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Tisíce Pražanů na jihozápadním okraji města nemohou klidně spát. Obtěžuje 

je hluk z dálničního okruhu. "Když se podíváte na přemostění údolí Vltavy 

radotínským dálničním mostem, již prostým okem objevíte, jak nedostatečná 

jsou protihluková opatření mostu a jeho nájezdů," říká místopředseda Spolku 

pro Komořany Jiří Zemánek, když stojí na kopci nad Pražským okruhem. 

"Protihlukové stěny jsou příliš nízké, hladké skleněné stěny odrážejí zvuk do 

údolí Vltavy a v okolí nájezdů na mostovku s délkami přes sto metrů je jen 

trubkové zábradlí, které šíření hluku nezabrání vůbec," ukazuje na most. Hluk 

se z něj šíří do celé zástavby Komořan, kde žije 2400 obyvatel. Obtěžuje ale i 

Zbraslav, Modřany a Radotín. 

Estakáda nejdelšího mostu v České republice se složitým propletencem 

nájezdů vznikla v roce 2010. Klene se nad Vltavou a Berounkou, pod ním 

proudí vozidla dálnice D4, takzvané strakonické, spojující hlavní město s 

jihozápadní částí Čech. Ve Zbraslavi a Komořanech se letos lidé podepisovali 

pod petice, aby apelovali na úřady, které podle nich nechtějí problém řešit. 

"Nejvíce to lidem vadí v létě, kdy se nemohou před hlukem kvůli horku 

zabednit. Hluk ovlivňuje i počasí a roční doba, někdy je slyšet mnohem 

výrazněji, jindy je to lepší. Máme tu i jednu akustickou kuriozitu. Když se v 

atmosféře vytvoří rozhraní vrstev rozdílných vlastností, vznikne takzvané 

zrcadlo a slyšíte jednotlivé průjezdy kamionů tak zřetelně a intenzivně, jako by 

vám jezdily v těsné blízkosti domu," popisuje Zemánek a dodává, že ve 

skutečnosti jsou to kamiony z oblasti více než kilometr vzdáleného vjezdu do 

Cholupického tunelu. 
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Nejhorší je Praha 

◼ Z výsledků loňského strategického hlukového mapování, které cituje čerstvě 

zveřejněná Zpráva o stavu životního prostředí v ČR, vyplývá, že hluková zátěž 

ze silniční dopravy nad 55 decibelů zasahuje až čtvrtinu obyvatel Česka. 

Celodenně jsou nadlimitním hodnotám vystavena dvě procenta Čechů 

a zhruba šest procent obyvatel městských aglomerací. 

◼ Z velkých měst trpí největší hlukovou zátěží Praha, nejmenší problémy má 

Olomouc. Mimo aglomerace naměřili nejvyšší hlukovou zátěž z hlavních silnic 

ve Středočeském a Moravskoslezském kraji, naopak nejlepší situace je v kraji 

Libereckém, uvádí zpráva. 

"To, že Praha potřebuje dopravní stavby, si dobře uvědomujeme. Naprosto 

nás ale zklamal přístup zodpovědných orgánů. Pro obyvatele Komořan, kteří 

trpí důsledky této dopravní stavby celorepublikového významu, pomineme-li 

dvě opakovaná hluková měření, do dnešního dne nikdo nic neudělal," tvrdí. 

Podmínka pro Blanku 

Lidé žijící na opačném konci Prahy se od petic posunuli už o něco dál. 

Městský soud v Praze má právě dnes vynést zásadní rozhodnutí pro všechny 

obyvatele metropole: zda hlavní město bude muset zklidnit jednu ze svých 

nejdůležitějších tepen, ulici V Holešovičkách, kterou denně projede přes 85 

tisíc aut. 

Zatímco hygienické limity nařizují, že hladina hluku ve dne nemá překročit 60 a 

v noci 50 decibelů, na severní části magistrály vedoucí od tunelu Blanka k 

nemocnici Bulovka tuto hranici přesahuje v noci až dvacetinásobně a dosahuje 

65 decibelů (každé tři decibely znamenají dvojnásobek hluku). 

