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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá recyklací vybraných druhů odpadů a jejich 

znovupoužitím.  Zaměřila jsem se na akumulátory, pneumatiky, plast a pneumatiky, tedy na 

předměty, které nás obklopují každý den a ve velkém množství. Pokud bychom tyto 

vysloužilé věci nezačali recyklovat, nastal by velký problém ve smyslu skládkování a dopadu 

na životní prostředí. Praktická část je zaměřena na přenosné baterie z mobilních telefonů. 

Cílem této práce je se seznámit s legislativním zákonem, způsobu sběru, recyklačními 

technologickými procesy a výrobky, které vznikají z těchto odpadů.  

Klíčová slova: recyklace, odpad, technologické procesy, akumulátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The bachelor thesis deals with recycling selected type sof waste and thein reusing. I 

focused on battereies, tires, plastic, for objectst that surround u severy day and in large 

quantities.  

If we are not started to recycled these waste, there would be come into being a large problem 

regarging landfill and enviromental impact. The practise part is focused on portable batteries 

of our mobile phones. The target of this bachelor thesis is to meet with the legislative law, the 

manner of collection, recyclation technological processes and the with the final products as 

result of recyclation these waste. 

Keywords: recycling, waste, technological processes, accumulator, possibilites of recyclable 

waste utilization 
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1. Úvod 
 

Každý výrobek jednou přestane plnit svoji funkci. Stane se pro nás tím pádem 

odpadem a začneme řešit co s ním. Často tak skončí na skládkách, to však s sebou přináší 

různá rizika spolu s kontaminací vody a uvolňování plynů. Snahou vyspělých zemí je, aby co 

nejvíce materiálů, které jsou obsaženy ve vysloužilých výrobcích, našly své nové využití. 

Recyklací docílíme toho, že se sníží využívání obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, 

spotřeba energie, zátěž životního prostředí a míra skládkování. Pomáhat napravit tuto situaci 

můžeme každý tím, že budeme komunální odpad z domácností třídit do speciálních popelnicí, 

které máme zobrazeny na obrázku č. 1. 

Tato bakalářská práce se zabývá recyklací odpadů a z nich vzniklých výrobků. Tato 

problematika je velmi důležitá a zabývá se jí spousta odborníků, ať je to otázka jakým 

způsobem se bude výrobek recyklovat nebo jaké uplatnění bude mít na trhu. Teoreticky se dá 

totiž obnovit každý odpad, ale ne vždy je to snadné, finančně přijatelné nebo ekologicky 

přípustné. V posledních letech je recyklaci materiálů přikládán větší důraz, než tomu bylo 

v minulosti a myslím si, že v dalších letech bude u nás situace zase o něco lepší. Cílem této 

bakalářské práce je zhodnotit některé recyklovatelné druhy odpadů, například akumulátory, 

plasty a pneumatiky. 

 

 

Obrázek č. 1 Sběrné kontejnery na odpad [6]   
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2. Legislativa 
 

Zákon o odpadech je č. 185/2001 Sb. Je platný od 1. ledna 2002. Je součástí veřejného 

práva a zabývá se předcházení vzniku odpadů, nakládáním s nimi při dodržování ochrany 

životního prostředí a zdraví člověka.  

V části první (§1 až §4) definuje pojem odpad, v části druhé (§5 až §9a) se věnuje 

zařazování odpadu a jejich hodnocení, v části třetí (§10 až §24) povinnostem při nakládání s 

odpady. Část čtvrtá (§25 až §27o) se věnuje vybraným odpadům, část pátá (§38) zpětnému 

odběru některých výrobků a část šestá (§39 a §40) evidenci a ohlašování odpadů. Část sedmá 

(§41 až §44) definuje plány odpadového hospodářství, část osmá (§45 až §52) a devátá (§53 

až §60) ekonomickým nástrojům a přepravě odpadů před hranice. Sankce jsou upraveny v 

části desáté (§66 až §70) a výkon veřejné správy v části jedenácté (§71 až §81a) [1]. 
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3. Odpad 
 

Veškerá činnost dnešní společnosti je doprovázena vznikem odpadů a část z nich je 

posuzována jako nebezpečné odpady. Jejich odstranění je otázkou z hlediska ochrany 

životního prostředí i ekonomického. U většiny výrob vznikají vedlejší produkty, pokud je 

výrobce neumí dále zpracovat nebo využít, nazývají se odpadem. 

Růst výroby vede k poškozování životního prostředí na celé planetě. Cenné suroviny 

měníme na odpad a přemýšlíme jak nejlépe nakládat s neužitečným a nebezpečným odpadem. 

Výhledově do dalších let by bylo ideální, kdyby všechen odpad, který obsahuje potencionální 

druhotné suroviny, se stal hlavním zdrojem surovin a přírodní zdroje by byly reservou potřeby 

pro budoucnost. Cílem je také předcházet vzniku odpadů a nebo je alespoň omezit a pokud již 

vzniknou, tak s nimi nakládat takovým způsobem, aby mohly být využity jako druhotné 

suroviny a nenarušovaly životní prostředí [2,3]. 

