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Vedení města při návštěvě mateř-
ského sídla společnosti Kronospan v 
rakouském Salzburgu projednalo 
společně se zástupci firmy mnohé 
oblasti fungování jihlavského závo-
du a jejich dopad na život ve městě 
Jihlavě. Obě strany se shodly, že pro-
voz společnosti dlouhodobě vyvolá-
vá u obyvatel města řadu otázek, ke 
kterým se nyní přidávají ještě otázky 
související s připravovanými změna-
mi v provozu firmy a bohužel i otáz-
ky zahájení výstavby bez povolení, 
respektive patřičného prokázání vli-
vu stavby na životní prostředí.

„Proto je pro nás opravdu klíčo-
vé získat od vedení firmy odpově-
di na otázky, které jsou pro naši 
další případnou spolupráci zásad-
ní. Otázky jsme rozdělili do jed-
notlivých oblastí života ve městě,“ 
uvedla v dopise pro společnost pri-
mátorka Karolína Koubová.

Podle vedení města jsou následu-
jící dotazy jedny z těch nejakutněj-
ších, které provoz a předpokládaný 
rozvoj firmy vyvolává. „Firmu Krono-
span vedení města považuje za důleži-
tého a významného partnera ve městě, 
a proto doufáme, že zodpovězení těch-
to dotazů a zlepšení komunikace při-
spěje k vyjasnění vzájemného vnímání 
obou subjektů a může přispět ke zlep-
šení vnímání provozu firmy ve městě,“ 
doplnila primátorka.

Ovzduší
Již v současnosti je provoz firmy 1. 
spojen s velkou prašností jak z vý-
roby, tak i ze skládkování materi-
álu. Veřejnost v Jihlavě si na nad-
měrnou prašnost z provozu firmy 
dlouhodobě stěžuje. Jakým způ-

sobem firma zajistí, aby množství 
emitovaných prachových částic 
kleslo? Skrápění ploch se dřevem 
a recyklátem je zjevně nedostaču-
jící, navíc vyvolává další problé-
my a otázky ve vztahu k vodě.
V podmínkách kolaudačního roz-2. 
hodnutí provozu byl požadavek 
na kontinuální měření emisí. Proč 
tento není dodržován? Měříte 
kontinuálně v jiných závodech?
Firma má vydána dvě integrovaná 3. 
povolení (IPPC), z nichž každé 
má stanoveno samostatné limity?  
Proč firma takovýmto způsobem 
dělí provoz, když je zjevné, že do-
chází ke kumulaci vlivů jednotli-
vých provozů?
Ač je technologicky i legislativně 4. 
řada problematických věcí řešena, 
dochází evidentně k opakovaným 
případům technologické nekázně, 
které způsobují, že se do ovzduší 
dostává jak z provozu samotného, 
tak i ze skládek materiálu nadměr-
né množství emisí. Co firma udělá 
pro to, aby k technologické nekáz-
ni a jí způsobeným problémům 
nedocházelo? 
Jak je nakládáno s brusným pra-5. 
chem?

Hluk
Jsou dodržovány hlukové limity 1. 
dané integrovaným povolením? 
Jak je řešeno odhlučnění stávají-
cích drtičů? Jsou tyto limity kon-
trolovány?
Jaká opatření realizuje firma pro 2. 
odstranění stávající hlukové zátě-
že a zabránění vzniku nové hlu-
kové zátěže spojené s novými při-
pravovanými provozy?

Voda
Jak je zajištěno nakládání s dešťo-1. 
vými vodami ze skládek recyklá-
tu, které mohou obsahovat látky 
škodlivé vodám a pronikají do 
vod povrchových i podzemních?
Jak je zajištěno nakládání s hasební-2. 
mi vodami? (V toku Drážního po-
toka se vyskytují jak hasební pěny, 
tak i dřevní odpad.) Pokud by měly 
být jímány do jímek, tyto jsou evi-
dentně nedostačující nebo ne-
funkční a hasební vody opakovaně 
unikají do toku Drážního potoka.
Kolik vody provoz odebírá z vo-3. 
dovodního řadu, kolik z řeky a 
kolik z jiných zdrojů (jakých)? 
Jak se toto množství vyvíjelo za 
posledních 5 let?
Jak je zajištěno čištění vod vy-4. 
pouštěných do Drážního potoka?
Připravuje firma technologická 5. 
opatření k opakovanému použití 
technologické vody (její recykla-
ci)? Toto by mělo být základním 
předpokladem delšího fungování  
a zabránilo by to jak nadměrnému 
čerpání vody, tak i vypouštění zne-
čištěných vod.
Chystá firma vlastní čističku?6. 

Doprava
Jaká je prognóza nárůstu či zklid-1. 
nění dopravy v souvislosti s plá-
novaným rozšířením provozu?
Jaký je zájem Kronospanu o par-2. 
ticipaci na stavbě záchytného 
parkoviště pro kamionovou do-
pravu?
Jaká opatření firma realizuje ve 3. 
chvíli, kdy je velké množství kami-
onů v těsné blízkosti Kronospanu 
a parkoviště kapacitně nestačí?

Obecně
Požadujeme poskytnutí celé gene-1. 
ze vydávání povolení ve všech pro-
cesech (jak EIA vedená KrÚ, tak i 
MŽP, povolení a kolaudační rozhod-
nutí stavebního úřadu) – jsou dodr-
ženy podmínky stanovisek DOSS 
(zejména ČIŽP a KHS)?
Jakým způsobem jsou zajištěny 2. 
skládky recyklátu před vznikem po-
žáru? Jak jsou řešeny hasební vody 
v případě požáru (např. v případě za-
hoření v Nové Cerekvi)? Tyto sklád-
ky nejsou de iure součástí provozu a 
nejsou řešeny IPPC. Jaké dokumenty 
k nim byly vydány? Jak byly zkolau-
dovány a jaké podmínky byly dány 
dotčenými orgány státní správy pro 
jejich povolení a provoz? Tyto sklád-
ky (například skládka v Třešti) jsou 
provozovány způsobem, který odpo-
ruje způsobu využívání, ke kterému 
byly zkolaudovány – množství dřeva 
je zde mnohonásobně vyšší a součas-
ně i na plochách, kde má být sklado-
vána kulatina, je skladován i recyklát. 
Proč firma dělí provoz na více firem 3. 
a žádá tedy o vydání více integrova-
ných povolení, když dopad na život-
ní prostředí má jako jeden celek?
Jak se firma realizuje na poli spole-4. 
čenské odpovědnosti? Podporuje 
nějaké projekty či akce v regionu?
V posledních dnech firma přestala 5. 
odebírat dřevní kulatinu od městské 
společnosti Správa městských lesů 
s.r.o., i dřevní odpad od společnos-
ti Služby města Jihlavy, spol. s. r. o..  
Souvisí tato skutečnost s úpravami 
provozu ve firmě, nebo se stávající 
snahou statutárního města Jihlavy o 
lepší komunikaci firmy s představi-
teli města? -tz-

Dotazy města pro společnost Kronospan

Jedním z hlavních zdrojů znečiš-
tění dnes je zde hrubý drtič ZENO. 
Byl zkolaudován v roce 2015, tedy ve 
stejném roce, jako byly vydány glo-
bální Integrovaná povolení. Vůbec 
není jisté, jestli se s nimi počítalo. 
Bylo to šest let po vydání alarmující 
zdravotní zprávy o naplnění onko-
logických rizik, zvláště pro dětskou 
populaci.

Kronospan ukazuje, že když se 
chce, tak jdou zázraky – drtič je sou-
částí velkého technologického celku 
o deseti objektech za stovky milionů 
Kč, který obdržel stavební povolení 
dne 11. 3. 2015, o kolaudační roz-
hodnutí požádal 10. 6. 2015. Za tři 
měsíce! Jak dlouho už je skutečně v 
provozu, to už se objektivně nezjistí, 
nikdo to nikdy nemonitoroval tak, 
jako teď. 

Vedle tohoto drtiče je zde ještě dr-
tič mobilní, který škodí úplně stejně, 
jenom nepotřebuje vůbec žádné po-
volení – není to přece žádná stavba 
– po šichtě se prostě sbalí a odjede 
do garáže. K těmto zařízením každý 
den přijede mnoho kamionů se sta-
rou dřevotřískou, většinou ze západ-
ní Evropy. Za ohlušujícího rachotu se 
materiál, plný jedovatých lepidel, na 
otevřeném (!) prostoru podrtí. A to 
samozřejmě za úniku tun jedovatého 
rakovinotvorného prachu do ovzduší. 

Dalším nebezpečím pak jsou otevře-
né deponie tohoto jedovatého recyklá-

Komentář: Co dýcháme a proč?

tu všude kolem, i po republice, včetně 
obrovské skládky v Třešti. Jedna už jím 
shořela v Nové Cerekvi - 10 dní byl je-
dovatý kouř v širokém okolí. Krono-
span říká, jak skvěle umí zpracovat od-
pad. Ano, ale takhle? A z půlky Evropy?

A tohle všechno pak o pár set me-
trů dál dýchají za tichého souhlasu 
úřadů naše děti. Žádné limity, žádné 

měření, žádné filtry. Ty jsou jinde. 
A majitel Kronospanu samozřejmě 
tyhle rizika dobře zná. Jinak by sem 
nevalil stovky kamionů tohoto saj-
rajtu z okolních zemí. A jinak by si v 
domovském Salzburgu tak nevymaz-
lil svoji podobnou fabričku. Všechny 
tyto procesy, včetně skládek, pod 
střechou, odsávání nepřetržité, toto 

hrubé drcení desítky kilometrů za 
městem.

Jak dlouho ještě budeme pro tyhle 
lidi banánovou republikou, kde mů-
žou vše?

Miroslav Tomanec, 
zastupitel za Fórum Jihlava 

 a člen pracovní skupiny  
pro Kronospan
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