
STRANA     4 Aktuality NJR - DUBEN  2009

R. Havlínová: Odpadové hospodářství je 
o osobní odpovědnosti každého z nás

Dávno pryč je doba, kdy jsme si s 
odpady nedělali žádné starosti. Celo-
světově možná máme velký problém 
do budoucna, lokální problémy musí 
řešit čas od času každý. Odpadovým 
hospodářstvím města se zabývá Re-
nata Havlínová z odboru životního 
prostředí magistrátu. Zeptali jsme se 
proto na problémy města v této ob-
lasti.

Odpadů je pořád víc a víc. Čím 
to?

„Je zřejmé, že na rostoucí množství 
odpadů má vliv  zvyšující se životní 
úroveň. Pokud vyjdeme ze statisti-
ky, že každý člověk vyprodukuje za 
rok asi 250 kg odpadů, pak  na konto 
průměrné čtyřčlenné rodiny přibude 
každý rok jedna tuna odpadu. 

Díky určitým kulturním a hygie-
nickým návykům nemusíme řešit, 
co s těmi odpadky uděláme. Každý 
máme svou popelnici, kam odpadky 
odkládáme a považujeme za samo-
zřejmé,  že jednou týdně přijede au-
to  svozové společnosti, které je od-
veze někam mimo náš dohled.“ 

Tuna odpadu takového materi-
álu, jako je papír, obaly, igelitky 
a PET lahve – to asi zabere pěkný 
prostor…

„Zkusme si ale představit, že by 
svozové společnosti neexistovaly a 
svět by se sestával ze samých  čtyř-
členných rodin, které by měly k dis-
pozici  určitý vymezený prostor, na 
němž by hospodařily.  

Ve chvíli, kdy by počet odpadků, 
které daná rodina vyprodukovala, 
převýšil určitou hranici, zákonitě by 
přišla otázka: kam s nimi? 

Skládkování se této rodině neo-
svědčilo, neboť nejen že jí ubírá ži-
votní prostor, nepůsobí esteticky a 
zapáchá, ale zároveň poškozuje půdu 
a kontaminuje vodu.“

Spálit?
„Může se pokusit tu hromadu spá-

lit, ale zjistí, že vzduch se stává ne-
dýchatelným. A pak přijde někdo, 
kdo si uvědomí, že máme omezené 
množství přírodních zdrojů a pokusí 
se z té nevábné hromady něco znovu 
použít. 

Možná, že jednou dospějeme 
všichni k poznání, že nejlepší je žít 
tak, abychom produkovali co nejmé-
ně odpadů a to ještě takových, které 
nebudou zatěžovat životní prostředí 
a které budeme umět znovu použít.“

Taková je asi fi lozofi e odpadové-
ho hospodářství?

„Ano.  Na prvním místě hierarchie 
nakládání s odpady je předcházení 
jejich vzniku a pak jejich materiálo-
vé využívání. Na základě zkušenos-
ti s narůstající produkcí odpadů se 
znovu začíná uvažovat také o jejich 
energetickém využití. Ukládat odpad 
na skládky je až posledním možným 
řešením.  

Málokdo ví, že tato hierarchie na-
kládání s odpadem je zakotvena ta-
ké legislativně. Zákon o odpadech v 
tomto směru hovoří jasně.“

Prosím konkrétně…
„Každý je při své činnosti povinen 

předcházet vzniku odpadů, omezo-
vat jeho množství a přednostně jej 
využívat. Ty odpady, u nichž se ne-
najde způsob, jak je využít, musí být 
odstraněny způsobem, který neohro-
žuje lidské zdraví ani přírodu. To mi-
mo jiné znamená, že třídit odpad je 
povinností každého občana.“

Ale vyplácí se to fi nančně?
„V souvislosti s krizí na trhu se se 

separovaným odpadem nabízí otáz-
ka, jestli se vyplatí ještě třídit. Do-
mnívám se, že z  hlediska životního 
prostředí určitě. Podle expertů po-

stihuje pokles cen spojený s pokle-
sem zájmu o druhotné suroviny svět 
pravidelně jednou za čtyři až šest let. 
Obvykle tento stav trvá půl roku až 
rok a potom se trh vrátí do původní-
ho stavu. 

Bohužel současný výkyv cen je 
mnohem větší a tak i návrat k pů-
vodnímu stavu může trvat déle. Ješ-
tě před rokem se plasty i papír vyku-
povaly jako cenná surovina, dnes za 
jejich odevzdání musí město platit. I 
přes tento negativní ekonomický do-
pad se ale vedení města rozhodlo, že 
fungující systém separace fi nančně 
podpoří.“  

Připomeňte, co v Jihlavě třídí-
me?

„Hlavní složky, které v Jihlavě sepa-
rujeme, jsou všeobecně známé: pa-
pír, plast, nápojové kartony a sklo. 

Další komoditou, u které je zaruče-
no ekologické zpracování a využití, 
je elektrozařízení. Zde je zajištěn sys-
tém  zpětného odběru. Nová elektro-
zařízení  jsou označena symbolem 
přeškrtnuté popelnice, což znamená, 
že nesmí být umístěna do kontejneru 
na směsný odpad, ale do místa zpět-
ného odběru. Toto označení může 
být umístěno také na obalu, návodu 
k použití nebo na záručním listu. 

