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PRODUKCE V PIVOVARU ZASTAVENY. Koncerty v rámci nedávných Dnů 
Ježka (na snímku Visací zámek) byly zřejmě na dlouhou dobu poslední hudbou 
v areálu Pivovaru Jihlava. Ten zde po naměřeném překročení zákonných hluko-
vých limitů na podnět občana Jihlavy veškeré letní hudební produkce ukončil. 
V areálu pivovaru i po celé Vysočině se následně začaly sbírat podpisy pod petici 
za novelizaci zákona, který by stanovení podmínek pro konkrétní hudební akce 
přenesl do kompetence regionálních orgánů.  Foto: Jiří Varhaník

Dobrý den,
dnes jsem četl v novinách anketu De-

satero problémů města Jihlavy. A byl 
jsem velmi zaskočen touto formulací: 
Obtěžování lidí Romy. -- Považuji za 
skandální, aby ve veřejném prostoru, 
notabene v novinách vydávaných pod 
hlavičkou Jihlavy, vycházely takovéto 
rasistické zhůvěřilosti. Předpokládám, 
že se v příštím čísle Romům omluvíte, 
jinak zvážím další postup a obrátím 
se na některou z občanskoprávních 
poraden.

S pozdravem
Jakub Vaníček

Pan Vaníček reaguje na článek 
z Novin jihlavské radnice, červenec 
2014, strana 4, článek Desatero pro-
blémů města Jihlavy očima mladých 

spoluobčanů. 
Článek a tabulka popisují skutečné 

výsledky veřejné diskuse žáků a stu-
dentů základních a středních škol. 
Účastníci Fóra mladých formulovali 
témata a oblasti, která považují ve 
městě za problematická, a hlasovali 
o jejich závažnosti, výsledek hlasování 
následně ještě ověřovala anketa. 

Noviny jihlavské radnice zveřejnily 
kompletní seznamy témat v nezměně-
ných formulacích a výsledky hlasování 
jak z fóra, tak z ankety. 

Mládež si přála na Fóru problém 
takto naformulovat, je to jejich názor 
a anketa zveřejněná v NJR poukazuje 
na skutečné výsledky hlasování. 

Mimo to se Fóra mladých zúčast-
nili také Romové (žáci ZŠ Jungman-
nova), kteří měli možnost do diskuse 
vstupovat.

 Magistrát města Jihlavy.

Z dopisů čtenářů

Jihlavský pivovar se rozhodl 
ukončit hudební produkce ve svém 
areá lu.

Stalo se tak po stížnostech lidí, 
bydlících v okolí pivovaru, na pře-
kročení hlukových limitů.

Podle slov ředitele pivovaru Jaro-
míra Kaliny pivovaru hrozily další 
peněžité sankce ze strany Krajské 
hygienické stanice, protože hlavní 
stěžovatel pan Libor Forman potvr-
dil své rozhodnutí nadále iniciovat 
měření hluku.

Pivovar svolal pro své ozná-
mení tiskovou konferenci, které 

se zúčastnil i předseda komise pro 
kulturu města Vítězslav Schrek, 
kterého jsme požádali o shrnutí 
tiskové konference. 

Jihlavský pivovar se následně při-
pojil k již probíhající petici s názvem 
„Ne likvidaci pořádání kulturních 
akcí pod širým nebem“, jejímž cílem 
je apel na přijetí zákona, který by 
stanovil výjimky pro podobné kon-
certy. Podle posledních informací po 
uzávěrce novin se rozhodlo vedení 
pivovaru proměřit hladiny hluku při 
koncertu, který uspořádalo tento 
čtvrtek. -lm-

Hudební vystoupení v pivovaru končí

Byl jsem jeden z účastníků tiskové 
konference jihlavského pivovaru, na 
které jeho ředitel Jaromír Kalina ozná-
mil ukončení hudebních produkcí v jih-
lavském pivovaru z důvodu rizika 
peněžitých sankcí za překračování 
povolených hlukových limitů při kul-
turních produkcích. Dle sdělení pana 
Kaliny je to reakce na podnět občana, 
pana Libora Formana, který měření 
inicioval poprvé již v roce 2010, kdy 
pivovar dostal první pokutu, a podruhé 
letos v červnu na Den Ježka, kdy bylo 
překročení limitů opět Krajskou hygie-
nickou stanicí zaznamenáno. 

Na jednání s vedením pivovaru mělo 
ze strany pana Formana zaznít, že 
pokud bude pivovar i nadále pokra-
čovat v produkcích, bude on iniciovat 
měření limitů hluku. Na tiskové konfe-
renci se pak pan Forman dožadoval ze 
strany pivovaru striktního dodržování 
zákona tím, že pivovar nebude vědomě 
překračovat povolený hlukový limit při 
svých kulturních produkcích. 

Na konferenci bohužel nebyl příliš 
prostor a podle mne ani příliš zájem 
diskutovat o nějakých možnostech 
nebo kompromisních řešení, což osobně 
považuji za poněkud nešťastné. Výsled-
kem tak víceméně bylo pouze shrnutí 
jednání mezi pivovarem a panem For-
manem, prohlášení pivovaru o ukon-
čení produkcí a oznámení o zahájení 
aktivit ze strany pivovaru ve věci ve-
řejné petice za zachování kulturních 
aktivit v Jihlavě a přidání se k někte-
rým již celostátně fungujícím aktivi-
tám, které chtějí změnu legislativy.

Za sebe z pozice předsedy kulturní 
komise města jsem jednoznačně vyjád-
řil politování nad tím, že kulturní ak-
tivity, které se město snaží dlouhodobě 
budovat a podporovat, by měly být ru-
šeny na základě stížností jednotlivců na 
úkor nemalého počtu návštěvníků let-
ních kulturních akcí pod širým nebem 
jenom proto, že současnou legislativní 
normu lze jen stěží dodržet. 

