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PRAHA Když se v 80. letech budo-
valo pražské metro a hloubila
jeho linka B, dělníci a pĄektanti
narazili na poklad. Na levém b e-
hu Vltavy nedďeko smíchovské-
ho pivovaru objevili hluboko pod
zeĺnl v y datn zdroj vody.

Z6hy si uvědomili, jaky vl,-
znam v sobě toto ložisko skľ vá.
V hloubce až 120 metr proto vy-
tvofili drimysln; a impozaĺitní
systém p ivaděčli, potrubí, ša-
chet' sĘrdní a vľt , díky kteľ m

o

lze vodu čerpat aŽ na zemsĘ po-
vrch. V rámci bezpečnosti hlavní-
ho města zristď projekt v utajení
a vodní dílo nebylo zaneseno ani
do katastľu.

Až donedávna o zdľoji vědělo
jen pár zasvěcen1ch. Teď se ďe
tato podzemní voda stala p edmě-
tem miliardového sváru. Vodní
dílo totiž leží pod pozemky, které
pat í developerské společnosti
CWI Smíchov. A firma na nich
chce postavit rozsáhlé vícefunkč-
ní centrum, skládající se z byt
a kancelá í.

Nicméně na pozemcích se kvri-
li skĺytému vodnímu pokladu
nedá stavět, neboťje na nich tak-
zvaná stavební uz6ivéĺa. Develo-
per fudíž usilĽje o její zrušení'

Bezpečnostní pľoblém
Vedení pražské radnice v ziĺfi ten-
to návrh smetlo ze stolu. Politici
měli k dispozici posudky a anal -

zy' podle nichž by v stavba q1oh-
la podzemní vrty ohĺozit.

V době sucha by mohlo jít
o bezpečností problém, neboť ex-
peľti spočítali, že zdroj by byl
schopen zásobovat pitnou vodou
minimálně po deset dnrj až 600 ti-
síc ob vatel hlavního města'

Zástupci dęvelopera, spoloč-
nosti CWI SmÍchov, se dušují, že
jejich projekt nemriže vrty poško-
dit ani ohrozit.

'Firma sę proto nevzdává a po
nedávn ch volbách podle zjištění
LN znovu usiluje o zrušení uzávě-

ry. Návrh projedná nová rada hlav-
ního města, pođ vedením piĺátské-'
ho primátora Zdefüa ll iba.

Kolem p ípadu se navíc vede
právní bitva o to, komu vodní bo-
hatsťví v podzemí vlastně patí.

K tomu není jasné,,kdo všech-
no za zájemcem o citlivou v1 stav-
bu stdí _ 45 procent akcií CWI
Smíchov vlastní nepr hledná lon-
dynská společnost City West In-
vestors Ltd. Paľtneľem projekt
developera je podle informací LN
b val śét ĆEzMartin Roman.
Pokračovánĺ na stľaně B
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Ameľika smutní
za zilsnutého gushe

Ve washingtonské Národní katedrále
se dnes uskuteČní státní poh eb
prezidenta George Bushe staršího.
usAjeho památku uctí státnĺm
5mutkem. Včera se zesnulému
p edch dci poklonil Donald Trump
s manŽelkou' strana7
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Řešíme závět, aIe
notá nevĺjak
Jaké problémy by v praxi odstranila
novela' jež by umožnila manželství
pro všechny bez rozdílu pohlaví?' 'stranas
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Firma s nepľ hledn m vlastníkem Ghystd nad cenn mi zásobami miliarđov pľoiekt, městq ie proti
oľoŘr.l xourľĺx

Platy dál ľostou. JiŽľok
fv

o vrce neŻ osm pľocent
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Chemie namí ená
proti nám
Někter mi nemocemi nynĺ trpí
lidstvo častěji. zdá se, že k tomu
p ispívají i cheľnické látky' kter ch
máme v okolí stále víc a jež mění
náš organismus. strana 1ł. VOJTECH WOIF

lnłĺl Pľacující Češi se mají čím
dál lépe. Pruměrná mzda ve t ę-
tím čwrtletí povyskočila meziroč-
ně o 8'5 procenta na 31 516 ko-
run. Podobně vysok m tęmpem)
p itom roste již cel rok.

I když na pruměrnou hodnofu
většina lidí nedosáhne, dobrou
zpľávou pro ně m že b t' že se na
ty lépe vydělávající dotahují' Ješ-
tě rychleji - o necel ch deset pro-

cent - totiž stoupá takzvan1 me-
dián. Jde o p íjem' kter pobírá
člověk p esně uprost ed ady, do
níž by se srovnaly mzdy a platy
od nejniŽších po nejvyšší. Píčin
je víceľo.

