
Na základě rostoucích stížností a protestů občanů na neustávající hluk z areálu společnosti  Autodrom Most, 
a.s. přijalo a vydalo město Most po dlouhých konzultacích s právníky a legislativními orgány státu t.j. 
Ministerstvem vnitra Vyhlášku o regulaci  hlučných činností o státních svátcich od 6:00 do 22:00 hodin a o 
nedělích od 12:00 do 22:00 hodin v městské části Mostu v Souši. Tato vyhláška byla přijata občany s 
povděkem a schválilo ji cca 95 % zastupitelů města. 
 
Vedení autodromu obratem označilo řádně přijatou vyhlášku za protizákonnou a oznámilo, že ji nebude 
respektovat, což také první neděli po jejím přijetí bylo demonstrováno jízdami bez časového omezení, t.j. 
její ignorancí. Totéž následovalo i o velikonoční  svátky a další následující neděle. Porušuje však nejen  
tuto vyhlášku ,ale i paragraf 30 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a občanský zákoník 
č.89/2012 Sb., který upravuje sousedské vztahy. Lze  říci,  že Autodrom Most, a.s. tak pohrdá  právem, 
tedy nerespektuje v široké míře  právní řád České republiky, čímž zcela zřetelně dal najevo, že nechce a 
zřejmě ani nebude respektovat právní normy do budoucna ?   

 

V této souvislosti je nutno uvést  jak se chová managment, či ve Švýcarsku registrovaný vlastník 
Autodromu Most a.s. ve směru k veřejnosti a ke státní správě: 

1./ Prakticky neustále je překračována zákonem určená hlučnost 50dB. Přitom hlučnost při oficiálních 
závodech, či sportovních  akcích není tak vysoká a navíc je časově omezená.  Nesnesitelně se však 
projevuje při komerčních jízdách, kdy se dráha pronajímá různým zájemcům a agenturám ze zahraničí , 
v podstatě bez omezení hlučnosti po všechny dny v týdnu. Krajská hygienická správa na základě stížností 
desítek občanů několikrát měřila v okolí autodromu  hladinu hluku. Pokaždé byl zákonný limit překročen a  
byla již i udělena pokuta. Za překročení v loňském roce  měla být opět vyměřena sankce, ale KHS  je 
právníky autodromu nařčena z podjatosti a výkon práva je tímto ochromen. Do dnešního dne z důvodu 
obstrukcí ze strany společnosti probíhá řada odvolání mezi jejich právníky a orgány státní správy i 
Ministerstvem zdravotnictví. 

2./Autodrom užívá k provozu ve svém areálu řadu nezkolaudovaných, rozumějme černých staveb.  

 3./Okruh autodromu v Mostě byl vybudován v rámci rekultivací po důlní činnosti a je provozován na 
základě kolaudace z roku 1984 jako volnočasové zařízení pro  motoristy na několik akcí do roka, proto 
bylo také možné, že byl postaven uprostřed obytné a rekreační zóny města lesoparků Ressl, Široký vrch a 
vodní nádrže Matylda a poblíž nemocnice . Bylo také  bylo počítáno s další výstavbou rodinných domů. 
Tehdejší předpisy nezahrnovaly detailní  prověření dopadů na ŽP a obyvatele tzv. EIA.  

4./ Zařízení autodromu je přes protesty a poukazování veřejnosti nezodpovědně pronajímáno agenturám 
jako např. Motomonster z Německa, kde je na okruhu v Mostě inzerována možnost jízdy bez omezení 
hlučnosti, což je na jiných okruzích v Evropě naprosto nemyslitelné.  

5,/ Dva roky poslouchá veřejnost sliby od firmy Autodrom Most a.s. o protihlukových opatřeních. Lidem 
bydlícím v sousedství , tj. konzumentům nadměrné hlučnosti z provozu autodromu, je přitom jedno  bude-li 
snížení hlučnosti dosaženo stále pouze slibovanými stavebními, či technicko-organizačními opatřeními. 
Nic konkrétního se přes proklamace společnosti v tisku  v tomto směru dosud nestalo.  S veřejností v 
sousedství vedení firmy nekomunikuje.  

6./ Jedinou komunikací dnešního vlastníka, který autodrom cca před 3 roky koupil a je registrovaný ve 
Švýcarsku, je snaha o vymáhání hypotetických pohledávek  od  těch občanů ze sousedství objektu , kteří 
formulují protesty obyvatel , např.odškodné ve výši 480 000,- Kč za ztrátu dobrého jména . Přitom 
Autodrom Most, a.s. si svým počínáním utváří své jméno sám a netřeba příliš přemítat jaké to jméno je. 

 Závěrem proto ve smyslu rétoriky Autodromu Most,a.s. o protizákonnosti  ,dáváme ke zvážení myšlenku, 
kdo jedná protizákonně  a kdo pouze brání své domovy a právo na klidný život. 

 



 

 

S pozdravem, 

občanský spolek Zdraví pro Most. 

 

PS: Žádný výrobce, provozovatel  a tím méně volnočasové zařízení nemůže přeci  v tomto státě podnikat v 
rozporu se zákony, normami či předpisy. Ty přeci musí platit pro každého! 

 


