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 Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik – individuální systém

0.
Konec užívání pneumatiky 

konečným uživatelem

1.
Odevzdání odpadní pneumatiky 

v místě zpětného odběru - 
www.glogistics.cz

2.
Sběr odpadních pneumatik 

z míst zpětného odběru

3.
Zpracování odpadních pneumatik 

(drcení, výroba granulátu)

4a.
Využití jako alternativní 

palivo (energetické využití) 
– cementárny a příp. různé 

energetické zdroje

4b.
Protektorování, výroba 

nového výrobku z granulátu 
(materiálové využití)
www.rpgrecycling.cz

www.tasy.cz

5.
Pneumatiky a další výrobky

Použití v novém výrobku 
(kromě pneumatik 

i u fotbalových hřišť, 
protihlukových stěn, tlumících desek aj.)

Zdroje:



Pneumatiky
Odhaduje se, že je každý rok 
celosvětově vyprodukována až 
1 miliarda odpadních pneumatik. 
Použité pneumatiky lze opakovaně použít 
pro výrobu nových pneumatik nebo 
dalších výrobků a jsou tak důležitou 
součástí oběhového hospodářství. 

Není potøeba plýtvat, aby lidé žili v pohodlí.  

Jak na to? 

Zkuste následující:

Chcete vìdìt víc?
Další informace k tématu najdete na internetu:

www.mzp.cz; www.cenia.cz; 

www.uspornespotrebice.cz; www.vsezaodvoz.cz; 

www.dtest.cz; www.jsemzpet.cz; atd.

Prùmìrná doba používání mobilního telefonu 

je 12 – 18 mìsícù, aèkoliv životnost je nìkolik let. * 

Každý rok mìní telefon 1/4 obèanù ÈR, to 

znamená 2,5 milionu prodaných mobilù. *

Svùj telefon mìní 2/3 lidí z dùvodu poøízení 

výkonnìjšího pøístroje, nikoliv kvùli poruše. * 

Roènì se v ÈR prodá 180 000 tun 

elektrospotøebièù. Za stejné období je vyøazeno 

k recyklaci jen 60 tisíc tun spotøebièù. **  

Domácí 
mazlícci

Spolufinancováno 

z prostøedkù TAÈR.

* Zdroj: www.venujmobil.cz 

Ano, patøím do rodiny, ale obèas 

slyším i to, co nechci. Proè mám 

jít tak brzy z domu?

Koupit energeticky úsporný spotøebiè nestaèí.  Když se 

èlovìk neøídí doporuèením výrobce  a domácího 

pomocníka neudržuje, stoupají  náklady na provoz 

a zkracuje se doba životnosti.  Napøíklad námraza na 

výparníku chladnièky tepelnì izoluje a tím snižuje 

chladící výkon.  Pokud je vrstva ledu silnìjší než 3 mm, 

zvyšuje spotøebu energie až o 75 %. ****

Lidé obmìòují praèky, lednièky a sušièky prùmìrnì 

po 13 letech, nejèastìji (ze 70 %) kvùli poruchám 

a nespolehlivosti, z 20 % pro nedostatek funkcí 

a zastaralý design, 9 % pro vysokou 

spotøebu energie. ***

* Zdroj: www.venujmobil.cz

** Zdroj: MŽP – data za rok 2014, zveøejnìno v lednu 2016

*** Zdroj: Prùzkum spoleènosti Markent z roku 2012

**** Zdroj: http://www.uspornespotrebice.cz/informace/jak-setrit-energii/ 

Nekupujte spotøebièe impulzivnì. Pøemýšlejte, 

k èemu a jak èasto je budete používat?   

Je nákup nového spotøebièe jediným øešením? 

Zvažte nákup z bazaru, výpùjèku z pùjèovny nebo 

od souseda. 

Pøed nákupem porovnávejte nejen poøizovací 

cenu, ale i náklady na celou dobu používání – 

energetická nároènost, spotøeba vody, výmìnné 

prvky (napø. pytlíky do vysavaèe / vysávání do 

vody; náplnì do inkoustových / laserových 

tiskáren).

Vybrali jste si? Jakou záruku dává výrobce? 

Existuje v okolí servis pro pøípad poruchy?

O své pomocníky se starejte, využívejte je 

v optimálních podmínkách, udržujte je v èistotì.

Pokud je již nepotøebujete, nabídnìte je k využití 

nìkomu jinému, prodejte je, vymìòte nebo 

darujte.

Nefunkèní a neopravitelné elektrospotøebièe 

odevzdejte k recyklaci (v obchodì pøi nákupu 

nového, do sbìrného dvora nebo do kontejneru 

na elektro). 

