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Zpětný odběr pneumatik – jak
to vlastně funguje?
Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně
zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co
nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad na
sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka.
Jistě již víte, že obyvatelé obcí a měst mají možnost staré pneumatiky odevzdat bezplatně, v
rámci zpětného odběru, na místě prodeje – tedy v pneuservisu a autoservisu, a to bez ohledu na
značku či místo jejich nákupu. Je potřeba začít tuto možnost plně využívat a tím ulehčit
především obecním pokladnám. Pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik jsou
přirozená místa sběru – nikoliv ale sběrné dvory.
Jako autorizovaný kolektivní systém organizující svoz a likvidaci pneumatik funguje nezisková
společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic (Eltma), která
zapojeným firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik
v České republice. Financování samotného systému je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz
a likvidace je v rukou zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou
sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky jsou
následně využívány jak materiálově, tak také energeticky. Materiálovému využití předchází
separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v
hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí
povrchy pro dětská hřiště, sportoviště, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy
a další produkty. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která
také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.
Místa zpětného odběru zřizují všechny povinné osoby (výrobci a dovozci pneumatik) a jejich
seznam najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci Zpětný odběr výrobků v
odkazu Pneumatiky a oleje http:// www.mzp.cz/cz/odber_pneu . Zde najdete místa zpětného
odběru těch výrobců, kteří se rozhodli plnit své zákonné povinnosti samostatně. Místa, která
bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému Eltma pro povinné osoby, kteří se účastní
kolektivního systému, najdou občané na stránkách www.eltma.cz v sekci Sběrná místa.
Zadáním názvu města si jednoduše najdou nejbližší sběrné místo, a to pomocí přiblížení a
oddálení. Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, proto je dobré pro aktuální situaci vždy
navštívit výše zmíněné stránky.

