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Brňané budou mít v létě teplou vodu díky odpadu.   

Brněnská spalovna po celý rok spalováním odpadu vyrábí teplo a elektřinu. Navíc v létě, kdy mají 

brněnské Teplárny odstávku, se stává základním zdrojem tepla pro Brno. Pro nás Brňany to znamená, 

že když se doma v létě třeba sprchujeme, tak teplá voda je ohřívána energií z odpadu. Samozřejmě 

musíme být napojeni na centrální systém zásobování teplem, do kterého spalovna dodává horkou 

vodu. Výkonná parní turbína spalovny vyrábí elektrickou energii a dodává ji do rozvodné elektrické 

sítě. A tak si odpadem i svítíme. 

Jen tři města v České republice 

umí využívat energii z odpadu, 

kromě Brna je to Liberec a 

Praha. I zde fungují zařízení na 

energetické využívání odpadu, 

jak se přesně spalovnám říká. 

Odpad ve spalovně po zapálení 

hoří sám bez dalšího 
přídavného paliva a spalování 
je regulováno přívodem 
vzduchu. 

Brněnská spalovna za rok 

využije energii z 240 tisíc tun 

odpadu, takové množství 

odpadu by zaplnilo brněnské 

náměstí Svobody do až výšky 

Petrova. Z tohoto odpadu vyrobí tolik energie, kterou bychom jinak museli jinak získat ze 45 tisíc tun 

černého uhlí, což je plně naložený nákladní vlak dlouhý 30 km. Ze škváry, která po spálení zbyde, je 

ještě vytříděno železo a hliník.  

Výsledkem fungování spalovny, tedy zařízení na energetické využívání odpadu, je snížení množství 

odpadu ukládaného na skládku, využití energie z odpadu, tzn. výroba páry, horké vody a elektřiny a 

tím šetření neobnovitelných zdrojů.   

Většina obcí a měst v České republice směsný komunální odpad ukládá na skládky. Brno tento odpad 

využívá k výrobě tepla a elektřiny.   

Na exkurzi do spalovny a do dotřiďovací linky je možné se objednat po celý rok. ENVIcentrum nabízí 

prohlídky pro skupiny od 10 zájemců. Více informací na www.sako.cz/envicentrum nebo volejte tel. 

548 138 212 či pište na envicentrum@sako.cz. 

 

 

 



Ve spalovně to žilo. 

Na to co se v Brně s odpadem děje, se přišly v neděli 9. června podívat cca dva tisíce návštěvníků do 

areálu společnosti SAKO Brno, a.s. v Líšni na den otevřených dveří. 

Dospělí i děti zde našli informace i zábavu o odpadu a s odpadem. Objednaní prošli s průvodci 

provozem, mohli nahlédnout i do ohně ve spalovací komoře. Bohatý program nabídl hry a soutěže 

pro děti, recyhrátky - tvořivé dílny, kde se vyráběly třeba kouzelné brýle z PET lahví.  

Po celý den zněla areálem hudba skupiny SAKOband složená ze zaměstnanců společnosti SAKO. 

Popelnice a různý odpad pak dokázali při svých vystoupeních ladně rozezvučet konzervatoristé Brno. 

K vidění i ke koupi byly recyvýrobky: tašky ušité z prošlých bannerů, košíčky pletené z papíru tašky 

a další. U vstupu vítala návštěvníky Tetračena, kráva z tetrapaků a posadit jste se mohli na pohovku 

z knih a obdivovat PET útes vyrobený dětmi ze ZŠ Čejkovická. 

Lákadlem byla popelářská auta různých velikostí. Svůj um předvedli a síly změřili řidiči a popeláři 

4 svozových firem na Velké ceně SAKO. Vítězství si odnesla osádka ze společnosti van Gansewinkel, 

SAKO obsadilo druhé místo a třetí v pořadí skončila osádka ze společnosti SITA CZ. 

Svou soukromou sbírku 35 popelářských autíček tu představil i 3 letý Vojtíšek Veselý. 

Počet a zájem návštěvníků o téma odpadů byl pro zaměstnance SAKA odměnou za jejich snahu 

ukázat, že s odpadem se lze i bavit.  
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