
 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Recyklace elektroodpadu šetří energii i suroviny  
 
Praha, 7.září 2010 –  Recyklace vyřazených elektrozařízení pomáhá šetřit nejen nerostné suroviny, 
ale i značné množství energie. Jenom  ELEKTROWIN, jež u nás zajišťuje zpětný odběr více než 
poloviny veškerého elektroodpadu, za pět let své činnosti ušetřil přes 609 milionů kWh elektřiny. 
Toto množství by vystačilo pokrýt roční spotřebu téměř 80  tisícového města. 
 
„Výroba přímo z nerostných surovin je energeticky velmi náročná. Jejich opětovné použití dokáže 
v některých případech ušetřit až 80 procent energie,“ uvádí Roman Tvrzník, generální ředitel 
společnosti ELEKTROWIN, a dodává: „Z vyřazených elektrospotřebičů lze znovu využít často až 90 
procent materiálů použitých při jejich výrobě.“ Recyklace však nešetří jenom elektřinu. V posledních 
pěti letech ELEKTROWIN recyklací ušetřil až 54 milionů litrů ropy. Toto množství by průměrnému 
autu vystačilo na 220 cest kolem Země.  
 
Recyklace pomáhá zpomalit také dopady globálního oteplování. „V průběhu naší historie jsme 
zrecyklovali více než 91 000 tun elektroodpadu. Z výpočtů na základě odborné studie z Norska nám 
vyplynulo, že jsme tím zabránili vzniku až 1 058 000  tun oxidu uhličitého,“ uvádí Tvrzník. Právě nárůst 
podílu CO2 v atmosféře je jednou z hlavních příčin klimatických změn v posledním období. „K velkým 
změnám často můžou vést i malé kroky. Například recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, 
kolik průměrná velká lednička spotřebuje za celý měsíc,“ dodává Tvrzník.  
 
Elektrospotřebiče navíc v mnoha případech obsahují také zdraví škodlivé látky. Po vyhození na 
skládku či do volné přírody můžou tyto látky volně unikat a znehodnotit tak ovzduší, půdu či vodu. 
Freony z chladících zařízení například vedou k poškozování ozonové vrstvy. Přitom i ty můžou být 
ještě dále využity. Více informací o ekologických dopadech zpětného odběru a recyklace 
elektroodpadu je k dispozici na webové stránce www.elektrowin.cz.  
 
ELEKTROWIN a.s., je největším subjektem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 
republice. Společnost byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího 
oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na 
velké a malé elektrospotřebiče i elektrické a elektronické nástroje.  
Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích 
spotřebičů. Prostřednictvím 749 sběrných dvorů v 584 městech a obcích, počet provozoven posledních 
prodejců se blíží 2500 a mobilních svozů zajištěných ve více než 4010 obcích smluvně pokrývá přes 93 % 
obyvatel ČR.  
Zpětný odběr více než 91 000 tun elektrospotřebičů realizovaný od roku 2005 do současnosti zajišťuje 
kolektivnímu systému ELEKTROWIN prvenství mezi kolektivními systémy v ČR v množství zpětně odebraných 
vysloužilých elektrozařízení. 
 
 
Pro více informací, prosím kontaktujte: 
 
Taťána Pokorná 
Email: tpokorna@elektrowin.cz; Tel.: 731 492 677 
 
Ivan Tučník,  Bison & Rose 
Email: ivan.tucnik@bisonrose.cz; Tel.: 777 923 401 
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