To, že Praha má Holešovičky zklidnit, již loni v únoru rozhodla soudkyně 

Obvodního soudu pro Prahu 1 Petra Lukášková. A přikázala, že do roka od 

právní moci rozsudku musí hlavní město provést taková opatření, aby se nejen 

hluk, ale také imise dostaly do platných limitů. "Pokud tak neučiní, může to 

soud vymáhat prostřednictvím pokut," uvedla soudkyně na adresu města při 

loňském vyhlášení verdiktu. 

  



Zdroje hluku 

◼ V Praze je hlavním zdrojem hluku silniční, tramvajová a železniční doprava. 

Hlukem ze silniční dopravy jsou zasaženy zejména lokality v okolí komunikací 

5. května, Jižní spojka, Spořilovská spojka, V Holešovičkách, Patočkova, 

Strakonická, Bubenská, Argentinská a Bělohorská. Na hluk z dálnice D1 si 

mnoho let stěžují obyvatelé Opatova a přilehlých čtvrtí. 

◼ Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) obdrží ročně přibližně 

stovku stížností na hluk z dopravy, žádné podané žaloby ale neeviduje. 

Lukášková obyvatelům Holešoviček vyhověla již jednou, a to před sedmi lety. 

Její tehdejší verdikt však vzápětí zrušil odvolací soud − podle něj 

neodůvodněně preferovala zájmy obyvatel v těsné blízkosti dopravní tepny 

před zájmy města a všech jeho obyvatel. Lidí z Holešoviček se ale zastal 

Nejvyšší soud, který přikázal věc znovu projednat a vzít v potaz třeba to, zda 

se město snaží situaci napravit. 

I napodruhé Lukášková vynesla stejný verdikt. "Žalovaným dosud nebyla 

přijata dostatečně účinná opatření, která měla předcházet zprovoznění 

tunelového komplexu Blanka," konstatovala. A poukázala na to, že stavební 

povolení pro Blanku jednoznačně stanovilo, že v ulici V Holešovičkách nesmí 

hluk překročit hygienické limity. 

"Jednou z podmínek navíc bylo, že nesmí být (Blanka) zprovozněna do doby, 

než bude hotova severní část okruhu přes Suchdol a Běchovice," poukázala 

soudkyně na to, jak hlavní město při stavbě tunelového komplexu porušilo 

pravidla, která mu stanovily úřady. Blanka tak nemůže být vůbec 

zkolaudovaná, což město vyřešilo šalamounsky. Tunel uvedlo "jen" do 

zkušebního provozu, ovšem s plným provozem. 

Město se brání, že se o nápravu snaží, a podalo opět odvolání. Koordinátorka 

protihlukových opatření pražského magistrátu Pavla Úlovcová tvrdí, že práce 

na snížení hluku i imisí probíhají. V ulici V Holešovičkách byla snížena rychlost 

a město tam položilo tichý asfalt. Dvakrát ročně prochází ulice speciálním 

čištěním vozovky, které má rovněž snížit hluk. "Víc už venku nejde dělat," 

konstatuje Úlovcová. 



Město také od loňska provádí na své náklady úpravy na občanských domech. 

Dosud ho to stálo více než sto milionů a vyměnilo například okna v 90 ze 130 

domů. "V souladu s požadavky hygienické stanice dochází také k výměně 

topného systému nebo se v některých objektech dělá nucené větrání," uvedla 

Úlovcová. Jak dodala, ve vnitřních prostorách se těmito opatřeními daří snížit 

hluk pod 45 decibelů ve dne a 35 v noci. 

Ústavní soud zasahuje 

Sporné hlukové limity 

◼ Hranice nadlimitního hluku v noci je zákonem stanovena na 50 decibelů 

(dB), posledních šest let do toho ale vstupuje odchylka měření dva decibely. 

