
rezidenční 
reality

Téma: sousedské vztahy



rezidenční reality >

inzerce

přílohu připravil  
 Petr Dašek

obsah > 
Developeři objevili nový prodejní  
artikl: souseda II–V
Soužití s problémovým sousedem V–VII Fo

to
 n

a 
ti

tu
ln

í s
tr

an
ě 

pr
ofi

m
ed

ia
.c

z,
 fo

to
 p

ro
fi

m
ed

ia
.c

z

Jako první přichází na trh 
s promyšleným konceptem 
sousedských vztahů Metrostav 

Development. Na žižkovském Vackově 
plánuje v několika etapách postavit 
až 1300 rezidencí. První fáze zahrnuje 
124 bytů. Alfarezidence vyrůstá neda-
leko poloprázdného projektu Central 
Park Praha, který se pokoušel navodit 
pocit, že se koupí bytu klient stane 

součástí „lepší společnosti“ mající 
k dispozici wellness klub, teniso-

vé kurty či japonskou zahradu. 
Strategie Metrostavu je jiná. 
Snaží se vzbudit dojem, 
že kupec získá domov 
s milými sousedy. Rezidenční 
park počítá se soukromými, 

polosoukromými a veřejný-
mi prostory. K družení budou 

sloužit klubovny i dvorky, kde budou 
obyvatelé grilovat a jejich děti skotačit. 
Pro sousedy chce první rok Metrostav 
pořádat seznamovací party a večírky. 

Další projekt jde ještě dál. Vazby 

Veselé paničky stepfordské > Developeři přicházejí s novou 

strategií. Projekty přestávají prezentovat jen jako kvalitní rezidence ve výborné lokalitě. Už neprodávají byt, ale domov. K nadstandardnímu 

provedení, slunci a zeleni přibalují příjemné sousedy. Jejich klienti se mohou stát součástí fungující komunity. Mají u nás takové projekty šanci? 

Dají se dobré sousedské vztahy, které přirozeně vznikají roky, „naprogramovat“? Zřejmě ne. Dobrého souseda si nekoupíte, profesionální 

stavitelé bytů ovšem mohou vzniku sociálních vazeb hodně pomoci. A pokud developeři dokážou více, než jen umístit uprostřed novodobého 

sídliště jedno ubohé hřišťátko a tři lavičky, je to jen dobře. Navíc v zahraničí komunitní bydlení funguje. Jen u jejich zrodu stáli samotní obyva-

telé, ne developeři.

druhé etapy. Navíc první etapa Alfare-
zidence pochází z dílny Jiran Kohout 
architekti, kteří navrhli pět ze třinácti 
budov Zåhrady. 

Další „sousedský“ projekt má vyrůst 
mezi středočeskými obcemi Kounice 
a Vykáň. Jeho součástí jsou i byty, ale 
primárně je zaměřen na klienty, kteří 
hledají „vesnické“ bydlení v domech 
za městem v rozvolněné zástavbě. 
Společnost PSJ angažovala „zelené-
ho“ architekta Martina Rajniše, jenž je 
spoluautorem poštovny na Sněžce. Ar-
chitekt zasadil mezi rybníky a vzrostlé 
stromy vesnici, jejíž centrum by tvořila 
zrekonstruovaná hospodářská stavení 
s hospodou, školkou nebo obchodem. 
Budovy by byly společným majetkem 
majitelů nemovitostí, kteří by rozhodo-
vali o jejich konkrétním využití. 

Všechny projekty mají společné, 
že jsou alespoň částečně uzavřeny pro 
auta a silnice nahrazují zóny, kde by 
se měli obyvatelé přirozeně potkávat.

Raději soukromí >
Ještě před dvěma lety si developeři 
nemuseli lámat hlavu nad urbanismem 
či sociologií. Neměli důvod prodražovat 
projekty tím, že budou vymýšlet nějaké 
klubovny nebo rozdělovat venkovní 
prostor na zóny. Dnes mají problém 
dosáhnout alespoň minimální míry 
předprodanosti, kterou podmiňují ban-
ky úvěry. „Bezpochyby i to je důvod, 
možná dokonce hlavní, proč developeři 
přicházejí s myšlenkou komunitního 

