadu podle 

znění zákona stává obec. Ta má potom zákonem stanovené povinnosti. V první řadě se 

musí snaţit o omezení celkového mnoţství odpadu, které občané jako prvotní původci 

produkují. Obec by měla své občany motivovat k  menší produkci odpadů, tedy působit 

osvětou k ekologickému chování. Můţe vyuţít i legislativních prostředků formou obecně 

závazných vyhlášek i zákonem povolenou moţností regulace poplatku za svoz odpadu. 

Nesmí se ale dostat do konfliktu s legislativou vyššího řádu, to znamená se zákony 

republiky nebo výnosy Ústavního soudu ČR. 

Obec se musí snaţit, v případě ţe jiţ odpad na jejím území vznikl, o optimální a pro 

ţivotní prostředí nejlepší nakládání s ním. To je především třídění odpadů a vedle toho 

uloţení nevytříditelného odpadu na řádnou skládku. Tuto povinnost ukládá zákonodárce 

pro prvotního původce odpadu v § 12, odst. 1 zák. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
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znění ustanovením, ţe tento je povinen s nimi nakládat a jich se zbavovat jedině způsobem, 

který tento zákon a jiné právní předpisy na ochranu ţivotního prostředí stanovují. 

Obec také musí zařadit odpady podle jejich druhu a kategorie ve znění podle § 5 a § 6 

zmíněného zákona, coţ ukládá §16 téhoţ zákona. [5] Zařazování se provádí pod 6-ti 

místným katalogovým číslem podle Katalogu odpadu – vyhláška MŢP č. 381/2001Sb.v 

platném znění. [1] Obec rozlišuje odpady podle dvou základních druhů na nebezpečné 

odpady, pro něţ platí zvláštní právní předpisy, a na směsný komunální odpad, do něj patří i 

sloţky znečištěné látkami, které jsou řazeny mezi nebezpečné. Obec jako původce musí 

nebezpečné vlastnosti odpadu zjišťovat nebo ověřovat a pak s nimi podle toho s nimi 

nakládat. Další povinností obce, která kvůli tomu můţe vydat obecnou vyhlášku spolu 

s ustanovenými sankcemi vůči občanům. Toto vyplývá z § 16, odst. 1, písmena e) zákona 

č. 185/2001 Sb. v platném znění. [5] 

K dalším povinnostem obce patří převzetí odpadu oprávněnou osobou podle § 12, odst. 3, 

vedení evidence odpadu podle § 3 a zabezpečení odpadu podle § 16, odst. 1, písmena f). 

Protoţe kaţdá oprávněná osoba nebo původce nakládající s více jak 100 t nebezpečného 

odpadu ročně má povinnost ustanovit odpadového hospodáře podle § 15, odst. 6, platí to i 

pro obce s takovou produkcí odpadu. [5] 

Obec také musí určit místa, kam mohou prvotní původci odkládat komunální odpad. 

Přitom není vázaná ţádným zákonem, můţe zvolit jakýkoliv způsob odkládání a 

shromaţďování podle místních zvyklostí v kontejnerech, sběrných nádobách nebo pytlích. 

Zvláště pro nebezpečné sloţky komunálního odpadu je nutno tato místa určit přesně. 

Mohou být však nahrazena místy stanovenými ke shromaţdování těchto sloţek v přesně 

určených termínech, ale v kaţdém případě nejméně 2krát do roka. I odvoz takto uloţených 

nebezpečných komunálního odpadu musí obec zajistit k tomu oprávněnou osobu podle § 

17, odst. 3. Pokud obce na svém území produkují více jak 10 t nebezpečného odpadu nebo 

více jak 1000 t jiného odpadu za rok, musí zpracovat plán odpadového hospodářství podle 

§ 44, odst. 1. [5] To se týká v podstatě obcí nad 3.500 obyvatel. Tento plán se vypracovává 

na dobu 5 let. Schvaluje ho obec sama, ale musí být součástí plánu odpadového 

hospodářství příslušného kraje. Jeho součásti vymezuje vyhláška MŢP č. 383/2001Sb. 

v platném znění a k jeho sestavení slouţí Metodický návod odboru odpadů MŢP pro 

zpracování plánu odpadového hospodářství původce obce. Obec jako původce 
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komunálního odpadu má i ekonomické povinnosti, to znamená platit poplatky za ukládání 

jiţ nevytříditelného odpadu na skládku podle § 45. [1] Tento poplatek se skládá z úhrady 

za uloţení odpadu, který je příjmem obce, na jejímţ katastru se příslušná skládka nachází. 

Druhá sloţka je poplatek za uloţení nebezpečného odpadu - je to sloţka riziková, která je 

příjmem Státního fondu ţivotního prostředí. Výška těchto úhrad se řídí přílohou č. 6 zák. 

č.185/2001 Sb. v platném znění.[5] 

Prvotní původce – občan – fyzická osoba produkující komunální odpad je vázán povinností 

podle § 17, odst. 4 zák. č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění odkládat jej na místech 

k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, tento odpad 

odděleně shromaţdovat, třídit a předávat k vyuţití a odstraňování, pokud ho obec sama 

nevyuţije v souladu se zákonem. Další povinností občana je povinnost platit poplatky za 

komunální odpad, pokud tak obec stanoví. Oprávnění původců komunálního odpadu není 

v zákoně stanoveno, ale z povahy věci by občané měli být informováni o svozu odpadu, 

sběrných dvorech, kontejnerech pro třídění odpadu apod.[17] [31] 
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3 KOMUNÁLNÍ ODPAD 

O legislativě zabývající se otázkou komunálních odpadů bylo pojednáno v kapitole č. 2. 

Nyní bude popsáno nakládání s jiţ vzniklým komunálním odpadem. 

Směsný komunální odpad není zařazen do kategorie nebezpečného odpadu a původce není 

povinen s ním takto nakládat. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které jsou 

původci odpadu podobného sloţení jako komunální odpad, se mohou smluvně zapojit do 

systému nakládání s komunálním odpadem v gesci obce. Pokud se nezapojí, jsou povinny 

vytřídit nebezpečné a vyuţitelné sloţky (podskupina 21) a zbylou směs zařadit jako ostatní 

odpad ze skupiny 20. 

Sloţení komunálního odpadu je proměnlivé co do kvantity i kvality, komunální odpad je 

také velmi nehomogenní. Různé sloţky takového směsného odpadu mohou být příčinnou 

infekčního ohroţení, neboť jsou znečištěny biologickými rozloţitelnými látkami z odpadů 

z kuchyní, coţ je ţivná půda pro viry, plísně a bakterie. Tyto sloţky jsou také nestabilní, 

zahnívají a vylučují nepříjemné zápachy. Směsný komunální odpad bývá znečištěn 

nebezpečnými látkami, např. chemikáliemi, těţkými kovy, nebo přímo obsahuje 

nebezpečné odpady, např. zářivky, baterie. V příloze č. 1 je uveden seznam 

podnikatelských subjektů, které se zabývají recyklací elektroodpadů. 

Důleţitou etapou v cyklu nakládání s komunálním odpadem je jeho sběr, coţ je jeho 

soustřeďování právnickými nebo fyzickými osobami, které jsou oprávněny k podnikání, od 

jiných subjektů, aby mohly být předány k příslušnému vyuţití nebo ke konečnému 

odstranění  - to stanovuje zákon č.185/2001 Sb. o odpadech platném znění v §4, písmeno 

i).[5] 

Sběr a výkup papíru nebo kovů či jiných sloţek tříděného komunálního odpadu má 

v našich zemích dlouhou tradici, bohuţel však separace nebezpečných sloţek komunálního 

odpadu nedosahuje zatím poţadované a plánované účinnosti. Je to způsobeno jednak 

malým počtem sběren separovaného odpadu (ve velkých městech je situace podstatně lepší 

neţ na venkově), nedostatečnou organizací a informovaností občanů a malou stimulaci 

veřejnosti k separovanému sběru odpadu. Situace se však stále zlepšuje, mezi roky 2009-

2010 vzrostl podíl materiálově vyuţitých komunálních odpadů z 22,7 % na 24,3 % (v roce 

2003 to bylo pouze 10,9 %), zároveň došlo k meziročnímu poklesu mnoţství směsného 
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komunálního odpadu o 4 %, ačkoliv celkové mnoţství komunálních odpadů se o 1 % 

zvýšilo. [41] [42] 

Sběr komunálního odpadu probíhá dvojím způsobem: jednak jako odvozový sběr, kdy se 

sběrná místa zřizují poblíţ či dokonce uvnitř obytných domů, přičemţ 30-50 metrů je 

maximální vzdálenost od vstupu do objektů ke sběrnému místu. Tento způsob sběru je pro 

veřejnost velmi pohodlný. Pouţívá se především při sběru směsného komunálního odpadu 

včetně všech sloţek separovaného komunálního odpadu. Pro obce, jako zákonem 

stanoveného původce odpadu, je ale tento způsob finančně (investičně i provozně) značně 

nákladný. Separované sloţky jsou shromaţdovány do sběrných nádob nebo pytlů. 

Druhým způsobem separovaného sběru je sběr donáškový, který ale vyţaduje od občanů 

zvýšenou aktivitu. Jeho výhodou je menší finanční náročnost pro obce a moţnost jeho 

vyuţití v kaţdém druhu zástavby. Je realizovatelný pro všechny druhy sloţek komunálního 

odpadu kromě směsného odpadu kuchyňského. Prvotní původci komunálního odpadu ho 

ukládají do kontejnerů, tedy nádob větších rozměrů, které jsou umístěny v tzv. hnízdech 

(pro kaţdý druh odpadů je na příslušném místě více nádob) nebo se do jednoho kontejneru 

odděleně shromaţduje více druhů odpadu. I běţné dvory, zřizované pro nebezpečné sloţky 

komunálního odpadu, jeţ jsou zároveň vhodné pro zpětný odběr vyjmenovaných výrobků a 

obalů, jsou formou donáškového způsobu. V naší republice jejich počet stále roste, neboť 

obce jsou nuceny vyhovět příslušným ustanovením zákona o odpadech. 

Pro shromaţdování komunálního odpadu se pouţívají různé sběrné nádoby, jejichţ typ a 

velikost závisí od podmínek oblasti, v nichţ je odpad sbírán a podle jeho charakteru. Je 

nutno statisticky vyhodnocovat mnoţství i druhy separovaného komunálního odpadu v 

jednotlivých obcích, aby nedocházelo k předimenzování velikosti a počtu nádob (coţ 

především v malých lokalizacích vede k nárůstu objemu sbíraného odpadu) nebo naopak k 

instalaci nedostatečně velikých nádob (pak hrozí nebezpečí zakládání „černých skládek“, a 

to dokonce v bezprostřední blízkosti naplněných sběrných nádob). Objem nádob ovlivňuje 

i hmotnostní objem sběrného odpadu, četnost svozu odpadu, počet dopravních prostředků, 

které odpad sváţejí, a samozřejmě i počet obsluţných pracovníků. 

Nádoby dělíme na nejvíce pouţívané přesypné a výměnné. Dělí se dále podle barevnosti 

(černé - směsný komunální odpad, ţluté – plasty, modré – papír, zelené – sklo barevné, 
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oranţové – tetrapaky, hnědé – bioodpad, červené - nebezpečné sloţky, bílé - čiré sklo) 

úprav vík, povrchových úprav a vyuţitelného objemu. 

Výměnné nádoby se pouţívají při sběru velkoobjemového odpadu, stavebních odpadů 

nebo komunálního odpadu, jeţ se vyskytuje ve velkém mnoţství na jednom místě 

(zahradnické práce v městských parcích). Tyto nádoby nazýváme kontejnery neboli 

velkoobjemové přepravníky. Přepravníky není vhodné pouţívat v centrech měst kvůli 

nedostatečné propustnosti městských komunikací v husté zástavbě i kvůli malému 

mnoţství vhodných ploch k jejich umístění. Největší nevýhodou těchto nádob je to, ţe 

v nich dochází k totálnímu smísení všech moţných druhů odpadu, včetně nebezpečných, 

coţ následně komplikuje další nakládání s nimi. 