3.1. Recyklace odpadů 

 

   Recyklace odpadů začala již v 19 století, kdy se starý papír se zbytky textilií začaly 

používat pro výrobu papíru.  Zájem o využívání odpadů vrostl v 70. letech minulého století, 

protože se zvýšila cena ropy a u surovin např. sklo, ocel, hliník a papír jsou na výrobu 

z primárních surovin zpravidla větší náklady energie než na recyklaci. Při zpracování kovů ze 

šrotu jsou  4-10 krát menší náklady než z rud. Recyklací se tak zmenšuje spotřeba primárních 

surovin a energie a dále omezuje zatížení životního prostředí. U výrobního procesu vždy 

vedle požadovaných výrobků vznikají odpady (látkové i energetické) a ty se vracejí do 

prostředí, které zatěžují a znehodnocují. Pro odpady vznikající během výroby platí, že nemusí 

být použitelné pouze ve vlastním podniku, ale i v podniku nebo jiném procesu či celém 

řetězci procesů. Například, když se sběrový papír využívá na výrobu lepenek, které poslouží 

jako obal spotřebního zboží a po jejich spálení je možné využít toto teplo k výrobě tepelné 

nebo elektrické energie [3]. 

 Důležitým bodem je také předcházení vzniku odpadů. Můžeme se tak snažit každý 

například tím, že věci, které nepotřebujeme, nebudeme vyhazovat, ale nalezneme pro ně 

náhradní využití. Dalším preventivním krokem je třídění odpadů v domácnostech a vyrábění 

z nich nových výrobků. Nebo také ze zbytkových odpadů, které nelze jinak využít vyrobíme 

jejich spálením energii. A na skládky by se měly ukládat pouze inertní odpady. Těmito pár 

kroky můžeme zajistit snížení vzniku odpadů [4]. 
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3.2. Odpady v České republice 

 

V rámci Plánu odpadového hospodářství Česká republika dlouhodobě nesplňuje 

nakládání s odpady. Pokud neučiní kroky k tomu, aby se to změnilo, může se od Evropské 

unie vystavit vysokým finančním sankcím za neplnění závazků, ale bude mít i negativní vliv 

na obce, města a jejich spoluobčany. Další hrozbou je, že ČR nebude vědět, co s odpadem. 

Skládky mají svoji životnost (cca 15 let) a její rozšiřování nebo nová výstavba nemívá 

podporu veřejnosti taktéž nemusí vyhovět náročným podmínkám na ochranu zdraví a 

životního prostředí. Ukázka skládky je zobrazena na obrázku č. 2.  

Nicméně občané mají ochotu třídit odpady, protože se mimo jiné výchovou této 

problematiky zabývají už základní školy a učitelé. Je nutné, aby se tento vytříděný odpad 

vždy správně využil. [5].  

 

 

Obrázek č. 2 Fotografie skládky [6] 
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3.3. Nejúspěšnější země v recyklaci 

 

Japonsko 

Má na domácí spotřebiče zákon, který je v platnosti už několik let. Klade odpovědnost za 

každého spotřebitele. Pokud výrobek přestane vykonávat svou funkci, pak musíte zaplatit 

recyklační poplatek. Ten se mění podle velikosti a značky zařízení. Poté se přístroj odveze na 

místo, kde ho skartují na malé kousky pro další recyklaci. 

Švédsko 

Je známé díky své vášní pro recyklaci. Používají komunální odpad k výrobě energie a 

elektřiny, tím, že je spalují. Došli tak daleko, že je odkupují od sousedního Norska. 

Itálie 

Stala se velmi přísnou. Pokud máte do 500 metrů kontejner na třídění odpadů a veškerý 

komunální odpad z domácnosti vhazujete do jedné popelnice, tak můžete zaplatit pokutu až 

619 eur (cca 15 500 kč). 

Belgie 

Má míru recyklace 91% a v roce 2015 by chtělo mít až 95%! Mimo jiné se zabývají znovu 

využitím vyřazených automobilů.  

Švýcarsko 

Zavedlo zákaz skládkování a všechny nerecyklovatelné hořlavé materiály se spalují.  Za 

odpady vzniklé v domácnosti se platí vysoký poplatek.  

Kanada 

Má základní sběrný systém. Používají staré pneumatiky a jsou opětovně použity na hřištích ve 

směsích s asfaltem nebo pro obnovu povrchu silnic. Vancouver zahájil svůj program na 

recyklaci nedopalků, ty jsou nejvíce rozházenými předměty na světě.  Sběrné nádoby budou 

rozmístěny po celém městě [7]. 
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4. Pneumatiky 
 

Pneumatika je dutá pryžová obruč kol vozidel, která slouží k tlumení nárazů, musí být 

odolná proti průrazům a otěrům. Na obrázku č. 3 máme zobrazeno, jak vypadá pneumatika 

osobního vozidla. Obecně mají odlišné rozměry a materiálová složení podle toho jaké jsou na 

ně kladeny požadavky. Běžná pneumatika obsahuje přibližně 68% kaučuku, 24% saze, 3% 

oxidu zinečnatého, 2% síry, 1% minerálních olejů a dále urychlovače, textil, ocel a 

antioxidanty. K výrobě pneumatik se používá 60-70 % celkové produkce kaučuku. 

 

Obrázek č. 3 Pneumatika [8] 

 

V České republice se podle ministerstva životního prostředí vyrobí 70 000 tun 

pneumatik. V naší zemi funguje v současnosti několik zařízení, které se zabíhají recyklací 

pneumatik, bohužel svojí kapacitou pokrývají pouze 9% celoroční produkce.  

