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Kolektivní systém EKOLAMP je nezisková společnost zajišťující sběr, svoz a ekologické 
zpracování nefunkčních osvětlovacích zařízení. Z pohledu veřejného zájmu nejde jen 
o získávání druhotných surovin, ale hlavně o předcházení znečištění životního prostředí 
rtutí, která je v malém množství v zářivkách a výbojkách obsažena. 
 
K dnešnímu dni sdružujeme téměř 280 výrobců a dovozců osvětlovacích zařízení. Naše 
činnost je odvozena od legislativních požadavků ČR a direktiv EU v oblasti ochrany 
životního prostředí. Více se o naší činnosti můžete dočíst na www.ekolamp.cz. 
 
 
Proč pilotní projekt pro Prahu 6 

 
Na základě průzkumu chování domácností ve vztahu k elektrooodpadu1 se mimo jiné 
ukázalo, že v Praze vyhodí běžní spotřebitelé 80% nefunkčních lineárních a úsporných 
zářivek do komunálního odpadu. To je zhruba dvakrát více než ve zbytku ČR. To nás 
přimělo k přípravě projektu, který by se soustředil na Prahu. Pro šestý obvod jsme se 
rozhodli na základě zkušeností s místní samosprávou, které využívá ke komunikaci 
s občany velmi rozsáhlou škálu komunikačních prostředků; od běžného měsíčního 
zpravodaje až po internetovou televizi a SMS zpravodajství. 
 
 
Popis pilotního projektu 
 
Cílem projektu bylo poskytnout obyvatelům MČ Praha 6 větší počet jednoduše 
dostupných míst pro zpětný odběr použitých světelných zdrojů z domácností. Neméně 
důležitou částí projektu byla i informační a vzdělávací kampaň k problematice recyklace 
zářivek zaměřená na domácnosti a školní mládež. 
 
V rámci projektu EKOLAMP ve spolupráci se svými partnery vytvořil v MČ Praha 6 novou 
síť 31 sběrných míst, zejména v maloobchodní síti, informačních kancelářích MČ, školách 
a sběrných dvorech. EKOLAMP vybavil tato místa speciálními sběrnými kontejnery a po 
naplnění zajistil jejich svoz. 
 
 

                                                 
1 „Způsoby nakládání s nefunkčním elektrozařízením“, Markent, duben 2008. 
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Zpětný odběr světelných zdrojů 
 
Na níže uvedených místech bylo možné v období od září do listopadu 2008 odevzdat 
zdarma světelné zdroje ke zpětnému odběru.  
 

název firmy adresa  
 
Supermarkety  

Albert Nebušická 491, Praha 6 - Nebušice 
Albert Matějská 76, Praha 6 - Dejvice 
Hypernova OC Šestka, Fajtlova 1090/1, Praha 6 
BILLA 8.listopadu 228/1a, Praha 6 - Břevnov 
BILLA Vlastina 887/34, Praha 6 (Dědina) 
BILLA Radimova 2322, Praha 6 - Břevnov (Markéta) 
BILLA Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6 (Menza)
BILLA Na Petřinách 55, Praha 6 (Petřiny) 
BILLA Evropská 695, Praha 6 - Dejvice (Šárka) 
BILLA Skuteckého, Praha - Řepy 
  
Prodejny elektro  
DATART OC Šestka, Fajtlova 1090, Praha 6 
EMAS ELEKTROMATERIÁL Kamýcká 234, Praha 6 - Sedlec 
Ing. Michal Trojan - ELMET Jaselská 29, Praha 6 - Dejvice 
Ing. Michal Trojan - ELMET Kamýcká 15/153, Praha 6 
K&V Jugoslávských partyzánů 26, Praha 6 - Dejvice 
OBI  Výtvarná 3, 161 00 Praha 6 - Ruzyně 
  
