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Vefiejné projednávání
Ve ‰tramberském kulturním domû se
uskuteãní v pondûlí 10. ãervna od 15 hodin závûreãné vefiejné projednávání dokumentace o hodnocení vlivÛ stavby
nové cementárny ve ·tramberku na Ïivotní prostfiedí (EIA). Je to jeden z posledních krokÛ na cestû k realizaci
stavby.
Co vlastnû toto vefiejné projednávání
znamená? Poté, co byla dokumentace
pfiedloÏena ministerstvu Ïivotního prostfiedí, byla dvakrát pfiipomínkována
a pfiepracována. Na Ïádost ministerstva
na ni byly vypracovány odborné posudky. Vefiejné projednávání pfiedchází
definitivnímu vyjádfiení ministerstva
k chystanému projektu a zúãastní se ho
právû odborní posuzovatelé dokumentace a zástupci ministerstva Ïivotního
prostfiedí. Kromû nich se tohoto projednávání mÛÏe zúãastnit kdokoliv, koho
v˘stavba nové moderní cementárny zajímá. KaÏd˘ obãan má proto moÏnost
pfiijít a vyslechnout projednávání pfiipomínek a souãasnû mÛÏe uplatnit pfiipomínky své. Rozhodnutí o tom, zda se
v areálu Kotouãe ·tramberk vybuduje
nov˘ moderní závod na v˘robu cementu, tak mohou svou úãastí ovlivnit
obyvatelé ·tramberka, Îenklavy, Kopfiivnice ãi Vefiovic, kter˘ch se následné
rozhodnutí dotkne urãitû více, neÏ ekologick˘ch aktivistÛ z Berouna, Orlové ãi
Litomûfiic. Ti na projednávání zfiejmû
rovnûÏ pfiijedou, mohou ho i negativnû
ovlivnit, ale pak odjedou do sv˘ch do-

movÛ, kde mají svou práci zaji‰tûnou.
Bylo by opravdu ‰patné, kdyby o osudu
místních obãanÛ a o jejich moÏnosti najít uplatnûní v novém závodû rozhodoval
nûkdo, kdo bydlí a pracuje stovky kilometrÛ odtud a ve ·tramberku byl snad
jen nûkdy na ‰kolním v˘letû.
Zajímá-li tedy na‰e obãany, jaké pfiipomínky mají k v˘stavbû nové cementárny ve ·tramberku její zastánci i její
odpÛrci a jak˘ je názor posuzovatelÛ dokumentace, mají moÏnost zúãastnit se
10. ãervna v 15 hod. vefiejného projednávání v kulturním domû ve ·tramberku. Projednávání bude trvat pravdûpodobnû nûkolik hodin, ale kaÏdému
umoÏní vyslechnout si diskusi (a pfiípadnû do ní zasáhnout) o tom, jaké podmínky musí investor splnit, aby stavba
cementárny neovlivnila negativnû Ïivotní prostfiedí v na‰em regionu.

Tradice tûÏby
První zmínka o tûÏbû vápence a v˘robû vápna ve ·tramberku pochází jiÏ
z roku 1780, kdy správa velkostatku tereziánské akademie otevfiela lom na vápenec na západní stranû Zámeckého vrchu. Bûhem 19. století bylo v okolí
·tramberka otevfieno nûkolik men‰ích
lomÛ, ve kter˘ch jejich majitelé postavili nûkolik mal˘ch pecí a obchodovali
s vápnem. V˘znamn˘m odbyti‰tûm této
suroviny byly Ïelezárny ve Vítkovicích.
V 80. letech 19. století v souvislosti
s celkov˘m rozvojem prÛmyslové v˘roby

