
Ostrava 2011 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

 

INSTITT ENVIRONMENTÁLNÍHO INŢENÝRSTVÍ 

 

 

 

Likvidace a recyklace odpadů z elektrických  

a elektronických zařízení 

Waste dispoal and recycling of wastes from electrical and electronic 

equipment 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

Autor:       Tereza Grabowská 

Vedoucí bakalářské práce:    Ing. Nikolas Mucha, Ph.D.   



 



 



Prohlášení 

Celou bakalářskou práci včetně příloh jsem vypracovala samostatně a uvedla 

všechny pouţité podklady a literaturu. Ve své programové aplikaci jsem pouţila pramenů 

uvedených v bibliografii.  

Byla jsem seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských  

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 

odst. 3).  

Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO.  

Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci  

k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO  

na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše).  

 

 

 

V Ostravě dne 26. 4. 2011     ………………………………… 

         Tereza Grabowská 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu práce, panu Ing. Nikolasi Muchovi, Ph.D.,  

za cenné rady, připomínky a komentáře při zpracování mé bakalářské práce.  

 

 



Anotace: 

Předloţená bakalářská práce se zaměřuje na likvidaci a recyklaci OEEZ. V jednotlivých 

kapitolách jsou popsána tato zařízení, jejich vlastnosti a charakteristika, platná legislativa 

pro nakládání s elektrozařízením. V dalších kapitolách je pak popsán elektroodpad a jeho 

sloţení, vybrané způsoby likvidace tohoto odpadu a to včetně firem, které se zpracováním 

zabývají. V závěru práce je pak uveden projekt na podporu recyklace OEEZ a vyhodnocení 

dotazníkového šetření na téma elektroodpadu. 
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Summary: 

This bachelor thesis is focuses on the disposal and recycling of WEEE. The individual 

chapters are describing these devices, their properties and characteristics, valid legislation 

on waste electrical and electronic equipment. The following chapters describe the 

composition and electronic scrap, chosen methods of waste disposal, including companies 

that are engaged in processing. The conclusion is then given a project to promote recycling 

of WEEE and the evaluation questionnaire on the topic of electronic waste.. 
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1 ÚVOD 

Elektrozařízení jsou nedílnou součástí všech domácností, firem, průmyslu  

i lékařství. Setkáváme se s nimi zkrátka na kaţdém rohu. Vyrábí se stále více nových 

zařízení, které jsou stále levnější a pro mnohé dostupnější, ale bohuţel také klesá jejich 

ţivotnost, coţ vede k neustále se zvětšujícímu mnoţství elektroodpadu, který je nejrychleji 

rostoucím odpadem na světě. Důvodem zvyšování tohoto odpadu je především i dnešní 

doba, kdy se lidé zbavují funkčního a pouţitelného zařízení a to jen proto, aby si koupili 

stejné zařízení, avšak nové, které je vybaveno novými funkcemi. 

Důleţitou otázkou je především jakým způsobem se tohoto odpadu zbavit. Stále 

je mnoho lidí, kteří si nevědí rady, co s vyřazenými elektrospotřebiči, kam je odevzdat,  

a to i přes čím dál větší informovanost. Zvyšuje se počet sběrných míst v obcích, zavádí se 

kontejnery, e-domky a e-boxy, ale přesto je pro mnohé jednodušším způsobem odloţení 

tohoto zařízení k popelnici, vhozením mezi komunální odpad a v horším případě i zaloţení 

černé skládky. Tím, ţe odpad končí na skládkách, nepoškozujeme pouze ţivotní prostředí, 

ale přicházíme také o cenné suroviny, kterými jsou ušlechtilé kovy. Ţe stará televize  

má 80 % svého sloţení dále vyuţitelné ví jen málokdo. 

Cílem mé bakalářské práce je shrnout, co elektrozařízení je a jaké má sloţení. 

V jednotlivých kapitolách jsou zahrnuty informace týkající se legislativy, která  

je z hlediska elektroodpadu velmi rozsáhlá. Představeny jsou metody recyklace a likvidace 

a specializované společnosti oprávněné k nakládání s těmito odpady, které likvidaci 

zajišťují. V závěru bakalářské práce je uveden projekt na podporu recyklace elektroodpadu 

a vyhodnocení dotazníku, který je na tuto problematiku zaměřen. 
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2 ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Elektrická a elektronická zařízení jsou vybraným druhem odpadu dle zákona  

o odpadech. Výrobci, prodejci, distributoři elektrozařízení, ale také zpracovatelé 

elektroodpadu, mají v této oblasti mnoho povinností dané zákonem. Elektroodpad se řadí 

mezi nejrychleji rostoucí druh odpadu, a proto je velmi důleţitá osvěta mezi lidmi 

zaměřená nejen na recyklaci těchto odpadů, na to, jak mají tento odpad třídit a hlavně, kde 

jej odevzdávat.  

Elektrozařízení můţeme rozdělit dle následujících kritérií: 6  

Podle původu: 

 domácí elektrospotřebiče a elektronika 

 průmyslové zařízení a sluţby 

Podle vyuţití

 zdroje energie 

 zdroje světla 

 zábavní elektronika 

 telekomunikační 

 lékařská technika 

 přístroje z domácnosti 

Podle pouţitelnosti: 

 televizní přijímače 

 ostatní domácí elektronika – radiopřijímače, zesilovače, záznam zvuku a -obrazu, 

 zařízení pro jejich reprodukci 

 domácí elektrospotřebiče pro ohřev a chlazení, mytí, praní a sušení, vysavače, el. 

 hračky 

 zdroje světla domácí a průmyslové, ţárovky, zářivky, výbojky 

 kancelářská technika – PC, monitory, tiskárny, telefony, kopírky, kalkulačky, 

 kancelářská zařízení atd. 

 ochranná a zabezpečovací zařízení, snímače, identifikátory, čidla, hodiny, 

 programovací zařízení, záznamová zařízení 

 lékařská a laboratorní zařízení, ultrazvuk, rentgeny, analyzátory atd. 

 velká průmyslová zařízení informační a spojovací techniky, regulační zařízení, 
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 klimatizace, elektromotory 

 silnoproudá zařízení, transformátory, rozvody 

 zdroje elektrické energie, baterie, akumulátory, nouzové zdroje stejnosměrné  

a střídavé atd. 

Na obrázku níţe je znázorněn cyklus elektrozařízení od jeho výroby, přes způsob 

nakládání s nimi, aţ po recyklaci a likvidaci a následné vyuţití k výrobě nových zařízení. 

Obrázek. č. 1: Cyklus elektrozařízení 10  

Skupiny elektrozařízení rozdělujeme dle vyhlášky č. 352/2005 Sb. o nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady na: 5  

1. Velké domácí spotřebiče 

2. Malé domácí spotřebiče 

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 

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 
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3 LEGISLATIVA 

Nejdůleţitějším právním předpisem v oblasti odpadového hospodářství, nakládání 

s odpady, je zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Vymezuje pravidla pro předcházení 

vzniku odpadů a nakládání s nimi při dodrţení ochrany lidského zdraví, ochrany ţivotního 

prostředí a trvale udrţitelného rozvoje. Upravuje také práva a povinnosti právnických  

a fyzických osob při nakládáním s odpady a působnost orgánů veřejné správy 

v odpadovém hospodářství.  

Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, včetně odpadů z těţební činnosti, 

nepouţitelné léčiva či návykové látky a s vedlejšími produkty ţivočišného původu. 

Výjimkou jsou odpadní vody, odpadů drahých kovů, radioaktivní odpady, mrtvá těla zvířat 

(která neuhynula poráţkou nebo byla usmrcená za účelem vymícení nákazy), exkrementy, 

slámy a jiné látky pocházející ze zemědělské výroby či lesnictví, emisní látky 

znečišťujících ovzduší, odpadů plastických trhavin, výbušnin a munice, sedimenty 

z povrchových vod a zeminy vytěţené ze stavební činnosti. 1  

Musí být dodrţena hierarchie způsobu nakládání s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů 

b) opětovné pouţití 

c) recyklace odpadů 

d) jiné vyuţití odpadů, např. energetické 

e) odstranění odpadů 

3.1 Základní pojmy 

 Odpad – zákon tento pojem definuje jako kaţdou movitou věc, které se osoba 

zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit a náleţí do některé ze skupin 

odpadů z přílohy č. 1 zákona 

 Odpadové hospodářství (anglicky waste management) – činnost, která je zaměřená 

na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a péči o místo, kde jsou 

odpady trvale uloţeny a následná kontrola těchto činností 

 Elektrické a elektronické zařízení – zařízení, jehoţ funkce závisí na elektrickém 

proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření 

elektrického proudu a elektromagnetického pole, které patří do některé ze skupin 

z přílohy č. 7 tohoto zákona a je určeno pro pouţití při napětí nepřesahující  
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1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení 

určených pro obranu státu 

 Výrobcem elektrozařízení – právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, 

která bez ohledu na způsobu prodeje vyrábí a prodává elektrozařízení pod vlastní 

značkou, prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobené jiným 

dodavatelem, či dováţí elektrozařízení do ČR nebo jej v ČR uvádí na trh 

 Elektrozařízení z domácností – elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým 

charakterem a mnoţstvím jemu podobný elektroodpad od právnických a fyzických 

osob oprávněných k podnikání 

 Zpětný odběr elektrozařízení – odebírání pouţitých elektrozařízení z domácností  

od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném 

 Opětovným pouţitím elektrozařízení – pouţití zpětně odebraného nebo odděleně 

sebraného elektrozařízení nebo jeho komponentů bez jejich dalšího přepracování  

ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny 

 Elektroodpad – elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně konstrukčních  

a spotřebních dílů, které jsou součástí zařízení 

 Zpracování elektroodpadu – operace prováděná po převzetí elektroodpadu  

ke zpracování za účelem dekontaminace, demontáţe, drcení, vyuţití nebo přípravy 

na odstranění 1  

Ve vyhlášce č. 352/2005 Sb. jsou vymezeny rovněţ důleţité pojmy, kterými jsou 

historické zařízení a historický elektroodpad, a které jsou pro účely této vyhlášky 

definovány: 

 historická elektrozařízení jsou zařízení pocházející z domácností, uvedené  

na trh do dne 13. srpna 2005, které je určeno ke zpětnému odběru 

 historickým elektroodpadem jsou elektrozařízení nepocházející z domácností, 

uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které se stalo odpadem dle §3 zákona 

3.2 Vybraný odpad a zařízení dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Elektrická a elektronická zařízení jsou pro účely tohoto zákona vybranými 

zařízeními, spolu s bateriemi a akumulátory. Čtvrtá část zákona, hlava II, díl 8 a §37f-§37o 

stanovuje povinnosti výrobcům, posledním prodejcům a distributorům zařízení, které 
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padají do skupin uvedených v příloze č. 7 tohoto zákona a také povinnosti zpracovatelům 

EEZ, která se stala odpadem. 1  

Výrobce elektrozařízení musí plnit povinnosti pro oddělený sběr, zpětný odběr, 

zpracování, vyuţití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu samostatně, společně 

s jiným výrobcem na základě smlouvy či přenesením těchto povinností na jinou, 

právnickou osobu. Na základě těchto povinností musí zpracovávat roční zprávu o jejich 

plnění a zasílat ji ministerstvu do 31. března. 

