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Češi letos zrecyklovali už téměř 19 tisíc tun bílého elektra 
 
Praha, XY. listopadu 2010 – Téměř 19 tisíc tun elektroodpadu zrecykloval kolektivní systém 
ELEKTROWIN od ledna do konce září. Každý občan od začátku roku odevzdal k recyklaci bezmála 
1,8 kilogramů vysloužilého elektrozařízení. Již tradičně největší podíl sesbíraného elektroodpadu 
tvoří chladničky a mrazničky. Těch Češi odevzdali jenom ve třetím čtvrtletí více než 4416 tun.   
 
Recyklace elektroodpadu uspoří každoročně značné množství energie, vzácných kovů i dalších 
nerostných surovin. „Jenom za prvních 9 měsíců letošního roku recyklace elektroodpadu zabránila 
vzniku více než 28 500 tun oxidu uhličitého a ušetřila pře 110 000 MWh elektřiny. Takové množství 
energie spotřebují například obyvatelé Mariánských Lázní nebo Českého Krumlova za celý 
rok,“ vysvětluje Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN. 
„Nejzodpovědněji lidé přistupují k recyklaci ledniček a mrazniček. Od začátku roku jsme jich 
zrecyklovali téměř 12 000 tun. Díky tomu se předchází úniku nebezpečných látek, zejména freonů, do 
okolí,“ dodává Tvrzník.   
 
Mezi nejčastěji recyklovaná zařízení po ledničkách a mrazničkách patří velké spotřebiče, jako jsou 
pračky, myčky na nádobí nebo třeba sporáky. Těch skončilo v posledním čtvrtletí ve sběrných 
dvorech nebo u prodejců elektra 1849 tun, od začátku roku pak 5430 tun. Drobného elektra, jako 
jsou rychlovarné konvice, vysoušeče vlasů nebo holící strojky odevzdali Češi 1485 tun. V recyklaci 
drobného elektroodpadu lidé mají stále co dohánět. „Na základě průzkumu je pro nás stále běžné 
vyhodit drobný elektroodpad do popelnice. Přitom i z drobného elektra lze znovu využít často až 90 
procent materiálů použitých při jeho výrobě,“ uvádí Tvrzník.  
 
Nejvíce elektroodpadu za prvních 9 měsíců letošního roku odevzdali obyvatelé Středočeského kraje 
(2527 tun), hlavního města Praha (2339 tun) a obyvatelé Jihomoravského kraje (1743 tun).  Nejméně 
elektroodpadu odevzdali obyvatelé Karlovarského (473 tun), Libereckého (967 tun) a Pardubického 
kraje (989 tun). 
 
ELEKTROWIN a.s., je největším subjektem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 
republice. Společnost byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího 
oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na 
velké a malé elektrospotřebiče i elektrické a elektronické nástroje.  
Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích 
spotřebičů.  Sběrnou sítí, kterou tvoří téměř 800 sběrných dvorů ve více než 600 městech a obcích, skoro 2500 
provozoven posledních prodejců a mobilními svozy zajištěnými ve více než 4000 obcích smluvně pokrývá přes 
93 % obyvatel ČR.  
Zpětný odběr bezmála 100 000 tun elektrospotřebičů realizovaný od roku 2005 do současnosti zajišťuje 
kolektivnímu systému ELEKTROWIN prvenství mezi kolektivními systémy v ČR v množství zpětně odebraných 
vysloužilých elektrozařízení. 
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