Pro svoz (dopravu a přepravu) komunálního odpadu vyuţívají různé právnické osoby 

zvlášť konstruované automobily, které rozdělujeme na automobily určené pro svoz 

směsného komunálního odpadu i pro separované sloţky komunálního odpadu, nosiče 

velkoobjemových přepravníků a na přepravní soupravy vyuţívané pro dálkový transport 

komunálního odpadu na místo jeho vyuţití, likvidace nebo uloţení. Po úpravě 

separovaných sloţek komunálního odpadu, tedy po druhotném třídění, rozdruţování, 

drcení, mletí atd., se k přepravě pouţívá nákladních automobilů běţné konstrukce. 

V automobilech pro svoz komunálního odpadu jsou konstruovány speciální nákladní 

prostory. Tato nástavba se skládá ze zvláštní nádrţe na odpad, stlačovacího zařízení a 

příslušenství pro vyklápění sběrných nádob. Je zřejmé, ţe stlačování materiálu, které 

rozdělujeme na rotační a lineární, se pouţívá proto, aby se do nákladního prostru směstnal 

co největší hmotnostní objem odpadu. [15] 

Co nejpřesnější charakteristiky fyzikálně-chemických vlastností komunálního odpadu jsou 

nutné pro projekci zařízení na úpravu odpadů i pro volbu technologie pro optimalizaci 

svozu. Zkoumá se charakteristika mnoţství, tedy hmotnost nebo objem v příslušných 

jednotkách, celkové mnoţství odpadu v tunách za rok nebo v m
3

 za den a měrné mnoţství 

odpadu v kg/obyv./rok a kg/obyv./týden; dále se určují charakteristiky skladby neboli 

zrnitostní frakce podle velikosti jednotlivých zrn materiálu a látkových skupin - papír, sklo 

atd.; ostatní charakteristiky, např. objemová hmotnost v t/m
3
 (proměnlivá v průběhu 

shromaţdování a přepravy), vlhkost odpadů v % obsahu volné vody v celkovém objemu 

odpadu, obsah spalitelných látek (hmotnost v %, o kterou se zmenší hmotnost sušiny po 
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spálení), spalné teplo (mnoţství tepla, které se uvolní spálením daného objemu odpadu 

v kalorimetru), produkty spalování (plynný O2, N2, SO2, CO2, H2O a popel), výhřevnost 

odpadů (spalné teplo zmenšené o výparné teplo vody, která vznikla z odpadu během hoření 

v MJ/kg), obsah vybraných prvků (především těţkých kovů a obsah C, N, P ve formě P2O5 

,poměr N:C). [15] 

Úprava odpadu je komplex činností, při kterých se v různých strojních zařízeních odpadní 

materiál drtí, řeţe, stříhá, rozdruţuje, lisuje, paketuje, granuluje, briketuje, balí, včetně 

ručního či mechanického přetřídění a třídění. Protoţe velkotřídírny komunálního odpadu 

nevykázaly při své činnosti předpokládané výsledky (výsledný produkt se vyznačoval 

nízkou kvalitou nebo byl intoxikován nebezpečnými látkami a zároveň docházelo 

k poruchám úpravnické technologie), navrací se současný systém úpravy komunálního 

odpadu k primárnímu třídění odpadu, tzn. ţe odpad se třídí ještě před uloţením do 

sběrných nádob. Tímto separovaným sběrem je moţno získat velmi čisté druhotné 

suroviny. [17] 

Všechen komunální odpad nelze vytřídit zcela tak, aby se z jeho celkového mnoţství 

získaly druhotné suroviny.  Část komunálního odpadu nelze vytřídit vůbec a musí být 

sládkován.Tento zbytkový směsný odpad však obsahuje často velmi mnoho nebezpečných 

sloţek, které se nedají nějak odstranit, např. celé mnoţství odpadu je znečištěno vylitými 

barvami, oleji a jinými chemickými látkami nebo je materiál tak rozdrobněn, ţe jiţ nelze 

jej vytřídit (rozbité zářivky, obrazovky televizorů). 

Odstraňování odpadu je definováno v zákoně č.185/2001 Sb. v platném znění v § 4, písm. 

o) jako “činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu“. [Příloha č. 3]. Komunální odpad 

je nutno odstraňovat podle zákonem stanovených zásad: odpad, který není moţno vyuţít, 

se vţdy odstraňuje tak, aby způsob odstraňování neohrozil ţivotní prostředí nebo zdraví 

víc neţ původní odpad. Odstraňování musí probíhat pouze v zařízeních, která jsou pro toto 

určená, úředně schválená a jejichţ provoz probíhá na základě provozního řádu, který byl 

schválen příslušným orgánem. Metody odstraňování odpadu jsou fyzikální a chemické, 

fyzikálně – chemické, biologické, a také spalování a skládkování. V praxi se navzájem 

kombinují a prolínají. Při odstraňování odpadu fyzikálními, chemickými nebo fyzikálně – 

chemickými způsoby se pouţívá komplex technologických postupů vhodných k tomu, aby 

se sníţil obsah toxických látek nebo míra nebezpečných vlastností sloţek odpadu. Zde je 
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moţno jmenovat především zpevňování, zabetonování nebo zatavení, oxidačně - redukční 

postupy nebo chemickou neutralizaci.  

Při spalování nebezpečných sloţek komunálního odpadu jako paliv v cementárnách 

nevznikají další nebezpečné „odpady z odpadů“.  Např. při výpalu slínku v cementárně se 

musí zajistit dostatečný tepelně energetický příkon takové palivové směsi, z níţ vznikne 

tavenina optimálního sloţení. Směs musí mít takové sloţení, aby spaliny po průchodu 

výměníkem svým sloţením nekontaminovaly emise z příslušné výrobní jednotky. Základní 

paliva se mohou doplňovat alternativními palivy, která se mohou získat i jako konečný 

produkt úpravy a zpracování sloţek komunálního odpadu. [22] [49] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martin Hovorka: Úprava a zpracování nebezpečných sloţek komunálního odpadu 
 

 

2012                                                                                                                                      13 

 

4 NEBEZPEČNÉ SLOŢKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Zákonodárce stanovuje v § 4, odstavec a), zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 

znění, ţe nebezpečným odpadem se rozumí „odpad uvedený v Seznamu nebezpečných 

odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu 

nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu“. Seznam 

nebezpečných sloţek komunálního odpadu je uveden ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. v 

platném znění, coţ je patrné z následující tabulky. [50] 

 

Tabulka 1: Nebezpečné složky komunálního odpadu 

Katalogové číslo Název odpadu 

20 01 13 rozpouštědla 

20 01 14 kyseliny 

20 01 15 zásady 

20 01 17 fotochemikálie 

20 01 19 pesticidy 

20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23 vyřazené zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky 

20 01 26 olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 26 

20 01 27 
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 

látky 

20 01 29 detergenty obsahující nebezpečné látky 

20 01 31 nepouţitá cytostatika 

20 01 32 jiná nepouţitá léčiva neuvedená pod č. 20 01 31 

20 01 33 
baterie a akumulátory zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02, nebo 

16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 34 baterie a akumulátory neuvedené pod č. 20 01 33 

20 01 35 

vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné 

látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23, tyto nebezpečné 

součástky mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené pod 16 

06 a označené jako nebezpečné, rtuťové přepínače, sklo z 

obrazovek a jiné aktivované sklo aj. 

20 01 35 
vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 

01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

20 01 35 dřevo obsahující nebezpečné látky 

20 03 ostatní komunální odpad 

 

Zdroj: ENVI GROUP s.r.o. - Katalog odpadů. [online]. [cit. 2012-04-13] Dostupné  

z WWW: http://www.envigroup.cz/www/podnikova-ekologie/katalog-odpadu.html.  
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Mnoţství sloţek nebezpečného odpadu v celkovém objemu odpadu komunálního je 

podstatně menší neţ např. v odpadech z průmyslu, ale pro zdraví člověka představují stejně 

velkou hrozbu. Ačkoliv existují různé moţnosti odloţení nebezpečných odpadů (např. 

sběrné dvory, pojízdné sběrny atd.), v  komunálním odpadu se mohou také nacházet tyto 

nebezpečné sloţky:  

 odpady z drobných výrob, které svou povahou odpovídají nebezpečnému odpadu 

 z průmyslu 

 odpady obsahující těţké kovy (galvanické články, suché baterie, výbojky, zářivky, 

 teploměry se rtutí) 

 předměty nebo obaly s chlorovaných plastů a obaly znečištěné nebezpečnými 

 látkami 

 zbytky ředidel, rozpouštědel a barev na syntetickém základě 

 odpady z provozu osobních dopravních prostředků, např. motocykly, automobily 

 apod. a odpady ze zahradnické techniky, např. sekačky na trávu (vyjeté oleje, 

 pouţité olejové filtry, brzdové kapaliny, vyřazené olověné akumulátory) 

 prošlé a nepouţité léky (tablety, masti atd.) 

 odpady ze zdravotnických zařízení, které mohou obsahovat infekční látky; tyto 

 odpady by se ale do komunálního odpadu nikdy neměly dostat 

 zbytky pesticidů a jiných chemikálií včetně znečištěných obalů 

 vyřazená chladicí domácí technika (ledničky a chladničky, které mají freonovou 

 náplň) 

 vyřazená spotřební elektronika 

 zbytkové podíly ze separace tuhého komunálního odpadu, které mají jednu nebo 

 více nebezpečných vlastností 

 mrtvá domácí zvířata [51]    
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5 DOPRAVA A PŘEPRAVA NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 

 Motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích 

musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstraţnými tabulkami o šířce 40 

cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 

cm. Reflexní vlastnosti výstraţných tabulek musí splňovat poţadavky homologačního 

předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o značení těţkých a 

dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musí být viditelně 

umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose. U jízdních souprav musí 

být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla. [47] 

Doprava a přeprava jednotlivých nebezpečných sloţek odpadu se řídí ustanoveními 

mezinárodních předpisů – v případě silniční dopravy Evropskou dohodou o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 

vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb. v platném znění a vyhláškou 

ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb. v platném znění byla tato dohoda vztaţena i 

na vnitrostátní dopravu. (Analogické smlouvy byly uzavřeny i pro oblast dopravy 

ţelezniční a kolejové – RID, dopravy letadlové – IATA i dopravy lodní – IMGD). Pro 

právnické osoby pověřené nakládáním s nebezpečnými odpady vyplývají z těchto smluv 

významné povinnosti, které budou zmíněny níţe. [27] 

Při přepravě a dopravě nebezpečných sloţek komunálního odpadu je nutno dbát jejich 

klasifikace podle příslušných ustanovení Smlouvy ADR, příp. RID – způsob jejich 

transportu se musí řídit podle stupně jejich nebezpečnosti podle následující tabulky: 
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Tabulka 2: Rozdělení nebezpečných látek podle tříd nebezpečnosti při přepravě a dopravě 

nebezpečných složek komunálního odpadu v silniční a železniční dopravě 

(ADR/RID): 

 

třída 1 výbušné látky a předměty 

 

č. 1 podtřídy 1.1, 1.2 a 1.3 

č. 1.4 podtřída 1.4 

č. 1.5 podtřída 1.5 

č. 1.6 podtřída 1.6 

třída 2 plyny 

 

č. 2.1 hořlavé plyny 

č. 2.2 nehořlavé toxické plyny 

č. 2.3 toxické plyny 

třída 3 hořlavé kapaliny (zápalné kapalné látky) 

třída 4.1 
hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a 

znecitlivěné výbušniny (zápalné pevné látky) 

třída 4.2 samozápalné látky 

třída 4.3 látky, které s vodou vyvíjejí hořlavé (zápalné) plyny 

třída 5.1 látky podporující hoření (působící oxidačně) 

třída 5.2 organické peroxidy 

třída 6.1 jedovaté látky 

třída 6.2 infekční látky (látky způsobilé vyvolat nákazu) 

třída 7 radioaktivní látky 

 

č.7A kategorie I 

č.7B kategorie II 

č.7C kategorie III 

č.7E štěpné látky tř. 7 

třída 8 ţíravé látky 

třída 9 jiné (různé) NL a předměty 

 

Zdroj: Řád chemické sluţby HZS ČR. 2007. ISBN: 80-86640-7001.65 s. 

 
 

Dopravní prostředky převáţející nebezpečné odpady musí být označeny příslušnými 

bezpečnostními tabulemi. Kromě bezpečnostních tabulí jsou přepravníky s nebezpečným 

odpadem označeny i dalšími způsoby: UN kód, Kemler kód, výstraţné značky, UN systém, 
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R věty, S  věty a jiná speciální značení. Kaţdý nebezpečný odpad musí být při přepravě 

vybaven příslušnými přepravními doklady (nákladovým listem). 

