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Všechna čísla svých časopisů budete mít vždy po ruce – v mobilu, tabletu i na počítači. 

Nic nemusíte stahovat ani instalovat. Stačí jen pár kliknutí.

Všechna čísla svých časopisů budete mít vždy po ruce 

– v mobilu, tabletu i na počítači. 

Možnost aktivního odkazu z reklamy 
(na PDF, webové stránky nebo video)

 cena 2000 Kč

Funkce bude aktivována pro každý odkaz na základě 

individuální objednávky.

Responzivní design
Díky responzivnímu designu bude čtení 

článků pohodlné na jakémkoli zařízení. 

Obsah stránek se přizpůsobí velikosti dis-

pleje vašeho zařízení pro příjemné čtení.

 Na stránce www.profipress.cz 

se přihlásíte ke svému účtu.

 Z nabídky v menu vyberete Čtečka.

 Hotovo! Vítejte ve své elektronické 

knihovně.

Svoje časopisy najdete vždy přehledně srovnané na úvodní stránce. 

Nové si můžete jednoduše objednat v našem katalogu.
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Pro zadavatele inzerce 
je přístup zdarma

ODBORNÝ ČASOPIS PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
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KAUZAKAUZA
Praha 8 se vzepřela Praha 8 se vzepřela 
plánům magistrátu plánům magistrátu 

na experimentální bydlení. na experimentální bydlení. 
Má šanci?Má šanci?

DOPRAVADOPRAVA
Řada obcí by měla Řada obcí by měla 

zpozornět: Chystá se zpozornět: Chystá se 
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Eliška Olšáková,Eliška Olšáková,
starostka Valašských Klobouk:starostka Valašských Klobouk:
Když chceš, můžešKdyž chceš, můžeš
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Řádové sestry 
si s technikou rozumí

Italské malotraktory 
pro české obce

Obratný stroj výrazně 
usnadňuje práci

Téma: Traktory pro komunální sféru

Efektivita přečerpávacích elektráren
Teplárenství potřebuje jasné zadáníTeplárenství potřebuje jasné zadání
První rok Modernizačního fondu První rok Modernizačního fondu 
Datové a energetické sítě spolupracujíDatové a energetické sítě spolupracují

Efektivita přečerpávacích elektrárenEfektivita přečerpávacích elektráren
Téma: Bioplynové staniceTéma: Bioplynové stanice
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Bratislava má prvý špeciálny kontajner 
na staré knihy

Plastové odpady z USA se po zákazu z Asie 
přesunuly do Jižní Ameriky

V dubnu odstartuje akce Ukliďme Česko

Šestiletý spor o polský důl Turów vyústil 
v mezinárodní dohodu

Místo nejekologičtějších olympijských her 
v dějinách jsme viděli nejokázalejší 
greenwashing 

Evropská komise chce desítkami miliard eur 
podpořit výrobu čipů v Evropě

Na hory zdravotnického odpadu nebyl svět 
připraven

Téma: Zpracování odpadů

V nápojových plechovkách je už osmdesát 

procent recyklátu

Zpracovatelé bioodpadu vidí příležitost 

ve výrobě metanu
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TV ZEMĚDĚLEC
odborné diskuse, reportáže, konference, 

zpravodajství 

WWW.TVZEMEDELEC.CZ

DIGITÁLNÍ PŘEDPLATNÉ
DIGI.PROFIPRESS.CZ

E-SHOP
nabídka odborných publikací a modelů

OBCHOD.PROFIPRESS.CZ

                                           
WWW.FACEBOOK.COM/PROFIPRESS

TV MUNICIPAL
reportáže, diskuse, odborné pořady

WWW.MODERNIOBEC.CZ/VIDEO

TV FLORISTIKA
reportáže, diskuse, odborné pořady

WWW.FLORISTIKAWEB.CZ/VIDEO

FACEBOOK       



Měsíc Téma Uzávěrka Distribuce Poznámky

1 Komunální technika, údržba travnatých ploch 21. 11. 2022 4. 1. 2023

2 Zpětný odběr* 3. 1. 2023 3. 2.

3 Doprava, dopravní systémy 31. 1. 3. 3.

4 Finanční produkty, pojištění, správa majetku 28. 2. 3. 4.

5 Chytrá obec 31. 3. 3. 5.

6 Obce a odpady* 2. 5. 2. 6.

7 IT služby a ochrana dat ve veřejné sféře 31. 5. 1. 7.

8 Elektromobilita a další alternativní pohony (CNG, PNG…) 29. 6. 1. 8.

9 Stavby, rekonstrukce, revitalizace 1. 8. 1. 9.

10 Městský mobiliář, veřejná prostranství a zeleň 30. 8. 3. 10.

11 Úspory energie, veřejné osvětlení 2. 10. 2. 11.

12 Čistota obce a svoz odpadů* 31. 10. 1. 12.

1/2024 Komunální technika a údržba travnatých ploch 23. 11. 2023 4. 1. 2024

* Příloha společná s časopisem Odpady
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 

›
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 

›

MO_1016_vnitrek.indd   62 14.10.2016   17:00:38

1/3

1/3

Odborný časopis pro veřejnou správu

Časopis Moderní obec je již dvacet devět let věrným a oceňovaným pomocníkem primátorů, starostů a dalších 
zastupitelů měst a obcí i zaměstnanců magistrátních, městských a obecních úřadů. S hejtmany, zastupiteli krajů 
a  zaměstnanci krajských úřadů jde o  nejpočetnější kategorii čtenářů časopisu, který je distribuován především 
prostřednictvím předplatného.
Časopis Moderní obec se soustřeďuje na témata financování a  ekonomiky, 
správy a rozvoje měst a obcí, základní infrastruktury včetně veřejného osvětlení, 
řízení a managementu územních samospráv, odpadového hospodářství, bytové 
výstavby, péče o  památky i  komunální zeleně, kultivace veřejného prostoru, 
informačních a komunikačních technologií a další oblasti potřebné pro kvalitní 
chod veřejné správy.
Významné jsou rovněž obsáhlé rubriky Legislativa a Právní poradna, v nichž výklad 
zákonů a  vyhlášek   i  komentáře k  nim srozumitelnou formou publikují odborníci 
z ústředních orgánů státní správy, předních akademických pracovišť a advokátních 
kanceláří specializujících se na právo územních samospráv, stejně jako právníci 
samotných municipalit. Časopis vychází v lepené vazbě na voskovém papíře v prů-
měrném rozsahu 64 stran.

MODERNÍ OBEC

210 x 297*
185 x 254

38 000 Kč

210 x 104*
185 x 82

19 000 Kč

122 x 92

14 000 Kč

59 x 92

9 000 Kč

210 x 147*
185 x 125

24 000 Kč

72 x 297*
59 x 254

19 000 Kč

210 x 83*
185 x 61

14 000 Kč

122 x 46

9 000 Kč

www.moderniobec.cz

10 / 2016 63

LEGISLATIVA

bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 

›
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nebo 1 120 x 400

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1 120 x 230 nebo 1 120 x 400
týden 6 000   
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měsíc 14 000   
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týden 5 500   
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týden 3 500   
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemních 
a povrchových vod.

Portfolio se stále vyvíjí

Zásadní novinkou firmy BASF spol. 
s r. o. je fungicid do brambor Zampro 
Duo. Tento fungicid obsahuje novou 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-P 100 g/l, metazachlor 300 g/l), 
který nahradí Butisan Max (quinmerac 
100 g/l, dimethenamid-P 200 g/l, 
metazachlor 200 g/l). Butisan 
Complete je ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemních 
a povrchových vod.

Portfolio se stále vyvíjí

Zásadní novinkou firmy BASF spol. 
s r. o. je fungicid do brambor Zampro 
Duo. Tento fungicid obsahuje novou 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-P 100 g/l, metazachlor 300 g/l), 
který nahradí Butisan Max (quinmerac 
100 g/l, dimethenamid-P 200 g/l, 
metazachlor 200 g/l). Butisan 
Complete je ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-
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rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 

1/3
1/3

Měsíc Téma Obsahový záměr Uzávěrka Distribuce

1 Doprava, manipulace, alternativní pohony Manipulátory, nakladače, pracovní plošiny, stroje na alternativní pohon 2. 12. 2022 13. 1. 2023

2 Zakládání a údržba zeleně Žací a mulčovací technika, příprava půdy, setí, hubení plevelů, osiva, hnojiva 13. 1. 14. 2.

3 Lesní technika, bioodpad Vyvážečky, harvestory, traktorové nástavby, motorové pily, drtiče, štěpkovače 13. 2. 14. 3.

4 Traktory pro komunální sektor Traktory, přípojné nářadí, hydraulické systémy, náhradní díly, pneumatiky 13. 3. 14. 4.

5 Údržba komunikací a okolí Výsprava komunikací, ramenové sekačky, myčky, příkopové a pařezové frézy 14. 4. 15. 5.

6 Univerzální nosiče nářadí Multifunkční nosiče nářadí, pracovní nástavce, pneumatiky, GPS systémy 15. 5. 15. 6.

7 Stavební stroje pro města a obce Rypadla, nakladače, manipulátory, drážkovače, rýhovače, plošiny 12. 6. 14. 7.

8 Regenerace a údržba zeleně Žací stroje, vertikutátory, aerifi kátory, půdní frézy, údržba umělých povrchů 14. 7. 14. 8.

9 Zametací, čisticí a mycí technika Samosběrné zametací vozy, nástavby, nosiče, kartáče, vysokotlaké myčky 14. 8. 14. 9.

10 Traktory pro města a obce Komunální traktory, vybavení, čelní nakladače, pracovní nástavce, pneumatiky 15. 9. 13. 10.

11 Zimní údržba komunikací Radlice, kartáče, frézy, sypače, sněhové řetězy, posypové materiály 13. 10. 14. 11.

12 Nakládání s odpady Svoz a zpracování odpadu, vybavení sběrných dvorů, evidenční a GPS systémy 15. 11. 13. 12. 

1/2024 Doprava, manipulace, alternativní pohony Manipulátory, nakladače, pracovní plošiny, stroje na alternativní pohon 8. 12. 15. 1. 2024
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Výstava navázala v roce 2001 na 
dlouholetou tradici polních dn  
v Chrudimi, které po ádala Oseva Agri 
Chrudim, a. s. Od roku 2010 je organi-
zátorem této celostátní výstavy vyda-
vatelství Profi Press, s. r. o.

Na ploše bylo založeno 494 parcelek 
prezentujících odr dy plodin. 
Nej ast ji mohli návšt vníci potkat 
ozimé obilniny. P ipraveno ale bylo 
také více než 100 variant ochrany plo-
din na ozimé pšenici, jarním a ozimém 
je meni a kuku ici. Výb r z nabídky 
jednotlivých firem je uveden níže.

Úspěšný nástup do praxe

Spole nost Adama CZ s. r. o. se 
ne ustále snaží nacházet možnosti, jak 
do ochrany rostlin zavést jednoduchá, 
praktická a zárove  inovativní ešení. 
Jedním z výsledk  této innosti je 
nový t ísložkový fungicid Kantik. 
P estože v letošním roce nebyl výskyt 
houbových chorob tak silný a fungicid-
ní ochranu nebylo nutno provád t 
v nejvyšší intenzit , nástup Kantiku do 
praxe byl úsp šný.

Komplexní fungicid Kantik (fenpropi-
din 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuco-
nazole 100 g/l), jehož ú inné látky 
pocházejí ze t í funk ních skupin, je 
registrován do pšenice, tritikale, žita 
(padlí travní, brani natka pšeni ná, 
brani natka plevová, rez pšeni ná) 
a je mene (padlí travní, rynchosporio-
vá skvrnitost, hn dá skvrnitost je me-
ne, rez je ná) v dávce 2 l/ha. Jak upo-
zornil Ing. Bronislav Koubek, regionál-
ní manažer firmy Adama CZ, dvoulitro-
vé dávkování je p evzaté z n mecké 
registrace. Pro tuzemské podmínky 
doporu ují aplika ní dávku od 1,5 do 
1,75 l/ha. Do je mene podle Ing. 
Koubka posta í 1,5 až 1,6 l/ha. Do 
pšenice se pro systém jednoho ošet e-
ní p iklán jí k dávce 1,75 l/ha, ve sle-
dech se snižuje na 
1,6 l/ha. V obilninách se Kantik použí-
vá proti houbovým chorobám preven-
tivn  nebo p i výskytu prvních p ízna-
k  choroby v období BBCH 30 až 61.

Kantik, podle doporu ení spole nosti 
Adama, pat í mezi p ípravky vhodné 
pro systém jednoho ošet ení. Ve sle-
dech se jeho vlastnosti nejlépe projeví 
v T1 aplikaci. Podle informa ních 
materiál  firmy je vhodné do post iku 
p idat akcelerátor systemických fungi-
cid  Velocity v dávce 0,25 l/ha, který 

aktivn  pom že vtáhnout ú innou 
látku do rostlinných pletiv.

Ing. Koubek také hovo il o herbicid-
ním portfoliu, kde známý Tomigan 250 
EC (fluroxypyr 250 g/l) a Trimmer 75 
WG (tribenuron-methyl 750 g/kg) 
nahrazuje kombinace Tomahawk (flu-
roxypyr 250 g/l) a Trimmer 500 (tribe-
nuron-methyl 500 g/kg).

Tři novinky

Jan Hrbá ek, zástupce firmy AG 
Novachem, nejprve upozornil na fungi-
cid do brambor Grecale (cymoxanil 
200 g/l, fluazinam 300 g/l). Podle 
Úst edního kontrolního a zkušebního 
ústavu zem d lského (ÚKZÚZ) je 
registrován v dávce 0,6 l/ha proti plísni 
bramborové, a to ve fázi BBCH 21 až 
89. P stitelé jej mohou do této plodiny 
použít maximáln  šestkrát za vegetaci 
s intervalem mezi aplikacemi sedm až 
deset dní. Pro oddálení vzniku rezis-
tence se doporu uje v rámci post iko-
vých fungicidních sled  omezit po et 
aplikací p ípravku na dva až t i a st í-
dat jej s p ípravky s odlišným mecha-
nismem p sobení, tj. kontaktn -systé-
movými a kontaktními p ípravky, uvádí 
etiketa. Optimáln  by m l být tento 
fungicid cílen do prvních ošet ení 
nebo na st ed post ikových sled , dále 
pak p i rychlém a razantním vývoji 
patogenu a za nep íznivého po así, 
nebo  p ípravek má velmi dobrou odol-
nost v i dešti po aplikaci (asi 15–20 
minut). U p ípravku Grecale se p stite-
lé nevyhnou omezení. Je vylou en 
z použití v ochranném pásmu II. stup-
n  zdroj  povrchové vody. S ohledem 
na ochranu vodních organism  je 
vylou eno i jeho použití na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám 
(na t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  10 m).

Další novinkou je herbicid Successor 
Tx (pethoxamide 300 g/l, terbuthylazi-
ne 187,5 g/l) ur ený v dávce 4 l/ha pro 
preemergentní a postemergentní ošet-
ení kuku ice proti jednoletým jedno-

d ložným a dvoud ložným plevel m. 
Vylou en je z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemní 
a povrchové vody i na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám (na 
t chto pozemcích jej lze aplikovat 
pouze p i použití vegeta ního pásu 
o ší ce nejmén  20 m).

Trojici novinek uzavírá podle slov 
Jana Hrbá ka unikátní kombinace 
ú inných látek florasulam a tribenuron-
-methyl zabudovaných do p ípravku 
Saracen Max (florasulam 200 g/kg, tri-
benuron-methyl 600 g/kg), který byl 
d íve dodáván jako balí ek Fragma 
(florasulam) + Nuance (tribenuron-
-methyl). Cílen je v dávce 25 g/ha do 
obilnin proti plevel m dvoud ložným 
jednoletým. Tento p ípravek není 
vylou en z použití v ochranném 
pásmu II. stupn  zdroj  podzemních 
a povrchových vod.

Portfolio se stále vyvíjí

Zásadní novinkou firmy BASF spol. 
s r. o. je fungicid do brambor Zampro 
Duo. Tento fungicid obsahuje novou 
ú innou látku z nové chemické skupi-
ny ametoctradin (80 g/kg) a dále man-
cozeb (480 g/kg) jako základní ú in-
nou látku do brambor na ochranu proti 
plísni bramboru. Doporu en je pro 
st ední a záv re né aplikace, maxi-
máln  ty ikrát za vegetaci. Jak 
vysv tlil Ing. Ond ej Klap, obchodní 
zástupce firmy BASF, jde o kontaktní 
p ípravek, tak zvaný superkontakt, 
který velmi dob e chrání listy a stonky, 
ale zárove  je jeho velkým benefitem 
i ochrana hlíz proti infekci plísn  bram-
boru. Registrován je v dávce 2,5 kg/ha 
proti plísni bramboru. Podle Ing. Klapa 
však vykazuje vysokou ú innost i proti 
hn dé skvrnitosti list  brambor, 
v n kterých letech rozší ené chorob . 
Zampro Duo zaujme také výhodn  
nastavenou cenou, absencí jakýchko-
liv aplika ních omezení, širokým apli-
ka ním oknem a velmi dobrou odol-
ností v i smyvu dešt m, doplnil e -
ník.