''Rychlejší rrist mediánové než
pruměrné mzdy je částečně v -
slędkem' zvyšovrání minimrilní
mzdy. Zźtove naznačuje, že
v ekonomice je největší poptávka
po méně kvďifikovan ch pracov-
nících," íká Pavel'Sobíšek, hlav-
ní ekonom UniCredit Bank.

Nejvíce podle včera zve ejně-
n ch čísel pobírají lidé v Prazc,
kde pruměrná mzda vzrostla na
39 298. korun. Čty icetitisícovou
hĺanici by hlavní město mohlo

Dohnat
a p edehnat

pĺrR xlugtnsxÝ

31 516
T 7 lo skémrocęstatistici
I I rurnu^enali rekordní
Y spot ebu drubeŽího

masa, Rostlinn ch ruÉu a olejri
jsme pak zkonzumovali nejvíce
od roku 1948. Podobn chzpráv
hlrĺĺp n ilrĺ'lrląŕ ctpinX iąL^ łX^}'
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Dokončení ze strany 1

Nad v stavbou komplexu na smí-
chovsk ch pozemcichse ri edníci
a politici schĹzeji se zástupci in-
vestora od rol(u Ż0l'7 . Z intemich
materiál , lĺeré mají LN k đispo-
zici ajeź popisují pruběh schrizí,
vypl vá, že vy ešit se nyní musí
několik problematicĘch bod .

le to nďe. - ľe, nďet
Pľvní nejasností je, komu pod-
zemni zaÍizení pat í. Vodní dílo
si nárokuje jak investor, tak praž-
sk dopravní pod'ił.Jeho editel
Maĺtin Gillar na konci letošního
dubna tehdej šího náměstka primá-
tora pro dopravu Petra Dolínka
(Čssn) informoval, že největší
městski firma v republice povaŽu-
je stavbu za svou. Jednak kvrili
tomu, že ji v 80' letech vybudo_
val, a pak také na základě toho, že
systém zásobuje vodou 1echnické
centrum metra na lince B.

,popravní podnik nikdy nep e-
vedl své vlastnické právo k vodní-
mu dílu na jinou osobu a k jeho
zę\zeĺi nemohlo dojít," napsď
Gillar v dopise, kteľ mají LN
kdispozici.

Investorje naopak p esvědče-
n , že součástí pozemkri, které na_

koupil v roce 2015 od firmY IDS
Praha, byly i jímací vrty a p iva-
děč. ,Jsme p esvědčeni o tom, že
CWI Smíchov se nabytím pozem-
ku stala i vlastníkem na nich a pod
nimi umístěn ch vodních děl' ne-
boť jejich prokázan m dosavad-
ním vlastníkem byl p edchozí
vlastník pozemkri (IDS Praha _
pozn. red.). Tuto skutečnost do-
kládají i všecbny relevanhí doku-
'menty," napsď LN advokát Josef
B ezina, kteľ đeve_lopera právně
zastupuje.

Není tak vyloučeno, že p ípad
se dostang až k soudu.

lak ochránlt vodnI poklad
D'nrháotázka se t kátoho' jak m
zprisobem vodní zdroj ochĺánit,
respektive jak pfisně nastavit
ochranné pásmo, tak aby nedošlo
k poškození vodního pokladu.

Developer srĺm pfinesl hydroge-
ologické stanovisko od společnos-
ti Ekosystem, kteľá ridajně navrh-
la vytvo ení ochranného pásma
pľvního a druhého sfupně.

,,Náš návrh stavby je zcela
v souladu s podmínkami ochľan_
n1 ch pásem a jeho realizace ne-
mťrŽe ohrozit tento vodní zdroj,"
uvedlB ezina. Doplnil, teĺavĺžę-
n1 systém ochrany počítá s ,'v1 -
hledovou možností nouzov ho zá-
sobovaní obyvatelstva"

Magistrát a vedení dopravního
podniku má však k dispozici ex-
pertízu od p ednilro českého znď-
ce v oboľu vodohospodá skych
staveb Maľtina Jakoubka' kter
děveloperem navržen; systém
ochrany vodního zdľoje považuje
za nedostatečn .

,,Tento návrh počítá se stávajĹ
cím využíváním podzemní vody

Nad skľyt' m vodním dílem má vzniknout
vĺcefunŕční centľum
l Pozemky vlastněné developerskou
společností CWl 5michov se nacházejí
'na präžském smíchově; poblíŽ nádraží
a ostrova Císa ská louka.

r Projekt má b t součástí revi-

talizace a rozší ení ľtádnžní
ulice.

r Pod pozemky 5e nachází roz'
sáhlé vodnĺ dílo, které slouŽí
k jímání vody' její akumulaci
a zásobování pro některé
stanice metra na lince B.

l Vedle soustaw jímacĺch
vrt advouštol je p lvaděč
o délce l,2 kilometru, kter
gravitačně odvádí vodu do
metra. P ivaděč plní funkci
vodojemu. čeľpaci šachta se
nachází v'hloubce 88 metrrj.