Sběrné dvory  
Sběrný dvůr Proboštská Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice 
Sběrný dvůr Radimova Radimova, Praha 6 - Břevnov 
SK Aritma Praha  Nad lávkou 5, Praha 6 - Vokovice 
  
Informační kanceláře MČ Praha 6  
Informační kancelář Dejvická Dejvická 16, Praha 6 - Dejvice 
Informační kancelář Pod Marjánkou Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 – Břevnov 
Informační kancelář DELTA Vlastina 888/34, Praha 6 - Ruzyně 
Informační kancelář Bělohorská Bělohorská 110, Praha 6 – Břevnov 
Informační kancelář Petřiny  Čílova 9, Praha 6 - Veleslavín 
Informační kancelář Dolní Sedlec V Sedlci 20, Praha 6 - Sedlec 
Informační centrum Skleněný palác Náměstí Svobody 1, Praha 6 – Bubeneč 
  
Školy, koleje  
Níže uvedená sběrná místa slouží pouze pro žáky škol a jejich rodiče, studenty 
a zaměstnance uvedených zařízení 
Masarykova kolej ČVUT Praha Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice 
ZŠ Laudova Laudova 1024, 16300 Praha 6 - Řepy 
ZŠ Náměstí Interbrigády Antonína Čermáka 6/1022, Praha 6 - Bubeneč 
ZŠ Červený Vrch Alžírská 26/680, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
ZŠ Jana Wericha Španielova 1111/19, Praha 17 - Řepy 
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Rozmístění sběrných míst  
 

Rozmístění míst pro zpětný odběr světelných zdrojů v rámci pilotního projektu (centrální část MČ Praha 6) 
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Hlavní části projektu 
 
Rozmístění sběrných nádob u partnerů projektu 

  
Sběrné nádoby byly rozmístěny na přelomu srpna a září. O nových sběrných místech se obyvatelé dozvěděli 
prostřednictvím letáků, TV6, časopisu Šestka, webových stránek MČ Praha 6 a společnosti EKOLAMP. 
 
 

Oznámení projektu na tiskové konferenci  

Projekt byl oficiálně zahájen na tiskové konferenci dne 
3. září za přítomnosti radního Jana Záruby (nahoře), 
ředitelky ZŠ Červený Vrch Jany Matoušové (vpravo na 
společné fotografii), vedoucího supermarketu Albert 
v Nebušicích Jana Bojanovského (vlevo) a vedoucí 
projektu za EKOLAMP Zuzany Křenkové (uprostřed).  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Informace o projektu 
přinesla hlavní pražská 
média jako Rádio Regina, TV 
Prima, MFD Praha, Pražský 
deník.  
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Cílená distribuce vzdělávacích materiálů do škol v Praze 6  

V listopadu obdržely 
všechny školy 
v Praze 6 leták 
životního cyklu 
dosloužilé kompaktní 
zářivky, který 
ilustrativně 
vysvětluje 
problematiku 
recyklace. Současně 
EKOLAMP zřídil 
novou aplikaci svých 
webových stránek, 
která je určena 
školním dětem 
v rámci programu 
ekologické výchovy.  
 
 
 
 
 
 
 

Veřejná distribuce letáků občanům Prahy 6 

V říjnu a listopadu byly v ulicích Prahy 6 rozdávány letáky a hostesky informovali veřejnost o zpětném odběru 
vysloužilých osvětlovacích zařízení z domácností. Letáky byly umístěny na všech sběrných místech, 
v informačních centrech MČ Praha 6 a v některých obchodech. 
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Průběžné kontroly sběrných míst 

V průběhu října a listopadu EKOLAMP 
kontroloval nově zřízená sběrná místa. 
O zkušenostech s projektem v ZŠ 
Červený Vrch, kde byl též umístěn sběrný 
kontejner, informovala v reportáži TV6 
Mgr. Jana Matoušová, ředitelka školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Závěrečná tisková zpráva 