Nová sezóna již pomalu klepe na 
dve e, p stitelé proto ocení i nové p í-
pravky pro podzimní ochranu porost . 
V epce jde o herbicid Butisan 
Complete (quinmerac 100 g/l, dimethe-
namid-P 100 g/l, metazachlor 300 g/l), 
který nahradí Butisan Max (quinmerac 
100 g/l, dimethenamid-P 200 g/l, 
metazachlor 200 g/l). Butisan 
Complete je ur en pro preemergentní 
i asn  post emergentní ošet ení 
epky. Jeho vyvážené složení se zvý-

šeným obsahem metazachloru podle 
Ing. Libora Svaton , obchodního 
zástupce firmy BASF, posiluje ú inek 
p edevším na he mánkovité plevele. 

Butisan Complete bude mít mezi her-
bicidy pro asn  postemergentní ošet-
ení epky nejvyšší obsah ú inných 

látek na hektar. Registrovanou dávku 
2,5 l/ha doporu uje odborník v p ípad  
vysokého zaplevelení obtížnými pleve-
li, pro ostatní p ípady je vhodné dávku 
snížit na 2,25 l/ha.

Do obilnin p ináší firma BASF novin-
ku v podob  herbicidu Chocker (diflu-
fenican 280 g/l, flufenacet 280 g/l). 
Tento p ípravek nahrazuje známý 
Maraton (isoproturon 125 g/l, pendi-
methalin 250 g/l), který vzhledem ke 
vzr stajícím omezením již nebudou 
nabízet. Z hlediska registrace a použití 
je Chocker ale velmi podobný, i když 
obsahuje jiné ú inné látky, upozornil 
Ing. Svato . Registrován je do všech 
ty  základních obilnin, lze jej aplikovat 

preemergentn  i asn  postemergent-
n  – druhý aplika ní termín považuje 
obchodní zástupce za vhodn jší. 
Choker kontroluje obdobné spektrum 
plevel  jako Maraton, výhodou je 
ovšem nižší dávkování – 0,5 l/ha opro-
ti 4 l/ha u Maratonu. Aktuální otázkou 
jsou aplika ní omezení – v sou asné 
dob  jmenované novinky omezení pro 
použití v ochranném pásmu II. stupn  
zdroj  podzemních a povrchových vod 
nemají. U Butisanu Complete se 
ovšem tato charakteristika vztahuje 
jen pro produkty zakoupené v letošním 
roce.

Kompletní nabídka

Zástupci spole nosti Bayer, s. r. o., 
p edstavili v Nabo anech kompletní 
portfolio p ípravk  na ochranu obilnin 
a kuku ice s novinkami Boogie Xpro 
a MaisTer power. Nechyb ly ani odr -
dy ozimé epky Jumper a Silver se 
zajímavým výnosovým potenciálem.

Jak p iblížil Ing. Petr Šmída z firmy 
Bayer, infek ní tlak v obilninách zaha-
jují choroby pat stébel. Pokud se 
vyskytují v normální mí e, doporu ují 
ošet ení fungicidem Hutton s vyšším 
obsahem prothioconazole, který cho-
roby vylé í, a to v etn  padlí, rzí i 
brani natek. Pokud je infek ní tlak 
chorob pat stébel enormní, pak je 
ješt  vhodn jší volbou Delaro (prothio-
conazole 175 g/l, trifloxystrobin 150 
g/l). Fenoménem letošního roku byl 
výskyt bejlomorky sedlové a v p ípa-
d , že ochrana proti ní neprob hla 
úsp šn , umocnila práv  rozvoj cho-

Farmář 9/2016 25

NA POLINA POLI

rob pat stébel, upozornil Ing. Šmída. 
Registrován je proti tomuto šk dci 
nap íklad Decis Mega, je možné zvolit 
i systémový Proteus, který lze v obilni-
nách používat proti hmyzím šk dc m 
v dávce 0,5 l/ha.

Na ochranu praporcového listu obil-
nin nabízí spole nost Bayer široké 
spektrum p ípravk . Doporu ení pak 
vychází z konkrétní situace na poli 
a dalších d ležitých faktor , jako je 
nap íklad výnosový potenciál odr dy. 
Za univerzální základ považuje Ing. 
Šmída v dávce 0,8 až 1 l/ha (vyšší 
dávka tehdy, pokud již nenásleduje 
ochrana do klasu) p ípravek Hutton. 
P edstavitelem nadstavby na ochranu 
listového aparátu je novinka Boogie 
Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 
100 g/l, spiroxamine 250 g/l) s regist-
rací do pšenice, je mene, žita i tritika-
le. S tímto p ípravkem poprvé p išla na 
tuzemský trh kombinace ú inných 
látek bixafen a prothioconazole, které 
jsou základem Xpro technologie. Pro 
ú ely eské republiky byl k t mto 
dv ma látkám p idán ješt  spiroxamin 
se stop efektem na padlí. Z fungicid  
spole nosti Bayer má pravd podobn  
nejdelší perzistenci ú inku. „Boogie 
Xpro budeme p evážn  v dávce jeden 
litr na hektar doporu ovat do pšenice, 
i když své praktické uplatn ní najde 
i v množství 0,9 litru  na hektar v je -
meni,“ vysv tlil Ing. Šmída s tím, že na 
T2 aplikace do je mene je nejlepší 
volbou na trhu dlouhodob  prov ený 
fungicid Delaro nebo nap íklad post i-
kový sled Hutton Delaro.

Termín T3, tedy ochrana praporcové-
ho listu a klasu, je již doménou fungi-
cidu Prosaro 250 EC (prothioconazole 
125 g/l, tebuconazole 125 g/l). Jak ale 
upozornil zástupce firmy Bayer, výb r 
fungicidu je jedna v c, zásadní je však 
i jeho správná aplikace – znamená to, 
že je nutné, aby pšenice kvetla, fungi-
cid se musí aplikovat v menším množ-
ství vody (150 l vody/ha) a nejlépe 
dvojitými tryskami. Jako výhodu 
u Prosara e ník vidí ú innou látku 
prothioconazole, která má ze všech 
látek registrovaných do klasu nejv tší 
aplika ní okno na zásah proti fuzarió-
zám, zajiš uje asi týdenní možnost 
správného zásahu.

Pro podzimní ochranu proti plevel m 
p ipomn l Ing. Šmída Cougar Forte 
(diflufenican 280 g/l, flufenacet 280 
g/l), který se stal etalonem v ú innosti 

na chundelku metlici a ostatní dvoud -
ložné plevele. Jarnímu ošet ení domi-
nuje herbicid do ozimé pšenice, ozi-
mého žita a tritikale Husar Active 
(iodosulfuron 9,3 g/l, 2,4-D 2-EHE 377 
g/l) s vylepšeným ú inkem oproti 
p vodnímu Husaru.

Biologická ochrana rostlin

Spole nost BIOCONT ABORATORY, 
spol. s r. o., letos slaví 25. výro í 
p sobení na eském trhu. Zabývá se 
biologickou ochranou a využívá p iro-
zené antagonisty škodlivých organis-
m  nebo produkty p ipravené s využi-
tím živých organism .

 „Výhodou moderních prost edk  
biologické ochrany je vysoká a dlouho-
dobá ú innost a zárove  to, že jsou 
šetrné k životnímu prost edí a lidské-
mu zdraví. Mají nízkou nebo žádnou 
toxicitu k necílovým druh m, ímž zvy-
šují diverzitu a stabilitu p írodních eko-
systém  v zem d lské krajin  a umož-

ují kvalitní produkci,“ p iblížil Ing. 
Martin Teplý z Biocont Laboratory, s. r. 
o.

V rámci monitoringu šk dc  kuku ice 
zp sobuje nejv tší škody v kuku ici 
v rámci celé republiky zavíje  kuku i -
ný (Ostrinia nubialis). Je o n m málo 
známé, že má dva biotypy: jeden se 
živí kuku icí a druhý dvoud ložnými 
rostlinami, má kolem dvou set hostitel-
ských rostlin. Biotypy se liší molekulou 
feromonu. Na jeho monitoring se pou-
žívá sv telný lapák, podle náletu je 
možné zjistit termín ošet ení. Výskyt 
zavíje e lze sledovat i pomocí sumy 
efektivních teplot. Proti zavíje i lze 
aplikovat dravou vosi ku 
Trichogramma evanescens bu  kaps-
lemi zav šenými do porostu 
(Trichocap), nebo aplikací z letadla, 
p ípadn  i z vrtulníku (TrichoLet), který 
byl v Nabo anech vystaven. Z hlav-
ních výhod jmenoval Ing. Teplý rych-
lost aplikace.

Parazitická vosi ka Trichogramma
klade svoje vají ka do vají ek zavíje-
e. Ve vají ku zavíje e se vyvíjí larva 

vosi ky, tím se zavíje  zlikviduje 
a nevylíhne se housenka, která škodí 
na kuku ici. „Na pole se dostanou 
kukly tohoto parazita v r zné fázi 
vývoje. Dodáváme celou technologii 
i se signalizací, takže ur ujeme 
i správné na asování. Základem úsp -
chu je aplikovat vosi ku na za átku 

náletu zavíje e, aby se pokrylo kladení 
vají ek, a druhou dávku aplikovat 
sedm až deset dní po první aplikaci. 
Výhodou je rovnom rné rozprost ení 
v porostu. TrichoLet nejvíce využívají 
p stitelé na jižní a st ední Morav , 
zájem o tuto technologii se však 
v poslední dob  rozší il i v dalších 
oblastech,“ informoval Ing. Teplý.

Pro ošetření řepky i kukuřice

Možnosti herbicidní ochrany kuku ice 
a ozimé epky ukázala na výstav  
Naše pole firma DuPont CZ, s. r. o. Do 
ozimé epky je pro podzimní asné 
postemergentní ošet ení ur en herbi-
cid Salsa 75 WG (ethametsulfuron-
-methyl). Registrován je proti dvoud -
ložným jednoletým plevel m a aplikuje 
se v dávce nejvýše 25 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
„Zem d lská praxe si již zvykla na 
vysokou ú innost na kakosty, he mán-
ky, úhorníky, plevelnou epu a jiný 
brukvovitý plevel,“ uvedl zástupce 
firmy Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Na 
prezenta ním polí ku byly vzhledem 
k plevelnému spektru aplikovány vari-
anty preemergentn  Command (0,2 l/
ha) + postemergentn  Salsa (25 g/ha) 
+ Trend (0,1 %) a asn  postemer-
gentní ošet ení Salsa 25 g/ha + 
Butisan 400 (1 l/ha) + Trend (0,1 %) 
pro p ípad v tšího zaplevelení rozrazi-
ly. Ing. Herda doplnil, že herbicid 
Salsa bude možné zakoupit jen do 25. 
9. 2016. Aplikace je pak v souladu 
s podmínkami p edb žného povolení 
stanovena na jeden rok po ukon ení 
prodeje, tedy do 25. 9. 2017. P í inou 
tohoto stavu je zpožd né hodnocení 
a stále nedokon ené EU review ú in-
né látky ethametsulfuron-methyl. 

Kuku ice byla ošet ena p ípravkem 
Principal Plus 66,5 WG (dicamba, 
nicosulfuron, rimsulfuron). Registrace 
pro tuto plodinu vylu uje použití do 
kuku ice cukrové, herbicid je ur en 
proti pýru plazivému, ježatce ku í noze 
a širokému spektru dvoud ložných 
plevel . 
Ing. Herda dodal, že se to týká i pro-
blematických, jako je mra nák, pchá-
e, p erostlé merlíky a další. 

Maximální dávka je 440 g/ha v tank-
-mixu se smá edlem Trend 90 (0,1 %). 
R stová fáze plodiny v dob  aplikace 
je BBCH 14–17, tedy 4–7 list . Pokud 
jde o plevel, r stová fáze má být u trav 

BBCH 13–15 (3–5 list ) u dvoud lož-
ných jednoletých plevel  a pchá e 
osetu BBCH 12–14 (2–4 pravé listy). 
V plodin  ho lze aplikovat maximáln  
jednou. 

Má nové logo i přípravky

Od letošního roku se spole nost 
SUMI AGRO CZECH s. r. o. prezentu-
je novým logem. To je nyní spole né 
pro všechny evropské pobo ky spo-
le nosti Sumi Agro Europe ve Velké 
Britanii, Francii, v N mecku, 
Ma arsku, Polsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Rusku, na Ukrajin , 
Slovensku, a v eské republice. 
Sjednocením loga chce Sumi Agro 
vyjád it nejen svou sílu a ší i pokrytí 
v Evrop , ale také fakt, že jednotlivé 
evropské pobo ky mají japonský 
p vod a podporu silné nadnárodní 
spole nosti v Japonsku. Logo tvo í 
dva kruhy – velký modrý kruh symboli-
zuje práv  celou korporaci Sumi Agro, 
zatímco malý bílý kruh p edstavuje 
jednotlivá zastoupení v Evrop . Kruh 
je inspirován typickým japonským 
symbolem – vycházejícím sluncem na 
státní vlajce a v logu symbolizuje 
pospolitost, soudržnost, vzájemnou 
podporu a totožný p ístup Sumi Agro 
ve všech zemích. Bílá je japonská 
národní barva a vyjad uje istotu 
a poctivost, zatímco modrá je firemní 
barva spole nosti Sumi Agro.

V Nabo anech mohli návšt vníci 
vid t pokusné parcely ozimé pšenice 
ošet ené systémový fungicidem Soleil 
a novým post ikovým fungicidem 
Mandarin. Soleil obsahuje dv  ú inné 
látky ze skupiny triazol : bromukono-
zole a tebukonozole, má preventivní 
a kurativní ú inek proti houbovým cho-
robám obilnin jako jsou brani natka 
pšeni ná (Septoria tritici), brani natka 
plevová (Septoria nodorum), rez plevo-
vá (Puccinia striiformis), padlí travní 
(Erysiphe graminis) a fuzariózy klas  
(Fusarium spp.).

„Naše novinka post ikový fungicidní 
p ípravek Mandarin ve form  emulgo-
vatelného koncentrátu slouží k ochra-
n  obilnin proti listovým a klasovým 
chorobám,“ p edstavil nový fungicid 
Dušan Sem, obchodní editel spole -
nosti SUMI AGRO CZECH s. r. o.

„Mandarin má podstatný p ínos pro 
zvýšení produktivity. Napomáhá roz-
voji a udržení listové plochy, zvyšuje 
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Odborný časopis pro komunální služby
Společný měsíčník pro čtenáře z  České republiky a  Slovenské republiky je zaměřený na 

veškerou techniku pro komunální služby, například celoroční údržbu, čištění a opravy komu-

nikací a  jejich okolí, péči o  zeleň, nakládání s  odpady, manipulaci 

s materiálem a na lesní techniku, čemuž odpovídají jednotlivé rub-

riky časopisu. Nechybí informace o městském mobiliáři, veřejném 

osvětlení, financování, legislativě v oboru a další. Každé číslo obsa-

huje téma měsíce, které zdůrazňuje vždy jednu oblast. 

Cílovou čtenářskou skupinou časopisu Komunální/Komunálna 

technika jsou členové městských a  obecních zastupitelstev a  ma -

nagement firem odpovědných za zabezpečení veškerých komunál-

ních služeb, správu a údržbu silnic či nakládání s odpady.

KOMUNÁLNÍ / KOMUNÁLNA TECHNIKA

230 x 297*
200 x 245

38 000 Kč/1 540 €

230 x 142*
200 x 120

22 000 Kč/880 €

230 x 102*
200 x 81

20 000 Kč/770 €

97,5 x 120
149 x 94

13 000 Kč/550 €

115 x 297*
97,5 x 245

22 000 Kč/880 €

72 x 297*
57 x 252

20 000 Kč/770 €

149 x 148*
132 x 131

20 000 Kč/770 €

149 x 47

8 000 Kč/330 €

www.komunalweb.cz

Ing. Jan Kroupa
+420 724 813 498

jan.kroupa@profipress.cz

www.profipress.cz

PhDr. Ľubica Potocká
+421 948 800 100

lubica.potocka@profipress.sk

www.profipress.sk

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce 

*K uvedenému rozměru (v mm) je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Firemní odborný text 
 4 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 5 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding
Levý a pravý pruh – 400 x 1 080 + banner C – 1 120 x 230 

nebo 1 120 x 400

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1 120 x 230 nebo 1 120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   

Tištěná verzeElektronická verze
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Odborný měsíčník o odpadovém hospodářství
Časopis Odpady je určen všem firmám podnikajícím v oblasti odpadového hospodářství a společnostem 
nakládajícím či vytvářejícím odpady. Jeho odběrateli jsou rovněž pracovníci státní a veřejné správy, 
stejně jako velké výrobní podniky produkující průmyslový či stavební odpad. Časopis vychází již třicet 
dva let a je distribuován především prostřednictvím předplatného.
Pravidelně každý měsíc informuje  o situaci v odpadovém hospodářství 
a  subjektech, jež v  něm působí, o  nových trendech, zkušenostech, 
technologiích a  technických systémech v  ČR i  v  zahraničí, o  ochraně 
životního prostředí. V  pravidelných rubrikách přináší rozbory 
a  komentáře k  legislativě, diskuse a  zkušenosti z  praxe a  přehled 
aktuálních akcí. Pokrývá i související a nové oblasti, jako jsou manažerské 
environmentální systémy, IPPC nebo informační technologie. 
Nezanedbatelná část je také věnována odpadové problematice v oblasti 
veřejné správy. 
Časopis vychází v šité vazbě na kvalitním křídovém papíře v průměrném 
rozsahu 44 stran.

