
 
 
 

 

Vánoční stromek patří k černým popelnicím či na sběrné středisko odpadů 

Brno, 6. ledna 2021 – Na 50 tun dosloužilých vánočních stromků z Brna a okolí každoročně 

upotřebí městská odpadová firma SAKO Brno. Jejich svoz začíná kolem svátku Tří králů. I když 

většina lidí stromek odloží již v první polovině ledna, protahuje se jejich sběr až do března.  

S příchodem Tří králů vyvstává tradiční otázka. Kam s ním? Občané Brna mají hned několik možností, 

jak se nepotřebného symbolu Vánoc zbavit. „Ideální je odstrojený vánoční stromek zdarma odevzdat v 

jakémkoliv z 37 sběrných středisek odpadů či jej odložit na vyhrazené místo, zřizuje-li jej daná městská 

část. Další možností je jednoduše položit stromek vedle černých popelnic na směsný odpad, odkud jej 

pracovníci svozu odvezou k dalšímu využití,“ vysvětluje Filip Leder, předseda představenstva městské 

společnosti SAKO Brno. Mohutnější dřeviny o průměru kmenu nad 5 centimetrů je vhodnější nařezat 

na přibližně metrové kusy a ty potom položit vedle černých popelnic. Lisovací lopata popelářského vozu 

totiž není schopna silné a dlouhé kmeny zpracovat, čímž by mohlo poškodit lisovací zařízení na vozidle. 

Nepotřebný vánoční strom nepatří jen tak volně na chodník, stejně tak není příliš vhodné umísťovat jej 

vzhledem k jeho rozměrům přímo do odpadových nádob. Lidé by jej neměli nosit k barevným 

kontejnerům. „Vánoční stromek není ještě papír, proto nepatří do kontejnerů na tříděný odpad,“ 

komentuje to s nadsázkou Filip Leder a apeluje na občany, aby nepotřebné stromky nedávali zpátky do 

lesa. Ne vždy je totiž stromek dokonale zbavený vánočních ozdob a o zapomenutý háček či skleněnou 

baňku se může zvěř poranit. Z tohoto důvodu nepřijímá vánoční stromky ani brněnská ZOO. 

Vánoční stromky se sváží během pravidelného svozu směsného odpadu jednou až třikrát týdně dle 

frekvence v dané lokalitě.  I v případě, že kukavůz není z kapacitních důvodů schopen odvézt všechny 

nahromaděné stromky, neměly by tak zůstávat u popelnic dlouho. „Ze stromků od černých popelnice se 

vyrobí teplo do brněnských domácností, stromky ze sběrných středisek odpadů jsou odváženy na 

kompostárnu,“ uzavírá Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. 
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