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RESUMÉ 

Tato bakalářská práce přináší ucelený pohled na možnosti zpracování autokabelů z autovraků. 

Jsou zde popsány současné metody zpracování kabelů, přehled technologii zpracování a ekonomické 

zhodnocení vybrané technologie. 
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SUMMARY 

This bachelor work brings holistic view the processing options Autokabel from car wrecks. 

Are described current methods of cable processing, overview of processing technology and 

economic evaluation of selected technologies. 

 

 

KEY WORD 

Recycling, technology, cable with car wrecks 

 

 



Úvod ...................................................................................................................................... 1 

1 Analýza současného stavu ................................................................................................... 2 

 1.1 Postupy při zpracovaní autovraků .................................................................................... 3 

  1.1.1 Způsoby recyklace autovraků  ..................................................................................... 4 

  1.1.2 Zpracování autovraků ve firmě RUML – CZ a.s. ......................................................... 5 

 1.2. Analýza současného stavu recyklace autokabelů............................................................. 7 

   1.2.1.2 Elektrický kabel u automobilů ................................................................................. 7 

  1.2.1.2 Silové metalické kabely ............................................................................................ 8 

   1.2.1.2 Sdělovací metalické kabely ...................................................................................... 8 

   1.2.1.3 Kabely s optickými vlákny ...................................................................................... 9 

 1.3 Způsoby zpracování kabelů ........................................................................................... 10 

  1.3.1 Ruční zpracování elektrokabelů ................................................................................. 10 

  1.3.2 Strojní zpracování elektrokabelů................................................................................ 12 

   1.3.2.1 Hlavní součásti - řešení pro kabely bez oceli pomocí drtičky ................................. 13 

    1.3.2.1.1 Víceúčelové před drtící zařízení ......................................................................... 13 

    1.3.2.1.2 Jemný granulátor ............................................................................................... 13 

    1.3.2.1.3 Separační stůl .................................................................................................... 14 

   1.3.2.2 Mokrá gravitační separace ..................................................................................... 14 

   1.3.2.3 Pneumatická separace ............................................................................................ 14 

    1.3.2.3.1 Pneumatický separační stůl ................................................................................ 15 

    1.3.2.3.2 Princip pneumatické (fluidní) separace   ............................................................ 15 

 1.4 Separované materiály z autokabelů ................................................................................ 16 

  1.4.1 Měděný granulát........................................................................................................ 16 

  1.4.2 Plastová frakce .......................................................................................................... 17 

2 Cíle a použité metody práce .............................................................................................. 18 

3 Výsledky řešení-výběr vhodných metod, jejich vzájemné porovnání ................................. 19 

 3.1 Analýza skutečného množství autokabelů ve všech registrovaných osobních 

automobilech v ČR........................................................................................................ 19 

 3.2 Určení předpokládaného množství autokabelů v autovracích recyklovaných za 1 rok v ČR

 ..................................................................................................................................... 26 

 3.3 Měření skutečné celkové délky autokabelů u vybraných typů automobilů ..................... 29 

  3.3.1 Měřený automobil – Škoda Felicia ............................................................................ 30 

  3.3.2 Měřený automobil – Peugeot 205 .............................................................................. 34 

  3.3.3 Výsledek naměřených hodnot .................................................................................... 38 



 3.4 Určení předpokládané celkové délky autokabelů resp. jejich předpokládané celkové 

hmotnosti získané z recyklace autovraků v jednotlivých krajích za 1 rok. ...................... 39 

 3.5 Možné způsoby zpracování resp. recyklace autokabelů ................................................. 41 

  3.5.1 Nalezení vhodné recyklační technologie a stanovení časového fondu pro daný provoz

 ..................................................................................................................................... 41 

  3.5.2 Výběr optimální recyklační technologie, potřebné k recyklaci celkové předpokládané 

hmotnosti autokabelů z autovraků recyklovaných za 1 rok. ........................................... 43 

 3.6 Ekonomické zhodnocení ............................................................................................... 46 

   3.6.1 Náklady .................................................................................................................... 46 

  3.6.2 Výnosy ...................................................................................................................... 47 

  3.6.3 Hospodářský výsledek ............................................................................................... 49 

Závěr ................................................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Úvod  

Permanentně vzrůstající počet obyvatel planety Země a akcelerace hospodářského růstu, včetně 

automobilového průmyslu s cílem zabezpečit vyšší životní úroveň lidské populace představují 

základní příčiny rychlého vyčerpávání přírodních zdrojů a rostoucího zatížení životního prostředí 

odpady. Rostoucí znečištění pak vede k závažným globálním změnám. Optimálním řešením 

rostoucího znečištění je vedle prevence vzniku odpadu, taktéž recyklace. Recyklace, čili opětovné 

využití je obecně vzato postup, kterým se dospěje k využití energie a materiálové podstaty výrobku po 

ukončení jeho životnosti. Z toho vyplývá, že nejvyšší ekonomický efekt přináší recyklace výrobků 

obsahující materiály s velkým rozdílem mezi energetickými nároky na jejich výrobu a energetickou 

náročností jejich opětovného zpracování. Vzhledem k tomu, že základem ekonomického efektu 

recyklace je využití energetické potenciálu recyklovaného materiálu, má recyklace také nemalý 

ekologický význam.  

Dle údajů Sdružení automobilového průmyslu bylo k 30. 6. 2012 v ČR registrováno celkem 7 450 

131 ks automobilů všech kategorií, k 31. 12. 2011 to bylo 7 358 727 ks, tedy celkový nárůst registrací 

za 1. pololetí 2012 činil 91 404 ks automobilů. K 30. 6. 2012 bylo v ČR registrováno celkem 4 638 

372 ks osobních automobilů v průměrném věku 13,90 roku. První registrace za 1. - 6. měsíc 2012 

přitom činily 159 214 ks (z toho 94 233 ks nových automobilů a 64 981 ks ojetých automobilů z 

dovozu). V průběhu 1. pololetí 2012 došlo ke zvýšení průměrného věku parku osobních automobilů, 

který k 30. 6. 2012 činil 13,90 roku (k 31. 12. 2011 to bylo 13,83 roku). Stále roste podíl automobilů 

starších než 10 let, který ke konci pololetí 2012 činil 60,59 % (v konci roku 2011 to bylo „jen“ 60,38 

%), přičemž podíl automobilů ve věku nad 15 let již přesahuje 32 %. Z uvedených údajů vyplývá, že 

recyklace automobilů nebo jejich součástí je pořad žhavým tématem.[3] 

Zpracování autovraků se řídí v České republice podle zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech a 

vyhláška 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků. Druhotný význam při 

takovéto recyklaci je možnost použití některých dílů jako náhradních pro opravy motorových 

automobilů či jako druhotné suroviny pro další výrobu v průmyslu. 

 Významnou součástí dnešního automobilu je i jeho elektronická vybavenost. Délka kabelových 

svazků dnešních automobilů roste společně s počtem řídících jednotek. Elektrické svazky začínají 

tvořit významnou složku celkové hmotnosti automobilu. Na druhou stranu se ale nabízí otázka, jaké 

jsou možnosti jejich využití po ukončení životnosti automobilů resp. jakým způsobem je možno 

přistoupit k jejich recyklaci, a z toho důvodu se tato bakalářská práce bude zabývat danou 

problematikou.  
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1 Analýza současného stavu 

Automobily resp. autovraky představují velice různorodý zdroj dále využitelného materiálu, který 

je možno při optimálním vytřídění a následném dalším zpracování použít jako vstupní druhotnou 

surovinu pro další výrobu.  

 

Obr. 1.  Příklad materiálového složení vozu Škoda Octavia 1,9 TDI 

74 kW, 5stupňová převodovka, hmotnost 1 363 kg 

Z materiálového složení na obr. 1 je patrné, že elektronika a elektrika zabírá cca. 0,3% z celkové 

hmotnosti autovraku. Recyklované díly a materiály vozů lze poté využít např. pro výrobu granulátů, 

nábytku, skleněných výrobků, atd. Recyklovatelností rozumíme možnost materiálového využití dílů 

po ukončení jejich životního cyklu. Míra recyklovatelnosti produktu je stanovena tzv. recyklační 

kvótou. Např. automobily Škoda jsou recyklovatelné min. z 85 %, dalších min. 10 % je využitelných 

energeticky, max. 5 % hmotnosti vozu může být skladováno.[4] 

 

Obr. 2. Recyklovatelnost 

Pro osobní automobily byla definována recyklační kvóta (RQ) 85% hmotnosti automobilu. Za 

recyklovatelné jsou považovány kovy, kapaliny, díly určené k demontáži (velké plastové díly), u nichž 

existují ověřené technologie dalšího zpracování. Nové technologie separace materiálů po procesu 

drcení/shredderování autovraků rovněž výrazně zlepšují recyklační kvótu. [4] 
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1.1 Postupy při zpracovaní autovraků 

Nezbytnou součástí postupu při zpracování autovraků je tzv. Ekologizace autovraku, někdy bývá 

nazývána jako ekologizace nebo dekontaminace.[5] 

Ekologizace - Ekologizace je proces, kdy odstraňujeme všechny nebezpečné materiály a látky s 

cílem jejich možného využití či nezávadného odstranění. Odstraňují se: 

· provozní kapaliny - pohonné látky, chladící a brzdící kapalina, kapalina do vstřikovačů a oleje 

motorové, převodové, hydraulické, z posilovače řízení a náprav 

· kompaktní celky – autobaterie, filtry, klimatizace a katalyzátory 

· airbagy 

Důležitou součásti ekologizace autovraku je odčerpání provozních kapalin. Provozní kapaliny 

patří pod různé třídy nebezpečnosti a hořlavosti, proto jsou na základě některých svých nebezpečných 

vlastností, dle vyhlášky 381/2001 Sb., Katalog odpadů, zařazeny do kategorie nebezpečný. Při dalším 

nakládání s nimi je kladen důraz zejména na jejich oddělené shromažďování ve speciálních nádobách 

a je třeba respektovat veškeré další legislativní požadavky pro nakládání s nimi (zákon 29 185/2001 

Sb. o odpadech a vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Pro tyto účely se 

používá tzv. odčerpávací stanice. Samostatná stanice je vybavena k odsávání kapalin, navrtávací 

zařízení nádrží pohonných hmot a jejich odsání, a zařízení k navrtání tlumičů a odsání kapaliny z 

tlumičů. Jestliže autovrak je vybaven katalyzátorem, tak jeho demontáž je prováděna již v této fázi, 

aby později byla možná recyklace drahých kovů, z kterých se skládá jeho vložka. Předním výrobcem 

odsávacích linek je rakouská firma Seda. Všechny odsávací linky od firmy SEDA jsou vybaveny 

vrtačkou nádrží a pěti odsávacími pumpami. Nejvýkonnější odsávací kapacitu má linka A-51026, 

která odsaje z autovraku provozní látky za 12min. 