 
Pilotní projekt byl ukončen k 31. listopadu a po vyhodnocení výsledků byla vydána tisková zpráva, o jejímž 
obsahu informovala např. příloha Praha deníku MFD nebo časopis Šestka.
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Anketa k výsledkům pilotního projektu 
 
Anketa byla provedena ve dnech 19. a 20. listopadu 2008 v lokalitě ulic Dejvická a Pod 
kaštany. Zúčastnilo se jí 149 respondentů. 73% z nich deklarovalo, že žije či pracuje 
v Praze 6, a jsou tedy cílovou skupinou pro hodnocení úspěšnosti informační kampaně 
pilotního projektu. 
 
Mezi účastníky ankety byl rovnoměrný počet žen (74) a mužů (75). Věkové zastoupení 
respondentů bylo orientačně sledováno ve třech skupinách a bylo relativně rovnoměrné: 
34% do věku 30 let, 35% ve věku 31 – 55 let, 31 % ve věku 56 let a starší.  
  
Dle ankety používá v domácnosti úsporné zářivky 93% dotázaných. V průměru je to 7 
zářivek na domácnost (medián je 6 zářivek). Detailní popis počtu úsporek 
v domácnostech účastníků ankety je znázorněn v grafu.  
 

 
 
Necelé tři čtvrtiny účastníků ankety 73% deklarovalo, že ví jak správně naložit 
s použitými zářivkami. 70% z nich tvrdilo, že by nefunkční zářivku odneslo na sběrný 
dvůr, a 30% by ji odevzdalo v obchodě. Dle průzkumu chování domácností v roce 2007 
byla realita jiná, protože více než 80% nefunkčních zářivek skončilo v Praze 
v komunálním odpadu. Tento rozdíl oproti současnosti může být částečně vysvětlen 
větší informovaností obyvatel v průběhu letošního roku, ale i rozdílem mezi tím, co 
říkáme, že máme udělat, a tím, co pak uděláme.  
 
Informovanost o pilotním projektu mezi respondenty ankety, kteří bydlí či pracují v Praze 
6, dosáhla 69%. Účastníkům ankety byly tazateli nabídnuty všechny použité 
komunikační kanály, z něhož mohli získat informace. Nejčastěji se o projektu lidé 
dozvěděli z časopisu Šestka či jiného tisku (28%). Prostřednictvím komunikačních 
kanálů MČ Praha 6, kam patří webové stránky, internetová televize TV6 a systém 
upozornění občanů formou SMS a e-mailů, bylo informováno 16% respondentů. Do 
projektu se zapojily i některé základní školy a tak se 5% respondentů o něm dozvědělo 
právě od svých dětí. Webové stránky EKOLAMPU a letáky měly jen marginální dopad. 
Významná část respondentů (19%) uvedla, že získala povědomí o projektu jinou cestou. 
Zde je možné spekulovat, že si např. všimli sběrných kontejnerů v obchodech nebo jim 
o tom řekl někdo známý.  
 

Kolik máte doma úsporných zářivek?
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Závěrem 
 
Pilotní projekt v Praze 6 byl úspěšný jak ve výsledném množství odevzdaných zářivek, 
tak v informovanosti široké veřejnosti. Tohoto výsledku by nebylo možné dosáhnout bez 
podpory představitelů MČ Praha 6, a to především starosty Tomáše Chalupy a radního 
Jana Záruby, stejně jako dalších partnerů projektu z řad zástupců škol a obchodů. 
V rámci pilotního projektu se společnosti EKOLAMP podařilo vytvořit širokou koalici, 
která dokázala prosadit změnu v chování domácností. Zvláštním ohodnocením našeho 
úspěchu pak pro nás je skutečnost, že většina partnerů se v projektu rozhodla 
pokračovat i po ukončení jeho pilotní fáze. Zkušenosti získané v Praze 6 budou 
základem pro novou organizaci zpětného sběru z domácností, kterou chce EKOLAMP 
realizovat v ČR.  


