
V Brně proběhl ve čtvrtek 19. ledna 2011 Celonárodní protihlukový koncil. 

 

Po dopoledním seznámení návštěvníků Koncilu s ukázkou protihlukových opatření ze Smlouvy 
o spolupráci s investorem díla, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, na největší brněnské stavbě 
Dobrovského tunelů, Ing. Karlem Štěpaníkem, předsedou OS VMO Brno, začal ve 14 hodin samotný 
Celonárodní protihlukový koncil. Jednalo se již o druhé shromáždění protihlukových občanských 
sdružení, postižených obcí a dalších subjektů, to první proběhlo za účasti 19 zástupců 6. prosince 
minulého roku v Dobřejovicích u Prahy.  

Na úvod vystoupili předseda občanského sdružení Kolínsko, Josef Novák, a jeho zástupce, Mgr. 
Robert Drda. Účastníkům poděkovali, že přes mimořádně komplikovanou povětrnostní situaci vážili 
cestu napříč Českou republikou a Koncilu se vedle domácích zúčastnili. Účastníky vyzvali 
k intenzivní diskusi, zaměřené na hlavní cíl tohoto shromáždění, na sjednocení a zformulování 
postupu při prosazování ochrany zdraví obyvatelstva ČR před nebezpečným hlukem, Hlavním 
hygienikem ČR, MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D., trvale opomíjené. MUDr. Michael Vít, Ph.D. spíše 
hájí zájmy a peníze Ministerstva dopravy ČR, než zdraví a peníze zdravotních pojištěnců, což je 
v naprostém rozporu s jeho úlohou jak podle Hippokratovy přísahy, tak podle zákona č. 20/1966 Sb., 
o péči o zdraví lidu.  

Prvním odborným řečníkem, na zdravotní rizika jedním z nejpovolanějších v zemi, byl ředitel 
Zdravotního ústavu v Brně, RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. Přítomné seznámil s hodnocením mnoho 
let shromažďovaných statistických dat, z nichž nade vší pochybnost vyplývá míra rizika jednotlivých 
onemocnění při působení akustického tlaku na lidský organizmus již po méně než 10 let. Doktor 
Pokorný přítomné účastníky vyzval, aby se vedle hluku zaměřili také na ovzduší, neboť v jeho 
znečištění spatřuje pro lidské zdraví srovnatelná rizika! Nejvýznamnějším sdělením účastníkům 
Koncilu, ale zejména široké laické veřejnosti, z jeho vystoupení bylo, že léčení chorob a předčasná 
úmrtí, vyvolaná dopravním hlukem, působí významné a vyčíslitelné národohospodářské škody. 
 
Profesorka MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně se pak podrobně věnovala hluku, coby jednomu ze základních stresorů, 
tedy spouštěčů většiny závažných onemocnění. 

Z příspěvků obou odborných autorit s mezinárodním renomé vyplynula skutečnost, že dopravní hluk 
poškozuje zdraví mnohem dříve a závažněji, než tvrdí Hlavní hygienik ČR. 

Následně začala vystoupení jednotlivých občanských sdružení a jiných subjektů ze všech koutů České 
republiky popisem jejich caus.  
 
Právní zástupkyně vlastníků nemovitostí, žijících u pražské magistrály v úseku ulic Vyskočilova – 
Michelská, JUDr. Alena Bányaiová, CSc., přednesla informaci o nálezu Ústavního soudu k ústavní 
stížnosti Hl. m. Prahy, týkající se odhlučnění magistrály, možnosti právní ochrany před imisemi hluku.  
 
Ing. Karel Štěpaník vysvětlil důvody a podmínky, za nichž došlo k podpisu Smlouvy o spolupráci 
mezi Občanským sdružením VMO Brno a ŘSD ČR. Seznámil účastníky s hlavními momenty 12 let 
trvajícího úsilí o řádnou ochranu komfortu bydlení před hlukem z Velkého městského okruhu v Brně-
Žabovřeskách. Soudy a správní orgány mohou občana ochránit jen zčásti tím, že zabrání špatným 
řešením, nevynutí však řešení dobrá, po nichž veřejnost volá.  
 
Krzysztof Pierzchala, člen akustické sekce polské Akademie věd, president Polské protihlukové 
asociace a zástupce Polské republiky v Evropské protihlukové federaci (ENBF), se ve svém 



vystoupení prostřednictvím SKYPE s účastníky Koncilu podělil o zkušenosti s polskou byrokracií, 
která má historicky stejné kořeny, jako byrokracie česká, ale na druhou stranu pochválil Polsko, že jen 
v letech 2010–2012 proinvestuje do dálničních protihlukových stěn přes 250 mil. €, tedy přibližně 6,4 
mld. Kč.  

Giovanni Brero, reprezentant Associazione Costruttori Acciaio Italiani (ACAI), zástupce Itálie ve 
skupině Evropské komise pro technickou normalizaci (CEN) a vicepresident Evropské protihlukové 
federace (ENBF), v telefonátu k účastníkům Koncilu vyjádřil politování nad zneužíváním zákonů 
k prosazování technických norem v rozporu s názory odborné veřejnosti.  
 
Ana Paula Marques, reprezentantka Associaçao Nacional de Empresas de Acustica (ANEA) a 
zástupkyně Portugalska v Evropské protihlukové federaci (ENBF), se přihlásila z Porta, aby 
účastníkům brněnského Koncilu vyjádřila podporu portugalských kolegů.  
 