Když je například zaznamenán hluk 51,1 dB, po odečtení možné chyby 2 dB 

dostaneme výslednou hodnotu hluku 49,1 dB, která je pod limitem. 

◼ Skutečný hluk se přitom s 95procentní pravděpodobností pohybuje mezi 49 

až 53 dB, tedy většinově nad limitem. Obyvatele obtěžuje nejen přímý hluk 

z dopravy, ale i ten, který se odráží od fasád jejich domů, což jeho vnímání 

ještě zesiluje. 

Obyvatelé Holešoviček v tom nejsou sami. Stejný boj podstupují lidé žijící na 

druhém konci magistrály, v Michli. Těm už dokonce soudy daly za pravdu a 

Praze již před deseti lety pravomocně přikázaly kilometrový úsek komunikace 

nedaleko nájezdu na Jižní spojku pod jejich okny zklidnit. 

I zde město tvrdí, že se situaci snaží řešit a do zdejších protihlukových úprav 

investovalo již přes 400 milionů korun. Nechalo v daném místě položit tichý 

asfalt, snížilo rychlost (náměstek primátora Petr Dolínek ji ale v lednu 2016 

opět zvýšil z 50 na 70 kilometrů v hodině) a začalo stavět protihlukové stěny. 

Poté se však do věci vložil Ústavní soud, který případ vrátil na začátek. 

Obecné soudy podle něj neodůvodněně preferovaly zájmy postižených 

obyvatel před zájmy města jako vlastníka komunikací, navíc poukázal na to, 

že město samo nemá právo dopravu regulovat − tím je silniční správní úřad. A 

byť uznal, že obyvatelé provozem trpí, "neděje se to v míře nepřiměřené". 

Případ se vrátil na Obvodní soud pro Prahu 1 a soudce Petr Novák jej začal 

řešit zcela od počátku. A hned na úvod jednání avizoval, že napodruhé zřejmě 



obyvatelům za pravdu nedá. "Je to předběžný názor soudu bez zahájení 

dokazování, abyste se mohli připravit, kam se dokazování bude ubírat," 

upozornil s tím, že stěžejní bude, v jakém technickém stavu je komunikace a 

jaký má vliv na hlučnost. Přitom zapochyboval, že by bylo ještě nějaké další 

řešení než tichý asfalt. "Nevím, že by dnešní technologie znaly něco vyššího," 

dodal soudce. 

Postižení obyvatelé navíc upozorňují, že hluk nejenže obtěžuje, ale také 

snižuje hodnotu domů − jen málokdo se chce nastěhovat tam, kde mu pod 

okny jezdí skoro sto tisíc aut denně a večer nemůže větrat. Město sice 

postavilo na části úseku protihlukové zdi a chystá další, ale jejich efektivita je 

sporná − a to nejen proto, že zplodiny z aut nesníží. "Jen ten hluk odrážejí na 

druhou stranu," popisuje jeden z iniciátorů žaloby Daniel Kunc s tím, že zdi 

částečně pomáhají lidem, kteří žijí v dolních patrech paneláků, ale už ne tomu, 

kdo bydlí pod střechou. 

Otázku, jestli jako někteří další obyvatelé také nezvažoval, že se odstěhuje, 

ale zahání mávnutím ruky. "Nemůžete lidem říct − když se vám tam nelíbí, tak 

se odstěhujte. Všude, kde žijí lidé, mají být podmínky dobré pro život, město 

by pro to mělo dělat maximum," dodává šestačtyřicetiletý daňový poradce. Boj 

proti hluku jej přiměl spolu s podobně postiženou Alžbětou Rejchrtovou 

vstoupit do politiky a nyní jsou oba zastupiteli Prahy 4 za Stranu zelených. 

