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V závěru února byla na magistrát 
doručena nabídka organizace Ar-
nika na vypracování studie naklá-
dání s odpady v Jihlavě. 

Jde o reakci na výzvu, kterou 14. 
ledna učinilo vedení města při schůz-
ce s aktivisty ze spolku Společně pro 
Vysočinu. Ti vedou kampaň za vyhlá-
šení referenda, v němž by mělo být 
v Jihlavě odmítnuto energetické vyu-
žívání komunálního odpadu.

Arnika nabízí dvě různé studie, kte-
ré se liší zaměřením, cenou a dobou 
dodání. Za 940 tisíc korun připraví 
během 10 měsíců velkou studii, kte-
rá by měla komplexně řešit proble-
matiku odpadů. Za 250 tisíc korun 
během 6 měsíců zpracuje návrhy na 
snižování odpadů a třídění. „Nabíd-
ku projednáme na jednom z příštích 
zasedání rady. Nyní je posuzována 
úřadem, zda odpovídá zadání,“ uvedl 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Vedení města oceňuje, že aktivisté 
výzvu přijali a jsou ochotni předsta-
vit vlastní řešení, jak naložit s nere-
cyklovatelným odpadem. „Zaskočila 
mě ale cena, která je nestandardně vy-
soká,“ přiznává primátor. Obdobné 
nabídky jsou v rámci kraje mnohem 
nižší. Jihlava doposud na odborné 
práce kolem řešení odpadů na Vyso-
čině vynaložila 150 tisíc korun.

Úřad se bude zabývat také faktem, 
že nabídku vypracování komplexní-
ho řešení nakládání s odpady před-
kládá Arnika, tedy jiná organizace, 
než která výzvu přijala. Osloven byl 
původně spolek Společně pro Vyso-
činu. Vedení města před jednáním 
rady tedy bude zajímat i otázka, 
zda návrh Arniky vyjadřuje posto-
je jihlavského spolku a jeho členů. 
Magistrát bude o dalším vývoji in-
formovat po příslušném projednání 
radou. 

Jihlava již řadu let zaujímá k odpa-
dům jednoznačný a každému srozu-
mitelný postoj. V maximální míře je 
třeba omezit jejich vznik a zajistit je-
jich recyklaci. V průměru každý oby-
vatel Jihlavy včetně novorozenců vy-
produkoval v loňském roce 282 kg 
komunálního odpadu a z toho se po-
dařilo vytřídit 82 kg, tedy 29 procent. 

V průměru tak po každém obyvate-
li Jihlavy zbude 200 kg odpadu, který 
končí bez užitku na skládce. V letoš-
ním roce město přichází s dalšími ak-
tivitami na podporu recyklace a ome-
zování odpadu. Budou rozšířena 
kontejnerová stání pro tříděný odpad. 

Byl zahájen pilotní projekt svozu 
bioodpadu v částech města Pávov 
a Zborná. V květnu bude představen 
pilotní motivační program, který 
zvýhodní jihlavské domácnosti, kte-
ré se svými odpady nakládají odpo-
vědně. -rt-

Město obdrželo od ekoaktivistů 
nabídku na řešení odpadů

Zeptali jsme se:

Největším rizikem pro ovzduší 
v Jihlavě jsou tzv. lokální topeniště. 

Tedy kotle, kamna a krby, ve kterých 
majitelé spalují nevhodná paliva. Po-
tvrdil to další rok dlouhodobého sle-
dování kvality ovzduší v našem měs-
tě. Stejně jako v předchozích letech 
měla i v roce 2013 srovnatelný podíl 
na znečištění doprava, nevhodné vy-
tápění domácností ale stihne napá-
chat srovnatelné škody během topné 
sezóny, tedy za poloviční dobu.

Dlouhodobý monitoring ovzdu-
ší běží v Jihlavě od roku 2009, kdy 
se uskutečnilo první větší měření, 
po jeho vyhodnocení se sleduje nej-
zatíženější místo poblíž dálnice D1 
a velké sídliště ve městě. Od té doby 
byl nejlepším rokem co do výsledků 
rok 2012. V roce 2013 došlo k mír-
nému zhoršení situace, výsledky by-
ly ale lepší než v letech 2010 a 2011. 