Navrtávací zařízení odstraní až 98 procent všech kapalin 

bez jediného ukápnutí. Na obr. 3 je zobrazena odsávací 

linka A-51026SEDA o které se dá všeobecně říct, že je 

rychlé, odolné, kompaktní, čisté a vysoce kvalitní 

zařízení.[6] 

  

Obr. 3 Vypouštění nebezpečných látek z autovraku, odsávací linka Seda A-51026 
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1.1.1 Způsoby recyklace autovraků 

Při recyklaci autovraků se v podstatě používají 2 nejrozšířenější postupy (šrédrování, totální 

stacionární demontáž) a jeden méně rozšířený (demontážní linky):  

• Šrédrování (slisování) - nejrozšířenější metoda při zpracování autovraků. Princip šrédrování 

spočívá v drcení částečně odstrojených automobilů s následnou separací kovových a nekovových 

frakcí, vytěžením barevných a nebarevných kovů, popřípadě dalších lehkých materiálů pro potřeby 

trhu. V ČR je v provozu pět šrédrů s výkony 120 000tun/rok a to v Kladně, Tlumačově, Vysokém 

Mýtě, České Lípě a Vítkovicích. Získaný šrot je kvalitnější než šrot získaný lisováním a je normou EU 

schválený pro hutní použití. Metoda likvidace automobilů pomocí šrédru není příliš efektivní, co se 

výsledného efektu týče. Problémem je nadrcení všech materiálů dohromady. Drcení pomocí šrédru by 

bylo přínosné až ve fázi, kdy máme materiály prvotně roztříděné a nedojde tak ke znehodnocení. Při 

procesu šrédrování ztrácí některé hodnotné materiály na čistotě (např. hliník), a to hlavně vinou 

příměsí, které obsahuje vyseparovaná materiálová drť. Podíl nežádoucích příměsí získaných materiálů 

se samozřejmě odráží na jejich ceně a tím i v ekonomice jednotlivých variant recyklace autovraků. 

• Totální demontáž autovraku - ruční demontáž s roztříděním jednotlivě demontovaných 

součástí na skupiny materiálů s jejich následnou recyklací resp. s možností využití určitých dílů 

k opětovnému použití. Výhodou ruční demontáže oproti šrédrování je vysoká čistota konečných 

vyseparovaných materiálů (např. hliník ztrácí vinou příměsí při šrédrování svoji čistotu). Nevýhodou 

pak je velká nákladnost vzhledem k časové náročnosti jednotlivých demontážních operací a vysokému 

podílu lidské manuální činnosti. Tímto postupem se bude blíže zabývat v kapitole 1.1.2., která 

pojednává o firmě Ruml – CZ a.s. kde mi byla poskytnuta odborná pomoc. 

 

Obr. 4 Schéma možností nakládání s autovlaky 
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Ideální je kombinace těchto dvou metod, jak je uvedeno na obrázku 4. Pro umožnění efektivní 

recyklace a opětovné použití náhradních dílů je nezbytná totální demontáž. Pro ideální výstupní formu 

oceli pro hutě je zase nezbytné drcení karoserie na malé kousky čistého kovu (šrédrování). 

 Demontážní linky - hlavním systémem těchto linek je dopravní pás, po kterém se vraky 

pohybují, aby mohly být postupně demontovány(viz. obr. 5). Na odděleném pracovišti, vybaveném 

pro ochranu životního prostředí, likvidace autovraku začíná. Linka je složena z šesti pracovních míst. 

Každé toto místo je pak obsluhováno dvěma zaměstnanci, z nichž každý je vybaven potřebnými 

nástroji, lehce dostupnými na pracovním místě. Existují zde navíc čtyři čekací místa, integrovaná jako 

nárazníková zóna pro případ neočekávaného zdržení, vyskytujícího se na pracovištích. Následuje pak 

kontrola úplnosti odstrojení skeletu. "Čistá" karoserie resp. kostra může být po zhutnění rovnou 

dodávána ke zpracování do oceláren, není nutné předzpracovávat karoserii na "šrédr“. 

 

Obr. 5. Demontážní linka 

1.1.2 Zpracování autovraků ve firmě RUML – CZ a.s. 

Proces zpracování autovraků začíná přijmutím automobilu od občana (nebo obce) a vystavením 

potvrzení o převzetí autovraku podle přílohy č. 3 k Vyhlášce 352/2008 Sb., O podrobnostech 

nakládání s odpady z autovraků ve znění platných předpisů. 

Vlastní demontáž bude zahájena vyjmutím akumulátoru s odpojením od elektrické instalace, 

který bude uložen v dvojpláštovém kontejneru ve skladu akumulátorů. 

 

Obr. 6. Vyjmutí akumulátoru z automobilu a vypouštění provozních kapalin 
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Dále bude následovat vypouštění všech provozních kapalin. Dle povahy a provedení 

technologických zařízení automobilů budou provozní kapaliny bud odsávány nebo vypouštěny do 

přenosných nádob označených vždy pouze pro jednu kapalinu. Zde se bude jednat o vypouštění 

zbytků pohonných hmot (benzín, nafta), olej z motorů a převodovek, olej z hydraulických součástí - 

posilovačů řízení případně hydraulických systémů tlumičů. Dále se bude jednat o kapaliny chladicího 

systému, brzdovou kapalinu, kapalinu do ostřikovačů. Následuje demontáž pneumatik a 

bezpečnostních prvků automobilů - airbagů a předpínačů bezpečnostních pasů, rozebíratelných a 

odnímatelných dílů stěrače, chladiče, topení, motory, převodovky, nápravy, tlumiče, skla, reflektory, 

elektroinstalace, čalounění, sedačky, palubní přístroje, přední a zadní nárazníky, spojlery atd. [7] 

 

Obr. 7. Demontáž náprav, pohonné jednotky, skel a nárazníků 

Následně nerozebíratelné díly nebo díly složené, ale ze stejného materiálu budou ukládány po 

vytřídění do jednotlivých kontejnerů. Motory, převodovky, zadní nápravy s diferenciály, kola budou 

dále rozebírána. Demontáž motorů, převodovek bude prováděn za účelem rozebrání s roztříděním 

materiálů - barevné kovy, hliník, železo atd. Jednotlivé díly, které jsou mastné od olejů budou 

odmaštěny na mycím stole a teprve potom uloženy do kontejneru po roztřídění dle druhu materiálu. 

Odstrojená karosérie bude umístěna do kontejneru před dílnou na manipulační plochu. 

U části autovraků se předpokládá speciální demontáž jednotlivých dílů a to za účelem opětovného 

využití k prodeji použitých dílů. Za tímto účelem budou demontovány i celky jako nápravy, motory, 

převodovky, reflektory, kapoty, kompletní dveře, čelní a zadní skla. 

Demontované náhradní díly budou umístěny v sousedním skladu použitých ND. V případě 

umístění motorů a převodovek budou umístěny v ocelových vanách pro vyloučení úniku olejových 

náplní, případně jejich zbytkových množství.[7] 
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1.2 Analýza současného stavu recyklace autokabelů 

Dřív než přistoupíme k samotné analýze současného stavu recyklace kabelu, měli bychom si 

definovat co to elektrický kabel je. 

Hlavní využití elektrického kabelu je přenos elektrického proudu od zdroje elektrické energie ke 

spotřebiči. Všechny elektrické kabely se skládají ze dvou částí a to je vodič a izolace vodiče. Vodič je 

nejčastěji kov, který se obvykle sestává z mědi nebo z pocínované mědi s vlastnostmi, jenž jsou přesně 

určeny příslušnými standardy (normami IEC, DIN, ASTM atd.) 

Hlavní oblasti uplatnění kabelů na automobilu:  

 Řízení hnacího ústrojí (motor, převodovka, diagnostika)  

 Bezpečnost provozu (ABS, ASR, ESP, airbagy, kontrola bezpečné vzdálenosti)  

 Informace a komunikace (autorádio, palubní počítač, telefon, navigace)  

 Komfort (tempomat, klimatizace, centrální zamykání, el. nastavení sedadel a zrcátek, čidla 

couvání) 

Vzhledem k širokému sortimentu používaných 

elektrozařízení v moderních automobilech je i složení 

elektroodpadu velmi rozmanité. Nejčastěji se uvádí, že složení 

elektroodpadu se skládá (viz. tabulka 1) 

 

 

 

Tab. 1. Nejčastější složení elektroodpadu 

 

1.2.1 Elektrický kabel u automobilů 

V současné době jsou v automobilu použity tyto tři typy kabelu: 

 silové kabely pro vedení silové elektrické energie na různých napěťových hladinách, (viz kapitola 

1.2.1.1) 

 sdělovací kabely pro vedení signálu, (viz kapitola 1.2.1.2) 

 kabely s optickými vlákny pro vedení signálu, (viz kapitola 1.2.1.3) 
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1.2.1.1 Silové metalické kabely  

Stručná charakteristika: Silové kabely jsou metalické kabely přednostně určené pro vedení 

pracovní elektrické energie s frekvencí zpravidla ne větší než několik desítek hertzů. Jako materiál pro 

elektrovodná jádra těchto kabelů se nejčastěji používají hliník a měď. Měď je v tomto případě na 

výrobu elektrovodných jader téměř ideální, je to v běžných podmínkách po stříbře druhý nejlépe 

vodivý kov s velmi dobrou zpracovatelností a dobrou odolností proti atmosférické korozi. V kabelech 

se lze setkat s několika typy jader. Buď je v kabelu drát, tedy pevné jádro, nebo se pro pohyblivá 

připojení do kabelu používají lanková jádra několika tříd, které určují počet a průřez jednotlivých 

drátků v lankovém jádru, jak je ukázáno na obrázku 8.  

  

Obr. 8. Ukázka silového kabelu s pevným jádrem a lankovým jádrem 

Běžným materiálem pro výrobu izolace a plášťů je měkčené PVC, dále silikon, polyetylen, EPR, 

HEPR, HFFR aj.  

Využití: Tento typ kabelů je v automobilovém průmyslu historicky nejrozšířenější. Jeho největší 

rozsah použití dosáhl na přelomu 80. a 90. let 20. Století, před nástupem datové sběrnice CANBUS. 

U automobilu se častěji setkáme s metalickými silovými kabely, které mají lankové jádro a tím je i 

zaručena snadnější ohebnost. Použití u automobilu je různorodé. V nedávné historii se tento typ kabelů 

používal k veškerému spojení elektronických součástí v automobilu, ať už k silovému spojení 

světlometů přes spínač, tak i například spojení jednotek tzv. K-vedením. 

 

1.2.1.2 Sdělovací metalické kabely 

Stručná charakteristika: Sdělovací kabely pro vedení signálu jsou kabely, které vedou zpravidla 

nepatrnou energii (až 10
–6

 W), ovšem o frekvencích až 10
8
 Hz. 

Protože jimi vedou jen nepatrné proudy, průměr jader obvykle 

nepřesahuje 1 mm. Na rozdíl od silových kabelů je u kabelů 

sdělovacích v názvosloví uváděn průměr jádra, nikoliv průřez. 

V automobilovém průmyslu se začal tento typ kabelů používat 

zejména s nástupem datové sběrnice CANBUS. Nejběžnější 

složení sdělovacího metalického kabelu je na obrázku 9. 

Obr. 9. Sdělovací kabel se stíněním 
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Nejběžnějším typem sdělovacích kabelů pro přenos signálu je tzv. kroucená dvojlinka. V kabelu 

jsou žíly stáčeny do definovaně kroucených párů, ze kterých je potom stáčena duše kabelu. Žíly se do 

párů s různou délkou zkrutů stáčejí proto, aby bylo utlumeno vzájemné elektromagnetické působení a 

přeslechy mezi páry. Přesto ve vyšších kategoriích samotné stáčení nestačí a páry jsou samostatně 

stíněny fólií PET s hliníkovou vrstvou. 

