
 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Česká města zatočila s 35 tunami elektroodpadu 
 
Praha, 12. července 2010 – Kraslice na Karlovarsku se staly vítězem jarní části soutěže ve sběru 
vysloužilých elektrozařízení. V rámci informační kampaně Zatočte s elektroodpadem se zde vybralo 
celkem 3 420 kg elektroodpadu. Ekoshow, kterou uspořádal kolektivní systém Elektrowin, doposud 
navštívila 48 měst. V celé České republice její návštěvníci zatím odevzdali celkem 34 458 kg 
vysloužilých elektrospotřebičů.  
 
 „Recyklace vysbíraných elektrozařízení ušetří přes 200 000 kWh elektřiny, která by vystačila na 
provoz chladničky ve více než 1 000 domácnostech po dobu přibližně jednoho roku.  Zároveň zabrání 
vzniku více než 400 tun oxidu uhličitého,“ uvádí Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního 
systému ELEKTROWIN, a dodává: „Jenom obyvatelé vítězného města Kraslice se svými 3420 kg 
elektroodpadu ušetřili energii, jež by běžná pračka potřebovala na 32 000 praní.“  
 
Soutěžilo se i v množství odevzdaného elektroodpadu v přepočtu na jednoho obyvatele. V této 
kategorii zvítězilo jihomoravské město Bučovice. Zde odevzdal každý občan v průměru půl kila 
elektrošrotu. Zároveň se dozvěděli, jak probíhá recyklace běžně používaných elektrospotřebičů a 
z čeho se tyto skládají. „Recyklovat se dají téměř všechny druhy elektrospotřebičů. Až 90 procent 
jejich hmotnosti pak bývá znovu využita. Kromě surovin se recyklací uspoří také značné množství 
energie,“ upozorňuje Tvrzník.  
 
Z doposud navštívených krajů se nejlépe umístil kraj Jihomoravský. Lidé zde odevzdali celkem 7 996 
kilogramů elektrošrotu. Prozatím kampaň zavítala do 48 měst a obcí po celé České republice. 
Pokračovat bude na podzim letošního roku, kdy má v plánu navštívit dalších více než 30 míst. Cílem 
kampaně je upozornit na důležitost zpětného odběru vyřazených elektrozařízení.  

 
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 690 sběrných dvorů v 531 městech a obcích, více než 2300 provozoven posledních 
prodejců a mobilních svozů zajištěných ve více než 4010 obcích smluvně pokrývá přes 92 % obyvatel ČR.  
Zpětný odběr více než 85 000 tun elektrospotřebičů realizovaný od roku 2005 do současnosti zajišťuje 
kolektivnímu systému ELEKTROWIN prvenství mezi kolektivními systémy v ČR v množství zpětně odebraných 
vysloužilých elektrozařízení. 
 
Pro více informací, prosím kontaktujte: 
 
Taťána Pokorná 
Email: tpokorna@elektrowin.cz, Tel.: 731 492 677 
 
Ivan Tučník, Bison & Rose 
Email: ivan.tucnik@bisonrose.cz, Tel.: 777 923 401 
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