Měsíc Téma Uzávěrka Distribuce Poznámky

1 Znovuvyužití a předcházení vzniku odpadů 29. 11. 2022 6. 1. 2023

2 Zpětný odběr* 11. 1. 2023 8. 2.

3 Zpracování odpadů 8. 2. 8. 3.

4 Energetické a jiné využití odpadů 8. 3. 5. 4.

5 Stavební a demoliční odpad 6. 4. 9. 5.

6 Obce a odpady* 10. 5. 7. 6.

7 Elektroodpad – sběr a využití 8. 6. 7. 7.

8 Kompostárny a biologicky rozložitelné odpady 4. 7. 7. 8.

9 Technika a technologie pro odpady 9. 8. 6. 9.

10 Průmyslové odpady 7. 9. 6. 10.

11 Sanace, odpadní vody 10. 10. 7. 11.

12 Čistota obce a svoz odpadů* 9. 11. 7. 12.

1/2024 Znovuvyužití a předcházení vzniku odpadů 30. 11. 2023 8. 1. 2024

* Příloha společná s časopisem Moderní obec
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DATA O ODPADECH 
Základem pro pochopení, co se v odpado-
vém hospodářství děje, co má a za jakých 
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít 
k dispozici podrobné a snadno měřitelné 
údaje. Nadnárodní fi rmy, jichž je v auto-
mobilovém průmyslu většina, ve svých 
systémech shromažďují řadu informa-
cí, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto 
elementárních údajů je možno vytvořit 
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž 
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme: 
celkové náklady na zpracování odpadů, 
náklady na jednotku produkce, náklady na 
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost 
odpadu na jednotku produkce, hmotnost 
odpadu na hmotnost suroviny, objem 
odpadu na jednotku produkce, hmotnost 
odpadu podle jeho fi nálního zpracování 
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednodu-
chých základních údajů, jsou díky tomu 
porovnatelné mezi jednotlivými výrobní-
mi závody po celém světě a lze z nich tedy 
získat relevantní přehled.

Pro ilustraci je na obrázku uveden ná-
hled na speciální software, ve kterém jsou 
v nadnárodní fi rmě data zpracovávána 
a který umožňuje rovněž generování zpráv. 
Na základě výsledků analýzy dat může fi r-
ma identifi kovat zdroje, kde odpady vzni-
kají, a příčiny jejich vzniku. Reakce mana-
gementu a nápravné kroky mohou být cí-
lené a přinášet předvídatelné a konkrétní 
výsledky. 

CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají fi rmy, a cíle, které sledu-
je společnost, nejsou stejné, někdy mohou 
být dokonce v protikladu.

Z hlediska fi rmy je požadovaným výsled-
kem absolutní úspora nákladů na likvida-
ci odpadů, v reálu při rostoucí produkci 
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování 
nákladů na výrobní jednotku, případně 
i produkce odpadů na výrobní jednotku. 
Celkové náklady jsou dány nejenom obje-
mem produkce, ale i jednotkovými nákla-
dy na zpracování a likvidaci odpadů, což 
je položka, kterou určuje někdo jiný (např. 
společnost – ukládání na skládky) a v čase 
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme 
s fi rmami, jejichž fi remní fi lozofi e zahrnuje 
ohled na stav životního prostředí, aktivně 
pracují na snižování negativních vlivů na 
životní prostředí a jsou ochotné tímto smě-
rem investovat.

Naproti tomu v zájmu společenském 
je absolutní snižování množství odpadů. 
Správnou defi nicí pravidel a například 
i výší poplatků lze chování fi rem ovlivňo-
vat požadovaným směrem. Významným, 
dnes však pouze málo využívaným nástro-
jem může být i společenské ocenění fi rem, 
které významně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, případně motivace formou 
pobídek.

Zjednodušeně lze fi rmy působící v au-
tomobilovém průmyslu rozdělit do čtyř 
základních skupin: dodavatelské (výrobci 
dílů, součástek, komponentů), logistické 
(doprava, logistika), fi nalisté (montážní zá-

vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich 
aktivity se často navzájem prolínají.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají mate-
riály pro další zpracování, druhotné suro-
viny, odpady nebo nebezpečné odpady. 
Významným faktorem, který ovlivňuje pro-
dukci odpadů, jsou nestabilní výrobní pod-
mínky (například výpadky dodávky ener-
gií), kdy v odpadu skončí materiál založený 
do strojů, nebo výpadky v zásobování, po-
kud je třeba přerušit chod výrobních linek.

Snižování odpadů přímo ve výrobním 
procesu je svým způsobem limitováno. 
Konstrukce výrobku a technologický po-
stup jsou dány předem a zejména v sériové 
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.

Druhou oblastí, bohužel však rovněž 
s omezenými možnostmi, je příprava vý-
roby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci 
stroje, může být materiál dodáván ve vel-
kém balení. V některých případech lze jistě 
i vymyslet další využití pro použité nevrat-
né obaly.

Největší prostor pro úspory dává promy-
šlená konstrukce (maximální využití polo-
tovarů) a technologie (možnost recirkulace 
materiálu, např. plastů, zpět do výroby), 
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření 
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace 
výrobních dávek).

Významný vliv na předcházení vzniku 
odpadů má také kvalitní nákupčí, který 
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po 
zpracování vzniká málo odpadů.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlav-
ním zdrojem odpadů nevratné obaly. V au-
tomobilovém průmyslu v České republice 
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů 
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje. 
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent. 

Nevratné obaly se používají tam, kde je 
to nákladově výhodnější, případně když 
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou 
variantu. Větší množství nevratných obalů 
vzniká při změně dodavatele, nebo při ná-
běhu nových výrobků, kdy se vratné oba-
ly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet. 
Dalším důvodem dočasného zvýšení po-
dílu nevratných obalů mohou být výpadky 
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku 
poškození, kde může být na vině chyba 
v konstrukci obalu nebo nevhodná mani-
pulace s ním, chybně stanovené množství 
(při zvyšování produkce) nebo špatně na-
stavená pravidla pro vracení.

Nevratné varianty obalů mají své stálé 
místo při dodávkách dílů pro after-market 
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie – 
Evropa).

Logistické fi rmy mohou přispět k ome-
zení vzniku odpadů, pokud se dodavatel 
a příjemce domluví a společně zafi nan-
cují systém vratných obalů nebo pokud je 
takové řešení preferováno ze strany jejich 
zákazníků. 

FINALISTÉ
U čistě montážních fi rem jsou odpady 
tvořeny především jednorázovými obaly, 

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných 
materiálů apod.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování 
vzniku odpadů na jednotlivých pra-
covištích má obsluha výroby. Třídění 
odpadu z výrobních linek (např. oddě-
lování odstřižků různých druhů oce-
li do samostatných kontejnerů, třídění 
plastů) je sice prostorově náročnější a 
mírně nákladnější, ale vytříděný ma-
teriál je lépe prodejný jako druhotná 
surovina (s garantovanou kvalitou). Vý-
znamného zlepšení lze dosáhnout po-
užitím vhodných sběrných ná-
dob pro daný typ odpadu, kdy lze 
nejenom zjednodušit manipula-
ci s odpadem, ale i vhodnou před-
úpravou snížení jeho množství a usnad-
nit zpracování (kontejner umožňující od-
dělení pilin a kapaliny u odpadů z brou-
šení).

Další oblastí jsou osobní ochranné po-
můcky a čisticí materiály (hadry, utěrky). 
Dříve byla jejich velká část koncipována 
pro jednorázové použití, ta obvykle kon-
čila v nebezpečném odpadu. Trend se 
obrací: na trhu se objevují ochranné ru-
kavice a čistící textil, které je možno prát, 
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím 
jsou vytvořeny předpoklady pro postup-
né významné snižování množství pev-
ného nebezpečného odpadu – po praní 
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme 
poradit lépe a levněji.

Obecně pro všechny fi rmy platí, že vzni-
ku odpadů lze dobře předcházet pravidel-
nou údržbou strojů a zařízení. Pokud se 
dále věnuje dostatečná pozornost proško-
lení pracovníků, dá se jim k dispozici vhod-
ná infrastruktura (dostatek dostupných 
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se moti-
vační a případně penalizační systém, jsou 
otevřeny dveře pro zlepšování životního 
prostředí.

MARKETING 
Obrovským generátorem odpadů je bo-
hužel marketing jako nástroj pro určování 
a ovlivňování chování spotřebitele. 

Jde především o vytváření poptávky po 
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktiv-
nější, obvykle to znamená, že se na jeho 
výrobu spotřebuje více materiálu, ze které-
ho bude více odpadů. Například: když mají 
potahy na sedačky do autobusu složitý 
vzor, který je třeba napojovat, vznikne da-
leko víc odpadní látky, než u vzoru jedno-
duchého.

Další rovinou je tlak na cenu, který vede 
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu 
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen 
na jedno použití, i když to zpočátku tak ne-
vypadá a samy o sobě se tak neprezentují.

Máme však naštěstí možnosti, jak mar-
ketingové nápady korigovat – selský rozum 
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způ-
sob výroby. Nedá se očekávat, že marketing 
se změní a začne pracovat jiným způso-
bem, protože je nástrojem konkurenčního 
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit 
ho do změny spotřebitelského myšlení.
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Cíle, které zajímají firmy, a cíle, které sledu-fi
je společnost, nejsou stejné, někdy mohou 
být dokonce v protikladu.

Z hlediska fi rmy je požadovaným výsled-
kem absolutní úspora nákladů na likvida-
ci odpadů, v reálu při rostoucí produkci 
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování 
nákladů na výrobní jednotku, případně 
i produkce odpadů na výrobní jednotku. 
Celkové náklady jsou dány nejenom obje-
mem produkce, ale i jednotkovými nákla-
dy na zpracování a likvidaci odpadů, což 
je položka, kterou určuje někdo jiný (např. 
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme 
s fi rmami, jejichž fi remní fi lozofi e zahrnuje fi
ohled na stav životního prostředí, aktivně 
pracují na snižování negativních vlivů na 
životní prostředí a jsou ochotné tímto smě-
rem investovat.

Naproti tomu v zájmu společenském 
je absolutní snižování množství odpadů. 
Správnou defi nicí pravidel a například 
i výší poplatků lze chování firem ovlivňo-fifi
vat požadovaným směrem. Významným, 
dnes však pouze málo využívaným nástro-
jem může být i společenské ocenění firem, fifi
které významně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, případně motivace formou
pobídek.

Zjednodušeně lze fi rmy působící v au-
tomobilovém průmyslu rozdělit do čtyř 
základních skupin: dodavatelské (výrobci 
dílů, součástek, komponentů), logistické 
(doprava, logistika), fi nalisté (montážní zá-

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlav-
ním zdrojem odpadů nevratné obaly. V au-
tomobilovém průmyslu v České republice 
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent. 

Nevratné obaly se používají tam, kde je 
to nákladově výhodnější, případně když 
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou 
variantu. Větší množství nevratných obalů 
vzniká při změně dodavatele, nebo při ná-
běhu nových výrobků, kdy se vratné oba-
ly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet. 
Dalším důvodem dočasného zvýšení po-
dílu nevratných obalů mohou být výpadky 
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku 
poškození, kde může být na vině chyba 
v konstrukci obalu nebo nevhodná mani-
pulace s ním, chybně stanovené množství 
(při zvyšování produkce) nebo špatně na-
stavená pravidla pro vracení.

Nevratné varianty obalů mají své stálé 
místo při dodávkách dílů pro after-market 
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie – 
Evropa).

Logistické fi rmy mohou přispět k ome-fi
zení vzniku odpadů, pokud se dodavatel 
a příjemce domluví a společně zafinan-fifi
cují systém vratných obalů nebo pokud je 
takové řešení preferováno ze strany jejich 
zákazníků. 

FINALISTÉ
U čistě montážních fi rem jsou odpady 
tvořeny především jednorázovými obaly, 

ku odpadů lze dobře předcházet pravidel-
nou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proško-
lení pracovníků, dá se jim k dispozici vhod-
ná infrastruktura (dostatek dostupných 
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se moti-
vační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního 
prostředí.

MARKETING 
Obrovským generátorem odpadů je bo-
hužel marketing jako nástroj pro určování 
a ovlivňování chování spotřebitele. 

Jde především o vytváření poptávky po 
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktiv-
nější, obvykle to znamená, že se na jeho 
výrobu spotřebuje více materiálu, ze které-
ho bude více odpadů. Například: když mají 
potahy na sedačky do autobusu složitý 
vzor, který je třeba napojovat, vznikne da-
leko víc odpadní látky, než u vzoru jedno-
duchého.

Další rovinou je tlak na cenu, který vede
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen
na jedno použití, i když to zpočátku tak ne-
vypadá a samy o sobě se tak neprezentují.

Máme však naštěstí možnosti, jak mar-
ketingové nápady korigovat – selský rozum 
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způ-
sob výroby. Nedá se očekávat, že marketing 
se změní a začne pracovat jiným způso-
bem, protože je nástrojem konkurenčního 
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit 
ho do změny spotřebitelského myšlení.
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DATA O ODPADECH 
Základem pro pochopení, co se v odpado-
vém hospodářství děje, co má a za jakých 
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít 
k dispozici podrobné a snadno měřitelné 
údaje. Nadnárodní fi rmy, jichž je v auto-
mobilovém průmyslu většina, ve svých 
systémech shromažďují řadu informa-
cí, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto 
elementárních údajů je možno vytvořit 
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž 
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme: 
celkové náklady na zpracování odpadů, 
náklady na jednotku produkce, náklady na 
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost 
odpadu na jednotku produkce, hmotnost 
odpadu na hmotnost suroviny, objem 
odpadu na jednotku produkce, hmotnost 
odpadu podle jeho fi nálního zpracování 
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednodu-
chých základních údajů, jsou díky tomu 
porovnatelné mezi jednotlivými výrobní-
mi závody po celém světě a lze z nich tedy 
získat relevantní přehled.

Pro ilustraci je na obrázku uveden ná-
hled na speciální software, ve kterém jsou 
v nadnárodní fi rmě data zpracovávána 
a který umožňuje rovněž generování zpráv. 
Na základě výsledků analýzy dat může fi r-
ma identifi kovat zdroje, kde odpady vzni-
kají, a příčiny jejich vzniku. Reakce mana-
gementu a nápravné kroky mohou být cí-
lené a přinášet předvídatelné a konkrétní 
výsledky. 

CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají fi rmy, a cíle, které sledu-
je společnost, nejsou stejné, někdy mohou 
být dokonce v protikladu.

Z hlediska fi rmy je požadovaným výsled-
kem absolutní úspora nákladů na likvida-
ci odpadů, v reálu při rostoucí produkci 
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování 
nákladů na výrobní jednotku, případně 
i produkce odpadů na výrobní jednotku. 
Celkové náklady jsou dány nejenom obje-
mem produkce, ale i jednotkovými nákla-
dy na zpracování a likvidaci odpadů, což 
je položka, kterou určuje někdo jiný (např. 
společnost – ukládání na skládky) a v čase 
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme 
s fi rmami, jejichž fi remní fi lozofi e zahrnuje 
ohled na stav životního prostředí, aktivně 
pracují na snižování negativních vlivů na 
životní prostředí a jsou ochotné tímto smě-
rem investovat.

Naproti tomu v zájmu společenském 
je absolutní snižování množství odpadů. 
Správnou defi nicí pravidel a například 
i výší poplatků lze chování fi rem ovlivňo-
vat požadovaným směrem. Významným, 
dnes však pouze málo využívaným nástro-
jem může být i společenské ocenění fi rem, 
které významně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, případně motivace formou 
pobídek.

Zjednodušeně lze fi rmy působící v au-
tomobilovém průmyslu rozdělit do čtyř 
základních skupin: dodavatelské (výrobci 
dílů, součástek, komponentů), logistické 
(doprava, logistika), fi nalisté (montážní zá-

vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich 
aktivity se často navzájem prolínají.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají mate-
riály pro další zpracování, druhotné suro-
viny, odpady nebo nebezpečné odpady. 
Významným faktorem, který ovlivňuje pro-
dukci odpadů, jsou nestabilní výrobní pod-
mínky (například výpadky dodávky ener-
gií), kdy v odpadu skončí materiál založený 
do strojů, nebo výpadky v zásobování, po-
kud je třeba přerušit chod výrobních linek.