Vytvoøeno v rámci projektu è. TB050MZP009. 
Øešitel GREEN Solution s.r.o.

„V roce 2018 bylo v České republice 
zpětně odebráno 64 338,71 tun pneu-
matik z celkového množství
93 447,62 tun, které bylo uvedeno na 
trh, což představuje 68,9% úroveň zpět-
ného odběru.“

Leták pro potřeby § 13 „Informování konečného 
uživatele a osvětová činnost“ zákona č. 542/2020 Sb., 
o výrobcích s ukončenou životností. 

Pneumatiky s delší životností šetří peníze 
a životní prostředí. Jak na to?

Zkuste následující:
Nákup pneumatik
• Při nákupu pneumatik zohledňujte jejich 

technické vlastnosti jako valivý odpor či hluk 
odvalování.

• Mezi další parametry, které stojí za          
zohlednění, patří např. podíl recyklovaných 
materiálů či způsob výroby. 

• Při nákupu Vám pomohou ekologické štítky a 
také můžete požádat o detailnější informace 
prodávajícího. 

Prodloužení životnosti pneumatik
• Prodloužení životnosti můžete dosáhnout 

vhodným užíváním, např. používejte pneu-
matiky podle ročního období, nezapomí-          
nejte na správné huštění dle pokynů výrobce 
(podhuštění i přehuštění pneumatik vede 
ke ztrátě mechanických vlastností, ale i k 
předčasnému opotřebení).

• Mezi další faktory mající vliv na opotřebení 
pneumatik patří např. zatížení pneumatik, 
nastavení sbíhavosti kol či forma skladování. 

TIPY pro bezpečnější, tišší a úspornější pneuma-
tiky:
• Pneumatika s vysokým valivým odporem 

spotřebuje více paliva. Vyšší spotřeba paliva 
znamená větší produkci CO2, a tedy vyšší 
negativní vliv na životní prostředí. 

• Důležitý je také hluk odvalování pneumatik, 
který může mít vliv na pohodlí při jízdě a také 
může zvyšovat hlukovou zátěž v okolí komu-
nikace.

• Jednotlivé technické parametry pneuma-
tik jsou na sobě závislé, zlepšení jednoho       
parametru (např. valivý odpor) může mít 
negativní vliv na jiné parametry 

 (např. přilnavost na povrh při mokru). Při 
výběru Vám pomůže ekologický štítek, který 
zohledňuje právě technické parametry jako 
valivý odpor, hluk odvalování pneumatik 

 a přilnavost. 

Další informace k tématu najdete na 
internetových stránkách www.zpetnyodber.eu

Vytvořeno společností GREEN Solution s.r.o. copyright 2021

Životní cyklus pneumatiky a vliv na životní prostředí

Odvětví dopravy je jedním z hlavních zdrojů emisí sklení-
kových plynů a je odpovědné za přibližně 22 % celkových 
emisí CO2. 
Pneumatiky ovlivňují životní prostředí v celém jejich život-
ním cyklu, tj. od těžby či produkce vstupních surovin, při 
vlastní výrobě a distribuci k zákazníkovi, při vlastním užití až 
po ukončení životnosti. Z obrázku je zřejmé, že fáze užití má 
nejvyšší environmentální dopady, a to z více než 90 %. Je to 
způsobeno zejména spotřebou pohonných hmot během fáze 
užívání. Mezi další negativní vlivy patří hluk.

Ve fázi ukončení životnosti je důležité, aby bylo s pneumati-
kami nakládáno podle legislativy, tj. byly odevzdány na místa 
zpětného odběru, aby mohlo být využito materiálového 
a energetického potenciálu tohoto výrobku. 

Věděli jste? 
• Pokud je nahuštění pneumatik o 0,5 baru nižší než do-

poručuje výrobce, zvyšujete se tím spotřeba paliva asi      
o 5 %. 

• Uvádí se, že pneumatiky, zejména z důvodu svého         
valivého odporu, ovlivňují 20 až 30 % spotřeby vozidla.

• Pohození pneumatiky do příkopu, lesa apod. je nelegál-
ní nakládání s odpadem a hrozí nejenom pokuta, ale            
i škody na životním prostředí.

Environmentální dopady jednotlivých fází 
životního cyklu pneumatik 

Váš výrobce pneumatik

Výroba surovin
a produkce pneumatik

Distribuce
pneumatik

Materiálové
využití

Energetické
využití

Skládkování
(již zakázáno)

Užívání 
pneumatik

Sběr použitých
pneumatik

10,8 % < 1 %

< 1 %
92,6 %

- 3,4 %


