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Politika CO2 
 

1. Emise škodlivých látek do ovzduší snižujeme především díky snižování zátěže životního 
prostředí u jednotlivých nákladních automobilů, obměna vozového parku a nasazením vozidel 
splňující normu EURO IV a V. 
 
2. Nocovat mimo město a na vyhrazovaných místech pro tyto účely 
 
3. Optimalizované plánování přeprav s cílem redukovat počet prázdných kilometrů 
 
4. Používat GPS na dohledání míst vykládek a nakládek ve městech 
 
5. Vzdělávání řidičů v oblasti ekologické a defenzivní jízdy: 
• Po nastartování ihned vyrazit na cestu. Za studena potřebuje každý motor vice pohonných 
Hmot. Řidič proto nenechává motor běžet na místě, aby se zahřál, ale šetrně jede, až se 
motor zahřeje na provozní teplotu. 
 
• Používat co nejvyšší rychlostní stupeň. Vždy řadit co nejdříve na vyšší rychlost a co 
nejpozději na nižší. Jízda s vyššími otáčkami motoru zvyšuje spotřebu paliva, proto by se 
měly otáčky motoru při jízdě udržovat pokud možno pod 2000 ot. /min. 
 
• Jezdit předvídavě a plynule. Kdo si zachovává dostatečný odstup od vozidla před sebou, 
jezdí bezpečněji a dokáže elegantně vyrovnat rozdíly v rychlosti. Časté brzdění a 
přidávání plynu spotřebovává mnohem více paliva 
 
• Zvolit správnou rychlost. Většina aut má nejnižší spotřebu při rychlostech mezi 60 a 80 
km/h na nejvyšší rychlostní stupeň. Při zvyšující se rychlosti se díky zvětšujícímu se 
odporu vzduchu spotřeba zvyšuje 
 
• Využít brzdné účinky motoru. Brzdit pomocí motoru má tu výhodu, že při jízdě z kopce a 
Při popojíždění současně šetříme brzdy a palivo. Řidič by měl využít brzdnou sílu motoru 
při každé příležitosti, tedy např. při příjezdu na křižovatku, kde svítí červená 
 
• Při stání vypnout motor. Pokud musíte čekat déle v autě, např. na železničním přejezdu, 
měli byste motor vypnout. Běh motoru na místě spotřebovává zbytečně palivo a zatěžuje 
životní prostředí 
 
• Kontrolovat tlak v pneumatikách. Tlak vzduchu v pneumatikách byste měli kontrolovat častěji. 
Příliš nízký tlak rychleji opotřebovává pneumatiky a zvyšuje spotřebu paliva. 
Před dlouhou cestou a při větších zátěžích se musí tlak pneumatik u většiny aut o něco 
Zvýšit 
 



                                INTERKONTAKT,   
spediční a obchodní servis, spol. s r.o. 
Sokolská 27, 679 63  Velké Opatovice 

CZECH REPUBLIC - EUROPE 
IČO        46965092 

                                                                                                                               DIČ     CZ46965092 

 Tel:  +0420 516 498811  http:      www.interkontakt.cz  
 Fax: +0420 516 498864  E-mail: info@interkontakt.cz  KB Boskovice      311848-631/0100 
   

 Společnost je zapsána v obch. rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 6719 dne 24.07.1992.  
   
                   ČLEN SVAZU SPEDICE A LOGISTIKY ČESKÉ   REPUBLIKY 

  A MEMBER OF ASSOCIATION OF FORWARDING AND LOGISTIC 

• Klimatizace, nezávislá topení a jiné spotřebiče paliva zapínejte opravdu jen, pokud je to 
potřeba. Při topení vypnout motor, používat pouze nezávislá topení 
 
6. Pravidelná kontrola auta po technické stránce. Ucpaný vzduchový filtr, staré zapalovací 
svíčky nebo vadná elektronika snižují výkon motoru a výrazně zvyšují spotřebu paliva, stejně jako 
špinavá vstřikovací čerpadla nebo opotřebované vstřikovací trysky. Proto je nutné provádět 
pravidelně servis a nechat si zkontrolovat optimální nastavení motoru (STK, emise) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


