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1 Shrnutí T1.5.4  
V rámci projektu CEWA má dojít k rozšíření stávající platformy – sogutwie neu (jako nové), která byla zřízena 

pro bezplatné zprostředkování opakovaně použitelných předmětů. Příležitostí pro budoucí rozšířené využití 

této platformy je spolupráce mezi dolnorakouskými trhy soogut a sběrnými středisky odpadu, která byla 

zahájena na podzim 2021 za pomoci spolkové země Dolní Rakousko. V recyklačních centrech by měly být 

vytvořeny příležitosti pro spotřebitele, aby odevzdali zboží, které je stále v dobrém stavu a k prodeji a může 

být předáno socioekonomickým podnikům, jako jsou trhy Soogut. Prostřednictvím vědecké podpory tohoto 

pilotního projektu v rámci CEWA mohly být shromážděny cenné poznatky, které podpoří expanzi soguwieneu 

platformy. 

 

1.1 Metoda  

Díky vědecké podpoře musí být v první řadě indetifikovány možné překážky v rané fázi a nalezení řešení.  

Vybrané posbírané množství byly shromážděny za účelem odhadu budoucího potenciálu a byla 

vyhodnocena kvalitativní data, která pomáhají úspěšně realizovat projekt tohoto typu jinde. Byl proveden 

následující postup: 

 

Krok 1: Pozorování a rozhovory  

V prvním kroku byly zaznamenány údaje o odebraném nebo darovaném zboží a byly provedeny rozhovory 

se zaměstnanci trhů soogut a zaměstnanci sběrných středisek. Doprovázely se sbírky na různých místech a 

vyhledávaly se diskuze se zúčastněnými. 

 

Krok 2: Detailní průzkum druhů zboží a prodejní doby  

V dalším kroku byly sbírky podrobně zdokumentovány a opatřeny označenými nálepkami, aby se v 

následujících týdnech dalo určit, které zboží se obzvlášť dobře prodalo a které by se v budoucnu již nemělo 

sbírat nebo jen v menším množství. 

Krok 3: Optimalizace a budoucnost  

Nakonec byly shrnuty zkušenosti získané v projektové oblasti a byla uvedena doporučení pro optimalizaci 

procesů. Byly představeny možnosti, jak lze platformu Sogutwieneu v budoucnu vylepšit a rozšířit na 

podporu pilotního projektu. 
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1.2 Analýza dat  

První svozy ze sběrných středisek odpadů proběhly v září 2021. Zúčastnilo se celkem 5 trhů Soogut a 

shromáždilo použité zboží z 12 recyklačních center.  

Celkem bylo převzato k dalšímu prodeji přes 9700 kg zboží. 15 až 25 % bylo následně vytříděno a 

zlikvidováno znovu v sběrných střediscích pro staré věci nebo na místě v prodejnách Soogut, protože se 

ukázalo, že zboží není v pořádku (poškození nebo znečištění) a tudíž nevhodné k dalšímu prodeji. Ukázalo 

se také, že zboží lze velmi dobře prodávat na trzích Soogut. 80 až 100 % zdokumentovaných produktů bylo 

prodáno do 50 dnů. Podle hmotnosti se nejčastěji sbíralo zboží z kategorií nádobí/příbory/sklo a dále kola  

a hračky a také knihy. Vybrané částky se v jednotlivých sběrných střediscích velmi liší a jsou silně závislé na 

okolí, motivaci zaměstnanců, sezónních výkyvech a obeznámenosti se zákazníky. 

 

Hlavní výzvy sběru pro trhy Soogut jsou:  

• Personál a vozidla, která mohou vyzvednou zboží ze sběrných středisek pro staré věi   

• Opravy a čištění zboží  

• Prodejní místo a skladovací kapacity 

• Manipulace se starými elektronickými zařízeními  

• Ceny zboží 

 

Sběrní střediska pro staré věci na druhé straně čelí následujícím výzvám:  

• Pro sběr musí být vytvořen prostor 

• Další pracovní zátěž (informace pro spotřebitele, komunikace na trhu Soogut, předběžné třídění, 

dokumentace) 

 

1.3 Výhled 

Spolupráce mezi trhy Soogut a sběrnými centry odpadu byla v průběhu projektu průběžně optimalizována. 

Největší výzvou do budoucna je vybudování sítě s různými partnery (opravy, odstraňování škodlivin atd.), 

aby bylo možné přijímat a prodávat například i stará elektronická zařízení, která jsou v současnosti 

vyloučena ze sběru. Rovněž by bylo důležité standardizovat sběr dat ve všech soogut- trzích a sběrných 

střediscích pro staré věci. Aby bylo možné dát ještě více produktům šanci na druhý život, je důležité zvýšit 

povědomí o projektu, najít ještě více míst pro sběrné střediska a trhů soogut.  

V budoucnu by produkty mohly být ideálně nabízeny také prostřednictvím stávajících webových platforem, 

jako je sogutwieneu.at nebo widado.com. V průběhu projektu se ukázalo, že zejména větší nábytek 

nemohou prodejny soogut akceptovat, ale některé produkty (speciální služby, sběratelské předměty atd.) 

jsou v prodejnách nabízeny hluboko pod tržní hodnotou. Kromě toho sběrné střediska v pravidelných 

intervalech dostávají také neobvyklé zboží (např. paletu dlaždic, trubky, barvy atd.), které není vhodné pro 

prodej na trzích Soogut, ale lze je uložit prostřednictvím těchto webových platforem. 

V budoucnu mohou podobné projekty významně přispět k oběhovému hospodářství.  
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1.4 Aktivity Svazku obcí pro komunální služby 

 

Svazek obcí pro komunální služby vytvořil na základě zkušeností s platformou sogutwieneu v AT nový 

software a webovou aplikaci pro registraci předmětů a odpadu. K optimalizaci této platformy byly využity 

zkušenosti projektových partnerů z obou stran hranice. Softwarová platforma slouží jako pilotní experiment, 

aby se zabránilo plýtvání a zahájilo se opětovné použití. Předměty a odpady jsou analyzovány s ohledem 

na jejich vhodnost pro další použití (opětovné použití). 

 

Informace o novém evidenčním systému a provozu Centra věcí pro druhou šanci jsou dostupné na 

webových stránkách: 

 

https://nemec11.wixsite.com/sokps 
 

https://centrum.esko-t.cz/ 

 

https://nemec11.wixsite.com/sokps
https://centrum.esko-t.cz/

