
PODAŘÍ SE STROJMETALU 
KAMENICI OBALAMUTIT?

Pokud se Strojmetalu podaří mediální kampaní protlačit Změnu územního 
plánu č. 6, budou zpětně tyto devastace okolí zámku zlegalizovány …

• Vykácená část historické Ringo�erovy 
aleje; navíc zbytečně přeťatá asfaltovou 
silnicí

• Zdevastovaná parková zeleň u zámku, 
včetně mnoha vzrostlých stromů

• Černá stavba parkoviště a taktéž 
nelegální asfaltové plochy komunikací

• Pohledově neodstíněné nové výrobní 
haly

• Rozšiřování průmyslového areálu 
do bezprostřední blízkosti zámku

mapy.cz 2018 mapy.cz 2021 
Srovnání bezprostředního okolí zámku v Kamenici (Zdroj leteckých snímků: mapy.cz)



• nepřeťatá Ringho�erova alej, vedoucí až k zámku

• plocha legálního parkoviště pro cca 60 aut, 
která musí nyní parkovat jinde kvůli rozšíření 
o „stanovou halu“ (viz vedle strana 3)

• plocha bývalého (legálního) parkoviště pro 
cca 18 aut, které musí nyní parkovat jinde kvůli 
zvětšené nové  hale (viz vedle strana 3)

fotbalové hřiště kostel

ZMĚNY V OKOLÍ 
ZÁMKU ZA POUHÉ 
3 ROKY!

Zdroj leteckých snímků: mapy.cz

zámek

mapy.cz 2018
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fotbalové hřiště kostel

Zdroj leteckých snímků: mapy.cz

zámek

mapy.cz 2021

kostel

zámek

• Ringho�erova alej přeťatá asfaltovou komunikací

• vykácená část Ringo�erovy aleje u zámku

• vykácené stromy a další parková zeleň 
(viz porovnání s předchozím snímkem 2018)

• černá stavba parkoviště (cca 80 nelegálních míst) 
a černé stavby asfaltových ploch

• „stanová hala“ – rozšiřiující se výroba postupně 
zabírá legální parkovací místa v údolí areálu; 
přesto jich má ještě pořád Strojmetal dostatek 
i bez černé stavby parkoviště u zámku (viz níže).

• parkoviště v údolí areálu (cca 170 míst)

• nový vícepodlažní parkovací dům 
(cca 150 parkovacích míst)

Strojmetal má nyní k dispozici celkem 
cca 320 legálních parkovacích míst. Potřebuje 
jich 250. Parkovacích míst má tedy dostatek i bez 
černé stavby parkoviště u zámku.
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Strojmetalem protěžovaná zpětná 
legalizace zničeného okolí zámku 
vedla v červnu 2021 k uspořádání 
PETICE, díky které ke Změně č. 6 
územního plánu (zatím) nedošlo 
a díky které stále zůstává otevře-
na možnost okolí zámku obnovit. 
Při oslovování spoluobčanů 
v rámci sběru podpisů se ukázalo, 
že drtivá většina oslovených 
petici podporuje. Z cca 1 500 oslo-
vených obyvatel se s ní svými 
podpisy ztotožnilo více než 1 150, 
a to zcela napříč všemi možnými 
skupinami místních obyvatel.

Následně proběhlo jednání mezi 
vedením obce a Strojmetalem 
za účasti zástupců spolku Klidná 
Kamenice. Zde jsme prezentovali 
znění a výsledky petice, spolu 
s návrhem řešení, které jsme 
považovali za všestranně přija-
telné. Zároveň jsme při jednáních 
vyjádřili obavy, že rozšiřování 
průmyslového areálu může 
v budoucnu přinést další nárůst 
objemu výroby a hlukové zátěže 
v Kamenici.

Vedení Strojmetalu v čele s p. ředitelem Záhorcem ze svých původních záměrů prosadit de-
vastaci zámeckého parku neustoupilo, a naopak vzneslo na adresu našeho spolku několik účelo-
vých a nepravdivých obvinění, jako např. že nám údajně nejde o věcné, ale o politické cíle apod.

