
Na několik měsíců téměř ustal zá-
jem veřejnosti a médií o téma vý-
stavby spalovny. Klidnou hladinu na 
začátku prázdnin rozvířila jen debata 
uspořádaná v rámci cyklu Masary-
kovy debaty. Zájem veřejnosti byl i 
přes poměrně netypický termín na 
začátku prázdnin, kdy lidé odjíždějí 
na dovolené, velký. Několik otázek k 
aktuální situaci jsme položili Katarí-
ně Ruschkové, vedoucí odboru ži-
votního prostředí, která byla debatě 
také přítomna.

Nejprve se vraťme k historii. O 
spalovně se začalo mluvit nahlas 
asi před třemi lety. Co se od té do-
by stalo a jak projekt pokračuje?

Spalovna, která je ale vzhledem 
k její schopnosti vyrábět z odpadu 
energii nazývána zařízením na ener-
getické využití odpadu (ZEVO), se 
poprvé objevila jako výsledek stu-
die, která měla za cíl navrhnout řeše-
ní odpadového hospodářství pro ce-
lý Kraj Vysočina. Projekt se jmenuje 
ISNOV, tedy Integrovaný systém na-
kládání s odpady v Kraji Vysočina.

Nositelem projektu byl právě Kraj 
Vysočina, ale hned od začátku se na 
něm účastí v pracovní skupině i v ří-
dícím výboru podíleli i zástupci pat-
nácti největších měst v kraji, zástup-
ci profesních organizací a nevládní 
neziskové ekologické organizace. 
Výsledkem studie byl návrh postu-
pu, jak v souladu s legislativou řešit 
dále odpadové hospodářství. 

Mluvíte tedy i o účasti města Jih-
lavy?

S výsledkem tohoto dokumentu 
jsme chtěli seznámit i veřejnost, pro-
to jsme hned na začátku roku 2012 
uspořádali besedu s občany v kině 
Dukla. Tam byl dokument předsta-
ven a současně byl nastíněn další po-
stup. 

Dokument popisuje, jak s odpady 
nakládat. V první řadě hierarchie je 
žádoucí vzniku odpadů předcházet. 
Následuje důsledné třídění a s tím 
související materiálové využití toho 
odpadu, který znovu využít jde. To, 
co se už materiálově využít nedá a 
nedá se ani zkompostovat, bylo pak 
navrženo právě pro energetické vy-
užití. 

Pamatujeme si, že se hovořilo o 
Henčovské skládce…

Úplně posledním stupněm hierar-
chie, kde by mělo končit opravdu 
minimum odpadu, je skládkování. 
Pro nás je tato část ještě o to citli-
vější, že kapacita skládky v Henčově 
je omezená, za 4 – 6 let už může být 
vyčerpána… I když množství komu-
nálního odpadu postupně klesá, tak 
budeme doufat, že to bude trvat o 
trochu déle…

V loňském roce se o výstav-
bě spalovny a vůbec o odpadech 
opravdu hovořilo podstatně více. 

Snažili jsme se věnovat představení 

celého projektu například pořádá-
ním Dne Země v roce 2012, který 
byl celý věnovaný právě ISNOVu. V 
rámci svých možností jsme se věno-
vali podpoře jak předcházení vzniku 
odpadů umístěním červených kon-
tejnerů na zpětný odběr elektrozaří-
zení či žlutých kontejnerů na textil, 
podpoře kompostování druhou vl-
nou dotovaných kompostérů, pod-
poře třídění dobudovávaním sítě 
sběrných hnízd i přípravou otevření 
nového sběrného dvora, který bude 
zprovozněn letos v září na Slunci. 

A pokud jde o spalovnu?

Co se týče výstavby ZEVO, zde 
město další kroky přímo směrem ke 
stavbě nepodnikalo, i když v balíku 
změn č. 8. Územního plánu Jihlavy 
byly vytipovány dvě lokality, na kte-
rých je umístění takového zařízení 
možné. Samotné stavbě by ale ještě 
muselo předcházet mnoho dalších 
kroků, o všech se veřejnost dozví a 
ve všech má možnost se do procesu 
projednávání zapojit. 

Pokud vím, probíhají jednání měst, 
která byla při založení projektu IS-
NOV o dalším postupu při řešení té-
to situace. Jihlava sama však dělá vše 
pro to, aby byla připravena na všech-
ny eventuality, tedy i na možnost, 
že tady ZEVO nevznikne a bude te-
dy nutné odpad vozit někam jinam. 
Proto už máme u třídicí linky v Bed-
řichově vybudováno i překladiště 
odpadu. 

Chápeme tedy správně, že o vý-
stavbě ZEVO není rozhodnuto?

Pokud by tady ZEVO mělo vyrůst, 
není ještě vůbec jasné, kde přesně by 

to bylo, s jakou kapacitou apod.. Jisté 
je jen jedno – v souladu s legislativou 
by to muselo být zařízení s tzv. BAT 
technologií, tedy nejlepší dostupnou 
technologií s nepřísnějšími paramet-
ry pro emise, a jeho lokalizace bude 
taková, aby bylo u hlavních silnič-
ních tahů a dle možností i u železni-
ce, aby dopravní zatížení města bylo 
minimální. 

