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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je shrnutí současných problémů a možností recyklace 

elektroodpadu. Je zaměřena na sběr, třídění a následné zpracování elektroodpadu. Nakládání 

s tímto typem odpadu se řídí podle stanovené legislativy. Pojednává také o ekologických, 

ekonomických či technologických problémech vznikajících při nakládání s elektroodpadem. 

Praktická část je věnována zjištění materiálové bilance z vysloužilých elektrozařízení. 

V závěru jsou pak uvedeny možnosti recyklace těchto materiálů. 

Klíčová slova: elektroodpad, recyklace, zpracování elektroodpadu, materiálová bilance 

 

Annotation 

The aim of this thesis is a summary of present-day problems and possibilities of e-waste 

recycling. It is focused on collecting, sorting, and following e-waste treatment. Handling 

with this type of waste is subjected to fixed legislative power. It deals with ecological, 

economic, and technological problems which arise during e-waste disposal. The practical part 

explores the material balance of the waste electrical equipment. Possibilities, how to recycle 

this materials, are given at the end of this work.  
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1. Úvod   

Tato bakalářská práce se zabývá současnými problémy a možnostmi recyklace 

elektroodpadu. Elektroodpad by neměl být součástí komunálního odpadu, neboť obsahuje 

množství znovu využitelných složek. Tyto složky se dále mohou recyklovat, což je z hlediska 

materiálové a energetické úspory mnohem výhodnější. Nakládání s elektroodpadem je dáno 

legislativou.  

Vysloužilá elektrozařízení je možné odevzdat na sběrných místech. Ze sběrných míst se 

elektroodpad odváží ke zpracování. Recyklaci elektroodpadu provádějí specializované 

organizace různými technologickými postupy. Získané materiálové složky lze opět použít pro 

výrobu nových produktů. Při zpracování elektroodpadu je zapotřebí brát v úvahu také 

množství nebezpečných látek, které elektrozařízení obsahují.  

Při zpracování elektroodpadu mohou nastat mnohé problémy. Ekologické riziko 

představují nebezpečné látky, které jsou součástí vyráběných elektrozařízení. Škodlivé látky 

se mohou dostat z okolního prostředí do lidského organismu a způsobit tak vážné zdravotní 

problémy. Dalším problémem je proměnlivé složení elektroodpadu, čímž mohou být 

poškozena technologická zařízení během jeho zpracování. Problémem je rovněž nízká 

výtěžnost požadovaných surovin. Velké finanční ztráty jsou způsobeny neustálým 

využíváním primárních surovin. Získávání druhotných surovin z elektroodpadu je z tohoto 

hlediska výhodnější.  
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2. Elektroodpad 

Odpad, který vznikl z elektrických a elektronických zařízení (ledničky, pračky, mobilní 

telefony, osobní počítače, tiskárny, hračky, televize a další produkty) a s ukončenou dobou 

životnosti, považujeme za elektroodpad (Obr. 1a,b). Podstatnou část elektroodpadu tvoří 

nejen kovy (olovo, měď, hliník, stříbro, paladium a další kovy), ale také různé druhy plastů, 

keramika, sklo, dřevo a papír. Jeho součástí jsou ovšem i toxické látky, které představují 

nebezpečí pro životní prostředí [1-2].  

Recyklovatelné materiály (kovy, sklo a plasty) se z elektroodpadu, jako zdroje druhotných 

surovin, separují. Nebezpečné látky se musí odstranit. Užitečné suroviny se z elektroodpadu 

mohou získat technologickými procesy, například tepelným zpracováním, biologickým 

loužením nebo hydrometalurgickými pochody. Využití druhotných surovin je výhodnější 

z hlediska úspory energie a jejich zpracováním se surovinová potřeba pro nové výrobky 

snižuje [1-3].  

a)      b) 

  

 

 

 

 

Obr. 1 Příklad používaných elektrozařízení v domácnostech: a) počítačová sestava, 

b) mobilní telefony  

3. Legislativa o odpadech 

Každou úpravou legislativy odpadového hospodářství má Česká republika zájem 

motivovat obce a kraje k zapojení do třídění odpadů, zamezit nezákonnému zpracovávání 

odpadu a také má zájem o zlepšení sběru a třídění odpadu [4]. 

3.1 Zákony a vyhlášky 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje:  
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a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany 

životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při omezování 

nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání 

b) práva a povinnosti osob v odpadním hospodářství 

c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství [5]. 

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady), poslední změna: č. 158/2011 Sb.  Tato vyhláška 

zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví: 

a) seznam výrobků, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona,  

b) bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců,  

c) obsah roční zprávy, 

d) bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu 

do Seznamu, 

e) způsob označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005, 

f) seznam látek a podmínek, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení  

§ 37j odst. 3 zákona, 

g) vzor grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru 

elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů, 

h) technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů, skladování 

a zpracování elektroodpadů, 

i) rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých elektroodpadech a 

způsobech jejich zpracování, využití a odstranění a způsob ohlašování zařízení ke sběru, 

zpracování a využití elektroodpadů, 

j) podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení pocházejících 

z domácností [6]. 
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Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), poslední změna  

č. 374/2008 Sb. [7]. 

Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady [8].  

