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Loni občané odevzdali k recykla-
ci 3.313 televizí, 1.353 monitorů 
a 37.819,43 kg drobného elektra.

Občané Jihlavy už několik let zod-
povědně třídí elektroodpad. Nyní je 
možné přesně vyčíslit, kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody Jihlaváci díky recyklaci ušetřili 
životnímu prostředí. Ví se také, o kolik 
Jihlava snížila produkci skleníkových 
plynů nebo nebezpečného odpadu. In-
formace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která zajišťuje 
sběr a recyklaci vytříděných elektroza-
řízení. Jihlava získala certifi kát vypoví-
dající nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také o vý-
znamu sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpět-
ného odběru CRT televizorů, počí-
tačových monitorů a drobného elek-
trozařízení. 

Hodnotí jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do okamžiku fi nální 
recyklace jednotlivých frakcí vyřaze-
ných spotřebičů do nového produk-
tu. Pro každou frakci byly vyčísleny 
dopady na životní prostředí. Výsled-
ky studie jsou prezentovány jako 
spotřeba energie, surovin, emise do 

ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech ohledech.

Výsledek studie jednoznačně proká-
zal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i toho nejmenšího, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. 
Zpětný odběr a recyklace např. stovky 
mobilních telefonů uspoří tolik ener-
gie, kolik spotřebuje moderní úsporná 
lednice za více než 4,3 roku provozu. 

Díky recyklaci jednoho noteboo-
ku dojde ke snížení spotřeby ropy, 
na kterou osobní automobil ujede 
téměř 100 kilometrů, nebo dojde 
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné 
množství je například spotřebováno 
při 30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifi kátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL vy-
plývá, že občané Jihlavy v loňském roce 
vytřídili 3.313 televizí, 1.353 monitorů 
a 37.819,43 kg drobných spotřebičů. 
Tím uspořili 1.624,28 MWh elektři-
ny, 78.852,29 litrů ropy, 7.157,00 m3 

vody a 63,52 tun primárních surovin. 
Navíc snížili emise skleníkových plynů 
o 358,03 tun CO2 ekv., a produkci ne-
bezpečných odpadů o 1.418,20 tun,“ 

Jihlaváci odevzdáním spotřebičů 
přispěli k ochraně životního prostředí

stojí ve vyhodnocení Asekolu.
„Když si uvědomíme, že například 

osobní automobil vyprodukuje za rok 
provozu dvě tuny skleníkových plynů 
a jedna čtyřčlenná domácnost průměr-
ně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektric-

ké energie, jsou to impozantní čísla. 
Proto si všichni, kteří zodpovědně tří-
dí a přispívají tak k ochraně životní-
ho prostředí, zaslouží obrovský dík,“ 
uvedla vedoucí odboru životního 
prostředí Katarína Ruschková. -tz-

Nečekaně pozitivní ohlas mezi 
obyvateli Domova seniorů Stříbrné 
Terasy v Jihlavě vyvolala nová mož-
nost třídění odpadů v projektu s ná-
zvem „Vždyť třídit je tak snadné“. 

Po zavedení separace muselo ve-
dení domova vyjednat častější vý-
voz kontejnerů na separovaný od-
pad, zato kontejner na netříděný 
odpad se plní o poznání pomaleji. 

Nákup nádob na tříděný odpad 
uhradila jihlavská radnice z ekolo-
gického fondu města.

V provozu domova (kuchyň, kan-
celáře, technické místnosti ad.) je 
nakládání s odpady vyřešeno od po-
čátku. Zbývalo ještě dořešit odpad-
ky z pokojů pětasedmdesáti obyva-
tel domova, které končily v jedné 
přeplněné nádobě na směsný ko-
munální odpad. 

Technické řešení bylo snadné, víc 
se ale provozní domova Petr Kubíček 
zamýšlel nad motivací klientů.

„Na besedě o odpadech jsme obyvatelům 
třídění nabídli jako možnost vrátit se k to-
mu, co jim v mládí vštěpovali rodiče, tedy 
například šetrnost, pořádek a ohledupl-
nost k okolí,“ vysvětlil Petr Kubíček.

Zvolená strategie byla trefou do čer-
ného. „Reakce nás skoro zaskočila. Za-
fungovalo to nečekaně dobře, zapojili se 
téměř všichni. Vrcholem bylo, když nás 
po pár dnech postupně několik lidí oslo-
vilo s dotazem, kam mají dávat víčka od 
lahví, plechovky a podobně. Nad rámec 
projektu jsme ještě museli dokoupit nádo-
by na kovy,“ dodal vedoucí provozu. 

Malé kontejnery jsou na chodbách 
k dispozici čtyři týdny. Nebylo možné 
dát koše na třídění do všech pokojů, 
na každém poschodí je tedy koutek 
se čtveřicí nádob, nad kterými jsou 
nástěnky s informacemi o třídění. 

Před zavedením separace navští-

vila obyvatele domova pracovnice 
jihlavského magistrátu, odboru ži-
votního prostředí, s informacemi 
o nakládání s odpady.

„Zapojení obyvatel domova seniorů 
do třídění odpadů je samozřejmě dob-
rá zpráva. Dokazuje to, že chovat se 
ohleduplně k životnímu prostředí lze 
v kterémkoliv věku a na kterémkoliv 
místě, zejména pokud jsou k tomu vy-
tvořeny podmínky. Jsem rád, že jsme 
mohli tuto malou, ale povedenou ak-
tivitu podpořit,“ vyslovil se k tématu 
náměstek primátora pro životní pro-
středí Rudolf Chloupek. 

Jihlava již řadu let zaujímá k odpa-
dům jednoznačný a každému srozu-
mitelný postoj. V maximální míře je 
třeba omezit jejich vznik a zajistit je-
jich třídění a recyklaci. 

V průměru každý obyvatel Jihlavy 
včetně novorozenců vyprodukoval 
v loňském roce 282 kg komunálního 
odpadu, a z toho se podařilo vytřídit 
82 kg, tedy 29 procent. 

V průměru tak po každém obyvate-
li Jihlavy zbyde 200 kg odpadu, který 
končí bez užitku na skládce.  -tz-

Senioři začali třídit víc, než se čekalo

RA DNICE zavedení třídění v domo-
vě seniorů Stříbrné Terasy podpořila 
metodickou pomocí a uvolněním pěti 
a půl tisíce korun na nákup nádob.
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Sympatickou osvětovou akci při-
pravily učitelky dětem z mateřské 
školy v Kostelci u Jihlavy. Děti ve 
školce trpělivě shromažďovaly od-
pady z hliníku, které pak společně 
odjely odevzdat na sběrný dvůr do 
Jihlavy. 

Odevzdání hliníku spojily s vý-
letem do krajského města a pře-
devším exkurzí ve sběrném dvoře. 
Tam se malým návštěvníkům vě-
novala Leona Šťávová, pracovnice 
ekologického poradenství Služeb 
města Jihlavy (SMJ), které sběrné 
dvory provozují. Malí návštěvníci si 
připomněli, jak se odpady mají tří-
dit, a dověděli se, co se s odpady po 
odevzdání dál děje. Zpestřením ex-
kurze pro děti byla přítomnost vel-
kého plyšového mývala – maskota 
společnosti SMJ. Děti celkem ode-
vzdaly 15 kilogramů hliníkového 
odpadu. -tz-

Děti přijely s hliníkem


