
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Češi letos zrecyklovali už 12 tisíc tun bílé techniky 
 
Praha, 31. srpna 2010 – Kolektivní systém ELEKTROWIN za prvních šest měsíců letošního roku 
zrecykloval 12 067 tun vysloužilých elektrozařízení. Nejvíce elektroodpadu sesbírali obyvatelé 
Středočeského kraje (1 606 tun). Druhou příčku obsadilo hlavní město Praha (1 499 tun), po kterém 
následuje Jihomoravský kraj (1 123 tun). V propočtu na jednoho obyvatele se na prvním místě 
umístil Plzeňský kraj s necelými dvěma kilogramy na osobu. Další příčky obsadily kraje Středočeský 
a Liberecký.  
 
„Těší nás, že navzdory současné nelehké ekonomické situaci Češi ve sběru elektroodpadu nepolevili a 
vysloužilou elektroniku nadále recyklují,“ uvádí Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti 
ELEKTROWIN, a dodává: „Pomáhají tak zejména životnímu prostředí. Největší podíl sesbíraného 
elektroodpadu tvoří již stabilně chladničky a mrazničky. Díky jejich recyklaci zásadním způsobem 
předcházíme úniku nebezpečných látek do okolí. Problematické jsou především freony, které 
významně přispívají ke změnám klimatu.“ 
 
Z celkového množství sesbíraného elektrošrotu tvořily chladničky a mrazničky 7519 tun. Následovaly 
velké spotřebiče jako sporáky, pračky a myčky na nádobí o celkové hmotnosti 3581 tun. Ze sběrných 
košů navíc ELEKTROWIN získal téměř tisíc tun vysavačů, mixérů, holících strojků a dalších malých 
spotřebičů.  
 
Recyklací se uspoří značné množství energie, vzácných kovů i dalších nerostných surovin. Opětovně 
se dá využít až 90 procent hmotnosti elektrospotřebičů. „Například recyklací běžné chladničky se dá 
ušetřit až 20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se ušetří na 216 kWh elektřiny a více než 20 litrů 
ropy, čímž se do ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého,“ vysvětluje Tvrzník.  
 
Recyklace elektrozařízení vysbíraných za prvních šest měsíců tohoto roku tak zabránila vzniku více 
než 18 000 tun oxidu uhličitého. Zároveň ušetřila přes 70 000 MWh elektřiny, což představuje stejné 
množství energie, která by průměrné myčce na nádobí vystačila na umytí nádobí po večeři pro 
všechny obyvatele Evropy.  
 
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. Prostřednictvím 744 sběrných dvorů v 580 městech a obcích, počet provozoven posledních 
prodejců se blíží 2500 a mobilních svozů zajištěných ve více než 4010 obcích smluvně pokrývá přes 93 % 
obyvatel ČR.  
Zpětný odběr více než 87 000 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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Taťána Pokorná 
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