Využití: V automobilu jsou tyto kabely nejčastěji používány k propojení řídících jednotek tzv. 

datovou sběrnicí CANBUS. CANBUS je sériová sběrnice pro připojení jednotlivých řídících jednotek, 

zařízení a senzorů a je koncipována jako alternativa ke klasické multivodičové kabeláži. Umožňuje 

jednotlivým zařízením komunikaci po jedno nebo dvouvodičové síti rychlostí až 1Mbps. První 

automobil s CANbus sběrnicí byl uveden na trh již v roce 1986. Jednalo se o BMW 850 

kupé. Snížením délky kabelových svazků až o 2 km, byla celková hmotnost automobilu snížena o víc 

jak 50 kg a množství konektorů potřebných k propojení se snížilo na polovinu! Elektronické systémy 

automobilu jsou oproti původnímu provedení s multivodičovým vedením schopny komunikovat velmi 

vysokou rychlostí (25kbps - 1Mbps), na jedno - nebo dvouvodičovém vedení.[8] 

1.2.1.3 Kabely s optickými vlákny 

Stručná charakteristika: Samostatnou kapitolou mezi kabely jsou kabely s optickými vlákny. 

Optická vlákna vedou elektromagnetické vlnění v podélné ose (světlovody), a protože jsou ohebná, 

mohou být použita pro kabelové konstrukce. Jsou odolná proti elektromagnetickému rušení a mají 

oproti metalickým kabelům nízký útlum signálu. Jednovidová vlákna se používají pro rozvod signálu 

na velké vzdálenosti, vlákna vícevidová na vzdálenost do zhruba 500 m. Vlákna jsou sdružována v 

tzv. bufferech, trubičkách, které bývají plněny gelem. Velká přenosová rychlost, nízký útlum, ale 

především řádově větší kapacita optických kabelů z nich dělá hlavní adepty na dálková a silně zatížená 

vedení, kde klasické sdělovací kabely přestávají vyhovovat. Příklad složení optického kabelu je na 

obrázku 10. 

Plášťové materiály u slaboproudých a optických kabelů jsou podobné jako u silových kabelů, 

zejména PVC a polyetyleny, ovšem i zde platí, že každé specifické 

prostředí si žádá svou konstrukci, a tedy i své specifické materiály.  

Využití: Optická vlákna se jako přenosové médium snáze 

prosadila v dálkové přenosové síti na úkor koaxiálních měděných 

kabelů a postupně nahrazuje metalické spoje v lokálních sítích a 

vnitřních sítích jednotlivých zařízení automobilů. 

 

Obr. 10. Kabel s optickými vlákny 
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1.3 Způsoby zpracování kabelů 

Zpracovatelnost elektroodpadu se stále více dostává do podvědomí spotřebitelů a firmy zabývající 

se recyklací odpadů rozšiřují svojí nabídku o výkup a sběr elektrozařízení. Výhody ekologické 

recyklace elektro odpadu: 

 Šetří přírodní zdroje. Recyklace zotaví hodnotné materiály ze staré elektroniky, které mohou být 

použity k výrobě nových produktů, schematická ukázka na obrázku 11. V důsledku toho jsme 

ušetřili energii, snížili znečištění životního prostředí, snížili emise skleníkových plynů a ušetřili 

prostředky na získávání surovin ze země.  

 Chrání vaše okolí. Bezpečná recyklace elektroodpadu podporuje řádné zpracování toxických 

chemických látek, jako olovo a rtuť. 

 Recyklace vytváří pracovní příležitosti pro profesionální recyklační firmu a vytváří nový trh 

pro cenné komponenty, které jsou demontovány. 

 Šetří prostory skládky. 

 V dnešní době se k recyklaci kabelů používá několik metod: 

Metody zpracování elektrokabelů: 

1. Ruční (viz. kapitola 1.3.1. Ruční zpracování elektrokabelů) 

2. Strojní (viz. kapitola 1.3.2. Strojní zpracování elektrokabelů) 

 

Obr. 11. Recyklace kabelů 

 

1.3.1 Ruční zpracování elektrokabelů 

Jedna ze základních možností recyklace je ruční demontáž, kdy na přizpůsobeném pracovišti 

dělník pomocí ručního nářadí demontuje zařízení a třídí materiál na nejlepší možnou úroveň. Tento 

způsob je sice velmi univerzální, ale nedosahuje velké účinnosti. Nejčastěji se při tomto způsobu 

recyklace setkáváme s tzv. PÁRAČKAMI. 
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Obr. 12. Princip ruční páračky 

Mechanická páračka rovná se malé a na obsluhu jednoduché zařízení pro párání a mačkaní 

především PVC elektrokabelů, určené do menších provozů a elektromontážních firem. Malé páračky 

elektrických kabelů zpracovávají kabely až do průměru 60 mm. Prvotně nastřihne silný plášť el. 

kabelů a poté přípravkem odstraní bužírku ze samostatného drátu. Funguje na principu rozříznutí 

izolace při průchodu strojem. Tento způsob je vhodnější pro kabely středních průměrů, malé průměry 

nejdou zpracovávat nebo jen s malou účinností. 

Na obrázku 12 je znázorněn způsob odizolování. Kabel znázorněn černě při průchodu zleva 

vpravo. Při vstupu je uchycen mezi šedé válce, které se otáčejí proti sobě a kabel dále vtahují směrem 

k červenému válci. Červený válec je na stykové ploše proveden do špičky, která tvoří ostří na 

rozříznutí kabelu. Po průchodu je kabel rozříznut po celé své délce, a pokud se jedná o poslední 

izolaci, tak můžeme snadno oddělit barevný kov od izolace. Jelikož máme kabely různého průřezu, tak 

můžeme použít dvou řešení pro univerzálnost použití páracího stroje.[9] 

Prvním řešením je stavitelnost vzdálenosti spodního válce vůči dvěma horním válcům. Toto 

řešení má výhodu plynulé změny vzdálenosti a lepšího uchycení kabelu při zakládání do stroje.  

Druhým řešením je několik podobných vstupů vedle sebe lišících se vzdáleností válců a 

masivností provedení. Pokud máme kabely s dvojí izolací, tak pro získání 

barevného kovu prochází kabel zařízením dvakrát.  

Vhodnost tohoto provedení je pro stejnorodé předem známé druhy 

kabelů z menších dílen, kde není velké množství materiálu k recyklaci. 

Nehodí se do sběren pro hlavní recyklaci, spíše jako doplněk pro vytříděné 

vhodné kabely. Českým výrobcem, který se zabývá výrobou páracích 

strojů je firma Vlček Trade. s.r.o., na obrázku 13 je její výrobek, páračka 

značky Bobr.[10] 

Obr. 13. Páračka Bobr firmy Vlček Trade s.r.o 
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1.3.2 Strojní zpracování elektrokabelů 

Systém ve standardním uspořádání obsahuje předdrtič, granulátor a separační stůl. Tyto 

standardní zpracovatelské provozy mají kapacitu 300 až 4000 kg za výrobní hodinu. Některé stroje lze 

doplnit pomaluběžným drtičem pro případ, že kabely nelze dávkovat postupně. Řešení s předdrtičem 

je vhodné pro větší výkony. 

Do zařízení vstupují vytříděné elektrické kabely vždy pouze s jedním druhem barevného kovu 

(měď, hliník). Izolace může být z více druhů, ale vzhledem k dalšímu zpracování to není vhodné. 

Pokud dodržíme tyto podmínky tak nám při recyklaci nevzniká žádný odpad a kabel je využit na 

100%. Materiálový tok při recyklaci autokabelů je zobrazen na obrázku 14.[11] 

 

Obr. 14.  Materiálový tok při zpracování kabelů suchého typu 
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1.3.2.1 Hlavní součásti - řešení pro kabely bez oceli pomocí drtičky 

Zařízení se skládá z před drtícího zařízení, jemného granulátoru, násypky, separačního stolu pro 

odlučování kovu, filtru a elektrické ovládací jednotky. Šnekové dopravníky jsou určené pro přepravu 

materiálu k odlučovacímu stolu, a rovněž také pro návrat střední frakce k jemnému granulátoru na 

další zpracování.[11] 

Hlavní součásti: 

1. Víceúčelové před drtící zařízení (viz. kapitola 1.3.2.1.1) 

2. Jemný granulátor (viz. kapitola 1.3.2.1.2) 

3. Separační stůl (viz. kapitola 1.3.2.1.3) 

1.3.2.1.1 Před drtící zařízení 

Víceúčelové před drtící zařízení je umístěné na první pozici v 

systému, a zodpovídá za předběžné rozsekání a za základní rozmělnění 

kabelů (viz. obrázek 15). Toto zařízení zajišťuje individuální rozmělnění 

na rozměr frakce asi 15 až 25 mm. Tento materiál potom přechází pod 

magnetem, umístěným nad pásem, kde se odstraňují železné podíly.[11] 

 

Obr. 15. Víceúčelové před drtící zařízení 

1.3.2.1.2 Jemný granulátor 

Předem rozsekané kabely jsou vystavené dalšímu rozmělňování v 

jemném granulátoru. To je vysokorychlostní jednohřídelový stroj, 

kompletní s rotorem, a s pevně umístěnými noži a s úderovými noži. 

Po předběžném rozsekání ve víceúčelovém před drtícím zařízení se 

rozsekané kabely podrobí dalšímu rozmělnění v jemném granulátoru. 

Toto zařízení  je uspořádáno jako vysokorychlostní, jednoosý jemný 

granulátor, použitý pro dosažení konečného granulačního stupně a pro 

otevření kabelů. Rozměr získané frakce je typicky tvořený granulátem 

4 až 7 mm. Jemné granulátory mohou poskytovat zpracovací kapacity 

až do 4500 kg za výrobní hodinu, v závislosti na typu materiálu.[11] 

   Obr. 16. Jemný granulátor 
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1.3.2.1.3 Separační stůl 

Separační stůl odpovídá za separaci (odloučení) frakce plastických hmot (izolace) od frakce 

čistých kovů (viz. obrázek 17) Výstupy ze separačního stolu - frakce plastických hmot, hliníku a mědi 

- budou mít čistotu ve stupni 99,5%. Druhy separace jsou rozepsány dále v kapitolách 1.3.2.5 a 

1.3.2.6. 

 

Obr. 17. Separační stůl 

1.3.2.2 Mokrá gravitační separace 

Jemně rozemleté kabely tvoří směs kovu a plastové izolace. Ta se transportním ventilátorem 

dopravuje na třídící plochu mokrého splavu. Mokrý splav (viz. obrázek 18) umožňuje regulaci kmitů, 

sklonu stolu a proudu vody. Voda se přes filtr vrací do sběrné nádrže. Zbytky mechanických příměsí 

se usazují v sedimentačních komorách nádrže. Třídící 

plocha mokrého splavu přímočaře kmitá ve směru podélné 

osy. Současně z trysek nad třídící plochou stříká voda 

definovaným směrem. Kmitavý pohyb stolu a proud vody 

uvedou složky směsi kovu a plastové izolace do pohybu. 

Plastová izolace se pohybuje na třídící ploše dolů, kovy 

postupují k hornímu konci třídící plochy. 

