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Začátkem listopadu zahájilo občanské sdru-
žení Společně pro Vysočinu kampaň na pod-
poru referenda, v němž by měla veřejnost od-
mítnout výstavbu spalovny, přesněji zařízení 
na energetické využití odpadu (ZEVO), a pod-
pořit politiku snižování a recyklace odpadu. 
Emoce mají zvítězit nad rozumnou péčí o pro-
středí, v němž žijeme.

Jihlava stejně jako Kraj Vysočina však už řadu let 
zaujímá k odpadům jednoznačný a každému sro-
zumitelný postoj. V maximální míře je třeba ome-
zit jejich vznik a zajistit jejich recyklaci s minimál-
ním vlivem na životní prostředí. 

„Musíme ale také odpovědně rozhodnout, co udělá-
me s tou velkou hromadou odpadů, která nám každý 
den zbude. A to mluvíme pouze o komunálním od-
padu, který si sami vyprodukujeme,“ vyjádřil se pri-
mátor Jaroslavy Vymazal. V Jihlavě to představuje 
více než 10 tisíc tun odpadu ročně.

Vztahem k životnímu prostředí příkladné země 
jako Norsko či Švédsko recyklují a kompostují pa-
desát procent odpadu, i v těchto vyspělých zemích 
se druhá polovina materiálově nevyužitelného 
odpadu ve spalovnách promění v elektřinu a tep-
lo. Jihlava by se měla pokusit dosáhnout podobné 
hodnoty. 

Jihlava může nerecyklovatelný odpad ukládat 
Jihlava může nerecyklovatelný odpad ukládat na 
skládky, jejichž existence bude po roce 2025 prav-
děpodobně zakázána, ale může jej také energe-

ticky využívat v moderních spalovnách. Může si, 
resp. občané si mohou připlatit, pravděpodobně 
celkem dost, aby tento problém za město řešil ně-
kdo jiný, ten, který si odpad odveze na svou sklád-
ku nebo ke zpracování jinde. 

„Sdružení se na jedné straně viditelně vlamuje do 
otevřených dveří a na straně druhé bojuje proti dosud 
neexistujícímu projektu,“ říká primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal. Podle jeho názoru v tuto chvíli není 
o čem konkrétním rozhodovat. Vůbec dosud není 
zřejmé, zda bude ZEVO v Jihlavě nutné budovat, 
natož v takové podobě, o jaké mluví aktivisté. 

„Odborníci nyní pracují na tom, jestli Vysočina 
a Jihlava spalovnu opravdu potřebují. A pokud tedy 
ano, tak jaká kapacita by byla nejvhodnější. Posled-
ní studie s kapacitou 150 tisíc tun vůbec nepočítá,“ 
upřesňuje primátor Vymazal. 

Přesto iniciativu skupiny aktivistů i politiků do 
určité míry vítá, protože by mohla přispět k větší-
mu zájmu veřejnosti o ekologické nakládání s od-
padem. Referendum, které by Jihlavu přišlo na ně-
kolik milionů korun, však nepovažuje v této chvíli 
za vhodný způsob občanské angažovanosti. 

„Dokážeme si představit výrazně efektivnější využití 
tolika peněz. Třeba pro vylepšení systému recyklace. Je 
velká škoda, že aktivisté spolu s námi nehledají reálná 
řešení našeho společného problému a namísto toho po-
pulisticky aktivizují veřejnost, která kromě rozdmýcha-
ných emocí nemá technické ani ekonomické souvislosti, 
jak problém posoudit,“ poznamenal primátor. 

Sdružení přišlo se svou kritikou systému třídění 
odpadů v Jihlavě v době, kdy zástupci města pře-
vzali ocenění v krajské soutěži ‚My třídíme nejlé-
pe‘. První místo za zpětný odběr elektroodpadů 
a druhé místo za tříděný odpad. 

„Jsme za toto ohodnocení naší práce, a především 
odpovědného chování obyvatel našeho města rádi. 
Stále se snažíme zlepšovat podmínky pro recykla-
ci. Zřizujeme nová kontejnerová stání a rozšiřujeme 
okruh tříděného odpadu,“ uvádí náměstek primá-
tora pro životní prostředí Rudolf Chloupek. Na 
příští rok město připravuje pilotní projekt svozu 
biologicky rozložitelného odpadu v příměstských 
oblastech Pávov a Zborná. 

„K třídění odpadu chceme občany motivovat i fi -
nančně, motivační program bychom rádi začali za-
vádět v příštím roce. Zatím si umím představit, že to 
může dobře fungovat u rodinných domů. Problémem 
jsou velká sídliště, kde lze někoho, kdo poctivě třídí, 
jen složitě zvýhodnit,“ vysvětluje náměstek Chlou-
pek nejnovější plány. 

Primátor Vymazal si myslí, že nalezení dlouho-
době udržitelného systému nakládání s komunál-
ním odpadem s minimálními dopady na životní 
prostředí je společným zájmem všech a že racio-
nální diskuse by neměla být zatemněna politika-
řením. Občané mohou kompetentně rozhodovat, 
až budou známa navrhovaná řešení a až budou vě-
dět, kolik je to bude stát. -tz-

Vyřeší náš problém s odpadem referendum?
Jihlava dostala cenu My třídíme nejlépe. Aktivisté kritizují nakládání s odpadem.


