
Červené kontejnery ve městě usnadní lidem třídit drobný 
elektroodpad a baterie   

Šluknovští mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a 
baterií. Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, totiž v 
ulicích města k tomuto účelu rozmístila dva speciální kontejnery. Jde o další krok, jak občanům 
usnadnit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž 
nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou.  

Třídění elektroodpadu se u nás zlepšuje každým rokem. Jestliže v roce 2006 každý občan ČR 
průměrně odevzdal k recyklaci zhruba půl kilogramu nepotřebných elektrozařízení, loni už to bylo více 
než 4,5 kg, tedy devítinásobek. Stálým problémem však zůstávají drobné spotřebiče jako mobilní 
telefony, kalkulačky, elektrické hračky apod., které lidé kvůli malým rozměrům stále spíše házejí do 
popelnice nebo je v případě mobilů skladují doma.   

„Z našeho průzkumu vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, 
za příliš vzdálená. V důsledku pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou 
do popelnice. Takový osud má například více než polovina elektrických hraček,“ vysvětluje regionální 
zástupce společnosti ASEKOL pro Liberecký a Ústecký kraj Iva Červená.  

Kontejnery se osvědčily 

Kontejnery, které ASEKOL ve Šluknově rozmístil, mají i speciální kapsu určenou na baterie. „Přestože 
naše společnost sběr baterií přímo nezajišťuje, díky dostupné technologii jsme se od začátku 
letošního roku rozhodli kontejnery využít i k tomuto účelu. Lidé dosud příliš nedokáží odlišit baterie od 
elektroodpadu, a házeli je i do našich sběrných nádob. Kapsu jsme použili již v několika městech a 
velmi se osvědčila,“ vysvětluje Červená. 

Celkem dva červené kontejnery byly rozmístěny v hustěji zalidněných částech města, na sídlištích a u 
prodejny Tesco, aby byl snadný přístup umožněn co největšímu počtu obyvatel. „Kontejnery na drobný 
elektroodpad od společnosti ASEKOL vítáme jako vynikající doplněk naší stávající sběrné sítě. 
Občané teď budou mít možnost elektroodpad vracet na bezmála 6 místech. Sběr elektroodpadu ve 
Šluknově pravidelně vzrůstá a já věřím, že kontejnery tento trend ještě podpoří,“ říká Božena 
Naňáková, pracovnice  odboru rozvoje a životního prostředí Městského úřadu ve Šluknově 

Další alternativou jsou E-boxy a nádoby ve školách 

Kromě stacionárních kontejnerů mohou šluknované drobná elektrozařízení třídit prostřednictvím 2 E-
boxů a nádoby ve škole v rámci programu Recyklohraní. Větší elektrozařízení mohou nosit do 
sběrného dvora. Vracet se elektrozařízení dají i v prodejnách při nákupu nových spotřebičů. Šluknov si 
v třídění elektroodpadu vede slušně. V roce 2009 v průměru každý občan Šluknova společnosti 
ASEKOL odevzdal 2,41 kg vysloužilých elektrozařízení, což téměř o kilogram více než je celostátní 
průměr. 

Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice, 
kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což 
odpovídá standardní velikosti počítače. Větší elektrozařízení – například televizory – mohou občané 
i nadále odevzdávat na sběrných dvorech nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za 
kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob hradí ASEKOL.  



Box 

Seznam míst, kde jsou ve Šluknově rozmístěny kontejnery na drobné elektro: 

Technické služby Šluknov, Císařský 374, Šluknov 

Městský úřad Šluknov (první patro), nám. Míru 1, Šluknov 

 

Box 

Sběrná místa ve Šluknově 

Sběrné místo Počet 

Sběrný dvůr 2 

Mobilní svoz 0 

Stacionární kontejner 2 

E-box 2 

Recyklohraní 1 

Poslední prodejci 2 

 

 
 

 