UN kód se skládá ze čtyřmístného kódu, kde je kaţdá nebezpečná látka číselně 

charakterizována (číslo – název nebezpečné látky – číslo). Tento kód poskytuje informaci 

dostatečně přesnou a musí být umístěn na kaţdém přepravníku. 

Kemler kód navíc poskytuje informaci rychlou. Čísla označují látky výbušné, plyny (jejich 

uvolňování pod tlakem a jejich chemickou reaktivitu), látky kapalné (vznětlivost jejich 

par), látky pevné (jejich hořlavost), oxidační činidla jako látky samovznětlivé, látky 

toxické, radioaktivní, ţíravé a jiné. 

Výstraţné značky jsou čtverce různé barvy, postavené na špičku a doplněné různými 

symboly a čísly k upřesnění informace o převáţeném nebezpečném odpadu. 

 

 

Obrázek 1: Výstražné tabule 

Zdroj:HANUŠKA, Zdeněk. Řád výkonu sluţby v jednotce PO. Sdruţení poţárního a 

bezpečnostního inţenýrství. Ostrava. 2009. ISBN: 978-80-7385-069-2. 216-217 s. 

 

Výstraţné tabule jsou oranţové, černě orámované, mají velikost 300x400 mm a dělí se na 

obecné (umístěné na přední a zadní části přepravníku -  jsou prázdné) a na speciální (na 

bocích přepravníku -  obsahují některý kód). 
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Obrázek 2: Výstražné tabule 

Zdroj: HANUŠKA, Zdeněk. Řád výkonu sluţby v jednotce PO. Sdruţení poţárního a  

bezpečnostního  inţenýrství. Ostrava. 2009. ISBN: 978-80-7385-069-2. 218s. 

 

R věty neboli věty rizikové jsou vyjádřením specifického rizika kaţdé nebezpečné látky a 

jsou formulovány jako čísla nebo jako skupina čísel (např. R5 - zahřívání můţe způsobit 

výbuch, R12 - extrémně hořlavý apod.). 

S věty neboli věty speciální svým číselným vyjádřením stanovují pokyny pro bezpečné 

nakládání s nebezpečnými látkami (např. S2 - uchovejte mimo dosah dětí, S20 - nejezte a 

nepijte při pouţívání apod.). 

Průvodní doklady neboli nákladové listy obsahují název nebezpečné látky a její aktuální 

mnoţství, dále Kemler kód, kontaktní údaje výdejce a příjemce, havarijní pokyny a 

povolení k přepravě a musí být uloţeny u řidiče (vlakvedoucího), někdy i ve schránce na 

bocích přepravníku.  

          

 

Obrázek 3: Značení nákladu podle Smlouvy ADR.    

Autor: Hovorka Martin 
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6  ÚPRAVA KOMUNÁLNÍHO ODPADU  

Jako součást komunálního odpadu se mohou vyskytovat i tzv. amortizační odpady, jsou to 

např. kabely, elektrošrot, výbojky a baterie, ale i odpady tzv. komplexní, např. telefony, 

počítače, pouţité filmy, ustalovače apod. 

 

Podle obsahu kovů se tyto odpady dělí na: 

 monometalické,  

 bimetalické jako jsou pocínované a pozinkované plochy 

 polykomponentní, které mají původ při třídění směsného komunálního 

odpadu anebo při drcení elektrošrotu.  

Aby byly tyto kovové nebo kovonosné odpady dobře vyuţity, musí být velmi dobře 

roztříděny a odděleně skladovány. Před dalším zpracováním musí předcházet úprava: mytí, 

odmaštění, sráţení, filtrace a poté aglomerace jemných frakcí.[18] 

Úprava nebezpečných sloţek ze směsných neseparovaných komunálních odpadů je velmi 

nákladná a vyuţívá velmi náročné technologie. Proto je nutné z ekonomického a 

environmentálního hlediska nebezpečné sloţky jednostranně vytřídit. To se děje ve 

zpracovatelském provozu, kde se hlavní příjem odpadu uskutečňuje v oddělovacím 

prostoru, v němţ probíhá ruční separace na pět sloţek a zbytkovou frakci. Takto jsou 

tříděny odpady papírové (i lepenka), které jsou vyjmenované pod kódem 20-01-01 

v Katalogu odpadů, příloha č. 1, a odpadové plasty (PET lahve, duté sudy, folie, kanystry, 

polystyren, kelímky od jogurtů atd.) pod kódem  20-01-39 v Katalogu odpadů. Zbývají 

sloţky dále nevytříditelné, označované jako zbytková frakce, které jsou odváţeny na 

skládku komunálního odpadu pod kódem 20-03-01 - směsný komunální odpad. Podle kódu 

je zřejmé, ţe všechny tyto sloţky jsou podle Katalogu odpadů zařazeny mezi komunální 

odpad. Vytříděné plasty, které se dále třídí na pět druhů plastů obalových, se pouţívají 

k výrobě textilií, škrabek na led, nákupních tašek, kompostérů apod. Separované sloţky 

papírové, roztříděné na lepenku, dutinky a potištěný papír, slouţí k výrobě toaletního 

papíru, papírových kapesníků apod. Vytříděný odpad přichází na vynášecí dopravník a 

směřuje ke kontinuálnímu lisu (případě nutnosti velké kusy materiálu rozdrobnit je 

předřazen ještě drtič). 
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Moderní třídicí linky, které zpracovávají separované sloţky komunálního odpadu, jsou 

provozovány na základě rozhodnutí krajského úřadu o souhlasu k provozování zařízení ke 

sběru, výkupu odpadu a provozního řádu. Krajský úřad rozhoduje také o souhlasu 

k provozování zařízení k vyuţívání odpadu, pokud toto zařízení slouţí k vyuţívání odpadu 

podle přílohy č. 3. zákona o odpadech pod kódem R 12 - úprava odpadu k aplikaci podle 

postupu dle kódu R1 - R11.[21] [28] 

Vzniklé produkty se mohou zpracovat a vyuţít různým způsobem, a proto výzkumné 

ústavy a firmy vyvíjejí stále modernější a efektivnější technologie. Úprava nebezpečného 

odpadu se zakládá na změně jejich fyzikálních, chemických, fyzikálně-chemických a 

biologických vlastností tak, aby byla umoţněna nebo usnadněna jejich přeprava, vyuţití či 

zneškodnění bez negativních vlivů na ţivotní prostředí a lidské zdraví. [28] 

Jednou z metod úpravy je solidifikace neboli zpevňování, coţ je fyzikálně-chemický 

proces probíhající ve směsi regentů a sorbentů s odpadem, kdy vzniká tuhý stabilizovaný 

produkt, který jiţ nevykazuje nebezpečné vlastnosti. Před vlastní solidifikací se provádějí 

předúpravy, např. odpařování, odstraňování specifických sloţek, usazování, flotace, 

flokulace, filtrace, zahušťování i spalování. Úprava zahrnuje i třídění, tzn. separaci, kdy se 

oddělují nebezpečné sloţky komunálního odpadu od směsného zbytku. 

Podle pouţitých postupů můţeme úpravy nebezpečných odpadů rozdělit na transformaci 

nebezpečné sloţky do málo rozpustné nebo úplně nerozpustné formy (tato metoda se 

pouţívá nejvíce v těch podílech  odpadu, které obsahují těţké kovy nebo různé 

anorganické sloučeniny. V alkalickém prostředí těţké kovy vytvářejí sloučeniny 

nerozpustných hydroxidů; ještě lepších výsledků je dosahováno při pouţití specifických 

sráţedel, kdy vznikají sloučeniny velmi málo rozpustné) a na odvodnění odpadu a 

odstranění rozpouštědel. Při této úpravě se musí pro různé druhy odpadů zvolit i různá 

zařízení a technologické metody, např. speciální sušící zařízení (bubnové a válcové 

sušičky, fluidní sušičky a různé odvodňovací technologie). 

Dokonalá znalost odpadu podle chemických, fyzikálně-chemických a fyzikálních 

vlastností jeho jednotlivých frakcí je nezbytně nutná kvůli volbě následných technologií, 

při nichţ se za pouţití velmi specifických úprav tyto nejvíce nebezpečné sloţky odstraňují. 
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Pro přeměnu nebezpečných sloţek odpadu z formy kapalné a prachové do formy pelet, 

briket a granulí pro usnadnění následného vyuţití, např. pro silicifikaci se pouţívá 

speciálních úprav briketizací, peletizací nebo granulací. 

Pro specifický typ odpadu, u nějţ je ţádoucí pouţít metodu solidifikace, je nutná jeho 

předúprava, coţ především u komunálního odpadu vyţaduje jeho bezpodmínečné třídění. 

Jednoduchou a všeobecně pouţívanou metodou silicifikace je cementace, při níţ odpad 

nebo suspenze kalu, případně zahuštěného koncentrátu z odpařovacího zařízení s moţným 

přidáním písku a různých retardačních činidel, se mísí s cementem ve stanovených 

poměrech. Tato metoda se pouţívá především při vyuţití anorganických látek (odvodněné 

kaly z čistírny odpadních vod, popílky ze spalovacích zařízení). Je prováděna při 

normálních teplotách v běţných cementářských provozech. [19] 

Dále se pouţívá bitumenace, při které se upravovaný odpad nejprve odvodní ve filmových 

rotorových odpařnících, kde se odstraní nadbytečná voda a odpad se hned smíchá 

s bitumenem. V případě suchých odpadů se míchání provádí v míchacích reaktorech. Tato 

metoda je vhodná pro fixaci kalů a různých kapalných koncentrátů. Je to vlastně zpevnění 

odpadu v tuhnoucí tavenině z bitumenového ţivce (asfalt). Můţe se pouţívat také síra nebo 

černouhelné dehty. Podstatné ale je, aby matrice nereagovala se sloţkami odpadu, protoţe 

celý proces probíhá při vysokých teplotách. Výhodou bitumenace je, ţe výsledné produkty 

nejsou vyluhovatelné vodou. Také spotřeba obalu není tak značná jako v případě 

cementace (vyluhovatelnost odpadu neboli hydrolytická odolnost je základem při 

stanování tříd vyluhovatelnosti např. při skládkování odpadu). 

Jinou metodou je vitrifikace, která se pouţívá se při spalování organických materiálů za 

vzniku chemického skla. Především ale vytváří produkt úpravy s odpadovým sklem neboli 

tritem. Pokud se vitrifikuje popílek za teplot kolem 1200 °C, můţeme získat koncentrát 

obsahujících toxické kovy, jako je zinek, olovo, měď, kadmium. 

Posledním způsobem je fixace, pouţívaná při odstraňování spalin s vyuţitím odpadních 

termoplastů nebo sádry, která odpadává z absorpční věţe. Zde jde vlastně pouze o sníţení 

louţitelnosti odpadu před jeho skládkováním.[18] 

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu provádějí pověřené právnické nebo fyzické 

osoby, které následně vydávají osvědčení o těchto nebezpečných vlastnostech podle 

přílohy zákona 185/2001 Sb. o odpadech. 
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Ve vyhlášce Ministerstva ţivotního prostředí ČR č. 376/2001 Sb. v platném znění jako 

příloha číslo 1 jsou uvedena hodnocení, podmínky a vyhodnocovací limity nebezpečných 

vlastností odpadu.  

Součástí výše zmíněných hodnocení je také odběr vzorků prováděný standardními 

metodami, podle příslušných státních norem je součástí výše zmíněných hodnocení. Tím se 

získávají reprezentativní vzorky příslušného odpadu, na jejichţ základě je moţno pouţít 

vhodné technologie úpravy a konečného vyuţití nebo likvidace odpadu. Při hodnocení 

vlastnosti nebezpečných sloţek se porovnávají limity ukazatelů nebo se mohou vyuţít 

kritéria stanovených hodnot v porovnání se skutečnými vlastnostmi toho kterého odpadu 

při pouţití postupu stanovených technickými normami nebo podle informací z podkladů, 

které vypracuje příslušný původce odpadu. Zkoušky vzorků provádějí laboratoře a 

akreditovaná pracoviště zahrnutá do akreditačního systému České republiky.[18] 

[Příloha č. 3 - Grafy ČSÚ za rok 2010] 
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7 ZPRACOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH SLOŢEK KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU 

 

V této kapitole bude pojednáno o vybraných nebezpečných sloţkách komunálního odpadu, 

které se běţně nacházejí ve sběrných nádobách pro směsný komunální odpad, včetně těch, 

které by se v nich vůbec vyskytovat neměly, poněvadţ podléhají reţimu separovaného 

sběru. 

 

7.1 Odpady z elektrických a elektronických zařízení 

V 70. letech 20. století byl zaznamenáván rychlý nárůst spotřeby různých elektrických a 

elektronických zařízených pro domácnosti, jejich cena klesala a velmi rychlý rozvoj 

techniky zmenšoval dobu jejich ţivotního cyklu.  Z toho vyplývá negativní fakt pro ţivotní 

prostředí, protoţe renovace těchto přístrojů se vlastně neprováděly a navíc součástí 

z vyřazených spotřebičů byly pro novou výrobu nepouţitelné, a tak většinou končily 

v komunálním odpadu a posléze se spalovaly nebo sládkovaly s výjimkou součástí 

z drahých a neţelezných kovů.[41][42] 

Tímto způsobem ekonomika přicházela o velké mnoţství surovin a navíc nebezpečné látky 

z těchto zařízení a produktů na skládkách jsou zdrojem dlouhodobé zátěţe ţivotního 

prostředí. V České republice se tato situace objevila se zpoţděním v souvislosti se 

společenskými změnami v devadesátých letech. 

Elektronický odpad (e-Waste) vykazuje jeden z nejprudčeji stoupajících toků objemů 

odpadu - kaţdý rok jde o nárůst o 3-5 %, tzn. o trojnásobnou rychlost neţ ostatních 

odpadů. Je to spojeno s rychlým rozvojem informačních technologií a výrobou nových 

designu, coţ má za následek velmi rychlé stárnutí současných přístrojů, např. během let 

1997-2007 se jenom ve Spojených státech amerických vyřadilo pět set milionů počítačů a 

kaţdý rok sto třicet milionů mobilů.[30] 

OEEZ je vlastně směs kovů slitin, plastů, skla, keramiky, která je znečištěna prachem 

apod. Sloţení je závislé na stáří a druhů přístrojů a zemi, kde byly vyrobeny. OEEZ obecně 

obsahuje mnoho toxických látek, které se v něm nacházejí opakovaně a v miniaturních 

mnoţstvích jako tenoučké vrstvy (10-4 aţ 10-5 mm). 
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U skupin tohoto odpadu se provádí pouze po sobě následující třídění a sběr, demontáţ 

přístroje a následné vyuţití součástí. Rychlé změny designu ale vyţadují také rychlé změny 

těchto postupů. Po sběru a skladování následuje vytřídění produktů nevyuţitelných, které 

neobsahují nebezpečné látky. Pak následuje úprava výrobků, demontáţ, drcení, třídění a 

homogenizace. A poté se zhodnocující sloţky vyuţitelné (ocel, litina, měď, hliník, cín, 

zlato, stříbro, platina, plasty, sklo a odstraňují se sloţky nevyuţitelné (polystyrén, 

polyuretanová pěna, izolace apod. [16] 

OEEZ jako takový škodlivý není, ale představuje zátěţ pro ţivotní prostředí a lidské 

zdraví, pokud se na skládkách vlivem činností bakterií a kyselých sráţek z něho vyluhují 

toxické látky do spodních vod nebo pokud při jeho spalování vznikají toxické emise. [40] 

V celém světě je produkce těchto odpadů na základě údajů Organizace spojených národů 

asi dvacet aţ padesát milionu tun ročně; jejich sloţení je velmi problematické, neboť v nich 

můţe být obsaţeno aţ tisíc různorodých látek a z nich je velké mnoţství toxických (arsen, 

kadmium, nebo zpomalovače hoření v plastech). 

Tento odpad vzniká vyřazením elektrických a nefunkčních elektronických přístrojů a 

zařízení (počítače, klasické mobilní telefony, televizní a radiové přijímače, magnetofony, 

videa a jiné přístroje pouţívané v domácnosti). Zpracování se dělí na fyzickou demontáţ a 

strojně - technologické zpracování. Základem správné recyklace je opět správné třídění a 

separace. Hodnotícím prvkem je cíl úpravy čili jaká surovina se má získat (drahé kovy, 

barevné kovy atd.). U nás se tyto odpady většinou pouze ručně rozebíraly a třídily, jejich 

zpracování se pak realizovalo především v Německu (zde se ale v současnosti potýkají se 

závaţným problémem – vývozem OEEZ do rozvojových zemí kvůli vysokým nákladům 

na jeho recyklaci v zemi původu, tedy v SRN). [44] V posledních letech se ale i v naší 

republice v rámci kolektivních systémů – podobně jako ve všech zemích Evropské unie - 

recyklace OEEZ rozšířila a je běţně vyuţívána (jako vzorový příklad země s téměř 

dokonalým stupněm recyklace všech druhů OEEZ můţe slouţit Nizozemí, kde 

obyvatelstvo i státní správa jako první v Evropě pochopili význam vyuţití odpadů, včetně 

OEEZ). [45] 

V zákoně č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona č. 106/ 2005 Sb. zákonodárce ukládá 

povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady a v § 25 je 

vyjmenovává. Příloha č. 7 tohoto zákona pak obsahuje seznam elektrických a 
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elektronických zařízení, na nichţ se tyto povinnosti vztahují.[18] Podle Směrnice 

2002/96/E.S. o odpadních elektrických a elektronických zařízení má původce povinnost 

tyto odpady separovat podle kategorií a dále vyuţívat nebo recyklovat. Další směrnice 

2002/95/E.S. stanovuje pravidla pro tuto recyklaci. V oblasti elektrotechniky i elektroniky 

se zvyšují poţadavky na sníţení nákladu výroby a zároveň na zvýšení zisku z odprodeje 

výrobních odpadů. Prodej vlastních odpadů bývá ve výrobních podnicích dobře ošetřen. 

V oblasti odpadů komunálních však tato ekonomická stránka zatím příliš zvýrazňována 

není.[23] 

 

Tabulka 3: Nebezpečné látky elektrozařízení z domácností 

Elektrozařízení Nebezpečné sloţky Druhotné suroviny Zbytkové látky 

V
el

k
é 

d
o

m
á

cí
 s

p
o

tř
e
b

ič
e
 

Pračky 

PCB kondenzátory a 

tlumiče, rtuťové 

spínače, desky 

s plošnými spoji 

Ţelezné a neţelezné 

kovy (kryty-hl. 

ţelezný, resp. ocelový 

plech:buben-

chromniklová 

ocel:motor-ţelezo, 

měď) 

Inertní látky (např. 

z betonových 

stabilizačních 

prvků), plastové 

díly (z krytů) 

Pečící trouby 

Staré přístroje-rtuťové 

spínače, azbestová 

izolace 

Ţelezo/ocel(z krytů) 

Izolační materiál 

(např. minerální 

vlna), plastové díly 

(např. z krytů, sklo) 

digestoře 

Kondenzátory (u 

starších přístrojů-PCB 

kondenzátory), zářivky, 

olejové filtry 

  

Elektrické sporáky 

Staré přístroje-

azbestová izolace:nové 

přístroje-LCD nebo 

LED displeje 

  

Myčky nádobí 

Kondenzátory (u 

starších přístrojů-PCB 

kondenzátory) 

  

M
a

lé
 d

o
m

á
cí

 

sp
o

tř
e
b

ič
e
 bojlery 

Starší přístroje-rtuťové 

spínače 

Ţelezo a měď 

z motorů:ţelezné části 

z krytů a rámů (často 

ve spojení s plasty) 

Plasty z krytů 

ţehličky 
Staré přístroje-

azbestová izolace 
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Elektrozařízení Nebezpečné sloţky Druhotné suroviny Zbytkové látky 

Napařovací 

ţehličky 
rtuťové spínače   

topné ventilátory 
staré přístroje-

azbestová izolace 
  

vysavače 
elektrolytické 

kondenzátory (i PCB) 
  

ventilátory 
Elektrické 

kondenzátory (i PCB) 
  

kávovary 
Staré přístroje-rtuťové 

spínače 
  

Mikrovlnné trouby 

Elektrolytické 

kondenzátory (i PCB), 

desky s plošnými spoji 

  

S
p

o
tř

e
b

it
el

sk
á

 z
a

ří
ze

n
í 

CD přehrávače 

kazetové 

přehrávače, HIFI 

zařízení, rádia, 

Videorekordéry, 

Diaprojektory aj. 

 

Desky s plošnými 

spoji, elektrolytické 

kondenzátory, baterie a 

akumulátory,LCD a 

LED displeje 

Ţelezné a neţelezné 

kovy (především 

z krytů, rámu, desek 

s plošnými spoji) 

Plastové a dřevěné 

díly 

S
p

o
tř

e
b

it
el

sk
á

 

za
ří

ze
n

í 
- 

p
ře

n
o

sn
á

 

Kamery, 

fotoaparáty, 

přenosná rádia, CD 

přehrávače, dálkové 

ovládání aj. 

Akumulátory, baterie,  

LCD a LED displeje, 

desky s plošnými spoji 

a elektrolytické 

kondenzátory (u všech 

přístrojů) 

měď z desek 

s plošnými spoji, jiné 

kovy z rámů 

Plasty z krytů 

P
ří

st
r
o

je
 s

 

o
b

ra
zo

v
k

o
u

 

Televizory, PC 

monitory 

Desky s plošnými 

spoji, větší 

elektrolytické 

kondenzátory, malé 

LCD nebo LED 

displeje:starší přístroje-

PCB kondenzátory, 

zesilovací elektronky 

Vychylovací cívky 

s velkým podílem 

mědi, desky s plošnými 

spoji, ţelezné a 

neţelezné kovy, 

obrazovkové sklo 

Plastové a dřevěné 

kryty 

P
ří

st
r
o

je
 s

 p
lo

ch
o

u
 

o
b

ra
zo

v
k

o
u

 

Počítače, 

notebooky, 

televizory 

Plochá obrazovka-

LCD,akumulátor, 

desky s plošnými spoji, 

baterie 

měď z desek 

s plošnými 

spoji,ţelezo/ocel z 

rámu 

Plasty z krytu 
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Elektrozařízení Nebezpečné sloţky Druhotné suroviny Zbytkové látky 

Z
a

ří
ze

n
í 

IT
 

počítače 

Baterie, větší 

elektrolyt, 

kondenzátory, 

LCD/LED displeje, 

desky s plošnými spoji 

Ţelezné a neţelezné 

kovy, drahé kovy 

plasty (z přední 

části krytu) 

Tiskárny, 

kopírovací zařízení 

Desky s plošnými 

spoji, elektrolyt, 

kondenz., tonery a 

cartidge, baterie, popř. 

LCD displeje, zářivky, 

akumulátory 

Ţelezné a neţelezné 

kovy 
plasty 

 

Zdroj: www.ceho.cz. [online]. [cit.2012-04-04]. Elektrická a elektronická zařízení. 

Dostupné z WWW:http://www.ceho.cz/index.php?id=931. 

 

Na velké domácí spotřebiče, tzn. ledničky, mrazničky, klimatické jednotky se vztahuje 

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona č. 7 /2005 Sb., z něhoţ vyplývá pro 

dovozce či výrobce povinnost podílet se a zajišťovat likvidaci elektroodpadu. To od 13. 8. 

2005 ukládá prováděcí vyhláška č.352/2005 Sb. Výrobci nebo dovozci musí být vybaveni 

specializovanou infrastrukturou pro nakládání s těmito vrácenými výrobky. 

Z malých domácích spotřebičů se separuje a třídí velké mnoţství dílů z různých plastů, 

kovů, zejména se oddělují díly z hliníku a mědi od dílů ţelezných. 

U přístrojů informační techniky a zařízení telekomunikační (mobily, telefony, počítače, 

skenery, nabíječky) spočívá základní úprava opět v separaci kovových a nekovových 

součástí. 

Demontáţ osvětlovacích zařízení je nenáročná, rovněţ tak separace dílů ze skla, plastů a 

ţelezných i neţelezných kovů. V kaţdém případě je nutné separovat lineární tvarované a 

úsporné zářivky do uzavíratelných nádob a následně je předat specializovaným firmám 

k recyklaci a separovat od nich klasické zářivky. 

