
 

 

Prodej kompostérů 

Od února  roku 2014 mohou občané města Brna kupovat dotované kompostéry. K 31.8.2015 

bylo prodáno 455 ks kompostérů K400 v ceně 790 Kč/ks a 30 ks kompostérů 

THERMOKING 900. 

Úspěšný projekt dotovaných kompostérů pro brněnské domácnosti pokračuje. Zájem občanů 

zejména o větší kompostéry typu 900 litrů  byl v minulých letech značný. Proto rada města 

schválila v úterý 18. srpna 2015 nákup dalších kompostérů typu Thermo-Star. Tentokráte se 

jedná o objem 1000 litrů v počtu 200 kusů. Cena jednoho kompostéru je 2350 Kč, ale 

vzhledem k tomu, že město tento způsob snižování organického odpadu podporuje, bude 

prodejní cena pro občany poloviční, tedy 1170,- Kč. K prodeji je tedy v současné době 45 ks 

kompostérů K400 objemu 400 litrů a 200 ks kompostérů Thermo-Star objemu 1000 litrů. 

Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště v Brně, musí to být fyzická osoba starší 

osmnácti  let, kompostér musí být umístěn  v Brně a žadatel musí absolvovat školení 

o kompostování. Školení o kompostování a prodej kompostérů se konají ve stanovených 

termínech, a to vždy od 18.00 hodin v ENVIcentru brněnské spalovny, Jedovnická 2, Brno. 

Prodej kompostérů je realizován následně po školení. Před spalovnou je možnost parkování 

osobních vozidel. Žádat lze prostřednictvím webového formuláře (www.miniwaste.cz), nebo 

telefonicky prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna na čísle 

542 174 552.  

Kompostování přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje se totiž množství sváženého 

komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. To se může využít na zahradě 

nebo i do květináčů. V konečném důsledku napomáhá kompostování i ke snižování emisí 

skleníkových plynů, protože při procesu dochází k ukládání vázaného uhlíku do půdy.  

 

                                    

kompostér K400 - objem 400 litrů                            kompostér Thermo-Star – objem 1000 litrů 

výška 82 cm                                                              výška 103 cm 

rozměry základny 82x82 cm                                     průměr základny 103 cm 

barva zelená                                                               barva zelená 

hmotnost 12,5 kg                                                       hmotnost 21 kg 
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