Metrostav Development: Alfarezidence  
„Bydlení je jen začátek, Alfarezidence to je životní styl,“ láká 
klienty Metrostav Development. Vždy čtyři domy soustředěné 
kolem uzavřeného dvora vytvářejí takzvaná hnízda. Tento 
koncept prý poskytuje dost soukromí a zároveň ještě 
umožňuje sociální vazby. „Zejména pro rodiny s dětmi je 
dobré žít v prostředí, kde sousedé jsou známými, a nikoliv 
anonymními tvářemi odvedle,“ propaguje developer svou 
myšlenku. K vytvoření přirozené sousedské komunity může dojít 
v obytném dvoře a klubovně, kde se budou sousedé potkávat. 
Klubovna bude sloužit tak, jak si přejí majitelé bytů a investor 
částečně zafinancuje vybavení. Metrostav i poradí, jak takovou 
místnost zařídit. Už nemusíte sledovat fotbal v ústraní, máte 
možnost zafandit si se sousedy, děti tam mohou řešit společně 
úkoly, může tam být kulečník, stolní fotbálek. Pečení koláčků 
a představování se sousedům u nás nefunguje, takže firma 
pomůže – uspořádá kolaudační party, rozsvěcení vánočního 
stromku či namalování kraslic. Nekupujete si přece byt, ale 
domov. Možná to zní na české poměry příliš americky, zdá se ale, 
že architekti, kteří jsou autory návrhu, vědí, co dělají. „Společný 
prostor vytváří jakousi nadstavbu, možnost, kterou využiji, nebo 
nevyužiji. Společenství totiž bude fungovat, jen když bude mít 
člověk dostatek soukromí a bude si moci míru angažovanosti 
regulovat. Proto je velký důraz kladen na to, aby v jednotlivých 
bytech i venkovních prostorech byla zvýšena míra soukromí. To 
potom zaručuje, že společenství je dobrovolné a funkční,“ říká 
Michal Kohout z ateliéru Jiran Kohout architekti. Z první etapy 
čítající 124 bytů je jich zatím prodaných 22.

bydlení. Je ale potěšitelné, že mají 
pocit, že musejí nabídnout něco víc než 
jen kvalitně postavený byt nebo dům. 
Každopádně se však jedná o strategii, 

jejíž úspěch je nejistý,“ konstatuje Petr 
Sunega, člen týmu zkoumajícího soci-
ologii bydlení v Sociologickém ústavu 
AV ČR.

Výzkumníkovy pochybnosti sdílí i Iva 
Nováková, vedoucí oddělení rezidenč-
ních nemovitostí realitní a poradenské 
kanceláře King Sturge.   >>>  

v rezidenční čtvrti Zåhrada by měl 
kromě hřišť, dvorů, zahrad a pěších 
zón utužit klub, jehož členy by se stali 
všichni noví obyvatelé, a intranet, který 
by propojil všechny byty s Centrem 
služeb. Podobnost projektu v Lysé 
nad Labem s žižkovskou Alfarezidencí 
není čistě náhodná. Ve středočeském 
městě se chystá stavět MS develop-
ment, přičemž architekti z této skupiny 
jsou autory studie zástavby celého 
rezidenčního parku na Vackově a jeho 

PSJ: Tejnický dvůr 
Dvanáct kilometrů od Černého Mostu vznikne takzvaná obytná krajina, kterou navrhl architekt Martin 
Rajniš, známý svým přátelským vztahem k přírodě. Tedy možná vznikne. Společnost PSJ zamýšlela 
postavit něco specifického, inspirovaného moderními světovými trendy. Z průzkumů firmy však vyplynulo, 
že projekt je zacílen na skupinu, která v době krize omezila investice do bydlení. Navíc na trh už se občas 
dostávají i kvalitní byty uvnitř města za zajímavé ceny. „My teď máme dvě možnosti. Buď opustíme 
strategii vytvořit bydlení pro komunitu lidí jako alternativní produkt k hromadné satelitní výstavbě 
a dáme do prodeje klasický projekt výstavby rodinných domů, nebo počkáme,“ říká Jiří Mutl z divize 
developmentu společnosti PSJ. Myšlenku na vytvoření sdíleného bydlení se mu ale zjevně opustit nechce. 
„Trochu jsme se inspirovali cohousingem či ekovesničkami, i když ne v jejich radikální podobě. Možná 
jsou nám bližší spíše kondominia oblíbená v Americe, která fungují jako jakási společenství podobně 
naladěných vlastníků. Vlastně i naše tradiční vesnice je mnohdy takovou dobře fungující komunitou,“ 
říká. Developer se rozhodl zachovat starou zemědělskou usedlost – na jejím půdoryse by měl vzniknout 
střed nově vznikající obce, jež architekt pojmenoval Starým městem. Obyvatelé městečka by tam 
měli nalézt služby, které potřebují k příjemnému životu – například v multifunkčním objektu vzniklém 
rekonstrukcí chlévů, hospodu, popřípadě obchůdek, sál či klubovou místnost. V obytné části statku 
pak školku a tělocvičnu. S koupí nemovitosti by majitelé nemovitostí získali podíl na těchto společných 
prostorách, o jejichž konkrétním využití budou moci rozhodovat. Součástí krajiny jsou i dva rybníky. Jeden 
by sloužil jako koupaliště, druhý pro klasické rybaření. „Dnes se nepovažuje za relax na úrovni už jen golf, 
i rybaření je fajn. A když už zrovna nejste na rybách ve Finsku či Rusku, mohl by stačit i český rybník,“ 
dodává s úsměvem Mutl. Součástí projektu by mohl být i malý penzion pro starší. Ten by měl podle vizí 
developera sloužit pro rodiče rodin, které si vyberou dům v Tejnickém dvoře. Jakýsi vejminek. Projekt 
není nijak megalomanský. V první etapě by mělo vyrůst 47 ekovil, 24 řadových domů, 11 rodinných domů 
a dva objekty se 17 byty. Domy z tradičních stavebních materiálů jsou jednoduché přízemní až patrové se 

