
 

 

Tisková zpráva 

 

Elektroodpad podle dětí: Mobilní telefon a mp3 

přehrávač, ale nikoli pračka nebo kalkulačka. 

 

Praha 27. 3. 2012 – Kdyby bylo jen na dětech, co vhodit do kontejnerů na 

elektroodpad a co do klasických popelnic, asi bychom se hodně divili. 

Starší žáci na druhém stupni základních škol za elektropřístroje považují zejména 

moderní komunikační techniku a spotřební elektroniku, tedy například mobilní 

telefony, mp3 přehrávače, nebo digitální fotoaparáty. Mnohem méně jsou si naopak 

jistí u domácích přístrojů nebo nářadí. Zatímco přehrávač mp3 melodií by správně 

k recyklaci odevzdalo devět z deseti dětí, vrtačku, pračku či žehličku jen necelé dvě 

třetiny.  

„U dětí prvního stupně základních škol jsou výsledky úplně odlišné. Mobilní telefony a 

elektroniku nemají tak často ve svém vlastnictví a tomu zřejmě odpovídají jejich 

odpovědi. Jako elektroodpad označil mp3 přehrávače a telefony správně v průměru 

jen jeden žák z deseti. V případě domácích přístrojů je to pak většinou zhruba jedna 

třetina,“ říká Petr Kubernát, výkonný ředitel společnosti REMA Systém, která se 

zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu a která průzkum uskutečnila.  

Průzkum se uskutečnil v prosinci a lednu a celkem se ho zúčastnilo přes 500 dětí ze 
základních škol v Praze, středních Čechách, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. 
 
„Výsledek nás poměrně překvapil. U dospívajících dětí se ukazuje, že domácí 

přístroje, které na rozdíl od elektroniky a mobilů sami tolik nepoužívají, již často 

berou jako nějaký obecný stroj. Pro nás to znamená, že je třeba ještě lépe 

vysvětlovat, co všechno patří do elektroodpadu a to dětem na obou stupních škol,“ 

říká Petr Kubernát. Zajímavostí jsou také zářivky a žárovky. Jak mladší, tak i starší 

žáci za elektroodpad mylně považují žárovku, je jich více jak polovina.  

Potěšitelné nicméně je, že pokud děti elektrozařízení rozeznají, vědí jak s ním 

naložit. „Devět z deseti dětí ví, že se mají staré elektropřístroje odevzdávat například 

do sběrných dvorů nebo při nákupu nového v prodejnách s elektrozařízením. Osm 

z deseti dětí by pak elektropřístroj nikdy nevhodilo do obyčejné popelnice,“ uvádí Petr 

Kubernát.  



Menší část dětí (13 procent) se pak domnívá, že když vyhodí elektropřístroj do 

popelnice, popeláři jej vytřídí a pošlou k recyklaci. 

Průzkum stojí na startu nového projektu na sběr elektroodpadu ve školách s názvem 
Zelená škola. Celkem byly instalovány ve dvou stovkách škol sběrné nádoby na 
elektroodpad. Rema Systém zároveň nabízí možnost přednášek o recyklaci 
elektroodpadu pro děti i učitele. Stačí, aby představitelé škol kontaktovali Rema 
Systém. 
 

Příloha: 

Vybrané kladné odpovědi dětí ze základních škol – dotazník: CO VÍŠ O 

ELEKTROODPADU?  

Které z uvedených věcí patří do elektroodpadu? 

Zboží Starší žáci Mladší žáci 

Mp3 92% 13% 

Mobil 89% 13% 

Nabíječka 72% 25% 

Fotoaparát 77% 32% 

Žehlička 63% 33% 

Vrtačka   61% 31% 

Pračka    69% 32% 

Fén 64% 21% 

Žárovka* 46% 62% 

Zářivka 43% 61% 

*Poznámka: vysloužilá žárovka není jako jediný z příkladů v tabulce klasifikována jako elektroodpad  

  

Kam s elektroodpadem? 

 Starší žáci Mladší žáci 

Do koše elektroodpad nepatří  85% 84% 

Odevzdám ho v prodejně či na sběrném dvoře 92% 95% 

 

Co se stane s elektroodpadem, když ho vyhodíš do koše? 

 Starší žáci Mladší žáci 

Popeláři ho vytřídí 14% 13% 

Elektrozařízení se rozloží a poskytne živiny rostlinám 2% 2% 
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REMA Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o 

odpadech. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečení efektivní recyklace odpadů 
elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). REMA Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na komplexní řešení pro 
všechny skupiny elektrozařízení. Stěžejními projekty společnosti jsou ZELENÁ FIRMA a ZELENÁ OBEC, do kterých je 

v současné době zapojeno dva tisíce subjektů.                                                                                                          
více na www.remasystem.cz 

 
Kontakt: 
 
REMA Systém, a.s. 
Ing. Markéta Vokáčová 
tel.:   +420 225 988 001 (002), mobil:+420 724 547 304, e-mail: mvokacova@remasystem.cz 
 
Agentura Svengali Communications 

Marek Pražák,   
tel: 257 310 028, mobil: 731 461 212, e-mail: prazak@svencom.cz 
 
Veronika Vítková,  
tel: 257 310 028, mobil: 608 369 690, e-mail: vitkova@svencom.cz 

 