Snižování odpadů přímo ve výrobním 
procesu je svým způsobem limitováno. 
Konstrukce výrobku a technologický po-
stup jsou dány předem a zejména v sériové 
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.

Druhou oblastí, bohužel však rovněž 
s omezenými možnostmi, je příprava vý-
roby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci 
stroje, může být materiál dodáván ve vel-
kém balení. V některých případech lze jistě 
i vymyslet další využití pro použité nevrat-
né obaly.

Největší prostor pro úspory dává promy-
šlená konstrukce (maximální využití polo-
tovarů) a technologie (možnost recirkulace 
materiálu, např. plastů, zpět do výroby), 
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření 
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace 
výrobních dávek).

Významný vliv na předcházení vzniku 
odpadů má také kvalitní nákupčí, který 
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po 
zpracování vzniká málo odpadů.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlav-
ním zdrojem odpadů nevratné obaly. V au-
tomobilovém průmyslu v České republice 
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů 
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje. 
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent. 

Nevratné obaly se používají tam, kde je 
to nákladově výhodnější, případně když 
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou 
variantu. Větší množství nevratných obalů 
vzniká při změně dodavatele, nebo při ná-
běhu nových výrobků, kdy se vratné oba-
ly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet. 
Dalším důvodem dočasného zvýšení po-
dílu nevratných obalů mohou být výpadky 
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku 
poškození, kde může být na vině chyba 
v konstrukci obalu nebo nevhodná mani-
pulace s ním, chybně stanovené množství 
(při zvyšování produkce) nebo špatně na-
stavená pravidla pro vracení.

Nevratné varianty obalů mají své stálé 
místo při dodávkách dílů pro after-market 
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie – 
Evropa).

Logistické fi rmy mohou přispět k ome-
zení vzniku odpadů, pokud se dodavatel 
a příjemce domluví a společně zafi nan-
cují systém vratných obalů nebo pokud je 
takové řešení preferováno ze strany jejich 
zákazníků. 

FINALISTÉ
U čistě montážních fi rem jsou odpady 
tvořeny především jednorázovými obaly, 

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných 
materiálů apod.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování 
vzniku odpadů na jednotlivých pra-
covištích má obsluha výroby. Třídění 
odpadu z výrobních linek (např. oddě-
lování odstřižků různých druhů oce-
li do samostatných kontejnerů, třídění 
plastů) je sice prostorově náročnější a 
mírně nákladnější, ale vytříděný ma-
teriál je lépe prodejný jako druhotná 
surovina (s garantovanou kvalitou). Vý-
znamného zlepšení lze dosáhnout po-
užitím vhodných sběrných ná-
dob pro daný typ odpadu, kdy lze 
nejenom zjednodušit manipula-
ci s odpadem, ale i vhodnou před-
úpravou snížení jeho množství a usnad-
nit zpracování (kontejner umožňující od-
dělení pilin a kapaliny u odpadů z brou-
šení).

Další oblastí jsou osobní ochranné po-
můcky a čisticí materiály (hadry, utěrky). 
Dříve byla jejich velká část koncipována 
pro jednorázové použití, ta obvykle kon-
čila v nebezpečném odpadu. Trend se 
obrací: na trhu se objevují ochranné ru-
kavice a čistící textil, které je možno prát, 
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím 
jsou vytvořeny předpoklady pro postup-
né významné snižování množství pev-
ného nebezpečného odpadu – po praní 
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme 
poradit lépe a levněji.

Obecně pro všechny fi rmy platí, že vzni-
ku odpadů lze dobře předcházet pravidel-
nou údržbou strojů a zařízení. Pokud se 
dále věnuje dostatečná pozornost proško-
lení pracovníků, dá se jim k dispozici vhod-
ná infrastruktura (dostatek dostupných 
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se moti-
vační a případně penalizační systém, jsou 
otevřeny dveře pro zlepšování životního 
prostředí.

MARKETING 
Obrovským generátorem odpadů je bo-
hužel marketing jako nástroj pro určování 
a ovlivňování chování spotřebitele. 

Jde především o vytváření poptávky po 
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktiv-
nější, obvykle to znamená, že se na jeho 
výrobu spotřebuje více materiálu, ze které-
ho bude více odpadů. Například: když mají 
potahy na sedačky do autobusu složitý 
vzor, který je třeba napojovat, vznikne da-
leko víc odpadní látky, než u vzoru jedno-
duchého.

Další rovinou je tlak na cenu, který vede 
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu 
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen 
na jedno použití, i když to zpočátku tak ne-
vypadá a samy o sobě se tak neprezentují.

Máme však naštěstí možnosti, jak mar-
ketingové nápady korigovat – selský rozum 
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způ-
sob výroby. Nedá se očekávat, že marketing 
se změní a začne pracovat jiným způso-
bem, protože je nástrojem konkurenčního 
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit 
ho do změny spotřebitelského myšlení.
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Obecně se dá říci, že fi rmy mají při řešení 
svých odpadů několik základních mož-
ností. Mohou je předat specializované 
fi rmě a zbavit se tak všech starostí. Nebo 
spolupracovat s externí fi rmou, která se 
o odpadové hospodářství stará, přitom si 
ale ponechat vliv na rozhodování a mož-
nost prosazovat do nakládání s odpady 
své postoje a fi lozofi i. Další možností je 
mít své vlastní odborníky na odpadové 
hospodářství. Toto řešení v sobě obsahuje 
nemalé riziko konfl iktu se státní správou 
(včetně případných sankcí), pokud vlast-
ní aparát fi rmy není dostatečně výkonný 
nebo informovaný. Každé z těchto řešení 
má své výhody a nevýhody a v konkrétních 
podmínkách i různé náklady.

DATA O ODPADECH 
Základem pro pochopení, co se v odpado-
vém hospodářství děje, co má a za jakých 
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít 
k dispozici podrobné a snadno měřitelné 
údaje. Nadnárodní fi rmy, jichž je v auto-
mobilovém průmyslu většina, ve svých 
systémech shromažďují řadu informací, 
mezi nimi i data o odpadech. Z těchto ele-
mentárních údajů je možno vytvořit v pod-
statě libovolný ukazatel, přičemž mezi 
těmi hlavními nejčastěji najdeme: celkové 
náklady na zpracování odpadů, náklady na 
jednotku produkce, náklady na obrat, ná-
klady na pracovníka, hmotnost odpadu na 
jednotku produkce, hmotnost odpadu na 
hmotnost suroviny, objem odpadu na jed-
notku produkce, hmotnost odpadu podle 
jeho fi nálního zpracování aj. Vycházejí-li 
tyto parametry z jednoduchých základních 
údajů, jsou díky tomu porovnatelné mezi 
jednotlivými výrobními závody po celém 
světě a lze z nich tedy získat relevantní 
přehled.

Pro ilustraci je na obrázku uveden ná-
hled na speciální software, ve kterém jsou 
v nadnárodní fi rmě data zpracovávána 
a který umožňuje rovněž generování zpráv. 
Na základě výsledků analýzy dat může fi r-
ma identifi kovat zdroje, kde odpady vzni-
kají, a příčiny jejich vzniku. Reakce mana-
gementu a nápravné kroky mohou být cí-
lené a přinášet předvídatelné a konkrétní 
výsledky. 

CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají fi rmy, a cíle, které sledu-
je společnost, nejsou stejné, někdy mohou 
být dokonce v protikladu.

Z hlediska fi rmy je požadovaným výsled-
kem absolutní úspora nákladů na likvida-
ci odpadů, v reálu při rostoucí produkci 
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování 
nákladů na výrobní jednotku, případně 
i produkce odpadů na výrobní jednotku. 
Celkové náklady jsou dány nejenom obje-
mem produkce, ale i jednotkovými nákla-
dy na zpracování a likvidaci odpadů, což 
je položka, kterou určuje někdo jiný (např. 
společnost – ukládání na skládky) a v čase 
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme 
s fi rmami, jejichž fi remní fi lozofi e zahrnuje 
ohled na stav životního prostředí, aktivně 

pracují na snižování negativních vlivů na 
životní prostředí a jsou ochotné tímto smě-
rem investovat.

Naproti tomu v zájmu společenském 
je absolutní snižování množství odpadů. 
Správnou defi nicí pravidel a například 
i výší poplatků lze chování fi rem ovlivňo-
vat požadovaným směrem. Významným, 
dnes však pouze málo využívaným nástro-
jem může být i společenské ocenění fi rem, 
které významně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, případně motivace formou 
pobídek.

Zjednodušeně lze fi rmy působící v au-
tomobilovém průmyslu rozdělit do čtyř 
základních skupin: dodavatelské (výrobci 
dílů, součástek, komponentů), logistické 
(doprava, logistika), fi nalisté (montážní zá-
vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich 
aktivity se často navzájem prolínají.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají mate-
riály pro další zpracování, druhotné suro-
viny, odpady nebo nebezpečné odpady. 
Významným faktorem, který ovlivňuje pro-
dukci odpadů, jsou nestabilní výrobní pod-
mínky (například výpadky dodávky ener-
gií), kdy v odpadu skončí materiál založený 
do strojů, nebo výpadky v zásobování, po-
kud je třeba přerušit chod výrobních linek.

Snižování odpadů přímo ve výrobním 
procesu je svým způsobem limitováno. 
Konstrukce výrobku a technologický po-
stup jsou dány předem a zejména v sériové 
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.

Druhou oblastí, bohužel však rovněž 
s omezenými možnostmi, je příprava vý-
roby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci 
stroje, může být materiál dodáván ve vel-
kém balení. V některých případech lze jistě 
i vymyslet další využití pro použité nevrat-
né obaly.

Největší prostor pro úspory dává promy-
šlená konstrukce (maximální využití polo-
tovarů) a technologie (možnost recirkulace 
materiálu, např. plastů, zpět do výroby), 
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření 
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace 
výrobních dávek).

Významný vliv na předcházení vzniku 
odpadů má také kvalitní nákupčí, který 
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po 
zpracování vzniká málo odpadů.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlav-
ním zdrojem odpadů nevratné obaly. V au-
tomobilovém průmyslu v České republice 
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů 
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje. 
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent. 

Nevratné obaly se používají tam, kde je 
to nákladově výhodnější, případně když 
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou 
variantu. Větší množství nevratných obalů 
vzniká při změně dodavatele, nebo při ná-
běhu nových výrobků, kdy se vratné oba-
ly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet. 
Dalším důvodem dočasného zvýšení po-
dílu nevratných obalů mohou být výpadky 
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku 
poškození, kde může být na vině chyba 

v konstrukci obalu nebo nevhodná mani-
pulace s ním, chybně stanovené množství 
(při zvyšování produkce) nebo špatně na-
stavená pravidla pro vracení.

Nevratné varianty obalů mají své stálé 
místo při dodávkách dílů pro after-market 
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie – 
Evropa).

Logistické fi rmy mohou přispět k ome-
zení vzniku odpadů, pokud se dodavatel 
a příjemce domluví a společně zafi nan-
cují systém vratných obalů nebo pokud je 
takové řešení preferováno ze strany jejich 
zákazníků. 

FINALISTÉ
U čistě montážních fi rem jsou odpady 
tvořeny především jednorázovými obaly, 
ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných 
materiálů apod.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování vzniku 
odpadů na jednotlivých pracovištích má 
obsluha výroby. Třídění odpadu z výrob-
ních linek (např. oddělování odstřižků růz-
ných druhů oceli do samostatných kon-
tejnerů, třídění plastů) je sice prostorově 
náročnější a mírně nákladnější, ale vytří-
děný materiál je lépe prodejný jako dru-
hotná surovina (s garantovanou kvalitou). 
Významného zlepšení lze dosáhnout po-
užitím vhodných sběrných ná-
dob pro daný typ odpadu, kdy lze 
nejenom zjednodušit manipula-
ci s odpadem, ale i vhodnou před-
úpravou snížení jeho množství a usnad-
nit zpracování (kontejner umožňující od-
dělení pilin a kapaliny u odpadů z brou-
šení).

Další oblastí jsou osobní ochranné po-
můcky a čisticí materiály (hadry, utěrky). 
Dříve byla jejich velká část koncipována 
pro jednorázové použití, ta obvykle kon-
čila v nebezpečném odpadu. Trend se 
obrací: na trhu se objevují ochranné ru-
kavice a čistící textil, které je možno prát, 
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím 
jsou vytvořeny předpoklady pro postup-
né významné snižování množství pev-
ného nebezpečného odpadu – po praní 
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme 
poradit lépe a levněji.

Obecně pro všechny fi rmy platí, že vzni-
ku odpadů lze dobře předcházet pravidel-
nou údržbou strojů a zařízení. Pokud se 
dále věnuje dostatečná pozornost proško-
lení pracovníků, dá se jim k dispozici vhod-
ná infrastruktura (dostatek dostupných 
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se moti-
vační a případně penalizační systém, jsou 
otevřeny dveře pro zlepšování životního 
prostředí.

MARKETING 
Obrovským generátorem odpadů je bo-
hužel marketing jako nástroj pro určování 
a ovlivňování chování spotřebitele. 

Jde především o vytváření poptávky po 
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivněj-
ší, obvykle to znamená, že se na jeho výrobu 
spotřebuje více materiálu, ze kterého bude 
více odpadů. Například: když mají potahy 
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DATA O ODPADECH 
Základem pro pochopení, co se v odpado-
vém hospodářství děje, co má a za jakých 
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít 
k dispozici podrobné a snadno měřitelné 
údaje. Nadnárodní fi rmy, jichž je v auto-
mobilovém průmyslu většina, ve svých 
systémech shromažďují řadu informa-
cí, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto 
elementárních údajů je možno vytvořit 
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž 
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme: 
celkové náklady na zpracování odpadů, 
náklady na jednotku produkce, náklady na 
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost 
odpadu na jednotku produkce, hmotnost 
odpadu na hmotnost suroviny, objem 
odpadu na jednotku produkce, hmotnost 
odpadu podle jeho fi nálního zpracování 
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednodu-
chých základních údajů, jsou díky tomu 
porovnatelné mezi jednotlivými výrobní-
mi závody po celém světě a lze z nich tedy 
získat relevantní přehled.

Pro ilustraci je na obrázku uveden ná-
hled na speciální software, ve kterém jsou 
v nadnárodní fi rmě data zpracovávána 
a který umožňuje rovněž generování zpráv. 
Na základě výsledků analýzy dat může fi r-
ma identifi kovat zdroje, kde odpady vzni-
kají, a příčiny jejich vzniku. Reakce mana-
gementu a nápravné kroky mohou být cí-
lené a přinášet předvídatelné a konkrétní 
výsledky. 

CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají fi rmy, a cíle, které sledu-
je společnost, nejsou stejné, někdy mohou 
být dokonce v protikladu.

Z hlediska fi rmy je požadovaným výsled-
kem absolutní úspora nákladů na likvida-
ci odpadů, v reálu při rostoucí produkci 
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování 
nákladů na výrobní jednotku, případně 
i produkce odpadů na výrobní jednotku. 
Celkové náklady jsou dány nejenom obje-
mem produkce, ale i jednotkovými nákla-
dy na zpracování a likvidaci odpadů, což 
je položka, kterou určuje někdo jiný (např. 
společnost – ukládání na skládky) a v čase 
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme 
s fi rmami, jejichž fi remní fi lozofi e zahrnuje 
ohled na stav životního prostředí, aktivně 
pracují na snižování negativních vlivů na 
životní prostředí a jsou ochotné tímto smě-
rem investovat.

Naproti tomu v zájmu společenském 
je absolutní snižování množství odpadů. 
Správnou defi nicí pravidel a například 
i výší poplatků lze chování fi rem ovlivňo-
vat požadovaným směrem. Významným, 
dnes však pouze málo využívaným nástro-
jem může být i společenské ocenění fi rem, 
které významně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, případně motivace formou 
pobídek.

Zjednodušeně lze fi rmy působící v au-
tomobilovém průmyslu rozdělit do čtyř 
základních skupin: dodavatelské (výrobci 
dílů, součástek, komponentů), logistické 
(doprava, logistika), fi nalisté (montážní zá-

vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich 
aktivity se často navzájem prolínají.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají mate-
riály pro další zpracování, druhotné suro-
viny, odpady nebo nebezpečné odpady. 
Významným faktorem, který ovlivňuje pro-
dukci odpadů, jsou nestabilní výrobní pod-
mínky (například výpadky dodávky ener-
gií), kdy v odpadu skončí materiál založený 
do strojů, nebo výpadky v zásobování, po-
kud je třeba přerušit chod výrobních linek.

Snižování odpadů přímo ve výrobním 
procesu je svým způsobem limitováno. 
Konstrukce výrobku a technologický po-
stup jsou dány předem a zejména v sériové 
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.

Druhou oblastí, bohužel však rovněž 
s omezenými možnostmi, je příprava vý-
roby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci 
stroje, může být materiál dodáván ve vel-
kém balení. V některých případech lze jistě 
i vymyslet další využití pro použité nevrat-
né obaly.

