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Snaha obyvatel města Jičína třídit odpad na tradiční sklo, plasty, papír a také recyklovat staré a 

nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.  

 

Vloni občané města Jičína odevzdali k recyklaci 1 095 televizí, 405 monitorů a 12 631,00 kg 

drobného elektra a 965,5 tun tříděného odpadu. Díky třídění odpadu jsme přispěli ke zlepšení 

životního prostředí a také ke snížení tzv. uhlíkové stopy. Kralovehradeckenovinky.cz informovala Ing. 

Magdaléna Doležalová za Městský úřad Jičín.  

 

Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL, která se Jičínu stará o sběr elektroodpadu, 

můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme 

díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili 

produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií 

neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje 

na recyklaci vytříděných elektrozařízení.  

 

"Z Certifikátu vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 1 095 televizí, 405 monitorů a 

12 631,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 534,61 MWh elektřiny, 26 156,34 litrů ropy, 2 

344,90 m3 vody a 20,60 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 117,52 

tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 464,17 tun," vysvětluje Ing. Jana Mušková, vedoucí 

odboru životního prostředí.  

 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 

nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. "Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 

televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 

litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro 

uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou 

pro chod notebooku po dobu necelých 5 let," dodává Ing. Mušková.  

 

Také ve sběru tříděného odpadu je Jičín velmi aktivní. V loňském roce odevzdali obyvatelé 965,5 

tun tříděného odpadu, který společnost EKO-KOM a.s. zpětně vykoupila za téměř 2 miliony korun. 

Úspora emisí byla v tomto případě 1329 tun CO? a úspora energie 32 259 268 MJ. Celkově se v celé 

ČR vloni podle společnosti EKO-KOM a.s. uspořilo 17 571 486 GJ energie, tedy tolik, kolik v průměru 

spotřebuje 200 tisíc domácností. V Jičíně se třídí do kontejnerů pouze plast, sklo a papír. Nápojové 

kartony, které se běžně třídí do plastu, kovy a také další tříděný odpad, který domácnosti přesto 

vyhodí do běžného komunálního odpadu, se pak dále ještě třídí v Technických službách města Jičína 

ve sběrném dvoře. Jedním z důvodů je to, aby na skládku v Popovicích Libci přišlo co nejméně 

komunálního odpadu.  

 

Proto se také v Jičíně v loňském roce přistoupilo na sběr bioodpadu, který se dále zpracovává na 

kompostárně, která se nachází vedle skládky, a poté se materiál užívá dále k rekultivaci skládky.  

 

Oprava jičínského kostela sv. Ignáce bude pokračovat i letos  

 

"Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský 
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dík. Tímto městu pomáhají také šetřit skládku v Popovicích, která není tzv. bezedná a do budoucna se 

i vzhledem k chystaným legislativním změnám bude muset řešit, co s ní, resp. kam s ním (s 

odpadem). Zároveň se skládka postupně rekultivuje, na což mj. slouží z domácností sebraný 

bioodpad. Na radnici vznikla také pracovní skupina, která se intenzivně zabývá otázkou, jak občany 

ještě lépe motivovat k třídění odpadů. Má také zastupitelstvu navrhnout další možnosti řešení 

nakládání s odpady," popisuje místostarosta města Ing. Jan Jiřička.  
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Na radnici vznikla pracovní skupina, která se zabývá otázkou, jak občany ještě lépe motivovat 

k třídění odpadů  

 

Jičín – Snaha obyvatel města třídit odpad na tradiční sklo, plasty, papír a také recyklovat staré a 

nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.  

Vloni obyvatelé odevzdali k recyklaci 1 095 televizí, 405 monitorů a 12 631,00 kg drobného elektra a 

965,5 tun tříděného odpadu. Díky třídění odpadu přispěli ke zlepšení životního prostředí a také ke 

snížení tzv. uhlíkové stopy.  

"Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL, která se Jičínu stará o sběr elektroodpadu, 

můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme 

díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili 

produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií 

neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje 

na recyklaci vytříděných elektrozařízení," uvedla Magdaléna Doležalová. "Z Certifikátu vyplývá, že 

občané našeho města v loňském roce vytřídili 1 095 televizí, 405 monitorů a 12 631,00 kg drobných 

spotřebičů. Tím jsme uspořili 534,61 MWh elektřiny, 26 156,34 litrů ropy, 2 344,90 metrů krychlových 

vody a 20,60 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 117,52 tun CO2 a 

produkci nebezpečných odpadů o 464,17 tun," vysvětluje Jana Mušková, vedoucí odboru životního 

prostředí.  

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 

nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.  

"Když si uvědomíme, že recyklace běžných sto televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro 

domácnost až na čtyři roky, nebo ušetří přibližně čtyři sta litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do 

Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 

deseti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 

pět let," dodává Jana Mušková.  

Také ve sběru tříděného odpadu je Jičín velmi aktivní. V loňském roce odevzdali obyvatelé 965,5 

tun tříděného odpadu, který společnost EKOKOM a.s. zpětně vykoupila za téměř 2 miliony korun. 

Úspora emisí byla v tomto případě 1329 tun CO2 a úspora energie 32 259 268 MJ.  

 

Co dál?  

 

VJičíně se třídí do kontejnerů pouze plast, sklo a papír. Nápojové kartony, které se běžně třídí do 

plastu, kovy a také další tříděný odpad, který domácnosti přesto vyhodí do běžného komunálního 

odpadu, se pak dále ještě třídí v Technických službách města Jičína ve sběrném dvoře. Jedním z 

důvodů je to, aby na skládku v Popovicích Libci přišlo co nejméně komunálního odpadu. Proto se také 

v Jičíně v loňském roce přistoupilo na sběr bioodpadu, který se dále zpracovává na kompostárně, 

http://jicinsky.denik.cz/


která se nachází vedle skládky, a poté se materiál užívá dále k rekultivaci skládky.  

"Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský 

dík. Tímto městu pomáhají také šetřit skládku v Popovicích, která není bezedná a do budoucna se i 

vzhledem k chystaným legislativním změnám bude muset řešit, co s ní, respektive kam s ním, s 

odpadem. Zároveň se skládka postupně rekultivuje, na což mimo jiné slouží z domácností sebraný 

bioodpad. Na radnici vznikla také pracovní skupina, která se intenzivně zabývá otázkou, jak občany 

ještě lépe motivovat k třídění odpadů. Má také zastupitelstvu navrhnout další možnosti řešení 

nakládání s odpady," popisuje místostarosta města Jičína Jan Jiřička.  

 

 

 