sedlovou střechou – ekovily pak s plochou 
střechou. Architekt řešil stavby modulově. 
Základem může být třeba dvoupokojový 
dům a postupně se rozrůstat. Developer 
ani architekt netrvají na jejich návrzích 
domů, chtějí ale dodržet jednotný ráz 
výstavby. Ceny vil by se měly pohybovat 
zhruba mezi pěti až deseti miliony korun. 
Část areálu by měla být uzavřena pro 
auta. Žádný asfalt, cesty by měly být 
z žulové dlažby.
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Vizualizace psj

V současné době na trhu neexistuje produkt, který
by se svou výnosností při srovnatelné míře jistoty
stavebnímu spoření vyrovnal. Uzavřete-li u Česko-
moravské stavební spořitelny novou smlouvu
o stavebním spoření, tak roční efektivní úroková
míra bude i po úpravách podmínek vyšší než
5 % p.a. Využijte nyní výhodné nabídky od Lišky
a získejte smlouvu zdarma i finanční prémii!

PRVOTNÍ SMLOUVA
Klienti, kteří s Liškou ještě nikdy nespořili, mo-
hou získat dvě finanční prémie v celkové výši
3000 Kč. Pokud klient uzavře prvotní smlouvu
o stavebním spoření s maximální výší cílové
částky 150 000 Kč, dostane od Lišky finanční
prémii 1500 Kč. Pokud jednorázově vloží do
konce roku na účet stavebního spoření 20 000
korun, získá další prémii ve výši 1500 Kč. Této
nabídky mohou využít i ti klienti, kterým skon-
čila poslední smlouva u ČMSS před rokem 2009. 

NÁSLEDNÁ SMLOUVA
Pokud se stávající klienti rozhodnou uzavřít ná-
slednou smlouvu, mohou také získat finanční
prémii v celkové výši až 3000 Kč. Podmínkou je
uzavření smlouvy o stavebním spoření do 
30. 11. 2010 a vložení jednorázového vkladu 
na účet stavebního spoření ve výši 70 000 Kč. 

ZVÝŠENÍ CÍLOVÉ ČÁSTKY
Celkovou finanční prémii ve výši 3000 Kč mo-
hou získat i klienti, kteří se na základě svého
finančního plánování a budoucích záměrů 
financování bydlení rozhodnou pro navýšení
cílové částky u stávající smlouvy o stavebním
spoření. Pokud navýší cílovou částku do 
30. 11. 2010, získají od Lišky prémii 1500 Kč.
Další finanční prémii ve stejné výši mohou
získat při vložení jednorázového vkladu na
účet stavebního spoření ve výši 70 000 Kč 
do 31. 12. 2010.

PRÉMIE K FINANČNÍMU PROGRAMU 
LIŠKA PLUS AŽ 1500 KČ
Pokud klient uzavře v období od 1. 10. 2010 do
31. 12. 2010 následnou nebo prvotní smlouvu
o stavebním spoření v rámci finančního pro-
gramu Liška plus, může získat prémii na
smlouvu o stavebním spoření až 1500 Kč. 
Nabídka platí i v případě převodu stávající
smlouvy o penzijním připojištění. 
Program Liška plus umožňuje klientovi využívat
výhod penzijního připojištění ČSOB i stavebního
spoření ČMSS. U obou oblíbených produktů tak
klient může získat státní podporu, zajistit se na
stáří a výhodně spořit.

FINANČNÍ PORADCI ČMSS 
JSOU TADY PRO VÁS
Smlouvu o stavebním spoření a další produkty
můžete uzavřít u více než 2900 finančních po-
radců ČMSS a na dalších obchodních místech.  