Středně náročná je demontáţ a separace elektrických a elektronických nástrojů jako jsou 

vrtačky, pily apod. 

Pro hračky a vybavení pro sporty, jejichţ demontáţ i separace jsou nenáročné, se 

nevztahuje povinnost zpětného odběru.[24] 

http://www.ceho.cz/
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Z hlediska ekologického tento odpad v sobě zahrnuje mnoho nebezpečných nebo pro 

ţivotní prostředí zatěţujících látek, a to různé kovy jako hliník, chrom, ţelezo, zlato, 

stříbro, kobalt, měď, selen, křemík, telur a cín. Dále např. polyester, polyamid, polystyrén, 

polyvinylchlorid a dalších čtyřicet druhů různých plastů, které obsahují asi 2000 typů 

aditiv, ale také dřevo, gumu, karton, sklo, různé oleje a rozpouštědla. Jako toxické je nutno 

zmínit především těţké kovy, tedy rtuť, kadmium, olovo, arsen, zinek, dále tzv. luminátory 

v zářivkách a obrazovkách s obsahem ytria, europia, stroncia, kadmia a baria. Ve starších 

kondenzátorech jsou obsaţeny polychlorované bifenyly jako součástí kondenzátorových 

olejů. V PUR pěnách pouţívaných jako izolace v chladničkách a v mrazicích náplních jsou 

přítomny halogenderiváty uhlovodíků.[25] 

Proces recyklace elektrického a elektronického odpadu je moţno rozdělit na sběr, výkup, 

transport a skladování, dále na mechanickou aktivaci, tedy třídění a demontáţ a konečně na 

vlastní recyklaci. Sběr a výkup se řeší různými způsoby, ale zvláště v oblasti komunálního 

odpadu je stále nevyhovující. Můţe se provádět buďto jako úplatný sběr s kladnou cenou, 

nebo jako úplatný sběr se zápornou cenou (původce zaplatí likvidační poplatek) či jako 

sběr bezúplatný do pouličních sběrných nádob. Nejméně vyuţívaný je tzv. sběr s motivací 

při různých soutěţích a reklamě. Třídění a demontáţ se provádí obvykle ručně na skupiny 

přístrojů např. (televizorů, telefonů, ledniček). Ty jsou pak zpracovávány odděleně, kdy se 

získávají přímo vyuţitelné součástky pro novou výrobu, např. pouţití starých tiskáren pro 

méně kvalitní tisk. Dále se ručně oddělují součásti, které obsahují látky škodlivé a drahé 

kovy. Tím se získávají téměř čisté plasty a kovy k dalšímu vyuţití. Recyklace 

komunálního odpadu jsou komplikované komplexy suchých a mokrých úpravnických 

metod hydrometalurgického či pyrometalurgického způsobu úpravy, můţe být pouţito 

pyrolýzy i spalování. Jejich smyslem je získat druhotnou surovinu ve formě co moţná 

nejčistších frakcí materiálu. Mechanické recyklační technologie jsou kombinacemi 

zdrobňování, třídění a rozdruţování. Louhování se pouţívá u komplikovanějších 

elektroodpadů. Zde se velmi vhodně aplikuje mikrovlnné energie v louhovacích procesech. 

[39] [29] 
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7.1.1 Primární články - baterie 

Primární články, které jsou schopny fungování ihned po svém sestavení, jsou po vybití 

nevratně znehodnoceny a stávají se běţnou součástí komunálního odpadu. Jejich 

nebezpečnost je v obsahu toxických příměsí. Nové typy těchto článku jsou sice bezrtuťové, 

ale obsahují anorganické a organické sloučeniny, dále bismut, kobalt, galium, indium. 

První moţností omezení vstupu toxických látek z těchto článků do ţivotního prostředí je 

jejich separovaný sběr. Dalším způsobem jejich separace ze směšného komunálního 

odpadu. Protoţe ale články jsou malé a při drcení odpadu muţe dojít k jejich poškození 

nebo rozbití a následnému zamoření celého objemu odpadu, je tato separace obtíţná. 

Pouţívá se tedy ruční třídění. Mají-li baterie nádobky ocelové, můţeme je vytřídit 

magnetickým rozdruţováním. 

Alkalické burelové články se skládají z anody tvořené práškovým zinkem, z katody 

tvořené burelem (MnO2) a grafitem a z elektrolytu (z hydroxidu draselného). Tento obsah 

je ukryt v pocínované nebo poniklované nádobce z oceli a dále obsahuje separátor 

z polyamidu a proudový kolektor z mosazi. 

Zn-C články se nazývají také nealkalické, protoţe elektrolytem je chlorid amonný nebo 

chlorid zinečnatý ve vodném roztoku. V této skupině rozeznáváme Leclancheovy články, 

kde anodou je pevný zinek, katodou burel MnO2 a elektrolytem chlorid amonný 

s přídavkem chloridu zinečnatého. Baterie „extra vysoce výkonné“ mají katodu pouze ze 

syntetického burelu a elektrolyt jen z chloridu zinečnatého s příměsí chloridu amonného. 

Zinek je téměř čistý s malým mnoţstvím olova a kadmia (0,3 %). Jako inhibitor koroze 

zinku se pouţívá chlorid rtuťný a rtuťnatý, který tvoří amalgam nebo chroman draselný, 

který vytváří ochranný povlak. 

Ag-Zn články jsou tzv. knoflíkové baterie, které mají katodu z oxidu stříbrného, grafitu a 

burelu. Anoda je z práškového zinku, elektrolytem je hydroxid sodný či draselný 

rozpuštěný ve vodě. Obal baterie je sloţen z vrstev mědi, cínu, oceli a niklu. Ve vzduchem 

polarizované knoflíkové baterii se anoda se skládá z práškového zinku, který je smíchán 

s roztokem hydroxidu draselného (KOH) jako elektrolytem. Kyslík ze vzduchu vstupuje do 

baterie a působí jako katodové reakční činidlo. [26] 
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7.1.2 Recyklace baterií 

V Evropské unii se sbírají a recyklují Zn-baterie jiţ více neţ patnáct let, přičemţ recyklace 

se vztahuje na 35-40 % ročně prodaných baterií. V České republice končí většina těchto 

baterií na skládkách komunálního odpadu, ačkoliv na nutnost jejich recyklace kvůli 

získávání kovového zinku a oxidu manganičitého vzhledem k deficitu zinku na trhu a jeho 

stálé rostoucí ceně bylo jiţ mnohokrát poukazováno v různých výzkumných zprávách.[34] 

Vytříděné nebo odděleně sbírané baterie jsou zpracovávány pyrometalurgicky, tzn. 

fyzikálně - rafinačními technologiemi, někdy spolu s hydrometalurgickými metodami 

louţením v kyselinách a rozpouštědlech a elektrolytickou úpravou vylouţeného roztoku a 

dalšími úpravnickými postupy. 

Proces RECYTEC, který patentovala firma RECYMET S. A., se pouţívá pro netříděné 

primární elektrochemické články. Jejich směs se podrobuje suché destilaci (okolo 600 °C) 

v kontinuální peci. Tak se odděluje voda, elektrolyt, rtuť a jiné těkavé kovy. Tyto sloţky se 

zchladí na 30 °C v kondenzačním prostoru. Získaný kondenzát se v odstředivce separuje za 

vzniku vodní fáze vstupující zpět do kondenzátoru, dále pak rtuti, která je posléze 

zpracována běţným postupem a olejů a tuků, jeţ se spalují. Další vzniklé plyny jsou 

čištěny na aktivním uhlí v mokré pračce. Zbylá voda je po odstranění stopových obsahů 

těţkých kovů a cementaci hliníku zpět pouţita v ostatních fázích úpravy nebo se odpařuje. 

Tuhý podíl se zchlazuje, drtí a třídí za sucha nebo za mokra. Burel s příměsí grafitu, zinku 

a ţeleza vytváří jemnou frakci. Hrubá frakce se odvodňuje a magneticky separuje. Součástí 

nemagnetické jsou louţeny v kyselině tetrafluorborité a dále elektrolyzovány na podíly 

zinku/kadmia, ţeleza/dusíku a mědi/rtuti. Elektrodynamická separace je pouţívána při 

suchém třídění, kdy se vodivé podíly dále vyluhují a nevodivé se míchají s jemnými 

frakcemi suroviny.[26] 
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Schéma 1: Technologické schéma procesu RECYTEC 

Zdroj: BOTULA,J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TUO. Ostrava, 2004. 

ISBN: 80-248-0495-6. 32 s. 

 

Recyklační proces SUMITOMO je čistě termické zpracování alkalických, Zn-C a rtuťných 

baterií. Do šachtové pece se vsázejí články a podstupují suchou destilaci (teplota vyšší neţ 

500 °C). Odstraňují se těkavé kovy (rtuť). Poté se teplota zvyšuje na 800 °C, kdy jsou 

organické podíly (zejména plasty) transformovány na plyny. Výsledný pevný zbytek se 

pak taví redukčně v indukční peci (1350 - 1500 °C). Zinek se přeměňuje v kovovou páru a 

ţelezo a mangan vytváří strusku. Vzniklý plyn se spaluje, rtuť se získává kondenzací a je 

pak oddělena na aktivním uhlí. 
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Schéma 2: Technologické schéma procesu SUMITOMO 

Zdroj: BOTULA,J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných.VŠB-TUO.  Ostrava, 2004. 

ISBN: 80-248-0495-6. 33 s. 

 

Proces TNO vyuţívá hydrometalurgickou úpravu pro alkalické Zn - Mn a Zn - C články, 

které jsou v kladivovém drtiči rozdrceny a na sítovém třídiči vytříděny. Nadsítné, které se 

skládá z plastového, ocelového a měděného podílu, je pro obsah rtuti sládkováno jako 

nebezpečný odpad. V kyselině chlorovodíkové (HCl) a chloridu sodném (NaCl) se louţí 

jemné podíly a následně filtrují, vzniklý koncentrát je tvořen uhlíkem a burelem. Oproti 

tomu filtrát, který obsahuje zinek a rtuť, se elektrolyticky rozloţí a je odstraněn sráţením 

jako hydroxid zinečnatý. 
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Schéma 3: Zjednodušené technologické schéma procesu TNO 

Zdroj: BOTULA,J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TUO. Ostrava, 2004. 

ISBN: 80-248-0495-6. 35 s. 
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V současné době se pro vytříděné články pouţívají tři recyklační metody: úpravnické 

postupy - zpracování běţnými metodami úpravnictví rud s cílem separace kovů; 

hydrometalurgické postupy - kovonosné sloţky (pouţitá elektrodová hmota je 

vylouhována, zinek a jeho sloučeniny se potom z rafinovaných výluhů získávají 

elektrolýzou nebo precipitací); pyrometalurgické postupy - recyklace probíhá destilací 

především ve výrobních závodech, výhodou je nulová produkce nebezpečných látek, 

nevýhodou energetická náročnost provozní teplota 1000 °C. 

 

Používané patentované technologie při recyklaci baterií: 

CHEMTEC (proces), f. Ferrwarme Sien (Rakousko) 

Baterie procházejí rotační pecí, kde probíhá demerkurizační proces, na jehoţ závěru zbude 

frakce s obsahem kysličníku zinečnatého a ţelezný šrot, které jsou zpracovány v hutích. 

Dočišťování vzniklých kouřových plynů je prováděno v čističce spalin spalovny 

nebezpečných odpadů. Tato technologie je vhodná pro přenosné baterie kromě článků nikl-

kadmiových, olověných a knoflíkových. 