Je několik variant, jak se ojetých pneumatik můžeme zbavit. V první řadě tu je 

skládkování, které je nejproblematičtější. Dalším řešením je spalování a prozatím nejlepším 

řešením je ekologická likvidace neboli recyklace. 



7 

 
 

 

 

PROKOPCOVÁ, Jana. Možnosti využití recyklovaných druhů odpadů. Bakalářská práce. 

Vysoká škola báňská-TU Ostrava, 2014 

Při likvidaci vyřazených pneumatik v evropských zemích převažuje spalování. 

Používá se jako palivo v cementárnách, kde díky své výhřevnosti může nahrazovat zemní 

plyn a obsažená síra a železo jsou využity k výrobě cementu. Bohužel při hoření vzniká 

mnoho nebezpečných a toxických látek. 

Pneumatiky, které se podrobují recyklaci, pochází nejčastěji ze zpětného odběru, který 

financuje výrobce a dovozce tohoto zboží. Při ekologické likvidaci se nejprve z pryže vyjmou 

ocelové výztuže prostřednictvím magnetických separátorů. Poté se vzniklý materiál rozdrtí na 

granulát o různém rozměru. Může se také použít tzv. kryogenní drcení, kdy se pneumatika 

zmrazí pomocí tekutého dusíku a poté se rozdrtí. Tato gumová drť je kvalitnější, ale finančně 

náročnější. Vzniklý granulát má rozsáhlé možnosti uplatnění. V automobilovém průmyslu se 

používá k výrobě nových pneumatik, nárazníků a těsnění. Díky své inertnosti získal svou roli 

i v zemědělství, kde se nahrazuje klasickou mulčovací kůru. Dále se využívá ve stavebnictví, 

kde je cennou příměsí do betonu a asfaltu. Navíc se v tomto odvětví používá k úpravě 

sportovních hřišť, bezpečnostních prahů na železničních přejezdech, při stavbě 

protihlukových stěn a také jako gumový asfalt, který se používá při stavbě silnic. Výhodou 

tzv. gumoasfaltu je jeho elastičnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Dalším 

výrobkem z recyklovaných pneumatik jsou kanálové mříže a výpusti [9].  

Ocelové a litinové poklopy jsou lákadly pro „sběrače kovů“ a proto na trh přišel nový 

výrobek z recyklovaných pneumatik. Bylo těžké vyhovět požadavkům, které takový výrobek 

musí splňovat. Musí odolat zátěži až 40 tun, mrazům, působení posypové soli a navíc mít 

dlouhou životnost. Nakonec se podařilo se vyrobit kanálový poklop z pryže, který je zpevněn 

ocelovými výztuhami. Jejich výroba spočívá v tom, že se pryžová drť z vyřazených 

pneumatik smíchá s polyuretanovým pojivem a poté se pod působením tlaku a teploty 

granulát lisuje. U kanálových mříží je ocelová výztuha, kterou směs pojme a vytvoří celek. 

Výrobky poté chladnou a prochází finální pravou. Na obrázku č. 4 můžeme vidět, jak taková 

kanálová mříž z recyklovatelných pneumatik vypadá [10]. 

 

Obrázek č. 4 Kanálová mříž [11] 
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5. Plasty 
 

Známé také pod názvem plastické hmoty, pojmenovávají celou škálu syntetických 

nebo polysyntetických polymerních materiálů. Mnohdy se zlepšují přídavkem jiných látek pro 

zlepšení jejich vlastností, např. zvýšení houževnatosti, pružnosti nebo odolnosti proti stárnutí. 

Jejich vlastnosti jsou tepelná odolnost, tvrdost, pružnost a plasticita-tvárnost. Jsou chemicky 

odolné, mají nízkou hustotu a snadno se zpracovávají nenáročnými technologiemi.  

Recyklace plastů začíná jejich sběrem. Na třídící lince se rozdělí podle jednotlivých 

druhů. Dalším krokem je drcení, mletí a následné promývání ve vodě. Proprané vločky se 

roztaví, poté se tento polotovar vtlačuje se do kovových forem a takto se prodává 

odběratelům.  Plastické hmoty, které se k ničemu nehodí, se používají jako tuhé alternativní 

palivo do tepláren a cementáren, tím se energeticky využijí a neskončí na skládkách. Výrobky 

z recyklátu jsou často stejně kvalitní jako z primárních surovin. Vyrábí se z nich zahradní 

nábytek, protihlukové stěny, kryty, mřížky nebo pytle a tašky.  

 

 

Obrázek č. 5 Polyethylentereftalátové lahve [12] 

Na obrázku č. 5 se můžeme podívat, jak vypadájí již vytřízené a stlačené 

Polyethylentereftalátové lahve. Z nich se vyrábí fleecová mikina, která je vyobrazena na 
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obrázku č. 6, dále pak zátěžové koberce, textilie, plastové součástky do aut, výplň bund a 

spacáků. 

 

Obrázek č. 6 Dámská fleecová bunda [13] 

 

Polyvinylchlorid, je velmi oblíbený plast, protože jeho výroba je velmi levná a snadná. 

Nejčastěji se z něj vyrábí podlahové krytiny, které jsou velmi oblíbené pro jejich snadnou 

aplikaci (obrázek č. 7). S recyklací to tak jednoduché už není, protože obsahuje chlor a při 

tepelné likvidaci se uvolňuje spolu s dioxiny. Protože to jsou nebezpečné látky, tak spalovny 

musí být vybaveny speciálními filtry, které tyto chemikálie zachycují. Často se tedy recyklují 

mechanicky [14]. 