Neotevřený přístup vedení Strojmetalu se projevil i odmítnutím poskytnutí konkrétních 
údajů o zdrojích hluku (tzv. akustická studie, která jako jediná dává objektivní informace, jaká 
technická řešení mohou být provedena pro snížení hlukové zátěže a jak mohou být účinná při 
maximálním vytížení výrobních kapacit továrny). Bohužel se ukázalo, že ochota Strojmetalu 
ke společnému setkání nebyla motivována snahou o sousedské pochopení a nalezení všeo-
becně přijatelného řešení; jednalo se žel pouze o snahu vytvořit iluzi o vstřícném přístupu. 
Společná jednání tím byla ukončena.

Pan ředitel Záhorec opakovaně ujišťuje občany Kamenice o transparentním a otevřeném 
dialogu, praxe je však zcela odlišná. Nevyslyšeny zůstaly i výzvy k uspořádání široké debaty 
zástupců Strojmetalu s občany nad tím, jak by mohla podoba okolí zámku vypadat k všeobec-
né spokojenosti. O podobných negativních zkušenostech s ředitelem Strojmetalu Záhorcem 
se dovídáme čím dál častěji.

Vedení obce vyjádřilo vůli Petici respektovat. Zatím ovšem se zamítnutím Návrhu změny č. 6 
územního plánu váhá.

Namísto diskuze mediální kampaň
Namísto rozhovorů se Strojmetal rozhodl vést prostřednictvím Zpravodaje a sociálních 
sítí intenzivní mediální kampaň, jejíž cílem je bagatelizovat důsledky bezohledného rozvoje 
Strojmetalu a zároveň obalamutit veřejnost ohledně přínosu změny územního plánu a legali-
zace černých staveb.

Zarážející je způsob, jakým Strojmetalu v jeho propagandě napomáhá šéfredaktor Zpravo-
daje p. Jakub Ryška. Strojmetalu je umožněno prezentovat v podstatě cokoli, v libovolném 
rozsahu, a to včetně rozsáhlých rozhovorů a inzercí, které se tváří jako iniciativa redakce 
(viz např. Zpravodaj 12/2021 str. 18–20 či Zpravodaj 2/2022 str. 22, srovnej s Zpravodaj 8/2021 
str. 8–12). Proti všem pravidlům je také uveřejnění příspěvku, podporujícího Strojmetal 
anonymně (podepsáno „Zuzka“ – viz Zpravodaj 4/2022). Když jsme v rámci snahy o vyváže-
nost ohledně tohoto tématu žádali šéfredaktora o alespoň jeden rozhovor ve Zpravodaji, tato 
možnost nám byla panem Ryškou odepřena.

Snažíme se řešit přístup šéfredaktora Ryšky prostřednictvím zastupitelstva obce; zatím žel 
neúspěšně. (Nyní – po třičtvrtě roce – máme příslib, že tento bod bude projednán na příštím 
jednání zastupitelstva).

Na černo postavené parkoviště Strojmetalu a vykácená alej nyní…

VEDENÍ STROJMETALU SE ROZHODLO NÁZOR OBYVATEL NERESPEKTOVAT
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Pohledově odstíněný průmyslový areál PARKOVIŠTĚ VEDLE ZÁMKU NENÍ POTŘEBA

Jakou má parkoviště souvislost s rozšiřováním 
továrny?
Strojmetal rozšiřuje své výrobní prostory na úkor legálních parkovacích míst v údolí továrny. Auta, jejichž par-
kovací místa zabraly nové haly, je pak třeba zaparkovat jinde. Každé nové parkoviště tak může být uvolněním 
místa pro nové výrobní prostory. Navzdory tomu, že si Strojmetal v minulosti několikrát svá parkovací místa 
zastavěl, má stále ještě dostatek parkovacích míst v údolí továrny. Přesto neustále vyhrožuje kamenickým 
občanům, že auta jeho zaměstnanců budou parkovat po celé obci (viz str. 2, 3 a 7).

Ringhofferova alej může být opět pěší promenádou
Z náměstí, kolem Partyzána, okolo Hamerského rybníka, přes „opičárnu“, kolem kostela a zámku a celou 
Ringho¥erovou alejí bychom mohli opět projít až k hrobce, aniž bychom při tom museli projít průmyslovým 
areálem. Kamenice by mohla mít důstojné historické a sportovní centrum. Strojmetal si vědomě koupil kultur-
ní památku zámku a přilehlý park, a nyní se snaží přeměnit jej v průmyslovou zónu.