Obr. 18.  Mokrý splav 

1.3.2.3 Pneumatická separace 

Pneumatické třídící stoly jsou vyráběny pro potřeby třídění materiálů se stejnou velikostí zrna a s 

rozdílnou specifickou hmotností. Doplňují nedostačující třídění na sítech a třídění vzduchem. Stroje 

splňují požadavek na vysokou čistotu výsledného produktu (hodnota dosažené čistoty je vyšší než 

99,7%). Výhodou je snadné a přesné nastavení pracovních parametrů za chodu stroje, včetně regulace 

velikosti kmitu pracovního stolu při nízkém příkonu elektrické energie. Tyto třídící stoly mají 

podstatně menší dynamické účinky na stavební konstrukce, oproti podobným strojům jiných 

technologii, protože kmitací pohon je dynamicky vyvážen. Pracovní síto je vyrobeno z vysoce kvalitní 

plastické hmoty s dlouhou životností.  
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1.3.2.3.1 Pneumatický separační stůl  

Základem je poměrně velké rovinné síto, pod které se vhání velké množství vzduchu. Vzduch 

zajišťuje nadlehčování tříděných 

částic tak, že vytvoří fluidní 

vrstvu. Lehké částice vyplavou 

nahoru, nejtěžší částice leží na 

sítu. Fluidní vrstva rozdělí částice 

od nejlehčích k nejtěžším, shora 

dolů (viz obrázek 19). 

Obr. 19.  Separační stůl 

1.3.2.3.2 Princip pneumatické (fluidní) separace   

Na obrázku 20 je znázorněn princip 

separace nadrceného materiálu. Základem je 

poměrně velké rovinné síto, pod které se vhání 

velké množství vzduchu. Vzduch zajišťuje 

nadlehčování tříděných částic tak, že vytvoří 

fluidní vrstvu. 

 

Obr. 20. Princip separátoru 

Lehké částice vyplavou nahoru, nejtěžší částice leží na sítu. Fluidní vrstva rozdělí částice od 

nejlehčích k nejtěžším, shora dolů. V místě označeném jako 1 je vsypáván nadrcený materiál zatím se 

všemi složkami – neroztříděn. Předem definované množství je za pomoci vzduchových trysek 

působících z místa 5 na netříděnou drť separováno na základě různě hmotnosti. Jemný prášek se 

dostává nejdále od trysek a je zachytávám sběrnicí na místo označené jako 2. Izolační materiál (PVC, 

guma, atd.) se dostávají do střední části a na trojúhelníkovém dopadišti je odváděn do místa 

označeného jako 3. Nejdůležitější část drtě, s největší hmotností (měď, hliník) zůstává nejblíže u 

trysek a na trojúhelníkovém dopadišti je odváděna do místa označeného jako 4. Trysky jsou 

kalibrovány tak, aby účinnost byla co největší. U tohoto způsobu dosahuje barevný kov čistoty okolo 

95%. Nastavení je takové, aby pokud možno veškerý barevný kov se dostal do místa 4 a případně i 

malé procento izolantu. Nežádoucí je zajištění větší čistoty na úkor toho, že by se kov dostal do místa 

3 pro izolant. Trysky mohou být řízeny podle kalibrační křivky.[9] 
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1.4 Separované materiály z autokabelů 

Po zpracování jak ruční páračkou nebo strojním zařízením jako výstup se separačního stolu 

v recyklační lince nám zůstane vytříděný materiál. Tento separovaný materiál je složen ze dvou částí: 

  vodiče (měď), (viz kapitola 1.4.1) 

 izolantu (PVC), (viz kapitola 1.4.1).  

1.4.1 Měděný granulát  

Nejdůležitější komoditou pro nás je měď. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou 

vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolný proti atmosférické korozi. Měď je 100%-ně 

recyklovatelná, při zachování svých vlastností. Navíc, recyklace znamená 85%-ní úsporu energie 

oproti spotřebě při její výrobě z čisté měděné rudy. Míra recyklace mědi je vyšší v Evropě než kdekoli 

na světě. Na regionální úrovni - z mědi využívané v Evropě je 42% vyrobeno díky recyklaci. V Asii 

tato hodnota dosahuje 38%, v Severní Americe pak 32% a ve zbytku 

světa pouhých 16% (údaje za rok 2006). S mědí se obchoduje na 

burze a tak je její cena řízena právě burzou. Výstupní komoditou 

z recyklační linky je měděny granulát (viz. obrázek 21). Následně 

získaný měděný granulát se používá jako vstupní materiál v hutích. 

Obr. 21.  Měděný granulát 

1.4.2 Plastová frakce  

PVC (polyvinyl chlorid), běžně označován jako vinyl, je plast vyrobený na bázi soli a ropy. 

Protože významnou část jeho hmoty tvoří chlór, je k vytvoření určitého množství PVC zapotřebí méně 

ropy než u mnoha jiných polymerů. PVC je termoplastický materiál. PVC směsi jsou 100% 

recyklovatelné mechanicky, chemicky anebo energeticky. Po mechanickém třídění, mletí, promývání a 

úpravě kvůli odstranění nečistot je zpracováno použitím různých technik (granulace, mletí na prášek) a 

znovu použito ve výrobě. Z recyklované plastové frakce lez možno vyrobit například zpomalovací 

prahy nebo zatravňovací dlažba (viz obrázek 22). 

 

Obr. 22.  Zpomalovací práh a plastová zatravňovací dlažba  
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2 Cíle a použité metody práce 

Tato bakalářská práce analyzuje zpracování autovraků v České republice. Především se zabývá 

možnostmi zpracování autokabelů, které jsou významnou součástí každého autovraku.  

Hlavním cílem této bakalářské práce je popsání možných způsobů recyklace kabelů z autovraků, 

následně výběr vhodné technologie jejich zpracování a ekonomické zhodnocení vybrané technologie. 

Metody práce: 

 Analýza současného stavu recyklace autokabelů 

 Analýza skutečné délky autokabelů ve všech registrovaných osobních automobilech v ČR  

 Určení předpokládané délky autokabelů v autovracích recyklovaných za 1 rok v ČR  

 Měření skutečné celkové délky autokabelů u vybraných typů automobilů  

 Určení předpokládané celkové délky autokabelů resp. jejich předpokládané celkové hmotnosti 

získané z recyklace autovraků v jednotlivých krajích za 1 rok. 

 Výběr optimální recyklační technologie potřebné k recyklaci celkové předpokládané hmotnosti 

autokabelů z autovraků recyklovaných za 1 rok, stanovení časového fondu pro daný provoz 

 Ekonomické zhodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3. Výsledky řešení - výběr vhodných metod, jejich vzájemné 

porovnání 

V první části této kapitoly se tato bakalářská práce bude zabývat určením předpokládané 

délky autokabelů ve stanovených třídách osobních automobilů s následným určením celkové 

předpokládané délky autokabelů z autovraků recyklovaných za 1 rok, které budou popsány 

v kapitolách 3.1; 3.2; 3.3; 3.4. 

Ve druhé části se tato bakalářská práce bude zabývat určením předpokládané celkové délky 

autokabelů resp. jejich předpokládané celkové hmotnosti získané z recyklace autovraků v jednotlivých 

krajích za 1 rok, porovnání technologií zpracování kabelů a výběrem vhodné technologie pro dané 

množství autokabelů recyklovaných za 1 rok podle jednotlivých krajů, které budou popsány 

v kapitolách 3.5; 3.6. 

Výsledkem této kapitoly je stanovení ekonomického zhodnocení vybrané technologie na 

zpracování autokabelů z recyklovaných autovraků za období 1 roku. 

 

3.1 Analýza skutečného množství autokabelů ve všech registrovaných 

osobních automobilech v ČR 

Pro ekonomické zhodnocení recyklací autokabelů, které bude probíráno v kapitole 3.6, a 

k stanovení celkového množství autokabelů z osobních automobilů v ČR, je potřeba analyzovat, 

vyhodnotit a rozdělit do příslušných tříd celou strukturu současného parku osobních automobilů v ČR. 

K 30. 6. 2012 bylo v ČR registrováno celkem 4 638 372 ks osobních automobilů. V průběhu 1. 

pololetí 2012 došlo ke zvýšení průměrného věku parku osobních automobilů, který k 31. 12. 2011 

činil 13,90 roku (k 31.12.2011 to bylo 13,83 roku). Velké rozdíly pak v tomto ohledu zaznamenávají 

jednotlivé kraje a okresy. Zatímco v Praze průměrný věk aut dosahuje 13,02 roku, v Karlovarském 

kraji je to 14,17 roku a v Ústeckém dokonce 15,06 roku. Vůbec nejstarší automobily (tj. s průměrným 

věkem přes 15 let) jezdí v okresech Bruntál, Louny, Most, Česká Lípa, Jeseník, Chomutov a Děčín. 

[3] 

 Česká republika má jeden z nejstarších autoparků ve vyspělé Evropě. Stále roste podíl 

automobilů starších než 10 let, který ke konci pololetí 2012 činil 60,59 % (v konci roku 2011 to bylo 

„jen“ 60,38 %), přičemž podíl automobilů ve věku nad 15 let již přesahuje 32 %.[3] 
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Rozhodujícím faktorem při porovnávání automobilů je délka jejich autokabelů. Nejvíce 

registrovanými značkami na českých silnicích podle obr. 23. je Škoda, Ford, Volkswagen, Renault, 

Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Seat a Toyota. 

Proto byla analýza prováděna s těmito 

značkami. Od každé značky se vybere několik 

nejpočetnějších zástupců dané značky, které 

pak podle charakteristických rozměrů 

rozdělíme, pro snadnější analýzu skutečného 

stavu, do 8 tříd osobních automobilů na mini, 

nižší, nižší střední, střední, vyšší střední, MPV, 

SUV a užitková. Při analýze se provede 

porovnání délky autokabelů jednotlivých tříd. 

V současnosti je možné pozorovat tendenci 

neustálého nárůstu jak velikosti automobilů, tak 

výkonu jejich motorů. Hranice jednotlivých tříd 

se proto stále posunují.  

 

Obr. 23.  Nejvíce registrované typy automobilů 

Rozdělení osobních automobilů do tříd je následující: 

Minivozy - menší než 3,5 metru, objem motoru do 1 litru 

Malé či kompaktní vozy - délka do 4 metrů, motory do objemu 1,4 litru 

Vozy nižší střední třídy - délka 4,0 až 4,3 metru, motory s objemy 1,4 až 1,8 litru 

Vozy střední třídy - délka do 4,5 metru, motory do 2,5 litru 

Vozy vyšší střední třídy - délka do 5 metrů, silné motory, luxusní výbava 

Vozy nejvyšší třídy - měřítkem je zde luxus, proto se může používat i pojem luxusní 

Vozy MPV třídy - velikostně se příliš neliší od některých automobilů střední třídy, obvykle mají 5 – 7 

míst 

Vozy SUV třídy - kombinují výhody terénních automobilů, tedy schopnost pohybu i mimo silnice, 

robustnost s pozitivními vlastnostmi silničních osobních automobilů (komfort, ovladatelnost na silnici) 

Vozy Užitkové třídy - obvykle více než 5 míst, velký nákladový prostor 
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Na základě tohoto rozdělení osobních automobilů byly vytvořeny tabulky 2 až 9. Tabulky 

obsahují podrobné informace o jednotlivých značkách v dané třídě. Počátečními daty ke tvorbě těchto 

tabulek jsou počet kusů a předpokládaná délka autokabelů, ze kterých se vypočítá celková 

předpokládaná délka autokabelů v dané třídě. 