 

Obrázek č. 7 polyvinylchloridová krytina [12 
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6. Odpadní akumulátory 
 

V této kapitole se zaměříme na různé druhy akumulátorů, které již přestaly plnit svoji 

funkci a staly se tak odpadem. Budeme řešit problematiku olovněných baterií, nikl 

kadmiových, nikl- metal hydridových a alkalických. 

  

6.1. Olověný akumulátor 

 

Olověná autobaterie je sekundární galvanický článek s elektrodami z olova, jehož 

elektrolytem je kyselina sírová. Hlavními výhodami je dobře zvládnutá technologie výroby, 

relativně nízká cena a vysoký výkon – např. pro startování automobilu by se jiné články než 

olověné použít prakticky nedaly. 

Skládá se z nádoby (plast), deskových elektrod (kladná je z oxidu olovičitého, záporná 

je složena z houbovitého olova), separátoru (deska z elektricky nevodivého materiálu), a 

elektrolytu (obvykle kyselina sírová+ voda). Pro představu máme autobaterii vyfocenou na 

obrázku č. 8. 

 

 

Obrázek č. 8 Akumulátor do automobilu [15] 

Olovo se používá kvůli schopnosti dodat najednou velký proud. Začíná se 

nahrazovat  slitinou na bázi Li-ion. Tato baterie je asi o 10 kg lehčí, ale je finančně náročná. 

Asi 81% olova, které se ročně spotřebuje, je použito na výrobu olověných 

akumulátorů. Typická autobaterie váží průměrně 9,75 kg a obsahuje okolo 80% olova. Od 

roku 2006 do roku 2010 bylo v ČR registrováno více než 2,2 miliónů nových vozidel, což 
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představuje asi 18 tisíc tun olova, které je obsaženo v autobateriích [15]. Jak vypadá několik 

vyřazených autobaterií, se můžeme přesvědčit na obrázku č. 9 

 

Obrázek č. 9 Vyřazené autobaterie čekající na recyklaci [29] 

 

 Procesy, které se recyklací vyřazených autobaterií zabývají, jsou mechanická úprava a  

pyrometalurgie.  

Zpracování mechanickou úpravou 

             Používají se dva způsoby. Úplné nebo částečné rozdružení odpadů. Tyto postupy jsou 

detailně popsány v obrázcích č. 10 a 11. Za výhody těchto technologických postupů 

považujeme, že se odstraní krabice z olovnatých produktů, odděleně se získávají antimon a 

polypropylén, zachytí se kyselina sírová z baterií, ušetří se energie při hutnickém zpracování a 

rafinaci olověných produktů a hlavně ochrana životního prostředí, protože většinu škodlivin 

jsme už vyloučili [16]. 

 

 

 

 

 



12 

 
 

 

 

PROKOPCOVÁ, Jana. Možnosti využití recyklovaných druhů odpadů. Bakalářská práce. 

Vysoká škola báňská-TU Ostrava, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10 Úplné rozdružení odpadů [16] 

 

 

Odpad 

Drcení 

Kovová frakce- úlomky mřížek+ 

sírano- oxidová pasta 

Šachtová pec 

Surové 

olovo 

Rafinace 

Použití 

Slitiny na 

akumulátorové 

mřížky 

Na měkké 

Olovo 

Strusko- 

kamínková směs- 

skládkuje se 

Nekovová frakce 

Polypropylénový 

granulát 

Prodává se 

Směs Ebonitu a 

Polyvinylchloridu 

Skládkuje 

se 

Prosívání+ úprava v těžkých kapalinách- odděluje se 

kovový podíl od organických látek 
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Obrázek č. 11  Částečné rozdružování odpadů [16]   

 

Odpad 

Oddělení 

krabice od 

víka 

Ručně 

Úlomky krabic se 

skládkují, jsou 

znečištěné olovnatým 

kalem 

Vyklepávání 

kovonosného jádra 

(mřížky, separátory) 

Mechanicky Drtění, promývaní- zbaví se 

kalu, získáváme čistý ebonit a 

polypropylen- prodávají se 

Tavení 

v šachtové peci 

Můstky a kaly z úpravy 

krabic a vík 

Surové 

olovo 

Struska Kamínek Zachycený úlet 

(Chlór z PVC) 

Odval 

Odpad 

Oddělení 

krabice od 

víka 

Ručně 

Úlomky krabic se 

skládkují, jsou 

znečištěné olovnatým 

kalem 

Vyklepávání 

kovonosného jádra 

(mřížky, separátory) 

Mechanicky Drcení, promývaní- zbaví se 

kalu, získáváme čistý ebonit a 

polypropylen- prodávají se 

Tavení 

v šachtové peci 

Můstky a kaly z úpravy 

krabic a vík 

Surové 

olovo 

Struska Kamínek Zachycený úlet 

(Chlór 

z Polyvinylchlorid

) 
Odval 

Tavení 

Surové 

Olovo 

Odvalová 

sodová 

struska 
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Postup, při kterém se baterie zbaví nejdříve kyseliny sírové a poté se baterie taví 

v šachtové peci, se nazývá VARTA proces.  