Dle §37i zákona musí výrobci elektrozařízení podat návrh na zapsání do Seznamu 

výrobců, který vede MŢP ČR a je zveřejněn na webu ministerstva.  Ve vyhlášce  

č. 352/2005 Sb. je uvedena povinnost označit elektrozařízení grafickým symbolem 

z důvodu zpětného odběru, ţe je patrná nutnost odděleného sběru, kterým  

je pojízdná přeškrtnutá nádoba na odpad. 

Obrázek č. 2: Grafický symbol přeškrtnuté popelnice 25  

Důleţitou povinností u elektrozařízení skupin 1 aţ 7 a 10 je zajištění, ţe nesmí 

obsahovat olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB)  

a polybromované difenylétery (PBDE) a při jejich výrobě dbát na demontáţi a vyuţití jeho 

částí. Tuto povinnost uloţila Evropská směrnice 2002/95/EC o omezení pouţívání určitých 

nebezpečných látek v elektrozařízení členským státům EU od 1. 7. 2006. Koncentrace 

nesmí přesáhnout maximální hodnoty 0,1% hm., u kadmia 0,01% hm. 7  

Zákonem jsou stanoveny podmínky a cíle, kterými se musí řídit zpracovatelé 

elektroodpadu, viz tabulka č. 1.  

Tabulka č. 1: Procenta vyuţití elektroodpadu dle §37m zákona, z přílohy č. 7 1  

Skupina elektrozařízení Vyuţití v % Opětovné pouţití  

a materiálové vyuţití v % 

1 a 10 80 75 

3 a 4 75 65 

2, 5, 6, 7 a 9 70 50 

Výbojky a zářivky 80 - 
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3.3 Katalog odpadů 

Katalog odpadů umoţňuje řádný způsob evidence a snadné roztřídění odpadu.  

Je vydán Ministerstvem ţivotního prostředí ČR (dále jen „MŢP ČR“) formou vyhlášky  

č. 381/2001 Sb., změna vyhlášky č. 374/2008 Sb., která nabyla účinnosti 1. listopadu 2008. 

Všichni původci mají povinnost odpady dle tohoto katalogu zařazovat. Zařazujeme  

je zpravidla dle odvětví, oboru, kde odpad vzniká, a vţdy volíme konkrétní druh odpadů 

před obecným. Pokud nelze odpad jednoznačně zařadit, rozhodne o jeho zařazení na návrh 

Okresního úřadu MŢP ČR. 3  

Odpady se zařazují pod šestimístná katalogová čísla a člení se do 20 skupin, 

podskupin a konkrétní druh odpadů. Elektroodpad má v tomto katalogu své místo  

ve skupině 16, kterými jsou odpady v tomto katalogu jinak neurčené a konkrétně 

podskupiny 16 02, viz níţe tabulka č. 2. 4  

Tabulka č. 2: Skupina odpadů dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb 4 . 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené  

16 02  Odpady z elektrických a elektronických zařízení 1)  

16 02 09*  Transformátory a kondenzátory obsahující PCB  

16 02 10*  Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená 

pod čísly 16 02 09  

16 02 11*  Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, 

hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)  

16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest  

16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné sloţky neuvedená pod čísly  

16 02 09 aţ 16 02 12  2) 

16 02 14  Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 aţ 16 02 13 

16 02 15*  Nebezpečné sloţky odstraněné z vyřazených zařízení 

16 02 16  Jiné sloţky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15  

20 01 Sloţky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 

06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 (2) 

1) Pro účely tohoto Katalogu odpadů je PCB definován v § 26 zákona 

2) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory  

a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo  

z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.  

   *- označení nebezpečného odpadu 
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3.4 Plán odpadového hospodářství 

Plán odpadového hospodářství (dále jen „POH“) je zpracováván za účelem 

vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládáním s nimi. POH zpracovává 

ministerstvo, kraje v samostatné působnosti a původci odpadů. Původci odpadů mají tuto 

povinnost, pokud produkují ročně více neţ deset tun nebezpečného odpadu nebo více neţ 

tisíc tun ostatního odpadu. 

 

Cílem POH je sniţování mnoţství odpadu ukládaného na skládky. V souvislosti  

se zavedením zpětného odběru elektrozařízení má Česká republika povinnost, stejně jako 

ostatní členské země Evropské unie, sebrat minimálně 4 kg elektroodpadu na osobu. 

Tuto povinnost Česká republika úspěšně plní.  

Dalšími cíly POH jsou: 

 dosáhnout u velkých domácích spotřebičů a automatických výdejních stojanů 

vyuţití minimálně 80 % průměrné hmotnosti pouţitého spotřebiče a opětovně 

pouţít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 75 % 

průměrné hmotnosti spotřebiče. 

 U zařízení informační technologie a komunikačních a spotřebitelských zařízení 

dosáhnout vyuţití minimálně 75 % průměrné hmotnosti pouţitého spotřebiče  

a opětovně pouţít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu 

minimálně 65 % průměrné hmotnosti spotřebiče. 

 U malých domácích spotřebičů, osvětlovacích zařízení, elektrických  

a elektronických nástrojů, hraček a přístrojů pro monitorování a regulaci vyuţití 

dosáhnout minimálně 70 % průměrné hmotnosti pouţitého spotřebiče a opětovně 

pouţít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 50 % 

průměrné hmotnosti pouţitého spotřebiče. 

 dosáhnout opětovného pouţití nebo recyklace materiálů, látek a součástí z výbojek 

v rozsahu minimálně 80 % hmotnosti pouţitého spotřebiče. 42  
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4 ELEKTROODPAD 

Elektroodpad je směsí různých kovů, spojenou či pokrytou jinými materiály, např. 

sklem, keramikou či plasty. Elektroodpadem jsou vyslouţilá elektrozařízení, která fungují 

pod elektrickým proudem nebo na baterky. Elektroodpadem ale nejsou CD, DVD, kazety, 

diskety, VHS, rtuťové teploměry, plynový hořák s elektrickým ovládáním, benzínové 

sekačky ani lékařské přístroje, které jsou infikované nebo implantované. 27  

Průměrné sloţení nelze jednoznačně určit, neboť technologie jsou stále novější  

a materiály k výrobě se častěji obměňují. Mnoţství tohoto odpadu se kaţdoročně 

celosvětově zvyšuje o 3-5 %.  26  

V ČR je vyřazeno cca 7 kg/obyvatele/rok EEZ, zahrnující převáţně audio-video 

technika 2 kg/obyvatele/rok, domácí a podobné přístroje 4,4 kg/obyvatele/rok a výpočetní 

technika 0,6 kg/obyvatele/rok. V absolutních číslech je to například přibliţně 340 000 

televizorů, zhruba 300 000 chladniček a mrazniček a přes 1 milion mobilních telefonů. 

Celková spotřeba výbojových světelných zdrojů v ČR je odhadována na 8 mil. kusů za rok, 

coţ je přibliţně 1 120 tun. 43  

Ukládá se na specializovaná místa. V první řadě jsou to sběrné dvory, jejichţ počet 

se neustále zvyšuje. Zvyšuje se také počet speciálních červených kontejnerů, do kterých se 

vhazuje drobné elektrozařízení-kalkulačky, rádia, discmany, telefony, elektronické hračky  

i baterie a akumulátory. Nepatří však do nich monitory, zářivky, ledničky, pračky apod. 