Největší prostor pro úspory dává promy-
šlená konstrukce (maximální využití polo-
tovarů) a technologie (možnost recirkulace 
materiálu, např. plastů, zpět do výroby), 
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření 
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace 
výrobních dávek).

Významný vliv na předcházení vzniku 
odpadů má také kvalitní nákupčí, který 
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po 
zpracování vzniká málo odpadů.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlav-
ním zdrojem odpadů nevratné obaly. V au-
tomobilovém průmyslu v České republice 
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů 
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje. 
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent. 

Nevratné obaly se používají tam, kde je 
to nákladově výhodnější, případně když 
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou 
variantu. Větší množství nevratných obalů 
vzniká při změně dodavatele, nebo při ná-
běhu nových výrobků, kdy se vratné oba-
ly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet. 
Dalším důvodem dočasného zvýšení po-
dílu nevratných obalů mohou být výpadky 
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku 
poškození, kde může být na vině chyba 
v konstrukci obalu nebo nevhodná mani-
pulace s ním, chybně stanovené množství 
(při zvyšování produkce) nebo špatně na-
stavená pravidla pro vracení.

Nevratné varianty obalů mají své stálé 
místo při dodávkách dílů pro after-market 
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie – 
Evropa).

Logistické fi rmy mohou přispět k ome-
zení vzniku odpadů, pokud se dodavatel 
a příjemce domluví a společně zafi nan-
cují systém vratných obalů nebo pokud je 
takové řešení preferováno ze strany jejich 
zákazníků. 

FINALISTÉ
U čistě montážních fi rem jsou odpady 
tvořeny především jednorázovými obaly, 

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných 
materiálů apod.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování 
vzniku odpadů na jednotlivých pra-
covištích má obsluha výroby. Třídění 
odpadu z výrobních linek (např. oddě-
lování odstřižků různých druhů oce-
li do samostatných kontejnerů, třídění 
plastů) je sice prostorově náročnější a 
mírně nákladnější, ale vytříděný ma-
teriál je lépe prodejný jako druhotná 
surovina (s garantovanou kvalitou). Vý-
znamného zlepšení lze dosáhnout po-
užitím vhodných sběrných ná-
dob pro daný typ odpadu, kdy lze 
nejenom zjednodušit manipula-
ci s odpadem, ale i vhodnou před-
úpravou snížení jeho množství a usnad-
nit zpracování (kontejner umožňující od-
dělení pilin a kapaliny u odpadů z brou-
šení).

Další oblastí jsou osobní ochranné po-
můcky a čisticí materiály (hadry, utěrky). 
Dříve byla jejich velká část koncipována 
pro jednorázové použití, ta obvykle kon-
čila v nebezpečném odpadu. Trend se 
obrací: na trhu se objevují ochranné ru-
kavice a čistící textil, které je možno prát, 
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím 
jsou vytvořeny předpoklady pro postup-
né významné snižování množství pev-
ného nebezpečného odpadu – po praní 
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme 
poradit lépe a levněji.

Obecně pro všechny fi rmy platí, že vzni-
ku odpadů lze dobře předcházet pravidel-
nou údržbou strojů a zařízení. Pokud se 
dále věnuje dostatečná pozornost proško-
lení pracovníků, dá se jim k dispozici vhod-
ná infrastruktura (dostatek dostupných 
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se moti-
vační a případně penalizační systém, jsou 
otevřeny dveře pro zlepšování životního 
prostředí.

MARKETING 
Obrovským generátorem odpadů je bo-
hužel marketing jako nástroj pro určování 
a ovlivňování chování spotřebitele. 

Jde především o vytváření poptávky po 
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktiv-
nější, obvykle to znamená, že se na jeho 
výrobu spotřebuje více materiálu, ze které-
ho bude více odpadů. Například: když mají 
potahy na sedačky do autobusu složitý 
vzor, který je třeba napojovat, vznikne da-
leko víc odpadní látky, než u vzoru jedno-
duchého.

Další rovinou je tlak na cenu, který vede 
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu 
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen 
na jedno použití, i když to zpočátku tak ne-
vypadá a samy o sobě se tak neprezentují.

Máme však naštěstí možnosti, jak mar-
ketingové nápady korigovat – selský rozum 
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způ-
sob výroby. Nedá se očekávat, že marketing 
se změní a začne pracovat jiným způso-
bem, protože je nástrojem konkurenčního 
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit 
ho do změny spotřebitelského myšlení.
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Obecně se dá říci, že fi rmy mají při řešení 
svých odpadů několik základních mož-
ností. Mohou je předat specializované 
fi rmě a zbavit se tak všech starostí. Nebo 
spolupracovat s externí fi rmou, která se 
o odpadové hospodářství stará, přitom si 
ale ponechat vliv na rozhodování a mož-
nost prosazovat do nakládání s odpady 
své postoje a fi lozofi i. Další možností je 
mít své vlastní odborníky na odpadové 
hospodářství. Toto řešení v sobě obsahuje 
nemalé riziko konfl iktu se státní správou 
(včetně případných sankcí), pokud vlast-
ní aparát fi rmy není dostatečně výkonný 
nebo informovaný. Každé z těchto řešení 
má své výhody a nevýhody a v konkrétních 
podmínkách i různé náklady.

DATA O ODPADECH 
Základem pro pochopení, co se v odpado-
vém hospodářství děje, co má a za jakých 
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít 
k dispozici podrobné a snadno měřitelné 
údaje. Nadnárodní fi rmy, jichž je v auto-
mobilovém průmyslu většina, ve svých 
systémech shromažďují řadu informací, 
mezi nimi i data o odpadech. Z těchto ele-
mentárních údajů je možno vytvořit v pod-
statě libovolný ukazatel, přičemž mezi 
těmi hlavními nejčastěji najdeme: celkové 
náklady na zpracování odpadů, náklady na 
jednotku produkce, náklady na obrat, ná-
klady na pracovníka, hmotnost odpadu na 
jednotku produkce, hmotnost odpadu na 
hmotnost suroviny, objem odpadu na jed-
notku produkce, hmotnost odpadu podle 
jeho fi nálního zpracování aj. Vycházejí-li 
tyto parametry z jednoduchých základních 
údajů, jsou díky tomu porovnatelné mezi 
jednotlivými výrobními závody po celém 
světě a lze z nich tedy získat relevantní 
přehled.

Pro ilustraci je na obrázku uveden ná-
hled na speciální software, ve kterém jsou 
v nadnárodní fi rmě data zpracovávána 
a který umožňuje rovněž generování zpráv. 
Na základě výsledků analýzy dat může fi r-
ma identifi kovat zdroje, kde odpady vzni-
kají, a příčiny jejich vzniku. Reakce mana-
gementu a nápravné kroky mohou být cí-
lené a přinášet předvídatelné a konkrétní 
výsledky. 

CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají fi rmy, a cíle, které sledu-
je společnost, nejsou stejné, někdy mohou 
být dokonce v protikladu.

Z hlediska fi rmy je požadovaným výsled-
kem absolutní úspora nákladů na likvida-
ci odpadů, v reálu při rostoucí produkci 
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování 
nákladů na výrobní jednotku, případně 
i produkce odpadů na výrobní jednotku. 
Celkové náklady jsou dány nejenom obje-
mem produkce, ale i jednotkovými nákla-
dy na zpracování a likvidaci odpadů, což 
je položka, kterou určuje někdo jiný (např. 
společnost – ukládání na skládky) a v čase 
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme 
s fi rmami, jejichž fi remní fi lozofi e zahrnuje 
ohled na stav životního prostředí, aktivně 

pracují na snižování negativních vlivů na 
životní prostředí a jsou ochotné tímto smě-
rem investovat.

Naproti tomu v zájmu společenském 
je absolutní snižování množství odpadů. 
Správnou defi nicí pravidel a například 
i výší poplatků lze chování fi rem ovlivňo-
vat požadovaným směrem. Významným, 
dnes však pouze málo využívaným nástro-
jem může být i společenské ocenění fi rem, 
které významně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, případně motivace formou 
pobídek.

Zjednodušeně lze fi rmy působící v au-
tomobilovém průmyslu rozdělit do čtyř 
základních skupin: dodavatelské (výrobci 
dílů, součástek, komponentů), logistické 
(doprava, logistika), fi nalisté (montážní zá-
vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich 
aktivity se často navzájem prolínají.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají mate-
riály pro další zpracování, druhotné suro-
viny, odpady nebo nebezpečné odpady. 
Významným faktorem, který ovlivňuje pro-
dukci odpadů, jsou nestabilní výrobní pod-
mínky (například výpadky dodávky ener-
gií), kdy v odpadu skončí materiál založený 
do strojů, nebo výpadky v zásobování, po-
kud je třeba přerušit chod výrobních linek.

Snižování odpadů přímo ve výrobním 
procesu je svým způsobem limitováno. 
Konstrukce výrobku a technologický po-
stup jsou dány předem a zejména v sériové 
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.

Druhou oblastí, bohužel však rovněž 
s omezenými možnostmi, je příprava vý-
roby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci 
stroje, může být materiál dodáván ve vel-
kém balení. V některých případech lze jistě 
i vymyslet další využití pro použité nevrat-
né obaly.

Největší prostor pro úspory dává promy-
šlená konstrukce (maximální využití polo-
tovarů) a technologie (možnost recirkulace 
materiálu, např. plastů, zpět do výroby), 
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření 
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace 
výrobních dávek).

Významný vliv na předcházení vzniku 
odpadů má také kvalitní nákupčí, který 
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po 
zpracování vzniká málo odpadů.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlav-
ním zdrojem odpadů nevratné obaly. V au-
tomobilovém průmyslu v České republice 
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů 
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje. 
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent. 

Nevratné obaly se používají tam, kde je 
to nákladově výhodnější, případně když 
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou 
variantu. Větší množství nevratných obalů 
vzniká při změně dodavatele, nebo při ná-
běhu nových výrobků, kdy se vratné oba-
ly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet. 
Dalším důvodem dočasného zvýšení po-
dílu nevratných obalů mohou být výpadky 
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku 
poškození, kde může být na vině chyba 

v konstrukci obalu nebo nevhodná mani-
pulace s ním, chybně stanovené množství 
(při zvyšování produkce) nebo špatně na-
stavená pravidla pro vracení.

Nevratné varianty obalů mají své stálé 
místo při dodávkách dílů pro after-market 
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie – 
Evropa).

Logistické fi rmy mohou přispět k ome-
zení vzniku odpadů, pokud se dodavatel 
a příjemce domluví a společně zafi nan-
cují systém vratných obalů nebo pokud je 
takové řešení preferováno ze strany jejich 
zákazníků. 

FINALISTÉ
U čistě montážních fi rem jsou odpady 
tvořeny především jednorázovými obaly, 
ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných 
materiálů apod.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování vzniku 
odpadů na jednotlivých pracovištích má 
obsluha výroby. Třídění odpadu z výrob-
ních linek (např. oddělování odstřižků růz-
ných druhů oceli do samostatných kon-
tejnerů, třídění plastů) je sice prostorově 
náročnější a mírně nákladnější, ale vytří-
děný materiál je lépe prodejný jako dru-
hotná surovina (s garantovanou kvalitou). 
Významného zlepšení lze dosáhnout po-
užitím vhodných sběrných ná-
dob pro daný typ odpadu, kdy lze 
nejenom zjednodušit manipula-
ci s odpadem, ale i vhodnou před-
úpravou snížení jeho množství a usnad-
nit zpracování (kontejner umožňující od-
dělení pilin a kapaliny u odpadů z brou-
šení).

Další oblastí jsou osobní ochranné po-
můcky a čisticí materiály (hadry, utěrky). 
Dříve byla jejich velká část koncipována 
pro jednorázové použití, ta obvykle kon-
čila v nebezpečném odpadu. Trend se 
obrací: na trhu se objevují ochranné ru-
kavice a čistící textil, které je možno prát, 
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím 
jsou vytvořeny předpoklady pro postup-
né významné snižování množství pev-
ného nebezpečného odpadu – po praní 
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme 
poradit lépe a levněji.

Obecně pro všechny fi rmy platí, že vzni-
ku odpadů lze dobře předcházet pravidel-
nou údržbou strojů a zařízení. Pokud se 
dále věnuje dostatečná pozornost proško-
lení pracovníků, dá se jim k dispozici vhod-
ná infrastruktura (dostatek dostupných 
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se moti-
vační a případně penalizační systém, jsou 
otevřeny dveře pro zlepšování životního 
prostředí.

MARKETING 
Obrovským generátorem odpadů je bo-
hužel marketing jako nástroj pro určování 
a ovlivňování chování spotřebitele. 

Jde především o vytváření poptávky po 
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivněj-
ší, obvykle to znamená, že se na jeho výrobu 
spotřebuje více materiálu, ze kterého bude 
více odpadů. Například: když mají potahy 
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210 x 297*
185 x 254

36 000 Kč

210 x 104*
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17 000 Kč
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12 000 Kč

www.odpady-online.cz

*K uvedenému rozměru (v mm) je nutné připočíst spad 5 mm z každé strany.
Pravidla zveřejňování textové inzerce a fi remních článků – viz Všeobecné podmínky. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Další možné formáty:  vklad letáku, vlepovaná inzerce, přepáskování obálky, rozkládací obálka, klopa na obálce    
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MgA. Michaela Glagoličová

+420 737 273 712

michaela.glagolicova@profipress.cz
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Firemní odborný text 
 4 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 5 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding
Levý a pravý pruh – 400 x 1 080 + banner C – 1 120 x 230 

nebo 1 120 x 400

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1 120 x 230 nebo 1 120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   

59 x 92

8 000 Kč

122 x 46

8 000 Kč
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 

›
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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Obnovitelné zdroje, efektivní spotřeba, udržitelný rozvoj
Dvouměsíčník Energie 21 nabízí informace o  výrobě, distribuci a  spotřebě energie z  obnovitel-

ných a  ekologicky přijatelných alternativních zdrojů. Důležitými tématy jsou i  legislativa, sou-

vislosti mezi energetikou, ekonomikou a  ekologií a  udržitelný rozvoj 

regionů a krajiny.

Časopis je distribuován formou předplatného v nákladu více než čtyři 

tisíce výtisků, z toho asi čtyři sta předplatitelů je na Slovensku. Energii 

21 odebírají především výrobci a odběratelé energie, dodavatelé tech-

nologií a  služeb, výzkumné ústavy, školy, úřady a  zájemci o  moderní 

energetiku a životní prostředí v souvislostech.

Vydání Téma Obsahový záměr Uzávěrka Distribuce

1. – únor Energetické sítě, akumulace Přenos, distribuce, skladování energie, obchodování 13. 1. 2023 14. 2. 

2. – duben Bioplynové stanice* Obslužnost, servis, modernizace, využití tepla, biometan 13. 3. 14. 4.

3. – červen Solární instalace Fotovoltaické elektrárny, termální kolektory, akumulace 15. 5. 15. 6.

4. – srpen Moderní vytápění Teplo z obnovitelných zdrojů, topidla, kogenerace,  komunitní energetika 14. 7. 14. 8.

5. – říjen Ochrana ovzduší, doprava* Elektromobily, alternativní pohony, biopaliva 15. 9. 13. 10.

6. – prosinec Energetika budov Stavební konstrukce, zdroje a spotřebiče, úsporná opatření 15. 11. 13. 12. 

1/2024 – únor Energetické sítě, akumulace Přenos, distribuce, skladování energie, obchodování 12. 1. 2024 15. 2. 2024

* Vychází současně v týdeníku Zemědělec

ENERGIE 21

bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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bylo před jejím příjezdem, neboť sankce 
za rušení nočního klidu je v případě ně-
kterých občanů naprosto nevymahatelná. 
A v případném přestupkovém řízení se 
objeví otázky, co je to noční klid, kdo a jak 
měří hlučnost, jaké pro to existují normy, 
jak vysoký je nepřekročitelný limit hluku 
atd. atd …“

„Nepochybuji o tom, že starostky a sta-
rostové to mají v takových případech slo-
žité,“ odpověděla Jana Vildumetzová, „ale 
občan má nárok na ochranu doby nočního 
klidu a radnice, které mají svoji obecní či 
městskou policii, tak disponují nástrojem, 
který by dodržování nočního klidu měl vy-
máhat.“

„Rušení nočního klidu se obecně vel-
mi složitě dokazuje,“ pokračovala Radka 
Vladyková. „V Jesenici fungovala diskoté-
ka s reprodukovanou hudbou, což vedlo 
ke stížnostem sousedů na hluk. Nehledě 
na to, že opilci, kteří z diskotéky odchá-
zeli, dělali v ulicích nepořádek a neustále 
demolovali nedalekou autobusovou za-
stávku. Hygienici nám sdělili, že objekt, 
v němž je diskotéka provozována, byl 
zkolaudován jako kinokavárna. A protože 
v kolaudačním rozhodnutí nejsou pro ten-
to objekt stanoveny žádné hlukové limity, 
hygienická stanice nemůže změřit, zda 
jsou překračovány. S hygieniky, staveb-
ním úřadem a policií se tímto problémem 
zabýváme už celý rok a stále se nemůžeme 
dobrat uspokojivého řešení.“

Dan Jiránek: „Pro takové případy jsme 
v Kladně vydali OZV, kterou jsme regulovali 
hostinskou činnost.“

NEJLEPŠÍ JE, DOMLUVÍ-LI SE 
SOUSEDÉ SAMI MEZI SEBOU 
Mnozí občané leckdy tápou v otázkách 
dodržování doby nočního klidu. Radka 
Vladyková to uvedla na příhodě, která se 
jí stala před odjezdem z Jesenice na disku-
si u kulatého stolu v Praze. Na parkovišti ji 
oslovil jeden z obyvatelů města s tím, že za 
tři dny bude na místním sportovišti pořá-
dat oslavu svých kulatých narozenin, která 
se jistě protáhne přes 22. hodinu. Proto by 
chtěl, aby mu rada města povolila výjimku 
z obecně závazné vyhlášky města o regulaci 
doby nočního klidu. Jenže rada měla na-
plánované další zasedání až za týden. Sta-
rostce Jesenice dalo hodně práce občanovi 
vysvětlit, že oslavu se svou rodinou a přáteli  
vlastně ani oznamovat nemusí – stačí, když 
si pohlídá, aby tato párty svou hlučností ne-
překročila snesitelnou míru. 