PROČ SE VYPLATÍ UZAVŘÍT NOVOU SMLOUVU PRÁVĚ U LIŠKY
Kontakt na finanční poradce ČMSS
a podrobnější informace o nabídce
ČMSS naleznete na www.cmss.cz.

Kontakt na finanční poradce ČMSS
a podrobnější informace o nabídce
ČMSS naleznete na www.cmss.cz.
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Můj soused rabiát > 

Magdalena Šťastná je aktuál-
ně nešťastná. Po pár měsí-
cích v novém bytě jí začíná 

být jasné, že neustálé cinkání tramvají 
ve Francouzské ulici na Vinohradech  
v předešlém bytě nebylo to nejhorší, co 
ji mohlo potkat. Sen o klidném novém 
bydlení s lodžií, na níž si bude pěstovat 
rajčata, jí brutálně zničil „nadsoused“. 
Novější barrandovský paneláček, který 
vlastní městská část, terorizuje hlukem 
už pár let mladý páreček poskytující 
přístřeší řadě přátel. Veselá společnost 
žije hlavně v noci. Magdalena se snaží 
ignorovat přihlouplé nereprodukova-
telné hovory, které jsou zřetelně slyšet 
průchody trubek topení. Na neustálé 
bouchání dveří, padající předměty, 
domácí diskotéku a štěkání vystreso-
vaného psa jsou ale i špunty do uší 

krátké. Ještě úplně nerezignovala. Píše 
stížnosti, pravidelně volá policii a snaží 
se vybudit z letargie ostatní sousedy. 
Možná se ale brzy stane dalším klien-
tem developerů, kterého jim do náruče 
popostrčí bezohledný soused.

Ticho nad zlato >
Developerskou společnost Finep 
zajímalo, proč si její klienti pořizují 
nový byt. Celých 23 procent pražských 
zákazníků uvedlo jako silný impulz 
ke změně bydlení špatné sousedské 
vztahy. „Vztahy se rok od roku vyos-
třují. Lidé chtějí stále více soukromí 
a odmítají dělat kompromisy. Zhoršuje 
se také chování jednotlivců. To, co by 
si problémový soused ještě před něko-
lika lety sotva dovolil, je dnes o něco 
běžnější.  >>>  

kem. „Pro příklady nemusíme chodit 
daleko do minulosti. V meziválečném 
období se stal klíčovou postavou 
propagující myšlenku kolektivního byd-
lení (nerovná se kolektivnímu bydlení 
v dnešním pojetí developerů) švýcar-
ský architekt studující a posléze i žijící 
v Paříži Charles-Édouard Jeanneret, 
známější pod svým pseudonymem Le 
Corbusier,“ nabízí exkurz do historie  
Petr Sunega. Architekt s všestranným 
uměleckým nadáním se stal jedním 
z nejvlivnějších propagátorů mini-
malistických modernistických směrů 
v architektuře, které byly přímými 
předchůdci architektury panelových 
sídlišť, jak je známe z mnohem pozděj-
ších let. Le Corbusier věřil v hlubší 
společenské poslání architektury a její 
schopnost měnit prostřednictvím 
architektonických a urbanistických 
forem samotnou společnost. Jakkoliv 
byla pozdější výstavba sídlišť, tak jak 
ji známe z doby před rokem 1989, 
pravděpodobně vzdálená idealistic-
kým představám Le Corbusiera a jeho 
stoupenců, ukázalo se, že myšlenka 
vytvořit kolektivní bydlení pro co 
největší počet lidí z různých spole-
čenských vrstev nevede k navázání 
intenzivnějších sociálních vazeb a sítí, 
ale naopak k většímu pocitu anonymi-
ty a odcizení.

Pojďme spolu bydlet >
„Architektura a urbanismus čtvrtí mo-
hou setkávání lidí a sousedské vztahy 

podporovat, či jejich rozvoj naopak 
činit složitější. Pokud jsou například 
domy obehnány vysokými neprůhled-
nými ploty, v lokalitě neexistují veřejné 
prostory a ulice nevytváří podmínky 
pro pěší pohyb, pak lidé v místě 
bydliště vlastně nemají kde se potkat 
ani kde se vidět a navázání vztahů je 
složitější. Přesto i dobře architektonic-
ky navržená čtvrť nezaručuje fungující 
komunitu, záleží především na lidech, 
kteří v místě žijí, na jejich hodnotách, 
preferencích, způsobu života. A ty žád-
ný architektonický přístup nezmění,“ 
podotýká Jana Temelová z katedry 
sociální geografie Univerzity Karlovy. 

Možná proto v zahraničí dobře 
fungují takzvané cohousingové ko-
munity založené na bližších sociálních 
vazbách, kde se lidé stávají sousedy 
až potom, co se poznají. Společenství 
čítá většinou mezi 15 až 30 rodi-
nami, které jsou nezávislé, zároveň 
však sdílejí společné prostory jako 
například jídelnu, hernu nebo dílny, 
ale i třeba sekačku na trávu nebo au-
tomobil. Budoucí sousedé se většinou 
účastní plánování a navrhování po-
doby svého bydlení a po nastěhování 
pak průběžného řízení a udržování 
společenství.

Cohousing se začal v osmdesátých 
letech šířit z Dánska do Evropy i Ame-
riky. I v Česku takové projekty možná 
vzniknou. Zárodky takových společen-
ství, která se pokoušejí nalézt cestu 
ke společnému bydlení, už vznikají.  <

„Češi při koupi bytu komunitní 
koncept příliš nezohledňují, nestěhují 
se do toho či onoho projektu proto, 
že tam žijí jiní lidé a oni se chtějí stát 
součástí právě této komunity. Obecně 
bych řekla, že Češi si pečlivě hlídají 
soukromí a dobré sousedské vztahy 
jsou pro ně příjemný bonus, nikoliv 
nezbytná podmínka,“ soudí Nováková. 

Ondřej Diblík z realitní kanceláře 
Lexxus připomíná, že souseda si 
nevybíráme. Prioritou developera 
by proto měla být spíše maximální 
ochrana soukromí. „Obrázky šťastných 
rozesmátých mladých rodin v parčíku 
a kamarádských tatíků sledujících 
fotbalové utkání ve společné klubovně 
navozují ty správné představy. Někoho 
třeba ani nenapadne, že když jedna 
rodina bude na zahrádce grilovat 
a ostatní to budou nuceni čichat, 
na sousedských vztazích to zrovna 
nepřidá. Na lavičce nemusí posedávat 
jen příjemná stařenka s knihou. Pokud 
nemáte na hřišti v těsné blízkosti bytu 
či předzahrádky zrovna svoje dítě, 
vnímáte jeho hluk poněkud odlišně. 
A když se na hřišti pod okny začne 
scházet místní pubertální mládež, 
budou sousedské vztahy skutečnou 
prioritou,“ nabízí pohled praktika Diblík. 
Společné vaření by ponechal v utopic-
kých snech architektů.

Sociální inženýrství >
Sebelepší úmysl developera, urbanisty 
nebo architekta se může minout účin-

MS development: Zåhrada
„Když bydlíte delší dobu v místě, kde se 
lidé navzájem znají, komunikují spolu a jsou 
připraveni přiměřeně spolupracovat, pomáhat 
si, řada služeb funguje sama od sebe. 
V anonymitě nových rezidenčních projektů, 
vyrostlých na periferii velkoměsta, taková 
sousedská komunita není, a proto nemůže 
fungovat. Možná se to zlepší, sousedské 
vztahy se vytvoří a začnou fungovat za 
deset patnáct let, možná později a možná 
nikdy. Náš přístup je založen na tom, že 
sousedství budujeme stejně jako domy,“ 
říká Michal Šourek, jeden z tvůrců zřejmě 
nejpropracovanějšího tuzemského projektu 
„sousedského bydlení“. Vzniknout by měl na 
dvouhektarovém pozemku blízko centra Lysé 
nad Labem. Společnost MS development 
spojila komunitní bydlení s dalším trendem, 
který začíná být populární. Rezidenční 
čtvrť Zåhrada je přísně nízkoenergetická. 
K vytvoření přátelských sociálních vazeb 
si vzal tentokrát developer na pomoc 
i IT technologie. Byty by měly být prostřednictvím intranetu propojeny s Centrem služeb, které je prý 
připraveno zařídit pro své obyvatele takřka cokoli – od umytí auta, hlídání dětí až po ustájení koně či podání 
informace o obsazenosti bazénu. „Prostřednictvím LCD panelu s intranetovou sítí v kuchyni každého bytu 
budou moci klienti jednoduše komunikovat se sousedy i s Centrem služeb, nakupovat či spravovat své 
účty nebo pomocí webkamery dávat pozor na své děti hrající si na hřišti. Každý obyvatel Zåhrady se stane 
i členem Klubu Zåhrada. Ten svým členům poskytne slevy a další zvýhodněné nabídky,“ vysvětluje Šourek. 
Areál Zåhrady by měl být přirozeně uzavřený. Mezi jednotlivými domy vznikne struktura chodníků, zeleně 
i vodních ploch, chybět samozřejmě nesmějí lavičky a dětská hřiště. Auta budou smět jen do podzemních 
garáží, parter bude tedy rájem pro pěší, cyklisty či in-line bruslaře. Kromě veřejných částí (například 
náměstíčko či velké dětské hřiště s korábem na jezírku) a soukromých předzahrádek s altány budou mezi 
domy i poloveřejné plochy. Ty budou od veřejného prostoru oddělené uzamykatelnými brankami. Patří 
mezi ně například menší dětská hřiště navazující na kluby jednotlivých domů; ty si sousedé mohou zařídit 
podle svých přání – třeba pinpongovým stolem nebo jako hernu pro děti. Developer tvrdí, že připravil 
skladbu bytů i nabídku služeb tak, aby necílila pouze na jednu věkovou skupinu. „Pracovně tomu říkáme 
sousedské bydlení (chceme se tak vyhnout nadužívanému termínu udržitelné). Přestože hlavní cílovou 
skupinou jsou mladé rodiny, reakce z trhu potvrzují, že se nemýlíme, když očekáváme, že spolu s nimi 
bude život v Zåhradě vyhledávat i generace jejich rodičů. Neměla by tedy hrozit monogenerační skladba 
obyvatel s různými negativními důsledky, jako je například vylidňování dětských hřišť,“ říká Šourek. 
Ceny zatím developer pečlivě tají. Prý budou přijatelné. Podobně jako Metrostav Development nezadal 
developer celý projekt jednomu architektovi. Ve jménu rozmanitosti angažoval ateliéry čtyři.

potřeba pořídit si větší byt nebo dům 73 %

stěhování do kvalitnější lokality 67 %

pořízení novějšího, kvalitnějšího bydlení 55 %

pořízení bydlení s lepším zázemím pro rodinu 48 %

první nákup vlastního bydlení 36 %

problematické vztahy se sousedy 23 %

špatná dopravní dostupnost 20 %

Nejčastější důvody zákazníků k přestěhování *

* Téměř všichni zákazníci uvedli více než jeden důvod ke stěhování. Proto je součet všech odpovědí vyšší než 100 
procent. Pramen průzkum společnosti Finep (rok 2009)

nadměrný hluk 85 %

špatné hygienické návyky, znečišťování společných prostor 40 %

obtěžování pachy (vaření, domácí zvířata, kouření apod.) 31 %

drobné sousedské naschvály 14 %

hrubé chování (nadávky, urážky, hádky) 8 %

agresivní chování (fyzický útok, zastrašování) 2 %

ostatní, výše neuvedené 39 %

Nejčastější příčiny špatných sousedských vztahů*

* Téměř všichni zákazníci uvedli více než jeden důvod problematických sousedských vztahů. Proto je součet všech 
odpovědí vyšší než 100 procent.  Pramen průzkum společnosti Finep (rok 2009)
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E15: Co byste poradil lidem, kteří 
bydlí vedle problematického sou-
seda, jenž je obtěžuje neustálým 
hlukem a na jejich upozornění 
reaguje kopáním do dveří?
Pokud je sousedem osoba, která byt 
užívá na základě nájemního práva 
(bez ohledu na to, zda jde o nájem 
na dobu určitou či neurčitou, respek-
tive zdali je tento soused plátcem 
regulovaného či tržního nájemné-
ho), může být nejúčinnější obrátit 
se na pronajímatele (ať již vlastníka 
celého domu či bytové jednotky, 
kterou rušící soused užívá) s výzvou, 
aby ostatním rušeným osobám zajistil 
nerušený výkon jejich práv nájmu či 
práv vlastnických a zjednal nápravu. 
Pronajímatel může totiž podle usta-
novení § 711 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku 
v platném znění vypovědět nájem bez 
přivolení soudu, jestliže nájemce nebo 
ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou 
výstrahu hrubě porušují dobré mravy 
v domě. Za porušování dobrých mra-
vů by se dalo posoudit i obtěžování 
hlukem či kopání do dveří sousedům. 

E15: Je tedy možné obejít se bez 
zdlouhavých soudů? 
Ano i ne. Pokud pronajímatel přistou-
pí k tomuto zásadnímu opatření, má 
rušící nájemce právo po soudu žádat, 
aby určil, že výpověď mu z tohoto 
důvodu daná je neplatná. Soud by 
v takovém případě posuzoval zejmé-
na skutečnost, zda byl „rušící“ nájem-
ce předtím pronajímatelem písemně 
upozorněn na možnost výpovědi 
z důvodů mu vytýkaných a dále pak, 
zda tyto důvody (tedy ono porušová-
ní dobrých mravů) je takové intenzity, 
že splnění zákonných podmínek napl-
nilo, a dále, zda jde o jednání, které 
je dlouhodobé či trvalé. Pokud je však 
rušící osobou přímo vlastník sousední 
bytové jednotky anebo v případě, 
že její vlastník jakožto pronajímatel 
není ochoten přistoupit k výstraze, 
respektive výpovědi rušícímu nájemci, 

takto efektivního opatření dosáh-
nout občanskoprávní cestou nelze. 
Výpověď či její hrozba působí obvykle 
na rušící osoby mnohem rychleji 
a účinněji než případná žaloba na ulo-
žení povinnosti zdržet se nějakého 
jednání. 

E15: Takže pokud obtěžuje 
vlastník bytu nebo je majitel 
jednotky pasivní, nemůžu už 
dělat nic? 
Současně s výše specifikovaným ci-
vilněprávním postupem lze pro zajiš-
tění nerušeného užívání bytu využít 
úpravu danou zákonem č. 200/1990 
Sb., o přestupcích. Obtěžování 
neustálým hlukem je totiž způso-
bilé naplnit skutkovou podstatu 
přestupku proti veřejnému pořádku 
(dle § 47 odst. 1 písm. b) zákona 
o přestupcích), pokud neustálý hluk 
trvá i v nočních hodinách. Přesné 
vymezení doby nočního klidu je upra-
veno v § 34 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví 
(doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou). 
Za spáchání přestupku spočívajícího 
v rušení nočního klidu je možné ulo-
žit jeho pachateli pokutu až do výše 
pěti tisíc korun. V případě, že soused 
bude v nočních hodinách rušit své 
okolí hlučnými projevy, bude nejefek-
tivnější ohlásit to telefonicky policii 
(či městské policii), aby toto jednání 
mohla pokud možno zjistit a zadoku-
mentovat, a požádat ji o vyrozumění 
o provedených opatřeních (policie 
je povinna na žádost občana, který 
přestupek oznámil, informovat jej 
ve lhůtě do 30 dnů). Opatření spo-
čívající ve výstraze, výpovědi či ob-
čanskoprávní žalobě na straně jedné 
či oznámení policii či orgánu obce 
na straně druhé lze užít samostatně 
či vedle sebe. Vždy bude rozhodující 
efekt, kterého lze vzhledem k osobě 
rušícího souseda dosáhnout.

E15: Jak se bránit útokům tako-
vého souseda?

Marek Epstein: Za poru šování dobrých mravů by se dalo posoudit 
i obtěžování hlukem či  kopání do dveří sousedům > Výpověď či její hrozba působí obvykle na rušící  

osoby mnohem rychleji a účinněji než případná žaloba na uložení povinno  sti zdržet se nějakého jednání, říká k problematice sousedských vztahů advokát Marek Epstein z kanceláře Doleček advokáti.

Co se týká kopání do dveří, pak by 
takové jednání mohlo být způsobilé 
naplnit skutkovou podstatu přestup-
ku proti majetku (dle § 50 odst. 1 
písm. a) zákona o přestupcích), a to 
v případě, že jím nebyla způsobe-
na škoda pět tisíc korun a větší. 
Za spáchání tohoto přestupku může 
být rušícímu sousedovi uložena 
pokuta až do výše 15 tisíc 
korun. I v tomto případě bude 
vhodné oznámit toto jednání policii 
nebo příslušnému správnímu orgánu 
(místně příslušnému obecnímu 
úřadu, v jehož územním obvodu byl 
přestupek spáchán). Samozřejmě 
však bude nezbytné zajistit o ta-

kovém jednání důkaz, který však 
může spočívat i v podání svědectví 
sousedů či členů jejich domácnosti. 
V extrémním případě by mohlo být 
jednání nepřizpůsobivého souseda 
spočívající v kopání do cizího ma-
jetku kvalifikováno jako trestný čin, 
a to například tehdy, byla-li by tímto 
jednáním způsobena škoda ve výši 
pěti tisíc korun a větší, (dle § 228  
trestního zákoníku – trestný čin 
poškození cizí věci), nemluvě o dal-
ším případném neurvalém a třeba 
i násilném jednání vůči sousedům 
či jejich majetku. I zde je nejlepším 
řešením zavolat policii a následně 
podat trestní oznámení. <

Například hrubé chování bylo ještě před 
dvěma lety naprostou výjimkou. Dnes 
je na vzestupu,“ komentuje průzkum 
zástupkyně firmy Pavla Temrová. Z še-
tření developera vyplynulo, že se sou-
sedé nejčastěji obtěžují nadměrným 
hlukem. Následují špatné hygienické 
návyky, obtěžování pachy, sousedské 
naschvály a hrubé chování. „Lidem 
často vadí štěkající psi, k hlučným dě-
tem jsou tolerantnější. Velkou nevoli 
budí znečišťování společných prostor 
a nevhodné chování. Podle líčení řady 
zákazníků jeden nebo dva problémoví 
sousedé dokážou ze solidního bydlení 
udělat dům hrůzy,“ dodává Temrová. 