Účelové limity 

Imise z elektráren i z dopravy se v posledních desetiletích výrazně snížily. V 

případě hluku je tomu naopak. Před šesti lety stát dokonce šel proti svým 

občanům a upřednostnil ekonomické zájmy a dopravu. Zavedl nový výpočet 

hladiny hluku, který spočívá v tom, že při měření se musí odečíst dva decibely 

jako možná chyba. Výsledkem je, že i takřka dvojnásobný hluk než dříve se 

najednou vejde do limitů. 

"Je to změkčeno opravdu pochybným způsobem. Obvykle se při měření 

postupuje tak, že nejistoty jsou od naměřené hodnoty nejen odečítány, ale i 

přičítány. Nařízení o ochraně zdraví před hlukem ale požaduje, aby se 

nejistoty pouze odečítaly, což je praxe neobvyklá v celém vědeckém i 



technickém světě," říká místostarostka Prahy 12 Eva Tylová, která řadu let 

vedla Českou inspekci životního prostředí. "Limit je tak změkčen o nejistotu 

měření, což jsou v běžné praxi dva decibely. Mohlo by se sice zdát, že to není 

mnoho, ovšem decibel je logaritmická jednotka, takže zvýšení o 3 decibely 

znamená dvojnásobný hluk," vysvětluje. 

Proti vyhlášce, která zvýšila povolené množství hluku, se postavili senátoři a 

letos v lednu podali ústavní stížnost. V ní poukazují, že česká norma ochrany 

proti hluku nesplňuje ani požadavky Evropské unie. A některá ustanovení ve 

vládním nařízení, především právě to o započítání odchylky měření, požadují 

jako protiústavní zrušit. Ústavní soud zatím nerozhodl a zřejmě ani v dohledné 

době nerozhodne. Na jeho verdikt totiž čekají předchozí žaloby senátorů, které 

musí podle zákona projednat celé patnáctičlenné plénum, z let 2015 a 2016. 

"Stát vlastní komunikace, přitom účelově snižuje hlukové limity a nedělá 

opatření, která by v poměru s náklady na vybudování silnic stála řádově nižší 

náklady," kritizuje Tylová. Pražská hygiena podle ní na řadě míst nepodporuje 

ani opatření, jež by vyšla zdarma − tedy snížení rychlosti. Tiskový mluvčí 

pražských hygieniků Zbyněk Boublík oponuje, že žádné stížnosti občanů na 

hluk z dálničního mostu a pražského silničního okruhu z těchto městských 

částí hygiena neobdržela. Jak říká, služba využívá všechny zákonné nástroje 

k tomu, aby provozovatelé zdrojů hluku zajistili nepřekračování hygienických 

limitů. Pokud je dodržet nelze, mohou hygienici vydat časově omezené 

povolení, aby měli čas na nápravu. 

Tylová tvrdí, že o snížení rychlosti žádala radnice v Praze 12 spolu s Libuší, 

Jesenicí a dalšími městskými částmi již několikrát. "Především by se jednalo o 

noc, kdy hluk lidi ruší a jezdí víc kamiony," tvrdí. Za další chybu místostarostka 

považuje to, že Ředitelství silnic a dálnic hluk nepřeměřuje každý rok. "V 

Komořanech ho měřili v roce 2016 a právě kvůli vládnímu nařízení se dostal v 

noci těsně pod limit na hodnotu 49 decibelů. My jsme ale další rok zjistili, že od 

té doby vzrostla doprava na Pražském okruhu zhruba o 18 procent. Dá se 

předpokládat, že se zvýšil i hluk," argumentuje Tylová. Městská část kvůli 

tomu opakovaně kontaktovala Ředitelství silnic a dálnic, ale neúspěšně. Úřad 



odpověděl, že podle výsledků měření není nutné provádět průzkum 

proveditelnosti protihlukových opatření, který by problémy identifikoval. 

 

Místostarostka Prahy 12 Eva Tylová a místopředseda Spolku Pro Komořany Jiří 

Zemánek na kopci nad Pražským okruhem. 
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Mezery v protihlukových stěnách kolem dálnice D4 její účel přiměřeně zpochybňují. 
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