v oblasti severní Moravy zaãalo podnikatele lákat vyuÏití nerostného bohatství
vrchu Kotouã u ·tramberka. Bratfii
Guttmannové z Vídnû, ktefií byli mimo
jiné i majiteli Ïelezáren ve Vítkovicích,
odkoupili vût‰inovou ãást vrchu Kotouã
a v roce 1882 otevfieli na jiÏním svahu
rozsáhl˘ kamenolom. Poãátek tûÏby
v této oblasti znamenal v˘razn˘ pfiínos
zejména mezi místními obyvateli, ktefií
si prací v lomu vydûlali na obÏivu.
DÛleÏit˘m mezníkem pro rozvoj byl
rok 1913, kdy byla zahájena v˘roba cementu. Od té doby na Kotouãi v˘raznû
pfievaÏovala v˘roba cementu nad jakoukoliv jinou surovinou. V roce 1958, po
reorganizaci prÛmyslu, byl Kotouã pfiiãlenûn k VÎKG. V˘roba cementu byla
stabilizována na hodnotû 350—400 tisíc
tun roãnû a ·tramberk se stal hlavním
dodavatelem kusov˘ch vápencÛ pro v˘robu Ïeleza. Maximálních hodnot dosáhla tûÏba v 70. a 80. letech minulého
století, kdy bylo roãnû tûÏeno cca 2,3
mil. tun vápencÛ.
TûÏba vápence v minulém století navÏdy poznamenala vrch Kotouã. To je
nezvratná zmûna, s níÏ uÏ nelze nic dûlat. Dal‰í loÏiska vápence, která mají b˘t
dotûÏena, uÏ ale nejsou v kopci, n˘brÏ
pod jeho úrovní. Plánovaná tûÏba tedy
nijak neovlivní krajinn˘ ráz — pÛjde jen
více do hloubky a vytvofií prostor, kter˘
pfii plánované rekultivaci lomu po dokonãení tûÏby bude zaplaven a ve kterém tím vznikne vodní nádrÏ.

NejzávaÏnûj‰í zmûna
V roce 1995 se stala majitelem spoleãnosti KOTOUâ ·TRAMBERK firma
CEVA Prachovice, která následnû prodala majetkov˘ podíl spoleãnosti HIROCEM (dnes HOLCIM). Obû tyto spoleãnosti patfií do nadnárodní skupiny Holderbank (‰v˘carská firma). V roce 1996
na základû rozhodnutí majitele CEVA

Prachovice byla v˘roba cementu ve
·tramberku zastavena. Není pravda, Ïe
k zastavení v˘roby cementu vedly nûjaké
ekologické aktivity – neexistuje o tom
Ïádn˘ doklad. Holderbank ukonãil produkci cementu sice se zdÛvodnûním
ekonomické nev˘hodnosti v˘roby, ale cílem zastavení v˘roby cementu bylo zejména omezení konkurence na trhu
s cementem.
Zru‰ení v˘roby cementu mûlo okamÏité dopady na spoleãnost i okolí, zejména:
— propu‰tûní 413 pracovníkÛ spoleãnosti
— propad spoleãnosti do ztráty (v letech 1996—1998 celková ztráta
spoleãnosti ãinila 169,8 miliónÛ
Kã)
— likvidace technologického zafiízení,
zejména rozpálení pece na cement,
jejíÏ Ïivotnost v té dobû byla odhadována je‰tû na 25 let
— radikální zv˘‰ení nezamûstnanosti
v regionu
— v˘razn˘ pokles kupní síly obyvatel
·tramberka a okolí
— sníÏení pfiíjmÛ obcí (z daní a poplatkÛ)
V prosinci 1997 spoleãnost HIROCEM
a CEVA Prachovice prodali spoleãnost
KOTOUâ ·TRAMBERK spoleãnosti âEZ
Praha. Zmûna vlastníka a následné
zmûny ve vedení spoleãnosti pfiinesly
optimalizaci organizaãní struktury
a prosazení dÛrazné obchodní politiky
— díky tomu se podafiilo uÏ v roce 1999
dosáhnout kladného hospodáfiského v˘sledku.
V˘sledky roku 2000 pak potvrdily, Ïe
pfiijatá koncepce restrukturalizace byla
správná a vytvofiila pfiedpoklad pro dal‰í
efektivní fungování spoleãnosti. Posílení
pozice na trhu znamenal i kapitálov˘
vstup dal‰ího spoleãníka, Calofrigu Borovany.
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VyuÏití ménû kvalitního
vápence
OdpÛrci stavby nové moderní cementárny ve ·tramberku argumentují nûkdy zcestnou informací, Ïe v lomu spoleãnosti KOTOUâ ·TRAMBERK se vyskytují pouze vysokoprocentní vápence,
jejichÏ vyuÏití pro v˘robu cementu by
bylo neodpustitelné. V˘sledky posledního geologického prÛzkumu z roku
2001 provedeného spoleãností GET
Praha v‰ak prokázaly, Ïe v lomu ·tramberk nejsou pouze vysokojakostní vápence. Tuto skuteãnost následnû potvrdil odbor geologie ministerstva Ïivotního prostfiedí a odbor v˘konu státní
správy IX MÎP v Ostravû. SloÏení zásob
jednotliv˘ch druhÛ vápence je následující:
— vápence vysokoprocentní: 42,424
miliónÛ tun
— vápence ostatní: 19,818 miliónÛ
tun (z toho existující v˘sypky 1,541
miliónÛ tun)
— cementáfiská Si korekce: 6,769 miliónÛ tun
Snaha o obnovení cementáfiské v˘roby ve ·tramberku vychází právû z potfieby prÛmyslového zpracování dnes nevyuÏiteln˘ch partií „ostatních vápencÛ,“
které se v lomu ·tramberk, tak jako ve
v‰ech ostatních lomech, vyskytují zejména v okrajov˘ch ãástech. Tyto vápence mají obsah CaCO3 niÏ‰í neÏ 90 %
a nelze je tedy pouÏít pro v˘robu aditiv
pro odsífiení ãi pro chemick˘ a potravináfisk˘ prÛmysl. RovnûÏ tak frakce 0—
18 mm nelze pro tyto úãely vyuÏít kvÛli
vysokému obsahu kfiemíku. Ménû hodnotné vápence a malé frakce jsou proto
zatím ukládány v lomu na deponie
(roãnû 150—200 tisíc tun). Stále narÛstající haldy, které z tohoto dÛvodu
vznikají v prostoru KOTOUâE, jsou zejména pfii vût‰ím vûtru velk˘m zdrojem
tzv. sekundární pra‰nosti.