r Na místě má vzniknout několik
budov. K dispozici má b t 451 byt
a k tomu 23 23o m'zpro kamelá e.

i Vodu lze upravit na jJitnou.vp ípaděnouze
by mohla zásobovat minimálně po dobu deseti
dn 00 tisíc obyvatel.

r vzhledęm k bezpečnostnímu v'Ęnamu
jde o utajené vodní dílo' které není
ani zakreslené v katastru. Vzniklo
v 80. letech p i v'ŕstavbě metra g.
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musí z stat minimálně do té
doby, než se poda í 'stanovit

ochranné pásmo zdroje a vyjasnit
majetkové poměry," eklaLN za-
stupitelka a místop edsedkyně
pražské or ganizace STAN.

Developer však zbraně nesklá-
dá. odejmutí uzźnéry na jeho po-
zemcích podle mluvčíhg magis-
trátu pfistane na stole novépolitic-
ké ľeprezentaci pod vedením pri-
mátora Zde ka tl iba' (Piráti)'

,Jsme p esvědčeni, že pro exis-
tenci stavební uzávéry neexistuje
Žádn legitimní věcny d vod'
Společnost CWI splnila veškeré
podmínky pro udělení v jimky
stejně jako ostatní developefi
v dané lokďitě," uvedl zástupce
CWI Smíchov.

Nov tiskbuderaděp edkládat
první nríměstek primátora Petr
Hlaváček (Spojené síly pro Pra-
hu). Teľmín však uvést nechtěl.

,,Nikdy nep edkládám nic, co
bych si dostatečně nenasfudoval
aĺeztotoźĺĺ| se s tím," ekl LN.

Podle Martina Slabého (ĄNo)'
místostarosty Prahy 5' kde se po-
zemky avodní dílo nacházejí' by
měla návrh smést ze stolu.i nová
radnice.

,,Určitě by neměla b t udělena
v jimka, už jen proto, že se pro-
jekt CWI pfimo dot ká podzem-
ních vrt a ohrožuje podzemní ko-
lektor podzeĺnní vody. Souhlasím
s rozhodnutím minulé ĺady, pľoto-
žę i rada městské části Pľaha 5 pi-
jala usnesení, ve kteĺém nesoub]a- '

sí s projektem CWI," sdělil LN
Slab .

Dodal, že smíchovsĘ, vodní
' zdroj je p-ro metropoli v znamn :

,ľodíváme-li se, jak ub vá voda
z p írody, je nutné každ takov '
to zdroj chľánit."

V zádech b val šéf čEz
Z obchodnÍro rejsťíku není jas-
né, komu všemu fiľma CwI smí-
chov pat í. Polovinu akcií vlastní
pražská spolďnost Galleta právní-
ka B eziny, jenž za developera vy-
stupuje. Pět procent drží podnika-
tel Karel Kopp a zbyl pětačĘi-
cetiprocenfuí balík vlasurí nepru-
hledná lond nská firma City

. West Investors Ltd.
LN zjistily' že minimálně na

rirovni spolupráce je s CWI Smí-
chov spojenyb val editel ČEZ
MaÍtin Roman, ktery nyní žije
v Lond ně a studuje na Cambrid-
gi. Developer Nrdi' źę ovládající
osobou firrny je hěkdo jin .

,Majoritním vlastníkem CWI
Smíchov a celé skupiny CWI je
Radek Menšík. Pan Roman je
dlouhodob mpartneremnaněko-
lika realitrích projektech skupiny
CWI, avšak v současnosti se na
projektu CWI Smíchov nepodí-
lí,1' odpověděl právník B ezina na
dotazy, 'jakou roli ve smíchov-
ském pĄektu Roman hraje či ko-
lik procent v CWI Smíchov byva-
l śétČEzvlastní. Vlivn podni-
katel a manažer na dotazy LN do
uzávěrĘ neodpověděl.
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pouze pro technické čely tech-
nického ceĺtra (kde se nachdzí
pravna vody - pozn. red'.) i do

budo.ucna. Z tohoto pohledu tedY
neplní poŽadavek na zabezpečení
ochĺany zdroje s potenciálně šiĺo_
k1 m budoucím vodohospodá -
sk m využitím tohoto vodního
díla," uveđl Jakoubek ve stanovis-
ku z listopadu 2011, které maji
LN k dispozici.

Zĺalec doporučil provést vy-
stavbu projektu na citliv ch Po-
zemcích jen v omézeném rozsa-

hu, aby neporušila vod1tí dílo pod
zemí. ,,Pípađn náwh stavby je
s ohledem na st et s vodním dí-
lem nezbytné posoudit v procesu
EIA (vyhodnocení vliv na život-
ní prost edí - pozn. red..)," ĺapsal
v zź.ľéĺu svého posudku.

