
dostává se Vám do rukou informaèní leták novì založeného obèanského sdružení na obranu našich domovù 
pøed kapacitní komunikací oznaèovanou JVK (jihovýchodní krátká varianta dálnièního okruhu). Toto 
sdružení navazuje na døívìjší èinnost obèanských sdružení Optim Eko a Aliance Jihovýchod, která se zabývala 
nebo zabývají obranou proti JVK. 

Vážení obèané jihovýchodní oblasti Prahy a okolí,

Úøedníci Ministerstva životního prostøedí ÈR smetli se stolu 
nesouhlasy obèanù: dálnièní vysokokapacitní køižovatka EXIT 4 

získala 19. 10. 2012 kladné stanovisko EIA

domovbezjvk@seznam.cz

listopad 2012

Na MŽP podhodnotili výpoèty dopravních zátìží, èímž JVK nebezpeènì pøiblížili k našim domovùm. Starostové 
Drahorád (Újezd), Venturová (Šeberov) a Hromasová (Petrovice) na toto podhodnocení výpoètù neupozornili, aèkoliv 
o nìm z dostupných materiálù vìdìli. Køižovatka Exit 4 tedy postupuje do územního øízení.

Úèastníky øízení budou starostové Venturová a Drahorád, kteøí mají køižovatku Exit 4 ve svém katastru a kteøí s ní pøes masové 
protesty obèanù souhlasí. Budou zde zastupovat vás, obèany, anebo zájmy investorù, jejichž pozemky je tøeba propojit 
pøipravovaným dálnièním pøivadìèem?  Nevìøte, že Vestecká 
spojka odvede nìjakou dopravu z vašich obcí. Ve skuteènosti pøivede do regionu novou tranzitní a kamionovou dopravu. Proè by se 
navrhovala za miliardy tak nákladná opatøení protihlukových betonových stìn a zemních valù? Nevìøte, že z gigantické dálnièní 
køižovatky Exit 4 povedou jen dva pruhy „místní“ silnice, jak se nám snaží namluvit. Proè je v dokumentaci Vestecké spojky  rezerva 
na ètyøpruhovou  komunikaci?! Proè je køižovatka navržená smìrem k Milíèovskému lesu také ètyøpruhová?

 Jakmile køižovatka získá 
územní rozhodnutí, lehce se propojí s hotovou èástí JVK ve Vestci a pøekladištìm Metrans u petrovického sídlištì, 
které má být pøemostìno. Projekty jsou na magistrátì dávno hotové.

Nenechte je špatnì a nevratnì rozhodnout o vašem osudu.

  

V minulosti 40 000 lidí zabojovalo a svými podpisy se zasloužilo o schválení vzdálenìjší varianty dálnièního okruhu, která se vyhýbá 
našim domovùm, Milíèovskému lesu a údolí Botièe. Bohužel je tøeba bojovat dál: Aèkoli se nám pøedstavitelé Prahy stále snaží 
namluvit, že JVK je mrtvou variantou, na jejím dokonèení se usilovnì pracuje. Jen byla na magistrátì z taktických dùvodù rozdìlena 
a je prosazována po etapách tzv. salámovou metodou: První je vysokokapacitní køižovatka Exit 4, druhá Vestecká spojka 
kolem Hrnèíø, Šeberova, Zdimìøic, Vestce, Rozkoše a tøetí propojení kolem Milíèovského lesa, Køeslic a Petrovic k pøekladišti 
kontejnerù Metrans u Petrovic (tato èást byla sice z územního plánu vyjmuta, ale koridor pro ni je udržován nezastavìný a vynutí si 
ho dopravní situace v pøípadì vzniku køižovatky Exit 4).

