
 

 
 

 

 

Reakce na článek „Jiný pohled na ekologii“, otištěný ve 
Zpravodaji 5/2013   

Domnívám se, že i pracovníci městského úřadu by se, stejně jako jiní autoři, měli podepisovat 

pod článek, který má být otištěn v městském zpravodaji. Nebydlím ve Vlašimi a dotyčný článek na 

mne zpočátku působil jako názor občana pochybujícího o smysluplnosti třídění odpadů s lehkou averzí 

k organizacím, které  usilují o ochranu našeho společného životního prostředí (nerad používám ono, v 

podobných případech nevhodně užité slovo „ekologové“). Kolegové mě však upozornili, že iniciály L. 

S. odkazují na pana Ladislava Slezáka –  odborného pracovníka odboru životního prostředí na úseku 

odpadového hospodářství.  

Na pohled by se mohlo zdát, že nejjednodušší, nejchytřejší a také nejlevnější způsob, jak 

naložit s plastovým odpadem je spálit ho nebo jej zahrabat do země. Hospodárné a ekologicky šetrné 

hospodaření s odpady však patří v civilizovaných krajích k základním kulturně-hygienickým 

samozřejmostem, podobně jako třeba splachování WC či způsob stolování. Není to ekologie, přestože 

s ekologií zjevně souvisí.  

Je naprosto druhořadé, zda na hromadu směsného plastu je či není „pěkný pohled“ (jak je v 

článku emotivně psáno). Plasty jsou obecně mimořádně trvanlivé (a proto nám na skládkách i 

pohozené v přírodě vydrží na věky), při svém spalování toxické (proto je nepalme, přestože to je 

levné), ale především jsou plasty svými technickými vlastnostmi skvělé materiály, jsou vyrobeny z 

tržně hluboce podceněného neobnovitelného zdroje – totiž z ropy, kterou místo abychom šetřili pro 

výrobu opravdu důležitých věcí (stavební materiály, léčiva apod.) nejčastěji jen „proženeme 

komínem“, resp. výfukem.  

Kdo se však nezdráhá celý problém řešit komplexně (a opravdu efektivně), zabývá se převážně tím, 

jak vzniku v mnoha případech zbytečného (plastového) odpadu předcházet, aby následně zjistil, že čím 

méně takového odpadu produkuje, tím menší starosti a náklady má on sám i město i prostředí, ve 

kterém žije – životní prostředí. 

Pane Slezáku, naprosto s Vámi souhlasíme, že Vlašimi citelně chybí možnost třídit směsné 

plasty. PET lahve představují opravdu jen část z celkového objemu potencionálně využitelného 

plastového odpadu domácností. Nikdo nemá zájem o nesmyslnou zátěž prostředí ani obecní 

peněženky, která vzniká v souvislosti s transportem odpadu na velké vzdálenosti. Odpadové 

hospodaření ve městě Vlašim však máte na starost především Vy. Proč se tedy místo kritizování těch, 

co mají zájem třídit,  či snášení argumentů jak to dělají špatně jinde, nepostaráte o efektivnější a pro 

občany a jejich životní prostředí vhodnější alternativu? Chybějící třídicí linka či jiný typ kontejnerů a 

svozových vozů ve vlašimských technických službách jako argument při existujících možnostech 

podpory neobstojí. Jak je vidět i na Vámi uvedených případech, třídí a o další vylepšení usiluje většina 

srovnatelných měst v okolí, tak proč ne Vlašim? 
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Český svaz ochránců přírody Vlašim  

 

 


