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 Více než průmyslová zóna škodí Jihlavě do-
prava a také topení, resp. spalování nevhodného 
materiálu a také odpadu v tzv. malých zdrojích 
(například v kotelnách rodinných domů).

 „Zjištění pro Jihlavu jsou pozitivní, patříme k 
městům s lepší kvalitou ovzduší, ale jsou i zjištění 
varovná. Bereme tento materiál velmi vážně. Bude 
podkladem při tvorbě nového územního plánu, 
který tak bude lépe zohledňovat i zájmy životního 
prostředí,“ uvedl k výsledkům studie primátor Ji-
hlavy Jaroslav Vymazal. Připomněl, že městu by 
v oblasti dopravy mělo v dohledné době odlehčit 
propojení průmyslové zóny k obci Heroltice 
a také dokončení napojení průmyslové zóny k 
přivaděči k dálnice (I/38).  

 I to je jeden z mnoha výsledků rozsáhlé a v 
České republice ojedinělé studie „Vyhodnocení 
kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z 
něho vyplývajících zdravotních rizik“. 

 Ve sledované oblasti přesahující území města Ji-
hlavy byl hodnocen vliv dopravy, šíření pachových 
látek, zdravotní rizika a rozptylová studie města Ji-
hlavy. Cílem studie bylo mimo jiné najít kroky ke 
zlepšení kvality ovzduší nejen v Jihlavě a okolí, ale 
i v celém kraji Vysočina.

 Studie poskytuje dokonalý přehled o umístění 
zdrojů a jejich podílu na znečišťování ovzduší Ji-
hlavy a dále poskytuje dokonalý přehled o stavu a 
kvalitě ovzduší. V rámci realizace studie provedl 
zpracovatel nepřetržité půlroční měření škodlivin 
na třech stacionárních stanicích umístěných v 
areálu fi rmy Automotive Lighting, ZŠ Demlova a 
ve Velkém Beranově.

 Nejvyšší koncentrace byly naměřeny na stanici 
umístěné v areálu fi rmy Automotive Lighting, což 
potvrdilo významný vliv dopravy, zejména dálnice 
D1. I přes všechny významné zdroje znečišťování 
ovzduší studie defi nuje z pohledu imisí kraj 
Vysočina jako jeden z nejčistších v České repub-
lice. Stejně tak město Jihlava patří mezi nejčistší 
krajská města ČR. 

 Přestože v posledních dvou letech (2007, 
2008) nedošlo na území kraje Vysočina k 
žádnému překročení imisního limitu a Minister-
stvo životního prostředí v těchto letech nemuselo 
vymezit v rámci kraje Vysočina žádnou oblast se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, součet těchto pod-
limitních koncentrací může vyčerpat rozvojový 
potenciál ve vztahu ke zdravotním rizikům. Ze 
studie dále vyplynulo, že majoritním zdrojem 

škodlivin spojovaných právě se zdravotním rizi-
kem obyvatelstva je doprava a v této oblasti je nut-
né přijmout a realizovat účinná opatření. Mezi ně 
patří například lokální snižování rychlosti, včasný 
úklid po zimní údržbě silnic, ale také výsadba keřů 
a stromů kolem silnic, které jsou významnou a 
účinnou bariérou proti šíření škodlivých látek.

 Jako významný faktor z hlediska kvality ovzduší 
se ukázaly také tzv. malé zdroje, zejména lokální 
topeniště. „Současná legislativa nám nedává mno-
ho možností, jak bojovat s tímto nešvarem. Proto 
hledáme cestu osvěty, musíme se pokusit veřejnosti 
vysvětlit, že pálením odpadu, například PET lahví 
nebo pneumatik, škodí sami sobě a především dalším 
generacím,“ řekl k dalšímu zjištění studie radní kra-
je Vysočina pro oblast kultury Zdeněk Ryšavý. 

 Výsledky měření, závěry studie a návrhy 
opatření jsou zveřejněny na internetových 
stránkách odboru životního prostředí Krajského 
úřadu kraje Vysočina a na internetových stránkách 
města Jihlavy. 

