
Zápis z jednání Bezpečnostní komise městské části Praha 1 ze dne 15.4.2019 

3/ Dlouhá – zástupci SOHO 

www.sohoprague.com 

Na jednání komise byli přizváni zástupci sdružení SOHO, které sdružuje podnikatele, některé 
majitele domů a rezidentů v oblasti Dlouhé. Sdružení vzniklo již v roce 2013 a začalo být 
znovu aktivní v souvislosti s návrhem Obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní 
doba v pohostinských zařízení. 

Nejprve se dostavil pan Michael Pospíšil, generální manažer podniku James Dean. 

Pan Ge sdělil, že komise je připravena zahájit se sdružením sérii jednání, protože komise 
zastává názor, že návrh vyhlášky je ve své podobě nesystémová a ve své podstatě problémy 
neřeší. Je nutné problém s hlukem a nepořádkem řešit ze všech možných stran tak, aby  bylo 
dosaženo maximálního dodržování nočního klidu a veřejného pořádku, ale aby bylo 
umožněno i svobodné podnikání. 

Pan Pospíšil se však domnívá, že klíčovou roli hraje MP, která není schopna zajistit 
dodržování nočního klidu po 22:00 v ulicích. Ze strany SOHO již došlo k dílčím krokům, např. 
vybírání vstupného, čím došlo k omezení pohybu osob od podniku k podniku, ukončení 
spolupráce s agenturami pořádajícími pub crawl, posílení ochranky před podniky i zákaz 
vynášení nápojů před kluby a posílení průběžného úklidu před kluby. Kvitoval také počet 
strážníků v ulici Dlouhá při zkušební uzávěře mezi 22:00 a 0:3 hod. 12. a 13. 4.2019. 

Paní Seelich vznesla dotaz, zda je jejich byznys postaven na určité klientele. 

Pan Pospíšil odpověděl, že samozřejmě není v jejich zájmu mít „uřvanou" klientelu, ale 
slušné lidi. 

Pan Skála poznamenal, že jedním z dílčích kroků by mohlo být také to, že se úklid skleněného 
odpadu nebude provádět nad ránem, neboť to je také jedním z problémů s nepříjemným 
hlukem. 

K posílení strážníků pan Stejskal sdělil, že na celou Prahu 1 vč. motorizované „opilecké" 
hlídky, která funguje pro celou Prahu, má 31 strážníků a není tak možné je všechny jen do 
této lokality. A řešení jednoho opilce trvá v ideálním případě minimálně 15 minut. 

Pan Pospíšil trvá na svém, že v noci se ulicí Dlouhou nepohybují žádné hlídky a to je třeba 
změnit, nebo alespoň vyzkoušet nasadit 4 – 5 hlídek. 

Pan Skála upozornil, že závažným problémem je přeplněnost klubů, někdy až 
několikanásobně. 

Paní Ghutová poznamenala, že zrovna klub James Dean je dle jejích zkušeností nejhlučnější a 
ke zhoršení situace v lokalitě došlo ihned po jeho otevření. 

http://www.sohoprague.com/


Pan Ge upozornil, že pan Pospíšil je na jednání přítomen za SOHO a ne za klub James Dean a 
je zde přítomen proto, aby vyslechl podněty. 

Pan Mánek znovu zavedl řeč na kolaudovaný stav provozovny a především na dodržování 
počtu osob v podniku. To s sebou přináší i problémy s nedostatečnou kapacitou hygienických 
zařízení i nedostatečným výkonem klimatizace pro přeplněný prostor. Jsou překračovány 
hygienické normy pro reprodukovanou hudbu. Požaduje znovuzavedení „malých techničáků" 
provozoven. Požádal pana Pospíšila, aby s tímto návrhem seznámil ostatní členy SOHO, 
jelikož uveřejnění těchto informací na viditelném místě je zcela dobrovolné. 

