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Město Jihlava začátkem června jako první 
veřejně upozornilo na to, že v areálu Krono-
span Jihlava probíhají stavební práce bez po-
třebných povolení. 

Projekt Kronospanu počítající s výstavbou 
nové linky totiž nejprve musí projít posuzo-
váním vlivů a záměrů na životní prostředí 
tzv. velkou EIA, během níž bude mít město 
možnost sledovat odběr dat a řešit objektiv-
ně zjištěná hodnocení.

Stavební úřad nyní intenzivně prošetřuje, 
zda se skutečně jedná o černou stavbu plá-
nované drtící linky a Kronospan tedy jednal 
v rozporu se zákonem. „Při kontrole, konané 
na základě podnětu, jsme zjistili stavební čin-
nost. V současnosti jsme ve stadiu prověřování. 
Pokud se prokáže, že jde o stavební práce pro-
váděné bez povolení, hrozí stavebníkovi za po-
rušení stavebního zákona pokuta do jednoho 
milionu korun. V případě černé stavby zahájí 
vždy stavební úřad řízení o odstranění stav-
by. V průběhu řízení má stavebník ze zákona 
možnost požádat o její dodatečné povolení. Po-
kud v řízení prokáže, že dodatečné povolení je 
možné, to znamená, že není v rozporu s plat-

nými předpisy, stavba bude dodatečně povole-
na. V opačném případě nařídí stavební úřad 
stavbu odstranit,“ uvedl vedoucí Stavebního 
úřadu Michal Jarco. 

Kronospan na základě výzvy stavebního 
úřadu zastavil v této oblasti veškerou čin-
nost a vyčkává na další vývoj stavebního ří-
zení.

„Záměr Kronospanu vybudovat v areálu za-
řízení, které umožní snížit negativní dopady 
jeho výrobní činnosti na životní prostředí Jihla-
vy a okolí, vítáme. Jsme ale šokováni přístupem 
a rozhodnutím společnosti zahájit tuto stavbu 
bez všech potřebných povolení,“ uvedla primá-
torka města Karolína Koubová.

Město podle primátorky vnímá toto jed-
nání jako neseriózní. „Celé vedení města po-
važuje zahájení stavby za velmi silné narušení 
důvěry a dosavadního vyjednávání. Děláme 
vstřícné kroky a vrací se nám to tímto způso-
bem, takže budeme muset přehodnotit náš do-
savadní přístup,“ dodala primátorka. Město 
proto odeslalo na jihlavskou centrálu Kro-
nospan dopis požadující vysvětlení celé si-
tuace a nyní čeká na její vyjádření. -tz-

Město žádá Kronospan o vysvětlení
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Rakouský koncern zprivatizoval 
bývalý  státní podnik Jihlavské dře-
vařské závody, zcela změnil a zmo-
dernizoval technologie, přeoriento-
val se na  základní produkt - výrobu 
dřevotřískových desek za významné-
ho užívání syntetických chemikálií a  
postupně znásobil objem výroby.

V 90. letech měla firma mnohé pro-
blémy s tehdy platnými zákony, vy-
hláškami a nařízeními - byť celá  spo-
lečnost byla teprve v prvním stádiu 
tvorby opravdu účinné legislativy za 
účelem ochrany životního prostředí 
a zdraví obyvatel. 

Dokladem budiž například 14 po-
kut o celkové hodnotě 12,5 milio-
nů Kč, které byly uděleny stavebním 
úřadem převážně za provoz bez ko-
laudací nebo stavění bez platného 
stavebního povolení. 

Velkým otazníkem, který se bo-
hužel přenáší do dnešní doby je to, 
jakým způsobem jsou naplněny po-
žadavky tehdejšího okresního hygi-
enika stran kontinuálního měření 
úniku zdraví škodlivých látek. Od sa-
mého počátku těchto aktivit je pod-
nik terčem velké kritiky veřejnosti 
pro hluk, prašnost a zápach silně 
obtěžující v podstatné části našeho 
města.

V letech 2005, 2006 a 2008 byly 
Krajem Vysočina postupně vedeny 
tři procedury EIA (průzkum vlivu 
stavby na životní prostředí), ke kte-
rým se ani veřejnost, a bohužel ani 
samospráva nijak oficiálně nevyjád-
řila. Důsledkem bylo další rozšiřová-
ní výroby a nové technologie.

V roce 2009 nechal Kraj Vysočina 
zpracovat velice nákladnou, kom-
plexní a podrobnou zprávu o pů-
sobení průmyslové zóny na  zdraví 
obyvatel města, jejímž závěrem bylo 
to, že rizika směrem  k tvořeným ra-
kovinotvorným látkám jsou na ma-
ximální míře a nelze dále již jakkoliv 
počítat zejména s nárůstem dřevo-
zpracujícího průmyslu.

Na to podnik reagoval  tím, že in-
staloval moderní a nákladnou fil-
trační technologii. Přesto se ale 

Kronospan – od počátku po současnost

Kronospan  postupně stal druhým 
největším průmyslovým znečišťova-
telem v zemi.

V souvislosti se začínající harmo-
nizací evropské legislativy obdržel 
podnik roku 2015  dvě tzv. Integro-
vaná povolení, na dva právní subjek-
ty, tedy Kronospan ČR a Kronospan 
OSB. Otázkou zůstávají okolnosti 
vydání těchto povolení bez toho, 
aniž by bylo dostatečně posouze-
no spolupůsobení škodlivých vlivů 
obou těchto podniků jako jeden ce-
lek.

Kronospan postupně mění prvotní 
surovinu pro výrobu svých produktů 
z dřevní hmoty na dřevotřískový re-
cyklát, což přináší zcela nové poža-
davky na zajištění ochrany zdraví a 
životního prostředí. 

Negativní vlivy z plánovaného pro-
vozu firmy jako je i prašnost ze sklá-
dek, průnik vod ze skládek do půdy, 

čištění odpadních vod, množství pit-
né a užitkové vody, těžkou  dopravu  
podnik začíná řešit nyní, v rámci kra-
jem Vysočina nařízeného zpracová-
ní tzv. „projektové EIA“ poté, co se 
k celému záměru vyjádřilo zamítavě 
nové vedení města Jihlavy, které chce 
v první řadě chránit zdraví občanů a 
životní prostředí.

Zásadním problémem nikoliv pou-
ze pro Jihlavu, ale také pro jiné loka-
ce (například Třešť) je zatížení silnič-
ní sítě i ovzduší dopravou, prašnost 
ze skládek, způsob povolení k dovo-
zu více než 400 tisíc tun dřevotřís-
kového odpadu z okolních zemí  na 
různé meziskládky po celé zemi, kde 
je velké riziko vznícení a úniku škod-
livých látek. To se také projevilo u 
obrovského požáru jedné ze skládek 
v lednu 2018 v Nové Cerekvi, který 
trval 10 dnů.

Nyní se vše nachází v přípravě 

procedury EIA, která by měla od-
povědět na vyřčené otázky a ve fázi 
formulace konkrétních požadavků 
samosprávy v krátko i střednědobém 
horizontu. 

„Bohužel firma Kronospan, bez ohle-
du na postup přípravy dle platných 
zákonů a nařízení zahajuje stavební 
a montážní práce na nové drtící lince, 
což je oficiálně stavebním úřadem zjiš-
těno a práce jsou zastaveny. K dané-
mu pak firma okamžitě vydala tiskové 
prohlášení postrádající uznání k plat-
né legislativě s tím, že vše dělá v dobré 
víře. Nicméně ani zde slova o ekologi-
zaci provozu neobstojí, pokud samot-
né řízení o udělení souhlasu k dalšímu 
rozšiřování výroby ztroskotala na nut-
ném, daleko komplexnějším posouzení 
právě onoho vlivu na životní prostředí 
a zdraví obyvatel,“ uvedl náměstek 
primátorky pro oblast životního pro-
středí Vít Zeman. -tz-

KRONOSPAN je nadnárodní korporace, která vyrábí velkoplošné materiály na bázi dřeva. Její závody se nachází ve 23. 
státech světa, zaměstnávají přes 14 tisíc lidí. Firmu založila rodina Kaindl v roce 1897 v Lungötzu u Salzburgu.
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