3.2 Směrnice 2002/96/ES 

Evropský parlament a Rada Evropské Unie přijaly Směrnici 2002/96/ES, protože cílem 

ekologické politiky Společenství jsou zejména zachovat, chránit a zlepšovat kvalitu životního 

prostředí, chránit lidské zdraví a zajistit racionální využívání přírodních zdrojů. Účelem této 

směrnice je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a 

opětovné použití, recyklace a jiné formy zhodnocování těchto odpadů, aby se omezilo 

zneškodňování odpadů [9].  

3.3 Legislativa o elektroodpadu ve vybraných zemích 

Ve Švýcarsku se vlastníci vysloužilých elektrozařízení řídí podle stanovené vyhlášky. 

Podle této vyhlášky musí být použité elektrozařízení odneseno k výrobci, dovozci, 

maloobchodníkům nebo na skládku. Dále tato vyhláška určuje, aby vysloužilá elektrozařízení 

byla zneškodněna ekologickým způsobem. Například zavedení zařízení, určeného pro 

spalování nerecyklovatelných organických chemických součástí. 

Pro vysloužilé desky s tištěnými spoji určené k recyklaci, neobsahující rtuťové spínače, 

nikl-kadmiové nebo lithiové baterie, platí v USA ustanovení, podle kterého musí být zařazeny 

mezi odpadní kovy. Ustanovení platí od roku 1997 a bylo nařízeno US EPA (Agentura pro 

ochranu životního prostředí) [10]. 

V Jihoafrické republice systém pro nakládání s elektroodpady spadá pod několik zákonů, 

ovšem konkrétní legislativa zatím neexistuje. Tyto zákony se týkají životního prostředí, vody, 

ovzduší, nebezpečných odpadů a podobně, což má za následek chaotické posuzování 

problematiky elektroodpadu. Tento druh odpadu, obsahující i nebezpečné složky, většinou 

končí na skládkách, místo toho, aby byl ekologicky zpracován. Touto problematikou se 

Jihoafrická republika zabývá jen minimálně, neboť vznikají spory mezi národní vládou a 

provinčními vládami [3].  
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V Keni problematika nakládání s elektroodpady nepatří mezi prioritní záležitosti.  

V této politicky nestabilní zemi není zavedeno třídění odpadu a rovněž je zde málo 

potřebných zařízení pro separaci elektroodpadu. Vlastníci vyřazených elektrozařízení 

požadují, za jejich zneškodnění, určitou kompenzaci, neboť i vysloužilá elektrozařízení mají 

pro ně specifickou hodnotu [3]. 

4. Recyklační průběh elektroodpadu 

Pro elektrozařízení, která se stala elektroodpadem, jsou vytvořena (kolektivními systémy) 

sběrná místa, ze kterých se elektroodpad odváží do zpracovatelských firem k recyklaci. 

Recyklace se provádí za účelem získání recyklovatelných materiálů, což je z energetického 

hlediska méně náročné. Před tříděním je nutná demontáž jednotlivých součástí 

z elektrozařízení (kabely, baterie, lampy) a zároveň zneškodnění škodlivých látek. Z výsledné 

separace předem rozdrceného materiálu se získají recyklovatelné složky. Zpracované 

recyklované složky (sklo, plast, železné a neželezné kovy) je možné opětovně využít v mnoha 

průmyslových odvětvích [11]. 

5. Sběr a třídění elektroodpadu 

V České republice poskytují kolektivní systémy snadno dostupná sběrná místa, určená pro 

sběr elektroodpadu. Kolektivními systémy jsou například firmy Elektrowin, Asekol nebo 

Ekolamp. Umožňují také následnou recyklaci nebo ekologický způsob zneškodňování 

použitého elektrozařízení. Všechny tyto procesy jsou u kolektivních systémů financovány 

z recyklačních poplatků, které hradí spotřebitel, kromě vlastní ceny zboží, při koupi nového 

zařízení. Zavedení recyklačního poplatku uvedla novela Zákona o odpadech v roce 2005 a 

jeho výše je stanovena v závislosti na druhu elektrozařízení. Třídění a recyklace 

elektroodpadu se provádí za účelem získání různých materiálů a vzácných kovů, které se 

znovu používají pro výrobu nových produktů [12-13]. 

Kolektivní systémy pořádají akce spojené s recyklací a tříděním odpadu. V současné době 

probíhá akce s názvem „RECYKLOHRANÍ“ aneb „Ukliďme si svět!“, která zapojuje školy 

České republiky do sběru vyřazených, drobných elektrozařízení a baterií. 

Školy prostřednictvím této akce obdrží odměny od organizací Asekol, Elektrowin, Ekobat, 

Ekolamp a Eko-kom, které jsou autory tohoto projektu [14].  

Každé elektrozařízení musí být podle zákona označeno symbolem přeškrtnuté a podtržené 

popelnice, udávající, že použitý elektrospotřebič nesmí být součástí komunálního odpadu 
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(obr. 2). Musí být tedy tříděn samostatně. Elektrozařízení se zařazují do deseti základních 

skupin, které se od sebe rozlišují systémem sběru a recyklace, danými Zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů [13].  

Základní skupiny elektrozařízení: 

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 (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových 

nástrojů) 

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) 

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 

10. Výdejní automaty [15]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Logo přeškrtnuté popelnice u elektrospotřebičů [13] 
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5.1 Příklady kolektivních systémů zaměřených na určitý druh 

elektroodpadu 

Sběrná místa kolektivního systému Ecobat byla zavedena proto, aby vysloužilé baterie a 

akumulátory neskončily v komunálním odpadu, protože obsahují určité množství 

nebezpečných látek, způsobujících kontaminaci vody a půdy. Sběrnými místy určenými pro 

tento druh odpadu nejsou pouze sběrné dvory, ale i městské a obecní úřady, elektro prodejny, 

školy a další místa. Činnost kolektivního systému Ecobat zahrnuje i následnou recyklaci 

baterií různými technologickými způsoby, například pyrometalurgické nebo 

hydrometalurgické zpracování alkalických a zinkouhlíkových baterií [16].  