Tyto zásoby ménû kvalitního vápence
nejsou v souãasné dobû vyuÏitelné jinak,
neÏ právû pro v˘robu cementu, nejlépe
pfiímo na místû. Jejich pfievoz jinam by
byl totiÏ velmi problematick˘ jak z ekonomického hlediska (pfiepravní náklady
by v˘robu z tohoto materiálu velice prodraÏily), tak z hlediska ekologického
(prá‰ení pfii pfievozu).
Pokud by tento hromadící se ménû
kvalitní vápenec nebyl vyuÏit v místû pro
v˘robu cementu, postupnû by znemoÏnil i tûÏbu nutnou pro v˘robu ve vápence (zasypáním lomu) a mohl by vést
k jejímu zániku (pfii souãasném tempu
zhruba do 10 let). Tato skuteãnost by
velmi zkomplikovala následnou rekultivaci lomu z technického i z ekonomického hlediska (kvÛli nedostatku finanãních prostfiedkÛ v pfiípadû pfiedãasného
ukonãení tûÏby). ZároveÀ by spoleãnost
KOTOUâ ·TRAMBERK nemohla dodrÏet znûní Horního zákona, kter˘ spoleãnostem ukládá vyuÏití ve‰ker˘ch vytûÏen˘ch surovin vãetnû odpadÛ.
Vysokojakostní vápence by se po dobu
Ïivotnosti cementárny, coÏ je pfii doporuãované v˘‰i produkce 480 tisíc tun
slínku roãnû pfiibliÏnû 55 let, tûÏily
a jako dosud vyuÏívaly pro v˘robu
vápna, aditiv pro odsífiení a pro chemick˘ a potravináfisk˘ prÛmysl — tedy
pro tu v˘robu, kde je uÏití vysokoprocentního vápence nezbytné.

