
 

                                                                                       

 

Tisková zpráva 

 

Do stanice Recyklace doputovalo téměř 600 elektrospotřebičů 

 

Praha – 22. června 2014. Zelenou na kolejích mezi Prahou a Kolínem dostala v minulém týdnu 

ekologická akce Jízda do stanice Recyklace. Během ní cestující získávali informace, jak správně naložit 

s již nepotřebnými elektrospotřebiči ze svých domácností a současně využili příležitost se jich i 

jednoduše zbavit. Do speciálních košů přímo ve vlacích nebo do kontejnerů ve stanicích Praha – 

Libeň, Český Brod a Kolín  mezi nimiž recyklační vlaky v šesti  spojích denně projížděly, jich během 

pěti pracovních dnů nanosili a tak poslali k recyklaci celkem  574. 

Ačkoliv se mezi nimi objevily i spotřebiče větších rozměrů, nejčastěji lidé přinášeli ty drobnější -  

varné konvice, fény, toustovače, žehličky…  „Věříme, že Jízda do stanice Recyklace významně přispěla 

k lepšímu pochopení významu recyklace a pomohla rozšířit základní myšlenku projektu, tedy to, že 

elektrospotřebiče nepatří do popelnice ani do přírody, ale do sběrného dvora nebo do prodejen 

elektra,“ říká Táňa Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWINU s poukazem na to, že 

podle průzkumů u nás, ať již z neznalosti či pouhé pohodlnosti, bohužel stále končí více než jedna 

třetina malých spotřebičů v běžném odpadu.  

Za přinesený starý spotřebič obdrželo prvních 300 cestujících dárek, všichni pak los s šancí vyhrát 

spotřebič nový v hodnotě 1000 korun. O pěti šťastných výhercích rozhodlo pondělní losování na 

Úřadu Středočeského kraje, kde si také mohou výhru vyzvednout. 

„Všem výhercům nejen gratuluji, ale také děkuji za sběr elektrospotřebičů. Je vidět, že lidem na 

životním prostředí opravdu záleží. Je prokázáno, že zpětný odběr elektrozařízení má nezanedbatelný 

pozitivní dopad na životní prostředí. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí, zaslouží obrovský dík. 

Zároveň bych také rád připomněl, že Krajský úřad Středočeského kraje za rok 2013 odevzdal  téměř 

500 kg elektrospotřebičů ke zpětnému odběru. Za recyklaci získal certifikát k ,,Environmentálnímu 

vyúčtování,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Semerád. 

 



Netradiční ekologická kampaň Jízda do stanice Recyklace, na jejíž realizaci se spolupodílel  

Středočeský kraj a České dráhy, a.s., je nejnovějším z projektů společnosti ELEKTROWIN cílících na co 

největší informovanost široké veřejnosti kam nepotřebné elektrospotřebiče správně odložit a jak 

přínosná je jejich recyklace. Zaměřit se v kampani právě na cestující shledal ELEKTROWIN jako ideální 

příležitost oslovit všechny věkové kategorie, neboť vlaky jezdí lidé všech generací.   

Pro zajímavost – v loňském roce obyvatelé  Středočeského kraje předali prostřednictvím  

ELEKTROWINu k recyklaci celkem 3 361 tun elektroodpadu a ve srovnání s ostatními kraji republiky 

jej tak zařadili na první místo. V přepočtu na jednotlivce to znamená, že každý občan odevzdal 2,54 

kilo elektrospotřebičů, a to řadí Středočeský kraj na šesté místo v republice. 

 

 

 

Foto:  Možnosti zbavit se vysloužilých spotřebičů v rámci Jízdy do stanice Recyklace využil i známý 

moderátor Aleš Cibulka. 

 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:  

Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, tel: 731 492 677, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz 

Ing. Nicole Mertinová, Středočeský kraj , tel: 725 317 425 e-mail: metinova@kr-s.cz 

Alois Kašpar, České dráhy, tel:, 602 101 843, e-mail:  kaspar@kcod.cd.cz 

Květa Hrubešová, Omne bonum, tel: 602 290 243, e-mail: hrubesova@omnebonum.cz 
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