
aktivit v oblasti životního prostředí. 
Nedávno uspěl jihlavský magistrát 
v akci Věnuj mobil, kdy pracovníci 
úřadu shromáždili 122 mobilů, což 
byl druhý nejlepší výsledek v ČR. 

Pracovníci úřadu se pravidelně, 
dobrovolně a ve svém volném ča-
se zapojují do jarního úklidu města 
(např. Stará plovárna, lesopark Heu-
los), ze kterých se díky těmto aktivi-
tám podařilo odvézt už tuny odpadů.
 -rt-
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1. Věnujete ve vaší domácnosti 
pozornost opadu? Třídíte odpad?

Třídění odpadu je samozřejmá 
součást fungování naší domácnos-
ti. Je to úplně automatické, kromě 
koše na směsný opad třídíme do 
malých sáčků papír a plasty, sklo 
samozřejmě třídíme také. Vytřídě-
né odpady dlouho nehromadíme, 
vynášíme je do patřičných kon-
tejnerů vlastně skoro denně, když 
jdeme ven. Kontejnery jsou dobře 
dostupné, nemáme to k nim dale-
ko. Kontejner na směsný odpad je 
téměř u vchodu do domu. 

Vadí mi ale nepořádek, který ně-
kdy kolem kontejnerů lidé nechá-
vají. Nemyslím, že jsou to ti, kteří 
odpady do kontejnerů nosí, ale spíš 
ti, kteří chodí obsah prohledávat. 

2. Město Jihlava postupně za-
vádí třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. Co na to říkáte? 
Až budete mít tu možnost, při-
dáte se také?

Je to tak správné. Pokud bude 
k dispozici kontejner na bioodpad, 
tak vůbec nemáme problém třídit 
i tento odpad, to nás nijak nezatíží. 
Je fakt, že momentálně třeba slup-
ky nebo zbytky ovoce a zeleniny 
končí v koši s ostatním odpadem. 
Vůbec by nám nevadilo bioodpad 
dávat zvlášť a odnášet do kontejne-
ru, který k tomu bude určený, na-
opak – měli bychom z toho dobrý 
pocit. Nedokážu odhadnout, jak to 
přijme většina lidí, ale myslím, že 
takovou maličkost může pro život-
ní prostředí udělat každý. -rt-

Antonína Otavy, 
knihkupce

Jihlava zahájila v částech města 
Zborná a Pávov pilotní projekt třídě-
ní biologicky rozložitelného odpadu. 
Přihlásilo se už několik desítek do-
mácností, svoz začne v polo-
vině března. 

Přihlášené domác-
nosti zdarma 
obdržely tzv. 
k o m p o s t e j -
nery, nádoby 
určené na shro-
mažďování bioodpadu. 
Z nevytříděného odpadu, 
který vyprodukují obyva-
telé Jihlavy a který dosud 
končí bez užitku na sklád-
ce, je skoro polovina bio-
odpad, který může být dá-
le kompostován.

„Oceňujeme odpovědný pří-
stup spoluobčanů k projektu, 
který trvale zlepší naši spo-
lečnou péči o životní prostředí. 
Pozitivní reakce veřejnosti nás 
těší. Věřím, že se nám systém 
třídění bioodpadu úspěšně po-
daří vybudovat v celém městě,“ 
vyjádřil se primátor Jaroslav 
Vymazal, který obyvatele 
Zborné a Pávova před zahá-
jením oslovil informativním 
dopisem s podrobnostmi 
projektu. 

V Pávově i ve Zborné 
pak projekt třídění bi-
oodpadu představili 
pracovníci magis-
trátního odboru ži-
votního prostředí 
na setkání s veřej-
ností. „Občané měli 
možnost se na cokoliv 
zeptat, získali jsme je-
jich názory, které jsou pro 
nás důležité, podařilo se mno-
ho věcí vysvětlit. Ne všichni mají zájem 
se zapojit do třídění opadu obecně ne-
bo konkrétně do třídění bioodpadu. 
I o tom jsme s nimi hovořili,“ uvedla 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková s dovětkem, že 
zapojení se do třídění bioodpadu je 
dobrovolné. 

Každé domácnosti ve Zborné a Pá-
vově, která se do pilotního projek-
tu přihlásila, byla zdarma přidělena 
nádoba na bioodpad o objemu 240 
litrů, tzv. kompostejner. Jeho speci-
ální konstrukce zajišťuje optimální 
provzdušnění obsahu nádoby, čímž 
dochází k minimalizaci hnilobných 
procesů a zápachu. Bioodpad bude 
odvážen na kompostárnu a využíván 
na výrobu kompostu. 

Do kompostejneru se odkláda-
jí zbytky jídel rostlinného původu, 
ovoce a zeleniny, pečiva a obilnin, 
květiny, kávový odpad včetně papí-
rových fi ltrů, čajové sáčky a papíro-
vé ubrousky, tráva, plevele, sláma, 
skořápky vajec a ořechů, papírové 
sáčky, pokojové rostliny, drcené 
větve a další. Do nádoby ale nepatří 
například maso nebo těstoviny. 

Zapojením se do pilotního projek-
tu svozu bioodpadu se občané sou-
časně mohou přihlásit do Programu 
zodpovědného nakládání s odpady, 
který bude spuštěn k 1. 7. 2014. Po-
drobné informace k programu, kte-
rý bude fi nančně zvýhodňovat od-
povědné občany, budou zveřejněny 
v květnu 2014. 

Tříděním jednotlivých druhů od-
padů, tedy papíru, plastů, skla, ná-
pojových kartonů a bioodpadu, je 
možné významně omezit množství 
směsného komunálního odpadu, 
který nyní končí bez dalšího využití 
na skládce. 

Zavedení svozu bioodpadu tedy 
počítá u zapojených domů s uprave-
ním svozu směsného komunálního 
odpadu na frekvenci jednou za 14 
dní. Prakticky se tedy bude jeden 
týden svážet směsný komunální od-
pad (černá popelnice) a druhý týden 
bioodpad (hnědá popelnice). První 
svoz bioodpadu proběhne 12. břez-
na 2014.

Všichni třídit nebudou
Některé domácnosti se zapojením 

k třídění bioodpadu váhají, možná 
čekají na zahájení motivačního fi -
nančního zvýhodnění. 

Někdo kompostuje na svém po-
zemku a další nádobu nepotřebuje. 
Ozvali se také občané, kteří třídit 
nechtějí a na debatách nebo kore-
spondenčně se vyjádřili k třídění 
bioodpadu kriticky. Zazněly např. 
obavy, že vývoz směsného odpadu 
jednou za dva týdny nestačí. „Po-
kud domácnost třídí sklo, plast, papír 
a další odpady, v kontejneru se směs-
ným odpadem by toho mnoho zbývat 
nemělo, a ještě skoro polovina z toho 
je bioodpad. Odvoz jednou za dva 
týdny by měl dostačovat. Nicméně 

jsme se dohodnuli na tom, že 
kdo má obavu, že mu po-

pelnice nebude stačit 
a proto se do pro-
gramu nezapojí, 
tomu bude odpad 
vyvážen každý 
týden“ vysvětlila 
vedoucí odboru 

životního prostředí 
Katarína Ruschková. 

Některé kritické 
hlasy označily zave-

dení svozu bioodpa-
du za zbytečnost a dik-
tát úředníků a politiků 
z radnice. „Zapojení se je 
dobrovolné. Třídění biood-
padu je příspěvek občanů 
k efektivnímu a k životní-
mu prostředí ohleduplněj-
šímu nakládání s odpady. 
K připojení radnice vyzva-
la, ale nikoho nenutí,“ řek-
la Katarína Ruschková. 

Naproti tomu dostává 
radnice podněty a dotazy 
na rozšíření svozu napří-
klad z vilových čtvrtí a řa-
dové zástavby. „Věřím, že 
v takových částech města se 
nám podaří třídění biood-
padu zavést během příštího 
roku. Závisí to i na penězích, 
které k tomuto účelu budeme 
mít k dispozici,“ vyjádřila se 
vedoucí odboru životního 
prostředí. 

Do roku 2016 by mělo být 
celé město připraveno na tří-

dění, včetně velkých sídlišť. 
„V příštích letech budeme muset 

rozhodnout, jakou cestou se v na-
kládání s nevytříděným odpadem 

vydáme. Je v našem společném zájmu, 
aby tohoto odpadu bylo co nejméně,“ 
poznamenal primátor Jaroslav Vy-
mazal. -rt-

Jihlava začíná třídit bioodpad

maso, kosti, pomazánky
vařené těstoviny, omáčky, fritovací olej
plasty, sklo, hliník a další kovy
barvy, ředidla a další nebezpečný odpad
elektro a baterie
stavební odpad, kamení
textil, jednorázové pleny
pytlíky z vysavače, cigarety, popel
uhynulá zvířata

zbytky jídel rostlinného původu 
slupky a zbytky ovoce a zeleniny 
zbytky pečiva a obilnin 
kávový odpad i papírové fi ltry 
použité papírové ubrousky 
čajové sáčky 
skořápky vajec

tráva a plevele
listí, seno, sláma
košťály a celé rostliny
drcené větve a části keřů
skořápky ořechů

JIHLAVSKÝ magistrát třídí odpad. 
Všechna pracoviště mají možnost třídit 
odpad do společných nádob, většinou 
ale třídění začíná už v kancelářích. 
 Repro: archiv MMJ

Pracovníci magistrátu města 
v roce 2013 shromáždili 17,27 tun 
znovu využitelných složek odpadu 
– 8,89 tuny papíru, 6,89 tuny plas-
tu a 1,49 tuny skla. 

„Všichni zaměstnanci mají povinnost 
odpady třídit a ve způsobu, jak třídit, 
byli proškoleni. Kdyby se na úřadu ne-
třídilo, toto množství by skončilo bez 
užitku na skládce,“ řekl tajemník úřa-
du Lubomír Dohnal.

Všechny odbory magistrátu jsou 
vybaveny nádobami na tříděný od-
pad. Úklidová fi rma má jako jednu 
ze smluvních podmínek vynášení 
tříděného odpadu do patřičných ná-
dob, pracovníci fi rmy jsou o povin-
nosti informováni a povinnost po-
tvrdili podpisem. 

Plast, papír a sklo se na magistrátu 
třídí už v kancelářích či na odděle-
ních, dále se zde třídí baterie, drobné 
elektrospotřebiče, zářivky a další sví-
tidla, také hliník. Některá pracoviště 
(správa budov, správa podzemí) zvlášť 
ukládají nebezpečné odpady – zbytky 
barev a ředidel, maziva ad., v souladu 
s pokyny nakládají např. s použitými 
řeznými kotouči, elektrodami apod. 

Nad rámec povinností se pracov-
níci magistrátu zapojují do dalších 

Úřad vytřídil tuny odpadu


