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rozšíření skládky
rozšíření kompostárny
vybudování překladiště odpadů
rozšíření sítě sběrných míst
rozšíření separačních míst
modernizace a rozšíření dotřiďovací linky
osvěta v oblasti předcházení vzniku odpadů
poradenství ve smyslu dalšího využívání odpadů
modernizace a aktualizace svazkového informačního systému
informování a přesvědčování občanů, aby se chovali vstřícně k životnímu 
prostředí a plnili požadavky platné legislativy

Bilance dosavadních investic
1993 – výstavba skládky 52 mil. Kč
1996 – založení dceřiné společnosti ESKO-T 4 mil. Kč
2000 – výstavba sítě 12 sběrných dvorů 16,5 mil. Kč
2003 – výstavba dotřiďovací linky 20 mil. Kč
2004 – 2015 rekultivace 1. a 7. sekce skládky 58,6 mil. Kč
2004 – výstavba zařízení na využívání skládkového plynu 16,8 mil. Kč
2004 – 2016 rozšiřování sítě stanovišť na tříděný odpad 12,2 mil. Kč
2009 – modernizace 6 a výstavba 3 nových sběrných dvorů 21,6 mil. Kč
2011 – výstavba 8. sekce skládky 24,5 mil. Kč
2015 – výstavba kompostárny a třídění komunálních odpadů 42,5 mil. Kč
Celkem 268,7 mil. Kč bez jakékoliv spoluúčasti členských obcí

Svazek obcí společně se svou dceřinou společností ESKO-T v letech 
1992 – 2016 podpořil tyto aktivity:
Zdravotnické a sociální služby 1,253.000 Kč
Aktivity spojené s osvětou a vzděláváním 717.000 Kč
Kulturní a sportovní akce v členských obcích 173.000 Kč
Zájmové a sportovní spolky 124.000 Kč
Celkem 2.267.000 Kč

926.089 t = 1.204.957 m3

Jen pro představu: pokud by v Třebíči na Karlově náměstí (délka 360 m, 
šířka 65 m)   vyrostla  skládka o výšce 51,5 m, tak výsledek je srovnatelný – 
1 205 100 m3.

Z hlediska struktury odpadu tvoří skládku:
Komunální odpad 68 %
Ostatní odpady 10 %
Inertní odpady na technické zabezpečení skládky 22 %

Bilance sběrných dvorů od roku 2001:
Počet návštěv: 1,011.774
Množství odpadů: 130.863 tun

69.969 tun je celkové množství, které prošlo recyklačním procesem na 
třídicí lince:
Papír 35.804 tun – 501.256 stromů – 23.392 hektarů lesa
Plast 21.325 tun – 1.706 tun Ropy – 1.365.000 litrů ropy
Sklo 12.840 tun – 46.133,3 kg CO2

V období 2004 – 2016:
Vyčerpáno 9.474.331 m3 skládkového plynu
Vyrobeno 12.061.069 kWh elektrické energie
Pro představu toto množství odpovídá roční spotřebě elektrické energie 
2.741 domácností

V období 2004–2016:
Informačním centrem prošlo 22.506 návštěvníků, většinou z mateřských, 
základních a středních škol
Třídicí linku a skládku TKO Petrůvky doposud navštívilo 648 exkurzí.

Spalovnu v Jihlavě či ve Žďáře 
nepotřebujeme, říká předseda 
Svazku obcí Esko-T. Vladimír 
Měrka.

 Antonín Zvěřina

Svazek obcí pro komunální odpad 
Esko-T. se sídlem v Třebíči pat-
ří k nejstarším v České republice. Je 
jediný i v rámci velikosti. Letos spo-
lek slaví pětadvacáté výročí založení 
a uplyne 20 let od založení dceřiné 
společnosti Esko-T. 

Má tolik úspěchů, se na její činnost 
jezdí dívat zájemci z celé republiky. 
Svazek se zabývá tříděním, skladová-
ním a svozem odpadů nejen na Tře-
bíčsku, ale také na části okresu Jihla-
va. Předseda Svazku Vladimír Měrka 
upozornil, že letošní rok je zlomový. 

Nová sekce na skládce v Petrův-
kách nedaleko Třebíče již bude 
sloužit pouze pro nespalitelný 
odpad. „Máme v plánu také v letoš-
ním roce po členských obcích rozmístit 
kontejnery na kovový odpad,“ pozna-
menal Měrka. Pomoci by měla dota-
ce ze Státního fondu životního pro-
středí. 

Pomáhají potřebným
Svazek obcí se také snaží pomo-

ci potřebným. Proto na letošní valné 
hromadě v Hrotovicích zástupci pře-
dali Oblastní charitě Třebíč, jejímu 
řediteli Petru Jaškovi, šek na více než 
58 tisíc korun. Stejnou částku obdržela 
třebíčská nemocnice. 

Měrka naznačil, že Svazek za 25 let 
své činnosti vytvořil hodnotu díla 
zhruba za 250 milionů korun. „Svazek 
obcí dostává příspěvek pět korun na jed-
noho obyvatele. Tyto peníze, plynoucí ze 
svozového zisku, slouží na běžný provoz,“ 
uvedl Měrka.

Zbytek peněz tvoří poplatek za 
skládkování, to je 1070 korun za tunu 
odpadu bez DPH. Veškerý zisk včetně 
dotací Svazek věnuje na svůj rozvoj.

„Mnoho lidí si myslí, že jsme komerč-
ní organizace. Žádný náš zisk se neroz-
děluje,“ zdůraznil Měrka. Upozor-
nil, že Svazek je již nyní připravený 
za nepatrných investic na spalování 
odpadů v Brně. 

„Musím říct, že my spalovnu v Jihla-
vě či ve Žďáře nad Sázavou nepotře-
bujeme,“ podotkl Měrka. Kapacita 
brněnské spalovny je zcela dostateč-
ná pro celou Vysočinu. Jedno z deví-
ti překladišť se plánuje i na skládce 
v Petrůvkách. 

„Máme zpracované takové poklady, 
které můžeme nabídnout celé Vysoči-
ně,“ nastínil Měrka. Netajil, že tří-
dění mezi obyvateli stále neprobí-
há v dostatečné míře. V popelnicích 
končí až 70 procent odpadu, který se 
dá ještě vytřídit. 

Svornost obcí
Předsedu Měrku těší svornost 

všech obcí sdružených ve Svazku. 

MÍSTOSTAROSTKA  Třebíče Marie Černá předává řediteli Oblastní charity 
Třebíč peněžní dar, s mikrofonem předseda Svazku obcí a starosta Náměště Vla-
dimír Měrka, stojící ředitel ESKO-T. Pavel Gregor a sedící poslanec za KSČM 
Josef Zahradníček. Foto: Josef Prodělal 

Svazek obcí je na spalování připravený

Upozornil na tolerantnost, protože 
některé obce nesváží svozová fi rma 
ESKO-T. 

V Moravských Budějovicích odpad 
svážejí Technické služby a na jiných 
místech konkurenční fi rmy. „I z toho 
důvodu se snažíme přesvědčit členy, 
že naše organizace má smysl,“ sdělil 
Měrka. 

Místopředsedkyně Svazku Marie 
Černá zavzpomínala na začátky. 
Poděkovala tehdejšímu vedení obce 
Petrůvek, které si uvědomilo, že 
skládka může být pro obec velkým 
přínosem. 

Velice složité bylo jednání s maji-
teli pozemků, kteří je dostali zpát-
ky v restituci. „Jednali jsme s patnácti 
vlastníky, některé pozemky měli vlast-
níků několik z různých koutů republi-

ky,“ vzpomínala Černá. 
Dnes si obyvatelé uvědomují, že je 

skládka pro obec i velkým fi nančním 
přínosem. Na rekultivovaných čás-
tech skládky se dnes pasou ovce či 
kozy.

Sběrné dvory 
Místostarosta Studence a poslanec 

parlamentu za KSČM Josef Zahrad-
níčekzdůraznil vznik sběrných dvorů 
i v menších sídlech, které také zlep-
šují možnosti třídění odpadů. 

„Myslím si, že Třebíčsko, a města 
či obce mimo okres, se vydala správ-
ným směrem, ostatní v celé republice 
jim mohou jenom závidět,“ naznačil 
Zahradníček.   

Ředitel ESKO-T. Pavel Gregor 
poukázal na další investice, zejmé-
na rozšíření kompostárny v rám-
ci skládky Petrůvky. Další investi-
cí bude zmiňovaná devátá sekce 
skládky. Po rozšíření volá i třídící 
linka v Třebíči. Souhlasil s Měrkou, 
že budoucnost je v dalším třídění 
odpadů. Proto ESKO-T. zavede lepší 
informovanost například přes maji-
tele takzvaných chytrých telefonů. 
„Tím samozřejmě cílíme hlavně mladší 
generaci,“ přemítal Gregor. Zajímavé 
informace začnou proudit i do jed-
notlivých obcí, kde se vedení dozví, 
jak si na tom obec v souvislosti s tří-
děním odpadů stojí v rámci svazku, 
v rámci kraje i celé republiky. 

„To nám pomůže projednat s jednot-
livou obcí, jak třídění zlepšit,“ uve-
dl Gregor. Chápe, že takové kroky 
nebudou vidět, ale významně pomo-
hou obcím, jak s tříděním dál. 

Svazek má výhodu oproti akciov-
ce, že hospodaří jako obec a má vět-
ší šanci získat dotaci. To akciovky 
nemají.

Celkové množství odpadů uložených v období 1994 – 2016:

Vize dalšího rozvoje na období do roku 2024. 
Odhadované výše investic se pohybují kolem 50 mil. Kč.