4.1 Sloţení elektroodpadu 

Elektronický odpad je sloţen hlavně z plastů (30%), kovy (40%) a ţáruvzdorných 

oxidů (30%), kterými jsou křemík, Al2O3 a oxidy alkalických zemin. Nejčastější podíl 

kovů, jsou kovy základní, kterými jsou Cu (20%), Fe (8%), Ni (2%),  

Sn (4%), Pb (2%), Al (2%) a Zn (1%) a cca 1% tvoří ušlechtilé kovy. Zpětný odběr 

elektrozařízení má za cíl především získat zpět tyto drahé, i méně drahé kovy. 8  
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Obrázek č. 3: Sloţení elektroodpadu 

 

Obrázek č. 4: Sloţení plastů v elektroodpadu 

Toto sloţení závisí zejména na druhu výrobků, zemi původu, výrobci a roku výroby, 

velikosti těchto zařízení a pouţitých analytických metodách. V tabulce č. 3 je uvedeno 

materiálové sloţení z hlediska globálního. 8  

Tabulka č. 3: Materiálové sloţení vybraných zařízení 8  

Elektronická 

jednotka 

Ţelezo 

a jeho 

slitiny 

Neţelezné 

kovy 

Plasty Sklo Elektro 

součástky 

Ostatní 

Elektronika (hm. %) 

Osobní počítače 32 18 23 15 12 - 

Televizní 

přijímače 

9,9 3 9,5 56,9 8 12,7 

Sluchátka 23,8 23,8 42,9 - 7,1 2,4 

Videorekordéry 50 12,6 22,6 - 7,2 7,6 

Automatické 

pračky 

67,3 2,8 7 1,1 14,3 7,5 

Mikrovlnné 

trouby 

71,3 7,8 3,8 7 6,7 3,4 

Ţehličky 20,6 27,2 36 - 16,2 - 

El. Holicí strojky 6,1 9,1 39,4 - 45,4 - 
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Elektrozařízení obsahují také řadu toxických látek, proto je třeba zvýšit pozornost při jejich 

nakládání a zpracování. Mezi tyto zařízení patří: 9  

 Kondenzátory s obsahem PCB 

 Baterie (olověné, lithiové, rtuťové, nikl-kadmiové) 

 Desky s tištěnými spoji, vybavené součástkami s obsahem škodlivých látek 

 Skleněný odpad z obrazovek a další olovnatá skla 

 Fyzikálně inertní skla podobná obrazovkám 

 Výbojky, fluorescenční elektronky, zářivky a ţárovky s obsahem rtuti ve formě 

odpadního skla a střepů nebo ve fyzikálně inertní formě 

 Součástky obsahující rtuť (rtuťové spínače) 

 Elektrická a elektronická zařízení a součástky s ekologicky významným mnoţstvím 

škodlivých látek (chladící oleje, chladící a klimatizační zařízení nebo chladicí 

systémy s obsahem toxických látek jako chlor-fluor uhlovodíky aj.) 

 Karbonizované kabely, elektrický a elektronický šrot určený k drcení 

Sloţky elektroodpadu, které jsou v centru zájmu, můţeme rozdělit do čtyř skupin. 11  

 Ţelezný šrot – zde můţeme zařadit šrot získaný z vařičů či sporáků a praček. Také 

ledničky, ze kterých jsou předně odstraněny skleníkové plyny a těsnící pěny 

 Neţelezné kovy – běţné kovy získávané z elektroodpadu zpět, kterými jsou měď, 

cín a hliník 

 Ušlechtilé kovy – zlato, stříbro a platinu 

 Toxické kovy a sloţky – jedná se především o rtuť, která je obsaţena ve výbojkách, 

olovo obsaţené v obrazovkách počítačů, kadmium v bateriích a také samozhašecí 

přísady v plastech 

Nutné je se soustředit na ochranu ţivotní prostředí, pro které jsou nebezpečné 

zejména sloţky kadmium, olovo, rtuť či chrom. Právě z tohoto důvodu uloţila Evropská 

směrnice 2002/95/EC povinnost omezení těchto sloţek v elektrozařízení. Mezi látky, které 

jsou nebezpečné ţivotnímu prostředí, patří také selen, antimon, arzen a berylium. 
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5 MOŢNOSTI ZPRACOVÁNÍ OEEZ 

Recyklací se rozumí zpracování materiálu, který jiţ byl pouţit (odpad) a získat 

z něj nový výrobek. Odpad tedy po procesu recyklace můţe slouţit jako druhotná surovina, 

např. textil. Tento způsob nakládání s odpady je nejekologičtějším a moderním způsobem 

sniţování objemu odpadů. Omezuje se znečišťování ovzduší vlivem spalování odpadů  

a znečištění vody ze skládkování. 11  

Formou recyklace je také zachránění sloţek z produktů kvůli jejich hodnotě (např. 

zlato) nebo kvůli svým nebezpečným vlastnostem, např. odstranění a opětovné pouţití rtuti 

v různých produktech. 11  

Výhodou recyklace jsou niţší náklady na likvidaci odpadů a druhotné suroviny. 

Značná je především úspora energie při výrobě nových materiálů 12 . Aby mohly být 

odpady recyklovány a znovu tak vyuţity, je nutný jejich zpětný odběr, sběr odpadů  

na místech k tomu určených, aby je bylo moţné odvést do firem, které odpad recyklují.  

I přes čím dál větší osvětu, jak nakládat s odpady, kde je odevzdávat a jak třídit, stále končí 

některé druhy elektroodpadu mezi komunálním odpadem. Tímto způsobem chování 

přicházíme zejména z elektroodpadů o důleţité sloţky, které mají zpětné vyuţití,  

o ušlechtilé kovy, kterými jsou zlato, platina aj. a dochází ke kontaminaci prostředí vlivem 

uvolňujících se nebezpečných sloţek do půdy. Z komunálního odpadu, který je odvezen  

do provozoven svozových firem, je elektroodpad dodatečně vytříděn a předán na místo 

k tomu určené. Avšak z odpadu, který je odvezen popelářským autem rovnou na skládku, 

se jiţ elektroodpad nevytřídí. 

5.1 Recyklační pochody 

 

Recyklační pochod zahrnuje určité kroky, kterými se musí řídit, konkrétně se jedná o: 

1. Zhodnocení z hlediska materiálu 

 Obchodní partner posoudí zbytkové hodnoty, které jsou zvláště důleţité pro 

odhad ekonomického přínosu při recyklaci 

 Zhodnocení zpracovateli elektroodpadu vzhledem k nejlepšímu moţnému 

způsobu zpracování 
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2. Přidaná hodnota 

 Znovuvyuţití a prodej zboţí třetí osobě 

 Rekonstrukce, modernizace zboţí za účelem prodeje třetí straně 

3. Předběţné zpracování 

 Rozebrání jednotlivých částí pro zpětné pouţití 

 Rozebrání za účelem recyklace nebo odstranění škodlivých či významných 

sloţek 

 Zpracování drcením, mletím, granulací, stříháním, paketováním, briketací, 

kryogenními metodami 

 Oddělení ţelezných a neţelezných částí, ušlechtilých kovů, plastů apod. 

4. Recyklace kovů 

 Tavení ţeleza 

 Rafinace neţelezných kovů 

5. Zpracování (zneškodnění) 

 Recyklace a zneškodnění nebezpečných sloţek 

6. Deponace 

 Uloţení nebezpečných sloţek a nerecyklovatelného zbytku z elektroodpadu 

8  

5.2 Metody zpracování elektroodpadu  

Jednotlivé metody zpracování elektroodpadu můţeme rozdělit následovně: 

 mechanické metody 

 pyrometalurgické metody 

 hydrometalurgické metody 

 elektrochemické metody 

 biotechnologické metody 

5.2.1 Mechanické metody 

Technologie, které jsou vyuţívány při mechanických metodách: 

 ruční demontáţ 



Tereza Grabowská – Likvidace a recyklace OEEZ 

2011  14 

 

 drcení, mletí, třídění 

 separace jednotlivých sloţek 

 rafinace 

Mechanickým metodám předchází ruční nebo částečná demontáţ EEZ, které jsou 

odpadem. Příkladem jsou např. vyřazené televizory či PC. Z těchto odpadů je nutno ručně 

demontovat jejich části, které jsou poté od zpracovatelů vykupovány společnostmi a ty 

z nich těţí drahé kovy a ostatní poţadující sloţky. Mezi tyto části patří mimo jiné cívky, 

motory, kabely, baterie, kondenzátory s obsahem PCB, harddisky, PC mechaniky a desky 

plošných spojů. Ruční demontáţ je hlavní operací např. při odstraňování obrazovek 

z monitorů. 

Mechanická demontáţ 

K mechanické demontáţi se vyuţívají drtiče, mlýny a třídiče, které se liší zejména 

kapacitně a hrubostí frakce. Na kapacitě daného zařízení je závislé především mnoţství 

zpracovávaného ţelezného šrotu. 

Separace jednotlivých sloţek 

K separaci jednotlivých sloţek, kterými mohou být plasty a kovy, jsou vyuţívány 

následující technologie: 

 kryogenní technologie pouţívané k rozdruţování a separaci různých kovů 

 ohřev pro získání nízkotavitelných kovů obsaţených kupříkladu v pájce 

 magnetická separace pro oddělení kovů od plastů 

 separace vzduchem pro oddělení plastů od kovů 

 těţkosuspenzní rozdruţování, rozdělení různých kovů podle jejich hustoty 

 elektromagnetická separace různých neţelezných kovů 

Směsi rozdrceného materiálu jsou děleny na jednotlivé frakce zařízeními v závislosti  

na konečném odběrateli nebo zpracovateli a poţadované ceně. 
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Rafinace 

Neţádoucí nečistoty z finálních produktů jsou odstraňovány pomocí klasických rafinačních 

technologií.  

Výhodou mechanických metod jsou z hlediska ruční demontáţe především pracovní místa 

pro lidi se sníţenou pracovní schopností, neboť ji provádí většinou lidé z chráněných dílen. 

Nevýhodou metod drcení, mletí a třídění můţe být nenaplnění kapacity zařízení, které by 

tak nebylo na 100 % vyuţito. 8  

Na obrázku níţe je obecné schéma postupu recyklace. Vyřazené zařízení je  

po přijmutí od přepravce demontováno, tříděno a drceno, a získané materiály se dále 

vyuţívají pro výrobu nových výrobků či mají energetické vyuţití. Nevyuţitý odpad putuje  

na skládku nebo se spaluje ve spalovnách 

 

Obrázek č. 5 Obecné schéma recyklační linky 27  

5.2.2 Pyrometalurgické metody 

Tyto metody vyuţívají procesů pyrolýzy, tavení v plazmové, obloukové nebo 

šachtové peci, struskování, spékání a reakcí s plynnou fází za vysokých teplot. Obsahuje-li 

materiál plastické hmoty či jiné organické sloţky, odstraníme je jejich spálením v tavenině 

kovů nebo v peci. Toto je nejběţnější způsob jejich odstranění.  
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Elektrotechnické součástky jako jsou konektory, tištěné spoje nebo integrované 

obvody se mísí v peci s roztaveným olovem. Plasty vyhoří, ţelezo a část barevných kovů 

plavou na povrchu taveniny a odtud se stahují. Do roztaveného olova přechází většina 

ušlechtilých kovů. Tavenina se následně prohání vzduchem, většina olova a obecných 

kovů se zoxiduje a odstraní jako struska. Zbylá část olova obohacená o drahé kovy  

se podrobí rafinaci. 13  

Výhodou těchto tavících dějů je schopnost zpracovat všechny druhy elektroodpadu. 

