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JUDr. Petr Kučera 
jednatel  
Motolský ordovik, o.s. 
Ordovická 3 
155 00 Praha 13 
 
          v Praze 19.11.2007 
 
 
Vážený pane předsedo vlády, 

 

Naše občanské sdružení Motolský ordovik, se sídlem Ordovická 3, Praha 13 je místně 

příslušné občanské sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. 

 

Naším cílem je ochrana životního prostředí v oblasti naší působnosti, tedy zejména na Praze 

13. Pro zajištění udržitelného rozvoje a ochranu přírody působíme na orgány státní správy, 

místní zastupitele a jiné osoby, které nás veřejnost zastupují v rámci zastupitelské 

demokracie. 

 

V měsíci srpnu t.r. díky opravám oprav hlavní letištní dráhy 06-24 letiště Ruzyně jsme zažili 

hlukovou zátěž naprosto překračující cokoliv myslitelného. Vzhledem k vedrům jsme museli 

větrat i v noci, kdy bylo trochu chladněji a současně nám každé dvě minuty těsně nad 

domem přelétala letadla velmi hlučná letadla směřující na záložní dráhu 13-31. V podstatě 

jsme se 22 dní nevyspali.  

 

Tato situace se již nesmí opakovat. Letiště Praha má využívat dráhu 13-31 jako dráhu 

„záložní“ protože předpisy AIP limitují hlukovou zátěž. 

 

Letiště Praha se neustále chlubí zvyšujícím se leteckým provozem a lepšími hospodářskými 

výsledky, ale na druhou stranu tvrdí, že provoz letiště je ve veřejném zájmu. Jaký veřejný 

zájem, když létají hlučná letadla nad hlavami 150 000 obyvatelů Prahy, kteří se nevyspí, kteří 

trpí hlukem ? Nelze argumentovat, že takový provoz je všude třeba v Moskvě, nebo v New 

Yorku; takto lze obhájit i rasismus. 

 

Naše sdružení chrání zájmy všech občanů, kteří jsou obtěžováni hlukem nejen nás 113 

obyvatel Vidoule, kteří svůj zájem deklarují prostřednictvím sdružení Motolský ordovik. 
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Zasíláme žádosti o omezení hluku na Letiště Praha, Řízení leteckého provozu. Ústav 

civilního letectví, městskou hygienickou  stanici Praha,  starostovi Prahy 13 a na ministerstvo 

dopravy.  

 

Hygienická stanice provedla měření a hodnoty jsou strašlivé – prolétávající letadlo vyvolá u 

našich domů hluk Lae (SEL) 84,5 dB. Žijte v tom – i naše děti jsou nervózní, budí se v noci.  

 

Vážený pane předsedo vlády, o škodlivosti hluku bylo napsáno hodně, udržování životního 

prostředí je zájmem nás všech.  

 

Žádáme vás proto, aby vláda přijala takové kroky, aby tak jako v jiných oblastech (stavební 

zákon) byla přijata opatření, která umožní účast na tvorbě předpisů, která regulují provoz na 

dráze 13-31 (AIP) letiště Ruzyně i místně příslušným sdružením zřízeným podle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

 

Současně žádáme, aby v procesu prodeje Letiště Ruzyně byly deklarovány zájmy občanů a 

byl razantně snížen provoz na dráze 13-31 jak z důvodů snížení hlučnosti, tak z důvodů 

snížení rizika možného pádu letadla do obydlených částí Prahy. 

 
 
 
 
S pozdravem 
       JUDr. Petr Kučera 
       jednatel  
 
 
 
Vážený pan 
Ing. Mirek Topolánek 
předseda vlády  
 
 
 
 
na vědomí : 
MF Dnes 
Právo 
Ekologický právní servis 