Když se navíc v polovině lo -
ského prosince sešla na radnipi
pracovní skupina li edníkri a ex-
pertri zab vajícíďr se projektem
CWI Smíchov, citovan znalec
navrhl, aby systém ochĺannych
pásem vyhotovila odborně zpriso-

bilá osoba rĺazadźni dopravního
podniku.

,,Nemělo by to b t ponechĺĺno
na developerovi, kteľ prosazuje
své zájmy. ochĺanná pásma by
měla b t vyhlášena opat ením
obecné povahy,"' uveď Jakoubek
ĺazáznamll, ktery mají LN k dis-
pozici, v polovině prosince 2017.

Další pokus o Y |imku
Developer nemriže na pozemcích
stavět kv li uzávéÍe. Investor po-
žádď o její odejmutí, rada hlavní_

NeutěšenÝ stav pozenku
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ho města pod vedením byvalé pri-
mátorky Adriany Krnáčové
(ANo) ďe návrh letos v zá í těs'
n1im poměrem hlasri neschvá]ila.
Proti byla zejméĺa tehdejší radní
Jana Plamínková (STAN)' která
si do zápisu v ślovně hechala
uvést, že s udělením v jimky ne-
souhlasí.

,,Podle mě je krajně nešťastné,
že se tento zdroj ocitl pod soukro-
m1 mpozemkem, aurčitěby stálo
za to zjistit,jak k tomu vribec
mohlo dojít. Stavební uzźnéra

Ministľ chce oďlehčit souď m. obce ZuiÍ
zv šení hranice pro tresdn čin z pěti na deset tisíc korun by justice uvítala. Starostové se bojí nár stu krimi ality i p estupkov ch ízení

ĺoľÁš ToľÁilEK

PRAHA Ministľ spravedlnosti Jan
Kněžínek p išel s nápadem, jak
ulehčit p etížen m soudrim. Po
16 letęch hodlá zvednout spodní
hĺanici pro trestn čin z pěti tisíc
na dvojnásobek. Krádež do deseti
tisíc by tak byla pouze p estup-
kem. Justice jeho nápad vítiĺ, pro-
ti jsou ďe obce, pro něž to bude

dle jeho plánu měl snížit počet
lidí, kte í končí ve vézeni.

Jak ale ministr p edem odhadl,
obcím se jeho zrĺměr'skutečně p í-
liš nelíbí. Své námitky LN sdělil
p edseda Svazu místních samo-
správ Stanislav Polčák' ktery
o chystaném zv1 šení hranice
s Kněžínkemhovofil v záfi.'
, ,,Je to takov vánoční drĺrek

łi:-1^'3il?;.s^{"ľ^1ľ:ľ*::3

tit, aby na ziíkladě změny došlo
k situaci, kdy drobná majetková
trestná činnost nebude v budouc-
nrr trestáĺla," uvedl jeho v .konn
editel Pavel Drahozvď.
LN s dotazem na zvyšení hrani-

ce oslovily i několik b vď ch mi-
nistrri spravedlnosti. Šéfka u adu z
let20l3 a 2014 Marie Benešová se
postavila za Polčáka a další kritĹ
ky.,J.{esouhlasím. Jd.e o snahu, jak

v zásadě souhlasí. ,$ranice trest-
n1 ch činri se již několik let nemě-
nily. Vzhledem k ekonomickému
v voji a dalším okolnostem je
vždycky driležité hĺanice zved-
nout," íká. Zároveíl ale varuje
p ed možnymi neŽádoucími ná-
sledky" obává se, aly posu'nutí fi-
nanční hladiny nemotivovďo' zlo:
děje k odv.ážnějším ,,kouskťrm".
,J.{a druhou sEanu je po eba, aby
cąmn miniqleĺsfwo, analvzovalo_

levnější. Takže i dopad na ve ej- kdy'se z p estupku stává trestn

né rożpočty by měl b t pozitiv- čin, posunout na deset tisíc.
ĺ,';i&l ríexíek v Českě televi- S iĺmtopostupem souhla5í i Čes-

zi,'kde svuj nápad p edstavil. ká advokátní komoĺa_ ,Je z}9jylé,
Návrh miniśtra, ttery ve vládě že fixně'stanovené ěástky budou

sedí jako nestranick1 nominant časempodléhat inflaci arostoucĹ
ANo, se líbí Unii státních zástup: ĺIlll blahobytu společnosti. V tom-

c , ,,Plánovaní zméĺa by justici to směru se proto m žeme domní-

v razně odlehčila hlavně u nejmé- vat, že částka 5000 korun již nere-
ié zárvažnycn p ečinri, jako jsou prezentuje stejnou míruĺebezpeč-
drgbné wádeĺp 1p99Yo;dy"' 9q ry$Js" Y Y9.2@:kdł ľ.Tľ


