
 
 

Projekt Předcházení vzniku odpadu v Brně 

 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

103. výzvy v rámci prioritní osy 3, aktivity 3.1.1 Předcházení vzniku komunálních odpadů. 

Nejlepší způsob, jak s odpadem nakládat, je žádný nevytvářet. SAKO Brno, a.s. ve spolupráci 
s městem Brnem proto realizovalo projekt Předcházení vzniku odpadu v Brně. Hlavní myšlenkou 
projektu je podpořit předcházení vzniku odpadu kompostováním bioodpadu, využíváním starého 
textilu a znovu využíváním nábytku a dalších nepotřebných, ale funkčních věcí.  
 

Projekt je rozdělen na čtyři složky předcházení vzniku odpadu: 

1. RE-TEX (předcházení vzniku textilního odpadu)  

Nákupem a postupným rozmístěním 350 ks kontejnerů na sběr separovaného textilu na území města 

Brna dojde k rozšíření sítě sběru separovaného odpadu. Svoz textilu z kontejnerů k následnému 

využití bude zajišťovat nové dodávkové vozidlo. 

2. Biologicky rozložitelný odpad 

900 ks velkých kompostérů, 700 ks malých kompostérů a 1000 ks pěstebních kompostérů bude 

poskytnuto občanům po dobu udržitelnosti v bezplatném nájmu a poté přejdou do jejich vlastnictví. V 

rámci projektu dojde k vytvoření e-learningového programu, který bude předcházet školení a bude 

sloužit k lepší informovanosti obyvatel města Brna k využití kompostéru v domácnosti a přínosům 

takového kompostování.  

3. RE-NAB (předcházení vzniku velkoobjemového odpadu) 

Již fungující model projektu RE-NAB se rozšíří o dalších 6 kontejnerů na sběr starého ale funkční 

nábytku, které se rozmístí na další sběrná střediska odpadu. Dojde tímto k navýšení kapacity 

možnosti odevzdání nepotřebného nábytku. Takto odevzdaný nábytek bude svážen do centrálního 

skladu, z kterého je dále distribuován do sociálních bytů a pomáhá rodinám v sociální tísni. 

4. Druhý život (předcházení vzniku drobného domovního odpadu) 

Podprojekt Druhý život má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé 

nepotřebují. Na šesti sběrných střediscích odpadu mohou Brňané prodloužit životní cyklus věcem, 

které dnes bezmyšlenkovitě končí v popelnicích. V rámci projektu dojde k dovybavení stávajících 

kontejnerů a vzniku informačního systému o evidenci věcí. 

Cílem projektu je předejít vzniku odpadu a snížit tak množství odpadu, které je v Brně energeticky 
využíváno. Biologicky rozložitelný odpad bude v rámci projektu využíván přímo u uživatele. Textil, 
nábytek a staré funkční věci budou navráceny do oběhu a nestane se z nich odpad. Dojde tak 
k celkovému snížení produkce odpadů. 

 

 