SUMITOMO (pyrometalurgická metoda), f.Batrec Industrie AG, Wimmis (Švýcarsko) 

Pyrometalurgický postup je dvojstupňový, přičemţ v primárním pyrolýzním stupni se při 

teplotě 650 °C karbonizují papíry, plasty a organosyntetické látky při současné 

demerkurizaci následuje spalování plynu v dohřívací komoře s bezprostředním 

ochlazováním, aby se zabránilo vzniku dioxinů. Druhý stupeň spočívá v separaci kovových 

frakcí podle bodu tání a odpařování v tavící redukční peci. Oxidy kovů neredukovatelné 

ani při teplotě 1500 °C končí ve strusce. Produktem je slitina s 40 % obsahem manganu, 

zatímco zinek ve formě prášku je produktem ochlazení vzniklých par na 480 °C 

REVABAT, f. Renatach/Erachem, Engis (Belgie) 

V této technologii se vyuţívá hydrometalurgický proces kvůli několika výhodám: rtuť je 

odstraňována za nízkých teplot, coţ je z hlediska environmentálního způsob bezpečný a 

ekologický; elektrolyty jsou z baterií dokonale vymyty a následně upraveny v čističce 

odpadních vod; nízká teplota při chemických procesech odstraňuje rizika emisí rtutí, 

čpavku, kadmia apod.; dochází přitom k dokonalému vyuţití (aţ 70 %) všech kovových 
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sloţek z baterií (ţelezo, plasty, mangan, zinek). Tento způsob recyklace je vhodný 

nejenom pro zinko - chloridové, ale i alkalicko - manganové baterie. 

CITRON - SA, Rogenville (Francie) 

Třístupňový termicky oxidačně redukční proces této technologie má široké vyuţití pro 

baterie, katalyzátory, kaly a organické látky s příměsí těţkých kovů: při teplotě 1350 °C při 

zdrţení 4 sekundy jsou organické látky zcela oxidovány; rtuť je odpařena a následně 

separována jako kovová forma při teplotě 1150 °C v gravitační komoře; odpařen je také 

zinek, kadmium, olovo a ve spalovací komoře jsou tyto kovy oxidovány a poté se 

v gravitační komoře získávají jako usazeniny oxidových prášků; zbylé kovy (ţelezo, 

mangan, nikl, kobalt, med, molybden, chrom) však odpařovány nejsou a jsou získávány 

jako prášek (kysličník manganičitý nebo nikl - kobaltové slitiny nebo ţelezný šrot); soli 

z elektrolytu se odpařují a pak jsou ze spalin vymývány a redukovány za vzniku chloridu 

sodného nebo chloridu draselného. 

VALDI, Feuda (Francie) 

V elektrické obloukové peci při teplotě kolem 1600 °C je zpracována směs Zn-Cl a Al-Mn 

baterií v procesu redukce burelu na mangan po přidání redukčních činidel. Produktem je 

tekutá ocel vznikající na dně pece z rozpustného manganu a ţeleza. Rtuť a zinek se odpaří 

a ze rtuti vznikne amalgam. 

INMETCO (USA) 

Princip této technologie je zaloţen na aglomeraci úletu s redukčním činidlem na bázi 

uhlíku, přičemţ vzniknou granule o průměru 12 mm. Ty se pak pokládají ve třech vrstvách 

do rotační nístějové pece, kde je redukční proces zakončen rychle po patnácti minutách 

vzhledem k teplotě 1350 °C. Zinek a olovo jsou zachyceny v čističích plynu a jako zinko - 

kadmiové granule se dále zpracovávají v eklektické obloukové peci. Kromě baterií se takto 

zpracovávají i různé jiné odpady obsahující ţelezo. 

TNO (Nizozemí) 

Baterie jsou nejprve rozdrceny, vzniklý produkt je roztříděn na sítech, poté následuje 

separace hrubých kovových frakcí, zatímco jemné frakce se zinkem, rtutí, manganem a 

uhlíkem jsou vylouhovány v kyselině chlorovodíkové. Tento roztok se pak oxiduje a 
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filtruje, aby se oddělily umělé hmoty, grafit a kysličník manganičitý (MnO2). Na závěr se 

elektrolýzou získává rtuť a precipitací zinek ve formě hydroxidu zinečnatého Zn (OH)2. 

RECYTEC (Švýcarsko) 

Při teplotě 650 °C se rozdrcené baterie spalují a ze vzniklého plynu je odstraňována rtuť 

destilací. Látky vzniklé vypařováním se míchají se zpracovaným materiálem kvůli 

následnému zpracování. Destičky a kousky zinku, měděné kontakty a kousky grafitu se 

magnetickou separací se oddělí, grafit se separuje v proudovém separátoru a měď a zinek 

procházejí hydrometalurgickou úpravou. Následuje drcení oxidu manganičitého a zinku za 

vzniku jemné frakce, která je surovinou pro Waelzův proces - coţ pyrometalurgická 

metoda zpracování odpadních materiálů s vysokým obsahem zinku ve zvláštních pecích. 

[48] 

TERA (Německo) 

V tomto procesu úpravy a zpracování všech druhů baterií se vyuţívá vakuové ohřívání 

materiálu na 350 °C. Vzniklé organické látky jsou při teplotě 850 °C spalovány na výstupu 

z komory v kyslíkové atmosféře tak, aby neoxidovala rtuť. To je umoţněno udrţením tlaku 

kyslíku pod 1 Mega barr. 

BATENUS (Německo) 

Recyklace je zaloţena na hydrometalurgických procesech. Baterie se rozdrtí a produkt je 

ještě rozemlet. Ţelezná frakce se upravuje na magnetickém rozdruţovači a nemagnetická 

frakce prochází ještě sítem, aby se získaly plastické hmoty, papíry a neţelezné kovy. Zbylá 

jemná část se v kyselině sírové louţí a po následné filtraci se MnO2 a uhlík dodávají do 

výroby Fe-Mn slitin. Zinek se z výluhu odstraňuje kapalinovou extrakcí, měď, nikl, 

kadmium a rtuť iontovou výměnou. Alkalické kovy se získávají reverzní osmózou.  

Ačkoliv v systému ECOBAT,který existuje od roku 2002 na základě tzv. dobrovolné 

dohody s cílem vytvořit podmínky pro vybudování komplexního sdruţeného systému pro 

zpětný odběr přenosných baterií mezi ministerstvem ţivotního prostředí a výrobci a 

dovozci elektrospotřebičů, bylo zřízeno v roce 2005 jiţ pět tisíc primárních sběrných míst a 

dvě stě dvacet tři míst shromaţďovacích, je stále ještě 50 % pouţitých baterií 

sládkováno.[35] [36] 
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7.1.3  Sekundární elektrochemické články -  Ni-Cd akumulátory 

Sekundární elektrochemické články jsou vlastně baterie s opakovaným nabíjením. Mohou 

být otevřené, coţ jsou tzv. velké klasické akumulátory, které obsahují vodní elektrolyt, 

jenţ je nutno doplňovat. Nebo jsou uzavřené, které se dělí na kapsové a lisované, kde je 

katoda vytvořena ze směsi Ni (OH)2, H2O, grafit a Co (OH)2. Anoda je z CdO, FeO, 

grafitu a polyvinylalkoholu. Elektrolyt je tvořen roztokem hydroxidu draselného a lithného 

ve vodě. Katoda je tableta s povrchem z perforovaného plechu nebo s niklovou síťkou. 

Rovněţ tak vypadá anoda. Sintrované Cd-Ni akumulátory mají elektrody z niklového 

perforovaného pásu, na kterém je sintrací vytvořena směs z niklu a karboxymetylcelulózy. 

Tento odpad je toxický pro přítomnost vysoce škodlivých a karcinogenních směsí niklu, 

kadmia a hydroxidu draselného. 

Recyklace metodou JAB-NIFE A.B. spočívá ve zpracování vyřazených akumulátorů na 

dvou linkách. Ručně se rozeberou otevřené akumulátory a vylije se z nich elektrolyt. 

Niklové desky jsou dodávány do hutí, ale koncové obaly a kaly obsahující Ni-Cd jsou 

oplachovány kyselinou sírovou a vodou, zpracovány do granulí a vyuţity jako ţelezný šrot. 

Pyrometalurgicky se v peci zpracovávají elektrody. Přitom kadmium vytváří plyn, který je 

pak zchlazen a kondenzován. Kadmium se následně rafinuje a dodává se na výrobu Cd 

desek. Uzavřené baterie jsou vhazovány do rektorové pece a tepelně zpracovány při 

přebytku kyslíku, kdy se rozloţí plasty a vznikající plyny se ihned spalují. Vzniklé spaliny 

se čistí za mokra. Kadmium je také získáváno z plynného stavu za kondenzace jako 

výsledek destilace článků v redukčních podmínkách. Výsledný tuhý zbytek, který obsahuje 

1/3 niklu, se poté prodává k dalšímu vyuţití. Touto metodou se zpracovávají i kaly a 

prachy z filtrací, které obsahují kadmium, kobalt a nikl. 

Hydrometalurgická metoda vyvinutá výzkumnou nizozemskou firmou TNO spočívá v tom, 

ţe akumulátory jsou rozdrceny a roztříděny. Nadsítné, které se skládá z plastových, 

ocelových a papírových částí se magnetickým rozdruţováním separuje. Produkt této 

separace se promývá kyselinou chlorovodíkovou. Tím se rozpustí zbytky kadmia a produkt 

se vyuţívá jako ţelezný šrot. S podílem nemagnetickým se musí nakládat jako 

s nebezpečným odpadem kvůli obsahu niklu a kadmia. Z mechanického třídění vzniklý 

jemný produkt se louţí v kyselině chlorovodíkové a po filtraci se výluh zbavuje kadmia 

extrakcí do organické fáze, z níţ se vytvoří vodní roztok, z kterého se pak elektrolyticky ve 
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vysoké čistotě můţe získat kadmium. Do zbylého výluhu se přidává hydroxid sodný a 

chlornan sodný, pak dochází k vysráţení ţeleza, které se odfiltruje a na závěr se ještě 

provede elektrolýza s výsledkem kovového niklu, který se můţe pouţít ve výrobě.[26] [46] 

 

7.1.4 Zářivky a výbojky 

 

K přeměně elektrické energie v zářivkách na světelnou se vyuţívá záření výboje v rtuťných 

parách při nízkém tlaku. Zářivka je trubice s délkou mnohanásobně vyšší neţ její průměr, 

která je na koncích zatavená a osazená elektrodovým systémem. Vnitřek zářivky je 

vyčerpán do vakua, rtuť je v tekuté fázi spolu s argonem. V českých zářivkách se vyuţívá 

sloučenina rtuti s titanem, coţ představuje problém při zpracování vyřazených světelných 

zdrojů. V současnosti se recyklují zejména zářivky, ale výbojky ne kvůli ekonomické 

náročnosti a menšímu výskytu. 

Výbojky jsou vyráběny buď s nízkotlakým obloukovým, nebo vysokotlakým výbojem. 

Obsahují rtuť, xenon a halogenidy. Ve rtuťových výbojkách se světlo vyrábí výbojem ve 

rtuťových parách ve vysokém tlaku. Je v nich hořák (křemenná výbojka upravená ve 

skleněné bance, která je zevnitř luminiforována, aby se část UV záření přeměňovala do 

červené části spektra. V baňce je náplň argonu a dusíku. Výbojky halogenidové mají hořák 

se rtutí a dalšími kovy (jodidy sodíku, thalia, india, lithia). Někdy jsou svítivé náplně 

tvořeny směsí různých jodidů a bromidů i kovů vzácných zemin. Sodíková výbojka má 

výbojovou trubici z korundu. V ní jsou dvě elektrody ve vysokém vakuu obklopeny 

argonem, xenonem, sodíkem a rtutí. To vše je zataveno ve skleněné trubici. 
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Schéma 4: Technologické schéma procesu EKO-VUK 

Zdroj: BOTULA,J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TUO. Ostrava, 2004. 

ISBN: 80-248-0495-6. 40 s. 

 

Při recyklační technologii KÜHL jsou zářivky ručním způsobem vsázeny do šrédru, kde 

jsou zcela rozdrceny. Pak se jimi ručně naplní pec, ve které se při teplotě 520 °C surovina 

demerkurizuje. Rtuť ve formě páry se v chladiči kondenzuje, vzduch se na aktivním uhlí 

pročistí a vrací do pece. Následuje tříproduktové třídění, jehoţ nejhrubší produkt (velké 

kovové a skleněné části) i střední produkt se dále recyklují nebo sládkují. Luminofory a 

skleněný prach obsahující antimon (Sb), které tvoří nejjemnější podíl třídění, se skládkují 

jako nebezpečný odpad. Při této technologii můţe být třídící linka zařazená i před pec. 