Akumulátory jsou mechanicky rozbity, abychom získali kyselinu sírovou, která se 

využívá k neutralizaci alkalických vod. Akumulátory jsou poté míchány s ostatními odpady 

(koks, struska, kovovým železem apod.) a jsou dávkovány do pece. Díky hoření koksu a 

organických látek ve vsázce dochází k tavení a redukci olova, které vytéká z pece. Ve vsázce 

obsažená síra je redukována a vázána na přidávané železo a ve formě kamínku je odpichována 

spolu se struskou a po ztuhnutí se od sebe mechanicky oddělí. Úlety obsahují kysličníky, 

chloridy a sírany olova a spolu se sodou jsou zpracovávány v krátkých bubnových pecích, kde 

je zpětně získáno olovo a pouze zde vzniklá struska je nebezpečným odpadem, který musí být 

uložen na speciální skládku. Ze získaného produktu se většinou vyrábí opět olověné 

akumulátory [17]. 

Postup, při kterém se baterie zbaví kyseliny sírové, poté jsou drceny a tříděny do 

různých frakcí, se nazývá MA proces. Používají se při něm kladivové mlýny pro drcení 

celých baterií. Olovo se taví nejčastěji v rotačních pecích. 

Při pyrometalurgických postupech se mohou do ovzduší uvolňovat emise a olověné 

baterie obsahují určité množství síranů. Síra se váže do strusky a do jiných meziproduktů, 

zejména do kamínkové fáze, zbytek odchází s plyny jako oxid siřičitý. Pro olovo může být 

dosažena koncentrace <0,2 mg/m
3
. Při recyklaci baterií vzniká prach s obsahem těkavých 

kovů – antimon, arsen, zinek, kadmium, a rtuť. Obdobně aerosoly např. z drtiče baterií mohou 

obsahovat kyseliny a olovo [18]. 

V České republice se recyklací olověných akumulátorů zabývá firma Kovohutě 

Příbram nástupnická, a. s. V ekologickém hledisku udělala tato firma velké pokroky. Za 

posledních 30 let klesly emise olova 300-500 krát a SO2 30 krát. Ještě v 90. letech byly 

vypouštěny odpadní vody, které byly 10-30x více znečištěny olovem, kadmiem a arzenem než 

je tomu nyní, kdy se dodržují limity.  Je to také díky šachtové peci, která může zpracovávat 

celé akumulátory, rafinace kyslíkem přináší úspory energií, chemických látek a kalů s velkým 

podílem arsenu [19]. 

 

6.1.1 Vyhodnocení zpětného odběru baterií v České republice 

 

V zákoně je vyřešena problematika zpětného odběru baterií a akumulátorů č. 185/2001 

Sb. novelou č. 297/2009 Sb., a následně novelou č.154/2010 Sb., byla do zákona uplatněna 

nová směrnice 2006/66/ES. Prováděcím předpisem k zákonu je vyhláška č. 170/2010 Sb. o 

bateriích a akumulátorech. Zásadním zdrojem dat po přijetí nové právní úpravy jsou zprávy 

výrobců, které zasílají na Ministerstvo životního prostředí vždy do 31. března. Rok 2010 je 

prvním, kdy byl použit nový formát hlášení. 
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Procentuálně největší podíl v České republice tvoří automobilové baterie a 

akumulátory, dalším dílem jsou průmyslové baterie. Přesto, že  nejmenším podílem jsou 

přenosné baterie je jim věnováno nejvíce pozornosti, protože je jich největší množství co do 

počtu kusů a s ohledem na jejich velikost a cenu s sebou nesou nemalé riziko, že budou 

součástí komunálního odpadu. 

V následných tabulkách č. 1 až 6. si porovnáme, jak probíhal  odběr baterií 

v uvedených letech. Z nich vyplývá, že v roce 2010 se podařilo zajistit celkem 17,5 % 

zpětného odběru. V roce 2011 byla o 10 % větší úspěšnost zpětného odběru než v roce 

předešlém, konkrétně tedy 27,54 %. Pro rok 2012 byly prvotní cíle stanoveny ve výši 25%, ty 

se ale překonaly a zdařilo se odebrat celkem 29,18 %. V roce 2016 by chtěli zajistit 45% [20].  

 

Tabulka č. 1 : Vyhodnocení zpětného odběru baterií a akumulátorů dle přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 170/2010 Sb., za rok 2010 [20] 

skupina Množství 

výrobků, na 

které se zpětný 

odběr vztahuje 

[t] 

Množství zpětně 

odebraných 

výrobků 

[t] 

Přenosné 

baterie 

3 280,58 525,23 

Průmyslové 

baterie 

 

7 409,53 

 

5 483,63 

Automobilové 

baterie 

 

17 912,36 

 

15 890,22 

 

 

Tabulka č. 2: Způsob nakládání se zpětně odebranými bateriemi nebo akumulátory v roce 

2010 [20] 

skupina Materiálové 

využití 

[%] 

Energetické 

využití 

[%] 

Odstranění 

spalováním 

[%] 

Zůstalo 

skladem 

[%] 

Vývoz 

do EU 

[%] 

Vývoz 

Mimo 

EU 

[%] 

Přenosné 

baterie 

54,98 0,00 3,45 28,79 30,58 0,00 

Průmyslové 

baterie 

99,45 0,00 0,00 1,38 0,38 1,16 

Automobilové 

baterie 

99,55 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 
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Tabulka č. 3 : Vyhodnocení zpětného odběru baterií a akumulátorů dle přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 170/2010 Sb., za rok 2011 [20] 

skupina 

 

Množství 

výrobků, na 

které se zpětný 

odběr vztahuje 

[t] 