 Studii zpracoval Český hydrometeorologický 
ústav, pobočka Brno ve spolupráci se Zdravot-
ním ústavem se sídlem v Brně. Zadání studie je 
společnou iniciativou kraje a města.                  -lm-

Doprava škodí čistotě ovzduší více 
než jihlavská průmyslová zóna

 „Marné je volání divokých husí…“, 
zpíval kdysi v jedné své písničce Mi-
lan Chladil. Stejně tak se jeví snaha 
vedení města omezit počet a výskyt 
černých skládek po Jihlavě.

 Pojmem černá skládka označuje-
me nelegální uložení odpadu. Zpra-
vidla si ji představíme jako velkou 
zapáchající  hromadu ukrytou mimo 
veřejně přístupná místa. Nejčastěji 
se ale  černé skládky objevují v kon-
tejnerových stáních. Díky jejich roz-
sahu je za černé skládky často ani ne-
považujeme. 

 „Shodneme se na tom, že na kon-
tejnery obložené obnošeným textilem, 
srolovaným kobercem, proleženými 
matracemi a kočárkem bez koleček ne-
ní zrovna estetický pohled, ale automa-
ticky předpokládáme, že  to  NĚKDO 
uklidí. Častým argumentem pro takové 
jednání je: Popelnice si platím, tak co!“ 
říká Renáta Havlínová z odboru ži-

Po Jihlavě černých skládek neubývá

POD ROUŠKOU tmy černou skládku založil v ulici Za prachárnou 37 majitel 
gauče (černá skládka evidovaná dne 19. 9. 2009). Místo určení: sběrný dvůr. 

votního prostředí magistrátu. 
 Málokoho napadne, že za 1,30 Kč 

denně dostáváme mnohé:  pravidel-
ný odvoz směsného komunálního 
a tříděného odpadu, možnost ode-
vzdat zdarma nebezpečný a velko-
objemový odpad  a vysloužilá elek-
trozařízení  ve sběrném dvoře nebo 
v rámci mobilního svozu. Biologicky 
rozložitelný odpad mohou občané 
rovněž bezplatně odevzdat na kom-
postárně v Henčově.   

 „Nejde jen o to, že odpad máme kam 
odevzdat, ale kromě svozu  je potřeba 
zajistit samotný provoz sběrných dvo-
rů, dopravu a obsluhu kontejnerů při-
stavených  v rámci mobilního svozu a 
dopravu a  předání  odpadu  oprávně-
ným osobám k využití nebo odstraně-
ní,“ doplnila Havlínová.  Náklady na 
odpadové hospodářství města rov-
něž navyšuje likvidace černých sklá-
dek. 

 Od ledna do října letošního ro-
ku se uklidilo 708 černých skládek 
z kontejnerových stání. Takový po-
čet černých skládek vůbec nemusí 
vzniknout, neboť každý občan města 
Jihlavy má možnost odpad, který vy-
produkuje, odevzdat nebo odložit na 
místech k tomu určených.  

 Vzhledem k tomu, že příjmy 
z místního poplatku  za provoz systé-
mu pro nakládání s odpadem v roce 
2008 činily 22 mil. a náklady na od-
padové hospodářství města  36 mi-
lionů (předpokládané náklady pro 
rok 2009 jsou  40 milionů) se zdá, 
že argument „Tady platím já!“   v této 
souvislosti neobstojí. 

 Další  možností, proč vznikají čer-

né skládky,  je, že občané mají málo 
informací o tom, kam určitý druh 
odpadu odevzdat. „Proto jsme se roz-
hodli  za použití  fotodokumentace  z 
aktuálně vzniklých černých skládek  
poskytnout občanům návod „Kam 
s ním?“,“ řekla Havlínová. A je-li za 
umyvadlem odloženým v kontejne-
rovém stání pouhá lenost? 

 „Pak je asi namístě poznamenat, že 
ten, kdo neoprávněně založí skládku 
nebo odkládá odpadky nebo odpady 
mimo místa k tomu určená, se  dopouš-
tí přestupku proti veřejnému pořádku 
a může mu být uložena pokuta do vý-
še 50 000. A to přece za 1,30 Kč denně 
nestojí.“ Nebo ano?                                                        
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