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Jenže diskuze jednou budou 
muset skončit a bude muset pad-
nout rozhodnoutí.

Na rozdíl od nich my musíme na-
jít věcné řešení, a to rychle, proto-
že – jak jsem již zmínila – kapacita 
skládky je omezená a nové skládky 
budou povolovány jen stěží… 

Málo se taky mluví o tom, že do-
pad skládek na životní prostředí 
též není malý – uvolňování sklád-
kových plynů je mnohdy pro ži-
votní prostředí horší než emise ze 
spaloven, které musí mít pračky 
spalin. 

A doprava na ně ovzduší taky ne-
málo zatěžuje. Řešením, samozřej-
mě, je i vozit odpad někam jinam, 
mimo naše správní území do již 
vybudovaných ZEVO, ale to po-
važuji za nezodpovědné, protože 
přeprava odpadu má rovněž nega-
tivní dopady na životní prostředí a 
v neposlední řadě by se velmi vý-
znamně projevila na výši poplatku 
za likvidaci odpadu… Jsem tedy 
opravu ráda, že se o problematice 
diskutuje, a věřím, že i dále disku-
tovat bude.

Takže co se v této věci teď děje 
dál? 

Řídící výbor ISNOV v tuto chvíli 
neschvaloval žádné další koncepč-
ní materiály a neshodl se ani na 
zadání žádných dalších studií. Po-
kračuje dále spolupráce původních 
zakladatelských obcí ISNOVu, kte-
ré jsou si vědomy toho, že se pro-
blematika řešit musí. 

Každá z těchto obcí se současně 
snaží situaci řešit i na svém území 
a tak je to i v Jihlavě. 

Jak jsem již psala výše, my se sna-
žíme dál dobudovávat systém tak, 
abychom postupovali v souladu se 

základní hierarchií nakládání s od-
pady – tedy: 

1) předcházení vzniku odpadů 
a opětovné využití 
2) materiálové využití
3) energetické využití 

VÍDEŇSKÁ SPALOVNA architekta a umělce Friedensreicha Hundertwassera odpadů je výtvarně vyzdobená a je cílem 
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diskutuje bez konečného rozhodnutí

1. Prevence vzniku odpadu
chovat se tak, abychom vytvářeli co nejméně odpadů

2. Příprava pro opětovné použití
pro věci, které nepotřebujeme, nalézt náhradní využití 

3. Materiálové využití
třídit odpady v domácnostech

4. Energetické 
využití

5. Skladování, 
spalování

a až jako poslední možnost: 
4) skládkování. 
Pro nás to znamená rozšiřování sítě sběr-

ných hnízd, podpora domácího třídění, 
práce na připravovaném sběru bioodpadu, 
již zmíněné kontejnery na textil a elektro-
zařízení a připravované otevření dalšího 
sběrného dvora a v neposlední řadě vý-
chova a osvěta, kterou se snažíme kromě 
všech jiných cest dělat i pomocí naší webo-
vé stránky www.odpadyjihlavy.cz . A samo-
zřejmě tím, že jsme k dispozici všem, kteří 
se chtějí zeptat, poradit nebo přijdou s ja-
kýmkoliv konstruktivním nápadem, proto-
že jsme si vědomi toho, co řekl Antoin de 
Saint Exupery: Nedědíme Zemi po svých 
předcích, ale půjčujeme si ji od svých dětí.
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