
“Vážení spoluobčané, 

víme, že řada z vás je nespokojena s možností pálení 

zahradního odpadu v naší městské části. Nemůžete po 

nás ale chtít, abychom se odhodlali k nějakému zásad-

nímu či snad radikálnímu řešení. Všechno má svůj čas. 

Vždyť poslední změna podmínek pro pálení odpadů v MČ 

Brno přišla 3.11. 2008, kdy jsme dospěli k pokrokovému 

názoru, že pálit se může jen ve čtvrtky, a to jen od 10.00 

do 18.00. Opravdu není kam spěchat – když jsme mohli 

desítky let pálit každý den, proč pár desítek let nepálit 

alespoň ve čtvrtky?

Jen neradi bychom si rozhněvali některé z  vás, kteří 

tuto efektivní metodu vyznáváte. Vaše pohodlí je nám 

nade vše a nad škodlivinami v ovzduší, dýmem a zápa-

chem rádi přivřeme oko (nebo si raději zacpeme nos?). 

Ti, kteří mají něco proti pálení, si své aktivity mohou na-

plánovat a ve čtvrtky vůbec nevycházet z domu, popř. se 

nevracet z práce. 

Rovněž máme plnou důvěru ve schopnost obyvatel ro-

zeznat špatné rozptylové podmínky a  inverzní charakter 

počasí i jejich ohleduplnost, která zajisté povede k tomu, 

že za těchto nepříznivých povětrnostních situací pálit ne-

budou. 

Takže, žádné obavy. Jako již mnohokrát předtím, i ten-

tokrát jsme našli ideální řešení.

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom vystavili defi nitivní stop pálení zahradní-

ho odpadu v Jundrově. Při spalování organického odpa-

du (trávy, spadaného listí, větví), ať už v suchém či mok-

rém stavu, do ovzduší uniká oxid uhelnatý, uhlovodíky 

a dehtovité látky. 

Vlivem dopravy a  jiných zdrojů znečištění je ovzduší 

v Jundrově (ale i jinde v Brně) zatíženo např. polétavým 

prachem (suspendované částice frakce PM10 způsobu-

jící např. bronchitidu, alergie či astma) nebo benzoapy-

renem (karcinogenní polycyklický aromatický uhlovodík 

se schopností dlouhodobě přetrvávat a  kumulovat se 

v  ekosystémech). Koncentrace těchto látek v  ovzduší 

můžeme ovlivnit jen stěží. Není však nutné kvalitu ovzdu-

ší ještě více zhoršovat.

Poloha Jundrova je z hlediska rozptylu škodlivin velmi 

nepříznivá. Během častých teplotních inverzí nad Jund-

rovem přetrvává těžší, chladnější vzduch a  je-li znečiš-

těn, škodlivé látky zůstávají s ním. Škodliviny, které se do 

ovzduší dostanou ve čtvrtek od 10 do 18 hodin, dýchá-

me ještě v pátek odpoledne. 

Chválíme většinu zahrádkářů, kteří již od pálení upus-

tili a volí kompostování či využívají sběrná střediska, je-

jichž prostřednictvím se bioodpad dostane do černovic-

ké Centrální kompostárny. Žádáme proto i ostatní, aby 

byli ohleduplní a postupovali stejným způsobem!

S argumentem, že v Komíně a v Žabovřeskách platí 

stejná vyhláška jako v Jundrově, se nespokojíme. Inten-

zita pálení tam je podstatně nižší a rozptylové podmínky 

lepší. 

Přístup k  pálení by měl vycházet z  většinového ná-

zoru obyvatel dané městské části. Prosím podpořte nás 

a skoncujme společně se všemi nepříjemnými jevy, kte-

ré pálení doprovázejí: škodliviny, dým, zápach i pověst 

Jundrova jako „indiánské vesnice“.

”

Azurové stránky rozdává hnutí JUNDR☺V ŽÁDÁ N☺VÉ TVÁŘE. Každý týden otevřeme nové téma.

Příští díl na téma PETICE PODEPISUJÍ SLUŠNÍ LIDÉ očekávejte příští týden. Děkujeme Vám za pozornost.

Za N☺VÉ TVÁŘE Mgr. Gabriela Durnová, kandidátka do Zastupitelstva městské části Brno – Jundrov.
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