Určitou naději skýtá ještě nastavená 
denní norma do 22.00 hodin, ale na-
příklad noční limit po dvaadvacáté 
hodině v hodnotě 35 dB je pro jakou-
koli venkovní produkci tak nízký, že jej 
vpodstatě dodržet nelze. 

Paradoxem je, že řada dnešních lid-
ských činností generuje hluk, který tyto 
limity běžně výrazně překračuje, avšak 
u těch jsou tyto normy nastaveny zcela 
odlišně. 

Příkladem může být například do-
prava, a to i přes to, že se v tomto pří-
padě může jednat o hluk dlouhodobý, 
nikoli jednorázový jako u kulturních 

akcí. Pro představu – běžný lidský 
hovor dosahuje v noci intenzity běžně 
kolem 40 dB.

Přes rozpačitý závěr konference jsem 
veřejně avizoval, že bych moc rád hle-
dal nějaké řešení, které by bylo pro 
všechny akceptovatelné. 

Konzultoval jsem možnosti se zvu-
kaři i s pracovníky KHS. 

Jako řešení bych viděl, alespoň v ně-
kterých pravidelně se opakujících 
akcích, jako jsou právě pivovarské 
čtvrtky, ukončení produkcí skutečně do 
22 hodin či snahu o kompromis z hle-
diska intenzity zvuku produkcí se zvu-
kaři a umělci. 

Ihned po tiskové konferenci jsem 
kontaktoval pana Formana s žádostí 
o setkání a jednání v této věci. Komu-
nikace s ním se však bohužel omezila 
pouze na několik e-mailů, přičemž mě 
v posledním označil za lháře, který své 
lži zaštiťuje charitativní činností. 

K tomuto obvinění panu Formanovi 
stačila pouhá nepřesnost v mnou po-
skytnuté informaci, že jako pořadatel 
organizuji tradiční charitativní akci 
„Přijďte na koncert, pomůžete“ pod 
hlavičkou AlternativaPro již 13 let. 
Pravdou je, že akci organizuji 13 let, 
avšak pod hlavičkou AlternativaPro 
pouze 10 let (občanské sdružení Alter-
nativaPro se roku 2005 přejmenovalo 
z původního názvu Maňana). 

Nezbývá mi, než se smířit s tím, že 
ze strany pana Formana není vůle 
vést jakýkoli dialog. Jeho jediným ar-
gumentem a požadavkem tak zůstává 
bezpodmínečné dodržování zákona ze 
strany pořadatelů.

Žádný pořadatel kulturní akce však 
nedokáže s jistotou dopředu říct, zda 
překročí, či nepřekročí povolený denní 
hlukový limit. Rozhodně to není tak, 
že někdo vědomě porušuje zákon. Mě-
ření hluku je odborná činnost, kterou 
není možné v běžných podmínkách 
dělat preventivně před akcí. Hlasitost 
prostě nelze běžným poslechem nijak 
změřit. 

Pořadatelům tak v budoucnu zřejmě 
nezbude nic jiného, než kulturní akce 
pod širým nebem ve městě nepořádat, 
anebo pořádat v dobré víře, že limity 
nepřekročí, a dopředu se třást, že si 
někdo z občanů požádal bezplatně o 
měření. 

Paradoxně to vůbec nemusí být z dů-
vodu, že ho to ruší, ale prostě jen tak. 
Z principu. Protože zákon je přece 
třeba dodržovat. 

 Vítězslav Schrek ,
předseda kulturní komise 

Rady města

Pořadatelé riskují postih

Po dohodě s panem Vítem Černí-
kem, který zastupuje petiční výbor 
již fungující petice „Ne likvidaci po-
řádání kulturních akcí pod širým 
nebem“, se Pivovar Jihlava k této pe-
tici připojuje. Přikládám odkaz na 
přesný text petice:

htt ps://www.dropbox.com/
s/0prpcdlop98enex/Petice.text.pdf

Pivovar Jihlava bude postupovat 
následovně:

 po celé Vysočině domluvíme 
podpisová místa. Požádáme přede-
vším informační centra, pořadatele 
kulturních akcí, majitele našich pro-
vozoven i naše partnery, starosty 
jednotlivých obcí, politickou repre-
zentaci napříč politickým spektrem, 
apod.

 každé podpisové místo od nás 
obdrží jednoduchý grafi cký manuál 
s označením místa podpisu, text pe-
tice a podpisové archy

 s podpisem petice začneme již 
dnes, a to v jihlavské Pivovarské re-
stauraci. Tak, jak budeme síť pod-
pisových míst zvyšovat, budeme je 
uveřejňovat na FCB stránkách Pivo-
varu Jihlava. Informace k petičním 
místům lze získat i na tel.731 635 
185.

 sběr podpisů bude ukončen 
30. září 2014. Petice bude poté pře-
dána p.Vítu Černíkovi. Oslovíme 
i ostatní pořadatele kulturních akcí 
na Vysočině a požádáme je o vyjá-
dření, která předáme společně s pe-
ticí. K ukončení petice uspořádáme 
tiskovou konferenci.

 na Vysočině, na našem FCB oslo-
vila přes víkend naše iniciativa cca 
2.100 podporovatelů, 13.000 hostů 
pozvaných k vyjádření podpory, 
přes 10.000 lidí, kteří tuto událost 
zhlédli.

Ing. Jaromír Kalina
 výrobní ředitel a sládek

Informace pivovaru k petici 


