
 

V Praze, 30. 1. 2022 

 

Praha se tváří, jak sází stromy jako o život, a přitom nám přímo před domem 

jich hodlá stovku vykácet a to jsou stromy, které už nikdy nikdo nenahradí, 

rostou tam víc než 50 let, sahají až do pátého patra a chrání nás od rušné silnice i 

sluníčka, které je v Praze často k nepřežití... 

Mám pocit, že politici, Dopravní podnik, úřady nevidí za stavbou lidi, kterým 

opravdu zásadně ovlivní život na několik let. Mám tři děti, jejich pokojíčky jsou 

směřované ke stavbě, děsí mne, že si děti nebudou několik let moci otevřít okno, 

budou dýchat prach a budou vystaveny nadměrnému hluku. To prostě nespraví 

silnější sklo v oknech. Nejstarší dcera má alergii na prach a roztoče, jak toto 

prostředí ovlivní její stav? Mám se bát astmatu? 

Navíc „přínosy“ metra pro nás nejsou žádné, to místo, kde žijeme, je už teď 

"dokonalé", skvělá dopravní dostupnost, všechny služby v dochozí vzdálenosti, 

kousek od centra, tohle místo je v Praze opravdu ideální. Proto jsme si ho 

s manželem před 15 lety vybrali, jako mladí manželé pak dlouhá léta spláceli 

hypotéku, což se třemi dětmi bylo velmi náročné a v okamžiku, kdy jsme se této 

zátěže – finanční a hlavně psychické – zbavili a slavili splacení úvěru na 

bydlení, přijde šok, budeme žít na staveništi, místo stromů budou za okny 

jeřáby, budou tu projíždět desítky nákladních aut, hluk a otřesy budou provázet 

náš odpočinek – je možné v tomhle vůbec načerpat síly, odpočinout si po dni 

v práci nebo ve škole??? Dá se v tomhle klidně sednout s knížkou a číst dětem, 

hrát hry nebo si jen zpívat????? Bojím se i o bezpečnost v okolí stavby, budou 

moct děti chodit samy ze školy a na kroužky nebo to bude pro nás další zátěž? 

 

Je mi smutno, hlavně proto, že tu řešení bylo, může být stavba metra za 

snesitelných podmínek. Slíbil ho radní Sheinherr, omezení staveniště, přesun 

k rohu domu, citelné omezení kácení. Bylo by možné zvládnout tuto náročnou 

stavbu, „přežít“ ty roky, než bude hotovo, ale zase vyhrála politika. Ne lidé, 

zájmy mocných. Místo změny projektu přišly jen plané sliby nezaručující vůbec 

nic. A z návrhu sešlo. Když se nevzdáte, totálně nesložíte zbraně, nedostanete 

nic, tak se jedná s občany Prahy. Jsme v první linii, nebojím se říct, že na bojišti, 

stavba bude probíhat přímo pod našimi okny, jen dva metry od paty domu!!!! A 

to navíc vůči obyvatelům naprosto necitlivou metodou „pilotů“, i když se mohla 

použít citlivější injektáž. Jak mi přiznal pan Hrnčíř z Dopravního podniku, 

budování pilotů bude tak zatěžující, že je možné, že obyvatele budou muset 

z domu na měsíc vystěhovat, nebude tam kvůli hluku a otřesům k žití. Co s námi 

bude?? Jak budou stěhovat důchodce, kterým je často přes 80 i 90 let?? Jak se 



budou děti dostávat do školy??? Na tohle se nikdo dopředu neptal, neřešil, 

takový zásadní zásah do našich životů!!!! 

 

Cítím se v pasti, stěhování nepřipadá v úvahu, byt v podobné „skvělé“ lokalitě 

v dnešní době nejsme schopní ufinancovat, navíc děti mají v okolí školy, 

kroužky, je tu celý náš život. 
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