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Jsme realitní kanceláfi zamûfiená na trh s nemovitostmi v blanenském
a boskovickém regionu, ale máme zájem spolupracovat i s klienty z jin˘ch
lokalit .  Znalost místního trhu s realitami a osobní pfiístup ke kaÏdému 
obchodnímu pfiípadu povaÏujeme za na‰e hlavní pfiednosti .  Nabízíme vám
profesionální a slu‰né jednání.  Je za námi více neÏ devût let práce v rea-
litní branÏi a na‰ím cílem je,  aby se spokojení klienti  za námi vraceli  a
doporuãovali  nás sv˘m pfiátelÛm a znám˘m. 

Rády budeme spolupracovat i s vámi.
Ing. Silvie Hyn‰tová, Lenka Oujeská Veselá
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Tento dokument jasnû ukazuje, jak˘m
smûrem se má v následujících deseti letech
nakládání s odpady v âeské republice ubí-
rat. Sleduje pfii tom evropskou odpadovou
hierarchii, podle které by se v ideálním pfií-
padû mûlo vzniku odpadu pfiedcházet.
Pokud mu pfiedcházet nelze, mûl by se v co
nejvût‰í mífie opûtovnû vyuÏívat, recyklovat
a co nejménû skládkovat. Na krajích nyní
je, aby do konce ãervna 2016 zpracovaly
vlastní plány odpadového hospodáfiství,
které budou vymezenému rámci odpovídat.

Jihomoravská koncepce plánu odpado-
vého hospodáfiství kromû zmínûn˘ch 
obecn˘ch priorit poãítá také s roz‰ífiením
brnûnského zafiízení na energetické vyuÏití
odpadu, které provozuje mûstská spoleã-

nost SAKO Brno. Ve spalovnû, která pro-
‰la v letech 2009-2010 rozsáhlou moderni-
zací, se s odpadem z ãern˘ch kontejnerÛ
nakládá jako s dÛleÏitou surovinou a vyu-
Ïívá se jako palivo pro v˘robu energie
a tepla. Zafiízení na energetické vyuÏití od-
padu roãnû zuÏitkuje témûfi 250 tisíc tun

smûsného komunálního odpadu a zajistí
tak dodávky tepla ve formû páry nebo hor-
ké vody a elektrické energie do brnûnsk˘ch
domácností. Zámûrem kraje je roz‰ífiit 
brnûnskou spalovnu o tfietí kotel, byla by
tak schopna ekologicky vyuÏívat smûsn˘

instalace tfietího kotle i s prostorovou 
rezervou pro navazující technologie, pfie-
dev‰ím systému ãi‰tûní spalin,” vysvûtlila
environmentální specialistka RNDr. Jana
Suzová. Zafiízení na energetické vyuÏití
odpadu disponuje pûtistupÀov˘m systé-

mem ãi‰tûní spalin, kter˘ zaji‰Èuje plnûní
emisních limitÛ s úãinností ãi‰tûní na úrov-
ni 99,6 %. V̆ sledkem je, Ïe z komínu 
brnûnské spalovny odchází do ovzdu‰í mé-
nû zplodin tûÏk˘ch kovÛ, neÏ kolik je moÏ-
né nad˘chat v bûÏném pracovním prostfiedí.

Brnûnská spalovna spoleãnosti SAKO
dnes umoÏÀuje ekologickou likvidaci
odpadu nejen Brnu, ale ãásteãnû i kraji
Jihomoravskému, Olomouckému a kraji
Vysoãina.

Pfied âeskou republikou dnes stojí neleh-
k˘ úkol, kter˘ pfiedstavuje nutnost zásadní
zmûny v pfiístupu k nakládání s komunálním
odpadem a pfiedev‰ím odklon od skládková-
ní do roku 2024. Bez nov˘ch zafiízení na 
energetické vyuÏívání odpadu to v‰ak nebu-
de snadné. „Obrázek si mÛÏete udûlat sami,”
fiíká fieditel spoleãnosti SAKO Ing. Jifií
Kratochvil a dodává, Ïe brnûnská spalovna 
energeticky za rok vyuÏije 248 tisíc tun 
odpadu, coÏ je mnoÏství, které by zasypalo
fotbalové hfii‰tû do v˘‰ky 126 metrÛ. Tato hro-
mada se spálením zredukuje o 90 % a navíc se
z ní vyrobí elektfiina pro 20 tisíc domácností
a teplo pro 40 tisíc domácností. Ze ‰kváry, kte-
rá zbude po energetickém vyuÏití odpadu, se
vytfiídí takové mnoÏství Ïelezn˘ch a neÏelez-
n˘ch kovÛ, ze kterého bychom vyrobili 40 ki-
lometrÛ Ïeleznice a 45 tisíc nov˘ch jízdních
kol. A to uÏ je slu‰ná bilance, co fiíkáte?  

Zdroj: SAKO Brno, a.s. 
Foto:  Archiv SAKO Brno, a.s.

komunální odpad z celé jiÏní Moravy
a ãásti okolních krajÛ.

„Tento zámûr zapadá do my‰lenky obû-
hového hospodáfiství, které se stává jednou
z hlavních priorit Evropské komise. Pfii re-
konstrukci zafiízení jsme poãítali s moÏností

Plán odpadového hospodáfiství kraje? ¤e‰ení nabízí brnûnská spalovna

Brnûnská spalovna roãnû energeticky vyuÏije témûfi ãtvrt milionu tun odpadu.

âeská republika roãnû vyprodukuje
pfiibliÏnû tfiicet milionÛ tun odpadu,
z toho více neÏ pût milionÛ tun tvofií od-
pad z na‰ich domácností. Od roku
2008 stouplo mnoÏství odpadu, kter˘
kaÏd˘ z nás roãnû odloÏil do kontejne-
ru, z bezmála tfií set kilogramÛ na sou-
ãasn˘ch pût set kilogramÛ. Je‰tû pfied
dvaceti lety konãil obsah na‰ich odpa-
dov˘ch nádob pfieváÏnû na skládkách,
dnes jiÏ vût‰ina vyspûl˘ch zemí sklád-
kování cílenû omezuje. Trendem je 
odpad recyklovat a materiálovû nebo
energeticky vyuÏívat. To je také jedním
z cílÛ Plánu odpadového hospodáfiství
âeské republiky pro období 2015-
2024, kter˘ vláda v prosinci loÀského
roku schválila.
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