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I když v ní končí odpad z ce-
lého města a  práce tam není 
rozhodně jednoduchá, má br-
něnská spalovna, nacházející se 
v Jedovnické ulici, své jedineč-
né industriální kouzlo. Právě to 
chce vedení společnosti Sako 
Brno představit veřejnosti v so-
botu 21. září, kdy se uskuteční 
Noc otevřených dveří. 

Pro příchozí je kromě pro-
hlídky spalovny připravena 
světelná show. Tématem celého 
programu je vysvětlit, jak se 
v Brně zpracovává odpad. Kro-
mě bohatého doprovodného 
programu pro děti i dospělé se 
budou každou hodinu konat ko-
mentované prohlídky provozu. 
Speciálním překvapením je, 
a to nejen pro nejmenší, Příběh 
starého kotle v  běžně nepří-
stupných prostorách spalovny, 
kde kdysi tento kotel stál.

Na pódiu se vystřídá hned 
několik účinkujících. Návštěv-
níci se mohou těšit na jedineč-
nou světelnou UV show, něko-
lik módních přehlídek, prezen-
taci hasičských zásahů a  na 
mnoho zajímavých rozhovorů. 
Samozřejmě nebude chybět ani 
prezentace popelářských vozů. 
Mnohým klukům a  mužům se 
tak splní jejich sen. Budou si je 
moci detailně prohlédnout, vy-

fotografovat se na stupátku, 
a dokonce se budou moci v po-
pelářském autě i povozit. 

Ve výměnném obchodu si 
zájemci vymění oblečení, které 
už nenosí, za něco zajímavější-
ho. V bazárku si bude možné za 
symbolickou desetikorunu po-
řídit úplné poklady. Jde o věci, 

které jsou plně funkční, a místo 
aby skončily na skládce, najdou 
nové využití. Na vlastní kůži si 
může každý vyzkoušet svážení 
a  třídění odpadu v ulicích ma-
kety malého městečka.

„Touto akcí bychom chtěli li-
dem ukázat, jak se u nás v Brně 
odpady smysluplně využívají, 

ať už materiálově,  nebo energe-
ticky. Těší mě, že lidé nejsou 
lhostejní a chovají se ke svému 
okolí odpovědně a ohleduplně, 
což ukazují jak pozitivní statis-
tiky v  oblasti třídění odpadů, 
tak i  zájem o  naše akce,“ řekl 
předseda představenstva fi rmy 
Sako Filip Leder. (vtk)

Brněnská spalovna zve na noční show
Brněnské bienále grafi ckého 

designu, na němž se od roku 
1963 prezentují přední světoví 
designéři, se příští rok neusku-
teční. 

Organizátor akce, Moravská 
galerie v  Brně, musel tradiční 
uměleckou přehlídku odložit 
kvůli nedostatku fi nancí a také 
rekonstrukci budovy Umělec-
koprůmyslového muzea, které 
je jinak hlavním dějištěm mezi-
národního bienále. 

Příští ročník se tak odsouvá 
až na květen 2022. „Pořádání 
přehlídky grafi ckého designu 
ob rok bude nadále možné pou-
ze při zásadním navýšení fi -
nančních prostředků ze strany 

ministerstva kultury,“ sdělil ře-
ditel Moravské galerie Jan Pre-
ss, podle něhož se v  případě 
nenavýšení částky bude akce 
zřejmě konat jen jednou za čty-
ři roky namísto dvou. 

Brněnská galerie chystá vý-
padek významné umělecké 
události vynahradit návštěvní-
kům alespoň novými tematic-
kými expozicemi. 

„Na jaro 2020 připravuje 
Moravská galerie výstavu věno-
vanou zakladateli bienále gra-
fi ckého designu, malíři a grafi -
kovi Janu Rajlichovi st., který 
bude mít 10. dubna sté výročí 
narození,“ uvedla mluvčí gale-
rie M ichaela Paučo.  (MIŠ)

Galerie ruší kvůli 
fi nancím bienále 

I  takto může vypadat brněnská spalovna. Při Nocích otevřených dveří se v ní pravidelně koná 
oblíbená světelná show.
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Odměnou za komplikace, 
které si vyžádaly stavební prá-
ce, je pro obyvatele Vančurovy 
ulice v  Hodoníně větší počet 
parkovacích míst. Po rekon-
strukci mají lidé k  dispozici 
proměněnou městskou část. 

„Původní parkoviště po pra-
vé straně vozovky s třiadvaceti 
kolmými místy se rozšířilo pro 
parkování dvaatřiceti automo-
bilů včetně tří míst pro osoby 
se ztíženou pohyblivostí. Na 
stejné straně vzniklo místo pro 
kontejnery s  komunálním od-
padem. Druhá strana vozovky 
pak nabízí obyvatelům sedm-
náct podélných parkovacích 
míst,“ řekl mluvčí města Josef 
Horníček.  