V technologickém procesu MRT (Švédsko) a OSRAM jsou zářivky nejprve tříděny, pak 

jsou odřezávány jejich konce a vzduchem se pod tlakem vyfukují luminofory. Odpady ze 

rtuti se dávají do speciálních kontejnerů, kde při vakuu podléhají destilaci při teplotě 

500ºC. Následně jsou v dohořovací komoře oxidačně spalovány organické části. V chladiči 
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se kondenzuje rtuť z páry a zbytky rtuti se odstraňují na aktivním uhlí. Rozbité trubice se 

ještě očišťují od zbytku luminoforu.  Touto metodou se zpracovávají i teploměry, rtuťové 

spínače a zubařské amalgamy. 

Proces KUSTERSC (Holandsko) je pouţíván nejenom pro zářivky, ale i pro jiné odpady. 

Zářivky se dvojstupňovitě drtí, dále se na bubnovém separátoru magneticky rozdruţují. 

Výsledný nemagnetický podíl se na silovém třídiči třídí na luminofor, sklo a hliníkový 

produkt. To vše se děje ve vakuu. Sklo i hliník se dále vyuţívají ve výrobě.[26] 

 

7.1.5 Obrazovky 

Barevné obrazovky se skládají z třídílného elektronového děla, skleněného kónusu, 

skleněného stínítka, vnitřního kovového kónusu s děrovanou maskou (z ocelové desky) a 

luminoforu (z anorganického ZnS a Y2O2S/Eu). Jsou nejdůleţitější součástkou různých 

televizorů a monitorů. [33] 

Při recyklaci ve firmách  ZUBLIN UMWELTECHNIK a NOKIA se obrazovky 

zpracovávají následovně: kompletní obrazovky se nejprve zavzdušní, aby se mohl oddělit 

elektronový systém, a pak jsou v kladivovém drtiči rozbity. Drtič je napojen na odsávací 

zařízení. Následně se pomocí magnetických rozdruţovačů s vysokou intenzitou oddělují na 

pásovém dopravníku magnetické části. Tlakovou vodou se promyje skleněný produkt, 

který pak jde do separačního uzlu, kde se oddělí samotné sklo, voda a jemné kaly. Na 

sítovém třídiči se pak separuje silnostěnné sklo z obrazovky od tenkostěnného Pb - skla 

z konusu. Voda s obsahem kalu se čistí sedimentací a vrací zpět do technologického 

procesu. Tuhý sedimentovaný produkt je odvodněn na pásovém filtru a dále je s ním 

nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Je to surovina jemnozrnná, v níţ je přítomna 

většina všech prvků z celé obrazovky. Z toho vyplývá i jejich další zpracování - metodou 

gravitační a flotací. Tento materiál ve formě suspenze se nejprve ve vypírací jednotce otírá 

a potom se klasifikuje v hydrocyklónu při hraniční velikosti zrna 20 mikrometru. Pak se 

oba získané produkty sedimentují a filtrují za pomoci kotoučových filtrů. Výtok 

z hydrocyklónu je tvořen skleněnou frakcí, která se dodává do skláren (obsah Y a Zn.). 

Jemnozrnný podíl s koncentrací ytria, europia a jiných prvků se skládkuje nebo se můţe 

vyflotovat abychom získali luminoforní koncentrát. [26] 
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7.1.6 Mobilní telefony a osobní počítače 

Mobilní telefony jsou obecnou součástí OEEZ a jako takové obsahují různé látky např. 

plasty, ušlechtilé kovy (stříbro, zlato, paladium, měď, ţelezo a olovo), ale také nebezpečné 

látky. Proto jsou mobilní telefony dosti důleţitým zdrojem druhotných surovin k vzhledem 

k počtu pouţitých a do odpadu odloţených vyuţitých přístrojů. 

V současné době se na různých pracovištích zkoumají moţnosti recyklace materiálu 

z mobilních telefonů, např. na katedře neţelezných kovů a zpracování odpadů Hutnické 

fakulty TU Košice. 

Mobilní telefony se nejprve rozdrtí v kladivovém drtiči a z celkového mnoţství se oddělí 

vzorek a z něho se metodou AAS určí procento objemu mědi (9,5 %), a stříbra (0,15 %). 

Potom se vzorky louţí v kyselině chlorovodíkové při teplotě 60 °C. Výsledky experimentu 

potvrdily, ţe měď se reálně vyluhuje jen v oxidačním prostředí, kdy v chloridu ţelezitém 

se získá 92 % mědi a v kyselině chlorovodíkové jen 3 % mědi. Podobný stav je při 

získávání stříbra z výluhu. Protoţe surovina získaná jako produkt drcení mobilních 

telefonů se skládá z kousků kovů, které jsou obaleny plasty, prováděl se další experiment 

s tepelnou předúpravou vzorku před louţením. Drcená frakce byla ohřátá ve vzdušném 

prostředí na teplotu 900 °C po dobu tří minut, coţ vedlo k degradaci plastů a odstranění 

zplodin v podobě plynů, zbylá tuhá frakce se opět podrobila louţení. Výsledky v chloridu 

ţelezitém byly přibliţně stejné, ale v kyselině chlorovodíkové se získalo asi šest krát více 

mědi neţ v prvním případě. Z těchto experimentů vyplývá nutnost tepelné předúprava 

vyřazených mobilních telefonů před vlastní recyklací kovů.[37] 

Podobné experimenty ve výzkumu hydrometalurgického zpracování se na stejném 

pracovišti prováděly i na deskách plošných spojů vyřazených osobních počítačů 

s výsledkem zjištění, ţe zvyšování teploty urychluje vylouhování cínu do roztoku kyseliny 

chlorovodíkové, zatímco měď se prakticky nevyluhuje. Je to způsobeno tím, ţe kyselina 

chlorovodíková není oxidační kyselina a měď se vyluhuje pouze oxidačně. Z toho plyne 

závěr, ţe je moţná výborná separace cínu a mědi přímo v kyselině. [38] 
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7.1.7 Ledničky a chladící zařízení 

V těchto přístrojích je hlavní nebezpečnou látkou freon, coţ je halogenderivát uhlovodíku 

a je označován zkratkou CFC (případně HCHC). Tyto halogenové směsi jsou narkotické a 

toxické pro nervový systém a dráţdivé pro kůţi a sliznici. Jsou vysoce chemicky stabilní a 

hromadí se v tkáních, v atmosféře se udrţují po dlouhou dobu a ve stratosféře jsou 

rozkládány na atomární chlór, který následně způsobuje rozklad ozonu, čímţ dojde 

k oslabení ozonové vrstvy a nadměrnému pronikání UV záření. Freonové směsi se ve velké 

míře pouţívaly jako hnací plyny v tlakových obalech a chladících a klimatizačních 

přístrojích. Dále se z nich vyráběly polymery, které jsou rezistentní vůči korozi, velkým 

teplotám, záření apod. V současnosti dochází k radikálnímu sniţování jejich pouţití, ale ve 

starších typech přístrojů je obsaţeno velké mnoţství freonů. V chladících směsích se 

freony vyskytují jako freon R - 12 (R - retrigerant, 12 udává počet H, C, F). 

Recyklace mrazících a chladících přístrojů zahrnuje několik fází. Začíná odstraněním olejů 

a freonů ve stacionárních či mobilních zařízeních. Zvláštním kleštěmi se napíchne chladící 

okruh a spojí se s kompresorem, který je vybaven zkapalňovacím zařízením. Zkapalněná 

chladící směs je pak odváděna do zvláštních kontejnerů. Na závěr je odsáván olej, s kterým 

se nakládá jako s nebezpečným odpadem, protoţe obsahuje vysoký podíl chlorovodíku. 

Demontáţ chladícího zařízení se skládá z rozebrání vnitřního prostoru, to znamená z 

odstranění kompresoru a plastových a skleněných součástí. Ve starších přístrojích se 

vyjímají kondenzátory obsahující polychlorované bifenyly (PCB) a rtuťové spínače. Potom 

se celé zařízení ručně rozebere, kdy se speciálním noţem rozřeţe plechový plášť a špachtlí 

se odstraní pěnový PUR. Přitom ale do ovzduší unikají freony v pěně obsaţené. Lepším 

způsobem je celkové rozdrcení chladícího zařízení ve šrédru (drtiči), který je hermeticky 

uzavřen a odsáván. 

Pneumatickou nebo magnetickou, případně elektrodynamickou separací se oddělují 

uţitkové sloţky na zvláštní separační lince. Pěnový PUR se po rozdrcení a někdy i mletí 

odplynuje na válcových a briketovacích lisech. Získané oleje a freony se spalují při 

teplotách 850 - 950 °C, kdy se v plazmovém oblouku nebo dehalogenací pomocí sodíku 

získává jako odpad fluorid sodný nebo se likvidují UV zářením při nízkoteplotní fotolýze. 
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Technologie firmy LINDEMANN a ALFRED TEVES KLIMATECHNIK (ATE) spočívá 

v odstranění chladícího media a oleje ze spotřebiče tím, ţe se napíchne chladicí systém 

poblíţ agregátu a pak se směs odsává za podtlaku 0,35 barů v časovém rozmezí 5 minut. 

Touto směsí jsou pak plněny tlakové láhve. Chladničky bez této náplně se přesouvají do 

hermeticky uzavřeného šrédru, kde jsou zcela rozdrceny, magnetickou separací se následně 

získá ocelový produkt. V elektrodynamickém separátoru se pak rozdruţuje nemagnetický 

zbytek na neţelezné kovy a nekovový podíl. Ten se dále zpracuje na válcovém lisu, kde se 

z PUR pěny odstraňují freony. Na skládku pak putuje slisovaný výsledný produkt. Získané 

směsi plynů jsou filtrovány a při chlazení jsou z nich odstraněny freony. 

Jinou technologií je systém KUHTEG (KENTEC) lišící se předúpravnickou demontáţí, 

kdy se z chladícího zařízení ručně odstraňuje motor, chladicí systém, rtuťové spínače a 

neţelezné součástky. Následné drcení ve šrédru je dvoustupňové. Primární zrnitost 

výsledného produktu úpravy je 10-15 cm a sekundární 5 cm. [26] 

 

7.2  Obaly ze sprejů 

Tyto obaly jsou také nebezpečným odpadem, neboť jsou v nich přítomny freony jako hnací 

plyny (navíc tyto obaly obsahují značné zbytky kapalných náplní). I kdyţ jsou dnes 

nahrazovány jinými plyny, aby se zabránilo vzniku těchto velmi nebezpečných odpadů - 

vyuţívají se plyny např. uhlovodíkové (propan, butan - ty jsou ale výbušné), oxid dusný 

(ten je ale původcem tzv. skleníkového efektu) a jako nejlepší náhrada dimethylethylen, 

který je téměř netoxický, ve vodě dobře rozpustný a dobře biologicky odbouratelný -  u 

zdravotnických výrobků jsou freony pouţívány i nadále.  

Recyklace odpadních obalů ze sprejů spočívá v komplexním drcení v hermeticky 

uzavřeném šrédru v podtlakovém systému za přítomnosti inertního plynu. Pak dochází ke 

třídění, magnetické separaci a promývání. Obaly jsou drceny v trhacím drtiči, který má dva 

ozubené válce a dusíkovou atmosféru (coţ brání vytváření směsí výbušných plynů a 

zároveň je tím usnadněno odvádění plynu do tlakových nádob). Rozdrcený materiál, který 

obsahuje zbytky náplní, se dostává na dopravník, kde se na sítu oddělují tuhé a kapalné 

části. Na promývacím zařízení se šnekem je tuhý materiál promýván v teplé vodě. Tady 

také se v prvním stupni oddělují lehké podíly, plasty, papír apod. Z těţkých podílů se na 
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magnetickém separátoru odstraňují ocelové (magnetické) a hliníkové (nemagnetické) částí. 

Voda pouţitá k promývání se regeneruje a uvádí zpět do systému. [26] [52] 

  

7.3 Kabely a izolované vodiče 

Tento odpad je velice různorodý kvůli velkému mnoţství pouţitých materiálů co do 

konstrukce i průměru kabelu. Pro recyklaci je základem ruční třídění podle druhů, 

především podle materiálů, z nichţ jsou vyrobeny vodivé části (nejvíce měď, hliník) a 

podle jejich průměru. 

Jako recyklační technologie se pouţívají jednak způsoby tepelné, které se dnes jiţ 

opouštějí, protoţe při nich ze spalované plastové frakce vznikají toxické odpady. Také 

získaný hliník a měď má sníţenou kvalitu způsobenou oxidací, a část neţelezných kovů se 

nezíská téměř vůbec. Tenké hliníkové vodiče jsou touto úpravou zcela zničeny vysokým 

propalem. Tato technologie se provádí v opalovacích pecích, které jsou komorové nebo 

rotační. Bývají vybaveny komplexním čištěním spalin, které se uskutečňuje konečným 

spalováním zplodin a následným mokrým nebo suchým čištěním. 

