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S blížícím se létem se blíží i 
zahájení letní sezóny ve Vod-
ním ráji. Ta proběhne k datu 
11. 6., přípravy jsou tedy v 
plném proudu, započaly vlast-
ně už v půlce března. 

Klára Smítalová  ז

Vodní ráj Jihlava zprostředková-
vá lidem mnoho zábavy a zážitků ve 
svém areálu již od roku 2001. Každo-
ročně zahajuje své přípravy na jaře. 
Ani letos tomu nebylo jinak, práce 
tam probíhají již od března.

Zahájení příprav na letní sezónu 
zpravidla začíná u venkovních bazé-
nů s ohřívanou vodou. Ty jsou nej-
důležitější složkou areálu, proto je 
jim jako prvním věnována pozornost 
a péče. 

V areálu je bazénů hned několik a 
nechybí ani brouzdaliště. Přes zimu 
jsou všechny bazény z části upuště-
ny, je tedy nezbytností je vypustit a 
vyčistit. Plavecký a velký rekreační 
bazén je navíc obložen keramickým 
obkladem, který je náchylný na různá 
poškození.

Důležitou součástí příprav je úklid 

V zahradnictvích lidé vyhazují zbytečně 
peníze za kompost, který můžou mít za 
pár korun, říká vedoucí skládky a kom-
postárny Henčov na Jihlavsku Martin 
Tůma.

Natálie Vacková ז

Skládka a kompostárna je umístěná v klidném 
prostředí uprostřed luk a polí za vesnicí Henčov 
u Jihlavy. Dokonce je střežená živými čápy, kte-
ří si tam spokojeně žijí a stravují se zbytky. Je pře-
hledně rozdělená do několika sekcí, ale přesto, jak 
vysvětluje vedoucí Tůma: „Skládkování jako takové 
je podle zákona nejhorší způsob skladování odpadu. 
Musíme se všichni trochu zamyslet sami nad sebou, 
než něco vyhodíme,“ dodává. 

Skládka funguje od roku 1999. Příjem odpadu je 
každý rok poměrně stejný. „Ani doba covidová situ-
aci na skládce nijak nezměnila,“ podotýká Tůma. 
Avšak prý nejnáročnějším obdobím skládkování 
odpadu je jaro.

„Je to tím, že se začínají provádět jarní úklidy 
domácností, rozjede se stavební sezóna a lidé pracu-
jí na svých zahradách,“ sděluje vedoucí. I po Váno-
cích je odpadu trochu více, ale jinak celkově zima 
patří překvapivě mezi nejnižší příjmy. „Protože není 
stavební sezóna, tím firmy tolik nenaváží materiá-
ly a toho množství komunálního odpadu není tolik,“ 
doplňuje. 

Ceny dané za ukládání smetí určuje zákon o 
odpadech a provozovatel. Jsou rozdělené na čtyři 
části: poplatek provozovateli, zákonný poplatek – 
který se odvádí za každou tunu odpadu SFŽP ČR, 
ten část dá obci. Další je finanční rezerva – popla-
tek používaný při rekultivaci skládek – využívá se 
při uzavírání skládek a při péči o ně, plus daň. Toto 
všechno určuje celkovou částku za ukládání vaše-
ho odpadu. Zmíněná rekultivace zvyšuje životnost 
skládky. „Bohužel se ceny za skládkování každý rok 

zvyšují,“ přiznává Tůma.
Určitým benefitem je jejich vlastní kompost 

vytvořený ze zbytků rostlin a zeleniny. Registrova-
ný je u zemědělské inspekce, která ho jezdí každo-
ročně kontrolovat. 

„Jelikož kompostu vytváříme každý rok velké 
množství, je ho proto potřeba čtyřikrát do roka roz-
borovat, abychom sledovali, zdali splňuje podmínky 
registrace. Pokud tomu tak je, tak se volně prodává 
občanům či firmám a široké veřejnosti,“ oznamuje 
vedoucí. „Náš kompost je velmi výhodný a lidem stá-
le nedochází, že za něj v zahradnictvích utrácejí zby-
tečně stovky korun. My si účtujeme 50 haléřů za 1 kg. 
Což je veliký rozdíl,“ podotýká.

Poslední dobou skládku Henčov trápí silné vět-
ry. Plastové pytlíky doletěly dokonce až do Velké-

ho Beranova. „Snažíme o to, aby odpadky nelétaly 
po celém okolí. Je to však těžší, než si všichni mys-
lí,“ dělá si starost Tůma. „Snažíme se to přikrývat. 
Principem je, že se skládka přejíždí kompaktorem, a 
tím se odpady zatlačí a upevní do skládky. Následu-
je další fáze, a to taková, že se odpady ještě překry-
jí zeminou. Ale opravdu, když je vítr silný, tak bere 
všechno,“ přiznává. Dokonce kvůli tomu mají i 
mobilní oplocení.

Aby bylo méně produkovaného odpadu, má 
vedoucí jednu radu. „Než něco člověk vyhodí, tak by 
se měl zamyslet nad tím, co s tím více jde udělat. Když 
mám odpadek v ruce, zda místo jeho hození do koše s 
ním nelze provést něco jiného. Je to ale hodně ovlivně-
no i leností lidí. Přece jen každý musí začít sám u se-
be,“ konstatuje vedoucí Martin Tůma.

Přípravy na letní sezónu zahájili, 
problémem zůstává nouze o plavčíky

Vedoucí skládky tvrdí: Nejhorší způsob 
skladování odpadu je skládkování

OBROVSKÁ hora v sobě skrývá tuny a tuny odpadu nejen z domácností. Ačkoliv je skládkování špatné, v 
budoucnu může být cenným zdrojem pro archeology.   Foto: Natálie Vacková. 

celého areálu, úprava dlažeb a veš-
kerých travnatých ploch. „Je potře-
ba prostě sekat, sekat a sekat,“ uvádí 

vedoucí Vodního ráje pan Miroslav 
Veselý.

Neméně důležitá je potom tech-

nologická část, jako jsou čerpadla a 
ovládací prvky. I ty je třeba uvést do 
provozu. Potom zbývá už jen bazé-
ny napustit a vyřešit teplotu vody. Ta 
záleží na temperaci a počasí. Zvláště 
při nočních teplotách, které i v létě 
někdy klesají poměrně nízko. 

Celý proces pak ukončují posled-
ní drobné úpravy, nátěry a příprava 
stánků s rychlým občerstvením. Po 
dokončení příprav se může začít s 
letním provozem, vodními radován-
kami a užíváním si krásného letního 
počasí. 

Nesmíme ale zapomenout na něco, 
co k tomuto všemu neodmyslitelně 
patří. Je to plavčická práce, která by 
nejednoho lákala pro vyzkoušení. 
Zahrnuje umění dobré komunikace, 
výdrž, odolnost a způsobilost rychle 
reagovat na podněty. Během dne je 
to potom schopnost zajištění bezpeč-
nosti návštěvníků při koupání. Pod-
mínky pro přijetí plavčíka jsou věk 
18+ a absolvovaný kurz.

„Na tuto pozici hledáme už delší 
dobu posily, tento rok je to dokonce vět-
ší počet než ten minulý,“ dodává Miro-
slav Veselý.

NA JAŘE se při přípravě na sezónu nejdříve opravují venkovní bazény. 
 Foto: Klára Smítalová


