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Jindřich Klega: Henčovská skládka 
bude sloužit ještě nejméně pět let

S pracovníky Služeb města Jihlavy 
(SMJ) a jejich technikou se setká-
váme každý den například při úkli-
du města. V parných dnech jsou vi-
dět v ulicích krajského města více, 
protože plní určitá specifi ka. Nejen 
o nich, ale i o další činnosti fi rmy 
jsme si povídali s jednatelem Jindři-
chem Klegou.

Jihlavu postihla v srpnu silná 
vedra a bouřky. V ulicích města 
byly během největších veder vidět 
kropící vozy...

V centrech měst je obvykle vyš-
ší teplota než v okrajových částech, 
proto v horku nejvíce trpí všichni, 
kdo v centru musí pobývat. Magis-
trát města si nás objednává pro zmír-
nění projevů vysokých teplot, aby-
chom ulice v centru kropili vodou. 

Kolik a  kde se na to brala voda? 
Kolik to stálo? Slyšeli jsme názory, 
že takové opatření není příliš 
účinné? 

Cisterny se doplňují vodou z od-
běrného místa pod Jánským kopeč-
kem. Jeden den kropení stojí zhruba 
3 tisíce korun bez DPH a rozstříká 
se při něm cca 240 hektolitrů užit-
kové vody. Tato opatření jsou krát-
kodobě účinná. V letošním parném 
létě jsme kropili 12krát. 

Druhou stranou veder jsou 
bouřky a s nimi výpadky proudu. 
Co z toho plyne pro vaše pracov-
níky?

Vysoké teploty bývají doprovázeny 
silnými bouřkami a užili jsme si jich 
zejména na přelomu července a srp-
na. Pro tyto případy držíme pohoto-
vost a naši pracovníci tak zažili ně-
kolik perných nocí při odstraňování 
následků bouřek. 

Vlivem atmosférických výbojů vy-
padly celé větve veřejného osvětle-
ní, některá svítidla byla zkroucená a 
u některých byly rozbity kryty. Ty-
to škody jsou hrazeny námi v rámci 
údržby. 

Větší škody na veřejném osvětlení 
napáchal nárazový vítr, který lámal 
větve i celé stromy a došlo tím k po-
škození elektrického vedení. Stalo se 
tak například u psychiatrické léčebny, 
na Sasově, na Borovině, Na Bělidle. 
Tyto škody přesahují 60 tisíc korun a 
hradí je statutární město Jihlava.

Stromy padaly i na komunikacích 
směr Kosov, Vysoká, Popice, Hen-
čov a Polná. Tady zasahovali hasiči, 
aby byla obnovena sjízdnost silnic 
v majetku města. 

Přímo v Jihlavě došlo vlivem silné-
ho deště ke vzniku několika malých 
jezer, protože se ucpaly kanály. Příči-
nou byla neuklizená posekaná tráva, 
větve z ostříhaných keřů a jiný nepo-
řádek, který nechali majitelé pozem-
ků na volné ploše. Tady lze demon-
strovat, že úklidem zelených ploch 
se dá předejít rozsáhlým následkům.   

Pojďme na úklid. SMJ zajišťují 
prostranství v Malém Heulose pro 
akce, jakými byl například Vyso-
čina Fest. Co to obnáší? 

Máme radost, že areál letního ki-
na žije a oblíbili si ho jak pořadatelé 
rozmanitých akcí, tak i diváci. Na-
mátkou uvedu koncert skupiny Di-
voký Bill, 24 MTB – mezinárodní 
závod horských kol, Vysočina Fest 
a mnoho dalších. 

Nejdůležitější při konání těchto 
akcí je příprava – domluvit, jakou 
má pořadatel představu, vyjít mu 
všemožně vstříc a hlavně mu pos-
kytnout kvalitní servis. Všichni or-
ganizátoři svou akci velmi prožívají 
a věnují se jí naplno. Tak třeba při 
Vysočina Festu jeden z nejvyšších 
manažerů po areálu jezdil osobně 
s vysokozdvižným vozíkem a záso-
boval své provozy. 

No a diváckou úspěšnost podpoři-
lo i počasí, což je důležitý činitel.

Pořadatelé akcí si spolupráci s v ámi 
pochvalovali...

Hledišti letního kina navíc prospě-
lo, že na jaře byla zbourána část staré 
promítací kabiny.

Příští rok se bude opravovat stadi-
on Na Stoupách, a tak uvidíme, zda 
to nebude mít negativní vliv na pořá-
dání akcí. Dojde totiž i k rekonstruk-
ci příjezdové cesty k areálu.

Při úklidu Jihlavy můžeme vidět 
v provozu pojízdný vysavač... 

Pro úklid městské památkové re-
zervace máme dva pojízdné elektric-
ké vysavače, kterým říkáme Ufoun-
ci. Jejich účinnost je vysoká, seberou 
i malou PET láhev. Problémy jsou 
tehdy, když se porouchají. 

Vodní ráj v parných dnech před-
stavuje jakýsi pupek Jihlavy. Ale 
začátek léta byl chladný. Jak tedy 
vypadají vaše prognózy a jaké akce 
se ještě chystají? Kdy bude rekon-
strukce vnitřku a kdy zavřete? 

Začnu sportovním areálem Evžena 
Rošického. Tam je již po odstávce a 
při ní bylo mimo jiné upraveno so-

ciální zařízení v prostoru dámských 
šaten tak, aby vyhovovala sprcha i 
záchod imobilním občanům. Do 
1. 9. 2013 máme letní provoz pro ve-
řejnost od 10 do 18 hodin.

Sezóna ve Vodním ráji byla dobrá, 
a to díky pěknému počasí. Venkov-
ní část navštívilo zatím 52.637 lidí, 
což je zhruba o 4.000 více než vlo-
ni. Rekordní návštěva byla v neděli 
28. července, kdy se na travnatých 
plochách vystřídalo na 3.000 ná-
vštěvníků. 

Zajímavá akce se konala den před-
tím. České a slovenské reprezentant-
ky v páce si chtěly změřit síly a ob-
rátily se na nás. Vzniklo tak veřejné 
klání, kdy se přetlačovaly sportov-
kyně s diváky obého pohlaví. Byla to 
skvělá zábava s moderátorem a sílu si 
změřil i náš plyšový maskot – med-
vídek mýval. 

Odstávka Vodního ráje bude letos 
od 23. 9. do 18. 10. a bude při ní vy-
měněna vzduchotechnika v bazéno-
vé hale za cca 2 miliony korun.

No a na co se ještě těšíme, je roz-
loučení s prázdninami v sobotu 31. 8. 
2013, kdy mimo soutěží pro děti bu-
de opět zvolena Miss Vodní ráj.

Veřejností nyní obecně „hýbe“ 
výstavba spalovny – ZEVA. S tím 
souvisí i sběr a třídění odpadu. Jak 
se situace vyvíjí? 

Nechci teď hodnotit separovaný 
odpad, do konce roku je ještě daleko. 
Ale rýsují se dva zajímavé trendy – 
občané si kupují méně nealkoholic-
kých nápojů v PET lahvích, a oproti 
tomu roste množství odevzdávaných 
hnědých plastových obalů na pivo. 

Sběrný dvůr na Rantířovské ulici 
nám funguje velice dobře a za loňský 
rok tam bylo 8.696 občany odevzdá-
no 4.436 kusů elektrozařízení, 1.376 
pneumatik a dalších 245 tun odpadů. 

V letošním roce otevřeme další 
sběrný dvůr, a to v Brtnické ulici, a 
ten bude o něco větší. 

Na všech sběrných dvorech mo-
hou obyvatelé Jihlavy odevzdávat 
i bioodpad, což je dobrá zpráva pro 
ty, kteří neví, co s trávou, listím, pa-
daným ovocem apod.

Ale jedna věc mne velice mrzí. Po-
čet míst, kam jihlavský občan může 
zdarma odevzdat svůj odpad stou-
pá, ale množství odpadů na černých 
skládkách úměrně tomu neklesá. Je 
to prostě v lidech a jejich výchově. 
Zřejmě na ně musí být větší přís-
nost, aby měli strach odkládat odpad 
tam, kam nepatří, jiné východisko 
nevidím.  

Jak se plní skládka Henčov? Kdy 
bude vyčerpána její kapacita? 

Skládka se nám plní letos o ně-
co pomaleji. Komunální odpad od 
občanů je zhruba na stejné úrovni, 
ale klesá odpad průmyslový a sta-
vební. Myslíme si, že je to způso-
beno recesí. 

Ke kapacitě skládky se mohu vy-
jádřit jen tak, že příští rok budeme 
stavět další etapu, která nám zajistí 
životnost na dalších 4–5 let. Samo-
zřejmě máme další plány, ale je před-
časné o nich hovořit. 

Jak se zachytávají odpadní vody 
a co poletování papírů při silných 
větrech. Lítá to do Henčova?

Odpadní vody jsou převážně tvoře-
ny dešťovými srážkami, které spad-
nou do odkryté části skládky. Tyto 
vody rozstřikujeme, tím se částečně 
odpaří, a zbytek odvezeme na čistič-
ku odpadních vod. Aktuálně to dělá 
méně než 2.000 kubických metrů 
odpadní vody. Vděčíme za to i příz-
nivému počasí.

Úlety ze skládky se snažíme mi-
nimalizovat. Letos jsme zakoupili 
mobilní záchytné sítě a ohraničuje-
me jimi odkrytou část skládky. Ale 
i přes všechna opatření se někdy 
stane, že vzdušný vír nám zejména 
igelity odnese. Proto 2x ročně or-
ganizujeme brigády s mysliveckým 
sdružením na jejich sběr v okolí 
skládky.

Ještě nás zajímá použití LED 
svítidel ve veřejném osvětlení 
města…

Před třemi lety jsme osadili zku-
šebně 26 ks LED svítidel na ulici 
Tolstého o příkonu 90 W. Po jejich 
namontování muselo být jedno vy-
měněno, ale jinak dodnes fungují 
bez problémů. Nahradili jsme jimi 
sodíkové výbojky o příkonu 150 W. 

Při hodnocení provozu jsme spo-
lečně s magistrátem došli k závěru, 
že pořizovací cena nových LED sví-
tidel je zatím ještě pořád vysoká a 
nevyváží ji nižší spotřeba a vyšší spo-
lehlivost. 

V současné době je zpracována 
projektová dokumentace pro náhra-
du svítidel veřejného osvětlení na 
hlavních tazích města a v případě 
poskytnutí dotace by se nakoupila 
svítidla LED. Jednalo by se o ulice 
Brněnská, Jiráskova, Havlíčkova, Ro-
mana Havelky a Žižkova. 
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