 

Tab. 2. Určení předpokládané délky autokabelů v nižší třídě osobních automobilů 

 

Tab. 3. Určení předpokládané délky autokabelů v užitkové třídě osobních automobilů 
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Tab. 4. Určení předpokládané délky autokabelů ve střední třídě osobních automobilů 

 

 

Tab. 5. Určení předpokládané délky autokabelů v nižší střední třídě osobních automobilů 
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Tab. 6. Určení předpokládané délky autokabelů v MPV třídě osobních automobilů 

 

Tab. 7. Určení předpokládané délky autokabelů v mini třídě osobních automobilů 

 

Tab. 8. Určení předpokládané délky autokabelů v SUV třídě osobních automobilů 

 

Tab. 9. Určení předpokládané délky autokabelů ve vyšší střední třídě osobních automobilů 

 

V tabulkách 2. až 9 je uvedeno 3 458 945 kusů automobilů, což je 74,5% z celkového počtu 

registrovaných osobních automobilů v ČR. Největší zastoupení v ČR má podle dostupných údajů nižší 

třída, která pokryje 46,66% autoparku. Toto vysoké zastoupení v počtu osobních automobilů v ČR je 

do jisté míry způsobeno i tím, že v této třídě má nejpočetnější zastoupení tuzemská automobilka Škoda 
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a.s. Na dalších pozicích jsou nižší střední třída s 31,7% a střední třída s 10,84% z celkového počtu 

registrovaných aut v ČR. Kvůli přehlednosti byl sestaven graf 1 a tabulka 10, kde jsou zobrazeny 

předpokládané celkové délky autokabelů jednotlivých tříd, včetně předpokládané celkové délky 

autokabelů všech tříd, obsažených v 74,5% z celkového počtu registrovaných osobních automobilů 

v ČR.   

 

Graf 1. Rozdělení vozového parku ČR podle tříd automobilů,(74,5% automobilů z celkového 

počtu) 

Tab. 10. Předpokládaná celková délka autokabelů podle tříd automobilů v ČR, (74,5% automobilů z 

celkového počtu) 

Aby bylo zjištěno skutečné množství autokabelů v ČR, je nutné znát celou skladbu autoparku 

osobních automobilů v ČR. Zbylých 25,5% je dopočítáno z údajů tabulky 10. poměrným zastoupením 

tříd dle rozdělení z grafu 1 a zobrazeno v tabulce 11. 

Následně byla určena (vypočítána) celková předpokládaná délka autokabelů v ČR, tedy 

3 191 679 575 m (pro všechny registrované automobily - 4 638 372 ks), která je zobrazena v tabulce 

12. Z tabulky 12 je patrné, že největší předpokládanou celkovou délku autokabelů mají automobily 

v nižší střední třídě s celkem 1 233 992 671 m autokabelů. 
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Tab. 11. Předpokládaná celková délka autokabelů podle tříd automobilů v ČR, (25,5% automobilů z 

celkového počtu) 

 Tab. 12. Určení skutečného množství autokabelů ve všech registrovaných automobilech v ČR 

Z přecházejících údajů (viz tab. 2) je patrné, že ve třídě malých automobilů je průměrná 

předpokládaná délka autokabelů menší hodnota než hodna ve vyšších třídách, což je způsobeno menší 

komfortností a rozměry těchto automobilů (menší rozměry než ve vyšších třídách). Rozdíl 

v komfortnosti a luxusu automobilů je patrný i v počtu řídících jednotek, např. Například Škoda 

Superb zástupce střední třídy má v průměru 36 řídících jednotek (motoru, ESP, komfortní, atd.), 

Škoda Octavia zástupce nižší střední třídy má v průměru 30 řídících jednotek (motoru, ABS, 

klimatizace, atd.) a Škoda Fabia zástupce nižší třídy má maximální počet 12 řídících jednotek (motoru, 

ABS, imobilizér, atd.). Pro ilustraci je na obrázku 24 zobrazeno rozložení autokabelů v automobilech. 

Z obrázku je i patrný rozdíl mezi třídami osobních automobilů v délce autokabelů.  

 

Obr. 24. Ukázka délky autokabelů – Škoda Superb a Škoda Fabia 
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3.2 Určení předpokládaného množství autokabelů v autovracích 

recyklovaných za 1 rok v ČR 

Dle dostupných údajů bylo za období 1. -7. měsíce roku 2012 recyklováno 89 465 autovraků (viz. 

Graf 2.)[3]. Pokud bude podobný vývoj i po zbytek roku, bude předpokládaný počet recyklovaných 

autovraků za 1 rok v ČR představovat hodnotu cca 153 369 ks. Hodnota dopočítána stejným 

poměrným zastoupením všech měsíců do konce roku. 

 

Graf 2. Vyřazené automobily z registru za 1-7 měsíc 2012 

Předpokládaný počet recyklovaných autovraků za období jednoho roku je tedy 153 369ks a bude 

použit jako vstupní údaj pro určení celkové předpokládané délky autokabelů jednotlivých značek 

recyklovaných autovraků, za období jednoho roku v ČR, s následným určením celkové předpokládané 

délky autokabelů všech značek autovraků recyklovaných za 1 rok v ČR.  

Nejdříve budou značky rozděleny do 8 tříd osobních automobilů na mini, nižší, nižší střední, 

střední, vyšší střední, MPV, SUV a užitková, podle zastoupení v autoparku ČR. Z předešlých tabulek 

(viz. Kapitola 3.1) vyplývá průměrná délka kabelů automobilů rozdělena podle tříd osobních 

automobilů v metrech. (viz. Tab. 13.) 

 

Tab. 13. Rozdělení recyklovaných automobilů podle tříd 
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S údaji, které jsou obsaženy v kapitole 3.1 o předpokládané průměrné délce autokabelů značek 

v jednotlivých třídách a procentuálního zastoupení značky v jednotlivých třídách (viz Tab. 13.) je 

možné vypočítat předpokládanou celkovou délku autokabelů, recyklovaných za 1 rok v dané 

značce.(viz tab. 14. až 21.). Procentuální zastoupení jednotlivých tříd ve značkách automobilů je 

zobrazeno v grafech 3. až 10. 

 

Tab. 14. a graf 3. Složení recyklovaných automobilů značky Škoda podle tříd osobních automobilů 

 

Tab. 15. a graf 4. Složení recyklovaných automobilů značky Ford podle tříd osobních automobilů 

 

Tab. 16. a graf 5. Složení recyklovaných automobilů značky Volkswagen podle tříd osobních 

automobilů 
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Tab. 17. a graf 6. Složení recyklovaných automobilů značky Renault podle tříd osobních automobilů 

 

Tab. 18. a graf 7. Složení recyklovaných automobilů značky Peugeot podle tříd osobních automobilů 

 

Tab. 19. a graf 8. Složení recyklovaných automobilů značky Opel podle tříd osobních automobilů 

 

Tab. 20. a graf 9. Složení recyklovaných automobilů značky Fiat podle tříd osobních automobilů 



28 

 

 

Tab. 21. a graf 10. Složení recyklovaných automobilů ostatních značek podle tříd osobních automobilů 

Z tabulek 14. až 21. a z grafů 3. až 10. vyplývá, že předpokládané množství autokabelů 

z recyklovaných automobilů za 1 rok v ČR je 110 783 000 metrů. (viz Tab. 22.). Výsledky jsou pouze 

informativní s dlouhodobým časovým výhledem do budoucna, kdy se budou recyklovat i automobily, 

dnes jen pár let v provozu. Délka autokabelů u jednotlivých automobilů je nepředvídatelná, neboť u 

jednotlivého typu jedné značky se podle vybavenosti 

automobilu liší i délka jeho autokabelů. V neposlední řadě 

hraje i svou roli rok výroby neboť elektronická výbava 

osobních automobilů má za poslední dobu stoupající tendenci. 

Proto vývoj automobilu lze jen těžko odhadovat. Závěrem této 

analýzy je celková délka autokabelů z autovraků za 1 rok, která 

bude k dispozici tedy nabízena k recyklaci. Aby bylo možné 

zjistit kolik z této délky kabelů je možno získat recyklací 

kabelů drahých kovů je nutno provést samostatné měření na 

vybraných automobilech.(viz kapitola 3.3) 

Tab. 22.  Celková předpokládaná délka autokabelů 

3.3 Měření skutečné celkové délky autokabelů u vybraných typů 

automobilů 

Pro výběr automobilu, na kterém bude měřena celková délka autokabelů, je potřeba znát skladbu 

vyřazovaných značek. Největší podíl vyřazených automobilů v ČR má tuzemská automobilka Škoda 

(viz graf 1.) a to nejčastěji typy Škoda Favorit a Škoda Felicia a Škoda typ 732 tz. Škoda 105-136. U 

jiných značek je množství vyřazovaných aut v porovnání ke značce Škoda výrazně menší. Na druhém 

místě ve vyřazených automobilech je značka Ford, na třetím se umístil Renault a na čtvrtém je značka 

Peugeot.  
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Obr. 25. Řez automobilem Škoda Felicia a Peugeot 205 

Samotné měření probíhalo na automobilech značky Škoda a Peugeot (viz obr. 25.). Oba 

automobily jsou zástupci nižší třídy. Tato třída byla vybrána na základě rozdělení autoparku ČR, kde 

má 46,6% zastoupení. Zástupce značky Škoda je typ Felicia 1,3 Mpi a zástupce značky Peugeot je typ 

205 1,8D. Automobily byly vybrány z důvodu jejich početného zastoupení v likvidovaných 

automobilech. Při složení autoparku v České republice viz Tab. 2 je patrné, že i v zastoupení počtu 

autovraku je Škoda Felicia a Peugeot 205 v předních příčkách. 

3.3.1 Měřený automobil - Škoda Felicia  

Škoda Felicia (viz obr. 26.) je osobní automobil, který v letech 1994–2001 vyráběla 

automobilka Škoda Auto. Jednalo se o model, na kterém se projevilo začlenění automobilky do 

koncernu Volkswagen, např. zavedením výrobních specifikací, definovaných bázovým modelem a 

systémem indexů mimořádných výbav. Koncepčně vůz vycházel z předchozího modelu Škoda 

Favorit, jeho design byl však pokročilejší, vůz byl osazován různými typy motorů a byl výrazně 

spolehlivější. Oproti modelu Favorit byly zavedeny do vybraných verzí některé nové prvky 

jako ABS, posilovač řízení aj[12]. Elektronická vybavenost vozu je nízká a na stejně staré zahraniční 

konkurenty ztrácí. Měření probíhalo ve firmě Ruml – CZ a.s., kde byly poskytnuté hodnotné 

informace o recyklaci autokabelů, např. o hmotnosti celých autokabelů, nebo o časové náročnosti 

vyjmutí autokabelů z autovraků  

K zjištění získané mědi z autovraku je potřeba znát průměr, délku a celkovou hmotnost kabelů. 

Automobil byl rozdělen na několik sekcí:  

1. a) Motorový prostor 

1. b) Prostor pro cestující 

1. c) Nákladový prostor 
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Obr. 26.  Celkový pohled na měřený automobil 

1. a) Motorový prostor 

V motorovém prostoru jsou kabely vedeny po obou stranách karoserie. Nachází se zde vodiče 

dvojího typů tzv. silové metalické vodiče tak i sdělovací metalické vodiče. Sdělovací vodiče jsou zde 

k připojení řídící jednotky. (Viz obr. 27.) Největší vodiče silového typu, jsou na připojení mezi 

akumulátorem a startérem, z důvodu přenosu vysokého proudu při startování automobilu. 

