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Abstract: The tire as a waste. Tires are an important part of everyday life of each 

person. In recent years, increasing production of waste tires, because the increase in 

road transport. (number of cars). Waste tires can be classified as indirect impact of 

road transport on the environment. Waste tires are a major environmental problem 

because they can not decompose biologically. It is important to find a suitable method 

of treatment with them. The aim is to describe the situation of waste tires in the Czech 

Republic in the European Union and also in the world. 
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ÚVOD 

 

Vzájemné působení ţivotního prostředí a člověka je velmi mnohostranné. 

A právě člověk a jeho činnosti velkou měrou ovlivňují kvalitu ţivotního 

prostředí. Jednou z těchto činností je také silniční doprava. S rostoucím 

provozem rostou i negativní vlivy (hluk, emise, spotřeba pohonných hmot atd.), 

tyto vlivy představují váţné ohroţení ţivotního prostředí i lidského zdraví. 

Významným environmentálním aspektem silniční dopravy, kromě jiţ výše 

zmiňovaných vlivů, je produkce odpadních pneumatik ze silničních vozidel. 

 

 

METODIKA 

 

Cílem této práce je popsat moţné vlivy silniční dopravy na kvalitu 

ţivotního prostředí v České republice. K těmto vlivům lze zařadit produkci 

odpadních pneumatik. Práce se zaměřuje na problematiku související s 

odpadními pneumatikami, zejména na jejich produkci, způsoby nakládání s 

nimi aj., a to v České republice, ale i v zahraničí. V této práci byla vyuţita 

metoda analýzy statistických dat, ze zjištěných informací byly zpracovány 

grafy, které byly doplněny o příslušný komentář. Ze získaných dat byly 

vyvozeny příslušné závěry. 
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VÝSLEDKY 

 

Vliv dopravy na ţivotní prostředí je značný. Rozsah vlivu lze odvodit od 

několika důleţitých faktorů, kterým je na prvním místě počet registrovaných 

vozidel, stáří vozidel, aj. Počet vozidel v České republice, ale i v zemích 

Evropské unie, se zvyšuje zejména v důsledku nárůstu ţivotní úrovně obyvatel i 

s významem, který automobil v našem ţivotě zaujímá. „Například v zemích 

EU27 + EFTA (EFTA = Norsko, Island a Švýcarsko) bylo celkově za rok 2010 

zaregistrováno 13 785 698 ks nových osobních automobilů“ (Šípek 2011). I 

kdyţ v důsledku ekonomické krize je tato hodnota niţší neţ v předcházejících 

letech, stále se jedná o poměrně vysoké číslo.  

Mezi přímé vlivy silniční dopravy na kvalitu ţivotního prostředí lze tedy 

zařadit: znečišťování ovzduší, hluk a zábory půdy, které jsou s rozvojem 

dopravy úzce spjaty. Tyto vlivy se v souvislosti s rychlým rozvojem silniční 

dopravy zvyšují. V souvislosti se silniční dopravou se mluví nejčastěji o 

přímých vlivech na ţivotní prostředí, pozapomíná se, ţe silniční doprava můţe 

působit i nepřímými vlivy, které nejsou o nic méně závaţné neţ ty přímé. Mezi 

nepřímé vlivy silniční dopravy lze zařadit produkci pouţitých (ojetých) 

pneumatik z vozidel, ale i autovraky. „Autovrakem, dle zákona o odpadech, je 

kaţdé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na 

pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se 

odpadem podle § 3“ (zákon č. 185/2001 Sb.). 

Pneumatiky jsou významnou součástí běţného ţivota kaţdého člověka. 

Setkáváme se s nimi téměř kaţdodenně, ať jiţ při jízdě osobním automobilem či 

při jízdě autobusem hromadné dopravy, ale i v hojně vyuţívané letecké 

dopravě. V neposlední řadě nelze opomenout pneumatiky nákladních 

automobilů, které mají důleţitý význam při přepravě materiálů, výrobků či 

jiných zařízení. V posledních letech ve světě v důsledku rozvoje společnosti 

stoupá poptávka po pneumatikách a s tím úměrně souvisí i nárůst produkce 

odpadních pneumatik. Jeden z hlavních problémů, který souvisí s odpadními 

pneumatikami, je najít vhodný způsob nakládání s nimi a minimalizovat jejich 

environmentální aspekty. 

Pneumatika se skládá z různých materiálů a strukturních sloţek, které 

přispívají ke zlepšení jejích uţitkových vlastností. Sloţení pneumatik závisí na 

jejich typu. „Sloţení směsí pouţívaných při výrobě plášťů patří mezi přísně 

střeţená tajemství jednotlivých výrobců. Velice obecně se dá říci, ţe z 

materiálového hlediska objemově tvoří pneumatiku: kaučuk, technické saze, 

kord, chemická aditiva, patní lana“ (projekt VaV/720/4/03, 2004). Sloţení 

pneumatiky má velký vliv na způsob nakládání s ní, a to zejména v okamţiku, 

kdy se stane odpadem (tzv. ELT – pneumatika na konci ţivotnosti). 