Opravdu chceme být ohledně parkování 
u sportoviště v područí Strojmetalu?

Velmi cennou část parkové zeleně momentálně 
vytlačila černá stavba parkoviště. Paradoxní je, 
že Strojmetal ani obec parkoviště v zámeckém 
parku nepotřebují. Strojmetal má dostatek par-
kovacích míst uvnitř výrobního areálu, obec 
má možnost vyřešit parkování pro sportovní 
areál vedle hřiště, na svých pozemcích (viz 
vizualizaci sportoviště s parkovištěm níže).

„Ve Strojmetalu potřebuje parkovat zhruba 
250 aut“, říká ředitel Záhorec (Zpravodaj 8/2021, 
str. 11), přičemž v tuto chvíli již má Strojmetal 
k dispozici cca 320 legálních míst (tedy bez 
černé stavby parkoviště, viz mapka na str. 3)

• asfalt končí před alejí – Ringo¥erova alej je 
zpět nepřeťatá

• dosázená Ringo¥erova alej, obnovená 
zeleň u zámku tak, aby tovární komplex byl 
pohledově odstíněný (!!!)

• dostatek míst pro sportovce vedle hřiště 
(na pozemku, který vlastní obec!) a u školy

Takto by mohla jednou zámecká alej vypadat … (po odstranění černé stavby parkoviště)

Vizualizaci sportoviště s parkovištěm, prezentovaná ve Zpravodaji 6/2020
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UKRADENÉ TICHO

Až do roku 2014 Strojmetal v noci nehučel. Do té doby občasný 
hluk přes den nikomu v obci nevadil. Skutečným problémem 
se stalo až hučení v noci, kdy lidé chtějí spát s otevřenými okny. 
Teprve od roku 2014 se postupně noční hluk začal stávat natolik 
obtěžujícím, že občané v zasažených oblastech Kamenice přestali 
mít možnost si na noc okno otevřít. Výjimkou nejsou ani noci, kdy 
se nedá klidně spát ani s okny zavřenými.

Tisíce milionů versus jednotky milionů

Investice Strojmetalu:
• realizované investice do výroby ve výši 2 700 milionů Kč 

(2,7 miliardy Kč) 
= TISÍCE MILIONŮ

• plánovaná (bude realizováno?) protihluková opatření ve výši 
35 milionů Kč (dopad neznáme) = DESÍTKY MILIONŮ

• realizované investice do protihlukových opatření 
= JEDNOTKY MILIONŮ

Protože se Strojmetal urputně brání zveřejnit tvrdá data z tzv. 
akustické studie, nelze než odhadovat, že skutečné náklady, které 
by navrátily Kamenici zpět noční ticho, by představovaly STOV-
KY MILIONŮ (především opláštění starých hal s hlučnými provo-
zy + systém chlazení zajišťující, aby továrna nemusela mít v létě 
otevřené světlíky, okna, vrata…).

Podobně disproporční jsou i malé částky, kterými se Strojmetal 
aktuálně snaží získat si na svou stranu místní organizace, potaž-
mo občany Kamenice. Většinovým spolumajitelem Strojmetalu 
je akciová společnost MTX Group (v současnosti již 100% maji-
tel) již od začátku roku 2018. Všichni jsme rádi, když se velká spo-

lečnost – jak bývá dobrý zvykem – snaží podporovat organizace 
v obci, ve které podniká. Není to ale v tomto případě spíše snaha 
napomoci prosazení Změny územního plánu č. 6?

Můžeme poprosit alespoň o pouze 
dvousměnný provoz?

Když není Strojmetal ochoten potřebné prostředky do odhlučně-
ní investovat, nechť v noci nevyrábí. Nechť nám dopřeje alespoň 
noční klid a vyrábí pouze v dvousměnném (denním) provozu.
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ZPRAVODAJ duben 2021 + ZPRAVODAJ únor 2022
„…s novým vedením chceme být pro občany Kamenice dobrým sousedem“.
„Snažíme se být tady v Kamenici dobrým sousedem.“

– Pane Záhorče, víte, že nejlépe byste deklarovanou snahu o „dobrého 
souseda“ projevil tím, kdybyste nám vrátil noční ticho a místo parko-
viště obnovil parkovou zeleň?

ZPRAVODAJ duben 2021
„Zveme Lesy ČR k jednání o obnově porostu“. 

– Pane Záhorče, tak jak to dopadlo? Opravdu je tu šance, že by nám 
Lesy ČR v dohledné době nějak s hlukem pomohly? My si takovou mož-
nost neumíme představit a považujeme tedy Vaše slova za balamutící …

ZPRAVODAJ srpen 2021
„V absolutním tichu jsem jako strojař skutečně dokázal identifikovat 
vzdálené zvuky související s výrobou… Jedině uprostřed noci, v bezvětří, 
za nulového provozu, když všechno spí, může člověk na některým mís-
tech v Kamenici registrovat nějaké vzdálené zvuky.“
„Jsem přesvědčený, že lidé, kteří bydlí v Kamenici dlouhodobě, to nevnímají.“

– Pane Záhorče, a jak si vysvětlujete, že obyvatelé, kteří žijí v zasa-
žených oblastech (a to i dlouhodobě), si na hluk stěžují, přičemž více 
než 600 z nich podepsalo na jaře 2021 tzv. hlukovou petiční výzvu?

„…jakmile dokončíme i další fázi odhlučnění… bude patřit Strojmetal k nej-
tišším továrnám ne v Česku, ne v Evropě, ale na celém světě.“ 

– Pane Záhorče, kdy že to bude?

(Ohledně černé stavby parkoviště) „Strojmetal měl tehdy naprosto všech-
na povolení, aby mohl začít stavět.“ … „To jediné, co Strojmetal neměl, bylo 
povolení ze strany obce v rámci územního plánu.“ 

– Pane Záhorče, tak měl nebo neměl Strojmetal „naprosto všechna 
povolení“? Všichni přece dobře víme, že Strojmetal stavěl bez staveb-
ního povolení a v rozporu s územním plánem. Vaše firma tedy vědo-
mě porušila zákon a stavěla „na černo“.

„…my máme hotový projekt, jak park veřejnosti zpřístupnit.“ 

– Pane Záhorče, mohli bychom tento projekt, resp. veřejnosti zpří-
stupněný park vidět?

„Kdyby tohle parkoviště nebylo, je centrum obce zaskládané desítkami 
aut, o kterých teď ale díky parkovišti nikdo neví.“
„Ve Strojmetalu potřebuje parkovat zhruba 250 aut.“ 

– Pane Záhorče, proč tedy nevyužíváte Vašich cca 320 parkovacích 
míst, které máte v údolí továrny již nyní legálně k dispozici? A nebylo 
by správné respektovat zákony a zastavit užívání černé stavby?

„Jde nám o dobrý vztah s celou Kamenicí. Chceme být dobrý soused, kte-
rý s obcí a všemi lidmi v ní spolupracuje a má férové vztahy.“ 

– Pane Záhorče, a jak si myslíte, že Vás vidí více než 1 150 kamenických 
občanů, kteří podepsali Petici za záchranu zámeckého parku, kterou 
jste odmítl vyslyšet?

ZPRAVODAJ prosinec 2021
„Parkoviště je na ploše, která je součástí Strojmetalu, a parkují na něm 
naši zaměstnanci. Jsme rádi, že tu je, protože jinak by muselo přes 80 aut 
denně parkovat v přilehlých ulicích Kamenice, před školou, před marke-
tem Billa, a na dalších místech v okolí našeho závodu.“ 

– Pane Záhorče, máte skutečně za to, že Vaše vyhrožování je tím 
správným projevem dobrého souseda, o kterém tak často mluvíte? 
Opět odkazujeme na to, že továrna potřebuje 250 parkovacích míst, 
přičemž má k dispozici cca 320 legálních v údolí továrny, a tudíž 
další nepotřebuje.

„Hluk využívají jako konstrukt místní aktivistické spolky. Transparentně 
a otevřeně vedeme dialog s těmi, kteří ho vést chtějí.“ 

– Pane Záhorče, máte za to, že obtěžující hluk, na který si občané 
v Kamenici stěžují a který jim nedává klidně si posedět či se vyspat, 
je pouze „konstruktem“? A proč jste tedy v rámci Vámi deklarované 
„transparentnosti“ odmítnul veřejnosti poskytnout tzv. hlukovou 
studii? 

Výroky pana ředitele Záhorce v průběhu posledního roku 10 OTÁZEK
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Zámecký park vs. parkoviště
Proč bojujeme proti někomu, kdo nás (možná) nechá zaparkovat 
na současném parkovišti vedle hřiště?
Protože existuje lepší řešení. Je zbytečné zničit okolí zámku.

Obec by měla záležitost parkování pojmout koncepčně a v rámci plá-
nované rekonstrukce hřiště využít cestu mezi kostelem a hřištěm jako 
vhodné parkoviště, tak, jak to bylo obcí prezentováno na titulní straně 
Zpravodaje z června 2020. Obec by tak měla kontrolu nad svým parko-
vištěm a nebyla by závislá na libovůli Strojmetalu. Obec je totiž vlastní-
kem cesty (budoucím vhodným parkovištěm) mezi kostelem a parkovi-
štěm, zatímco pozemek pod současnou černou stavbou parkoviště patří 
Strojmetalu.
Tímto by také nebyla Ringho¥erova alej zbytečně přeťata (navíc as-
faltovou komunikací) a mohla by být zpět dosázena její vykácená část 
u zámku.

Nedalo by se najít nějaké kompromisní řešení, když už je parkoviště 
hotové?
Nové výrobní haly, které žel vystoupily z údolí do blízkosti zámku není 
možné pohledově odstínit jinak, než že se zeleň vysází na místo součas-
né černé stavby parkoviště.

Ticho vs. noční hluk
Proč bojujeme proti hluku, když Strojmetal tu přeci dělal kravál 
vždy?
Protože jsme zažili jak skvělé to tu bývalo, když jsme mohli spát s ote-
vřeným oknem. V noci bylo v Kamenici nádherné ticho. To skončilo 
nedávno, v r. 2014, kdy postupně začalo narůstat noční hučení továrny.
Hluk zasahuje zhruba polovinu území Kamenice, přičemž v nejsilněji 
zasažených lokalitách dnes žijí stovky lidí, které hluk obtěžuje, a celá 
řada z nich kvůli hluku nemůže klidně spát ani s uzavřenými okny, 
natož s otevřenými.

Nezrealizoval už Strojmetal protihluková opatření a současný hluk je 
tu jen kvůli vykáceným stromům u továrny, jak tvrdí ředitel Záhorec?
Pokud by za současným nočním hučením skutečně stálo vykácení 
stromů u továrny, pocítili by v dané době nárůst hluku pouze obyvate-
lé, kteří žijí mezi továrnou a vykácenou částí lesa (tj. Višňovka, Těptín). 
Stejný nárůst ovšem tehdy pocítili i obyvatelé z centrální Kamenice, 
Olešovic či Skuhře, přestože tímto směrem od továrny žádné kácení 
neproběhlo. Strojmatel Kamenici balamutí …

Jaká je naše motivace?
Chceme se moci jednou podívat našim dětem do očí, s tím, že jsme 
pouze nepřihlíželi, když Strojmetal okrádal obec o nejcennější území 
v centrální Kamenici. Chceme zachovat bezprostřední okolí zámku dle 
současného územního plánu jako parkovou zeleň, u zámku chceme 
zpět dosázet vykácenou část Ringho¥erovy aleje. Zároveň nechceme, 
aby tato promenádní alej byla přeťatá zbytečnou silnicí.

A protože chceme noční ticho tak, jak tu bylo dřív. Chceme mít možnost 
spát s otevřenými okny, jak jsme byli dřív zvyklí. Nechceme, aby naše 
děti byly vystaveny hluku způsobujícímu stres. Chceme, aby vyrůstaly 
ve zdravém prostředí.

Nemáme politické ambice, jde nám čistě o věc.

Jsme ve spolku v zásadě smířliví lidé a moc bychom si přáli sousedskou 
domluvu se zástupci Strojmetalu a klidné soužití. Ocitli jsme se ale žel 
v situaci, kdy nám zde v Kamenici Strojmetal ukradl noční ticho a okolí 
zámku, a nyní volá po smíru, ovšem při zachování současného neutěše-
ného stavu. S tím se nechceme smířit …

více informací na www.klidnakamenice.cz

PROČ BOJUJEME?