Svůj podíl na výsledku mohly mít 
stavební práce na dálnici a s tím sou-

visející změny v dopravě poblíž mě-
řicí stanice. „Při popojíždění, přidává-
ní plynu a také brzdění se do ovzduší 
dostává podstatně více různých látek, 
než při plynulé jízdě. Ovzduší prospí-
vají i nové typy motorů a modernější 
katalyzátory, takže i když doprava 
houstne, naměření hodnoty škodlivin 
v dlouhodobých výsledcích jsou podob-
né, nebo dokonce lepší,“ poznamenal 
Robert Skeřil z Českého hydromete-
orologického ústavu, který naměře-
né výsledky vyhodnocoval.

„Za celý rok nebyl překročen imisní 
limit sledovaných koncentrací na žádné 
lokalitě,“ uvedl k dalšímu roku konti-
nuálního sledování kvality ovzduší 
Robert Skeřil.

Nicméně odborníci začínají sledo-
vat a zkoumat i další složky ovzduší. 
Stále dokonalejší technologie jsou 
schopny zaznamenat i prach o mik-
roskopickém průměru. „Částice na 
úrovni nanomolekul vstupují do krev-

ního oběhu a nikdo neví, co to s námi 
dělá,“ upozornil zástupce ředitele 
Krajské hygienické stanice Jiří Kos. 
Odborník na kvalitu ovzduší nazna-
čil, že se v této oblasti otevírá velký 
prostor pro další výzkum.

Nebezpečnost miniaturních částic 
odborníci vidí především v tom, že 
na sebe mohou navázat další nebez-
pečné látky. „Víc než množství pra-
chových částic roste problém s tím, co 
je na nich,“ potvrdil Robert Skeřil. 
V diskusi před novináři na radnici 
se tak odborníci znovu dostali k pro-
blému nekontrolovaného spalování 
v domácnostech. „Průmyslové zdroje 
podléhají přísné kontrole, na rozdíl od 
soukromých zdrojů znečištění, ve kte-
rých bez kontroly, bez fi ltrace, bez do-
konalého spalování, končí kde co, včet-
ně odpadů,“ povzdechl si odborník.

Na hrazení kontinuálního monito-
ringu ovzduší se rovným dílem podí-
lí město Jihlava a Kraj Vysočina.  -rt-

V těchto dnech dostávají jih-
lavské domácnosti dopis, ve kte-
rém primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal a náměstek pro životní 
prostředí Rudolf Chloupek vy-
zývají občany města, aby nadále 
více třídili a snižovali množství 
odpadů, jež dnes končí v popel-
nicích. 

V průměru každý obyvatel vypro-
dukoval v loňském roce 282 kg ko-
munálního odpadu, z toho se poda-
řilo vytřídit 82 kg (29 procent). 

Město se každoročně snaží vylep-
šovat systém nakládání s komunál-
ním odpadem, aby podíl vytříděných 
složek nadále vzrůstal. Dosažení to-
hoto cíle je však podmíněno dobrou 
spoluprací občanů a města. 

Dopis apelující na osobní odpo-
vědnost každého jednotlivce je Jihla-
vanům distribuován společně se slo-
ženkou na úhradu poplatku za svoz 
domovního odpadu. 

„Jihlava je dnes v péči o komunál-
ní odpad jedním z nejlépe fungujících 
měst v republice. Jde cestou snižování 
odpadů a zvyšování recyklace a v tom-
to trendu chceme pokračovat i v letoš-
ním roce,“ uvádí primátor Jaroslav 
Vymazal. 

„Tento měsíc jsme zahájili pilotní 
projekt svozu bioodpadu v příměst-
ských oblastech Pávov a Zborná a na-
ším cílem je do začátku roku 2016 
svoz biologického odpadu zpřístupnit 
v rámci celé Jihlavy,“ říká náměstek 
Rudolf Chloupek. 