Staèí pohled na mapu, která 
je jako dìtská spojovaèka:
1. Od gigantické køižovatky
Exit 4 a pøilehlé vyprojekto-
vané komerèní zóny
2. Kapacitní komunikací
k hotové èásti u Vestce
3. Kolem Újezdu, Køeslic ke 
kamionovému pøekladišti
v Uhøínìvsi s jeho pøemo-
stìním a napojením na JVD.
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Dopravní katastrofa na jihovýchodì Prahy:
Exit 4 na dálnici D1 a Vestecká spojka.

Skuteèný dùvod, proè má být postavena za státní peníze devastující køižovatka Exit4 a celá JVK: Obrovské 
pozemky skoupené spekulanty, kteøí chtìjí JVK pro obsluhu zamýšlených komerèních zón. Jde o sta-
miliardové zisky za cenu znièení našeho životního prostøedí.

EURO
SPEKTRUM

Za vašimi zády, mezi Kateøinkami, Újezdem a Šeberovem, vznikl 
projekt gigantické dálnièní køižovatky - køížení a vzájemné 
propojení šesti jízdních pruhù D1 a pìti jízdních pruhù plá-
nované Vestecké spojky s propojením na ulici Formanskou.
Z druhé strany je proti ní nasmìrovaná již hotová Vestecká 
spojka od dálnièního okruhu Prahy a to ve ètyøech pruzích, které 
konèí kruhovým objezdem u Vestce.

Exit 4 má obsluhovat plánované komerèní a skladové zóny na 
jih i sever od D1 o rozloze cca 300 hektarù. Tzv. Západní 
komerèní zóna Prùhonice a šeberovská zóna Tesco se v pøed-
stavách investorù a vlastníkù spekulativnì skoupených 
pozemkù zhmotòuje ve výstavbì megalomanského nákupního 
a zábavního centra, nejvìtšího v Evropì s více než 20 000 
parkovacími místy! Mezi Kateøinkami a Újezdem u D1 je 
naplánována výstavba 8 000 kanceláøských míst a bydlení pro
2 700 nových obyvatel a 3 600 parkovacích míst. To však není 
vše. Na druhé stranì údolí Botièe v blízkosti petrovicého sídlištì 
se má rozšiøovat kontejnerové pøekladištì Metrans a vzniknout 
další obytná a administrativní zóna (zmìna územního plánu 
Prahy è. Z 2143/00 schválená v dubnu t.r.). Ta se má podle 
magistrátních plánù pøipojit na køižovatku Exit 4 komunikací 
typu JVK.

Co projekty pøinesou stávajícím obyvatelùm obcí? Statisíce 
osobních automobilù, stovky zásobovacích kamionù
a v neposlední øadì ètyøpruhovou kapacitní tranzitní 
komunikaci významnì zkracující prùjezd z dálnièního okruhu 
na dálnici D1 s plánovaným vyústìním dálnice D3. Nová 
automobilová doprava se zároveò projeví na místních 
komunikacích na Jižním Mìstì minimálnì zdvojnásobením 
dopravy, v Petrovicích na Novopetrovické ztrojnásobením 
dopravy, v Újezdì, Kateøinkách, Hrnèíøích, Šeberovì, Køeslicích, 
Prùhonicích, Rozkoši, Vestci, Jesenici zdvojnásobením až 
zdvacetinásobením dopravy, pøitom komunikace jsou zde 
pøetížené již v souèasnosti. 

Znepokojivá pøedstava vychází z našeho vlastního posouzení 

dopadù plánované výstavby 
(http://www.hpp11.cz/clanky
/odhady_zateze_Exit%204_
RS.pdf). Výpoèty ukazují,že 
dopravní zátìže jsou na MŽP 
podhodnoceny minimálnì tøi-
krát, a tak ministerským úøed-
níkùm zdánlivì vychází výpoè-
ty hluku i exhalací. Tento náš 
materiál nedokázal vyvrátit 
nikdo z pøedkladatelù zámì-
ru. Dlužno podotknout, že 
mìli na veøejném projednání 
zámìru jiné starosti. Udržet 
pod poklièkou skuteèný roz-
sah projektu dá práci. 

