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OBČANÉ PARDUBICKÉHO KRAJE V ROCE 2012 ODEVZDALI 2 245 TUN 

ELEKTROODPADU 

Pardubice, 28. 2. 2013 – OBYVATELÉ PARDUBICKÉHO KRAJE TAK SPLNILI CÍL EVROPSKÉ UNIE. Občané Pardubického kraje 

odevzdali prostřednictvím kolektivních systémů ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN každý 4,35 kg elektroodpadu, celkem tedy 

2 245 tun vysloužilých elektrospotřebičů, které se dostanou k recyklaci. Obyvatelé kraje by tak splnili cíl daný Evropskou unií 

všem členským státům, a to vybrat 4 kg starého elektra na osobu. A to i přes fakt, že celková čísla sběru Česka oproti roku 2011 

klesla. Naproti tomu zpětný odběr baterií, který zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, opět rostl. 

Občané Pardubického kraje se svým výsledkem zařadili k lepšímu průměru v České republice. 

Nejlépe dopadl Zlínský kraj, kde každý občan odevzdal 5,3 kg starého elektra. Pětikilovou 

hranici pak překonal ještě Královéhradecký kraj (5,14 kg) a šlape jí na paty i Vysočina (4,95 kg). 

Nejhůře třídí tradičně Ústecký kraj (2,7 kg) a Moravskoslezský kraj (3,35 kg). 

Celkem v České republice kolektivní systémy vybraly 43 148 tun vysloužilých 

elektrospotřebičů, tedy o více než 1 600 tun méně než za rok 2011. Trend stagnace 

množství zpětně odebraných spotřebičů je patrný již od roku 2010. Stojí za tím především 

ekonomická situace obyvatel, kteří méně nakupují novou elektroniku a staré funkční se 

raději nechtějí zbavovat. „Lidé stále více zvažují, zda se starých spotřebičů zbaví jen kvůli 

morálnímu opotřebení nebo počkají, až spotřebič opravdu doslouží,“ říká Jan Vrba, jednatel 

společnosti ASEKOL. „Výsledky sběru za rok 2012 lze však vzhledem k aktuální ekonomické situaci považovat za dobré,“ dodává 

Vrba.  

„Čísla sběru výrazněji neklesají zejména díky velkým domácím spotřebičům, jako ledničky, pračky nebo sporáky, které tolik 

nepodléhají novým trendům a svým objemem tvoří významnou část vybraného elektra,“ říká Roman Tvrzník, generální ředitel 

kolektivního systému ELEKTROWIN a potvrzuje tak, že nejméně lidé odevzdávají malé spotřebiče. „Podíl drobného elektra na 

sběru pomalu roste, ale stále tvoří sotva 25 %,“ dodává Tvrzník. 

Klesající tendenci sběru zaregistroval i kolektivní systém EKOLAMP, který sbírá úsporné zářivky 

a průmyslová svítidla. V loňském roce vybral 973 tun osvětlovacích zařízení. Přitom sběr 

světelných zdrojů zůstal na přibližně stejné úrovni jako v roce 2011, pokles se projevil zejména 

u vysloužilých svítidel. „Důvodem poklesu je krize ve stavebnictví, tlak na snižování investic do obměny osvětlení, ale také šedá 

ekonomika postavená na využívání již vyřazených průmyslových svítidel nebo zpeněžování prodeje druhotných surovin mimo režim 

zpětného odběru,“ říká Alexandr Hanousek, jednatel společnosti EKOLAMP. 

Světlou výjimku tvoří sběr baterií, který tvoří samostatnou kategorii a do celkových výsledků se 

nezapočítává. Stará se o něj kolektivní systém ECOBAT, který jako jediný zaznamenal nárůst sběru. Češi v 

roce 2012 odevzdali 921 tun starých baterií, což znamená růst dokonce o 20 %. Petr Kratochvíl, jednatel 

společnosti ECOBAT, k tomu dodává: „Největší nárůst odevzdaných baterií jsme zaznamenali do červených 

venkovních kontejnerů. Je vidět, že spolupráce s ostatními kolektivními systémy, v tomto případě 

s Asekolem, se určitě vyplácí.“  
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Aspektem, který ovlivní zpětné odběry do budoucna, je novelizovaná směrnice EU o odpadních elektrozařízeních. Ta po 

implementaci do české legislativy v horizontu několika let zpřísní limity míry sběru. Kolektivní systémy proto již  nyní stojí před 

nelehkým úkolem, jak tyto rozevírající se nůžky zastavit. 

Výsledky sběru po krajích v roce 2012: 

Kraje ASEKOL ELEKTROWIN EKOLAMP Celkem EEZ Celkem EEZ ECOBAT 

  celkem v t celkem v t celkem v t celkem v t kg/os/rok g/os/rok 

Zlínský 1 403,13 1 666,05 47,5 3 116,68 5,30 51 

Královéhradecký 842,59 1 921,22 75,84 2 839,64 5,14 94 

Vysočina 1 028,01 1 463,88 40,49 2 532,39 4,95 57 

Liberecký 722,20 1 344,90 27,47 2 094,56 4,78 51 

Jihočeský 975,46 1 883,21 49,72 2 908,39 4,57 55 

Praha 2 316,98 3 034,37 207,43 5 558,78 4,46 260 

Pardubický 901,95 1 303,07 40,27 2 245,29 4,35 67 

Středočeský 1 973,32 3 197,44 126,04 5 296,79 4,11 104 

Plzeňský 915,17 1 307,84 43,04 2 266,05 3,96 57 

Olomoucký 1 195,54 1 278,93 47,58 2 522,05 3,95 57 

Jihomoravský 1 769,75 2 537,10 88,1 4 394,95 3,76 95 

Karlovarský 301,46 717,48 19,76 1 038,69 3,44 53 

Moravskoslezský 1 919,83 2 087,50 100,68 4 108,00 3,35 29 

Ústecký 873,93 1 293,41 59,15 2 226,49 2,69 35 

CELKEM 17 139,31 25 036,38 973,07 43 148,76 4,10 88 

 

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo! 

Tématem odpadového hospodářství se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci „Partnerského projektu dalšího 

vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  Více informací o 

projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz. 

Kontakt pro novináře: 

Jméno:  Mgr. Jana Pašťalková 

Společnost:  Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

E-mail:   jana.pastalkova@rrapk.cz, Telefon: 724 220 606  
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