Nevýhodou je poněkud špatná ekologická šetrnost, neboť vzniká struska s obsahem 

těţkých kovů a odplyny z hoření plastů.  

Dalším způsobem recyklace elektroodpadu  je jeho termické spálení v pyrolýzním 

bubnu (rotační peci). Šnekovým podavačem se rozmělněné komponenty dávkují do pece 

spolu s koksem. Čištění plynu se provádí ve Venturiho pračkách pomocí s přídavkem 

vápenného mléka. Pevné produkty procesu jsou sloţeny ze směsi ţeleza, neţelezných 

kovů, skelných vláken s koksem a keramiky. 13  

5.2.3 Hydrometalurgické metody 

Hlavní technologií je louţení roztříděného materiálu vhodným vyluhovacím 

činidlem. Získané výluhy jsou zpracovány na kov postupy, tj. elektrolýzou výluhu, 

cementací, precipitací, destilačním sráţením, krystalizací, tlakovou redukcí, chemickým 

sráţením či absorpcí a iontovou výměnou. 

Výhodou je moţnost zpracovávat chudé i bohaté materiály na obsah kovů (od g/t aţ 

do 10kg/t). Procesy probíhají za nízkých teplot. Hydrometalurgickými metodami získáme 

větší výtěţnost ušlechtilých kovů, na rozdíl od pyrometalurgických metod. Velmi 

podstatnou výhodou jsou niţší provozní náklady a spotřeba energie a hlavně lepší moţnost 

ochrany ţivotního prostředí. 

Mezi nevýhody metody řadíme především nízkou ţivotnost zařízení vlivem 

pouţívání agresivních chemikálií. Ke svému chodu vyuţívá drahé konstrukční materiály, 

kterými jsou titan, sklo a antikorozní ocel. Vznikají silně zasolené odpadní vody s obsahem 

Cl
-
, NO3

-
, SO4

2-
 a do okolního prostředí unikají látky NOx a SO2. Velké objemy louţících 
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činidel. A podstatnou nevýhodou je také neschopnost okamţitě reagovat na změnu sloţení 

zpracovávaného materiálu. 8,13  

5.3 Vybrané druhy odpadů 

V této kapitole jsou popsány vybrané druhy odpadů, kterými jsou TV monitory, 

světelné zdroje, zařízení obsahující freony a mobilní telefony. Tyto druhy odpadů jsou 

velmi rozšířené a jejich mnoţství je nepřeberné. Jen v roce 2010 se ve světě prodalo 

celkem 1,4 miliardy mobilních telefonů a kaţdý rok se zrecykluje 20 milionů chladniček 

jen v zemích EU. Jejich sloţení je ţivotnímu prostředí nebezpečné a také obsahují sloţky 

zpětně vyuţitelné. 

Televizory 

Televizory jsou velmi rozšířené a mnoţství odpadů je vysoké. Tento druh odpadu 

se likviduje demontáţí jeho jednotlivých částí, na kterou jsou zapotřebí ruční nástroje. 

Obsahují mnoho drahých kovů, které chemickými metodami získávají zpět další 

zpracovatelé a zejména nebezpečnou vrstvu luminoforu.   

Televizor je po odejmutí zadního krytu vloţen do ofukovací kabiny, kde je prostor 

zbaven prachu. Po demontáţi a roztřídění jednotlivých částí, kterými jsou vychylovací 

cívky, prýţové prvky apod., je na řadě úprava obrazovky. Obrazovka je upevněna na stroj, 

který je vybaven diamantovým kotoučem, a rozřízne ji na dvě části. Po dokončení práce 

získáme dva druhy skla. Konusové sklo (čisté) a čelní sklo, které je nebezpečným 

odpadem, neboť obsahuje vrstvu luminoforu. Prášková vrstva se odstraní pouhým vysátím 

pomocí vysavače a hliník, který je na okrajové části skla, se zlikviduje pouţitím brusky. 

V této chvíli jiţ není tento odpad odpadem nebezpečným. Obrazovka nesmí být ţádným 

způsobem zdemolována, neboť by se jiţ nedala do stroje upevnit.  

Zpracovatelé tohoto odpadu jsou např. OZO Ostrava s r.o. a Steelmet s r.o., jejichţ 

profil je uveden v kapitole 5. 
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Obrázek č. 6: Demontáţní stroj obrazovek v OZO Ostrava foto autor  

 

Výbojkové světelné zdroje 

Mezi světelné zdroje řadíme zářivky a výbojky. Jedná se o skleněnou trubici nebo 

baňku, která je opatřena elektrodami a ty slouţí k vedení elektrického proudu do zředěného 

prostředí, které je tvořeno vzácnými plyny nebo kovovými parami. 

Světelné zdroje řadíme mezi nebezpečné odpady, které obsahují nebezpečné 

sloţky, zejména rtuť a kovy. Odloţením tohoto odpadu spolu se směsným odpadem, který 

skončí na skládce, se nebezpečné sloţky dostávají do půdy. Kontaminovaná půda zase 

kontaminuje vše ţivé, obsaţené v půdě.   

Zářivka je světelný zdroj, který vyuţívá k přeměně elektrické energie na světelnou 

energii záření výboje v parách rtuti o nízkém tlaku a je vhodným luminoforem převáděno 

na viditelné světlo. Je to dlouhá trubice, na obou koncích zatavena a opatřena 

elektrodovým systémem. Stěny jsou pokryty vrstvou luminoforu. Jsou nejrozšířenějším 

typem výbojkových světelných zdrojů. Na rozdíl od zahraničních zářivek se v našich 

zářivkách nevyuţívá kovová Hg, ale sloučenina Hg s Ti, nanesená na ocelovém krouţku 

(gemedis krouţek). 17  
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Obrázek č. 7 Zářivka 19,20  

Výbojky dělíme na nízkotlaké (rtuťové, sodíkové) a vysokotlaké (sodíkové, 

rtuťové, halogenidové,…). Baňka rtuťové výbojky je opatřena vrstvou luminoforu  

a naplněna směsí argonu a dusíku. V trubici sodíkové výbojky, která je tvořena 

z průhledného korundu, jsou umístěny dvě elektrody, mezi kterými hoří výboj. 

 

Obrázek č. 8 Xenonová výbojka 18,20  

Hlavními sloţkami výbojkových světelných zdrojů jsou: 

 Kovové podíly a izolace (1-2- hm. %), především Fe, Al, W 

 Sklo (více neţ 90 hm. %), které můţe být vyuţito k opětovné výrobě nových VZP 

 Luminofor – standardně vyuţívány halogenfosforečnany. Od 70. let jsou pouţívány 

luminofory na bázi oxidu ytria a hlinitanů. 

 Rtuť – obsah rtuti se rapidně sníţil z cca 300 mg na 5-7 mg. 17  

Zpracovatelem tohoto odpadu je např. společnost EKO-VUK s r.o., jejichţ profil  

a technologické postupy jsou uvedeny v kapitole 5. 
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Zařízení obsahující freony 

Freony jsou organické sloučeniny, které nejsou vytvořeny přírodními procesy. Mají 

narkotické účinky a mohou poškodit nervový systém a dráţdit sliznici a kůţi. Mají 

negativní vliv na ozónovou vrstvu. Uvolňující se chlór v ozónové vrstvě zamezuje vzniku 

ozónu a zvýší se tak pronikání UV záření na povrch Země. To můţe způsobit zejména 

zvýšený výskyt rakoviny kůţe, v extrémních případech mohou způsobit i smrt. 17  

Tyto sloučeniny se pouţívají v chladicích zařízeních, klimatizacích a sprejích. 

V současnosti je výroba a pouţívání chlorofluorouhlovodíků zakázána. Ve starých 

spotřebičích jsou tyto látky stále obsaţeny. Ze zpracování vyřazených starých chladících 

zařízení, sprejů apod., také pochází emise. 28    

Vstupním materiálem je lednička, produktem jsou různé kovy, rtuťové přepínače, plasty, 

oleje, chladicí kapaliny, PUR pěny a nadouvadla. 

Průměrná lednice, která je dodána k recyklaci se skládá z: 

 3,5 kg ţelezných kovů, tj. korpusy bez freonů (CFC) – materiálové vyuţití; 

 kompresor o přibliţné váze 7 kg (bez CFC) – materiálové vyuţití; 

 29 kg váţící korpus (holá skříň) – zpracovává se ve 2. stupni (systém SEG); 

 1 aţ 2 kg skla – materiálové vyuţití; 

 2 kg vnitřních plastů – materiálové vyuţití; 

 aţ 2 kg zbytkového odpadu (potraviny) – předává se ke zneškodnění na skládku; 

 0,1 l oleje – materiálové vyuţití; 

 chladivo: aţ 0,115 kg CFC nebo skleníkových plynů (VOC) – ekologická likvidace 

ve spalovně nebezpečných odpadů. 29  

Zpracovatelem chladících zařízení jsou např. společnost SITA CZ a.s. a PRAKTIK systém 

Liberec s r.o., jejichţ profil naleznete v kapitole 5. 
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Mobilní telefony 

Mobilní telefony jsou nedílnou součástí kaţdého člověka a to jiţ od velmi útlého 

věku. V ČR je aktivních celkem 14,3 milionu aktivních SIM karet. Zajímavostí především 

je, ţe pokud by se zrecyklovalo celkové mnoţství telefonů na celém světě, ušetřilo by se 

celkem 400 000 tun surovin a sníţily by se skleníkové plyny, které odpovídají emisím  

z 6,6 milionů aut. 39  

Mobilní telefony obsahují velké mnoţství surovin, které se vyuţívají k dalšímu vyuţití. 

Více jak polovinu telefonu tvoří plasty, dále měď, hliník a ţelezo, 16 % sklo a keramika  

a 3% ostatní látky. Součástí je také baterie. Níţe můţeme vidět schéma recyklace tohoto  

přístroje.  