V souvislosti se zámìrem je 
tøeba pøipomenout, že Ves-
tecká spojka a Exit 4 jsou dvì-
ma èástmi pùvodního dálniè-
ního okruhu JVK (jihovýchod-
ní krátká varianta), tøetí èástí
je propojení Exitu 4 kolem 
Újezdu, Køeslic a Petrovic. 
Tato èást byla sice døíve vyj-
muta z územního plánu, ale 
koridor je stále nezastavìný
a nyní se tato varianta vrací 
pøevleèena do nového hávu. 
Na realizaci této stavby stále 
„tlaèí“ firma Metrans, která je 
provozovatelem obrovského

a stále se rozrùstajícího kontejnerového pøekladištì hned vedle 
Petrovic. Zde mùžeme oèekávat stovky kamionù naložených 
kvalitním èínským zbožím. 

Pøi projednávání vlivu na životní prostøedí (dále jen EIA) 
Exitu 4 odpovìdní pracovníci jednoznaènì ubezpeèovali, 
že základní výchozí parametr všech výpoètù jsou doprav-
ní zátìže, ale pøiznali, že nìkteré zámìry nebyly do vý-
poètù zahrnuty, protože prý nejsou v územním plánu 
(Tesco), nebo je prostì vynechali (Metrans aj.). Nebyli 
schopni vyvrátit námitky, že nìkteré další zámìry jsou 
podhodnoceny a dopravní zátìže z nich tím pádem také.  
Podle zákona však mìli zahrnout všechny nejhorší mož-
né vlivy, které pøicházejí v úvahu, a územní plán èi jiné 
argumenty nejsou rozhodující. Z toho je zcela zøejmé, že 
úøední osoby úmyslnì zkreslují skuteènosti tak, aby 
jednotlivé èásti celého projektu, vytrhané z kontextu, 
prošly správním øízením a vyhovìly hygienickým nor-
mám, a oni tak vytvoøili pøedpoklady pro realizaci zámì-
ru bez jakýchkoliv pravidel a dodržování zákonù.

Radnice Jižního Mìsta se vyhnula projednání s obyvateli
i zastupitelstvem. Starosta Dalibor Mlejnský v odpovìdi na 
petice obèanù MÈ Šeberova a MÈ Újezdu uvedl, že s køižo-
vatkou Exit 4 a Vesteckou spojkou souhlasí. Jeho souhlas mùže 
pøekvapit snad jen pozorovatele z druhého konce Èeské 
republiky. Vìhlas územnì plánovacích trikù týmu starosty 
Dalibora Mlejnského daleko pøesahuje hranice Jižního Mìsta. 
Jeho úsilí smìøuje k eliminaci jakéhokoliv náznaku odporu 
obyvatel a uspokojení nejtajnìjších pøání investorù. V tìchto 
aktivitách mu zdatnì sekunduje Jiøí Janeèek, tentokrát v roli 
pøedsedy Výboru pro územní rozvoj, kterým dokáže „protlaèit“ 
i ty nejnemyslitelnìjší šílenosti výhodné pro investory, ale 
poškozující obyvatele. 

Jaké kroky podnikají radnice dotèených 
mìstských èástí?



Další zástavba „Javorová ètvr�“ plus plánované rozšíøení pøekladištì 
Metrans u Petrovic si budou vynucovat propojení na dálnici D1 v trase JVK 
pøes Dobrou Vodu a údolím Botièe. Návrh na rozšíøení pøekladištì i stavba 
bytovek probíhá s tichým souhlasem starostky Petrovic O. Hromasové. 

Nálepkování nic nestojí 

Takováto krásná pøírodní zákoutí Milíèovského lesa a údolí Botièe, 
sloužící lidem k oddechu, by komunikace JVK znièila.