Důležitým vstupem prostřednictvím telemostu bylo vystoupení Dámasa M. Alegre Marradese z 
Madridu. Dámaso Alegre je presidentem španělského Asociación Nacional de Industriales de Pantallas 
y dispositivos Anti-ruido (ANIPAR), zástupce Španělska ve skupině Evropské komise pro technickou 
normalizaci (CEN) a president Evropské protihlukové federace (ENBF). Dámaso Alegre účastníky 
brněnského Koncilu vyzval k jednotě a nabídl podporu a spolupráci ve všech odborných otázkách, 
které česká odborná ale i laická veřejnost při cestě k normalizaci postupů při měření a hodnocení 
hluku v životním prostředí řeší.   
  
Při bouřlivé diskusi 78 přímých a zastoupených účastníků občanských sdružení, postižených obcí, 
Svazu měst a obcí ČR a dalších hlukem dotčených subjektů, která oproti původnímu plánu ukončit 
Koncil v 16 hodin probíhala až do 18. hodiny, zazněla řada kritických slov především k Hlavnímu 
hygienikovi ČR, MUDr. Michaelu Vítovi, Ph.D. V závěru dospěli účastníci k dohodě. Ta po 
proběhnuvším hlasování rozhodla o sjednocení roztříštěných občanských iniciativ, o vytvoření 
jednotné zájmové skupiny, zastřešené Národní hlukovou observatoří ČR, která bude reprezentovat 
komunitu protihlukových aktivistů a odborníků, a bude tak mít větší šanci úspěšně postupovat za 
svými cíli. 

Koncil vyzývá: 

 Ministra zdravotnictví ČR, Doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., ke zrušení veřejného 
výběrového řízení na Strategické hlukové mapy FÁZE II a k vypsání nového transparentního 
výběrového řízení za účasti nezávislého odborného dohledu NHO. 

 Vládu ČR k okamžitému odvolání MUDr. Michaela Víta, Ph.D. z funkce Hlavního hygienika 
ČR.  

 Premiéra České republiky, RNDr. Petra Nečase, k zasednutí u společného stolu a zahájení 
jednání o systémových změnách při snižování hluku v životním prostředí, zejména: 
- Zrušení metodik měření a hodnocení hluku v životním prostředí a Nařízení vlády č. 

272/2011 Sb.  
-  Změně kompetenčního zákona – ochrana před hlukem a znečištěním ovzduší patří do 

gesce Ministerstva životního prostředí – musí předcházet protihlukovému zákonu. 
- Vypracování a schválení protihlukového zákona ještě ve volebním období 2010–2014. 
- Vytvoření Stálého národního hlukového koncilu. 

Koncil potvrdil vůli všech přítomných po sjednocení a koordinaci úsilí o snížení hlukové zátěže a 
dosažení lepšího právního prostředí pro uplatnění ústavních práv občanů na zdraví a příznivé životní 
prostředí. 



Koncil ocenil dosavadní organizátorské úsilí NHO, která se stává zastřešujícím orgánem všech 
zúčastněných občanských sdružení, měst a obcí a dalších subjektů při prosazování uvedených cílů. 

Koncil jmenoval mluvčími NHO pana Ing. Ivo Vaňka, EUR ING, presidenta NHO a pana Josefa 
Nováka, předsedu OS Kolínsko. 

 

 Koncil jmenoval skupinu vyjednavačů ve složení: 
- Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, president NHO 
- pan Josef Novák, předseda OS Kolínsko 
- Mgr. Robert Drda, místopředseda OS Kolínsko 
- Mgr. Alžběta Rejchrtová, předsedkyně OS Občané, postižení Severojižní magistrálou  
- Ing. Karel Štěpaník, předseda OS VMO Brno   
- pan Libor Holík, hlavní koordinátor 27 OS a postižených obcí Stop letišti Vodochody  
- Dr. Petra Šubrtová, zastupitelka MČ Praha-Běchovice 
- Ing. Radka Martínková, předsedkyně OS Občanské sdružení Stará Boleslav 
- Miroslav Grund, občanský aktivista, Jesenice u Prahy 
- Ing. Václav Vik, zástupce starosty MČ Praha-Suchdol  
- pan Ladislav Kunert, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4 
- Ing. Josef Drahota, letecký akustik  

  

Jelikož se brněnského Koncilu nemohli zúčastnit 4 účastníci z Dobřejovic, dosáhl celkový počet 
zástupců OS, měst, obcí a dalších subjektů, soustředěných pod NHO,  k 19. lednu 2012 čísla 82.  

Den před konáním Koncilu obdržela NHO od RNDr. Jitky Seitlové, zástupkyně veřejného 
ochránce práv z Kanceláře veřejného ochránce práv e-mail, z něhož vyplývá jednoznačné stanovisko 
paní doktorky Seitlové: 

„…Pokud se týká určení, která z naměřených hodnot má být rozhodující, nedošlo v této věci 
k dohodě a já, stejně jako JUDr. Motejl, jsem zastávala a zastávám názor, že to má být hodnota, 
která je počítána při dolní hranici ve prospěch příjemce hluku….“ 

Brněnský Koncil zpestřil představením elektrokol do měst i do horského terénu pan Mgr. Igor Slavík 
z IGI Elektrokola.                                                                                             (www.igielektrokola.cz)  

Národní hluková observatoř ČR podporuje program elektromobilita, jako významný 
příspěvek ke snižování hluku z dopravy.  

Poděkování účastníků za pomoc se zajištěním Koncilu patří zejména: 

- Miloši Bernátkovi, duchovnímu otci Legendárního hudebního klubu Šelepova 1 
- Ing. Radku Michalcovi, technikovi brněnského rádia Petrov 
- fotografovi Františku Kressovi 

 

V Brně 21. ledna 2012                                                                                                                                   
Ing. Ivo Vaněk, EUR ING 

http://www.igielektrokola.cz/�

