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Moderní zařízení, které vzniká v bývalé kotelně společnosti ESAB ve Vamberku, bude splňovat 

nejpřísnější bezpečnostní a hygienické normy a předpisy.  

 

Vamberk– Před nedávnem na stránkách našeho deníku vyšel článek popisující vznik petice 

nespokojených občanů Vamberka, která protestuje proti přípravě údajné skládky odpadu v areálu 

bývalé kotelny společnosti ESAB. Prostor k vyjádření tehdy nedostal hlavní aktér, o němž se hovořilo. 

Je jím nový majitel areálu – společnost KENVICZ.  

"Zásadně se ohrazujeme proti nepravdám, které v petici předané na městský úřad uvádí Josef Bartoš, 

hlavní iniciátor petice," tvrdí rozhořčeně Stanislav Krejčí, jednatel KENVI CZ, zabývající se převážně 

zpracováním stavebního odpadu. "Jsem zapáleným ekologem, takže se mě argumenty uvedené v 

petici skutečně velmi osobně dotkly. Navíc zcela zásadně poškodily pověst naší firmy v očích 

veřejnosti a obchodních partnerů." Petice hovoří o vzniku skládky, což Krejčí rozhodným způsobem 

odmítá. "V průmyslové budově bývalé kotelny vznikne moderní třídící linka 

na recyklaci separovaného odpadu, splňující nejpřísnější bezpečnostní a hygienická kritéria 

vyhovující striktním ekologickým normám."  

Provoz zařízení bude dle investora velmi šetrný i pro zaměstnance KENVICZ pracující přímo na lince. 

Budovu vybaví klimatizací a účinným odvětráváním vnitřních prostorů.  

"Ve Vamberku připravujeme moderní zařízení vybavené špičkovou tuzemskou technikou, která 

získává renomé i v zahraničí. Recyklační linka bude vybavena stroji na třídění odpadu vyvinutými ve 

firmě ODESz Jaroměře. Jsme rádi, že se tak na našem projektu podílí partner z východočeského 

regionu," pochvaluje si Krejčí spolupráci s krajany z Náchodska.  

 

Recyklační linka není hrozbou  

Společnost Kenvi uklidňuje občany Vamberka. Během zkušebního provozu otevře dveře  

Obavy lidí z Vamberka pokládá Stanislav Krejčí za neopodstatněné. "Petice, která ve Vamberku 

vznikla, předběhla naše úmysly. Jsme teprve na začátku výstavby recyklační linky, ale občany 

Vamberka zamýšlíme informovat o tom, co bude naše činnost v areálu bývalé kotelny obnášet. V 

období zkušebního provozu linky bychom chtěli uspořádat den otevřených dveří, na němž lidem 

předvedeme, jak bude provoz fungovat.  

Linka pojede v uzavřené budově, takže se nemusejí obávat zmiňované nadměrné hlučnosti. Stejně 

tak je nemusí znepokojovat případná prašnost. Mimo jiné disponujeme moderním zametacím vozem, 

s nímž uklízíme ulice a průmyslové provozy po celém Rychnovsku."  

Dalším argumentem nespokojených lidí jsou obavy ze snížení hygienických standardů, obávají se 

především šíření zápachu. "Nás dozoruje krajská hygienická stanice. Musíme splnit normy a předpisy 

hygieny práce i hygieny okolního prostředí. Navíc je všeobecně známo, že zápach 

ze separovaného odpadu není žádný či je minimální. "  

Autoři petice rovněž poukazují na to, že majitel firmy Kenvi Stanislav Krejčí podle nich není 

právoplatným vlastníkem bývalé kotelny, jelikož na sklonku března figuroval v katastru nadále jako 

majitel výtopny ESAB Vamberk. Krejčí kontruje předložením platné kupní smlouvy.  

Foto: TŘÍDIČ ODPADU. Ekologické zařízení, které bude instalované ve Vamberku. Třídí materiál 

podle velikosti nebo podle druhu materiálu. Pro třídění materiálu podle velikosti se využívají různé 

druhy třídičů se síty, druh a velikost stroje se volí podle charakteru tříděného materiálu, jeho 

množství a požadavku na výstupní velikost. Nejvíce využívané typy jsou třídiče vibrační, rotační a 

hvězdicová třídící síta.  

Foto: archiv ODES Jaroměř  
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