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Královéhradecko –Vcelé České republice se v roce 2014 vysbíralo přes 58 000 tun vysloužilých 

spotřebičů, které byly předány k recyklaci. Vyplývá to z údajů pěti největších kolektivních systémů pro 

sběr a recyklaci elektra, které tyto společnosti předaly Ministerstvu životního prostředí. Za období od 

roku 2005, kdy u nás byl uzákoněn současný způsob ekologického nakládání se starým elektrem, to 

znamená historický rekord. Z největší části se na tomto čísle podílel kolektivní systém Elektrowin. V 

jeho sběrné síti lidé odevzdali 29 921 tun spotřebičů, což představuje více než 50 procent 

celorepublikového množství.  

"Každý obyvatel ČR tak loni odevzdal k recyklaci 5,53 kg elektrozařízení, náš kolektivní systém od 

každého převzal 2,84 kila," vypočítává Roman Tvrzník, generální ředitel.  

Velké rozdíly v množství spotřebičů předaných k recyklaci stále panují mezi různými částmi České 

republiky. V absolutním množství vysbíraných spotřebičů ve výkazech bezkonkurenčně vede 

Středočeský kraj s 3469 tunami, druhá Praha dodala loni k recyklaci 3107 tun. Na poslední 

Karlovarský kraj připadá jen 697 tun starého elektra.  

"Jinou optiku ale nabízí přepočet výsledků krajů na množství jejich obyvatel," upozorňuje ředitelka 

zákaznického oddělení Elektrowinu Táňa Pokorná. Královéhradecký kraj, který je z tohoto pohledu 

čtvrtý v republice, zaujímá se svými 1764 tunami až pátou příčku. Podle aktuální zprávy Univerzity 

OSN, což je program Spojených národů, zaštiťující 15 různých institucí ve třinácti zemích, vzrostla loni 

celosvětová produkce elektroodpadu meziročně o 5 % a dosáhla 42 milionů tun. To je nejvíc za 

posledních deset let.  

Studie přitom předpokládá, že za tři roky přesáhne roční množství hranici padesáti milionů tun. 

Univerzita OSN ale vychází z odlišných údajů. Do celkového množství počítá jak spotřebiče předané 

k recyklaci, tak vyhozené do směsného odpadu nebo prodané do sběren surovin. To ale v Česku 

zakazuje zákon.  

Podle této studie loni každý Čech v průměru odevzdal nebo vyhodil 14,8 kilogramu elektroodpadu. 

Zhruba 60 procent světového elektroodpadu tvoří velké spotřebiče, např. ledničky nebo pračky. VČR 

se jich loni sebralo celkem 24 388 tun, tedy přibližně 42 procent evidovaného množství.  
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