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Oprava komína Strakáče by byla mnohem dražší než demolice, stála by stovky milionů — NEPRAVDA
Cena opravy komína by byla zřejmě levnější než cena demolice. Odborník na tovární komíny Martin Vonka v článku Hospodářských novin uvádí, že likvidace odpadu 
po zbouraném komínu bude stát zhruba stejně, jako kdyby se vyčistil a opravil, tedy kolem 20 milionů korun. Například ve Španělsku byl před několika lety opraven 
poškozený komín stejného objemu za 15 milionů korun. 

Komín Strakáč je v havarijním stavu a nedá se opravit — NEPRAVDA
Komín je v opravitelném stavu — podle vyjádření odborníka na tovární komíny Martina Vonky pro Hospodářské noviny komín sice má určitá poškození, ta však podle 
něj nemají vliv na jeho celkovou stabilitu. Aktuální stav komína není znám, jelikož jej nemohl zkontrolovat ani báňský úřad, ani Česká inspekce životního prostředí, ani 
Národní památkový ústav či jiná nezávislá instituce, protože je vydán zákaz vstupu do objektu. Vlastník objektu nepředložil podrobný statický posudek, který by přinesl 
konkrétní měření a rozbor současného stavu. Doložil pouze tzv. Stanovisko statika ze dne 12. 10. 2018, které se opírá jen o vizuální prohlídku komína. Stanovisko má 
rozsah pouze 3 strany, z toho téměř 2 strany zabírají fotografie, a to jedině venkovních částí komína. V textu chybí výpočty a měření, závěry jsou postaveny pouze na 
vizuální prohlídce stavu komína. Bez podrobného posouzení podle nás není možné se kompetentně rozhodnout o tom, zda a za jakou částku lze komín opravit.
Zdroj: http://www.krasnaostrava.cz/valka-o-komin-ostravsky-strakac-ma-jit-k-zemi-aktiviste-ho-chteji-zachovat-jako-pamatku-podle-statu-i-spolecnosti-vitkovice-nema-zadnou-hodnotu-zdroj-hospodarske-noviny-4-4-2019-autor-sim/, Materiály k správnímu 
šetření Obvodního báňského úřadu Ostrava

Komín Strakáč je hrozbou pro životní prostředí, proto se musí zbořit — NEPRAVDA
Podle mluvčí České inspekce životního prostředí (pro HN, 4. 4. 2019) pouze stojící komín nepředstavuje žádné významné ohrožení úrovně znečištění ovzduší. Podle 
Radomíra Štěrby z ČIŽP lze komín také zajistit tak, aby nebyl hrozbou ani pro podzemní vody. Podle něj naopak odstřel komína představuje velký zásah do ovzduší, kdy 
se při odstřelu komína budou do okolí nekontrolovatelně šířit karcinogenní látky. Zachování komína je tedy ekologicky šetrnější variantou než jeho demolice. 
Zdroj: Stanovisko ČIŽP zaslané spolku Svatý Václav dne 4. 9. 2018, článek v Hospodářských novinách 4. 4. 2019

Demolici komína Strakáče nařídila Česká inspekce životního prostředí — NEPRAVDA
Podle Ministerstva životního prostředí není demolice komína nutná, je jednou ze dvou možností, které Česká inspekce životního prostředí nařídila — ve své zprávě 
uvádí jako variantu buď demolici komína nebo jeho zajištění.  
Zdroj: Zpráva České inspekce životního prostředí z roku 2005

Komín Strakáč nelze vyjmout ze sanace — NEPRAVDA
Další nepravdivé tvrzení — podle telefonického vyjádření zástupce Ministerstva financí ČR z listopadu 2018 lze komín vyjmout ze smlouvy o sanaci, a tím pádem jej 
zachovat jako solitérní stavbu bez toho, aby byla ohrožena celková sanace území. 

Komín Strakáč nemá památkovou hodnotu, protože je přerušen „technologický tok“ — NEPRAVDA
Nově získané informace o parametrech Strakáče hovoří pro jeho prohlášení za kulturní památku i jako solitérní stavbu s poukazem na fakt, že Ing. Martin Vonka z ČVUT, 
specialista na historické komíny, ve svém průzkumu vyhodnocuje předmětný komín jako jeden z nejvýznamnějších komínů na území České republiky. 

Při zboření všech budov aglomerace by komín „Strakáč“ byl jediným výrazným a cenným pozůstatkem po provozu, který byl nedílnou součástí provozu vysokých pecí 
v areálu Vítkovických železáren. V případě zboření komína se ztratí symbolika kontinuálního technologického toku (příprava vsázky — vysoká pec). Navíc právě tím, že 
se zachová předmětný komín, zůstane konkrétní připomínka, která návštěvníkům národní kulturní památky v Dolní oblasti Vítkovic, ale nejen jim, umožní vytvořit si 
představu, jak byl celý areál rozsáhlý. Zboření komína zcela zdeformuje představu o rozsahu zdejšího průmyslového areálu.
Zdroj: Národní památkový ústav Ostrava, stanovisko ze dne 28. 8. 2018, Dopis okrašlovacího spolku ministrovi kultury ČR ze dne 14. 2. 2019



Komín Strakáč není ničím unikátní — NEPRAVDA
Strakáč byl interní výzkumnou metodikou týmu pod vedením Ing. Martina Vonky z ČVUT označen za jeden z nejhodnotnějších v ČR. Je patrně nejmohutnějším komínem 
na našem území — poměr mezi šířkou u terénu a výškou je 1:7 (běžně se přitom tento poměr pohybuje kolem 1:10). Strakáč je patrně jediným z pouhých dvou komínů 
v ČR s denním leteckým kostičkovaným nátěrem (díky němuž si vysloužil přezdívku Strakáč) a jediným cihlovým s tímto původním stylem značení. Druhý komín je 
v chomutovské teplárně, ten je však z monolitického betonu.
Zdroj: Martin Vonka – Projekt Ministerstva kultury ČR: Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky (DG16P02B011)

Komín Strakáč nemá využití, proto jej nemá smysl zachovat — NEPRAVDA
V Česku i v zahraničí je zachování komínů bez jejich využití běžné, stávají se z nich krajinné dominanty. 
Více o zachovaných komínech jako solitérních stavbách bez využití například zde: http://tovarnikominy.cz/files/stranky/3/vonka_konference_20_10_2017_kominy.pdf 