Radnice v květnu dále představí pi-
lotní motivační program, který zvý-
hodní jihlavské domácnosti, které 
odpovědně třídí. 

Vedení města považuje za cenný 
každý názor, který pomůže systém 
nakládání s odpady vylepšit tak, aby 
v maximální míře odpovídal potře-
bám občanů. 

Obyvatelé Jihlavy mohou své do-
tazy a podněty zasílat na odbor ži-
votního prostředí Magistrátu měs-
ta Jihlavy na e-mail:

tridime.odpad@jihlava-city.cz,
volat na telefonní číslo 

567 167 111. 
Informace k problematice odpadů 

jsou dostupné také na adrese www.
odpadyjihlavy.cz  -rt-

Vzduch nejvíc kazí kotle a doprava

Radnice píše občanům, 
aby nadále více třídili

Služby města Jihlavy (SMJ) zahá-
jily přípravné práce na otevření trž-
nice na Masarykově náměstí v Jih-
lavě. Tržnici se otevře pro veřejnost 
1. dubna. Ukončení provozu bude až 
po Památce zesnulých. 

Prodejní místa na tržnici jsou v po-
době pultů, kterých je na náměstí 
umístěných 14 kusů. Trhovci mohou 
prodávat zemědělské produkty, kvě-
tiny, potraviny, řemeslné a rukodělné 
výrobky.  -lm-

Zahájení provozu 
tržnice

1. Věnujete ve vaší domácnosti 
pozornost odpadu? Třídíte odpad?

Třídění odpadu je u nás standard-
ní činností. Třídíme tak, jak je nám 
umožněno vybavením, tedy klasic-
kou dostupnou sestavou kontej-
nerů na separování odpadů. Větší 
odpady, spotřebiče nebo baterie 
a zářivky vozíme na sběrný dvůr 
nebo dáváme do k tomu určených 
schránek, které jsou dostupné tře-
ba na úřadech nebo v prodejnách. 
V rámci možností tedy třídíme, 
snad se nedopouštíme žádných zá-
sadních prohřešků.

2. Kladný vztah k životnímu pro-
středí, resp. správnému nakládá-
ní s odpady máte odjakživa, nebo 
jste se do třídění pustili, až když 
k tomu byly vytvořeny podmínky?

Přesvědčením je to odjakživa, ale 
až technickými možnostmi teprve 
byla dána realizace. Dříve se od-
dělovaly hlavně kovy, které bylo 
možno nějak „udat“, později papír. 
Dnes jsou možnosti mnohem šir-
ší, běžně se třídí také sklo a plast. 
Možnost tyto odpady oddělovat 
považuji za velmi dobré, správné. 

3. Město Jihlava postupně zavádí 
třídění biologicky rozložitelného 
odpadu. Co na to říkáte? Až bude-
te mít tu možnost, přidáte se také?

Je to jenom otázka toho si na mož-
nost nakládání s tímto odpadem 
zvyknout, technický problém to ne-
ní. Jde pouze o to najít si na to do-
ma prostor. Možná si trochu více 
zasportujeme, protože asi budeme 
s bioodpadem běhat do kontejneru 
častěji (smích). Důležité je, že je vy-
řešená koncovka, co se s bioodpa-
dem bude dál dít. Takže proč ne.

4. Pokud vytřídíte všechny zmí-
něné složky, vlastně už vám toho 
v koši moc nezbude.

Když se odpad kvalitně vytřídí, od-
haduji, že směsného odpadu zůstane 
asi dvacet procent. Bude zajímavé 
sledovat, co zavedení svozu biologic-
ky rozložitelného odpadu udělá s čís-
ly obecně, ve městě. Musíme počítat 
s tím, že nikdo nebude stoprocentně 
ukázněný, že všichni vzorně třídit ne-
budou. Vždy tu nějaký nevytříděný 
nebo nepoužitelný odpad zůstane. 
Otázkou zůstává, kolik ho bude a co 
s ním dělat.  -rt-