„Ono hodně záleží i na řekněme soused-
ské soudržnosti a toleranci,“ pokračovala 
Radka Vladyková. „V části Jesenice, kde 
bydlím, jeden ze sousedů každé léto slaví 
své narozeniny ve velkém stylu. Ale nikdo 
z okolí to neřeší, naopak mu přes plot gra-
tulují. Nehledě na to, že většinu sousedů 
ten pán na svoji oslavu osobně pozve. Nu, 
a pak máme jiné obyvatele z jiných částí 
města, jejichž telefonní čísla už strážní-
ci znají nazpaměť a jakmile se jim takové 
číslo ukáže na displeji, hned vědí, že půjde 
o stížnost pana X na pana Y, který v nedě-
li v osm hodin ráno seká na své zahradě 
trávu.“

V Jesenici přijali OZV na regulaci doby 
nočního klidu už před lety. Radka Vlady-
ková ji sice považuje za zbytečnou, ale vy-
hláška je historicky dána, a tak se starostka 
nezasazuje za její zrušení. „Pravdou však je, 
že obecně závazné vyhlášky – nejen pokud 
se týkají regulace nočního klidu – bývají 
některými občany zneužívány k vyřizování 
občanskoprávních sporů mezi sousedy,“ 
řekla.

ZASTUPITELSTVO MŮŽE MÍT RADĚJI 
JARDU NEŽ HONZU …
Michal Bouška se v diskusi často odvolá-
val na právní teorii. „Ta mj. říká, že OZV 
obecný abstraktní akt, který řeší druhově –
– věcně (nikoli konkrétně), vymezené pří-
pady pro neurčitý počet lidí,“ prohlásil 
právník z KVB advokátní kanceláře. „Vez-
meme-li si za příklad pana X, který by chtěl 
při svých narozeninách konat po právu, 
přijde o jejich oslavě předem informovat 
na obecní úřad a obec vydá odpovídající 
obecně závaznou vyhlášku – pak je to jed-
na strana mince. Ale druhou je to, co kon-
statuje Ústavní soud ve svých nálezech. 
Na obecně závazné vyhlášky je sice kla-
dena poněkud nižší míra požadavků než 
na zákon, a mohou tak být přece jenom 
konkrétnější, ale zase nemohou jít až do 
takových jednotlivostí a nemohou upravo-
vat takové záležitosti, kdy bychom někoho 
připravili o soudní ochranu. Ideální by 
dejme tomu bylo, kdybychom v OZV moh-
li stanovit, že padesátiny občanů se mo-
hou slavit do půlnoci, zatímco mladí lidé, 
kteří bývají trochu divočejší, tak mohou 
u svých narozenin činit až do druhé hodi-
ny ranní. Problém však je, pokud budeme 
rozhodovat o narozeninách konkrétního 
občana. Např. všichni v zastupitelstvu 
máme rádi Jardu, a tak mu jeho narozeni-
ny do vyhlášky zapracujeme. Ale Honzu už 
tolik rádi nemáme – a beztak se u něj na 
oslavu sejdou samí divní lidé, a proto se 
jeho narozeniny do vyhlášky nedostanou. 
V zásadě jde o arbitrární rozhodování, 
které v zásadě nikdo neopraví – možná až 
někdy o hodně později Ústavní soud, kdy 
už však bude OZV zkonzumována,“ uvedl 
Michal Bouška.

Nikola Krejčová z domácí Vysoké školy 
regionálního rozvoje, která je i zastupi-
telkou v obci Kamenice, ovšem dodala, že 
právě tato nedokonalost obecně závazných 
vyhlášek je svým způsobem dokonalá, pro-
tože podněcuje tolerantnost a může pomá-
hat k sociálnímu smíru v obci. „Kamenice 
je ze zhruba poloviny rekreační obcí, do 
níž se od jara až do začátku podzimu každý 
pátek sjíždějí 'lufťáci'. A my, „starousedlíci“ 
už prostě bereme jako samozřejmost, že se 
chalupáři a chataři vrhnou na sekání trávy, 
řezání dřeva apod. Ale od října až do května 
je zase v obci klid.“

„Uvědomme si zásadní věc,“ vstoupil 
do diskuse Miroslav Veselý. „Regulace, 
resp. udělení výjimky nějaké konkrétní 
osobě, se uplatňuje vůči všem obyvatelům 
obce. Jestliže se obec rozhodne, že na zá-
kladě žádosti pana Nováka bude řekněme 
16. června zkrácena doba nočního klidu, 
pak teoreticky v ten samý den může zkrá-

cení doby nočního klidu využít každý další 
obyvatel obce.“

CELOOBECNÍ A CELOSPOLEČENSKÝ 
DOPAD
Dan Jiránek namítl: „Ale jistě bude také 
možné v OZV vymezit území v obci, na 
němž v určené době bude pan Novák slavit 
své narozeniny.“

„To by nebylo tak snadné, protože zákon 
de facto předpokládá, že doba nočního kli-
du na území obce je pouze jedna,“ nesou-
hlasil Miroslav Veselý, podle něhož je třeba 
se touto oblastí dále podrobněji zabývat.

„Ale tendence k vymezení určitého úze-
mí nepochybně mezi obcemi jsou,“ kontro-
val Dan Jiránek. „Ostatně v mnoha obcích 
se různé oslavy konají na stálých konkrét-
ních místech, na náměstích, sportovištích 
apod.“ 

A pokračoval: „Jakmile se obec rozhodu-
je, zda určitý typ akce zařadí do své OZV, 
pak patrně bude zkoumat i její celospo-
lečenský nebo celoobecní dopad. Vez-
měme si za příklad tolikrát zmíněné svat-
by. V obci se šedesáti obyvateli se svatby 
svých sousedů mohou zúčastnit třeba 
i tři čtvrtiny všech místních lidí. Půjde tedy 
o akci celoobecního významu a bude to 
i akce výjimečná, protože jak často se v tak 
malé obci svatby konají? V Praze se naopak 
denně konají desítky svateb, takže v hlav-
ním městě o nějaké výjimečnosti nemůže 
být řeč. A celospolečenský nebo celoobec-
ní dopad? I kdyby na svatbě v metropoli 
bylo třeba sto svatebčanů, co je to proti 
milionu obyvatel Prahy? Jsem přesvědčen 
o tom, že zákonodárce záměrně neupravil 
mantinely, v nichž se obce mají při tako-
vém rozhodování pohybovat, a nechal vše 
na obcích. Protože obec sama zná nejlépe 
místní podmínky a nejlépe zváží, zda má 
potřebu něco takového vymezovat.“ 

NA RODINNÉ OSLAVY 
SE OZNAMOVACÍ POVINNOST 
NEVZTAHUJE
David Sláma připomněl: „Jde o to, aby ve-
řejnost nepodléhala panice, že od 1. října 
musí každou rodinnou oslavu předem hlá-
sit na radnici a žádat o povolení výjimky 
z příslušné OVZ.

Marie Kostruhová se k jeho slovům při-
pojila a uvedla: „Žádný právní předpis ne-
omezuje konání rodinných akcí. Rodinné 
akce se tak mohou na území obce konat 
i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy 
nevyžadují ohlášení či povolení obce ani 
jiného orgánu veřejné správy. V případě 
konání rodinných či společenských akcí 
i po 22. hodině je však nezbytné respek-
tovat ochranu nočního klidu stanovenou 
zákonem o přestupcích.  Po 22. hodině 
tak mohou akce pokračovat za podmínky, 
že nenarušují noční klid. Nerespektová-
ní nočního klidu je přestupkem, za který 
může být uložena obcí sankce podle zákona 
o přestupcích. Obce nemají povinnost vy-
dávat obecně závazné vyhlášky o regulaci 
nočního klidu, mají však možnost v pří-
padě existence výjimečných celoobecních 
slavností, popřípadě společenských akcí 
v době jejich konání dobu nočního klidu 
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Firemní odborný text 
 4 000 Kč

Firemní odborný text s videem 
 5 000 Kč

Pozice Rozměr (px) Doba trvání Cena (Kč)

Branding
Levý a pravý pruh – 400 x 1 080 + banner C – 1 120 x 230 

nebo 1 120 x 400

týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1 120 x 230 nebo 1 120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   

Tištěná verzeElektronická verze

ss.cz
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Newsletter Moderní obec a Odpady

Součástí předplatitelských výhod časopisů Moderní obec 

a Odpady je elektronický zpravodaj – newsletter, který 

vychází 1x měsíčně v rozsahu tří stran v případě Moderní 

obce a 1x měsíčně v rozsahu dvou stran v případě 

Odpadů. Přináší aktuální informace v mezidobí vydání 

tištěných časopisů. K jeho bezplatnému odběru se může 

přihlásit každý na webových stránkách časopisů, kde je 

k dispozici také archiv.

REKLAMNÍ FORMÁTY

Strana Rozměr (mm)

193 x 30 (3 sl.) 128 x 60 (2 sl.) 128 x 30 (2 sl.) 58 x 60 (1 sl.)

1 5 400 5 400 3 600 2 400

2, 3 3 600 3 600 2 400 1 600

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pozice Rozměr (px) Doba trvání cena (Kč)

Branding Levý a pravý pruh – 400 x 1080 + banner C – 1 120 x 230 nebo 1 120 x 400
týden 10 000   

měsíc 32 000   

Banner C 1 120 x 230 nebo 1 120 x 400
týden 6 000   

měsíc 21 000   

Banner D 714 x 80
týden 4 000   

měsíc 14 000   

Banner B1 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B2 300 x 300
týden 5 500   

měsíc 20 000   

Banner B3 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B4 300 x 300
týden 3 500   

měsíc 11 500   

Banner B1+B2 300 x 600
týden 7 500   

měsíc 26 000   

Banner B3+B4 300 x 600
týden 5 000   

měsíc 18 000   
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Celé pozadí – levý a pravý pruh + banner C

Levý pruh 
400 x 1 080 

px

Pravý pruh 
400 x 1 080 

px

Banner C     1 120 x 230 nebo 1 120 x 400 px

Banner B1
300 x 300 px

Banner B2
300 x 300 px

Banner B3
300 x 300 px

Banner B4
300 x 300 px

Banner D 714 x 80 px
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TERMÍNY ODBORNÉ DISKUSE

Datum Téma

08. 01. Odborné téma časopisu Moderní obec

19. 02. Odborné téma časopisu Energie 21

19. 03. Odborné téma časopisu Moderní obec

26. 03. Odborné téma časopisu Komunální technika

16. 04. Odborné téma časopisu Moderní obec

14. 05. Odborné téma časopisu Odpady

18. 06. Odborné téma časopisu Moderní obec

09. 07. Odborné téma časopisu Energie 21

16. 07. Odborné téma časopisu Komunální technika

13. 08. Odborné téma časopisu Odpady

24. 09. Odborné téma časopisu Moderní obec

15. 10. Odborné téma časopisu Energie 21

19. 11. Odborné téma časopisu Odpady

10. 12. Odborné téma časopisu Moderní obec

Ing. Jan Kroupa
+420 724 813 498

jan.kroupa@profipress.cz

www.profipress.cz

TV MUNICIPAL

MgA. Michaela Glagoličová
+420 737 273 712

michaela.glagolicova@profipress.cz

www.profipress.cz

ODBORNÁ DISKUSE

Moderovaná diskuse redaktora našeho vydavatelství s odborníky 

a významnými osobnostmi na danou problematiku.

 V ceně produktů je videonahrávka pořadu, umístění v archivu pořadů 

na www.moderniobec.cz/video/ a využití propagace i na vašem webu.

Partnerství odborné diskuse – varianta A:  9 000 Kč 

(20 % délky pořadu product placement – umístění produktu v obraze, 

úvodní logo, představení sponzora).

Partnerství odborné diskuse – varianta B:  14 000 Kč 

(40 % délky pořadu product placement – umístění produktu v obraze, 

úvodní logo, představení sponzora, úvodní video, logo během pořadu)

Product placement:  2 400 Kč 

(umístění produktu v obraze, živá kulisa na pozadí diskuse)

TV REPORTÁŽ

Přenos z vnitřního prostoru nebo přímo z terénu obsahuje: Inzerát 1/4 str. v daném měsíčníku před akcí, banner na 

odborném webu po dobu 7 dní, redakční článek v daném měsíčníku s odkazem na video po akci. 

Pro techniky možnost podrobné reportáže redaktora o jednom stroji – pořady „Den S“ a „Born to Drive“.

 základní cena 15 000 Kč + cestovné 12 Kč/km

PŘENOS Z TV STUDIA

Přenos z TV studia on-line nebo ze záznamu (vhodný pro semináře, konference, odborné akce).

Obsahuje: Inzerát 1/4 str. v týdeníku Zemědělec týden před odvysíláním, banner na odborné webové stránce po dobu 7 dní 

před odvysíláním. Po odvysílání redakční článek v odbornám periodiku s odkazem na video.

 základní cena 15 000 Kč + cena dle technické náročnosti
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Časopis Moderní obec vyhlašuje soutěž o nejlepší 
realizovaný projekt na úrovni územní 
samosprávy

Vyhlašovatel soutěže:

 

Spolupořadatelé:

www.komunalniprojektroku.cz

10
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Den Zemědělce – Kámen u Pelhřimova

www.profi press.cz
www.denzemedelce.cz

13. – 14. 9. 2023

s ukázkami 
komunální techniky

Celostátní kontraktační výstava a předvádění zemědělské a lesní techniky. Součástí výstavy bude 
také předvádění profesionálních strojů Dne zahradní a komunální techniky
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 Technické požadavky pro podání inzerce

Platforma PC

Podklady dodávejte:  CD/DVD, e-mail (do 30 MB), FLASH disk

a) GRAFICKY ZPRACOVANÉ REKLAMY: PDF (300 DPI, uloženo jako CMYK, vhodné pro 

výstup z InDesignu, min. 3 mm spad), TIFF, JPG (300 DPI, CMYK), AI, EPS (vše v křivkách, 

CMYK, 300 DPI), dokumenty INDESIGN CS5 (a nižší) včetně zdrojových dat

b) INZERCE DODÁVANÁ K VÝROBĚ:

Texty a tabulky: Microsoft Word 

Grafy: Microsoft Excel

Loga: EPS (vykřivkovaná, uložena bez pozadí) 

Fotografie ke scanu: předlohy pro scan do formátu A3 

Fota v datech: TIFF, JPG (vše ve 300 DPI) 

Po dohodě možnost nahrát data na FTP server.

Uvedené formáty na spad jsou po ořezu, je třeba počítat minimálně 3 mm navíc 

z každé strany na ořez.

Podrobné informace na vyžádání zašleme e-mailem.

Upozornění

Zadavatel inzerátu ručí za to, že se v  dokumentu (ai, eps, pdf) nebudou vysky-

tovat neviditelné znaky a  budou správně definovány atributy. Pokud inzeráty 

ve formátech pdf, eps nebudou mít patřičné parametry, převedeme dokument 

do bitmapy v rozlišení 300 dpi, což může zapříčinit nečitelnost drobného písma 

a změnu barevnosti. Za tyto změny nenese vydavatelství odpovědnost a případ-

né reklamace padají na vrub zadavatele inzerátu. Nepřijatelná jsou loga a  gra-

fické podklady z  faxu. Nekvalitní podklady jako kopie z  rozmnožovacích strojů, 

vizitky či dopisní papíry, výjezdy z barevných inkoustových tiskáren, rastrované 

fotografie atd. budou přijaty s upozorněním na špatnou kvalitu v tisku. Neručíme 

za chyby způsobené špatnou čitelností textu nebo jiné skryté vady dodaných 

podkladů. V  případě nedodání barevného náhledu (cromaline, digitální nátisk) 

k inzerátu neručí vydavatelství za dodržení barevnosti.