 Historická elektrozařízení, která patří do skupin 3, 4, 7 a nová elektrozařízení zařazená 

do skupin 6, 8, 9 a 10, mohou spotřebitelé odevzdávat do sběrných dvorů (obr. 3), případně 

prodejen elektrozařízení nebo do příslušných kontejnerů, které jsou určeny pro sběr 

elektrozařízení (obr. 4) kolektivním systémem Asekol. Společnost Asekol zajišťuje také 

následný odvoz elektroodpadu do zpracovatelských společností [17]. 

Zpětný odběr osvětlovacích zařízení v České republice se uskutečňuje pomocí sběrných 

nádob kolektivního systému Ekolamp. Náplní tohoto systému je i zajištění ekologického 

zpracování osvětlovacího zařízení [18].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Místo zpětného odběru elektrozařízení v Orlové 
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Obr. 4 Kontejner umístěný v části Ostravy od kolektivního systému Asekol 

 

6. Složení elektroodpadu 

Složení elektroodpadu závisí na druhu výrobku, zemi původu, výrobci, stáří a užitné 

metodě hodnocení. Mezi zájmové složky, získávané recyklací elektroodpadu, patří plasty 

(kolem 30%), sklo, železo a jeho slitiny, neželezné kovy jako hliník, měď, cín, dále ušlechtilé 

kovy zlato, stříbro a platina, které se nacházejí například v tištěných spojích.  

Průměrný obsah materiálových složek, v elektrozařízeních z roku 2005, je uveden v tab. 1. 

Značnou část elektroodpadu tvoří také těžké kovy (rtuť, kadmium a olovo). Nebezpečné jsou 

rovněž luminofory, které se vyskytují v zářivkách obrazovek nebo displejích na bázi tekutých 

krystalů (LCD). Tyto toxické látky znehodnocují životní prostředí [10, 12, 19, 20]. 
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Tab. 1 Obsah složek v jednotlivých elektrozařízeních [20] 

Elektronická 

jednotka 

Železo a 

jeho 

slitiny 

Neželezné 

kovy 
Plasty Sklo 

Elektro 

součástky 
Ostatní 

Elektronika 

(hm. %) 

Osobní počítače 32,0 18,0 23,0 15,0 12,0 - 

Televizní přijímače 9,9 3,0 9,5 56,9 8,0 12,7 

Zesilovače 62,2 20,7 1,6 - 15,5 - 

Autorádia 52,0 8,3 6,9 - 31,0 1,8 

Reproduktory 2,5 2,5 31,0 - 1,5 62,5 

Sluchátka 23,8 23,8 42,9 - 7,1 2,4 

Videorekordéry 50,0 12,6 22,6 - 7,2 7,6 

Přístroje pro domácnost 

(hm. %) 

Sporáky 77,9 0,9 1,0 7,3 4,9 8,0 

Automatické 

pračky 
67,3 2,8 7,0 1,1 14,3 7,5 

Myčky nádobí 49,7 0,6 11,7 - 12,1 25,9 

El. kamna 16,6 9,5 47,9 - 20,8 5,2 

Mikrovlnné trouby 71,3 7,8 3,8 7,0 6,7 3,4 

Kávovary 7,4 6,0 61,6 16,2 7,9 0,9 

Toastery 50,3 - 36,1 - 10,6 3,0 

Fény 50,5 1,0 14,8 - 20,9 12,8 

El. hodiny 8,5 17,0 61,1 - 4,9 8,5 

Žehličky 20,6 27,2 36,0 - 16,2 - 

El. holící strojky 6,1 9,1 39,4 - 45,4 - 

 

6.1 Konkrétní složení materiálů u mobilních telefonů a počítačů 

Jako příklad materiálového složení jednotlivých elektrozařízení je možno uvést vyřazený 

mobilní telefon. Běžný mobilní telefon obsahuje zinek, stříbro, nikl a železo. Velké 

procentuální množství je však zastoupeno různými plasty, keramikou a mědí (obr. 5) [2]. 
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Obr. 5 Procentuální zastoupení jednotlivých složek v mobilním telefonu [2] 

V počítačích se nachází mnoho materiálů, z nichž největší část zaujímá železo (48%). 

Kromě železa obsahují počítače ještě měď (26,1%), plasty a sklo (14,2%), polovodičové 

součástky a jiné materiály (5,3%), hliník a ušlechtilou ocel (3,4%), tištěné spoje 

s ušlechtilými kovy (3%). Zrecyklované sklo je znovu využito pro výrobu obrazovek, plasty 

se používají na výrobu desek tištěných spojů a počítačových skříní (obr. 6) [20].  

     

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Počítačová skříň 
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7. Zpracování elektroodpadu 

Mezi typické zpracování elektroodpadu patří mechanické, pyrometalurgické a 

hydrometalurgické procesy pro získání druhotných surovin [20]. 

Mechanické zpracování představuje ruční demontáž hodnotných komponentů 

(s ušlechtilými kovy) a demontáž částí elektroodpadu, které mohou ohrozit životní prostředí. 

Drcením, například pomocí bubnového drtiče pro elektroodpad (obr. 7), se změní rozměry 

původního materiálu pro další recyklační procesy. Následuje mletí, a poté se separuje 

elektroodpad na materiálové frakce železných a neželezných kovů, skla, plastů a na jiné další 

frakce. Konečné produkty je potřeba pomocí rafinace zbavit nečistot [20-22].    

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Drcení bubnovým drtičem [21]  

Dalším způsobem je pyrometalurgické zpracování elektroodpadu. Tento způsob 

zpracování se používá pro získávání kovových složek z elektroodpadu, pomocí procesů 

tavení, spékání a reakcí s plynnou fází za vysokých teplot. Plastové části jsou spalovány 

v peci. Při spalování je nutné zachytit a čistit vznikající škodliviny, které by mohly uniknout 

do okolního prostředí. Nevýhodou zpracování skla a keramiky, při pyrometalurgickém 

zpracování, je přispívání k tvorbě strusky, čímž může dojít ke ztrátám ušlechtilých kovů [20, 

22].  

Loužení vyluhovacím činidlem, závislé na fyzikálně-chemických vlastnostech materiálu, 

patří mezi hydrometalurgické procesy pro získávání kovů z elektroodpadu. 

Vhodnými vyluhovacími činidly mohou být kyseliny, zásady nebo roztoky solí. 

Loužením vznikne výluh, který se jednotlivými metodami musí zpracovat. Příklad možného 

způsobu získání kovů z elektroodpadu je znázorněn na obrázku 8 [1-2, 20]. 
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V Singapuru je používána metoda, zavedená v roce 2012, založená na inovativních 

hydrometalurgických procesech. Touto metodou se nejprve elektroodpad procesem drcení 

zpracuje na jemné části. Velikost podrcených částic musí být menší než 5mm v průměru. 

Podrcený elektroodpad se louží amoniakem, kde koncentrace amoniaku je 1-5 mol/l.  

Kovy z podrceného elektroodpadu, které reagují s amoniakem při loužení, jsou zlato, stříbro, 

olovo, nikl aj. Po loužení se oddělí plasty plovoucí na povrchu, zatímco kovy přechází 

do výluhu ve formě Me (NH3)
+
 iontů. Me je označení pro jednotlivé kovy. Méně ušlechtilým 

kovem (Cu) se vytěsní kovy z výluhu a Cu přechází do výluhu, odkud se zpětně získá 

elektrolyticky [1].   

Druhotné suroviny mají široké uplatnění v řadě průmyslových odvětví. Plasty například 

v nábytkářském nebo automobilovém průmyslu. Zrecyklované železo se může uplatnit 

v oblasti ocelářského průmyslu. Recyklace neželezných kovů (měď, zinek, drahé kovy) 

představuje možné použití při výrobě elektronických součástí nebo kabelů. Recyklace skla 

není náročná jako v případě jiných materiálů. V cementárnách či spalovnách odpadů končí 

materiály, které nelze zrecyklovat. Takové materiály slouží jako palivo [13].   

7.1 Společnosti Safina a Kovohutě Příbram 

Náplní společnosti Safina, a.s. je výkup odpadů a materiálů s drahými a neželeznými kovy 

(elektroodpad, autokatalyzátory, základové desky PC atd.). Výkupní ceny zlata a stříbra jsou 

uvedeny v tab. 2. Pomocí nových vyvíjejících se ekologicky šetrných technologií provádí tato 

společnost zpracování vykoupeného elektroodpadu a výrobu nových produktů. 

Při zpracování materiálu nebo odpadu ve společnosti Safina, a.s. nejprve probíhají procesy 

homogenizace a vzorkování, kterými se odebere reprezentativní vzorek. V laboratořích se 

provede analýza reprezentativního vzorku. Tímto způsobem se pro zákazníky stanoví 

množství zájmových kovů ve vzorku. Zájmové kovy jsou poté získávány technologickými 

pochody (tavením, loužením, elektrolýzou atd.) a následnou rafinací, kdy vzniknou kovy 

o čistotě 4N nebo 3N5 [23].  

Tab. 2 Výkup drahých kovů - ceny ke dni 12. 3. 2013 [23] 

 

 

 

Drahý kov Cena (Kč/g) 

Zlato 24 karátů 900 

Zlato 18 karátů 666 

Zlato 14 karátů 517 

Stříbro ryzí 16 



 

15 
 

Pro recyklaci elektrošrotu je ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. používána 

technologie, která zpracovává všechny druhy použitých elektrozařízení, kromě skupiny 

osvětlovacích zařízení a zařízení chladící techniky. Produkty, které tato společnost nabízí, 

jsou vyrobeny z olova, cínu a drahých kovů [24-25]. 

7.2 Recyklace obrazovek a kabelů 

Plazmové a LCD obrazovky, které postupně nahrazují klasické CRT obrazovky, se 

skládají z mnoha materiálů jako skla, luminoforů, drahých kovů, plastů, kovů, tekutých 

krystalů atd. Osvětlovací zářivky u LCD obrazovek musí být kompenzovány LED diodami, 

neboť rtuť v zářivkách představuje nebezpečí pro životní prostředí.  

Demontáží se vyjmou nebezpečné části, komponenty s obsahem drahých a neželezných 

kovů, skla a plastů. Speciálními drtiči se obrazovky zpracují na malé části. Podrcený materiál 

se třídí na hrubé a jemné frakce pomocí vibračního třídiče. Tyto frakce se mohou dále třídit, 

například elektrodynamickým separátorem. Nebezpečné látky luminofory, rtuť a skelný prach 

musí být v průběhu recyklace obrazovek filtrovány, aby neunikaly do ovzduší. Roztříděné 

materiály z obrazovek mohou být později použity pro různé účely (tab. 3) [26]. 

Tab. 3 Použití roztříděných materiálů z obrazovek [26] 

Materiál 
Plazma 

(% hmotnosti) 

LCD 

(% hmotnosti) 
Využití 

Železné kovy 28,1 22,7 
98 % použito 

v hutích 

Hliníková drť 26,8 22,5 
98 % použito 

v hutích 

Směsné sklo 28,0 21,6 
pro pěněné sklo, 

zásypy atd. 

Směsné plasty 11,3 27,0 
využití jako 

palivo 

Elektronické 

prvky 
2,8 2,1 

recyklace prvků 

Au, Ag, Pd atd. 

Kabely 0,6 - 
recyklace 

měděných vodičů 

Osvětlovací 

zářivky 
- 1,6 

samostatné 

zpracování 

Prach-odpad 2,4 2,5 

zpracován jako 

nebezpečný 

odpad 
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Kabely lze recyklovat prostřednictvím technologické linky. Před magnetickou separací 

kovů se kabely nejdříve zpracují na dvouhřídelovém drtiči. Poté přechází kabely do zařízení, 

umožňujícího jejich rozemletí. Tříděním jsou ze zpracovaných kabelů získávány materiálové 

složky (obr. 9) [27]. 

Při jiném způsobu zpracování jsou kabely nejprve ručně tříděny. Prostřednictvím 

aligátorových nebo gilotinových nůžek se upraví na požadovanou velikost. Rozměrová úprava 

se provádí také metodou granulace. Tato metoda spočívá v rozdrcení kabelů na velikost menší 

než 1cm. Magnetickou separací se oddělují kovové části z kabelů. Kovové i plastové části, 

získané různými technologickými metodami, jsou poté dále zpracovávány pro jednotlivé 

účely použití [28].  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Směs kovů a plastů ze zpracovaných kabelů [27] 

8. Problematika elektroodpadu 

Problematika elektroodpadu zahrnuje mnoho problematických oblastí při nakládání 

s vyřazenými elektrozařízeními. Zde uvádím pouze několik problémů s možnostmi jejich 

řešení. Dále je popsán proces ekodesignu výrobku, založený na šetrnosti k životnímu 

prostředí. 

8.1 Nebezpečné látky a možnosti jejich nahrazení 

V elektroodpadu se nachází mnoho nebezpečných látek, které se mohou uvolnit 

do prostředí a ohrozit tak lidský organismus, proto je zapotřebí elektroodpad recyklovat. 

Mezi těžké toxické kovy patří arsen, baryum, beryllium, kadmium, šestimocný chrom, olovo, 

lithium, rtuť, nikl a selen. Například arsen, obsažený v prachu a rozpustných látkách, může 

způsobit onemocnění kůže nebo dokonce i rakovinu plic.  
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Kadmium obsažené v elektroodpadu je nebezpečné pro lidský organismus, neboť 

poškozuje ledviny a vyvolává rakovinu. Vdechnutí kadmia se projevuje podobně jako 

příznaky chřipky. Toxický je rovněž šestimocný chrom. Šestimocný chrom má dobré 

protikorozní účinky, avšak v lidském těle může vést k poškození zraku, podráždění kůže a 

sliznice. Také olovo může způsobit vážné zdravotní problémy. Olovo nalezneme v pájkách, 

elektronických součástkách, olověných akumulátorech apod.  

Dalším toxickým kovem je rtuť. Často je používána jako součást elektrospotřebičů. Tento 

těžký kov může způsobit v lidském těle poškození jater a mozku. Nebezpečným prvkem je 

i selen, který může zapříčinit ztrátu vlasů, lámavost nehtů, necitlivost a jiné symptomy. 

Kromě těchto škodlivin se v elektroodpadu vyskytuje, celá řada jiných nebezpečných látek, 

které působí nepříznivě jak na životní prostředí, tak i na lidské zdraví [29]. 

Neustále jsou prováděny různé výzkumy, neboť problematika nebezpečných látek je stále 

aktuální. Na základě těchto výzkumů se nahrazují nebezpečné látky vhodnějšími.  

Například slitiny na bázi cín-bismut, s legurami stříbra, mědi a zinku, jsou aplikovány 

v pájkách místo olova. Rtuťové lampy ve scannerech jsou nahrazovány LED diodami. 

Používání polyvinylchloridu v elektroinstalacích je kompenzováno materiály, jako jsou ethen, 

ethen/propen kopolymer, směs polypropylen/styren-ethylen-buten-styren. Polyvinylchlorid je 

nahrazován jinými materiály, neboť při jeho spalování dochází k uvolnění obsaženého chloru, 

který může způsobit vážné dýchací problémy. Řada firem, vyrábějících elektrozařízení, začala 

nahrazovat také halogenové samozhášecí přísady, fosforeskující přísady, arsen, antimon a 

mnoho dalších škodlivých látek [10]. 

8.2 Využití druhotných surovin z elektroodpadu 

Využití druhotných surovin z elektroodpadu je mnohem výhodnější, než používat 

primární suroviny, a to nejen z ekonomického hlediska. Zpracováním druhotných surovin 

nedochází k plýtvání přírodních surovinových zdrojů. Další výhodou při použití druhotných 

surovin je šetrnost k životnímu prostředí, protože těžbou primárních surovin vznikají 

ekologické škody.  