Na sousedy si podle ní nejvíce stě-
žují lidé ze sídlišť a starých činžovních 
domů. Asi nepřekvapí, že si developer 
„přihřál polívčičku“. Stížnosti majitelů 
nových bytů jsou prý spíše výjimečné. 
„Pro obyvatele novostaveb je bydlení 
trvalé a váže většinu jejich prostředků. 
Dobré vztahy se sousedy jsou pro ně 
velmi důležité. Na sídlištích a v činžov-
ních domech už často odešli původní 
majitelé a své byty začali pronajímat. 
Nájemníci se pak v anonymním prostře-
dí chovají tak, jak by si ve svém nikdy 
nedovolili,“ odhaduje příčinu Temrová. 

Její závěry potvrzují správcovské 
firmy, které mají zkušenosti s novostav-
bami i paneláky. Svou roli může hrát 
i to, že novostavby by už měly plnit po-
měrně přísné normy na ochranu proti 
hluku v budovách. Panelové domy byly 
navrhovány na měkčí než současné 
předpisy, často ovšem vlivem použitých 
technologií neplní ani ty. Považovat 
nové rezidenční komplexy za oázy 
klidu by ale také bylo scestné. Někteří 
developeři používající pórobeton místo 
cihlových příček či omezující tloušťku 
příček a izolací na nutné minimum 
a byty s těsně přiléhajícími balkonky 
a pidipředzáhradkami ke klidu obyvatel 
také příliš nepřispívají. A navíc, pokud 
narazíte na obtížného souseda v bytě, 

který si pronajímáte, je to otrava, 
koupě takového bytu, pro který jste 
se na dvacet let zadlužili, se už ovšem 
rovná malé tragédii.

Občanské judo >
Že problematické sousedské vztahy 
nejsou ničím výjimečným, potvrzuje 
také Jiří Pácal ze společnosti Central 
Europe Holding, jež vlastní řadu byto-
vých domů. „Rušení klidu, nečistoty, 
skladování předmětů na společné 
chodbě. Jako vlastníci domu však 
nejsme povinni řešit občanskoprávní 
spory v domě. Problémem se ale pro 
nás stávají tehdy, pokud jsou kvůli 
tomu nájemní vztahy slušných nájemců 
z jejich strany vypovídány,“ uvádí Pácal. 
Šanci zbavit se takového nájemníka 
vidí spíše jako teoretickou. „Pokud je 
to možné, doporučuji řešit problémy 
důraznou domluvou. Pokud ne, raději 
se odstěhovat. Lze sice volat městskou 
policii. Ta však přijede maximálně dva-
krát, něco zakuňká a nevyřeší nic,“ říká. 

Podobnou zkušenost s muži zákona 
učinila i Magdalena. Naposledy jí 
dokonce tvrdili, že problémem nejsou 
hluční sousedi, ale tenké panelové 
stěny. Obrátila se tedy na správcov-
skou firmu se stížností. „Není pravda, 
že se s bezohlednými sousedy nedá nic 
dělat. Pokud porušují svým chováním 
dobré mravy, je možné řešit problém 
případně i se správcem objektu. My 
takové stížnosti do koše neházíme. 
V domě provedeme místní šetření 
a věc postoupíme majiteli objektu,“ 
říká Roman Ulč, jenž má ve společnosti 
Centra na starosti správu nemovitostí. 
V jakém procentu případů se podaří 
problematického souseda „umravnit“ 
nebo vystěhovat, ovšem nesdělil. 

„Pokud se to nepovede, budeme 
si muset vzít hypotéku a odstěhovat 
se. Sice jsme koupi bytu plánovali 
až po druhém dítěti, v tomhle rambajzu 
se ale žít nedá,“ uzavírá Šťastná. <
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Tel.: +420 724 71 71 71, www.terasy-unhost.cz

  Praha na dosah

  Vysoký standard

  Maximální komfort

  Bydlení v přírodě 

    Křivoklátska

  Sportovní vyžití

    Křivoklátska

  Sportovní vyžití

  Voucher na kuchyňi 

   v hodnotě 100 000 Kč

  ZDARMA O2 TV, internet 

   a telefon na celý rok

  Členství v exkluzivním 

   golfovém klubu 

   pro celou rodinu

Mimořádná sleva víc než 20 % – 7 domů v 7 týdnech
14.11.2010 Den otevřených dveří
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