 Pravidla zveřejňování textové inzerce 
 a firemních článků

Pravidla a podmínky inzerce

1. Textová inzerce – cena odpovídá cenám klasické 

plošné inzerce

Textová inzerce je ekvivalent klasické plošné inzer-

ce. Textová inzerce placená v  plné výši podle cení-

ku nemusí být vyrobena v  grafické úpravě časopisu 

a  může být dodána hotová od zadavatele (firma, 

reklamní agentura). Součástí textové inzerce mohou 

být loga a  kon   t akty na výrobce nebo prodejce. 

Článek je označen jako inzerce. Textová inzerce musí 

být dodána kompletně připravená objednatelem. 

Redaktoři vydavatelství tuto textovou inzerci nepři-

pravují. 

2. Firemní text placený 50 % ceny plošné inzerce 

podle ceníku

Jedná se o  komerční článek, který však neobsahuje 

logo ani kontakt na výrobce nebo prodejce. Téma by 

mělo alespoň rámcově odpovídat tématu časopisu. 

U  podpisu je uvedeno jméno autora a  název firmy. 

Článek je označen jako inzerce. Článek je upraven 

podle grafiky časopisu a  vyroben v  grafickém studiu 

vydavatelství. Firemní text musí být dodán kompletně, 

připravený objednatelem. Redaktoři vydavatelství tuto 

textovou inzerci nepřipravují.

3. Pravidla pro zveřejňování neplacených PR článků 

dodaných společně s grafickou inzercí

Požaduje se dodržovat stanovený rozsah v  poměru 

1 : 1/reklama : PR článek. V  případě požadavku na 

překročení rozsahu u  článku bude individuálně řešen 

způsob jeho úhrady.

Slevy

Varianta tituly Varianta vydavatelství

Sleva se řídí počtem opakování inzerátů v jed-

nom časopisu v daném ročníku a je případně 

počítána i zpětně.

Sleva se řídí celkovou výší součtu ceníkových cen 

závazné objednávky inzerce do libovolných titulů 

našeho vydavatelství a je stanovena jako bonus za 

překročení stanovené hranice následovně:

50 000 5 %

Počet opakování Sleva 70 000 7 %

3x 5 % 100 000 10 %

6x 7 % 200 000 11 %

9 a více opakování 10 % 300 000 12 %

a dále za každých sto tisíc + jedno procento atd.

Při objednání inzerce reklamní agenturou je maximální výše slevy pro klienta 15 %.

Přirážky

2. strana obálky 25 % Příplatek za netradiční formát 40 %

3. strana obálky 10 % Příplatek za přesné umístění inzerátu 20 %

4. strana obálky 30 % Příplatek za tisk páté barvy 10 %

5. strana (vedle obsahu) 25 %

Ostatní možné formáty

Vlepovaná inzerce 27 000 Kč

Přepáskování obálky (páska + inzerce 1/1 strany + článek 1/1) 50 000 Kč

Klopa na obálce 55 000 Kč

Rozkládací obálka (2/1 strany inzerce) 60 000 Kč

 Všeobecné podmínky inzerce

1. Zadání inzerátu
a)  Vydavatel přijímá inzeráty pouze na základě písemné objednávky 

nebo smlouvy a dodaných podkladů. Objednávka musí obsahovat 
tyto náležitosti: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podni-
kání nebo bydliště, IČO, DIČ, razítko a  podpis zadavatele, datum 
podpisu.

b)  Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk je 
odpovědný zadavatel.

c)  Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obra-
zových podkladů pro inzerci.

d)  Vydavatel neodpovídá za správnost údajů v  uveřejněných inzerá-
tech a  není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva 
třetích osob.

2. Vracení podkladů a korektura nátisku
a)  Podklady pro tisk se zadavatelům inzerce vracejí jen na vyžádání. 

Korektury inzerátů vyrobených ve vydavatelství se zasílají zadavateli 
k odsouhlasení. Pokud zadavatel neoznámí souhlas s úpravou inze-
rátu v určenou dobu, předpokládá se, že souhlasí. 

b)  Vydavatel ručí za běžnou kvalitu tisku v rámci možností, které posky-
tuje podklad pro tisk a použitá technologie.

3.  Úpravy a umístění inzerátu v titulu
  Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inze-
ráty, budou označeny slovem „inzerce“.

4. Právo odmítnout inzerát
a)  Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z  důvodu obsahu 

nebo technické kvality, jestliže je v  rozporu s  platnými právními či 
úředními normami, dobrými mravy a zvyklostmi, danými technický-
mi podmínkami či v rozporu se zájmy vydavatele.

b)  Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od za-
davatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, popř. pozastavit 
plnění až do zaplacení dlužné částky. 

5. Placení inzerátu
a)  Cenu za inzerát fakturuje vydavatel do 5 dnů po jeho zveřejnění. Fak-

turu zasílá zadavateli spolu s kontrolním výtiskem. Faktura je běžně 
splatná do 14 dnů. Smluvně lze dohodnout i jiný termín. 

b)  V  případě, že je zadavatel v  prodlení s  placením faktury, je vyda-
vatel oprávněn fakturovat zadavateli úrok z  prodlení v  dohodnuté 
výši. Není-li v konkrétním případě dohodnuta, činí 0,1 % dlužné část-
ky za každý kalendářní den prodlení.

6. Reklamace – náhradní plnění
a)  Zadavatel má v  případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, ne-

správného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchyb-
ný náhradní inzerát. 

b)  Reklamovat inzerci je možno do 14 kalendářních dnů od zveřejnění.
7. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH
Smlouvou lze sjednat odlišné podmínky zveřejnění inzerce. Smlouva je 
podmínkou pro dojednání jiných než běžných podmínek spolupráce.

Vkládaná inzerce

Počet stran 1–4 5–8 9–32 33 a více

Cena 25 000 Kč 30 000 Kč 35 000 Kč 45 000 Kč

Gramáž vkládaného materiálu do 20 g 21–50 g 51–100 g 101–250 g 250 g a výše

Cena: vložení/kus 1,40 Kč 2,80 Kč 5 Kč 6,10 Kč 7,10 Kč

Hmotnostní rozlišení vkládaného materiálu vychází z platných tarifů České pošty.

Cena grafického zpracování inzerce: 700 Kč

11
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Reklamace: tel.: 277 001 600, e-mail: reklamace@profipress.cz 

Tisk: Tiskárna H. R. G., spol. s r. o.

Info • 602 129 528

PRO OBILÍ SPÁSA, 
BIZON PLEVEL SPÁSÁ

FMC Agro Česká republika spol. s r.o.,
Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, www.fmc.com

Specialista na výdrol řepky v obilninách
  Nástupce legendárního přípravku Glean®

  Použití v tank-mixu s dalším herbicidem

  Posílení účinnosti na výdrol řepky a řadu plevelů

  Pro všechny druhy ozimých obilnin kromě ovsa

Gropper® SX

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

NOVINKA

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení  
a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. 

  Ochrana proti širokému spektru 
chorob
  Navýšení výnosu a cukernatosti
  Možnost dvou aplikací za 
sezonu, bez omezení
  Vždy aplikujte s Kumulus WG, 
případně mědí

Belanty®

Rozdíl, který oceníte

DECIS® FORTE YOROI®

KONTAKTNÍ ÚČINEK SYSTÉMOVÝ ÚČINEK

DELTAMETHRIN ACETAMIPRID

D-ACT je insekticidní systém ochrany proti významným škůdcům řepky.
Mechanismus dvou odlišně působících účinných látek zabezpečuje 

spolehlivost účinku.
Flexibilita v použití.

Při spoolečnémm nákupuu Decis® Forte 3 ll a Yoroi® 5 kg 
v balííčku D-AACT získááte slevu 10 %

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

cropscience.bayer.cz

Deník / Newsletter

 K odběru se můžete zdarma přihlásit na zemedelec.cz

VAŠICH OZIMŮ 
PROTEKTOR
SUMI AGRO CZECH s.r.o.  

www.sumiagro.cz

V LÉTĚ NEZDRAŽUJEME

POMOHLO by i snížení daně na potraviny
 STRANA 3

ZEMĚ ŽIVITELKA jako před covidem
 STRANA 4

KLIMATICKÁ změna zvyšuje migraci
 STRANA 6

číslo 34/2022 • 22. srpna 2022 • ročník XXX cena 21 Kč/1 €• předplatitelé 19 Kč/0,80 €

Vychází od
roku 1919

„Výsledky souhrnného zeměděl-
ského účtu pro rok 2021 potvrzu-
jí nárůst hodnot většiny hlavních 

ukazatelů nejen proti předchozí-
mu roku, ale i  ve srovnání s  po-
sledními pěti lety, a to především 
díky růstu zemědělské produk-
ce,“ řekl ministr Zdeněk Nekula. 

Ceny zemědělských výrobců se 
v roce 2021 zvýšily o 6,9 procen-
ta, současně s  tím rostly i  ceny 
vstupů do zemědělství o 5,9 pro-
centa. Ceny průmyslových vý-

robců potravinářských výrob-
ků, nápojů a  tabáku se zvýšily 
o  0,8 procenta. Spotřebitelské 
ceny v průměru vzrostly rovněž 
o 0,8 procenta proti roku 2020, 
uvádí se ve zprávě. 

Podíl zemědělství včetně les-
nictví a rybolovu na hrubé při-
dané hodnotě v základních běž-
ných cenách, a to 2,15 procen-
ta, se meziročně prakticky ne-
změnil, což platí i pro samotné 
zemědělství. To vykazuje hod-
notu 1,8 procenta. Pokračovalo 
postupné každoroční snižová-
ní celkové zaměstnanosti v ze-
mědělství, když podíl pracov-
níků na celkové zaměstnanosti 
klesá pod dvě procenta. Podíl 
zemědělství na výdajích stát-
ního rozpočtu se vloni snížil 
o 0,26 procenta na 3,58 procen-
ta v důsledku dalšího navýšení 
celkových veřejných výdajů roz-
počtu.

(Pokračování na str. 2)

inzerce

Nejlepší výsledek za pět let

Společnost Soufflet Agro před-
stavila návštěvníkům zemědělské 
výstavy Naše pole široké portfolio 
odrůd obilnin, řepky a greeningo-
vých směsí. Samostatnou kapito-
lou byla prezentace řady přípravků 
pro řešení výživy a ochrany rostlin. 
Odrůdy prezentoval Ing. Jiří Šilha, 
technický poradce firmy Soufflet 
Agro, segment přípravků společ-
nosti představil technický poradce 
Ing. Dušan Musil.

 STRANA 23

Představili osiva 
i nabídku přípravků

Rostlinná výroba

Uběhlo osm měsíců od nasklad-
nění robotické stáje pro pět set 
dojnic a stovku telat, kterou vybu-
dovala společnost DS Holding, 
a. s., na zelené louce ve svém ze-
mědělském areálu v Bělé u Staré 
Paky bez dotací za 150 milionů 
korun. Vedle záměru vytvořit pří-
jemné prostředí pro zvířata i ošet-
řující personál bylo sjednocením 
stáda ze tří stájí pod jednu střechu 
sledováno také snížení provozních 
nákladů.  STRANA 50

Když jsou spokojená 
zvířata i farmář

Živočišná výroba

Tuzemští zemědělci se nejčastě-
ji setkávají s míchacími krmnými 
vozy s vertikálními nebo horizon-
tálními míchacími šneky. Je to 
nejrozšířenější technologie, která 
má své přednosti i nedostatky. 
Méně známou technologií připra-
vování směsné krmné dávky jsou 
pádlové míchací systémy. Ne-
jsou u nás tak rozšířené, rozhodně 
ale mají co nabídnout. Pádlové 
míchací ústrojí je typické pro vozy 
Kee nan. STRANA 54

Pádla zajistí 
kvalitní míchání

Zemědělská technika

Zuzana Fialová

Produkce českého zemědělství v loňském roce dosáhla 152,8 miliardy korun, což je nejlepší 
výsledek za posledních pět let. Meziročně došlo, stejně jako v předchozích letech, k nárůstu 
rostlinné produkce z 87,4 miliardy korun v roce 2020 na 91,1 miliardy korun v roce 2021. Vyplývá 
to ze Zprávy o stavu zemědělství, kterou minulý týden projednala vláda. Informoval o tom tiskový 
mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. V roce 2020 činila produkce zemědělského odvětví 
v České republice 147 miliard korun. 
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Využití kukuřice je mnohostran-
né – pěstuje se na zrno pro výživu 
lidí i zvířat, velmi důležitou úlohu 
hraje také jako objemné krmivo 
pro výrobu siláží pro skot. Nemé-
ně významná je její pozice jako 
jedné ze základních vstupních su-
rovin pro bioplynové stanice. Ak-
tuální téma přináší zajímavé po-
znatky z oblasti konzervace kuku-
řice i její sklizně. Autoři kladou 
důraz na komplexní přístup k dané 
problematice. STRANA 16

Sklizeň kukuřice žádá 
přesné postupy

Téma týdne

Počet zaměstnanců v zemědělství vloni proti předcházejícímu roku klesl Foto Zuzana Fialová 

Zemědělec v regionuZemědělec v regionu
číslo 7/2022 • 15. srpna • ročník 14 • cena 25 Kč/1 € Jihočeský kraj 

inzerce

Na podzim roku 2020 proběhlo pravidelné integrované šetření v zemědělství (IŠZ). Výsledky v Jihočeském 
kraji ukazují na dlouhodobý trend snižování rozsahu zemědělské výroby. Během dvaceti let došlo k úbytku 
orné půdy a ovocných sadů, a naopak rozšíření plochy trvalých travních porostů. Během posledních dvaceti 
let se také změnila vlastnická struktura obdělávané půdy. 

Kraj představuje geografi cky 
poměrně uzavřený celek, jehož 
jádro tvoří jihočeská kotlina. Na 
jihozápadě je obklopena Šuma-
vou, na severozápadě výběžky 
Brd, na severu Středočeskou 
žulovou vrchovinou, na východě 

Českomoravskou vrchovinou 
a na jihovýchodě Novohradský-
mi horami. V jihočeské kotlině 
se rozkládají dvě pánve, a to Čes-
kobudějovická a Třeboňská.

Podstatnou část hranice kraje 
tvoří státní hranice s Rakouskem 
a Německem (v celkové délce 
334 km), dále sousedí s kraji 
Plzeňským, Středočeským, Kra-
jem Vysočina a Jihomoravským 
krajem. Příhraniční charakter 
kraje poskytuje možnosti efek-

tivní přeshraniční spolupráce ve 
výrobní sféře i v oblasti služeb 
spolu s rozvojem cestovního ru-
chu, kde je využívána celková 
atraktivita kraje s méně naruše-
nou přírodou a množstvím kul-
turních památek.

Rozlohou 10 058 km2 před-
stavuje kraj 12,8 % z celé Čes-

ké republiky. Z tohoto území 
zaujímají více než třetinu lesy 
a čtyři procenta pokrývají vodní 
plochy. Převážná část území leží 
v nadmořské výšce 400–600 m,
s čímž souvisejí poněkud drs-
nější klimatické podmínky. Nej-
vyšším bodem na území Jiho-
českého kraje je šumavský vr-
chol Plechý (1378 m), naopak 
nejnižším místem (330 m) hla-
dina Orlické přehrady v okrese 
Písek.

Území kraje náleží do povodí 
horní a střední Vltavy s přítoky 
Malší, Lužnicí, Otavou a mno-
hými dalšími. V minulosti zde 
bylo vybudováno přes 7000 ryb-
níků, jejichž celková výměra 
dnes představuje více než třicet 
tisíc hektarů. Největšími nejen 
v kraji, ale i v České republice 

jsou rybníky Rožmberk s rozlo-
hou 490 ha, Bezdrev se 450 ha 
a Horusický rybník se 415 ha. 
Kromě toho byla na území kra-
je vybudována velká vodní díla: 
Lipno (4870 ha) – největší vodní 
plocha v České republice, Orlík 
s rozsáhlými rekreačními ob-
lastmi a Římov zásobující pitnou 
vodou značnou část kraje.

K 31. březnu 2022 žilo v Jiho-
českém kraji podle předběž-
ných výsledků 637 085 obyvatel, 

z tohoto počtu bylo 321 763 žen, 
tedy 50,5 %. Ze sedmi okresů 
má největší hustotu obyvatel-
stva okres České Budějovice, 
kde žije 30 % obyvatel kraje. Je to 
dáno především soustředěním 
do samotného města České Bu-
dějovice, v němž bydlí 93,9 tis. 
osob. Dalšími velkými městy 
jsou Tábor (34,5 tis. obyvatel), 
Písek (30,1 tis. obyvatel), Strako-
nice (22,9 tis. obyvatel) a Jindři-
chův Hradec (21,5 tis. obyvatel). 
V těchto pěti městech žije téměř 
32 % Jihočechů. Naproti tomu 
nejmenší obce do 200 obyvatel 
představují 37 % z celkového 
počtu obcí, ale žije v nich pouze 
4,1 % celkového počtu obyvatel 
kraje. Nejmenší obcí v kraji je 
obec Hájek v okrese Strakonice 
s 33 trvale žijícími obyvateli (de-
vátá nejmenší obec v ČR).