„Přibliţně 1,4 miliardy tun pneumatik se prodává po celém světě kaţdý 

rok a přibliţně stejné mnoţství pneumatik se stává odpadem.“ Navzdory 

zvyšování ţivotnosti pneumatik a v důsledku zpomalování hospodářského růstu 

v Evropě, USA a Japonsku vlivem ekonomické krize, dochází ke zvyšování 
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počtu vyprodukovaných pneumatik, a to zejména v důsledku narůstajícího 

počtu vozidel po celém světě. V roce 2006 činila produkce pouţitých pneumatik 

v Evropské unii (dále jen EU) více neţ 3,23.10
6
 tun. V roce 2007 v rámci 

Evropy produkce vyřazených pneumatik měla hodnotu 3,4.10
6
 tun za rok a v 

roce 2009 bylo vyprodukováno přibliţně 3,2.10
6
 tun odpadních pneumatik“. 

Mezi největší producenty vyřazených pneumatik v EU v roce 2009 patřilo 

Německo, Velká Británie, Itálie, Francie a Polsko. Roční náklady na správu 

odpadních pneumatik v rámci EU se odhadují na 600 milionů eur. 

Jaká je situace v produkci odpadních pneumatik v České republice 

popisuje obr. 1. V posledních letech je zaznamenán mírný pokles. 
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Obr. 1:  Produkce odpadních pneumatik v ČR v letech 2004 – 2009 (Odpadové fórum, 

2009) 

 

Procentické zastoupení způsobů nakládání s pouţitými pneumatikami v 

rámci EU v letech 2006 – 2009 zobrazuje obr. 2. 
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Obr. 2: Nakládání s pouţitými pneumatikami v EU v letech 2006 – 2009 (ETRMA, 

2008) 
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Mezi základní způsoby nakládání s pouţitými pneumatikami v rámci EU 

patří tyto způsoby: skládkování, energetické vyuţití, materiálové vyuţití, 

protektorování a opětovné pouţití/vývoz. Nakládání s odpadními pneumatikami 

v České republice se řídí platnou příslušnou legislativou, zejména zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Způsoby nakládání s 

pouţitými pneumatikami jsou obdobné jako způsoby vyuţívané v EU. 

Nakládání s odpadními pneumatikami v České republice je zastoupeno 

energetickým vyuţitím, materiálovým vyuţitím, protektorováním, či jinými 

způsoby. V minulých letech bylo také vyuţíváno skládkování, ale v současné 

době je „skládkování pouţitých pneumatik zakázáno vyhláškou MŢP 

(Ministerstvo ţivotního prostředí) č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, s výjimkou pneumatik pouţívaných jako materiál pro technické 

zabezpečení skládky v souladu s provozním řádem skládky“ (Odpadové fórum, 

2004). Pořadí způsobů nakládání s pouţitými pneumatikami v České republice 

v letech 2006 – 2009 je následující: na prvním místě energetické vyuţití, na 

druhém místě předúprava, na třetím místě terénní úprava, na čtvrtém místě 

získání/regenerace organických látek a na posledním pátém místě odstranění 

(D1, D2) (Odpadové fórum, 2009). 

 

 

DISKUSE 

 

Cílem příspěvku bylo vyhodnocení vlivu silniční dopravy na kvalitu 

ţivotního prostředí v České republice. Kvalita ţivotního prostředí v České 

republice je v současné době ovlivňována řadou různých vlivů. Mezi vlivy, 

které nejvíce ovlivňují kvalitu ţivotního prostředí, patří vlivy antropogenní – 

vlivy způsobené člověkem. Významným vlivem je v posledních letech silniční 

doprava, a to v důsledku nárůstu počtu registrovaných vozidel Mezi nepřímé 

vlivy silniční dopravy lze zařadit odpadní pneumatiky a autovraky. Důleţitým 

nástrojem odpadového hospodářství, který vede k minimalizaci výskytu 

pouţitých pneumatik ve volné přírodě, je systém zpětného odběru a vliv 

legislativy. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Silniční doprava má v posledních letech rostoucí tendenci. Její dopady na 

lidské zdraví a ţivotní prostředí nejsou zanedbatelné. Produkce pouţitých 

pneumatik je stále dosti značná jak v zemích EU, tak i v České republice. I kdyţ 

se můţe zdát, ţe v důsledku vlivu posledních světových událostí (světové 

ekonomické krize) se výroba pneumatik mírně pozastavila, musí se 

problematika vyuţívání odpadních pneumatik dále řešit, stejně tak, jako před 

nástupem zmiňované krize. 
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