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Češi už vytřídili 137 tisíc tun elektroodpadu a jsou lídry střední Evropy.  
Celkově je možné elektro odevzdat na 17 tisících místech.  

EU nároky na recyklaci elektrozařízení opět zvyšuje.  
 

Přesně před deseti lety začalo v Česku platit nařízení Evropské unie o povinném 
zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení. A Češi se přizpůsobili velmi rychle: za 
deset let odevzdali neziskové organizaci Asekol 137,4 tisíc tun vysloužilých drobných 

elektrozařízení, jako například laptopů, mobilů nebo rádií.  
 
Tedy skoro tolik, kolik by vážily tři Titaniky. Recyklací elektroodpadu se také uspořilo 

více než 12 miliard korun. Asekol jako první zavedl speciální kontejnery na drobný 
elektroodpad, díky nimž výběr malých elektrospotřebičů narostl o polovinu. Kromě 
kontejnerů mohou lidé vracet elektroodpad do obchodů s elektronikou nebo do 

sběrných dvorů.  
 
Díky kolektivnímu systému sběru do červených kontejnerů se v Česku povedlo od 

srpna 2005 objem vrácených spotřebičů více než ztrojnásobit. V prvním roce 
fungování odevzdali lidé 5 500 tun drobného elektroodpadu, loni už to bylo téměř 17 
tisíc tun. Recyklace přitom přináší výrazné ekologické úspory: šetří vodu, snižuje 

spotřebu ropy a těžbu vzácných kovů.  
 
Češi stále více recyklují elektro. Ušetřili tak energii na 6 šampionátů v hokeji - čtěte 

ZDE  
 
Díky recyklaci se za deset let ušetřilo například přes sedm miliard litrů vody a 

výrazná je rovněž úspora elektřiny - 137,4 tisíc tun recyklovaných spotřebičů ušetří 1 
595 gigawatthodin. To je více energie, než dokáže jaderná elektrárna Temelín 
vyrobit za měsíc.  

 
Když před deseti lety začal platit zákon o zpětném odběru a recyklaci 
elektrospotřebičů, třídili Češi něco málo přes dva kilogramy elektrozařízení ročně. 

Dnes, s pěti kilogramy vráceného elektroodpadu na osobu a rok, o čtvrtinu překračují 
i to, co požaduje evropská směrnice. V zemi působí kolektivních systémů několik, 
přes Asekol projdou ročně desítky tisíc tun vysloužilých drobných spotřebičů.  

 
"Naší filozofií je recyklaci lidem co nejvíce přiblížit a usnadnit. Pokud se někdo chce 
chovat ekologicky, mělo by to pro něj být jednoduché a příjemné. Proto jsme během 

deseti let naší existence přišli s řadou nápadů na snazší recyklaci. Jedním z efektů 
usnadnění jsou dopady ve finančních ohledech," říká Jan Vrba, předseda 
představenstva Asekolu.  

 
Lidé budou chodit, tančit a běhat na Letné. Podpoří tím děti v nouzi - čtěte ZDE  
 

Firma například jako první v Evropě začala s instalací červených kontejnerů určených 
na drobné elektrospotřebiče. Speciální nádoby rozmísťuje vedle dalších barevných 

kontejnerů určených pro třídění plastu, papíru nebo skla, kam jsou již lidé zvyklí 



odpad odnášet.  

 
Díky tomu, že obyvatelé měst už nemusí s každou kalkulačkou, telefonem nebo 
domácí tiskárnou jezdit do sběrných dvorů, prudce stoupá objem recyklovaného 

elektroodpadu. Celkově mohou Češi odevzdat staré spotřebiče na téměř 17 tisíc 
místech.  
 

Češi patří v recyklaci elektrospotřebičů k leaderům střední a východní Evropy. "Naše 
zkušenost je taková, že Češi třídit chtějí. Stačí jim poskytnout patřičné zázemí a 
informace. A jelikož bereme osvětu v této problematice velmi vážně, máme za sebou 

řadu velmi zábavných, ale i poučných akcí," doplňuje Martina Ďaďová, manažerka 
komunikace Asekolu.  

 
Na náměstí řady měst tak během let například pochodovali ohromní "šrotozemšťani", 
tvořily se světové rekordy v hodu mobilním telefonem a v mateřských i základních 

školách se děti soutěživou formou učily chránit přírodu v rámci programu 
Recyklohraní.  
 

V Praze se bude vařit "Křivá polévka" ze zeleniny, která není estetická - čtěte ZDE  
 
Nejvíce odevzdaného elektroodpadu připadá za uplynulých deset let na Prahu a 

Střední Čechy (oba přes 17 tisíc tun), následují Jihomoravský a Moravskoslezský kraj 
(oba přes 14 tisíc tun). Na opačném konci pomyslného žebříčku nejsnaživějších 
recyklátorů stojí Karlovarský kraj (2 800 tun).  

 
Od srpna letošního roku Evropská unie nároky na recyklaci elektrozařízení opět 
zvyšuje. Například v kategorii domácích spotřebičů a ručního nářadí se nově bude 

muset recyklovat 55 procent zařízení, které bylo v zemi uvedeno na trh, u mobilních 
telefonů a jiných telekomunikačních zařízení 70 procent a v případě chladniček, 
praček či sporáků dokonce 80 procent.  
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