Starostka Petrovic, JUDr. Olga Hromasová vystoupila na 
veøejném projednání posudku EIA v Kunraticích s opoždìným
a bezvýznamným nesouhlasným stanoviskem ke køižovatce
Exit 4 a projevila obavy o proniknutí této komunikace kolem 
Milíèovského lesa, Køeslic a Petrovic, ale po celá léta nedìlala 
žádné úèinné kroky proti køižovatce Exit 4 a vestecké spojce.
S tichým souhlasem starostky Hromasové se má rozšiøovat 
kamionové pøekladištì Metrans v blízkosti Petrovic a má vznik-
nout další megalomanská administrativní a bytová zóna, která 
by vyvolala tlak na propojení areálu s dálnicí D1 na plánovaný 
Exit 4 - JVK, z nìhož má teï najednou paní starostka obavy. Sta-
rostka se vymlouvá, že pøekladištì není v katastru Petrovic, 
proto se prý k nìmu nevyjadøuje, ale to pøece není podstatné, 
když kamióny jezdí petrovickým obyvatelùm pøímo pod okny.  
Olga Hromasová tiše a neèinnì pøihlíží k rozšiøování rozlehlého 
pøekladištì za vlastními humny a ke stavbì vysokopodlažních 
bytovek “Javorová ètvr�“ firmy Central Group. V pøípadì prosa-
zení projektu bude zvýšený pohyb kamionù a osobních aut tìž-
ko øešitelným oøíškem. A tak je možno chápat její nynìjší posto-
je jako alibismus, protože naoko s Vesteckou spojkou a køižo-
vatkou nesouhlasí, ale proti vlastní pøíèinì, pøipravovanému 
rozšíøení areálu u petrovického sídlištì, nedìlá nic. Pøitom jsou 
dobøe známé kontakty starostky Hromasové na vedení 
pražské ODS a nejvyšší pøedstavitele magistrátu. Proto-
že tyto kontakty nijak neskrývá, pak se vynoøuje zásadní 
otázka: Používá paní starostka své kontakty v zájmu oby-
vatel Petrovic, anebo ku prospìchu svému a developerù? 

S pøekvapením jsem zjistil, že starostka Šeberova a Hrnèíø Ing. 
Petra Venturová považuje odpor nìkterých okolních obcí
a jednotlivých zastupitelù proti výstavbì Vestecké spojky za 
populistický. V øíjnovém vydání místního Zpravodaje jim vyèítá, 
že hájí zájmy obèanù a vystupují proti pøipravované komu-
nikaci. Opravdu nevím, co je na tom špatného. Snažím se o to 
samé. Plánovaná spojka dálnic má k našemu bydlišti pøivést 
další desetitisíce aut, a zaneøádit tak životní prostøedí. Místo 
toho paní starostka obhajuje vìtšinová rozhodnutí Zastu-
pitelstva MÈ Šeberov, která opakovanì podporují výstavbu 
mamutí dálnièní køižovatky Exit 4 a Vestecké spojky. Vedení 
radnice tvrdí, že prosazením nìkterých pøipomínek k plánované 
výstavbì zbaví Šeberova obèasných kolon aut. Jenže za jakou 
cenu? A navíc – bude to opravdu tak? Vestecká spojka by pøed 

Radnice Šeberova a Hrnèíø, zastupovaná starostkou 
Petrou Venturovou významnì podporovanou místo-starost-
kou Michaelou Archalousovou, vyjádøila souhlas s Vestec-
kou spojkou a køižovatkou Exit 4 doplnìný o pøipomínky
v podobì valù a protihlukových stìn chránících pøed hlukem
z místní komunikace. Zakopaný pes je ve slovním spojení 
„místní komunikace“. Ta totiž mùže být bez problémù ètyø-
pruhová v dálnièním provedení. Paní Venturová obèanùm na 
veøejném jednání zamlèela docela zásadní skuteènost, že totiž 
Vestecká spojka projektována jako místní komunikace
II. tøídy bude v pøípadì potøeby rozšíøena na ètyøi pruhy 
(dokumentace EIA VS str. 8 a 68). Skuteèné zámìry lze, mimo 
jiné, odvodit ze stavební uzávìry v šíøi 32m, což bohatì staèí na 
ètyøpruhovou komunikaci se dvìma odstavnými pruhy. 

