
Stručný komentář sdružení Arnika k průzkumu veřejného mínění k výstavbě 

zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) na Vysočině. 

 

Průzkum veřejného mínění zadal Řídící výbor Integrovaného systému nakládání s odpady Vysočina. 

 

Za zásadní výstupy průzkumu považujeme zejména níže uvedení výsledky, které jsou v zaslané prezentaci. 

 

Graf na straně 5 ukazuje, že za k životnímu prostředí 

šetrné způsoby nakládání s odpady považují Jihlavané 

recyklaci, předcházení vzniku odpadu a systém vratných 

obalů. Ukazují to první tři sloupce grafu. Takový názor 

zastává okolo 90 % respondentů. Naproti tomu 

energetické využití odpadů (spálení za současné výroby 

tepla/elektřiny) se již v očích obyvatel Jihlavy nejeví tak 

šetrně, výrobu tepla z odpadu nepovažuje za šetrné ani 

50 % respondentů. Tato čísla dobře kopírují doporučenou hierarchii nakládání s odpady. Systém ISNOV 

bohužel tyto závěry nerespektuje a upřednostňuje energetické využití. 

 

Na straně 14 graf ukazuje, že 75 % dotázaných považuje spalovnu s přidruženou výrobou tepelné/elektrické 

energie za smysluplnou pouze v případě, že bude součástí komplexního řešení nakládání s odpady. 47 % 

respondentů se dokonce přiklání k názoru, že Jihlava takové zařízení nepotřebuje. Systém ISNOV jeho 

zastánci prezentují jako komplexní řešení a spalovnu ZEVO jako jakousi koncovku. Realita je ovšem jiná. 

Celý systém neobsahuje dostatečná opatření, cíle ani ukazatele pro předcházení vzniku odpadu a cíle pro 

recyklaci jsou velmi nízké. O opětovném využití se v materiálech hovoří jen velmi stručně. Největší prostor 

dostává v systému právě spalovna.  

 

Na straně 20 pak autoři průzkumu konstatují, že 7 z 10 dotázaných obyvatel si nepřeje stavbu ZEVO v 

Jihlavě. Tento zásadní závěr průzkumu veřejného mínění členové řídícího výboru ISNOV (zástupci největších 

měst na Vysočině) zřejmě nerespektují, když pokračují v přípravách projektu spalovny (ZEVO). Svědčí o tom 

například studie proveditelnosti za více než 700 000 Kč, kterou kraj Vysočina nechává pro spalovnu (ZEVO) 

právě zpracovat. 

 

Graf na straně 22 pak ukazuje, že při místním referendu by celých 62 % Jihlavanů hlasovalo pro „nový, 

podstatně rozšířený sběrný dvůr“, „zařízené pro energetické využití odpadu“ by bylo volbou jen 38 % 

místních. Navíc je celková informovanost o projektu ISNOV velmi slabá. Čtvrtina respondentů pak uvedla, že 

se referenda nezúčastní. Kraj Vysočina si nechal zpracovat mediální analýzu a strategii, ze které vzešlo 

doporučení zaměřit mediální výstupy právě na tuto cílovou skupinu.  

 

Ve sdružení Arnika se obáváme, že všechny nebo část těchto informací by mohla při zveřejnění výsledků 

průzkumu Krajem Vysočina zapadnout. 

 

 

 

Za sdružení Arnika – program Toxické látky a odpady Matěj Man 

http://arnika.org/hierarchie-nakladani-s-odpady 