Množství zpětně 

odebraných 

výrobků  

[t] 

Přenosné 

baterie 

3 392,87 854,96 

Průmyslové 

baterie 

 

6 448,47 

 

5 534,89 

Automobilové 

baterie 

 

17 084,65 

 

18 524,65 

 

Tabulka č. 4: Způsob nakládání se zpětně odebranými bateriemi nebo akumulátory v roce 

2011 [20] 

skupina Materiálové 

využití  

[%] 

Energetické 

Využití 

 [%] 

Odstranění 

spalováním 

[%] 

Zůstalo 

Skladem 

[%] 

Vývoz 

do EU 

[%] 

Vývoz 

Mimo 

EU 

[%] 

Přenosné 

baterie 

53,96 0,00 1,49 10,94 33,62 0,00 

Průmyslové 

baterie 

95,71 0,00 0,00 0,27 0,37 3,65 

Automobilové 

baterie 

99,61 0,00 0,00 0,15 0,24 0,00 

 

Tabulka č. 5: Vyhodnocení zpětného odběru baterií a akumulátorů dle přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 170/2010 Sb., za rok 2012 [20] 

skupina Množství 

výrobků, na 

které se zpětný 

odběr vztahuje 

[t] 

Množství zpětně 

odebraných 

výrobků [t] 

Přenosné baterie 3 716,39 1 010,42 

Průmyslové 

baterie 

 

7 694,63 

 

4 413,36 

Automobilové 

baterie 

 

20 228,78 

 

17 479,53 
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Tabulka č. 6: Způsob nakládání se zpětně odebranými bateriemi nebo akumulátory v roce 

2012 [20] 

skupina Materiálové 

Využití 

 [%] 

Energetické 

Využití 

 [%] 

Odstranění 

spalováním 

[%] 

Zůstalo 

Skladem 

[%] 

Vývoz 

do EU 

[%] 

Vývoz 

Mimo 

EU 

[%] 

Přenosné 

baterie 

51,80 0,00 1,62 13,73 29,41 3,44 

Průmyslové 

baterie 

93,00 0,00 0,00 2,32 0,00 4,68 

Automobilové 

baterie 

99,32 0,00 0,00 0,01 0,67 0,00 

 

V grafu č. 1 vidíme rostoucí odběr olověných vyřazených autobaterií. Od roku 2007 do 2012 

se těchto akumulátorů získalo třikrát více. 

 

 

Graf č. 1. Vývoj úrovně zpětného odběru v letech 2007 až 2012 [20] 
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6.2. Nikl kadmiové baterie 

 

Tyto akumulátorové baterie patří mezi elektrochemické zdroje elektrické energie, kde 

dochází k přeměně chemické energie v energii elektrickou. Reakci, při které dochází ke 

vzniku elektrického proudu, probíhá podle rovnice: 

2 NiO(OH) + Cd + 2 H2O ↔ 2 Ni(OH)2 + Cd(OH)2  

Baterie se liší nejen velikostí a kapacitními možnostmi, ale liší se i materiálem 

elektrod (nikl-kadmiové, nikl-železné, nikl- zinkové, nikl-metal-hydridové, alkalické). 

Akumulátory nikl- kadmiové  jsou v současné době nejvíce využívány. Ze spotřeby kovů je u 

těchto baterií spotřeba cca 67% kadmia, míra jeho recyklace zpět z nikl-kadmiových 

akumulátorů je 50-60%. Tyto baterie jsou používány jako zdroj energie pro přenosné 

spotřebiče a doba jejich užívání se čím dál tím víc zkracuje, budeme se potýkat s rostoucím 

množstvím tohoto odpadu. Problematickým rysem tohoto akumulátoru je toxicita kadmia, z 

něhož se skládá záporná elektroda a tedy nezbytnost sběru opotřebovaných nikl kadmiových 

baterií [21]. 

Používají se, když zařízení odebírá nárazově vysoký proud, nachází využití např.: jako 

startovací zdroje, zdroj energie pro pohon vozíků, zdroj nouzového osvětlení, v elektrárnách, 

železničních vagonech, přenosných počítačích, mobilních telefonech atd. [22]. 

Nikl-kadmiové baterie se řadí mezi nebezpečné baterie, pokud jde o odstraňování. Pokud se 

uloží na skládky, kadmium se nakonec rozpustí a tato toxická látka by mohla přejít do 

životního prostředí a dostat se tak do potravinového řetězce, přes vodu, atmosféru nebo přes 

zvířata až po lidi, kde by se to mohlo spojovat s řadou onemocnění, hlavně ledvin a plic. 

V těle může kadmium zůstat i několik desetiletí. Proto je zapotřebí, aby se prodloužila 

životnost baterií, anebo se musí recyklovat co nejvíce použitých baterií. Dobré je si uvědomit 

i to, že nabíjecí baterie produkují mnohem méně odpadu, než baterie „jednorázové“, které se 

nabíjet nedají. Přechod na dobíjecí baterie je pro ekologii důležitý [23]. 

Obal nikl- kadmiových akumulátorů bývá železný, výjimečně může být plastový. 

Kladná elektroda je tvořena oxidem nikelnatým a záporná oxidem kademnatým a oxidem 

železitým, elektrolyt je roztok hydroxidu draselného s obsahem nikelnatých a kadmiových 

solí. Na obrázku č. 12 můžeme vidět jeho konstrukci. 

 



19 

 
 

 

 

PROKOPCOVÁ, Jana. Možnosti využití recyklovaných druhů odpadů. Bakalářská práce. 

Vysoká škola báňská-TU Ostrava, 2014 

 

Obrázek č. 12 Složení Nikl-kadmiových akumulátorů [24] 

 

Hlavním cílem pro recyklaci nikl-kadmiových baterií je, aby se nebezpečné látky 

nehromadily na skládkách. Je to ale obtížné, protože spoustu uživatelů neví, že jejich výrobek 

obsahuje takový prvek. Recyklace začíná ruční demontáží baterie. Vznikají přitom 

nebezpečné odpady z nich nejrizikovější jsou kadmiové desky Rozeznávají se dva postupy 

recyklace a to pyrometalurgický a hydrometalurgický [25]. 

Popíšeme si nejdříve pyrometalurgický proces, který se používá ve Švédsku a nazývá 

se Technologie SAB-NIFE A. B. Pro průmyslové akumulátory, které mají otevřené systémy 

(tzn.: klasické uspořádání s elektrolytem, který musíme během práce doplňovat) se nejdříve 

prochází ruční demontáží a zbaví se elektrolytu. Niklové desky se prodají do hutí a kovové 

obaly a kaly s obsahem niklu a kadmia jsou oplachovány kyselinou sírovou a jsou 

recyklovány jako železný šrot. Negativní elektrody jsou pyrometalurgicky zpracovány při 

teplotě 850
o
C  při redukčních podmínkách (zabrání se tím vzniku oxidu kademnatého).  

Kadmium je v plynném stavu a kondenzuje se v chladiči, poté se rafinuje a prodává na výrobu 

kadmiových desek. 

Pro nikl-kadmiové baterie, které mají uzavřené systémy, proces probíhá tak, že se 

vcelku pyrometalurgicky zpracují při teplotě 400- 500
o
C v oxidačním prostředí, během něj se 

rozkládají plastické hmoty, při nichž vznikají plynné zplodiny, které jsou spalovány při 

teplotě 900
o
C. V druhém stupni jsou baterie destilovány v redukčních podmínkách při teplotě 
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850
o
C a kadmium je získáno z plynného stavu kondenzací. Tato technologie zpracovává vedle 

nikl-kadmiových akumulátorů také kaly a filtrační prachy s obsahem kadmia, niklu a kobaltu.  

Druhým způsobem, jak lze tyto baterie recyklovat je hydrometalurgie. Popíšeme si 

proces, který se používá v Holandsku a nazývá se Technologie TNO. Nikl-kadmiové 

akumulátory jsou po rozdrcení a roztřídění podrobeny magnetické separaci. Magnetický 

produkt je promyt kyselinou chlorovodíkovou a tím dochází k rozpuštění zbytků kadmia a lze 

použít jako ocelový šrot. S nemagnetickým produktem se musí díky obsahu kadmia a niklu 

nakládat jako s nebezpečným odpadem, ten je luhován  v kyselině chlorovodíkové při teplotě 

30-60
o
C. Po filtraci je výluh zbaven kadmia extrakcí do organické fáze, z ní je tento prvek 

získáván pomocí zředěné kyseliny chlorovodíkové s roztokem chloridu kademnatého, který je 

podroben elektrolýze, při níž získáme kadmium o čistotě 99,8%. Výluh po extrakci kadmia se 

dále zpracovává přidáním hydroxidu sodného s pH 4 a přídavkem chloridu sodného dojde 

k vysrážení železa ve formě hydroxidu železitého, který se odfiltruje. Výluh po odstranění 

železa se podrobí elektrolýze s cílem získání kovového niklu [26]. 

 

6.3. Další druhy akumulátorů 

 

Nikl- metal hydridový akumulátor je druh jednoho z nejčastějších galvanických 

článků. V porovnání s nikl-kadmiovým akumulátorem má asi dvojnásobnou kapacitu. 

Záporná elektroda je ze speciální kovové slitiny vodíku, která spolu s ním vytváří směs 

hydridů. V ní je obsažen většinou nikl, kobalt, hliník, lanthan, mangan a cer. Kladná elektroda 

je z oxid-hydroxidu niklitého. Elektrolytem je vodný roztok hydroxidu draselného [27]. 

 

Alkalický akumulátor je primárním článkem. V porovnání s nikl- metal hydridovými 

a nikl-kademnatými bateriemi má napětí naprázdno 1,5 V. Je určený pro nenáročné aplikace, 

má dlouhou životnost a kapacita je srovnatelná s běžnými nikl- metal hydridovými 

akumulátory. Napětí, ale nesmí klesnout pod 0,9 V, protože může dojít k trvalému poškození. 

Záporná elektroda je složena ze slisovaných kroužků oxidu manganičitého, které jsou 

nasyceny vodivým grafitem. Kladná elektroda je ze zinku. Oddělovač (separátor) je z netkané 

textilie a celofánu [28]. 