Rekultivace: Krajina
za krajinu
TûÏba nerostn˘ch surovin je nutností
doby — bez surovin vyrábût nelze. âlovûk si v‰ak uÏ uvûdomil i nezbytnost
chránit krajinu a trendem doby se stala
snaha „uklidit po sobû“ — to znamená
ãistit v˘stupy z továren ãi rekultivovat
krajinu, vyuÏívanou k prÛmyslov˘m
úãelÛm. Opu‰tûné lomy se tak nûkde
díky tomuto trendu postupnû stávají do-
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konce nejvût‰ími pfiírodními zákoutími
industrializované krajiny.
Proto je i do dokumentace o hodnocení vlivÛ na Ïivotní prostfiedí t˘kající se
stavby nové moderní cementárny ve
·tramberku (EIA) zahrnut projekt rekultivace lomu po vytûÏení suroviny.
KOTOUâ ·TRAMBERK jiÏ nyní poukazuje kaÏdoroãnû 190 000 Kã na fond sanace a rekultivace lomu. K 1. lednu 2002
byl stav tohoto fondu více neÏ 1,2 mil.
Kã. Odhad celkov˘ch nákladÛ na ozdravn˘
proces je kolem 52,5 mil. Kã a k dosaÏení
této ãástky v˘raznû pfiispûje právû nová
cementárna, která zároveÀ spotfiebuje k v˘robû cementu zásoby ménû kvalitního
vápence, které se vr‰í na stále rostoucích haldách a které nelze jin˘m zpÛsobem neÏ k v˘robû cementu zpracovat.
Vût‰í tûÏební spoleãnosti v Nûmecku
zamûstnávají botanika jako svého stálého zamûstnance a spolupracují s pfiírodovûdci. Spoleãnost KOTOUâ ·TRAMBERK jiÏ dva roky spolupracuje s firmou
Ecological Consulting, která zaji‰Èuje
dlouhodob˘ monitoring flóry a fauny vrchu Kotouã. V˘sledky tohoto biomonitoringu mají slouÏit pro aktualizaci
plánÛ sanace a rekultivace lomu. Dále
KOTOUâ ·TRAMBERK jiÏ od roku 1997
spolupracuje s pfiírodovûdcem Petrem
Pavlíkem, kter˘ v lomu eviduje chránûné a ohroÏené druhy rostlin a ve spolupráci se zamûstnanci KOTOUâE se
stará o záchranu vzácného biofondu.
Nejen jednotlivé rostliny, ale celé trsy
(biomy) zachovávající unikátní spoleãenství flóry i fauny pfiesazuje z míst
plánované tûÏby buì do nedaleké botanické zahrady, nebo do jiÏ vytûÏen˘ch
ãástí lomu. Za pomoci techniky i zamûstnancÛ KOTOUâE tak vzniká vzácn˘
biofond, kter˘ bude pouÏit po vytûÏení
k rekultivaci lomu — tak, aby se novodobé heslo „krajina za krajinu“ stalo i ve
·tramberku skuteãností.

Jen bûhem loÀského podzimu tak
bylo na jiné místo pfiemístûno 11 470
kontejnerÛ s rostlinn˘mi unikáty, mezi
kter˘mi nechybûjí orchideje ãi masoÏravé rostliny. Nûkteré rostlinné druhy se
zachraÀují sbûrem semen a jejich opûtovn˘m v˘sevem na bezpeãné místo —
takto sesbíráno a znovu vyseto bylo
vloni na podzim zhruba sedm kilogramÛ
semen jednatfiiceti rÛzn˘ch druhÛ rostlin.

Realizace cementárny
Pokud bude povolena realizace stavby
nové moderní cementárny ve ·tramberku, pfiinese pro region tato pozitiva:
— bude vytvofieno cca 130 pracovních
míst pro obyvatele z okolních obcí
— budou zpracovány v‰echny odpady
ze stávající v˘roby — zlikvidováním
deponií ménû kvalitního vápence se
odstraní zdroj tzv. sekundární pra‰nosti a vytvofií se podmínky pro rekultivaci lomu po dotûÏení
— zv˘‰í se pfiíspûvky do fondu sanace
a rekultivace lomu
— zv˘‰í se pfiíjmy mikroregionu okolí
·tramberka
— bude podpofien rozvoj regionu
Za KOTOUâ ·TRAMBERK, spol. s r.o.
PhDr. Vûra Breiová, public relations

Oprava zaãátku koncertu
dne 8. 6. 2002
Zaãátek koncertu SH Dechového orchestru mûsta ·tramberka konaného
dne 8. 6. 2002 v Kulturním domû ve
·tramberku je v 18.30 hod. (nikoli 19.30
hod., jak bylo omylem uvedeno v ·N
6/2002).
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