Změny v ulici nezasáhly jen 
komunikaci. Novou podobu má 
prostor za bytovými domy. Na 

rekonstrukci vodovodního řa-
du, při které vzalo za své staré 
asfaltové hřiště, navázalo vy-
dláždění nových chodníků 
a  prostor pro nový trávník 
protínají mlatové chodníky 
s dvěma odpočinkovými místy 
s lavičkami. Samozřejmostí by-
lo v rámci akce zřízení nového 
osvětlení využívajícího moder-
ní úsporné technologie.

Dokončení rekonstrukce uza-
vřelo práce, které vypukly letos 
v dubnu. Město na úpravy pro-
investovalo zhruba 16,2 milio-
nu korun. Kromě povrchu nové 
vozovky a  dlážděných chodní-
ků mají obyvatelé k  dispozici 
také větší počet parkovacích 
míst pro své automobily. Novou 
parkovou podobu dostal i  pro-
stor za obytnými domy přiléha-
jící k mateřské škole. (miv)

Ve Vančurově žijí v novém

Prostor pro nový trávník protínají mlatové chodníky s  dvěma 
odpočinkovými místy s lavičkami. 
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Vladimír Klepáč

Bezmála polovina plochy 
Česka, tedy 35 000 kilometrů 
čtverečních, byla v  Mongolsku 
odlesněna od roku 2000 vlivem 
těžby dřeva, intenzivní pastvy 
a  také požárů. Přesto značnou 
část území tohoto státu tvoří 
i  lesy. Jejich úbytek je stejným 
problémem jako odlesňová-
ní  Brazílie, jen se o  tom tolik 
nehovoří. Situaci se snaží změ-
nit vědci z brněnské Mendelovy 
univerzity.

„Lesnictví je v  Mongolsku 
naprosto opomíjené. Tamní ve-
řejnost si význam lesa vůbec 
neuvědomuje, nebo dokonce 
lesní porost vnímá negativně. 
V oboru je nedostatek expertů, 
kteří by o les zodpovědně pečo-
vali,“ uvedl vedoucí týmu br-
něnských lesníků Jan Šebesta.

Lesy zaujímají sice jen asi 
sedm procent z celkové rozlohy 
země, mají ale přímý vliv na do-
stupnost a  kvalitu vody, zabra-
ňují erozi, degradaci věčně zmr-
zlé půdy a  poskytují řadu dal-
ších ekosystémových služeb, 
které jsou v tamním jedinečném 
klimatu nenahraditelné a  ne-
zbytné pro život.

Oněch sedm procent lesní pů-
dy ale zaujímá stejnou plochu, 
jakou mají dohromady lesy Čes-
ka, Slovenska, Polska a Maďar-
ska.  „Veškeré lesy jsou státní 
a  o  jejich správu se starají ná-
jemci, kteří jsou ale pastevci ne-
bo zemědělci a  berou les spíše 
jako přítěž. Les je tak v  Mon-

golsku pod extrémním tlakem, 
o  hospodaření se téměř nikdo 
nestará,“ vysvětlil Šebesta.

Školí mladé lesníky
Vědci už za podpory České 

rozvojové agentury vytvořili 
projekt s ukázkami dlouhodobě 
udržitelného lesního hospodaře-
ní, navrhli jeho budoucí fungo-
vání založené na přírodních 
podmínkách, založili v  Mon-
golsku lesní školku a  semenný 
sad. Jejich základnou je druž-
stvo Domogt, kde odborníci 
z Česka školí studenty a ukazují 

jim příklady dobrého hospoda-
ření.

„Lesní požáry jsou fenomé-
nem, který je aktuální na Sibiři, 
v Mongolsku nebo v Amazonii. 
Požáry vznikají právě špatnou 
správou lesů, jejich drancová-
ním, které degraduje stále zmr-
zlou půdu a  snižuje dostupnost 
a kvalitu vody. Naprostá většina 
lesních požárů je způsobena lid-
skou činností, ať již jsou příči-
nou kuřáci, pikniky, střelba, ne-
bo stroje,“ uvedl Šebesta, podle 
kterého lesnictví v  Mongolsku 
studují zatím jen jednotlivci.

Právě to se snaží česká věda 
změnit. Pro mongolské studenty 
vedou lesnicko-krajinářské kur-
zy. Společně s  akademickými 
pracovníky a  studenty založili 
výzkumné plochy, na kterých 
sledují vliv pastvy na přirozené 
zmlazení a  vitalitu lesa. Mon-
golští studenti byli seznámeni 
s  moderními technologiemi 
a postupy při inventarizaci lesa 
a na výzkumných plochách bu-
dou v příštích letech pracovat na 
svých vědeckých úkolech. Sedm 
z  nich přijede v  zimě studovat 
na lesnickou fakultu brněnské 
Mendelovy univerzity ochranu 
lesa a péči o něj.

Naši vědci zachraňují mongolské lesy

Výuka mongolských studentů v lesní školce, kterou tam založili vědci z Brna. Přednášku vede 
Jan Šebesta z Mendelovy univerzity.
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Pro mongolské 
studenty vedou 
vědci z brněnské 
univerzity lesnicko-
krajinářské kurzy 