 

Obrázek č. 9: Schéma recyklace mobilního telefonu 40, 41  

 

5.4 Společnosti zpracovávající elektroodpad v ČR 

5.4.1 OZO Ostrava s r.o. 

OZO Ostrava s.r.o. je společnost zajišťující sluţby v oblasti nakládání s odpady  

na území města Ostrava a přilehlých obcích. Činnost společnosti zahrnuje sběr, svoz, 

třídění, vyuţítí a odstranění komunálního odpadu, průmyslového, nebezpečného  

a ţivnostenského odpadu. Vyrábí také náhradní palivo pro cementárny z odpadů  

a regranuláty z PE plastů. PET láhve se zde třídí a lisují. Na vlastní skládce  

v Ostravě-Hrušově mají systém odplyňovacích vrtů, na které navazuje stanice skládkového 
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plynu. Bioplyn je vyuţit pro výrobu elektřiny. OZO Ostrava s.r.o. provozuje také linku  

na zpracování elektroodpadu. 15  

Přijaté vyřazené elektrozařízení je zde ručně demontováno na jednotlivé části.  

Tuto činnost provádějí lidé z chráněné dílny Sv. Alexandra, kteří mají sníţenou pracovní 

schopnost. Jednotlivé části jsou ukládány do pytlů dle druhu a ty si poté odkupují další 

zpracovatelé, kteří z těchto součástek těţí ušlechtilé kovy. Rovněţ pouze sbírají chlazení 

z ledniček apod., které odváţí k dalším zpracovatelům. 

 

Obrázek č. 10:  Demontáţní linka v OZO Ostrava foto autor  

Dřevo, které je obsaţeno ve starých televizorech, se drtí a prodává dále ve formě 

dřevotřísky. Taktéţ bezbarvé plastové části jsou lisovány a odkoupeny firmami, které 

z tohoto lisovaného materiálu vyrábí další výrobky. Velkou předností této společnosti je, 

ţe dokáţou zuţitkovat také různobarevné plasty. Vyrábí z nich palivo právě  

pro cementárny.  

Společnost demontovala jiţ cca v roce 2002 lednice na jednotlivé části, tedy 3 roky 

před tím, neţ byla tato povinnost uloţena zákonem a na základě něhoţ vznikly kolektivní 

systémy zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. Zhruba 20 % zbylého, 

nevyuţitelného odpadu, ukládá společnost na skládky.  

Od roku 2006 do března 2011 prodalo OZO Ostrava celkem 3 723 tun materiálu, 

který získali demontáţí EEZ. Celkem předali ke zpracování 693 tun obrazovek  

a likvidováno bylo celkem 852 tun odpadu. Detailní výčet je uveden v tabulce č. 4 a 5. 
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Tabulka č. 4 Mnoţství materiálu získaného demontáţí EEZ, zdroj: OZO Ostrava 

 
Zpracováno 

(kg) 
Fe Plasty Sklo Obrazovky Odpad 

2006 462 112 136 093 39 317 205 124 795 79 114 

2007 685 400 165 288 84 246 1234 201 889 97 089 

2008 1 041 340 247 921 95 580 1 582 322 679 156 076 

2009 1 495 240 392 020 216 754 409 169 24 945 246 607 

2010 1 607 017 417 567 203 415 479 799 18 870 273 182 

2011 230 783 45 575 30 583 86 247 768 37 200 

Celkem 3 684 092 1 358 889 639 312 891 989 693 178 852 068 

 

Tabulka č. 5 Mnoţství materiálu získaného demontáţí EEZ, zdroj: OZO Ostrava 

 Cu, Al TS Kabely El. 

motorky 

Palivo Výtěţnost 

2006 3 508 10 652 6 232 20 611 41 585 83% 

2007 6 702 16 125 11 446 19 925 80 218 86% 

2008 8 918 26 685 20 147 27 916 133 836 85% 

2009 13 701 43 804 31 461 34 596 81 553 83% 

2010 14 938 35 093 27 415 53 160 62 105 82% 

2011 1 912 4 844 3 014 6 695 12 840 83% 

Celkem 47 767 132 359 96 071 156 208 399 297 84% 

 

5.4.2 Recyklace Steelmet, s r.o. 

Společnost Steelmet s.r.o. je oprávněna ke sběru, výkupu, úpravě a zpracování 

elektroodpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. všech skupin elektrozařízení dle 

přílohy č. 7 zákona č.185/2001 Sb. s výjimkou elektrozařízení, obsahující látky poškozující 

ozónovou vrstvu (chladící zařízení s freonovými náplněmi) a světelných zdrojů (zářivky, 

výbojky). 90 % jejich zaměstnanců jsou také lidé se sníţenou pracovní schopností, tzv. 

chráněné dílny. 
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Zpracovávají odpad pocházející ze zpětného odběru kolektivních systémů, ale také 

ostatních smluvních partnerů. Elektroodpad zde zpracovávají demontáţí jednotlivých částí 

a technologický postup můţete vidět níţe, na obrázku č. 11. 

 

Obrázek č. 11: Schéma technologie zpracování TV a PC monitorů 21  

5.4.3 Recyklace Ekovuk a.s. 

Recyklace Ekovuk a.s. je společnost, která se vyuţitím a odstraněním 

nebezpečných odpadů obsahující těţké kovy, převáţně rtuť, jiţ od roku 1992. Firma 

zajišťuje komplexní sluţby v oblasti světelných zdrojů. Sluţby zahrnují sběr a recyklaci 

zářivek, halogenidových a jiných výbojek, rozbité zdroje, neony, teploměry a jiné odpady 

obsahující rtuť a přepravu těchto odpadů. Dále úpravu a recyklaci elektrotechnických 

odpadů a sběr a zneškodnění baterií a akumulátorů.  
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Recyklační stanice společnosti je provozována za účelem třídění a zpracování 

pouţitých elektrických a elektronických zařízení nebo jejich částí. Tyto odpady získávají 

přímo od původců, včetně odpadu vznikajícího při jejich výrobě nebo vlastní odpad 

vznikající při jejich úpravě a taktéţ ze systému zpětného odběru. Odpady se shromaţďují 

dle druhu a prostřednictvím mechanických a fyzikálních postupů jsou roztříděny  

na vyuţitelné sloţky a kontaminovaný podíl. 

Vyuţitelné sloţky, kterými jsou sklo, papír, drahé kovy, ţelezo apod. jsou zdrojem 

druhotných surovin. Kontaminovaný podíl, především rtutí, je upraven termicky nebo 

chemickou stabilizací. Produkty třídění nebo úpravy jsou následně předány oprávněné 

osobě k dalšímu vyuţití nebo odstranění. 

Stanice zpracuje ročně v jednosměnném provozu cca 450 tun odpadu s obsahem 

rtuti, coţ odpovídá např. objemu 2 tis. ks (650 tun) zářivek a 1 tis. Ks (150 tun) výbojek  

a toto mnoţství odpovídá potřebám ČR.  Ve dvousměnném provozu lze zpracovat ještě  

o cca 70% odpadu více, tj. 750 tun. 

Zařízení na mechanickou úpravu a třídění lineárních zdrojů 

Toto zařízení je určeno k řízené destrukci disfunkčních zářivkových a neonových trubic 

s roztříděním rozbitých částí na sklo, koncové sklo, clonky, patice a luminofor. Výrobní 

kapacita činí 1 500 ks/hod, tj. 350 kg/hod. 

 

Hlavními částmi zařízení jsou:  

- hřídel s unášenými koly pro uchycení zdroje 

- hřídel s noţi a magnety pro oddělení patic 

- drtič pro drcení trubice na sklo o potřebné velikosti 

- magnetický separátor 

- vibrační třídič kruhový pro třídění luminoforu od skla 

- kladivový mlýn pro úpravu patic 

- vibrační dopravníkové systémy pro dopravu produktů třídění 

- zásobníky na produkty třídění 

- odsávací zařízení + zařízení na čištění vzduchu (Hg) 

- rozvaděč a ovládací panel  
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Dalšími částmi zařízení jsou: 

- digestoř s recipientem a odsávaná skříň na oddělení skla 

- digestoř s recipientem a odsávaná skříň na oddělení nosné konstrukce a patice  

od hořáku 

- digestoř s recipientem a odsávaná skříň na oddělení patice od nosné konstrukce 

- čelisťový drtič na patice výbojek a kompaktních zářivek 

- odsávací zařízení 

Zařízení na řízenou mechanickou úpravu a třídění nelineárních zdrojů  

Zařízení je určeno k řízené destrukci a roztřídění odpadu z nefunkčních výbojek  

a kompaktních zářivek. Řízenou postupnou destrukcí výbojek se z těchto světelných zdrojů 

získává čisté sklo z baněk, kovové vestavby, mosazné patice a keramické nebo korundové 

hořáky. Řízenou destrukcí kompaktních zářivek se oddělí zářivkové sklo od patice 

světelného zdroje. Výrobní kapacita zařízení je 500 ks/hod, tj. 75 kg/hod.  

Hlavními částmi zařízení jsou:  

- unášecí dráha pro uchycení světelného zdroje 

- rotační sekačka IA pro rozbití baňky výbojek  

- rotační sekačka IB pro oddělení skla kompaktních zářivek  

- čelisťový drtič na sklo  

- rotační sekačka II na oddělení vestavby s hořákem od patice výbojek 

- válcový drtič na oddělení hořáku výbojek od kovové vestavby  

- magnetický separátor na zachycení kovové vestavby výbojek 

- zásobníky na produkty  

- odsávací zařízení, napojené na zařízení pro čištění odplynů 16  
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Obrázek č. 12: Technologické schéma procesu společnosti EKO-VUK 17  
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5.4.4 PRAKTIK system s.r.o. 