 Současným problémem je odvážení vyřazených elektrozařízení (obr. 10) na skládky, což 

způsobuje finanční ztrátu z nevyužitých druhotných surovin. Neustálým čerpáním primárních 

surovin pro výrobu nových produktů, dochází ke snižování předpokládaných surovinových 

zásob například odhad, prováděný v roce 2011 pro předpokládané zásoby, mědi činil 63 let, 

přičemž ověřené zásoby jsou pouze 35 let. Z těchto důvodů je nutná recyklace elektroodpadu. 
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Kolektivní systémy se aktivně zapojují do systému zpětného odběru použitých 

elektrozařízení.  

Prostřednictvím různých akcí motivují občany, aby odevzdali vyřazená elektrozařízení 

na místa zpětného odběru, odkud jsou následně odváženy ke zpracování [22]. 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Vyřazená elektrozařízení  

8.3 Ekonomické a technologické problémy při zpracování elektroodpadu 

Jedním z ekonomických problémů může být nízká poptávka po novém výrobku.  

Příčinou je obvykle vysoká cena produktu. Ekonomicky nevýhodné je také umístění 

společnosti pro zpracování elektroodpadu daleko od místa zpětného odběru. Čím větší je 

vzdálenost, tím vyšší jsou přepravní náklady vzniklého odpadu.  

Zpracování elektroodpadu zahrnuje i technologické problémy. Častým problémem je 

proměnlivé složení elektroodpadu, protože působí nepříznivě na technologická zařízení, která 

slouží pro jeho zpracování. Dalším problémem může být nízká výtěžnost požadovaných 

složek při zpracování nebo nedostatečné množství zpětně odebraných elektrozařízení. 

Výzkumy nových technologií pro zpracování elektroodpadu jsou nástrojem ke snižování 

těchto problémů. Tyto výzkumy jsou realizovány i pro nerecyklovatelné složky odpadů [22]. 

8.4 Ekodesign 

Ekodesign výrobků, oproti tradičnímu designu, poskytuje návrhy výrobků s ohledem 

na životní prostředí (např. snížení množství a toxicity vstupních materiálů). Návrhy se 

realizují na základě zjištěných informací o životním cyklu výrobku. Ekodesign zahrnuje sedm 

na sebe navazujících kroků, které charakterizují výběr výrobku, tvorbu návrhu řešení a volbu 

strategie ekodesignu. Ekodesign navrhovaný jak pro nový výrobek, tak i pro existující, přináší 

výrobci elektrozařízení mnoho ekonomických, provozních nebo marketingových výhod [10]. 
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9. Cíle práce 

V současné době je elektroodpad velkým problémem, kterým je nutno se stále zabývat a 

nalézat nová řešení pro využití tohoto typu odpadu s ohledem na proměnlivost jeho složení a 

narůstající množství. Elektrošrot je velmi nebezpečným druhem odpadu, neboť obsahuje řadu 

škodlivých látek nebezpečných pro životní prostředí. 

Tato práce se zabývá problematikou elektroodpadu a možnostmi jeho zpracování. 

Cílem této bakalářské práce je provést rešerši týkající se tohoto druhu odpadu, charakterizovat 

jeho složení a popsat současné možnosti jeho zpracování, za účelem využití vybraných 

složek, jako druhotných surovin. Dalším cílem je vytipovat současné problémy, vztahující se 

k vyřazeným elektrickým a elektronickým zařízením. Práce monitoruje nejnovější zaváděné 

technologie, pro zpracování tohoto typu odpadu nejen v České republice, ale i v celosvětovém 

měřítku. 
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10. Praktická část – Materiálová bilance elektrozařízení 

Praktická část této bakalářské práce se zabývá materiálovou bilancí vyřazených 

elektrozařízení. K určení materiálové bilance posloužil vyřazený CD přehrávač, notebook a 

mobilní telefony. Elektrozařízení byla rozebrána na jednotlivé části. Pro rozebrání těchto 

elektrozařízení bylo použito ruční nářadí (šroubováky, kleště, hodinářské šroubováky). 

Poté následovalo materiálové rozdělení rozebraných zařízení na plasty, kovy atd.  

10.1 Materiálové složení notebooku 

K určení materiálové bilance byl rozebrán notebook značky Twinhead, model Slimnote-8, 

vyrobený v Taiwanu (obr. 11). Nejprve se určila hmotnost notebooku na digitálních vahách. 

Jeho celková hmotnost před rozebráním činila 3 200,5 g. Následovala demontáž notebooku 

na dílčí části (obr. 12), jakými jsou harddisk, disketová mechanika, základní deska, obrazovka 

a podobně. Demontáž byla prováděna pomocí ručního nářadí. Po rozebrání těchto částí bylo 

určeno hmotnostní zastoupení jednotlivých materiálů v notebooku. Materiály byly rozděleny 

na plasty, kovy, elektrosoučástky, plošné spoje, základní desku, ostatní materiály a obrazovku 

(obr. 13a,b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Použití notebooku pro určení materiálové bilance 
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Obr. 12 Paměťová karta, harddisk a disketová mechanika, které jsou součástí notebooku 

a)              b)  

 

 

 

 

Obr. 13 Roztříděné materiály z notebooku: a) základová deska a plošné spoje, b) kovové 

části 

Celková hmotnost notebooku po ručním rozebrání byla 3 137 g. Při rozebírání notebooku 

vznikly ztráty materiálů, které činily 63 g. Ztráty byly vypočteny odečtením hmotnosti 

notebooku po jeho rozebrání od celkové hmotnosti před demontáží 

(3 200,5 g – 3 137,5 g = 63 g ztráty).  

