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Kraj Vysočina a město Jihlava 
řeší, jak nakládat s odpady v kra-
ji a městě. K této problematice je 
zřízen projekt ISNOV, který stále 
probíhá a vyvíjí se a je stále sledo-
ván veřejností poté, kdy byly zve-
řejněny předběžné výsledky, smě-
řující k výstavbě krajské spalovny.

Odborníkem, který má k ISNOVu 
nejblíže, je Zbyněk Bouda z Ener-
getické agentury Vysočina, kterého 
jsme se zeptali.  

Oživme si, co je projekt ISNOV?
Projekt ISNOV (Integrovaný sys-

tém nakládání s odpady v Kraji Vy-
sočina) je soubor opatření, která by 
měla vést ke zkvalitnění nakládání 
s odpady v Kraji Vysočina. Jedná se 
zejména o maximální vytřídění re-
cyklovatelných složek odpadů a je-
jich následné využití, předcházení 
vzniku odpadů, optimální využití 
zbytkového směsného komunálního 
odpadu a řešení problematiky biolo-
gicky rozložitelných odpadů. 

Projekt je zaměřen především na 
nalezení a realizaci takového řešení, 
které bude optimální pro občany, te-
dy bude minimalizovat platbu obča-
nů za odpad. Dále musí projekt spl-
ňovat velmi přísná kritéria z hlediska 
vlivů na životní prostředí a musí být 
ekonomicky realizovatelný. Všechna 
tato kritéria byla zohledněna při vy-
tvoření základních koncepčních ma-
teriálů projektu ISNOV.

Co vedlo ke vzniku projektu?
Historie projektu ISNOV sahá do 

roku 2006, kdy se začal připravovat 
projekt nazvaný „Nakládání s odpa-
dy v oblasti Horní Posázaví“. Do to-
hoto projektu byly zapojeny obce a 
města z regionu Havlíčkobrodska, 
Přibyslavska a Žďárska. Při řeše-
ní problému nakládání s odpady v 
tomto regionu vyšlo najevo, že daná 
oblast je pro řešení této problemati-
ky příliš malá a že je potřeba projekt 
rozšířit na celý Kraj Vysočina, což se 
následně podařilo. 

Další příčiny vzniku projektu sou-
visí s legislativou v oblasti nakládání 
s odpady. Česká legislativa a evrop-
ské směrnice jednoznačně preferují 
jiný způsob nakládání s komunálním 
odpadem, než je skládkování. Sou-
časné skládky komunálních odpadů 
na Vysočině budou zaplněny nejpoz-
ději za 9 let. 

Dle připravované legislativy bude 
skládkování silně zatíženo poplat-
ky a následně pravděpodobně úplně 
zakázáno. Pokud se nepodaří najít 
způsob, jak naložit s komunálním 
odpadem jinak, povedou výše uve-
dené skutečnosti jednoznačně k vý-
raznému nárůstu plateb občanů za 
odpad. Navíc je velmi pravděpodob-
né, že žádné další nové skládky se již 
nepodaří otevřít, a tudíž, že za 9 let 
nebudeme mít kam dávat komunální 
odpad. 

Současně je v projektu zohledněno, 
že odpad je dnes cennou surovinou, 
a tudíž je podpořena snaha maximál-
ně ho využít v regionu Vysočiny, ma-
teriálově a dále energeticky pro výro-
bu elektřiny a tepla. Realizace tohoto 
postupu povede k vytvoření nových 
pracovních míst, ke stabilizaci ceny 
tepla v místě realizace a k vytvoření 
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době se zpracovává podrobná studie 
proveditelnosti pro výstavbu zařízení 
ZEVO a probíhají jednání o realizač-
ní struktuře projektu.

A předpoklad dalšího vývoje?
V blízké budoucnosti bude nutno 

pracovat současně na obou částech 
projektu. Výstavba ZEVO bude za-
hájena vypracováním projektové do-
kumentace, vypracováním a schvále-
ním studie vlivu na životní prostředí 
(EIA) a žádostí o vydání územního a 
stavebního povolení. Následně do-
jde k vlastní výstavbě ZEVO, včetně 
výstavby napojení na teplárenské sí-
tě. V druhé části projektu se budou 
budovat zejména zařízení pro využití 
odpadů a logistika pro shromažďo-
vání a svoz směsného komunálního 
odpadu. Nyní probíhají jednání o 
vytvoření realizační struktury pro-
jektu mezi městy, obcemi a Krajem 
Vysočina.

Projekt má i odpůrce…
Proti realizaci projektu vystoupily 

některé ekologické organizace, ze-
jména společnost ARNIKA . Tyto or-
ganizace se snaží narušit uskutečnění 
projektu různými nepodloženými a 
mnohdy i nepravdivými tvrzeními 
o negativních dopadech projektu. V 
Jihlavě proběhla i petice a happening 
proti projektu. Skutečností je, že rea-
lizace projektu jednoznačně přispívá 
k zachování kvality životního pro-
středí. Zpracovaná studie (zpracova-
telem byl ČHMÚ) prokazuje v pod-
statě nulový dopad zařízení ZEVO 
na kvalitu ovzduší v blízkosti místa 
výstavby i v širším okolí.