Společnost Praktik systém s.r.o. se zabývá zpracováním vyřazených chladících  

a jiných elektrických a elektronických zařízení a vývojem vlastních technologií  

na recyklaci, jiţ od roku 1994. Za dobu své působnosti v této oblasti, zrecyklovali jiţ přes 

80 tisíc tun těchto zařízení. Jsou členem neziskových organizací EERA (European 

Electronics Recyclers Association) a AREO (Asociace Recyklátorů Elektronického 

Odpadu).  

Chladící zařízení přijímají ty, které mají jako izolační výplně skříní pouţity 

všechny pouţívané materiály, a to sklenou a čedičovou vatu, korek, pěnový polystyrén, 

PUR vypěněný chlorouhlovodíky (freony) nebo (cyklo)pentanem, apod. Zařízení můţe mít 

jak funkční, tak i poškozený chladící okruh, v úplném i neúplném stavu, eventuálně  

i samostatné kompresory, chladiče nebo jiné samostatné části zařízení. 

Základní činnosti zajišťující zvláštní poţadavky na úpravu chladicích zařízení 

s obsahem regulovaných látek jsou: 

 odsátí regulovaných látek a olejů z chladicího okruhu (stupeň I) 

 uvolnění tepelně-izolačních pěnových materiálů s obsahem regulovaných látek 

a jiných materiálů, částí zařízení, resp. konstrukčních částí a prvků chladicího 

zařízení pomocí vhodných technických zařízení s cílem oddělení regulovaných látek 

a škodlivin bez jejich úniku do vnějšího prostředí, konstrukčních dílů s obsahem 

škodlivých látek a vyuţití hodnotových materiálů (stupeň II), 

 rozmělnění, vytřídění a klasifikace látek a materiálů získaných v rámci stupně 

I a stupně II, vč. jejich přípravy pro další vyuţití nebo odstranění 

Úprava I. stupně 

U chladících zařízení s obsahem freonů se odsají směsi regulované látky a oleje 

z chladícího okruhu, a to po připojení odsávacích kleští v podtlakovém reţimu. Směs  

je následně roztříděna v separačním zařízení termickým odplyněním na olej a regulovanou 

látku. Poté se rozebere kompresor. Prázdné skříně zařízení (korpusy) s obsahem 

regulovaných látek se zpracovávají dále ve II. stupni. 
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Úprava II. stupně   

Prázdné skříně zařízení, získané v I. stupni úpravy, jsou dopraveny do drtiče  

a projdou dvoustupňovým drcením v uzavřeném podtlakovém prostředí, které zamezuje 

úniku regulovaných látek do ovzduší. Při jemném mletí v podtlakovém prostředí 

v uzavřeném technologickém zařízení s napojením na nízkoteplotní kondenzační jednotku 

dojde při rozdrcení izolace ke spolehlivému otevření všech buněk obsahujících 

regulovanou látku - freon R11. Následuje rozdělení frakcí na nadsítnou, coţ jsou kovy 

a plast, a podsítnou sloţku, kterou tvoří izolace-PUR. Podsítná sloţka je přepravována  

do stripovacího zařízení, ve které je stripována horkým dusíkem, přičemţ dochází 

k vynášení zbytků regulované látky. Směs dusíku a regulované látky je vedena  

do nízkoteplotní kondenzační jednotky, kde je zachycována regulovaná látka. 

Firma zajišťuje logistiku a sběr pouţitých chladiv po celé ČR. Sesbíraná chladiva dále 

předávají zahraniční firmě k materiálovému vyuţití 

Chladiva (freony) se dělí do tří skupin 

 Regulované látky (RL) 

 Fluorované skleníkové plyny (F-plyny) 

 Ostatní nehalogenovaná chladiva (přírodní chladiva) 

PRAKTIK systém s.r.o. přijímá regulované látky (např. HCFC-22, CFC-11, CFC-111,…) 

a fluorované skleníkové plyny (např. Perfluormethan CF4, HFC-23 CHF3,…). Přírodní 

chladiva, např. R 170 Etan, R 717 NH3, apod., společnost nepřijímá. 22  

5.4.5 SITA CZ a.s. 

Společnost SITA vznikla v roce 1919 ve Francii. Na český trh se dostala v roce 

2000. Zajišťuje komplexní sluţby v oblasti odpadového hospodářství, ekologického 

poradenství, projektování, zřizování, výstavby a provozování zařízení pro nakládání  

s odpady včetně svozu a separace odpadů. Disponuje také nejmodernějšími technologiemi 

pro zpracování odpadů.  
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Technologie společnosti jsou:

 Spalovny a spalování 

 Skládky a skládkování 

 Recyklace 

 Kompostárny 

 Biodegradace 

 Deemulgační a neutralizační 

stanice 

 Technologie na zpracování 

zářivek 

 Technologie na zpracování 

chladicích zařízení 

 Solidifikace 

 

Technologie na zpracování chladících zařízení probíhá ve 2. stupních. V I. stupni 

jsou shromáţděná chladicí zařízení rozdělena na jednotlivé typy a speciální technikou  

je odstraněno chladicí médium z chladicího okruhu. Dále je pak odstraněn kompresor  

a celý chladicí okruh.  

Chladicí zařízení, která obsahují freony také v korpusech, jsou dále zpracovávána 

ve II. stupni, kde jsou korpusy v uzavřeném prostředí rozdrceny a dojde k odsátí freonu  

z PUR pěny. Výstupem ze zpracování jsou vyuţitelné druhotné suroviny (kovy, plast, sklo) 

a freony, které jsou jímány a následně odstraněny řízenou termickou destrukcí ve spalovně 

SPOVO. 30  

 

Obrázek č. 13 Linka na zpracování chladících zařízení v I. stupni 30  

http://www.sita.cz/page/1824.skladkovani/
http://www.sita.cz/page/1822.recyklace/
http://www.sita.cz/page/1826.kompostovani/
http://www.sita.cz/page/1825.biodegradace/
http://www.sita.cz/page/1823.deemulgacni-a-neutralizacni-stanice/
http://www.sita.cz/page/1823.deemulgacni-a-neutralizacni-stanice/
http://www.sita.cz/page/1830.technologie-na-zpracovani-zarivek/
http://www.sita.cz/page/1830.technologie-na-zpracovani-zarivek/
http://www.sita.cz/page/1831.technologie-na-zpracovani-chladicich-zarizeni/
http://www.sita.cz/page/1831.technologie-na-zpracovani-chladicich-zarizeni/
http://www.sita.cz/page/1827.solidifikace/
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SITA CZ a.s. vyuţívá mobilní technologii SEG na zpracování těchto zařízení. Součástí 

technologie SEG je segmentový drtič, kde se vkládají korpusy zařízení. 

 

Obrázek č. 14 Technologie SEG na zpracování chladících zařízení v II. stupni 30  

 

5.5 Firma ODES s r.o. 

Firma ODES s.r.o. byla zaloţena v roce 1993, která vyrábí a dodává technologie 

pro zpracování odpadu a pro logistické systémy dopravy surovin. Poskytuje komplexní 

řešení, včetně projektu, výroby a nákupu jednotlivých komponent technologie, dodávky, 

montáţe a oţivení technologie aţ po následný servis tak, aby byla zajištěna ekonomická 

návratnost investice. 

Technologie této firmy vyuţívají průmyslové společnosti, např. Kaučuk a.s. 

Kralupy, MCHZ a.s. Ostrava, Duslo a.s. Šala), zpracovatelské firmy (např. A.S.A. s.r.o. 

Praha, Praktik s.r.o. Liberec, Kovohutě Příbram Nástupnická a.s., Safina a.s.Vestec), ale  

i nemocnice, hotely, rodinné firmy atd. Dodává kompletní technologickou linku  

na zpracování elektrošrotu. 31  
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5.6 Společnosti zpracovávající elektroodpad v zahraničí 

 

5.6.1 Remondis elektrorecycling 

Německá společnost Remondis zpracovává elektrické a elektronické zařízení jiţ  

od roku 1990. V současné době recykluje více neţ 160 000 tun elektrozařízení ročně na 

celém světě. V Německu provozuje celkem 5 demontáţních linek elektroodpadu a dalších 

56 v sousedních evropských zemích. Demontáţní centra společnosti vyuţívají 

nejmodernějších technologií. Nyní je na 500 místech v celkem 28 zemích. 

Disponuje linkou, která demontuje zařízení ze všech definovaných kategorií OEEZ. 

Zahrnují se zde i jednotlivé části, kterými jsou transformátory, cívky a ovládací prvky. 

Linka obsahuje detektor kovu a kameru, která se vyuţívá k separaci plošných zdrojů. Je to 

velmi důleţitá funkce, neboť plošné zdroje obsahují nebezpečné sloţky jako olovo, 

halogeny a bromid. Provozuje celkem 6 středisek pro zpracování chladniček a mrazniček 

po celé Evropě. 

Společnost se zabývá také zpracováním světelných zařízení. Nejprve jsou lampy 

tříděné dle typu, na kompaktní zářivky, výbojky a tyčové ţárovky. Z těch jsou v první řadě 

odstraněny čepice a závity. Následuje separace jednotlivých materiálů, sklo, hliník a hořák 

a jsou odděleny v nesmíšené formě a přepraveny na jiné zařízení pro další zpracování. 32  

 

 

 

Obrázek č. 15 Demontáţní linka společnosti Remondis 32  
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Obrázek č. 16 Šrotovací zařízení demontáţní linky společnosti Remondis 32  

5.6.2 UFH RE-cycling GmbH 

UFH RE-cycling GmbH sídlicí ve Vídni je společným podnikem  UFH Holding 

GmbH a Remondis Electro Recycling GmbH a je v současné době nejmodernějším 

recyklačním závodem ledniček v Rakousku. Od února 2009 je na ploše 15 000 m2 

recyklováno aţ 300 000 ledniček ročně, proces je 1000 ks ročně ve 3- směnném provozu. 

To znamená, ţe je denně zlikvidováno přes 400 kg CFC a dalších nadouvadel a chladících 

zařízení. Pod záštitou UFH Holding GmbH je v Rakousku lídrem na trhu ve sběru  

a recyklaci odpadu elektrického. 34  

5.6.3 VODS a.s. 

VODS a.s. Košice je významnou společností na Slovensku, která podniká v odpadovém 

hospodářství. Nabízí kompletní sluţby, mezi které patří: 

 Environmentální sluţby a poradenství – hluková studie, analýza materiálů aj. 

 Nakládání s odpady – nebezpečné odpady, stavební a inertní odpad aj. 

 Sběr, zpracování a vyuţití odpadů – recyklace elektro aj. 

 Výstavba hřišť – atletické, dětské aj. 

 Přeprava – přeprava různých druhů odpadů 

 Prodej druhotných surovin – prodej komodit z elektro odpadu, např. plošné zdroje, 

plasty 

Společnost zpracovává všechny kategorie EEZ, s vyjímkou skupiny č. 5, kterou 

jsou osvětlovací zařízení. Technologickou linkou na zpracování elektroodpadu jsou 

především pracovní stoly, na kterých probíhá ruční demontáţ jednotlivých částí. Řezací 

stroj, na kterém se rozříznou obrazovky na půl, a poté se pouţije průmyslový vysavač, 

který odsaje nebezpečnou vrstvu luminoforu. Oddělené části, jako kabely, plošné spoje, 
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sklo, ţelezné a neţelezné kovy, jsou odběrateli odebírány jako druhotná surovina. Malé 

domácí spotřebiče jsou zpracovávány pomocí drtiče. Kapacita zařízení je 800-2100 t/rok. 

35  

5.6.4 MRT System International AB 

MRT je společnost se sídlem ve Švédsku, která vyrábí zařízení pro zpracování 

odpadu. Poskytuje kompletní sortiment strojů pro recyklaci zářivek všech druhů (trubky i 

CFL ţárovky), HID světlomety, CRT monitory a televizní obrazovky. 33  

Jedním z výrobků této firmy je MRT drtič. Je to samostatný drtič, který bezpečně 

sniţuje objem rtuťových výbojek, vysokotlakých sodíkových výbojek, zářivek, atd. Je to 

komplexní zařízení pro recyklaci zářivek. Je vybaven plynovým filtračním systémem, 

který zachycuje páry rtuti a prachu a vytváří tak bezpečné pracovní prostředí. Je určen 

pouze pro drcení neporušených zářivek. Po rozdrcení můţe být materiál oddělen do jiných 

zařízení MRT určených pro recyklaci nebo MRT palírny pro obnovu rtuti. Drtič vyţaduje 

malý prostor a obsluhu pouze jednou osobou. 33  

 

Obrázek č. 17: MRT drtič zářivek 33  

MRT separátor vyuţívající horké pásmo je demontáţ obrazovek pod teplotou. Zařízení  

je určeno pro zpracování čistých CRT, různých typů a velikostí. Tato technologie pomocí 

přenosu tepla na trubku dosáhne přesného oddělení předního panelu a skla. 

 

Obrázek č. 18: MRT separátor obrazovek 33  
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6 PODPORA RECYKLACE ELEKTROODPADU 

6.1 Zpětný odběr 

Dle novely zákona o odpadech, která vstoupila v platnost dne 13. srpna 2005, mají 

výrobci elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený 

sběr, recyklaci, opětovné pouţití a zpracování vyřazených elektrozařízení, spolu 

s minerálními oleji, výbojkami a zářivkami a pneumatiky. Zpětným odběrem se rozumí 

odebrání pouţitého OEEZ pocházejícího z domácností od spotřebitelů. 

Pro zajištění zpětného odběru vzniklo v ČR hned několik provozovatelů  

tzv. kolektivního systému odběru elektrozařízení, baterií či zářivek. Tyto systémy 

zajišťují sběrná místa pro elektroodpad ve spolupráci s jednotlivými obcemi. Elektroodpad 

můţeme také odevzdat prodejcům tohoto zařízení, a to kus za kus. Takto odebrané zařízení 

se poté předává ke zpracování specializovaným firmám. 

Náklady na provoz sběrných míst a likvidaci elektroodpadu jsou promítnuty  

do maloobchodních cen výrobků jako tzv. recyklační poplatek (PHE – příspěvek  

na likvidaci historických zařízení). Ve všech fakturách a účtech musí být poplatek uveden 

odděleně od ceny výrobku. 37  

Systém placení recyklačních poplatků je takový, ţe spotřebitel při koupi 

elektrozařízení zaplatí recyklační poplatek a prodejce zase zaplatí poplatek kolektivnímu 

systému. Daný kolektivní systém z těchto vybraných PHE zaplatí zpracovatelé 

elektroodpadu. 
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Níţe je uveden seznam schválených kolektivních systémů zajišťující zpětný odběr určité 

skupiny elektrozařízení dle zákona o odpadech.  

Tabulka č. 6: Seznam provozovatelů kolektivního systému se souhlasem pro zajištění financování nakládání 

s elektroodpady a historickými elektrozařízeními 36  

 

Vysvětlivky:  

B2B – financování nakládání s elektrozařízeními, která nejsou určena 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 

Objevuje se stále více sběrných míst, v některých městech fungují mobilní sběrny, 

elektrozařízení můţete odevzdat u prodejců kus za kus nebo v místech zpětného odběru. 

V roce 2007 bylo neziskovou společností Asekol instalováno 5 červených kontejnerů  

na sběr drobného elektroodpadu a jejich počet stále stoupá a zcela určitě se dostanou  

do podvědomí lidí, jako kontejnery na papír, sklo a plasty. Nyní jich je v celé ČR přes 100 

ks. Společnost také umístila do mnoha sběrných dvorů na severu Moravy tzv. E-domky, 

které vyřazené elektrozařízení chrání před nepříznivým počasím a hlavně zloději, kteří jej 

kradou z důvodu obsahu drahých kovů. 24  

Kolektivní systém 
Rok 

zaloţení 

Celkem sesbíráno 

elektroodpadu od 

vzniku 

(tun) 

Skupiny elektrozařízení, pro které byl 

kolektivnímu systému vydán souhlas k 

nakládání a financování 

B2B B2C B2C-H 

ASEKOL s.r.o. 

2005 

45087 3,4,6,7,8,9,10 3,4,6,7,8, 9 3,4,7 

Elektrowin a.s. 76174 1,2,6 1,2,6 1,2,6 

EKOLAMP s.r.o. 1053 (pouze rok 

2009) 

5 5 5 

OFO recycling 

s.r.o. 

292 001 1,2,3,4,6,7, 

8,9,10 
1,2,3,4,6,7, 

8,9 
- 

REMA systém a.s. cca 21 000 1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10 
1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 
8 

RETELA s.r.o. cca 17 700 1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10 
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9 
9 
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Obrázek č. 19: Červený kontejner na elektroodpad firmy Asekol 23  

 

Jak jiţ bylo zmíněno, počet sběrných míst jakéhokoliv druhu se stále zvyšuje. 

Z tabulky, uvedené níţe, je patrné, jak rychle tento počet stoupá. Např. počet mobilního 

svozu se za poslední 4 roky zvýšil o 2060. Celkově se počet základní sběrné sítě, 

zahrnující sběrné dvory, mobilní svozy a poslední prodejce, zvýšil o 4289 míst.  

Za poslední 3 roky, kdy se začaly vyuţívat veřejné kontejnery, e-domky a různé projekty 

podporující sběr, se jejich počet zvýšil jiţ na 4537 míst. Je tedy patrné, ţe jejich počet  

se stále zvyšuje. 

Tabulka č. 7: Mnoţství sběrných míst v letech 2006-2010 39  

Sběrná síť (11 252 sběrných míst k 30. listopadu) 

Rok 31. 12. 2006 31. 12. 2007 31. 12.2008 31. 12. 2009 31. 12. 2010 

Základní 

Sběrné dvory 357 487 658 755 844 

Mobilní svozy 1309 2379 3009 3356 3369 

Poslední prodejci 753 1187 2352 2399 2502 

Celkem 2426 4053 6019 6510 6715 

Doplňková 

E-box (instituce) 1883 2039 2107 
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Tabulka č. 7: pokračování 

Veřejné (stacionární) kontejnery 70 95 158 

Školy - Recyklohraní 1390 1997 2272 

Celkem 3343 4131 4537 

Celkem (základní+doplňková) 9362 10 641 11252 

 

6.2 Recyklohraní 

Recyklohraní je projekt, který vznikl v září 2008 pod záštitou MŠMT České 

republiky a má za cíl umoţnit ţákům a studentům seznámit se s oblastí třídění a recyklace 

odpadů. Získají osobní zkušenost a přehled v oblasti zpětného odběru baterií a pouţitých 

drobných elektrozařízení. 

Projekt je určen pro ţáky MŠ, ZŠ a SŠ. Zapojení do projektu je zcela bezplatné. 

Kaţdé zařízení bude vybaveno nádobami na sběr odpadu a po jejich naplnění je také 

zajištěn odvoz ke zpracovatelům. 

Jednotlivé školy plní úkoly v oblasti ţivotního prostředí, zapojují se do různých 

her, které jsou vyhlášeny přímo provozovatelem tohoto systému. Za takto zvládnuté úkoly, 

a také za jednotlivé mnoţství odebraných odpadů, získávají školy body, které mohou poté 

vyměnit za různé odměny, např. sportovní potřeby, učební pomůcky, hry, výtvarné 

pomůcky i vstupenky. Zapojená škola má k dispozici výukovou sadu EKO-Abeceda, která 

obsahuje pracovní listy a pomůcky, které vyuţívají k výuce.  

Má-li škola zaplněnou sběrnou nádobu, objedná si odvoz elektrozařízení nebo 

baterií odesláním objednávky u společnosti Asekol a poté jen škola očekává dopravce, 

který si odpad odveze a předá je rovnou do zpracovatelské firmy. 38  

Do tohoto programu se zapojila na jaře roku 2009 také ZŠ Dr.E.Beneše 

v Bohumíně. Škola má svou ekohlídku, která plní jednotlivé úkoly. Jedním z nich bylo 

vytvoření mapy svého okolí, která má zachytit výskyt černých skládek. Ekohlídka proto 

pročesala kouty Bohumína a zakreslila do mapy místa, kde se černá skládka vyskytovala. 