Existují i postupy fyzikálně-chemické, při nichţ se pouţívají zcela klasické metody 

úpravnictví. Skládají se z fragmentace odpadů a separaci kovových a izolačních frakcí. 

Zpracovávají - li se kabely s velkým průměrem, provádí se párání na zvláštních páračkách, 

kde se kabely nejprve nastříhají aligátorovými nůţkami, pak se ručně nastrkají do páračky 

mezi dva noţe, které jsou sobě navzájem protilehlé. Těmi je izolace naříznuta a při výstupu 

ze zařízení oddělena mechanicky. Při této činnosti se získávají kovy velké čistoty a izolace 

téměř nepoškozená, avšak práce je málo produktivní. Na granulačně separačních linkách se 

kabely a vodiče zdrobňují a pak se gravitačně rozdruţují. 

Roztříděný odpad prochází předúpravou, kdy se rozstříhá na nůţkách a získá se tak 

velikost vhodná ke granulaci. Granulace probíhá v několika stupních v granulátorech, coţ 

jsou stříhací drtiče. Přitom se nejenom mění zrnitost, ale částečně se odděluje i kov a 

izolace. Můţe se i pouţít kryogenní drcení (za mrazu) ve šrédrech , kde izolační materiály 

mrazem zkřehnou, coţ usnadňuje jejich zdrobňování a konečné oddělení na sítových 

třídičích. Granulovaná surovina prochází pak separací za mokra nebo častěji za sucha. Jde 

o gravitačně - pneumatickou separaci, kdy se pouţívají různé pneumatické separátory, 
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pneumatické splavy nebo separátory s fluidním loţem. Pokud jsou kabely jiţ předem 

roztříděny podle druhu pouţitého kovu, je separace pouze jednostupňová, naopak 

dvoustupňová je při rozdruţování směsi kabelů hliníkových a měděných. Nejprve jsou 

odděleny kovové a plastové frakce s následným oddělením kovů od sebe. Dnes se jiţ 

nepouţívá gravitační rozdruţování za mokra v chlórethylenu. 

Hliníkové a měděné koncentráty a směsná plastová frakce, která se dále zpracovává, jsou 

konečnými produkty těchto úpravnických linek. Na těchto linkách se nemohou 

zpracovávat vodiče s průměrem menším neţ jeden milimetr nebo kabely, které jsou 

pancéřované ocelí či olovem, nebo kabely, které mají asfaltovou případně olejovou výplň, 

a také silně pomíchané kabelové odpady. Tyto pro zpracování odpady nevhodné se 

skládkují jako nebezpečné.[26] 

 

7.4 Zbytky minerálních a jiných olejů 

UMO, coţ jsou upotřebené minerální oleje (případně upotřebené ropné oleje), jsou odpadní 

surovinou, která má velmi významný dopad na ţivotní prostředí. Vznikají zejména 

v dopravě, malé mnoţství také v hydraulických zařízeních a transformátorech. Nejsou sice 

toxické samy o sobě, ale jejich součástí jsou karcinogenní polyaromáty jako produkty 

termického namáhání, navíc transformátorové a motorové oleje obsahují polychlorované 

bifenyly. Aţ od roku 1990 byl prováděn zpětný odběr těchto olejů. Znovu byl zaveden 

nařízením vlády č. 31/1999 Sb. Poţadavek Evropské unie byl recyklovat 50-60 % objemu 

odpadních olejů do roku 2008. Organizovaný sběr, který vyţaduje zvláštní soustřeďování a 

dopravní infrastrukturu, je prvním předpokladem pro systematické vyuţití UMO. 

Regenerace upotřebených ropných olejů je zcela nezbytná uţ kvůli ceně ropy a jejím 

omezeným zásobám. Tomu je také přizpůsobena technologie regenerace, která zohledňuje 

jejich stále rozmanitější kontaminaci. Koncentrace toxických látek vzniká buď geneticky a 

koncentrací nečistot v průběhu jeho uţití, na základě fyzikálně-chemických podmínek 

anebo druhotně při jejich shromaţdování a dopravě. 

Nyní se u nás regenerace UMO jiţ neprovádí kyselinovou rafinací - podnik OSTRAMO-

OSTRAVA byl uzavřen roku 1997. Provádí se pouze mechanické regenerační postupy 

sedimentací v závodě B+S RECLAIM a.s. Děčín v České Lípě, který má kapacitu tři sta 
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tisíc tun ročně. Regeneraci limituje maximální obsah chloru v olejích (do 0,3 % 

hmotnosti). Pokud oleje obsahují vyšší koncentraci chloru, musejí se zpracovat např. jako 

alternativní palivo v cementárnách. 

Hydrogenační způsob regenerace je moderní technologií, která spočívá v odvodnění a 

demetalizaci, oddestilování lehkých frakcí olejových sloţek ve vakuové destilaci a 

hydrogenační rafinací, při které se rozkládají všechny neuhlovodíkové látky, zejména 

polychlorované bifenyly. Dostupnost vodíku a nutnost pořízení velmi nákladného 

tlakového zařízení jsou zřejmé příčiny, kvůli kterým v České republice toto velmi potřebné 

zařízení dosud nebylo realizováno, ačkoliv tato recyklační technologie byla jiţ plánována 

v závodě KORAMO-KOLÍN.[32] 
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8 ZÁVĚR 

Úprava a zpracování nebezpečných sloţek komunálního odpadu je velmi sloţitý a 

komplikovaný proces, protoţe směsný komunální odpad ve sběrných kontejnerech 

obsahuje v podstatě cokoliv a jiţ jeho roztřídění bývá dosti náročné a někdy je i nemoţné. 

Například zbytky minerálních a jiných olejů znečistí všechny ostatní sloţky odpadu a jsou 

z nich neodstranitelné anebo velmi malé kousky skla z obrazovek či zářivek se jiţ nedají 

vůbec separovat. 

Přesto světové i naše firmy vyvinuly mnoho moderních technologií, které mohou úspěšně a 

téměř dokonale zpracovávat i nebezpečné sloţky z komunálního odpadu. Takto se nejenom 

naplňuje litera zákona a chrání se ţivotní prostředí a potaţmo i zdraví lidí, ale i 

ekonomický dopad je nezanedbatelný - nebezpečné sloţky komunálního odpadu jsou 

leckdy zdrojem drahých surovin, které se mohou dále vyuţívat v dalším výrobním procesu, 

např. drahé kovy. 

Na osobním uvědomění kaţdého člověka záleţí, zda bude poctivě třídit odpad a tak nebude 

znečišťovat směsný komunální odpad nebezpečnými sloţkami a látkami, a tím přispěje 

k ochraně ţivotního prostředí, zdraví svého i svých bliţních a k trvale udrţitelnému rozvoji 

lidské společnosti jako celku. 

V bakalářské práci byly na základě dostupných informací z odborné literatury i 

z informačních zdrojů výzkumných pracovišť a firem, zabývajících se zpracováním 

odpadů, popsány jednotlivé nebezpečné sloţky běţně se nacházející ve směsném 

komunálním odpadu a současný stav řešení této problematiky, tedy nakládání s těmito 

sloţkami a jejich zneškodňování různými technologickými postupy, které jsou uţívány 

v naší republice i v zahraničí. Lze konstatovat, ţe tím byl cíl této práce splněn. 
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Příloha 1: Provozovatelé kolektivních systémů 

Provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nakládání 

s elektroodpady a historickými elektrozařízeními 

Kolektivní 

systém 
kontaktní údaje 

Skupiny elektrozařízení, pro které byl 

kolektivnímu systému vydán souhlas 

k nakládání a financování 

B2B B2C B2C-H 

ASEKOL,s.r.o.I

Č:27373231 

EČV:KH005/05-

ECZ 

Československého exilu 

2062/8,143 00 Praha 4,  

e-mail:Info@asekol.cz, 

web:www.asekol.cz, 

tel.261303250,             

fax 261303256 

3,4,6,7,8,9, 

10 

3,4,6,7,8,9 3,4,7 

EKOLAMP 

s.r.o                

IČ: 27248801 

EČV: 

KH002/05- EHZ 

Náměstí I.P.Pavlova 

1789/5, 120 00 Praha 

12,                               

e-mail:                       

web: 

5 5 5 

ELEKTROWIN

a.s.   

IČ:27257843 

EČV: 

KH001/05-ECZ 

Michaelská 60/300, 140 

00 Praha 4,                     

e-mail: 

info@elektrowin.cz   

web: 

www.elektrowin.cz, tel. 

241091835, fax 

241091834 

1,2,6 1,2,6 1,2,6 

OFO-recycling 

s.r.o.               

IČ: 26871301 

K009/05-ECZ 

Pavlova 2624/29, 700 

30                      

Ostrava-jih                  

e-mail: tel. 596 790 433 

1,2,3,4,6,7,8

,9,10 

1,2,3,4,6,7,8

,9 

 

REMA     

Systém, a.s.  

IČ:64510263 

KH007/05-ECZ 

Velké kunratické 

1570/3a, 148 00    

Praha 4,                        

e-mail:                     

web:                 

tel:224 454 224         

fax 224 454 422 

1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10 

1,2,3,4,5,6,7

,8,9, 

3,8 



 

 

RETELA, s.r.o. 

IČ:27243753 

KH003/05-ECZ 

Neklanova 152/44, 128 

00 Praha 2,                  

e-mail:                    

web:                           

tel. 251 56 46 22,      

fax 224 910 383 

 

1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10 

1,2,3,4,5,6,7

,8,9 

3,9 

BREN,s.r.o.   

IČ: 499725596 

K010/11-ECZ 

K Pasekám 4440,     

760 01 Zlín                

tel. 577009610 

2,6 2,6  

 

Zdroj: Seznam provozovatelů kolektivních systémů. [online]. [cit.2012-04-05]. Dostupné z 

WWW.www.mzp.cz/...systemy.../OODP-

seznam_provozovatelu_koleknivnich_systemu-20111201.pdf. 

Vysvětlivky: 

B2B-financování nakládání s elektrozařízeními, která nejsou pro domácnost 

B2C-financování nakládání s elektrozařízeními určenými pro domácnosti bez oprávnění 

zajišťovat financování nakládání s historickými elektrozařízeními 

B2C-H-Financování nakládání s historickými elektrozařízeními pocházejícími 

z domácností 

Skupiny elektrozařízení:

1. Velké domácí spotřebiče   

2. Malé domácí spotřebiče 

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační technologie 

4. Spotřebitelská zařízení 

5. Osvětlovací zařízení 

6. Elektrické a elektronické nástroje 

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

8. Lékařské přístroje 

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 

10. Výdejní automaty 

 



 

 

Příloha 2: Struktura nakládání s komunálním odpadem v ČR vztaţená k celkové produkci 

komunálních odpadů [%],2003-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3: zák. č.185/2001 Sb. v platném znění - Způsoby odstraňování odpadů 

ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ 

Kód      Způsob odstraňování odpadů 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) 

D2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů 

v půdě apod.) 

D3 Hlubinná injektáţ (např. injektáţ čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, 

solných komor nebo prostor přírodního původu apod.) 

D4 Ukládání do povrchových nádrţí (např. vypouštění kapalných odpadů nebo 

kalů do prohlubní, vodních nádrţí, lagun apod.) 

D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do 

oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od 

okolního prostředí apod.) 

D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů 

D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno 

D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímţ konečným 

produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z 

postupů uvedených pod označením D1 aţ D12 

D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímţ 

konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují 

některým z postupů uvedených pod označením D1 aţ D12 (např. odpařování, 

sušení, kalcinace) 

D10 Spalování na pevnině 

D11 Spalování na moři 

D12 Konečné či trvalé uloţení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) 

D13 Úprava sloţení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z 

postupů uvedených pod označením D1 aţ D12 

D14 Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich 

odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 aţ D13 

D15 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených 

pod označením D1 aţ D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě  

vzniku odpadu před shromáţděním potřebného mnoţství) 



 

 

Příloha 4: Grafy ČSÚ za rok 2010 
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