Co přinese realizace projektu 
občanům?

Implementací projektu dojde k vy-
tvoření systému nakládání s odpady 
na úrovni, která je dnes obvyklá ve 
vyspělých evropských zemích. Dále 
projekt přinese vysokou míru kom-
fortu občanům, kteří budou mít 
možnost zbavit se veškerého odpadu 
v místě bydliště ekologickým způso-
bem při nejnižších možných fi nanč-
ních nákladech. Veškerý vznikající 
odpad bude materiálově a energe-
ticky využit. Energie ze ZEVO bude 
sloužit pro účely zásobování teplem 
a výrobu teplé vody. Systém bude 
srozumitelný a přehledný pro obča-
ny, kteří se tak snadno zorientují, jak 
s konkrétním odpadem naložit.

Realizace projektu pro region 
Vysočina přinese co?

Zavedením systému splní region 
legislativní podmínky pro nakládá-
ní s odpadem. Současně dojde ke 
snížení a následnému zastavení od-
vozu odpadů na skládky, nebudeme 
zatěžovat svým odpadem žádné jiné 
regiony, podstatně navýšíme energe-
tickou soběstačnost území, výrazně 
snížíme únik skleníkových plynů, 
znečišťujících a pachových látek do 
ovzduší. Docílíme maximální mož-
né míry recyklace a využití odpadů. 
Realizace projektu povede k neje-
konomičtějšímu řešení nakládání s 
odpady při minimalizaci dopadů na 
životní prostředí a ke zvýšení kvality 
života občanů kraje. -lm-

dlouhodobě udržitelného systému 
nakládání s odpady.  

Které subjekty se na realizaci 
projektu podílí?

Podle zákona o odpadech jsou za 
nakládání s odpadem vzniklým na 
jejich území zodpovědná města a 
obce. Koncepční a koordinační roli 
jako tvůrce plánu odpadového hos-
podářství hraje Kraj Vysočina. Pro-
jekt ISNOV vznikl na platformě spo-
lupráce mezi Krajem Vysočina a 15 
městy, dne 1. 6. 2010 byla podepsá-
na dohoda o spolupráci mezi těmito 
subjekty. Na zpracování projekto-
vých podkladů se podílely zejména 
společnosti EAV, z. s. p. o. a FITE, a. 
s. V současné době je již projekt IS-
NOV jednoznačně projektem všech 
měst a obcí Kraje Vysočina. V regio-
nu Vysočiny a Dolního Rakouska je 
nyní realizován přeshraniční česko-
rakouský projekt FUWA (Future of 
Waste), který je zaměřen na vytvo-
ření optimálního modelu nakládání 
s odpady, zejména v obcích a mikro-
regionech. 

Z čeho se projekt skládá?
Realizace projektu se skládá ze 

dvou částí. První část projektu je za-
měřena na předcházení vzniku od-
padů, na vytvoření podmínek pro 
maximální recyklaci a optimalizaci 
svozu směsného komunálního odpa-
du. V této části projektu probíhá roz-
sáhlá osvětová kampaň zaměřená na 
dosažení maximální informovanosti 
občanů Kraje Vysočina o správných 

způsobech nakládání s odpady. 
Dále se budují a budou budovat 

místa pro sběr recyklovatelných slo-
žek komunálního odpadu (kontej-
nery a sběrné dvory), budují se kom-
postárny a bioplynové stanice. Také 
se připravuje výstavba překladišť, na 
kterých bude shromažďován směs-
ný komunální odpad pro převoz do 
místa energetického využití. Tento 
převoz bude probíhat velkokapacit-
ními auty a po železnici. 

Druhá část projektu řeší výstav-
bu ZEVO (zařízení pro energetické 
využívání odpadů) v blízkosti statu-
tárního města Jihlavy. Lokality pro 
výstavbu jsou řešeny s ohledem na 
maximální možnost využití vyro-
bené energie při zásobování města 
teplem. Realizace bude mít výrazně 
kladný dopad na výdaje jihlavských 
domácností i fi rem za energii pro vy-
tápění a ohřev teplé vody.

Popište dosavadní průběh reali-
zace?

V rámci realizace projektu byly 
vytvořeny podkladové studie, kte-
ré jsou ke zhlédnutí na webových 
stránkách www.odpadyvysociny.cz. 
Byl vypracován návrh řešení vychá-
zející z podrobné analýzy vznikají-
cích odpadů, provozovaných zaří-
zení a aktuálních zpracovatelských 
kapacit. Tento návrh stanovil kapaci-
ty a umístění potřebných technolo-
gických zařízení. 

Dále byly vytipovány vhodné lo-
kality a postupy vedoucí k realiza-
ci navržených opatření. V současné 


