
 

KRONOSPAN CR, spol. s r. o. 
Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava, ČR   

IČ / Id.: 62417690, DIČ / VAT: CZ62417690 
 

Tisková zpráva společnosti KRONOSPAN k údajům ohlášených do IRZ za rok 2020, zveřejněným prostřednictvím 
spolku Arnika  

Aktuální žebříček největších znečišťovatelů podle Integrovaného registru znečišťování (IRZ)  je sestaven na základě dat 
za rok 2020. 

Společnost KRONOSPAN je bezkonkurenční co do objemu zpracování dřeva pro velkoplošné, aglomerované materiály, 
proto je umístěna v žebříčku největších znečišťovatelů v celkových emisích formaldehydu, který je přirozenou součástí 
dřevní hmoty. Žebříčky IRZ srovnávají vedle sebe údaje pro zcela odlišné provozy a nezachycují ani vliv těchto látek na 
životní prostředí, ani skutečnou expozici obyvatel. Proto si společnost KRONOSPAN v roce 2019 nechala zpracovat 
zdravotní studii, zhodnocující zdravotní rizika expozice formaldehydem z emisí společnosti KRONOSPAN. Studie 
prokázala, že podíl společnosti KRONOSPAN na emisích formaldehydu v Jihlavě je velmi nízký a zdravotní rizika pro 
občany prakticky nulová. Nezávislá odborná studie RNDr. Bohumila Pokorného, CSc., dále uvádí, že na zátěži vnějšího 
prostředí v Jihlavě se společnost KRONOSPAN podílí pouze z 3,5 %. Největším zdrojem formaldehydu ve městě je 
doprava s 82,9 % a dále pak lokální topeniště s 13,6 %. 

Uvedené závěry zdravotní studie a porovnání vlivu společnosti KRONOSPAN podtrhují výsledky dlouhodobé činnosti, 
cílené na modernizaci všech důležitých technologických uzlů výroby. Rozhodujícími kroky byly investice  do 2 filtračních 
systémů UTWS v letech 2008 a 2012 s celkovými náklady ve výši 1,2 miliardy Kč. 

Emise formaldehydu produkované v roce 2020, stejně jako v minulých letech, odpovídají plnění předepsaných limitů 
a oscilují v uvedených mezích již od roku 2012, kdy byl zprovozněn druhý filtrační systém UTWS na sušárně výroby OSB 
desek. Plnění těch nejpřísnějších limitů společnost dosahuje právě díky instalaci nejmodernější techniky a filtrační 
technologie. 

Společnost KRONOSPAN zodpovědně provozuje veškeré technologie, které splňují nejpřísnější normy v rámci nejlepší 
dostupné techniky (BAT) a dodržuje veškeré limity stanovené integrovaným povolením. 

Každá nová investice do moderních zařízení a technologií je připravována tak, aby přinesla i další snížení dopadů 
činnosti výroby na životní prostředí. Je při tom využíváno nejnovějšího know-how z celé skupiny KRONOSPAN, 
největšího výrobce aglomerovaných materiálů na bázi dřeva na světě. 
 

KRONOSPAN 

Jihlavský Kronospan je jeden z nejmodernějších závodů na výrobu velkoplošných materiálů na bázi dřeva v Evropě. 
Dřevařská produkce zde sahá až do roku 1883 a současný podnik zaměstnává více jak 700 lidí nejen z Kraje Vysočina. 
Od roku 2006 vyrábí dřevotřískové desky z dřevěného recyklátu, čímž ročně ušetří více jak půl milionu stromů. 
Charakter tovární produkce si vyžaduje permanentní investice do moderních ekologických technologií, v čemž patří 
jihlavský závod ke světové špičce. Vědomě přistupuje nejen k životnímu prostředí, ale i ke smysluplnému rozvoji 
regionu. Více na webu: mojekrono.cz 
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