Následující tabulce č. 7 zobrazujeme chemickou analýzu 4 přenosných akumulátorů. 
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Tabulka č. 7 Chemická analýza vybraných baterií [2] 

 Typ baterie 

Prvek alkalická Nikl-kadmiová Lithium-

iontová 

Nikl-metal 

hydridový 

ocel 37 35 22 20 

lithium - - 3 - 

mangan 23 - - 1 

kadmium - 15 - - 

kobalt - - 18 - 

nikl 1 22 - 35 

zinek 11 - - 1 

hliník - - 5 - 

rtuť 0,6 - - - 

jiné kovy - - 11 10 

alkálie 2 2 - 4 

uhlík 2 - 13 - 

plasty 6 10 - 9 

vlhkost 6 5 - 8 

jiné nekovy 14 11 28 8 
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7. Experimentální část 
 

V laboratoři katedry neželezných kovů, rafinace a recyklace, kde jsem prováděla 

experimentální část své bakalářské práce, jsem si z několika mobilních telefonů rozebrala 

jejich přenosné baterie. Na tyto akumulátory se můžeme podívat na obrázku č. 13 a 14. 

Akumulátor jsem zbavila všech částí, až mi zbyl jen obal, v němž byla baterie. V další části za 

dodržení bezpečnostních podmínek v digestoři jsem mechanicky rozebrala tyto baterie. 

Dalším krokem bylo z obalu vyjmout vnitřní část akumulátoru. Jelikož šlo o staré, vyřazené 

baterie, tak to bylo velmi obtížné- vnitřek byl velmi ztuhlý a silně zapáchající u všech typů 

akumulátorů. Tento obsah jsem shromaždovala do Petriho misek a na analytických vahách 

jsem ho zvážila. Vše jsem si pečlivě zapsala a nafotila, abych mohla porovnat výsledky 

v tabulce č. 7 až 9.  

Tabulka č. 7 Váha mobilních telefonů a jejich akumulátorů 

Typ mobilního 

telefonu 

Typ baterie Váha mobilního 

telefonu 

(g) 

Váha baterie 

(g) 

Nokia 3210 Nikl- metal 

hydridová (2,4V) 

154  52,8  

Siemens C 25 Alkalická baterie 133  39,6  

Motorola Nikl- metal 

hydridová (3,6 V) 

113,4  40,4  

Siemens A 35 Alkalická baterie 115,6  38,9  

 

Tabulka č. 8 Hmotnost různých typů baterií 

Typ baterie Váha baterie 
(g) 

Li- polymer (3,6V) 18,4 

Li-Ion (3,7V) 19,2 

Ni-MH (3,6) 39,6 

 

Tabulka č. 9: Mechanicky rozebrané baterie 

Typ 

Baterie 

Váha celé 

baterie 

(g) 

Váha obalu 
baterie 

(g) 

Váha 
vnitřní části 

baterie 
(g) 

Lithium-

iontová 

39 16,9 22,1 

Alkalická 32,4 7,2 25,2 
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Obrázek č. 13 vybrané typy akumulátorů z mobilních telefonů 

 

 

 

Obrázek č. 14 Nikl- metal hydridová baterie v mobilním telefonu 

 

V následujících obrázcích č. 15 a 16 se můžeme přesvědčit o tom, jak vypadá 

alkalická baterie jak ji všichni známe, ale také co se ukrývá pod kovovým obalem. 
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P   

 

Obrázek č. 15 Mobilní telefon s alkalickou baterií a její časti 

 

Obrázek č. 16 Mechanicky rozebraná alkalická baterie 

Následující obrázek č. 17 vyobrazuje obal lithium-iontového článku, který je složen 

z plastu a kovové části.  
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Obrázek č. 17 Nekovové a kovové části Lithium- iontové baterie 

Na obrázku č. 18 vidíme složení vnitřní části baterie. Jeho složení je z hliníkového 

pletiva a plastické katody a měděného pletiva a plastické anody.  

 

 

Obrázek č. 18 Mechanicky rozebraná Lithium- iontová baterie 
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Závěr 

Možnosti zpracování materiálů obsažených ve vyřazených odpadech jsou rozsáhlé. V 

současnosti jsou technologie pokročilé natolik, že většina materiálů je poměrně snadno 

recyklovatelná, navíc úspora surovin a energií je obrovská. Některé z vyřazených materiálů 

jsou řazené jako nebezpečný odpad, proto jeho skládkování je nežádoucí. Jedním z největších 

problémů jsou vysoké pořizovací náklady většiny z technologií pro recyklaci materiálů. Také 

stát by se měl podílet na rozvoji použití technologií recyklace a zpracování odpadů. Oblast 

odpadového hospodářství je stále se rozvíjející odvětví a má pozitivní vliv na vznik nových 

pracovních míst, což je v dnešní době velmi důležité. 

V bakalářské práci jsem se soustředila na legislativu a seznámení se s pojmem odpady 

a recyklace. Dále byla na řadě situace v České republice a porovnání se zahraničními státy. 

Z širokého spektra odpadů jsem se zaměřila na plasty, pneumatiky a odpadní akumulátory. V 

těchto kapitolách jsem popsala, z čeho jsou tyto výrobky složeny. Dále jaké technologické 

procesy a postupy se využívají při jejich recyklaci. Většina z nich se řadí mezi nebezpečný 

odpad a obsahuje látky, které jsou toxické anebo při jejich recyklaci vznikají sloučeniny, které 

mají dopad jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví.  

Experimentální část, která byla provedena v laboratoři Vysoké školy báňské, katedry 

neželezných kovů, rafice a recyklace, je věnována přenosným bateriím, které jsou používány 

v mobilních telefonech. 

Doufám, že v dalších letech se lidé více zaměří na třídění odpadu a jejich recyklaci tím 

pádem by se omezilo jeho skládkování.  

 

 

.  
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