Vystupování starostky Venturové bylo pozoruhodné. Její sna-
hou nebylo obhájit stanovisko, ale eliminovat dopad nesou-
hlasných petic obyvatel mìstské èásti. Arogantní jednání 
vyvrcholilo neudìlením slova zastupitelùm a obèanùm jiných 
mìstských èástí. Poøízený videozáznam ze schùze šeberov-
ského zastupitelstva lze sledovat pouze s prázdným žaludkem.

Radnice Újezdu a Kateøinek v èele s Václavem Drahorá-
dem a místostarostou Filipem Ranošem stavbu odsouhla-
sila. Za zmínku stojí Ranošova poznámka vyslovená na setkání
s obyvateli. Pøítomné pøekvapil informací, že návrh výstavby 
administrativního komplexu firmy MSI (obrovský komplex 
kanceláøí a bytù navžený mezi Újezdem a Kateøinkami) u dál-
nièní køižovatky Exit 4 projednal s investory a své stanovisko 
mìnit nebude. Prý by byl pøed tìmi investory za šaška, kdyby jej 
nyní zmìnil a zaèal jednat v zájmu obèanù. Jeho slova výmluvnì 
ilustrují pomìry panující na radnici Újezdu. 

Vypadá to, že všechny zmiòované radnice „jedou na 
modré vlnì“, nastavené vedením Prahy 11, Prahy 
Petrovic, a Prahy Újezdu i Prahy Šeberova, i když tam je 
starostka nezávislá, ale se starosty uvedených radnic 
aktivnì spolupracuje. 

Co s tím? Pokud se vás výstavba dotýká, doporuèujeme 
následující: Spojte své síly. Dokud se køižovatka Exit 4 
nestaví, je stále možno nìco dìlat proti ní. Vytváøejte 
neustálý tlak na své zastupitele a starosty v místì 
bydlištì. Žádejte je, a� vznesou požadavek na vyjmutí 
zmiòovaných dopravních staveb z územního plánu 
Prahy. Boj proti JVK se nedá vyhrát pøeskoèením 
vlastních starostù, kteøí vás zrazují. Rozhodující jsou 
stanoviska vašich volených zástupcù a starostù. Staèí 
0,5% obèanù, kteøí podepíší žádost a zastupitelstvo musí 
požadovanou vìc projednat. Kdo bude èekat s rukama
v klínì na zázrak,  doèká se leda velkého rozèarování. 

Za Hnutí pro Prahu 11: Jiøí Štyler, Petr Lukeš, Ladislav Kos

Za MÈ Praha-Køeslice: Antonín Zápotocký, Tomáš Novák, 
Tomáš Párys 



Èást Vestecké spojky až k Vestci je postavená. Je to ètyøpruhová dálnièní komunikace. 
Skuteènì vìøíte, že bude pokraèovat jen dvoupruhová místní silnice a že skonèí v Újezdì na 
místní ulici Formanské?

Napsal nám starosta Køeslic 

Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit a projevit se, co by 
obèan, nespokojený s rozhodováním vlád-
noucí politické garnitury na úkor obèanù ve 

prospìch lobbistù a spekulantù. Zajímavá je role MŽP, které jas 
se zdá peèuje o zájmy a zisky lobbistù a spekulantù, s obèany 
manipuluje a pravdu utajuje. Smutné však je i to, že se na 
takovéto šarádì úèastní politici s titulem MUDr., složili 
"Hippokratovu pøísahu", ta je snad opravòuje k tomu, aby 
pøispívali svým pøitakáváním lobbistùm a spekulantùm
k poškozování zdraví obèanùm bydlícím v lokalitách, které tato 
megalomanská akce (stavba) zasáhne? Myslím tím primátora 
MUDr. Svobodu.