Paní Klasnová projevila skeptismus směrem aktivitám SOHO, neboť se SOHO jednala již před 
6 lety, k žádnému zlepšení nedošlo a situace se spíše zhoršila. 

Pan Nazarský řekl, že jeho osobně se přístup ze strany SOHO dotkl, neboť se domnívá, že 
memorandum vznikne z jednání více stran a že SOHO žádná jednání směrem k radnici nikdy 
nevyvolalo a jednání SOHO v něm vyvolává pocit, že jde o jednostrannou manipulaci 
veřejným míněním. On osobně by se zasazoval o to, aby vyhláška byla ještě tvrdší a bez 
výjimek. Slušný podnikatel se chová k místu s citem a na ostatní platí pouze represe. 

Pan Krištof řekl, je možné provozovnu okamžitě uzavřít při překročení kapacity z důvodu 
překročení protipožární ochrany – nedostatečná kapacita únikových východů. 

Pan Skála navrhl, že jedním z řešení je i umístění turniketů, kdy by byl jasně vidět počet 
přítomných osob v podniku. 

Paní Seelich vznesla dotaz, co mohou kluby dělat, aby se vymezovaly proti určité klientele. 

Pan Pospíšil znovu sdělil, že podniky nemají zájem o zákazníky z pub crawlu a profilují se na 
sociálních sítích. Podnapilé osoby ochranka do klubů nepouští a jedním z problémů je, že lidé 
si nakoupí levný alkohol v přilehlých ulicích a přesto, že je to zakázáno, pijí na ulici se všemi 
doprovodnými problematickými jevy. 

Pan Nazarský projevil silnou nespokojenost z přístupu pana Pospíšila, který, dle něj, nebere 
příliš vážně, nezapisuje si navrhované podněty. Dále poznamenal, že Dlouhá je kluby 
předimenzována a MČ bude pečlivě kontrolovat každé další kolaudační řízení u nebytových 
prostor. 

Do jednání vstoupil další zástupce SOHO pan Chvojka, který shrnul některé poznatky SOHO 

 
- nespokojenost s MP 
- obavy, že se při nočním uzavření Dlouhé a přilehlé oblasti se z ulice stane veljá „street 
party" a problém se přesune jen do jiné přilehlé oblasti 
Dále sdělil, že SOHO má eminentní zájem o spolupráci s MČ i občany a řešit problémy 
společně. 



Paní Klasnová požádala o předložení aktuálního znění memoranda a také seznam členů, aby 
komise věděla, s kým vlastně jedná. Je potřeba hledat systémové řešení a průběžně 
vyhodnocovat, zda dochází ke zlepšení a které kroky tomu dopomáhají nejvíce. 

Pan Krištof sdělil, že večerky již řeší i v Komisi obchodu a služeb. 

Pan Bureš tento bod shrnul tak, že dnes se sdružení představilo a je třeba určit přesné body a 
cíle a udělit si úkoly. 

Pan Ge řekl, že komise návrh vyhlášky nepodpořila, téma je ovšem velmi palčivé a vzbuzuje 
emoce na obou stranách. Radnice nechce omezovat podnikání, ale prioritou je pro ní 
spokojenost občanů Proto musí dojít k výraznému zklidnění oblasti a eliminaci negativních 
jevů. 

Pan Chvojka řekl, že SOHO má velký zájem o spolupráci a připraví návrhy, jak situaci zlepšit. 
Na příští jednání přijdou zástupci s návrhy řešení. 

Pan Nazarský debatu ukončil konstatováním, že by bylo dobré změnit PR Prahy ve světě, že 
to není město především alkoholové turistiky. 

Pan Ge poděkoval za zahájení komunikace  zástupcům SOH a je pozval ke konstruktivní 

debatě, která povede k řešení situace na jednání dne 13.5.2019, poděkoval i dalším hostům a 

členům za účast a v 18:20 jednání ukončil. 