Od celkové hmotnosti 3 137 g rozebraného notebooku byla odečtena hmotnost 

demontované obrazovky 758,5 g. Hmotnost demontované obrazovky byla odečtena, jelikož 

nebyla z bezpečnostních důvodů, dále rozebírána na jednotlivé materiálové složky. Hmotnost 

rozebraného notebooku po odečtení obrazovky činila 2 379 g. Hmotnosti roztříděných 

materiálů jsou zapsány do přehledné tabulky (tab. 4). V tabulce 4 jsou uvedeny také 

procentuální podíly materiálů (bez hmotnostních ztrát). 
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Tab. 4 Hmotnosti roztříděných materiálů 

Materiál Hmotnost (g) Hmotnostní podíl (%) 

Plošné spoje + základní 

deska 
491,00 20,63 

Plasty 550,00 23,11 

Kovy 776,50 32,63 

Elektrosoučásti 185,00 7,77 

Ostatní součásti 376,50 15,82 

Celková hmotnost 2 379 100 

 

Procentuální podíly roztříděných materiálů jsou znázorněny také ve výsečovém grafu 

(obr. 14). 

 

Obr. 14 Procentuální podíly separovaných materiálů 

Největší podíl 32,63% z rozebraného notebooku obsahovaly kovy, naopak nejmenší podíl 

7,77% drobné elektrosoučásti. Kovové součásti byly nejčastěji na bázi hliníku a oceli. 

20,63 % Plošné       

spoje + 

základní deska 

 23,11% Plasty  

32,63% Kovy 

7,77% 

Elektrosoučásti  

15,82% Ostatní   

součásti 
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Mezi ostatní součásti byly zařazeny gumové části a magnety. Do skupiny elektrosoučástí byly 

zařazeny kondenzátory. 

10.2 Materiálové složení CD přehrávače 

Materiálová bilance byla rovněž prováděna na vyřazeném CD přehrávači (obr. 15). 

U vysloužilého CD přehrávače dánské společnosti Denver (model DMP344) se zjistila 

nejdříve na digitálních vahách jeho hmotnost 280 g. Po ruční demontáži se materiály 

z rozebraného CD přehrávače rozdělily na plasty, plošné spoje, elektrosoučásti, kovové části a 

základovou desku (obr. 16a,b). Všechny tyto materiály byly následně zváženy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Rozebíraný CD přehrávač 

a)            b) 

 

 

 

 

Obr. 16 Rozebrané součásti z CD přehrávače: a) základní deska, b) plastové díly 

Hmotnost CD přehrávače po jeho rozebrání činila 271,5 g. Celkové ztráty, vzniklé při 

rozebrání elektrozařízení, činily 8,5 g (280 g – 271,5 g = 8,5 g). Zvážené materiály jsou 

zapsány v tabulce 5, udávající také procentuální podíly materiálů po rozebrání 

(bez hmotnostních ztrát). 
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Tab. 5 Hmotnosti roztříděných materiálů z rozebraného CD přehrávače 

 

 

Hmotnosti roztříděných materiálů uvedené v procentech jsou znázorněny v grafu (obr. 

17). 

 

Obr. 17 Graf vyjadřující zastoupení jednotlivých materiálů z CD přehrávače 

Z grafického znázornění vyplývá, že největší podíl materiálu v CD přehrávači tvořily 

plasty, a to 42,72%. Naopak nejmenší podíl zaujímaly kovové části s 0,73%. Kovové části 

42,72% Plasty 

37,93% 

Elektrosoučásti 

13,99% 

Základní deska 

a plošné spoje 

4,6% Ostatní 

součásti 

0,73% Kovové 

části 

Materiál Hmotnost (g) Hmotnost (%) 

Plasty 116,00 42,72 

Elektrosoučásti 103,00 37,93 

Základní deska 

a plošné spoje 
38,00 13,99 

Ostatní součásti 12,50 4,60 

Kovové části 2,00 0,73 

Celková hmotnost 271,50 100 
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byly nejčastěji vyrobené z hliníku. Skupina elektrosoučástí zahrnuje kondenzátory a mezi 

ostatní součásti je zařazen displej. 

10.3 Materiálové složení mobilních telefonů 

Pro určení materiálové bilance byly použity také mobilní telefony různých výrobců. 

Celková hmotnost mobilních telefonů, před jejich rozebráním, činila 416,5 g. 

Hmotnost mobilních telefonů byla zjišťována na stejné digitální váze jako u předchozích 

elektrozařízení. Rozebrané součásti z mobilních telefonů byly rozděleny na jednotlivé 

materiálové složky, a to na plasty (obr. 18), drobné elektrosoučásti, ocelové části, slitiny 

neželezných kovů, základní desky a ostatní součásti. Mezi ostatní součásti byly zařazeny 

obrazovky a gumové části (obr. 19a,b). Drobné elektrosoučásti zahrnují kondenzátory. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Plastové části mobilních telefonů 

a)           b) 

 

 

 

 

Obr. 19 Materiály z mobilních telefonů zařazené do skupiny ostatních součástí: 

a) obrazovky, b) gumové části 
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Rozebrané a roztříděné materiály byly následně zváženy. Hmotnosti roztříděných 

materiálů jsou uvedeny v  tabulce 6 (bez hmotnostních ztrát). 