V jedné z tìchto lokalit bydlím s rodinou 35 let a mohu konsta-
tovat jen to, že prostøedí pro bydlení se zhoršuje. Zástavba se 
stále více zahuš�uje, ubývá zelených ploch i stromù, exhalací
a hluku stále pøibývá. Nechceme žít v ghettu hypermarketù, 
komerèních zón a administrativních zón!!!!!  "Milíèovský háj ", 
vznosnì nazývaný, se pomalu ukrajuje. Podepsali jsme již 
nìkolik petic proti výstavbì této zrùdnosti, sledujeme tuto 
kauzu od zaèátku. Nemáme potøebu a nechceme velké množ-
ství marketù, ale dostupný a pøívìtivý obchod jen pro místní 
obyvatele. Pro bydlení a život v tìchto lokalitách si nárokujeme 
klidné, vlídné a bezpeèné prostøedí bez nadmìrného hluku, 
exhalací a navyšující se kamionové dopravy.

Tyto obyèejné požadavky jsou asi pøíliš nároèné pro chápání 
mocných.

Jsme zásadnì proti prosazované køižovatce Exit 4 - JVK.

Nastávajícím generacím tu zbude zdevastovaná a zohyzdìná 
krajina bez jakékoli pøírody. Predátoøi: lobisté, spekulanti a jim 
naklonìna vládnoucí garnitura se o to zaslouží. 

Redakci je jméno autora známo, ale respektuje jeho pøání,  
nebýt jmenován.

Vybíráme z ohlasù obèanù

Chtìl bych informovat obyvatele regionu o volebním programu 
a jeho naplòování v mìstské èásti Praha Køeslice. V minulých 
volbách zde zvítìzila vìtšina pìti zastupitelù ze sedmi s hlavním 
bodem programu všemi dostupnými zákonnými pro-
støedky zabránit možnosti realizace dálnice, døíve 
nazývané JVK, Vestecké spojky a Exitu 4. Tato komu-
nikace by znamenala totální devastaci prostøedí s vý-
stavbou hal obchodních areálù, skladiš� od Vestce až po 
Petrovice. Její propagátoøi tomu øíkají „pøirozená mìst-
ská zástavba“, ale ve skuteènosti je to devastace, rabo-
vání, drancování území na úkor zde žijících obyvatel. Lidé 
v Køeslicích nám dali dùvìru a my se snažíme tuto dùvìru 
nezklamat, i když nám za to magistrát hází jen klacky pod nohy. 
Dává nám velmi omezené prostøedky, které nestaèí ani na 
bìžný chod obce a základní údržbu. Po nástupu primátora 
MUDr. Svobody bylo napø. zastaveno na magistrátì finan-
cování pøípravy mateøské školky v Køeslicích. Nejnutnìjší výdaje 
rozpoètu dotujeme z penìz, které naše mìstská èást vydìlala 
podnikáním vedlejší hospodáøskou èinností. 

Udržujeme jako jediná mìstská èást v tomto regionu rozvoj 
Køeslic jako zklidnìnou oblast s rodinnou zástavbou, která 
neobtìžuje okolí nadmìrnou dopravou. V Petrovicích, Horních 
Mìcholupech, Pitkovicích, Újezdì a na Jižním Mìstì doslova 
øádí investoøi výstavbou mnohapatrových bytovek, s tím je 
spojeno výrazné zvyšování dopravy a vážné zvýšení množství 
emisí a hluku na úkor životního prostøedí obyvatel. V Køeslicích 
chceme jen tøicet rodinných domkù v koridoru JVK, které by 
jednou pro vždy zabránily dálnici, ale to nám na magistrátì 
nehtìjí povolit. Je to dùkaz, že se s koridorem pro JVK poèítá. 

