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Každý rok ze Země na Mars 73-krát 

• 17 miliard kilometrů ročně urazí nákladní auta při přepravě zboží vráceného 

zákazníky online obchodů 

• Každý čtvrtý kamion přepravuje zboží, které vrací zákazníci zpět  

• Výběr správných pneumatik pomáhá šetřit palivo a emise CO2 

Otrokovice, říjen 2020. Žádné dlouhé vzdálenosti, žádné nepříjemné hledání parkovacího 

místa – nákupy online jsou mezi spotřebiteli stále oblíbenější. Rekordní nárůst online 

obchodů hlásí nejen globální Amazon. Když se v důsledku koronavirové pandemie muselo 

zavřít mnoho obchodů, sektor online obchodů zaznamenal rekordní čísla.  

Podle informací Spolkové asociace pro elektronický obchod a zásilkové obchody v 

Německu (BEVH) utratili jen v Německu spotřebitelé v období 4-6/ 2020 rekordních 20,2 

miliard euro v online obchodech! To je téměř o 3 miliardy euro více než ve stejném období 

minulého roku.  

Rozmach objednávek má ale i své stinné stránky. Přepravci najedou při dodávkách 

objednaného zboží v Evropě a USA zhruba 60 miliard kilometrů, z toho je téměř 17 miliard 

kilometrů se zbožím vráceným nebo z důvodu nepřevzetí ze strany zákazníka. Jen pro 

představu – je to nejen 73násobek jednosměrné vzdálenosti mezi Zemí a Marsem, ale 

ukazuje to, že každé čtvrté nákladní vozidlo se používá k vrácení zboží. A každý rok se v 

tomto procesu vytvoří okolo 1,5 miliardy kilogramů CO2. 

I z těchto čísel je zřejmé, proč EU očekává od výrobců nákladních vozidel snižování CO2. 

Do roku 2025 musí každý výrobce nákladních vozidel snížit emise CO2 svých vozidel o 

15% ve srovnání s průměrem z roku 2019. Do roku 2030 by to mělo být dokonce o 30% 

méně. Pneumatiky mohou významně přispět k dosažení těchto ambiciózních cílů. 

Rozhodujícím faktorem je jejich valivý odpor, který má výrazný vliv na spotřebu paliva a to 

zase přímo souvisí s emisemi CO2. Výběr správných pneumatik má značné výhody jak 

pro životní prostředí, tak pro provozovatele vozového parku. 
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Ke snížení emisí CO2 a ochraně životního prostředí mohou velkou měrou přispět nejen 

provozovatelé nákladních vozových parků – může se zapojit prakticky kdokoliv, kdo 

nakupuje na internetu. Je potřeba jen každý nákup pořádně promýšlet - tak abychom 

posílali zpět jen minimum toho, co nám dopravci doručí domů.  

 

 

 

 Continental AG 

Continental vyvíjí pokrokové technologie a nabízí služby pro udržitelnou a provázanou mobilitu lidí a jejich 

majetků. Technologická společnost, založená roku 1871, nabízí bezpečná, účinná, inteligentní a cenově 

dostupná řešení pro vozidla, stroje, dopravu a přepravu. V roce 2019 dosáhla společnost Continental obratu 

44,5 miliardy eur a v současné době zaměstnává více než 240 000 zaměstnanců v 59 zemích světa. 

 

Divize pneumatik má v současnosti 24 výrobních a vývojových míst po celém světě. Jako jeden z předních 

světových výrobců pneumatik, který zaměstnává více než 56 000 zaměstnanců, generovala v roce 2019 tržby 

ve výši 11,7 miliardy eur. Continental se v oblasti výroby pneumatik řadí mezi technologické leadery a nabízí 

širokou řadu produktů pro osobní i nákladní vozy a jednostopá vozidla. Prostřednictvím neustálých investic do 

výzkumu a vývoje zásadním způsobem přispívá k zajištění nákladově efektivní a ekologické mobility 

zákazníků. Portfolio divize pneumatik obsahuje také služby, zaměřené na obchod s pneumatikami a jejich 

použití ve flotilách stejně jako digitální systémy řízení pro pneumatiky nákladních vozidel. 

 

Continental AG je v České republice zastoupen výrobními a prodejními jednotkami v Adršpachu, Brandýse 

nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích, Trutnově a Horšovském Týně. Slovenskou 

republiku zastupují výrobní závody Púchov, Zvolen, Partizánske a Dolné Vestenice. Celkem v Česku a na 

Slovensku koncern Continental AG zaměstnává na 19 000 zaměstnanců. Na českém trhu patří do portfolia 

společnosti Continental Barum s.r.o. pneumatiky Continental, Barum, Uniroyal, Semperit, Matador a General 

Tire. 

 

Kontakty pro média 

 
Continental Barum s.r.o. 
Ing. Magda Nagy 
Marketing Communication 
E-mail: magda.nagy@continental.cz 
Tel.: 577 513 163 
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Odkazy 

www.continental.cz 
www.continental-corporation.com 

 
Databáze on-line médií: http://mediacenter.conti-online.com 
 

http://mediacenter.conti-online.com/