Za splnění tohoto úkolu získala škola na své konto celkem 200 bodů.  
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Za dobu, kdy je škola do projektu zapojena, sesbírala celkem 572 kg elektrozařízení a 25 

kg baterií. Celkově za tento odběr získali na své konto 1392 bodů. 210 bodů získali také  

za sběr 70 ks mobilů. 

Škola si jiţ pořídila za nasbírané body dárky, např. stopky, volejbalový míč  

a badminton, a velmi oblíbený stolní fotbal. Ten vyuţili jako hlavní nástroj pro podporu 

sběru papíru, ke kterému je škola taktéţ zapojena a to umístěním stolu do třídy, která  

za měsíc nasbírá papíru nejvíce. 

Škola obdrţela certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2010, který 

dokazuje, jaký přínos měla škola zpětným odběrem a recyklací televizorů a počítačových 

monitorů, pro ţivotní prostředí, kde je vyobrazeno např. mnoţství ušetřených emisí 

recyklací zařízení. 

Tento program je velmi dobrým zpestřením výuky a způsob, jak seznamovat ţáky 

jiţ v nízkém věku s touto problematikou. Je důleţité poukázat, jaký přínos recyklace  

má pro ţivotní prostředí a proč je důleţité ukládat odpady na místa k tomu určená. 
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7 DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM 

 

V rámci řešení bakalářské práce byl proveden průzkum na téma recyklace odpadů formou 

dotazníku probíhajícího 1 měsíc. Dotazník byl vytvořen na stránkách www.oursurvey.biz 

a byl rozesílán a vyplňován v elektronické podobě. Průzkumu se zúčastnilo 825 

respondentů z celé ČR. Výsledky jednotlivých otázek byly následně zpracovány do grafů 

v programu MS Excel 2007 a jsou uvedeny níţe.  

7.1 Výsledky 

 

Otázka č. 1 Jaké je Vaše pohlaví? 

 

Dotazníků se zúčastnilo celkem 284 muţů (35 %) a 539 ţen (65 %). 

Otázka č. 2 Kolik Vám je let? 
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Mého průzkumu se zúčastnilo celkem 683 respondentů ve věku 18-24 let (83 %),  

117 respondentů ve věku 25-34 let (14%), v ostatním věkovém rozmezí byl počet  

8 respondentů, coţ představuje pouhé 1 %.  

Otázka č. 3: Ve kterém kraji v ČR bydlíte? 

 

Nejčetnějším výskytem respondentů bylo v počtu 206 (25%) Pardubický kraj, následoval 

kraj Jihočeský se 136 lidmi (16%), Královéhradecký kraj se 119 respondenty (14%), 

Moravskoslezský kraj v počtu 80, coţ představuje 10 % dotázaných, Středočeský kraj s 63 

respondenty (8%), Olomoucký kraj v počtu 45 lidí (5%), a ostatní kraje jiţ po 1-4 %, coţ 

odpovídá počtu v průměru 18 respondentů. 

Otázka č. 4: Konkrétní město Vašeho bydliště? 

Odpověď na tuto otázku respondenti vypsali dle jejich místa. Nejčetnějším městem, 

v počtu 73 respondentů byly Pardubice a České Budějovice, následoval Hradec Králové 

s počtem 32, Ostrava v počtu 19 respondentů, celkem 15 lidí vyplnilo dotazník z města 

Bohumína a Olomouce, 14 lidí pocházející z Chrudimi, 10 z Kolína a 9 z Prahy a Kutné 

Hory. V niţších počtech se jiţ objevily např. město Karviná, Brno, Liberec, Zlín, Sušice, 

Harrachov či Rokycany. 
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Otázka č. 5: Máte v okolí svého bydliště sběrnu odpadů? 

 

Z této otázky jsem zjistila, ţe většina, celkem 615 respondentů (74 %) ve svém okolí 

sběrnu elektroodpadu má, zbylých 213 dotázaných (26 %) uvedlo, ţe nikoli. 

Otázka č. 6: Co děláte s elektroodpadem? (lednice, televize, apod.) 

 

Výsledek průzkumu jednoznačně poukázal, ţe 591 dotázaných (72 %) odváţí elektroodpad 

do sběren, 162 respondentů (20 %) vyuţívá zpětný odběr tohoto odpadu u prodejců 

výměnou za nové zařízení. Celkem 70 respondentů (9 %) uvedlo, ţe elektroodpad 

neodkládají na místa k tomu určená a umisťují jej ke kontejneru se směsným odpadem. 
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Otázka č. 7: Co děláte s pouţitými bateriemi? 

 

549 respondentů (67 %) uvedlo, ţe pouţité baterie odevzdávají na místa k tomu určená  

a zbylých 272 dotázaných, coţ představuje 33 %, je vhazují do kontejneru spolu 

se směsným odpadem. 

Otázka č. 8: Víte, ţe můţete odevzdat pouţité baterie v obchodech? 

 

Celkem 553 respondentů (67 %) o této moţnosti ví, zbylých 268 dotázaných, celkem 33 

%, o této oţnuti nemají ponětí. 
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Otázka č. 9: Vyhodili jste jiţ jakýkoliv elektroodpad do kontejneru s komunálním 

odpadem či vedle něj? 

 

U této otázky převládala moţnost b, kdy jiţ párkrát něco k popelnici poloţili, ale většinou 

do sběren odevzdávají, coţ představuje celkem 448 respondentů (55 %), 307 dotázaných 

(37 %) vţdy odpad na místa k tomu určená odevzdali a pro celkem 84 lidí (8 %)  

je pohodlnější tento odpad do kontejneru nebo k něj umístit, neţ jej odvést do sběrny. 

 

Otázka č. 10: Objevily se ve Vašem okolí speciální červené kontejnery na drobný 

elektroodpad? (včetně doplňující otázky) 

 

Tato otázka byla doplněna jiţ v průběhu trvání dotazníku, proto mám k dispozici celkem 

549 respondentů. Z tohoto počtu je 450 dotázaných (82 %), kteří červené kontejnery 

nezahlédli, jen 99 respondentů (18 %) uţ tyto kontejnery ve svém okolí zpozorovali. 
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8 ZÁVĚR 

 

Předloţená bakalářská práce si kladla za cíl popsat likvidaci a recyklaci OEEZ. 

V jednotlivých kapitolách byly popsány odpady z elektrických a elektronických zařízení, 

jejich vlastnosti, charakteristika a sloţení. Z charakteristiky odpadů z elektrických  

a elektronických zařízení vyplynulo, jak moc významné a prospěšné je, aby tato zařízení 

skončila na místech k tomu určených, ze kterých jsou odváţeny do zpracovatelských 

zařízení, kde je s elektroodpadem nakládáno dle poţadovaných norem, nařízení a v souladu 

se zákonem, s ohledem na ţivotní prostředí. Díky novele zákona ze dne 13. srpna 2005  

o zpětném odběru elektrozařízení se problematika elektroodpadů stále zlepšuje. 

V technologiích zpracování popsaných firem převládá mechanická demontáţ, 

zahrnující prvotní ruční rozebrání částí, které jsou dále vyuţitelné či končí na skládce nebo 

ve spalovnách a následná likvidace pomocí třídičů, drtičů a mlýnů. V severských zemích  

či v Rakousku tento odpad končí pouze ve spalovnách. Dalším důleţitým poznatkem je,  

ţe vyřazená EEZ obsahují velké mnoţství sloţek, které jsou ţivotnímu prostředí škodlivé, 

uloţí-li se na skládku, a které jsou opětovně vyuţitelné. 

V rámci řešení bakalářské práce byl proveden dotazníkový průzkum, který byl 

zaměřen na recyklaci elektroodpadu. Z výsledků vyplynulo, ţe převáţná část dotazovaných 

tento odpad odevzdává na místa k tomu určených. Velmi pozitivním výsledkem je,  

ţe 74 % respondentů má ve svém okolí sběrnu elektroodpadu, coţ usnadňuje obyvatelům 

tento odpad snáze třídit a zamezit zakládání černých skládek či jej vhazovat do odpadu 

komunálního. Překvapujícím výsledkem je otázka zaměřená na recyklaci pouţitých baterií, 

kdy výsledných 67 % baterie odevzdává na místa k tomu určená. Zde výsledek předčil mé 

očekávání.  

Novinkou jsou nově zaváděné červené kontejnery na drobný elektroodpad, jejichţ 

počet se neustále zvyšuje. Nejsou ani zdaleka tak časté, jako kontejnery na papír, sklo  

či plasty a mnoho lidí o tomto nemá ponětí. To dokazuje i můj průzkum, kdy z počtu  

549 dotázaných celkem 82 % ve svém okolí tento kontejner nemá a dle doplňující 

odpovědi některých dotazovaných ani netuší, ţe tyto kontejnery existují. 18 % respondentů 

tyto kontejnery zaznamenalo, ale většina pouze ve školách či na úřadech, kde měli  

na mysli koše na pouţité baterie.  



Tereza Grabowská – Likvidace a recyklace OEEZ 

2011  46 

 

Z výsledků průzkumu dále vyplynulo, ţe nejčastějším poznatkem lidí byla nízká 

informovanost obyvatelstva, jak elektroodpad správně třídit a kde jej odevzdávat. 

Převaţovaly zejména baterie, ţárovky a zářivky. Často se v odpovědích objevily názory  

na červené kontejnery, kterých je dle dotazovaných stále málo. 

Problematika zpracování, likvidace a recyklace odpadů z elektrických  

a elektronických zařízení se kaţdý rok zlepšuje. Technologický vývoj nelze zastavit a tak 

bude mnoţství elektroodpadu stále ročně narůstat o velké procento. Vzhledem k této 

skutečnosti je proto nyní nejdůleţitější, aby se zvýšila osvěta mezi lidmi a propagace. 

Tomuto napomáhají projekty jako je Recyklohraní či Zatočte s elektroodpadem, které jsou 

velmi prospěšné a perspektivní. 
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