Nesouhlasíme s rozšiøováním soukromého kamionového 
pøekladištì Metrans a žádáme magistrát o jeho zrušení
v územním plánu a vedení jednání o útlumu jeho pro-
vozu. Pøekladištì kamionù do této hustì obydlené 
oblasti nepatøí, nièí bydlení obyvatelùm pøilehlých sídliš� 
a vyvolává tlak na propojení JVK kolem Milíèovského 
lesa, Køeslic a Petrovic. 

Náš katastr se zachovanou pøírodou slouží jako oáza pro 
obyvatele okolních sídliš� Jižního Mìsta a Petrovic, tuto pøírodu 

se snažíme s omezenými prostøedky 
udržovat pro všechny. Na plnìní svého 
volebního programu vydáváme finanèní 
prostøedky – ve spolupráci s obyvateli okol-
ních obcí podáváme žaloby, soudíme se, 
informujeme veøejnost, využíváme experty. 
Boj proti hydøe s oznaèením JVK není 
zadarmo. Chtìl bych proto podìkovat všem, 
kteøí finanènì pomáhají, díky jim jsme 
nemuseli už dva roky dávat žádnou dotaci na 
informaèní letáky obèanského sdružení 
Aliance Jihovýchod, platí to lidé, kteøí v 
regionu bydlí a nechtìjí dopustit znièení 
svého životního prostøedí a znehodnocení 
domu èi bytu, ve kterém mají èasto 
celoživotní úspory. Dìkuji také všem, kdo 
pøispívají jinou nefinanèní pomocí.

Antonín Zápotocký

Hrnèíøe pøivedla také øidièe jedoucí po dálnici D3 z jižních Èech, 
kteøí si pak mohou hledat cestu do centra mj. ulicemi
K Šeberovu a K Hrnèíøùm. Vìtšina obèanù MÈ Šeberov se
v peticích vyslovila proti takovéto nebezpeèné høe s nejistou 
výhrou. Sama paní starostka píše o usneseních schvalujících
Exit 4 a Vesteckou spojku jako o nepopulárních rozhodnutích. 
Pak je na místì otázka starých latiníkù: Cui bono? neboli V èí 
prospìch?

 Mgr. Zdenìk Paroulek, zastupitel MÈ Praha-Šeberov 
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Boj proti korupèním stavbám je bìh na dlouhou tra� a to znaènì vyèerpávající. Vrší se argumenty
a protiargumenty, protistrana èeká, až se obèan unaví. Pøestože je ve høe tak zásadní vìc, jako je naše zdravé 
životní prostøedí, dovolili jsme si v následujícím textu trochu nadsázky.  Buïte si však jisti, že vychází z mrazivì 
reálné skuteènosti.

STRUÈNÝ PRÙVODCE PO METODÁCH „SALÁMISTÙ“

PØÍLOHA LETÁKU 

Zajímá vás více detailù a našich zjištìní? Chcete nám i sobì 
pomoci? Kontaktujte nás na: domovbezjvk@seznam.cz.

J.R.

Na úvod definice „salámisty“. Výraz pochází od spojení salámová metoda, která pøedstavuje velmi rafinovaný a úèinný 
zpùsob, jak prosadit na první pohled nesmysl èi nehoráznost, která by jako celek sama o sobì takzvanì neprošla. „Salámista“ 
je zastánce této metody prosazování vlastních zájmù a zájmù svých klientù na úkor veøejných zájmù; zpravidla doprovázeno 
pøekrucováním faktù, zatajováním skuteèností a lhaním, ignorováním požadavkù obyvatel. 

