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Unikátní třídící linka 

Diakonie Broumov, s.d. zpracuje za rok cca 6 tisíc tun oděvů, a to při cca stovce zaměstnanců. 
Svědčí to o vysoké produktivitě práce a efektivním využití moderních technologií, jakou je 
právě nová karuselová třídící linka, kterou Diakonie Broumov vyvinula a má ji chráněnou 
užitným vzorem. 

U této linky oděvy obíhají v kruhu až do úplného vytřídění. Mimoto jsou vhozy pro jednotlivé 
sorty umístěny bezprostředně nad unášecím pásem, takže obsluha jen stojí na místě a oděvy 
hází do vhozů. Nemusí se nikam přemísťovat, neztrácí čas zbytečnými činnostmi. 

Zvýší se tak množství textilního materiálu, který je roztříděn a druhotně využit místo toho, aby 
byl rovnou odvezen na skládku nebo do spalovny. Zároveň se naplňuje cíl projektu, 
podpořeného z Operačního programu životního prostředí, zvýšení materiálního využití 
odpadů. 

Na lince se použité oděvy třídí na použitelné - nositelné, které putují k potřebným rodinám a 
jednotlivcům jako materiální pomoc, dále do obchůdků, kde si tak mohou sociálně slabší lidé 
koupit kvalitní oblečení velmi levně. Dále se textil třídí na nositelný, ale již nemódní, který je 
posílán do zemí třetího světa, kde jde hlavně o to, aby oděvy nebyly poškozené a nekončily 
jako odpad na skládkách. Další část textilu, který již nelze použít jako oděvy, se dá uplatnit ve 
zpracovatelském průmyslu. 

Oproti předchozímu roku jsme schopni zpracovat o 1200 tun použitelného textilu více, proto 
si Vás dovolujeme požádat o uspořádání sbírek použitelného textilu a jiných věcí do 
domácnosti. Díky Vaší podpoře neskončí ročně stovky tun oděvů na skládkách. 

Mimo organizování sbírky použitého šatstva nás také můžete podpořit jakýmkoliv finančním 
darem v rámci vyhlášené veřejné finanční sbírky na čísle účtu: 50016-1302698349/0800. 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! 

TÝM DIAKONIE BROUMOV 

  

Linku můžete také vidět v akci na YouTube (V rámci Dne otevřených dveří u nás natáčelo 
Ministerstvo pro místní rozvoj video o tom, jak dotace pomáhají. Podívejte se od 57 minuty).  

mailto:diakonie@diakoniebroumov.org
https://www.youtube.com/watch?v=BqYm-g8MYEg
https://www.youtube.com/watch?v=BqYm-g8MYEg


 

 

 

 

 

 