Tab. 6 Hmotnosti roztříděných materiálů z mobilních telefonů 

Materiál Hmotnost (g) Hmotnost (%) 

Plasty 195,50 48,21 

Drobné elektrosoučásti 13,00 3,20 

Ocelové části 23,50 5,79 

Slitiny neželezných kovů 15,00 3,69 

Základní desky 100,50 24,78 

Ostatní součásti 58,00 14,30 

Celková hmotnost 405,5 100 

 

 Procentuální podíly materiálů uvedené v tabulce 6, jsou vyznačeny ve výsečovém grafu 

(obr. 20). 

 

 Obr. 20 Procentuální zastoupení materiálů z vyřazených mobilních telefonů 

 Z tohoto grafu vyplývá, že největší procento roztříděných materiálů z mobilních telefonů 

zaujímaly plasty s 48,21%. Naopak nejmenší procentuální zastoupení zaujímaly drobné 

elektrosoučásti s 3,2%. 

48,21% Plasty 

3,2% Drobné 

elektrosoučásti 
5,79% Ocelové 

části 

3,69% Slitiny 

neželezných 

kovů 

24,78% 

Základní desky 

14,3% Ostatní 

součásti 
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10.4 Souhrnná materiálová bilance 

Jako reprezentativní vzorek současně vznikajícího elektroodpadu byl použit souhrn všech 

předchozích analyzovaných vyřazených elektrozařízení. Ze všech rozebraných zařízení byla 

následně provedena souhrnná materiálová bilance. Hmotnosti roztříděných materiálů 

(plasty, kovy atd.) byly u všech elektrozařízení sečteny a zapsány do tabulky 7. V tabulce jsou 

uvedeny také procentuální podíly jednotlivých materiálů.  

Tab. 7 Sumární hmotnosti roztříděných materiálů  

Materiál Hmotnost (g) Hmotnostní podíl (%) 

Plošné spoje + základní 

desky 
629,50 20,59 

Plasty 861,50 28,19 

Kovy 817,00 26,73 

Elektrosoučásti 301,00 9,84 

Ostatní součásti 447,00 14,62 

Celková hmotnost 3 056 100 

Procentuální podíly materiálů jsou znázorněny také na výsečovém diagramu (obr. 21). 

 

Obr. 21 Procentuální zastoupení materiálů z vyřazených elektrozařízení 

20,59% Plošné 

spoje + 

základní desky 

28,19% Plasty 

26,73% Kovy 

9,84% 

Elektrosoučásti 

14,62% Ostatní 

součásti 
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11. Závěr 

V této práci byla provedena charakteristika elektroodpadu a možnosti jeho zpracování. 

V současné době je zpracování tohoto druhu odpadu celosvětovým problémem a jsou stále 

vyvíjeny nové postupy pro jeho zpracování za účelem využití druhotných surovin. 

Mezi typické postupy zpracování elektroodpadu patří mechanické, pyrometalurgické a 

hydrometalurgické procesy.  

V Singapuru je používána metoda, zavedená v roce 2012, založená na inovativních 

hydrometalurgických procesech. Touto metodou se nejprve elektroodpad procesem drcení 

zpracuje na jemné části. Kovy z podrceného elektroodpadu, které reagují s amoniakem, při 

procesu loužení jsou zlato, stříbro, olovo, nikl aj. Po loužení se oddělí plasty plovoucí na 

povrchu, zatímco kovy přechází do výluhu. Méně ušlechtilým kovem (Cu) se vytěsní kovy 

z výluhu a Cu přechází do výluhu, odkud se zpětně získává elektrolyticky. 

Ekologický problém představují škodlivé látky v elektroodpadu. Z tohoto důvodu jsou 

nebezpečné látky nahrazovány jinými. Dalšími problémy jsou proměnlivé složení 

elektroodpadu nebo nízká výtěžnost požadovaných materiálů. Těmito problémy se zabývají 

různé výzkumy se snahou je co nejvíce redukovat.  Primární suroviny jsou častěji využívány, 

což způsobuje velké finanční ztráty. K tomu, aby elektroodpad nekončil na skládkách, 

pořádají kolektivní systémy různé akce spojené se sběrem vysloužilého elektrozařízení.  

V praktické části byla provedena materiálová bilance vybraných vyřazených 

elektrozařízení. Ze získaných výsledků vyplývá, že největší podíl v daných elektrozařízeních 

zaujímaly plastové části s hmotnostním podílem 28,19%. Největší podíl plastů obsahoval 

notebook. Také kovy zaujímaly značnou část rozebraných elektrozařízení. Jejich procentuální 

zastoupení činilo 26,73%. Nejvíce kovových dílů bylo obsaženo opět v notebooku, naopak 

nejméně u CD přehrávače. Významný podíl plošných spojů a základních desek obsahující 

drahé a vzácné kovy měl notebook a mobilní telefony. 

Z hlediska recyklace se kovové části zpracovávají snadněji než plastové. Některé druhy 

plastů jsou navíc nerecyklovatelné. Ze základových desek elektrozařízení jsou získávány 

ušlechtilé kovy. Materiály z elektroodpadu se mohou recyklovat, například mechanickým, 

pyrometalurgickým nebo hydrometalurgickým způsobem. Zpracované materiálové složky 

jsou poté využívány v mnoha průmyslových odvětvích.  
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