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Zdraví milionů Evropanů ničí droboun-
ké částečky prachu v ovzduší. Pocháze-
jí zejména z domácího topení, zeměděl-
ských prací, z průmyslu a v centrech 
velkých měst hlavně z motorů aut. 
Přestože pro ně existují zákonné 
limity, přestože vlády vydávají plány 
a realizují opatření, situace se nelepší. 

Jsou pak ty zákonné limity k něčemu? 
Ukazuje se, že jsou. V patnácti městech 
Německa, v Londýně, Bruselu a jinde 
běží soudní procesy, v nichž soudy jeden 
po druhém ruší neúčinné „programy 
zlepšování kvality ovzduší“ a tím vzka-
zují úřadům: Co jste dělaly doteď, nefun-
guje. Vypracujte nové programy, které 
skutečně sníží znečištění na zákonnou 
úroveň v co nejkratší možné době. 

Čtyři z těchto žalob běží i u nás. Týkají 
se Prahy, Brna, Ústecka a ostravské 
aglomerace a žalobci jsou lidé, kteří 
v oněch místech žijí. Jde o rozhodující 
moment: právě teď se ukáže, zda je 
právo na čistý vzduch vymahatelné 
a jak naše soudy chápou odpovědnost 
vlády za její závazek zaručit lidem 
životní prostředí, které nedevastuje 
jejich zdraví. Jestli soudům stačí, 

že vláda něco dělá, nebo po ní, stejně 
jako soudy v Británii, Německu a jin-
de, budou chtít, aby udělala dost. 

Co znamená to „dost“? Ty snadnější 
nástroje pro čistší ovzduší už byly 
vyčerpány, avšak stále to nestačí. 
Bude potřeba přistoupit k těm méně 
snadným. Další velký krok bude prav-
děpodobně mnohde spočívat v ome-
zení vjezdu aut do center, například 
zavedením nízkoemisních zón. Paříž, 
Barcelona nebo Oslo už začaly. # 

Špinavý vzduch  
před soudem

TEXT: Kristýna VOJTíškOVá, Frank Bold ● FOTO: Flo Karr 

„Když chceš získat něco, cos nikdy neměl, musíš být  
ochotný udělat něco, cos ještě nikdy neudělal,” řekl prý  

Thomas Jefferson. Měl tím na mysli nízkoemisní zóny?

Nechcete čekat,  
až se věci vyřeší samy?  
Staňte se Občanem 2.0!
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Právě teď se ukáže, zda je právo na čistý vzduch 
vymahatelné.