„Salámistické“ metody

Základní metoda SALÁMU. Již klasická metoda rozdìlení a pøejmenování jedné velké akce do nìkolika menších, které do 
sebe nakonec neèekanì zapadnou v neskuteèné, ale již nevratné zrùdnosti. Spoléhá se pak na to, že lidé si nièeho 
nevšimnou, alespoò ne vèas. Pokud si všimnou vèas, oznaèí se za schizofreniky a slaboduché jedince (viz také metoda 
OSOÈOVÁNÍ). 

Pøíklad: Jihovýchodní varianta okruhu (JVK), kterou se podaøilo obyvatelùm dotèených èástí odvrátit, byla rozdìlena na tyto 
akce: EXIT 4 D1, výstavba pøilehlých komerèních a obytných zón, výstavba ètyøproudého pøivadìèe alias dvoupruhé 
Vestecké spojky a výstavba pøekladištì kamionù METRANS.

Metoda POLOPRAVDY (pøípadnì rovnou lži):

Obyvatelstvu se sdìluje zásadnì ta èást pravdy, která jej uspokojí natolik, že nepátrá po zbytku. V pøípadì obzvláš� vydaøené 
aplikace metody pøevezmou pøíjemci polopravdy/lži tyto za své a šíøí je ve prospìch „salámistù“ dále mezi obyvatelstvo.  

Pøíklad: starostka Šeberova Venturová s dalšími zastupiteli zamlèeli svým obèanùm plánované ètyøi pruhy Vestecké spojky – 
JVK a pøiznali jen pruhy dva. Do výpoètù dopravní zátìže nebyly v rámci EIA zahrnuty nìkteré zásadní zámìry, jako napøíklad 
Tesco nebo Metrans. Samotné propojení všech zámìrù do souvislé JVK je drženo striktnì pod poklièkou nebo vyvraceno. 
Starosa Újezdu Drahorád ubezpeèuje, že dálnice nebude pokraèovat k Milíèovskému lesu, aèkoliv je pro ni udržován volný 
koridor. 

Metoda ZVRÁCENÉ LOGIKY:

Využívá èasto principu definice kruhem a podobných technik, pøedpokládá u obyvatelstva absenci logiky.  

Pøíklad: Musíme souhlasit s Vesteckou spojkou, jinak bychom nemohli prosadit naše podmínky pro její výstavbu (zastu-
pitelstvo Mìstské èásti Šeberov, starostka Venturová). 

S rostoucí nervozitou a netrpìlivostí „salámistù“ se stupòuje agresivita použitých technik.

Metoda OSOÈOVÁNÍ: 

Nepøíjemné osoby, které vykazují rezistenci vùèi popsaným metodám, lze v oèích ostatních obyvatel vykreslit jako osoby 
neškodnì slaboduché, podvodníky až bezcharakterní zloèince, pøed kterými je tøeba se chránit. Jako inspirace mùže 
posloužit vlastní charakterové nedostatky „salámisty“. 

Pøíklad: Doporuèují  se titulky typu: „JVK  JE PØELUD BANDY SCHIZOFRENIKÙ“, „EXIT 4 na D1 – UMÌLE PÌSTOVANÁ 
HYSTERIE“ apod. (Zde pozor na pravopisné chyby, které znaènì snižují dopad metody pøedevším na vzdìlanìjší èást 
obyvatelstva).

Metoda NÁTLAKU: 

Pokud nepøinášejí „mìkké“ metody výsledky, nastupují metody tvrdšího ražení: 

Pøíklad: „Nezvedneš ruku pro JVK, nebude školka, kanalizace …. „ (lze dosadit libovolnì dle situace).  Na vlastní kùži metodu 
zakoušejí v Køeslicích, kde napø. nedostali od magistrátu na rozdíl od „poslušných“ mìstských èástí prostøedky na výstavbu 
školky, dokonce byly køeslické dìti zcela zámìrnì odmítány v okolních školkách. To odvrátil až masivní protest obèanù 
pražskému primátorovi proti této diskriminaci.