Odpor lidí proti spalovně, zdá 
se, slábne. Čemu to připisujete?

Nevím, jestli tady byl jednoznač-
ný odpor, myslím, že spíš jen byli 
víc slyšet odpůrci než zastánci. Se-
tkávala jsem se s oběma skupinami. 
Myslím si, že z velké části odpor 
pramení z neznalosti problematiky a 
neznalosti věci, proto jsme se snažili 
právě všemi výše zmíněnými způso-
by vysvětlovat. Také jsme pro veřej-
nost uspořádali zájezd do spalovny 
v Brně, účast byla zdarma. Na to, jak 
se může výstavba spalovny zdát pro-
střednictvím médií jako téma všech 
obyvatel města, měli jsme velký 
problém naplnit autobus účastníky. 
Myslím, že ti, kteří se této cesty zú-
častnili, si svůj názor udělali, a to po-
važuji za nejdůležitější. 

Tím chci říct, že je tu skupina hlasi-
tých odpůrců, skupina lidí, kteří ma-
jí reálnou odpovědnost za to, jak se 
bude odpad v kraji do budoucna ře-
šit, a pak tu je velká většina lidí, která 
za svoje povinné poplatky oprávně-
ně chce mít postaráno o odpady.

Takže osvěta směrem ke třídění 
odpadu?

Hlavním naším cílem je přimět ve-
řejnost, aby začala o těchto věcech 

přemýšlet a začala se k odpadům 
chovat zodpovědně, protože i když 
je město zodpovědné za odpady 
obyvatel, začít musí opravdu kaž-
dý z nás u sebe. Už dnes má každý 
z nás zákonnou povinnost třídit od-
pad. A i když jsou k tomu vytvořené 
podmínky, prostým nahlédnutím 
do kontejnerů na komunální odpad 
zjistíte, že tomu tak zdaleka všude 
není… Proto je důležité vysvětlovat, 
argumentovat a přimět lidi k zodpo-
vědnému chování.

A v tomto duchu se odehrávala i 
beseda na jihlavské polytechnice?

Beseda probíhala ve stylu debat 
oxfordského typu. Tedy že na za-
čátku je vyslovena teze a na debatu 
jsou pak pozváni dva zastánci a dva 
odpůrci teze.  V tomto případě teze 
zněla: „Spalovna odpadu v Jihlavě je 
nevyhnutelnou součástí řešení odpa-
dové situace v kraji Vysočina“. 

Myslím, že jen těžko by organizáto-
ři hledali jednoznačného podporo-
vatele takto – z mého pohledu velmi 
tendenčně – napsané teze. Nicméně 
dvě osobnosti, které chtěly argumen-
tovat v celé šíři problému, se našly – 
náměstek primátora Rudolf Chlou-
pek a ředitel energetické agentury 
Zbyněk Bouda, který je u projektu 
už od začátku. Na stranu odpůrců se 
pak postavili Matěj Man z Arniky a 
Ivo Kropáček z hnutí Duha. Debaty 
jsem se zúčastnila jako jeden z asi 70 
posluchačů z veřejnosti. 

Jak debata probíhala?

Na začátku debaty návštěvníci do-
stanou hlasovací lístečky, kde označí 
svůj názor na tezi: ano/nevím/ne. 
Pak každý z diskutujících dostane 5 
minut na prezentaci svého názoru. 

Následuje řízená diskuse a prostor 
pro dotazy diváků a na závěr se hla-
sování opakuje. V tomto případě se 
část na začátku nerozhodnutých po-
sluchačů přidala na stranu zastánců a 
větší část na stranu odpůrců ZEVO. 

Hlasování však v tomto případě 
nepovažuji až za tak důležité hned 
z několika důvodů: za nekorektní 
od pořadatelů považuji to, že kromě 
prezentací účastníků byl na začátku 
dán prostor i promítnutí přibližně 
stejně dlouhého videa s příspěvkem 
pana Petrlíka z Arniky, tedy odpůr-
ce teze, čímž byl počet počátečních 
prezentací 3:2. 

Navíc si myslím, že spektrum po-
sluchačů bylo již od začátku po-
měrně vyhraněné. Tedy že nepřišli 
nerozhodnutí lidé, pouze lidé, kteří 
věděli, jak debaty probíhají, a tomu 
přizpůsobili své hlasování…

Ale to vše není důležité. Pro mne 
bylo důležité, že se o věci mluvilo, že 
se argumentovalo a diskutovalo. I po 
ukončení debaty ještě probíhala řa-
da debat ve velmi přátelském duchu. 
Věřím, že kolegové z nevládních ne-
ziskových organizací pochopili, že 
nám jde o stejnou věc a že i my se 
snažíme uspořádat věci tak, aby-
chom generacím po nás předali naše 
životní prostředí v pořádku. 
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O spalovně (ZEVU) se nadále 
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