Území kraje mělo vždy spíše 
charakter rekreační než prů-
myslově vyspělé oblasti. Sna-
ha o zachování přírodního pro-
středí se odrazila ve zřízení Ná-
rodního parku Šumava (rozloha 
686 km2, z toho 341 km2 náleží 
do Jihočeského kraje), chrá-
něných krajinných oblastí Šu-
mava (rozloha 994 km2, z toho 
733 km2 se rozkládá na úze-
mí Jihočeského kraje), Tře-
boňsko (687 km2) a Blanský les 
(220 km2). V kraji se nachází 
332 maloplošných chráněných 
území a chráněných přírodních 
výtvorů. Celkem je chráněno asi 
dvacet procent území kraje.

Menší výměra půdy
Integrované šetření v země-

dělství (IŠZ) ukazuje vývoj ze-
mědělství v ČR i v jednotlivých 
krajích. Ve srovnání s výsledky 

Petr Hezký

Zemědělství v Jihočeském kraji

Zatímco v roce 2000 subjekty téměř výhradně hospodařily na pronajaté půdě, v roce 2020 již 
vlastnily 26,5 % celkové výměry zemědělské půdy  Foto Petr Hezký

šetření, které probíhalo v roce 
2000, přepočtenými podle pra-
hových hodnot platných pro IŠZ 
2020, se počet zemědělských 
subjektů v Jihočeském kraji 
snížil o 22 % vlivem úbytku sub-
jektů fyzických osob (−29 %). 
Naproti tomu subjektů právnic-
kých osob, kterých je menšina, 
za stejnou dobu výrazně přibylo 
(+50 %).

Výměra zemědělské půdy, na 
které jihočeští zemědělci hospo-
dařili, se oproti roku 2000 zmen-
šila o 6,3 % (−28 tis. ha). Vzhle-
dem k ještě hlubšímu poklesu
počtu podniků narostla prů-
měrná výměra zemědělského 
subjektu v Jihočeském kraji ze 
110 ha na 133 ha. Největší výmě-
ru zemědělské půdy v přepočtu 
na jeden podnik obhospodařo-
vala v roce 2020 družstva a ak-
ciové společnosti (v průměru 
více než 1 tis. ha), naproti tomu 
na nejmenší výměře (v průměru 
7,6 ha) hospodařili soukromí ze-
mědělci neevidovaní v RES.

Během 20 let došlo k úbytku 
orné půdy (−16,5 %) a ovocných 
sadů (−34,7 %) a naopak rozší-
ření plochy trvalých travních 
porostů (+13,6 %). Orná půda 
přitom i nadále tvořila větší část 
obhospodařované zemědělské 
půdy. Tak zvaný stupeň zorně-

ní zemědělské půdy se v kraji 
snížil z 65,4 % na 58,3 %. Naproti 
tomu vzrostl podíl trvalých trav-
ních porostů na zemědělské pů-
dě z 34,1 % na 41,4 %. Vyšší stu-
peň zornění byl zjištěn v podni-
cích právnických osob (64,4 %).
V podnicích fyzických osob, kde 
zornění v roce 2020 předsta-
vovalo pouze 44,3 %, zaujímaly 
většinu zemědělské půdy trvalé 
travní porosty (55,2 %).

Z pohledu vlastnických vztahů 
k půdě došlo k významnému 
posunu. Zatímco v roce 2000 
subjekty téměř výhradně hospo-
dařily na pronajaté půdě a podíl 
vlastní obhospodařované země-
dělské půdy činil 8,5 %, v roce 
2020 již vlastnily 26,5 % celkové 
výměry zemědělské půdy. Na 
vlastní půdě v roce 2020 nej-
častěji hospodařili soukromí 
zemědělci neevidovaní v RES 
(56,0 %). Naopak převážně na 
propachtované půdě (zhruba 
83 %) hospodařily v největší míře 
akciové společnosti a družstva, 
tedy obecně největší subjekty.

Z hlediska základního rozděle-
ní podle právních forem na sub-
jekty fyzických osob a subjekty 
právnických osob většinu půdy 
obhospodařují subjekty právnic-
kých osob. 

 (Pokračování na str. 2)
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 Obecné informace

 rozloha: 10 056 km2, tj. asi 12,8 % z celkové rozlohy ČR
 osevní plocha: 244,3 tis. ha
 statutární město: České Budějovice
 počet obyvatel: 643 408 
 počet obcí: 623
 hustota zalidnění: 64 obyvatel na km2

 nejvyšší bod kraje: Plechý (1378 m n. m.), pohoří Šumavy
 nejnižší bod kraje: hladina Orlické přehrady (330 m n. m.)
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Skvelé riešenie na skoro 

metazachlor 333 g/l + quinmerac 83 g/l
RAPSAN PLUS 

/ 

hnojom

 V tlačo-
vej správe, adresovanej viace-
rým masmédiám, to v  minu-
lom týždni konštatoval Milan 
Lapšanský, predseda Predsta-
venstva Slovenského zväzu pe-
károv, cukrárov a cestovinárov.

Predstavitelia Minis-
terstva pôdohospodárstva 
a  rozvoja vidieka SR na 
jeho slová vzápätí reago-
vali stanoviskom, v  kto-
rom ich označili za politic-
kú propagandu.

„Dodávatelia energií za-
čali od pekárov, cukrárov 
a  cestovinárov pýtať zálohy 
na energie. Pýtame sa, kde 
na to máme zobrať peniaze? 
Štát sa na nás doslova vy-
kašľal počas pandémie, od 
začiatku vojny na Ukrajine 
nebol schopný nijako po-
môcť, a  my nedisponujeme 

žiadnymi rezervami. A reťaz-
ce nám za tovar platia 14 až 
30 dní po jeho dodaní,“ kon-
štatoval Milan Lapšanský.

Uviedol, že za prvý polrok 
bola väčšina pekárenských 
prevádzok v  strate, a  straty 
sa stále zvyšujú.

„Už v  apríli 2022 sme 
ministrovi pôdohospodár-
stva aj premiérovi pred-
stavili čiastkové riešenie 
tejto situácie, ale oni ne-
boli schopní dodnes spra-
viť absolútne nič. Nové 
kompenzačné schémy pre 
potravinársky sektor stá-

le neexistujú,“ uviedol 
Milan Lapšanský.

Dodal, že pekári, cukrári 
a  cestovinári sa pritom ne-
boria len s niekoľkonásobne 
drahším plynom či elektri-
nou, ale rastú aj ceny ďalších 
vstupov. Napríklad v  prie-
mere o  70 percent vzrástli 
ceny oleja a  cukru, o  100 
percent vzrástli ceny drož-
dia, a o 80 percent sa zvýšili 
ceny masla.

Podľa jeho slov vedenie 
agrárneho rezortu nena-
vrhlo žiadne kompenzačné 
riešenia, a  na druhej strane 

nevyužilo ani tie opatrenia, 
ktoré im predstavili pekári.

Niektoré krajiny EÚ pri-
tom už zastropovali ceny 
elektrickej energie na úrov-
niach od 120 do 160 eur či 
znížili daň z pridanej hodno-
ty v prípade zemného plynu.

„Slovenskí výrobcovia 
však stále musia na bur-
zách nakupovať elektrickú 
energiu a  plyn za niekoľko-
násobne vyššie ceny,“ uvie-
dol predseda Predstaven-
stva SZPCC.

Podčiarkol, že vedenie 
agrárneho rezortu ani vláda 
nemajú pre potravinársky 
sektor pripravené žiad-
ne zásadné kompenzačné 
opatrenia. Minister pôdo-
hospodárstva Samuel Vlčan 
na minulotýždňovom roko-
vaní údajne zdôvodnil túto 
nečinnosť „nedostatkom 
svojej politickej sily v  rám-
ci koalície“.

Predstavitelia SZPCC to 
považujú „za absolútne ne-
akceptovateľné“. Upozornili 
na príklad z  ČR, kde podľa 
ich slov „už výrobu zasta-
vilo deväť stredných a  väč-
ších pekární“.

„My už jednoducho ne-
máme odkiaľ brať fi nancie, 
a v situácii, keď od nás dodá-
vatelia energií začínajú pýtať 
zálohy, vážne uvažujeme 
o tom, či nezatvoriť prevádz-
ky. A ak nám nepomôže štát, 
potom je otázne, či sa pe-
kárne ešte niekedy otvoria,“ 
uviedol Milan Lapšanský.

Pekári opäť bijú na poplach

Vedenie MP RV SR odmietlo politickú propagandu

Zdroj: PPA – ATIS
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V  toto 
leto sucho 
opäť zaú-
r a d o v a l o 
na poliach 
i na pastvi-
nách. Vo 
viacerých 

regiónoch museli chova-
telia ovce z  vysušených 
pastvísk zahnať do maš-
talí, aby ich nakŕmili „pri 
koryte“ krmivom, pô-
vodne určeným na zimu. 
Už teraz avizujú, že ho 
budú mať málo a  pro-
dukcia ovčieho mlieka 
klesne o polovicu.

Mnohí chovatelia mä-
sového dobytka zvládajú 
situáciu len vďaka tomu, 
že zvieratá prikrmujú, 
prípadne znižujú poč-
ty zvierat. Aj chovatelia 
dojníc si kladú otázku, 
aký význam má bojo-
vať o  udržanie stád, keď 
na konci tunela nevidia 
žiadne svetlo. Ďalšiu 
existenciu ich chovov 
ohrozuje najmä enorm-
ný nárast nákladov za 
energie a  na nákup kr-
mív.

Pritom už po niekoľ-
ko rokov sa u nás hovorí 
o  zriadení tzv.  rizikové-
ho fondu. Pestovateľom 
i chovateľom by umožnil 
preklenúť krízové situá-
cie, do ktorých sa dostá-
vajú v dôsledku sucha či 
iných udalostí. A  práve 
v  súčasnej situácii sa 
ukazuje, že najväčším ri-
zikom je práve to, že o ri-
zikovom fonde sa stále 
iba hovorí…

Riziko

 V  re-
akcii na slová Milana Lap-
šanského to uviedli pred-
stavitelia Ministerstva 
pôdohospodárstva a  roz-
voja vidieka SR. V  tlačo-
vej správe, ktorú poskytli 
masmédiám, uviedli, že pán 
Milan Lapšanský opäť zne-
užil svoju pozíciu v  SZPCC 
a  šíri politickú propagandu 

proti súčasnej vláde SR.
„MP RV SR vyčleni-

lo prostriedky v  celkovom 
objeme 8 miliónov eur na 
tzv.  mimoriadnu pomoc 
pre potravinárov. Od kon-
ca apríla do 10.  júna 2022 
mohli potravinári vyplniť 
dotazník, na základe ktoré-
ho im MP RV SR v  situácii 
extrémneho zdražovania po-
skytlo mimoriadnu fi nančnú 
pomoc. Na základe údajov 
z  tohto dotazníka plánuje 
MP RV SR aktivovať sché-
mu štátnej pomoci z  pros-
triedkov štátneho rozpočtu. 
Ide o  mimoriadny dočasný 
rámec pre potravinárov, 
a  peniaze sa k  nim dostanú 

najneskôr do konca roka 
2022,“ píše sa v spomenutej 
tlačovej správe.

MP RV SR zároveň do-
dalo, že cieľom je poskyt-
núť fi nančné prostriedky na 
úhradu časti zvýšených pre-
vádzkových nákladov potra-
vinárskych podnikov.

„Poskytnutá pomoc po-
môže zachovať kontinuitu 
činnosti potravinárskych 
podnikov. Do 25.  augusta 
agrárny rezort prostredníc-
tvom mimoriadnej pomoci 
potravinárom vyplatil už viac 
ako 7,5 milióna eur, pričom 
doteraz bolo takto z celkové-
ho počtu 434  oprávnených 
žiadateľov vysporiadaných 

413 subjektov,“ uvádza sa 
v spomenutom dokumente.

V ňom sa konštatuje aj to, 
že s  Protimonopolným úra-
dom už bol konzultovaný aj 
Návrh novej schémy štátnej 
pomoci, aktuálne sa fi nali-
zujú podklady pre notifi kač-
ný proces, a  následne bude 
schéma prostredníctvom 
Protimonopolného úradu 
zaslaná na notifi káciu Eu-
rópskej komisii. MP RV SR 
predbežne plánuje na túto 
pomoc vyčleniť ďalších 8 mi-
liónov eur.

Čo sa týka pomoci so za-
bezpečením dostatku ener-
gie pre potravinársku výro-
bu, MP RV SR pripravilo 

Návrh na zabezpečenie 
dostatočného množstva 
energií a  ich dodávok do 
potravinárskeho priemyslu, 
ktorý už predložilo na roko-
vanie vlády.

„Pre úplnosť treba pripo-
menúť, že aktuálne sú otvo-
rené, respektíve už aj vyhod-
nocované, výzvy v súhrnnom 
objeme takmer 314 miliónov 
eur. Z toho sa už vyhodnocu-
je výzva pre potravinárov za 
170 miliónov eur, čo považu-
jeme za mimoriadny úspech. 
Potravinári sa tak konečne 
dostanú aj k  projektovým 
peniazom z európskych fon-
dov,“ konštatovalo vedenie 
MP RV SR. 
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  Onemocnění skotu mastitidou ve vztahu 
k exteriéru

  Anabolické steroidy: Opravdu po nich vše jen roste?

 Zase ti vlci…
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Odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře   75 Kč | 2,90 €

Vybíráme z obsahu:
 Světová výroba krmiv v roce 2021
 Čirok a bér pro výrobu objemných krmiv
 Využití siláží ve výživě koní

Odborný časopis pro výživu zvířat a výrobu krmiv

2
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Odborný časopis pro zemědělskou a lesní techniku  75Kč | 2,90 € 
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 Vredo: Nový aplikátor pro vyšší výkonnostVredo: Nový aplikátor pro vyšší výkonnost
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Z tématu měsíce:

Choroby mandloní
Podzimní ošetření ovoce
Lákají k pěstování balkónového ovoce
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KAUZAKAUZA
Praha 8 se vzepřela Praha 8 se vzepřela 
plánům magistrátu plánům magistrátu 

na experimentální bydlení. na experimentální bydlení. 
Má šanci?Má šanci?
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Řada obcí by měla Řada obcí by měla 
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  Výživa ozimých obilnin při 
omezených možnostech 
hnojení

  Virus žluté zakrslosti ječmene 
– možnosti ochranya

  Nový původce hniloby palic 
kukuřice v Evropě

  Precizní zemědělství v praxi

 40 Kè | samostatná pøíloha èasopisu

ochrana rostlin | výživa rostlin | osivo a sadba     
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Ozimá øepka
  2 Herbicidy
  5 Fungicidy
14 Insekticidy
19 Regulátory rùstu a vývoje
20 Pomocné rostlinné pøípravky

Odrùdy
28 Bob, lupina, hrách
29 Sója

Hnojiva
30 Listová hnojiva

Ozimá øepka
kompletní ochrana

+ odrùdy luskovin 

a listová hnojiva
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Řádové sestry 
si s technikou rozumí

Italské malotraktory 
pro české obce

Obratný stroj výrazně 
usnadňuje práci

Téma: Traktory pro komunální sféru
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Další články z časopisu:

•  Využití lektinové histochemie 

k detekci xanthanové gumy 

v masných výrobcích 

•  Tetanus u jehněte

Laboratorní a klinická diagnostika

Zdravotní problematika ovcí a koz
Hospodářská zvířata

Malá zvířata

Efektivita přečerpávacích elektráren
Teplárenství potřebuje jasné zadáníTeplárenství potřebuje jasné zadání
První rok Modernizačního fondu První rok Modernizačního fondu 
Datové a energetické sítě spolupracujíDatové a energetické sítě spolupracují

Efektivita přečerpávacích elektrárenEfektivita přečerpávacích elektráren
Téma: Bioplynové staniceTéma: Bioplynové stanice
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specializovaný na ochranu rostlinOdborný recenzovaný časopis

 Ochrana rostlin v únoru a březnu

 Lumčíkovití – využití v ochraně rostlin

 Česká jména nových škůdců

 Různé ze světa ochrany rostlin
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Bratislava má prvý špeciálny kontajner 
na staré knihy

Plastové odpady z USA se po zákazu z Asie 
přesunuly do Jižní Ameriky

V dubnu odstartuje akce Ukliďme Česko

Šestiletý spor o polský důl Turów vyústil 
v mezinárodní dohodu

Místo nejekologičtějších olympijských her 
v dějinách jsme viděli nejokázalejší 
greenwashing 

Evropská komise chce desítkami miliard eur 
podpořit výrobu čipů v Evropě

Na hory zdravotnického odpadu nebyl svět 
připraven

Téma: Zpracování odpadů

V nápojových plechovkách je už osmdesát 

procent recyklátu

Zpracovatelé bioodpadu vidí příležitost 

ve výrobě metanu
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