 

Obr. 27. Vedení autokabelů v motorovém prostoru a zapojení řídící jednotky 

 

Jednotlivá měření v motorovém prostoru: 

V motorovém prostoru probíhalo měření po obou bocích přední části automobilu. Byl zde změřen 

i průměrově největší vodič a to k připojení akumulátoru a startéru. Po naměření délky, průměrů a 

počtu kabelů byla vypočítána hmotnost čisté mědi.(viz tab. 23.) 

K určení hmotnosti byl použit vzorec : m = ρ xV 

Hustota Cu: ρ=8960kg/m
3
 

V = l x S  

S = πd
2
/4 
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Tab. 23. Hodnoty kabelových svazků naměřené v motorovém prostoru 

1. b) Prostor pro cestující 

Na tento prostor je u novějších automobilů kladem velký důraz, pro zlepšení komfortnosti a 

bezpečnosti jízdy. Na měřeném automobilu je jen minimální elektronická vybavenost a proto je 

v tomto prostoru o poznání méně kabelových svazků jak u novějších automobilů V prostoru pro 

cestující se nachází elektrické kabely většinou k propojení přístrojů ovládané řidičem na 

přístrojové desce (viz obr. 28). Pod přístrojovou deskou jsou vedeny i kabely k připojení levého 

boku v motorovém prostoru a řídící jednotky. Na kabelové svazky vedoucí pod přístrojovou desku 

jsou napojeny kabely vedoucí k připojení nákladového prostoru.  

 

Obr. 28. Pohled na vedení autokabelů v prostoru pro cestující 

Jednotlivá měření v prostoru pro cestující: 

V tomto prostoru probíhalo měření kabelů hlavně pod přístrojovou deskou, a kabelů vedoucích do 

zadní části automobilu, k připojení nákladového prostoru. Po naměření délky, průměrů a počtu kabelů 

byla vypočítána hmotnost čisté mědi.(viz tab. 24.) 

K určení hmotnosti byl použit vzorec : m = ρ xV 

Hustota Cu: ρ=8960kg/m
3
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V = l x S  

S = πd
2
/4 

 

Tab. 24. Hodnoty kabelových svazků naměřené v prostoru pro cestující 

1. c) Nákladový prostor 

V zadní části tohoto automobilu se nachází nákladový prostor, který je přístupný pátými 

dveřmi. V tomto prostoru jsou kabely vedeny hlavně k zadním svítilnám, vyhřívaní zadního skla, 

zadnímu stěrači a ostřikovači zadního skla. 

 

Obr. 29. Ukázka vedení autokabelů v nákladovém prostoru 

Jednotlivá měření v nákladovém prostoru: 

V nákladovém prostoru se nachází nejméně kabelů z celého vozu. Měření probíhalo na kabelech 

vedoucí k zadním světlům a kabelům vedoucím k vyhřívání zadního skla, zadního stěrače a 

ostřikovače zadního skla. Po naměření délky, průměrů a počtu kabelů byla vypočítána hmotnost čisté 

mědi.(viz tab. 25.) 

K určení hmotnosti byl použit vzorec : m = ρ xV 

Hustota Cu: ρ=8960kg/m
3
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V = l x S  

S = πd
2
/4 

 

Tab. 25. Hodnoty kabelových svazků naměřené v nákladovém prostoru 

3.3.2 Měřený automobil - Peugeot 205 

Peugeot 205 je malým osobním automobilem, který v letech 1983 -1997 vyráběla francouzská 

 automobilka Peugeot. Celkem bylo vyrobeno 5,3 milionu vozů ve verzích tří- nebo 

pětidvéřový hatchback nebo dvoudvéřový kabriolet. Jeho předchůdcem byl Peugeot 104 a jeho 

nástupcem Peugeot 206. Vůz byl úspěšný i v rallye, a získal také titul Auto osmdesátých let od 

časopisu Car Magazine.[13] 

K zjištění získané mědi z autovraku je potřeba znát průměr, délku a celkovou hmotnost kabelů. 

Automobil byl rozdělen na několik sekcí:  

2. a) Motorový prostor 

2. b) Prostor pro cestující 

2. c) Nákladový prostor 

 

 

Obr. 30. Celkový pohled na měřený automobil 
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2. a) Motorový prostor 

V motorovém prostoru jsou kabely vedeny po obou stranách karoserie a prostředkem k připojení 

snímačů na motoru. Největší vodiče silového typu, jsou zase na připojení mezi akumulátorem a 

startérem, z důvodu přenosu vysokého proudu při startování automobilu (viz obrázek 31). Tento 

automobil je vybaven i mlhovými světlomety, jejichž průměr vodiče je 4mm z důvodu přenosu 

vysokého proudu. 

 

Obr. 31. Vedení autokabelů v motorovém prostoru a připojení akumulátoru 

Jednotlivá měření v motorovém prostoru: 

V motorovém prostoru probíhalo měření po obou bocích přední části automobilu. Připojení 

pravého boku je vedeno spodní částí masky, pod chladičem. Po naměření délky, průměrů a počtu 

kabelů byla vypočítána hmotnost čisté mědi.(viz tab. 26.) 

K určení hmotnosti byl použit vzorec : m = ρ xV 

Hustota Cu: ρ=8960kg/m
3
 

V = l x S  

S = πd
2
/4 

 

Tab. 26. Hodnoty kabelových svazků naměřené v motorovém prostoru 
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2. b) Prostor pro cestující 

V prostru pro cestující jsou kabely vedeny pod přístrojovou deskou, pro připojení ovládacích 

spínačů s pojistkovou skříní která se nachází na levé straně pod volantem (viz obr. 29). Největší 

průměr vodiče zde má vodič k připojení ventilátoru topení. V prostoru pro cestující jsou vedeny po 

podlaze levé strany kabely k připojení nákladového prostoru. 

 

Obr. 32. Ukázka vedení autokabelů v prostoru pro cestující 

Jednotlivá měření v prostoru pro cestující: 

V tomto prostoru probíhalo měření kabelů hlavně pod přístrojovou deskou, a kabelů vedoucích do 

zadní části automobilu, k připojení nákladového prostoru. Zajímavostí u tohoto automobilu jsou 

sdělovací kabely vedoucí od autorádia k zesilovači, který se nachází v nákladovém prostoru. Po 

naměření délky, průměrů a počtu kabelů byla vypočítána hmotnost čisté mědi.(viz tab. 27.) 

K určení hmotnosti byl použit vzorec : m = ρ xV 

Hustota Cu: ρ=8960kg/m
3
 

V = l x S  

S = πd
2
/4 

 

Tab. 27. Hodnoty kabelových svazků naměřené v motorovém prostoru 
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2. c) Nákladový prostor 

V zadní části tohoto automobilu se nachází nákladový prostor, který je přístupný pátými 

dveřmi. V tomto prostoru jsou kabely vedeny hlavně k zadním svítilnám, vyhřívaní zadního skla, 

zadnímu stěrači a ostřikovači zadního skla (viz obr. 29). 

 

Obr. 33. Ukázka vedení autokabelů v nákladovém prostoru 

Jednotlivá měření v nákladovém prostoru: 

V nákladovém prostoru se nachází nejméně kabelů z celého vozu. Měření probíhalo na kabelech 

vedoucí k zadním světlům a kabelům vedoucím k vyhřívání zadního skla, zadního stěrače a 

ostřikovače zadního skla. Po naměření délky, průměrů a počtu kabelů byla vypočítána hmotnost čisté 

mědi.(viz tab. 28.) 

K určení hmotnosti byl použit vzorec : m = ρ xV 

Hustota Cu: ρ=8960kg/m
3
 

V = l x S  

S = πd
2
/4 

 

 

Tab. 28. Hodnoty kabelových svazků naměřené v nákladovém prostoru 
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3.3.3 Výsledek naměřených hodnot 

 

Tab. 29. Celkový přehled naměřených hodnot, Škoda Felicia 

Tab. 30. Celkový přehled naměřených hodnot, Peugeot 205  

Z měření na automobilech vyplynulo, že součet délek všech autokabelů je u obou automobilů 

podobný, cca 300m (viz tab. 29 a 30). U automobilu Peugeot se nevyskytují ze seriového provedení 

žádné sdělovací kabely, ty jsou v tomto případě pouze k propojení autorádia se zesilovačem, který je 

umístěn v nákladovém prostoru. U automobilu Škoda Felicia převažuje kabel silový nad kabelem 

sdělovacím a to cca v poměru 5,3:1, v procentuelní zastoupení je 84% silového kabelu a 16% 

sdělovacího kabelu. Měřené automobily měly základní elektronickou výbavu, proto délka kabelových 

svazků je pouhých cca 300m. Například na automobilu Škoda Felicia s nejvyšší výbavou byly použity 

i 4 řídící jednotky (motoru, ABS, Airbag, Imobilizer) a délka kabelových svazků narostla až na 350m, 

a změnil se i poměr silových a sdělovacích kabelů. Hmotnost čisté mědi, kterou jsme získali z celkové 

délky kabelových svazků je u automobilu Škoda Felicia 4,048416 kg a u automobilu Peugeot 205 

7,752144 kg (viz tab. 29 a 30). Celková hmotnost u automobilu Peugeot 205 je zkreslena přívodními a 

sdělovacími kabely k zesilovači. Hmotnost autokabelů automobilu Škoda Felicia 1,3 MPi byla 4,5kg. 

Rozdíl obou hodnot nám poskytuje údaj o hmotnosti PVC izolace. Hmotnost izolace je 0,451584kg. 

Rozdíl hmotnosti autokabelů mezi oběma měřenými automobily je způsoben použitím výrazně větších 

průměrů vodičů u automobilu Peugeot 205. Tento rozdíl je i způsoben použitím sdělovacích 

metalických kabelů u automobilu Škoda Felicia, které mají menší průměr než silový metalický kabel a 

proto snižují hmotnost celých autokabelových svazků. Při dalších výpočtech bude pracováno s 

výsledky naměřené na automobilu Škoda Felicia, neboť je to v současné době nejvíce recyklovaný 

automobil v ČR.  

Hmotnosti autokabelů se liší v závislosti na třídě osobních automobilů, jeho elektronické 

vybavenosti a hlavně na roku výroby.  

Pro porovnání vývoje elektroniky dávám příklad dvou automobilů: 

Škoda 120 - rok výroby: 1983 – 3kg. kabelů 

Peugeot 406 – rok výroby: 1997 – 10kg. Kabelů 
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3.4 Určení předpokládané celkové délky autokabelů resp. jejich 

předpokládané celkové hmotnosti získané z recyklace autovraků 

v jednotlivých krajích za 1 rok. 

V předcházející kapitole byla určena předpokládaná celková délka autokabelů z recyklovaných 

autovraků za dobu jednoho roku. S ohledem na náklady spojené např. s dopravou potřebnou 

k dopravení kabelů na jedno místo v ČR by bylo výhodnější vytvoření více recyklačních stanic, 

rozdělených např. podle krajů. Pro nedostatek vstupních údajů nebylo možné rozdělení na jednotlivé 

kraje určit hned, a proto bylo nutné určit celkovou předpokládanou délku autokabelů pro celou ČR. 

Aby bylo možné rozdělit předpokládanou celkovou délku autokabelů podle krajů, je potřeba znát 

počet skutečně registrovaných automobilů v jednotlivých krajích. Při zjišťování skutečného stavu 

registrovaných vozidel v jednotlivých krajích budou použity údaje s Centrálního registru vozidel.(viz 

obrázek 30).[3] 

 

Obr. 34. Porovnání vybavenosti osobními automobily 

Údaj o porovnání vybavenosti osobními automobily ukazuje jaký je počet obyvatel příslušného 

kraje na 1 osobní automobil. Pokud se touto hodnotou podělí počet obyvatel v příslušném kraji, tak 

výsledkem bude skutečný počet registrovaných automobilů v jednotlivých krajích (viz tab. 31). 

Z procentuálního zastoupení jednotlivých krajů je dopočítáno předpokládané množství recyklovaných 

autovraků a předpokládaná celková délka autokabelů z recyklovaných autovraků za období 1 roku. 
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Tab. 31 a graf 11. Skutečný počet registrovaných automobilů v jednotlivých krajích 

Pro výpočet předpokládané hmotnosti autokabelů za 1 rok v ČR, při předpokládané délce 

autokabelů v jednotlivém kraji, bude použito měření na vozidle Škoda Felicia (viz Kapitola 3.3). 

Měření na automobilu Škoda Felicia se dá pokládat za určující, z důvodu jeho největšího zastoupení 

v recyklovaných vozech. Z tohoto měření vyplynulo, že při délce 297,1 m autokabelů je hmotnost 

vyseparované mědi 4,048416 kg a hmotnost celých autokabelů je 4,5kg. to znamená, že 

předpokládaná hmotnost jednoho metru autokabelů bude vážit cca 0,015146 kg. Na základě této 

hodnoty je vypočítána celková předpokládaná hmotnost autokabelů v jednotlivých krajích (viz tab. 

32.). Tato hmotnost je pouze předpokládaná, a muže se lišit řádově i v desítkách procent od této reálné 

hmotnosti autokabelů. 

 

Tab. 32. Počet recyklovaných autovraků, předpokládaná celková délka a předpokládaná celková 

hmotnost autokabelů za období jednoho roku v jednotlivých krajích 

Tato hodnota je nejdůležitější pro stanovení rentability navržené technologie na recyklaci 

autokabelů, která bude podrobněji probírána v následující kapitole. 
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3.5 Možné způsoby zpracování resp. recyklace autokabelů  

Pro získání granulátu resp. separované mědi musí být autokabely zpracovány, tzn., že vodiče jsou 

zbaveny ochranného obalu (izolace). Při zpracovávání autokabelů se v současnosti používají dvě 

metody, a to ruční zpracování (viz kapitola 1.3.1) a strojní zpracování (viz kapitola 1.3.2). 

Z výše uvedené kapitoly 1.3.1 Ruční zpracování kabelů vyplývá, že tento technologický postup 

není vhodný pro zpracování velkého množství kabelů resp. autokabelů, a proto v další části bude 

analyzován druhý způsob zpracování, a to strojní zpracování. U tohoto způsobu zpracování bude 

hlavním cílem naleznutí vhodné technologie pro zpracování daného množství autokabelů 

recyklovaného z autovraků v jednotlivých krajích za období 1 roku. Při určení vhodné technologie 

bude počítáno taktéž s určitou kapacitní rezervou, jelikož předpokládaná celková hmotnost autokabelů 

za období 1 roku z recyklovaných autovraků se může od reálné hmotnosti těchto autokabelů lišit 

v řádech desítek procent, ať už do plusu nebo do mínusu. 

3.5.1 Nalezení vhodné recyklační technologie a stanovení časového fondu pro daný 

provoz 

Ze zdrojů nalezených na internetu byly dohledány tyto vhodné typy technologii, které jsou 

zobrazeny v tabulce 32. 

 

Tab. 33. Přehled výrobců recyklačních strojů nalezených na internetu 

Při porovnání nalezených technologií s následným výběrem optimální technologie budou největší 

roli hrát výkon zpracování, pořizovací cena a elektrický výkon. Pro správný výběr technologie je 

potřeba napřed určit počet směn potřebných k recyklaci dané předpokládané hmotnosti autokabelů 

recyklovaných z autovraků za období 1 roku. Aby se efektivněji využila následně vybraná 

technologie, bude počítáno s dvousměnným provozem. Z ekonomického pohledu by byl 

nejefektivnější třísměnný provoz, ale dvousměnný provoz (pondělí – pátek) umožňuje dostatečnou 

časovou rezervu, pro předpokládanou celkovou hmotnost recyklovaných autokabelů za 1 rok, která se 

muže lišit od reálné hmotnosti těchto autokabelů řádově o desítky procent, ať už do plusu nebo do 

mínusu (viz tab. 33 a graf 12). 
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Tab. 34. Navržená skladba směn v týdnu 

Graf 12. Grafické zobrazení týdenního časového fondu 

Z grafu 12 je patrné, že časová rezerva pro možnost navýšení výkonu zpracování autokabelů je 

52% z celkového týdenního časového fondu. Tím pádem rezerva dvousměnného provozu poskytuje 

prostor k navýšení pracovní doby až o 52%.  

Dvousměnný provoz má za rok 4032 pracovních hodin. Reálné využití pracovní doby resp. směn 

je předpokládáno na 85%, což znamená, že dvousměnný provoz má reálně 3427,2 pracovních hodin za 

1 rok (viz tab. 34.) 

 

Tab. 35. Vypočítaní reálného počtu hodin při dvousměnném provozu 

Z poznatků v grafu 12 a tabulce 34 se muže dospět k závěru, že pokud stoupne předpokládaná 

hmotnost autokabelů recyklovaných z autovraků muže se pracovní doba prodloužit z původních 

3427,2 hodin o 1782,144 hodin na 5209,344 hodin celkem. 
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3.5.2 Výběr optimální recyklační technologie, potřebné k recyklaci celkové 

předpokládané hmotnosti autokabelů z autovraků recyklovaných za 1 rok. 

V tabulce 35 je zobrazen předpokládaný počet hodin pro recyklaci autokabelů při daném výkonu 

recyklační technologie za 1 rok. Hodiny potřebné ke zpracování autokabelů z autovraků za 1 rok se 

liší výběrem výkonu zpracování jednotlivých technologii. Největší předpokládaná celková hmotnost 

autokabelů se nachází v Praze, ale i pro tento kraj je dostačující technologie s předpokládaným 

výkonem zpracovaní 80 kg/h, a proto dále nebude počítáno s technologiemi vyšších výkonů 

zpracování (viz tab. 36). KVT – Kapacitní využití technologie při daném výkonu zpracování, je 

parametr, který nám udává možnou výkonnostní kapacitu při dvousměnném provozu technologie. 

Tyto vstupní údaje jsou určující při výběru vhodné technologie. 

 

Tab.  36.  Předpokládaný počet hodin pro recyklaci autokabelů při daném výkonu recyklačního stroje 

Pro porovnání jednotlivých technologii je stěžejní údaj o předpokládaných provozních nákladech 

(viz tab. 36). Výpočet tohoto údaje probíhal v několika krocích. V prvním kroku je cena technologie 

podělena jednotlivým výkonem zpracování za dobu jednoho roku. V druhém kroku je elektrický 

výkon za dobu 1 roku násoben průměrnou cenou jedné kW/h stanovenou energetickým úřadem. Ve 

třetím kroku jsou získané parametry předešlého výpočtu poděleny jednotlivým výkonem zpracování 

za dobu jednoho roku. K získání údaje o předpokládaných provozních nákladech se musí sečíst první a 

třetí krok. 

 

Tab. 37. Porovnání dostačujících technologii 
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Porovnáním jednotlivých typů technologií z tab. 36 a jejich parametrů (cena, elektrický výkon, 

maximální výkon zpracování a náklady na recyklaci 1 kg), se nabízí jako nejzajímavější a 

nejefektivnější nabídka firmy SELTEK a jejího typu technologie Stokkermill 1000Std, který svým 

reálným výkonem zpracování 63,75kg/hod je pro potřeby krajů plně dostačující. Rozhodující, pro 

výběr této nabídky, byly nejnižší náklady na recyklaci 1 kg, při potřebném výkonu zpracování dané 

technologie. Roční zpracovaná hmotnost dvojsměnným provozem při reálném využití výkonu 

technologie je u tohoto typu 218 484kg. 

Podrobněji popsán vybraný druh technologie:  

Stokkermill 1000Std - zařízení pro recyklaci kabelů; cena 780 000kč 

Funkce: 

Velmi kompaktní a nízko nákladový drtič kabelů z rodiny modelů Stokkermill. Je určen pro 

zpracování menšího množství měděných/hliníkových kabelů. Extrémně nízká spotřeba energie, pouze 

6,5-7,5 kW/h 

 Suchá separace pomocí vzduchu a vibračního stolu 

 Drtící zařízení je složeno z rotoru( 3 rotující nože) a statoru( 2 statorové) pevné nože, délka 300m 

 Drtič je navržen tak, aby byly omezeny emise prachu do ovzduší. 

Zákonitosti, na jejichž základě vzduchový separátor pracuje, jsou následující:  

1.) principem úspěšné separace je splnění podmínky, že granulky barevného kovu a nekovové izolace 

(plastu) mají rozdílnou měrnou hmotnost a objemová (3-D) velikost všech granulek (kovu i izolace) je 

přibližně stejná.  

2.) směs všech granulek musí být suchá; tj. bez mastnot, olejů, lepivých adheziv, natavených plastů a 

vody, aby se granulky od sebe oddělovaly, a aby nedocházelo k ucpání separačních sít, kudy prochází 

nosné médium separace kterým je vzduch.  

Aby bylo dosaženo optimálního výkonu a čistoty separovaných frakcí, je zde nutné v zařízení 

regulovat podle konkrétního typu kabelů množství vzduchu, který vstupuje do procesu separace. Stroj 

má vlastní systém na účinné odsávání prachu ze separační komory. Vytříděný kovový granulát 

vystupuje ze stroje na pravé straně a plastová frakce pak na straně levé.  

Technické parametry: 

 Výkon zpracování (vstup): 60-80Kg/h 

 Elektrický výkon: 6,5-7,5kW 
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 Elektrické napájení: 400V (3fáze), 50Hz  

 Rozměry: 730x1400x1950mm 

 Hmotnost: 700Kg 

 Doporučené síto: Ø otvoru 2-3-4 mm 

Obsluhu této technologie zvládne jeden člověk, který se po zapnutí stroje přesune před násypku, kde 

dávkuje kabely přímo do násypky. 

3.6 Ekonomické zhodnocení  

 Výsledkem této kapitoly je ekonomické zhodnocení vybrané technologie pro celkovou 

předpokládanou hmotnost autokabelů z autovraků za 1 rok v jednotlivých krajích. Pro stanovení 

ekonomického zhodnocení je potřebné určit rozpočet reálného výkonu zpracování na dvousměnný 

resp. jednosměnný provoz, aby bylo patrné procentuální využití technologie.  

 

Tab. 38. Rozpočet reálného výkonu zpracování na dvousměnný resp. jednosměnný provoz 

 

Pro efektivní využití reálného výkonu vybrané technologie, při zpracování jednotlivých 

předpokládaných hmotností, je potřeba určit rentabilitu dvousměnného provozu versus jednosměnný 

provoz. Z dostupných údajů (viz tab. 38) bylo určeno, že dvousměnný provoz přestává být méně 

rentabilní než provoz jednosměnný při 55% využití výkonu zpracovávání vybranou technologií. To 
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znamená, že od 108 704 kg předpokládané hmotnosti autokabelů, bude počítáno jen s jednosměnným 

provozem, tím pádem se počet pracovníků obsluhy sníží ze dvou na jednoho. Pokud nedojde k využití 

celkové kapacity vybrané technologie, mělo by se uvažovat o odkupu kabelů i z jiného zdroje (např. 

domácí elektrospotřebiče, aj.). 

3.6.1 Náklady 

V ekonomii, podnikání a účetnictví představují náklady spotřebování ekonomického zdroje, které 

je i obvykle spojené se současným nebo budoucím výdejem peněz. 

 Všechny náklady spojené s provozem recyklací autokabelů nejsou obsaženy (např. náklady na 

pořízení prostoru, aj.), neboť jsou počítány pro již zavedenou firmu, pro kterou se tento obor stal další 

obchodní činností.  

Náklady použité pro výpočet hospodářského výsledku jsou: 

1. NÁKUP AUTOKABELŮ Cu mix – Pro získání předpokládané celkové hmotnosti autokabelů 

recyklovaných za 1 rok z autovraků, je nezbytný finanční náklad pro jejich koupi. V 

hospodářském výsledku je počítáno s vyšší průměrnou celostátní výkupní cenou 58 Kč/kg 

autokabelů (viz tab. 43 a44).  

2. NÁKLADY NA PROVOZ TECHNOLOGIE (elektrický výkon kWh) – náklady spojené 

s provozem technologie jsou počítány s max. elektrického výkonu vybrané technologie 

zpracování a z údaje Českého energetického úřadu o ceně 1 kWh. Tato cena je za rok 2012 

stanovena na 4,64 Kč/kWh. Tyto náklady se budou lišit podle výběru dvousměnného nebo 

jednosměnného provozu (viz tab. 43 a44). 

3. ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU - odhad částky, která co nejpřesněji vyjadřuje 

rozložení výnosů, které toto aktivum účetní jednotce přináší, nejde tedy o kvantifikaci 

fyzického a morálního opotřebení. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu 

(ve formě poklesu aktiv) jedná se o náklad. Odpisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu 

majetku jako náklad do více období. Tvorbou odpisů dochází ke korekci ocenění majetku a 

finanční situace je věrohodnější. Pro vybranou technologii je pro odepisování stanovena 2. 

Skupina, což odepisování po dobu 5 let. Při pořizovací ceně vybrané technologie 780 000 Kč 

je náklad v prvním roce 85.800 Kč a v dalších 4 letech vždy po 173 550 Kč v kalkulaci bude 

počítáno s vyšší hodnotou odpisů (viz tab. 43 a44). 

4. NÁKLADY NA LIKVIDACI PEVNÝCH ODPADŮ – Při recyklaci autokabelů vzniká 

plastová drť z izolace kabelů. Tato drť muže být i součásti výnosů, pokud budou nalezeny 

zdroje odbytu této komodity. Zde je uvažováno s možností nenalezení výhodného prodeje a je 

nutno počítat s náklady na recyklaci plastového odpadu. Pro potřeby výpočtu je podle měření 
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na vozidle Škoda Felicia stanovena hmotnost plastového odpadu v 1kg autokabelů na 

0,100352 kg (viz tab. 40). 

5. MZDOVÉ NÁKLADY OBSLUHY TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ – V Česku, stejně jako ve 

většině zemí světa, jsou celkové mzdové náklady zaměstnavatele vyšší, než činí hrubá mzda 

zaměstnance. Důvodem je sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem ve výši 35%. 

S tab. 38 bylo stanoveno, že dvousměnný provoz přestává být méně rentabilní než provoz 

jednosměnný při 55% využití výkonu zpracovávání vybranou technologií. To znamená, že od 

108 704 kg předpokládané hmotnosti autokabelů, bude počítáno jen s jednosměnným provozem. 

Fixní mzda pracovníka bude stanovena na částku 18000Kč. Další položka spojená se mzdovými 

náklady je fond dovolených a svátků, při kterých bude pracovník nahrazen brigádním 

zaměstnancem zaměstnaným na dohodu o provedení práce do 150 h/rok, kde zaměstnavatel 

neplatí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Brigádníkovi je stanovena mzda ve výši 

120Kč/hod (viz tab. 39). 

3.6.2 Výnosy 

Výnos v ekonomii podniku představuje peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých 

činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě.  

1. VÝNOSY Z PRODEJE DRUHOTNÝCH SUROVIN - Jedinou činností, která vykazuje výnos z 

vybrané technologie recyklace autokabelů, je prodej separovaného měděného granulátu s čistotou 

99,95%. S mědí se obchoduje na burze a tak je její cena řízena právě burzou. Údaje o aktuálním 

vývoji jsou běžně dostupné na internetu. V běžných podmínkách dochází k setrvačnosti cen, 

jelikož cena na burze se vyvíjí každou vteřinou a její kopírování pro sběrny a hutě není fyzicky 

možné. Z poslední roky byl zaznamenaný největší pokles ceny vykupované mědi a to v roce 2009 

na začátku hospodářské krize kdy cena vykupované čisté mědi byla 90 Kč/kg. Od té doby má 

měď postupnou stoupající tendenci až do dneška kdy se výkupní ceny pohybují okolo 140 Kč/kg, 

proto je i v hospodářském výsledku počítáno s oběma variantami. Pro potřeby výpočtu je podle 

měření na vozidle Škoda Felicia stanovena hmotnost čisté mědi v 1kg autokabelů na 0,899648 kg 

(viz tab. 41 a42). 
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Tab. 39. Mzdové náklady obsluhy technologie zpracování 

Mzdové náklady jsou spočítány pro dvousměnný provoz. Pro jednosměnný provoz jsou mzdové 

náklady poloviční tedy 345 500 Kč. 

 

Tab. 40. Náklady na likvidaci pevných odpadů 



48 

 

 

 

Tab. 41. Výnosy z prodeje druhotných surovin, výkupní cena 90[Kč/kg] 

 

Tab. 42. Výnosy z prodeje druhotných surovin, výkupní cena 140[Kč/kg] 

 

 

3.6.3 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek je v ekonomice a účetnictví název pro rozdíl mezi 

výnosy a náklady podniku a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za určité období nebo dobu. 

Pokud jsou výnosy větší než náklady, vzniká zisk. Pokud jsou větší náklady než výnosy, je to ztráta. 

A pokud se náklady výnosům rovnají, je podnik na nule. 
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Tab. 43 a 44. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK, dvousměnný a jednosměnný provoz 
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Graf 13. Hospodářský výsledek (dvousměnný provoz) 

Graf 14. Hospodářský výsledek (jednosměnný provoz) 

 

Z předešlých dat se dá o recyklaci autokabelů z autovraků říct, že jde o činnost rentabilní, neboť 

hospodářský výsledek se pohybuje v kladných číslech, i v krajích s podstatně menší celkovou 

předpokládanou hmotností autokabelů z autovraků recyklovaných za 1 rok. Jak už ale bylo uvedeno 

výše, jsou tyto výsledky zkreslené, protože zde nejsou obsaženy všechny náklady na provoz této 

technologie recyklace kabelů (např. doprava separovaného měděného granulátu k zákazníkovi). 

Obecně se tedy dá říct, že recyklace autokabelů z autovraků není jenom zajímavý princip separace 

mědi od plastové frakce, ale i rentabilní obchodní činnost s možným rozvojem do budoucna (odkup 

kabelů z jiných elektrospotřebičů). Závěrem je důležité říct, že při realizaci tohoto obchodního záměru 

se musí počítat se značným úsilím prosazením se na konkurenčním trhu a s nemalými vstupními 

náklady na pořízení recyklační technologie. 
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Závěr  

Stejně jako všechna odvětví podnikání i ekologická likvidace autovraků se podřizuje konkrétním 

zákonům a vyhláškám, které upravují práva a povinnosti subjektů působících v daném odvětví. 

I když převládá názor, že recyklace autovraků není příliš výdělečnou činnost, která je stále velmi 

závislá na cenách výkupů určitých surovin, tak tato bakalářská práce poukazuje na činnost spjatou 

s recyklací autovraků, která jak se jeví, je výdělečná. 

Nejdůležitější pro tento obchodní záměr je zajistit si dostatečný přísun autokabelů 

z recyklovaných autovraků pro zpracování na vybrané technologii. To ale naráží na fakt, že v současné 

době je průměrné stáří osobních automobilů v ČR 13,9 roků. Průměrný věk osobních automobilů se od 

roku 2009(13,65), kdy začala hospodářská krize, neustále zvyšuje, ale dá se předpokládat 

dlouhodobějším výhledem, že se situace hospodářství a tím i kupní síla obyvatelstva bude zlepšovat. 

Kvůli nižší kupní síle obyvatelstva nutí obyvatele užívat automobil až na samou hranici jeho 

životnosti, místo jeho včasné recyklace. Tento poznatek může mít za následek nedostatek autokabelů 

určených k samotné recyklaci a výrazným způsobem může ovlivnit hospodářský výsledek..Pokud se 

nedokáže naplnit kapacita pouze autokabelami, je důležité uvažovat i o odkupu kabelů z jiných zdrojů 

(domácí elektrospotřebiče, aj.). 

K vypracování této bakalářské práce byly použity předpokládané délky autokabelů, které se od 

reálných délek můžou lišit řádově v desítkách procent ať už do plusu či do mínusu. Tento rozptyl je  

způsoben nemožností dobráním se k přesným údajům o délkách autokabelů, které jsou rozdílné i u 

jednoho typu automobilu od stejného výrobce. Další předpokládanou hodnotou je výkupní ceny mědi, 

neboť výkupní ceny mědi jsou určovány burzou, kde se ceny mohou měnit každým dnem. Ale i 

z těchto předpokládaných údajů je možnost dopracování se k závěrům, že recyklace autokabelů 

z autovraků je zajímavá obchodní činnost, ať už s pohledu principu samotné recyklace, tak i s pohledu 

výše předpokládaných výnosů. S ohledem na tento fakt je možné i zvýšit cenu vykupovaných 

autokabelů a tím zvýšit objem zpracovávaných autokabelů. 

Cílem práce bylo tedy s ohledem na výše uvedená fakta, vyhodnotit možné způsoby recyklace 

autokabelů z autovraků. Práce obsahuje údaje o nákladní s autovraky, způsoby jejich recyklace, přes 

možné způsoby zpracování elektroodpadů z autovraků, převážně autokabelů. Dalším výstupem této 

práce bylo měření prováděné na 2 vozidlech, které bylo určující ke zjištění celkové předpokládané 

délky resp. hmotnosti autokabelů z recyklovaných vozu za období 1 roku. Podle této předpokládané 

hmotnosti byla vybrána vhodná technologie zpracování autokabelů. Výsledkem závěrečného 

ekonomického zhodnocení je posuzována rentabilita vybrané technologie, a je možné tvrdit, že 

recyklace kabelů z autovraků je nejenom výdělečná, ale i prospěšná při ochraně životního prostředí, ke 

kterému se musíme chovat tak aby bylo zachováno i pro další generace. 
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