PROČ SE ZAPOJIT DO ZPĚTNÉHO
ODBĚRU PNEUMATIK
Každým rokem je na trh v ČR uvedeno kolem
90 tisíc tun pneumatik, na které se vztahuje zpětný odběr. Zpětný odběr odpadních pneumatik
od konečného uživatele (osoby užívající vybraný
výrobek, než se stal odpadem) je realizován prostřednictvím kolektivního systému ELT Management Company Czech Republic s.r.o. („ELTMA“),
který nám jako výrobci pneumatik umožňuje
plnění povinností zpětného odběru pneumatik
v České republice.

Z ročních zpráv o zpětném odběru pneumatik
v ČR vyplývá, že 59,8 % odpadních pneumatik
bylo využito materiálově, energeticky využito
bylo 34,6 %, opětovně použito (protektorováno)
bylo 1,7 %. Část pneumatik zůstává skladem do
dalšího roku.
Využití odpadních pneumatik

Přestože je možnost odpadní pneumatiku bezplatně odložit do místa zpětného odběru, stále se najdou lidé, kteří se nijak nezdráhají pneumatiku odhodit do příkopu u silnice nebo do lesa a nejedná se
o pár kusů. Proces rozpadu pneumatiky je přitom
velmi pozvolný, rozložení trvá desítky let.
Odpadní pneumatiky jsou přitom důležitou součástí oběhového hospodářství. Lze je ekologicky likvidovat nebo recyklovat pro další využití. Například
pryžový granulát je používán při výrobě izolačních
desek, podlahových krytin či umělých povrchů
sportovních a dětských hřišť. Povrch silnice z asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem zajišťuje snížení dopravního hluku.
Odevzdáním odpadní pneumatiky do míst zpětného odběru zamezíte negativním vlivům na životní
prostředí a zdraví lidí.
V roce 2020 bylo kolektivním systémem ELTMA
evidováno více než 3 200 míst zpětného odběru.
Úroveň zpětného odběru prostřednictvím kolektivního systému Eltma přesáhla 89 %.

Seznam sběrných míst najdete na adrese:
ELT Management Company czech Republik s.r.o.
- Místa zpětného odběru pneumatik.

A JAK ZPĚTNÝ ODBĚR FUNGUJE?
•
•
•

Bezplatně
Bez ohledu na značku pneumatiky
Bez vazby na nákup nového výrobku

BUĎTE ZODPOVĚDNÍ, ODEVZDÁVEJTE ODPADNÍ
PNEUMATIKY NA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU.
DO PŘÍKOPU NEBO DO LESA NEPATŘÍ!
Informace pro potřeby § 13 „Informování konečného uživatele a osvětová činnost“ zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou
životností.
Zdroj: https://www.eltma.cz/aktuality/výroční –shrnuti-2020; https://www.mzp.cz/cz/vybrane_ukazatele_odpadoveho_hospodarstvi

Traktor je Zetor. Od roku 1946.

