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Víte, že...

...v Brně funguje 37 sběr-
ných středisek?
Do těch mohou Brňané od-
nést větší množství tříděné-
ho, nebezpečného nebo
stavebního odpadu a elek-
troodpadu, který se nevejde
do kontejnerů. Odpad se
odevzdává zdarma, platí se
jen za pneumatiky a staveb-
ní suť.

...odpad, který se za jediný
den sveze z ulic, váží 225
tun?
To přibližně odpovídá váze
Airbusu A380, největšího
dopravního letadla na svě-
tě.

...přebytečné potraviny
mohou místo v koši skon-
čit ve sdílené lednici?
Jídlo tam může donést kdo-
koliv a kdokoliv si z ní může
něco odnést. Lednici lidé
najdou na Římském náměstí.

...poplatek za odpad není
pro všechny stejný?
Sníženou cenu 500 korun
účtuje město za dítě, které v
roce 2018 nedosáhlo či ne-
dosáhne čtyř let, a za kaž-
dého Brňana, který letos
dosáhne minimálně sedm-
desáti let.

...je v Brně kompostárna
bioodpadu?
Do areálu ve Vinohradské
ulici se sváží biologický od-
pad ze všech sběrných
středisek, mohou jej tam
zavézt i Brňané. V kom-
postárně zpracovávají shra-
bané listí, pořezané větve,
posečenou trávu nebo bio-
odpad z domácností. Můžete
si tam také zakoupit vyro-
bený kompost.

Voda z dřezu poslouží i k spláchnutí

Zbytky zeleniny a další ku-
chyňský odpad poctivě
třídí stejně jako plasty,

sklo a papír. Jenže jej nemá kde
pohodlně vyhodit. V Brně jí
chybí více hnědých popel-
nic na bioodpad. „Spo-
lečně nás bydlí šest,
jíme hodně zeleniny,
bioodpad se rychle
kupí. Jednou za dva
měsíce ho vyvážíme
ve velkém vozíku do
sběrného střediska.
Problém nastane v létě,
když začne zelenina v
horku rychle tlít,“ po-
pisuje Josefína Susová.
Pro jednadvaceti-

letou studentku envi-

ronmentalistiky a sociální práce
je třídění bioodpadu přirozené.
„Ani by mě nenapadlo to házet
do směsného odpadu. Doma
jsme měli na zahradě kompost,
ale i v ulici byly hnědé popelni-
ce. Nečekala jsem, že to není
všude tak jednoduché,“ říká
dívka, která se do Brna přistě-
hovala z Liberce.
Minimalizovat množství od-
padu, který vyprodukuje, se
snaží i jinými způsoby. „Na
ovoce a zeleninu nepoužívám
sáčky, ale dávám si je do
vlastního pytlíku, který jsem
si ušila ze záclon.
Luštěniny a rýži se snažím

kupovat bez obalu, a když
už, tak aspoň v papíru, aby

nebyly zabalené v plastu,“ vy-
světluje.
Zkušenosti má také s dump-

ster divingem, tedy „potápěním“
do popelnic pro neprodané po-
traviny, které obchodníci po za-
víračce přesunuli z regálů do
koše. V postojích k ochraně pří-
rody a šetření zdrojů si padla do
noty i se svým kamarádem a
spolubydlícím. „Napadlo ho od-
montovat sifon pod umyvadlem.
Voda z mytí rukou nám teče do
kýble a můžeme ji znovu využít.
Třeba k splachování,“ popisuje.
Co by podle ní mohli lidé pro

čistší prostředí udělat? „Ne-
plýtvat. Nakupovat jen tolik, co
spotřebují. To je dobrý začátek,“
říká. (dov)

Konec pálení trávy? Lidé dostanou kompostéry

Kam s ním? Problém s
bioodpadem řešil už
Jan Neruda. Kdyby žil v

současném Brně, mohl by
svůj starý slamník pohodlně
odvézt do sběrného dvora.
Anebo jej proměnit na výživ-
né hnojivo ve vlastním kom-
postéru. Společnost SAKO jich
Brňanům rozdá přes dva tisí-
ce. Obyvatelé Brna si o kom-
postér mohou zažádat od
šestnáctého dubna. „Hodí se
zejména do zahrádkářských
kolonií a soukromých zahrad.
Problém není ani s jejich
umístěním do vnitrobloku
činžovních domů,“ uvedl
mluvčí společnosti SAKO
Martin Drozd.
Zájemci kompostér získají

nejdříve do pětiletého bez-
platného pronájmu, následně

přejde zdarma do jejich vlast-
nictví. Na výběr mají ze tří
velikostí.
Společně kompostovat mají

zájem i Brňané, kteří žijí v
panelácích nebo bytových
domech bez vlastních zahrá-
dek. „Chci pro začátek oslovit
hlavně nejbližší sousedy.
Ozvala se mi i rodina, která

bydlí nedaleko,“ uvedla Ivana
Pospíšilová z Komína.
Aby mohla nádobu postavit

na pozemek města, potřebuje
svolení radnice. „Pokud se
najde zodpovědná osoba,
která si kompostér vezme na
starost, dáme tomu šanci.
Našli bychom společně vhod-
né místo a tam kompostér na
zkoušku umístili,“ řekla sta-
rostka městské části Komín
Milada Blatná.
Doufá, že i díky svozům

bioodpadu a kompostérům
prořídnou řady těch, co na
svých zahradách rostlinné
zbytky pálí. „Kouř se k nám
šíří i v pálicích dnech okol-
ních čtvrtí. Proto chci kalen-
dář těchto dnů sladit,
abychom ho dýchali co
nejméně,“ dodala. (dov)

Jaké jsou podmínky?
∙ Žadatel musí mít nejméně
osmnáct let
∙ Kompostér musí umístit
na území Brna a musí se
o něj řádně starat
∙ Aby kompostér získal, mu-
sí absolvovat on-line školení
a správně odpovědět na
12 otázek o kompostování

1. krok: 
Vyfotit místo
Nejprve je nutné 
pořídit alespoň jednu 
fotografii. Obrázek 

lze vyfotit přes telefon přímo 
v mobilní aplikaci nebo 
nahrát na webové stránky.

2. krok: 
Popsat problém
Nahlásit lze černou 
skládku, odstavený 
autovrak nepořádek 

na ulici, ale i poškozené chod-
níky, zastávky a lavičky nebo 
nefunkční veřejné osvětlení. 
Hlášení může také upozornit 
na zaběhlé zvíře, nalomené vět-
ve nebo ztrouchnivělý strom.

3. krok: 
Upřesnit místo
Zbývá jenom co 
nejpřesněji zaznačit 
do mapy, kde se 

poškozené nebo nebezpečné 
místo nachází.

4. krok:
Odeslat
Informace poputuje 
na radnici příslušné 
městské části, magis-

trát nebo k brněnským společ-
nostem, které mohou problém 
napravit. Zapojily se Brněnské 
komunikace, Brněnské vodárny 
a kanalizace i SAKO. 

JAK UPOZORNIT NA NEPOŘÁDEK V OKOLÍ
Povalují se na chodníku odpadky a v ulici stojí poškozená dopravní značka? Ohrožuje kolemjdoucí uschlý strom? Pro-
blémy, na které Brňané narazí ve městě i v přírodě, mohou nahlásit prostřednictvím aplikace nebo na webu ZmapujTo.
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