Totéž platí pro elektrozařízení vy-
robená před rokem 2005. I když 
symbol chybí, neznamená to, že mo-

hou skončit v příkopu u silnice nebo 
v lese. I jejich místo je na sběrném 
dvoře nebo u koncových prodejců. 
Ve většině prodejen však může zá-
kazník odevzdat pouze tolik vyslou-
žilých elektrozařízení, kolik nových 
tam zakoupí. Důležité je vědět, že 
předání elektrozařízení je na všech 
místech zpětného odběru bezplat-
né.“ 

Co hrozí tomu, kdo vozí odpad 
do lesa nebo zakládá černé sklád-
ky jiným způsobem?

„V tomto případě se fyzická osoba 
dopouští přestupku na úseku ochra-
ny životního prostředí a hrozí ji po-

kuta až do výše 10 000 Kč. Pokuta až 
do výše 200 000 Kč  hrozí právnické 
osobě nebo fyzické osobě, která je 
podnikatelem a která znečistí veřej-
né prostranství nebo odloží věc mi-
mo vyhrazené místo.“

Je asi otázkou, zda taková poku-
ta postačuje, ale to tady nevyřeší-
me…

„Lidé, kteří se chtějí zbavit napří-
klad nefunkčních mikrovlnek, tele-
vizí a ledniček, ale i starého nábyt-
ku nebo textilu,  mají hned několik 
možností. Nejen vysloužilá elektro-
zařízení, ale i objemný  a nebezpečný 
odpad, kovy a odpad z údržby zeleně 
mohou občané zdarma odevzdat ve 
sběrném dvoře, popřípadě přímo na 
skládce v Henčově nebo v rámci mo-
bilního svozu.“ 

Přesto tento odpad často končí 
vedle kontejnerů…

„Lidé zřejmě v dobré víře odloží 
vysloužilou postel, matrace nebo ná-
bytek do kontejnerového stání a oče-
kávají, že tento objemný odpad bu-
de při pravidelném vývozu odvezen. 
Neuvědomují si ovšem, že se tímto 
jednáním stávají také oni zakladateli 
černých skládek. Neboť podle vyhláš-
ky města lze odpad ukládat pouze na 
místa k tomu určená. A to kontejne-
rová stání nejsou. 

Náklady na odstranění černých 

skládek z kontejnerových stání činily 
v uplynulém roce 341 000 Kč. A prv-
ní čtvrtletí roku 2009 dává tušit, že 
se situace bude opakovat, neboť od 
počátku roku jsme objednali úklid již 
190 černých skládek velkoobjemo-
vých odpadů z kontejnerových stání.“

Jak jsou využívány občany mobil-
ní svozy?

„Zejména mobilní svozy se staly 
službou občany velmi využívanou. V 
loňském roce bylo při mobilním svo-
zu sebráno 570 tun odpadu a celkové 
náklady na tyto svozy činili 1,3 mili-
ónu korun.  

V uplynulých letech radnice orga-
nizovala pro občany Jihlavy  mobilní 
svozy odpadů dvakrát do roka, letos 
ale zřejmě proběhne pouze svoz jar-
ní. Důvodem je nepříznivý ekono-
mický vývoj a s ním související potře-
ba úspor. Proto bychom rádi vyzvali 
občany, aby využili jarních termínů. 
Tento úsporný režim se nedotkne 
sběrných dvorů, kam je možné od-
kládat odpady bezúplatně po celý 
rok.“

Jak je to s fi nancováním odpado-
vého hospodářství? Pokryje míst-
ní poplatek náklady, které musí 
město vynaložit v souvislosti s od-
straňováním odpadů?

„Výše místního poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů se pro 
rok 2009 nemění. Sazba poplatku 
činí  500 Kč na osobu a kalendářní 
rok. Jedná se o maximální výši, kte-
rou může město od občanů vybírat, 
skutečné náklady připadající na po-
platníka jsou však ještě o 200 Kč vyš-
ší, neboť na nakládání s komunálními 
odpady bylo v loňském roce vynalo-
ženo více než 36 milionů.“

Jak tedy hospodařit s odpady, 
abychom ušetřili?

„Každodenní zkušenost mě pře-
svědčuje o tom, že odpadové hospo-
dářství je organismus. Aby systém 
fungoval, musí fungovat všechny je-
ho části. Každá i sebemenší odchylka 
uvnitř části se může projevit dříve či 
později velmi dramaticky. 

Začíná to už u územních plánů, kte-
ré by měly zohledňovat požadavky 
odpadového hospodářství, tzn. měly 
by počítat s plochami pro umísťování 
kontejnerů jak na  směsný komunál-
ní, tak i separovaný odpad, měly by 
zohledňovat docházkovou vzdále-
nost i počty obyvatel na jedno sběrné 
hnízdo. 

Rovněž pro zajištění obslužnosti 
svozovými vozidly sehrává důležitou 
roli průjezdnost vozovky a dostup-
nost dané lokality. V tomto systému 
má však místo i každý občan. Stačí 
nezaparkovat auto před kontejnery v 
den vývozu, rozřezat krabice a sešla-
pat všechny plastové lahve před jejich 
uložením do kontejneru a důsledně 
využívat bezplatných služeb sběrné-
ho dvora. Odpadové hospodářství je 
z velké části o osobní odpovědnosti 
každého z nás. Stačí si to jen uvědo-
mit.“                                                        -lm-

RENATA HAVLÍNOVÁ z odboru životního prostředí magistrátu řeší odpadové 
hospodaření Jihlavy.                                                                              Foto: archiv NJR 


