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PRAHA Českou republiku sužuje
sucho. Dalo by se tedy předpoklá-
dat, že tuzemské úřady podnik-
nou všechny možné kroky, které
pomohou řešit alarmující nedosta-
tek vody. V kauze, kterou LN sle-
dují již přes osm měsíců, však in-
stituce činí spíše opak. V hlavním
městě se na Smíchově nachází
cenný podzemní vodní zdroj, kte-
rý může v případě nouze napojit
až 600 tisíc obyvatel. Kvůli
masivní developerské výstavbě
se však vodní dílo může ocitnout
v ohrožení. Úřady, které k tomu
svým postupem mohou nahrát,
jsou ministerstvo pro místní roz-
voj a pražský magistrát.
LN zjistily, že klíčové jednání

má nastat v pondělí. Radním hlav-
ního města přistane na stole mate-
riál, jenž navrhuje zrušení staveb-
ní uzávěry v části pražského Smí-
chova. Povolení výstavby se týká
klíčových pozemků neprůhledné
developerské firmy CWI Smí-
chov, která tam chce postavit obří
komplex bytů a kanceláří. Zatím
tomu brání stavební uzávěra, kte-
rá chrání, mimo jiné, podzemní
vodní stavbu, již tvoří důmyslný
systém trubek, štol, šachet a přiva-
děčů, díky nimž lze vodu jímat na
povrch a lehce ji upravit na pit-
nou.

Experti pražského dopravního
podniku, který systém vybudoval
v 80. letech při stavbě metra, mají
obavu, že výstavba na pozem-
cích, pod nimiž vodní dílo leží,
cenný poklad poškodí. Zástupci
firmy CWI to odmítají. Vedení
metropole každopádně jednalo
o sestavení znaleckého týmu, kte-
rý by situaci posoudil a jasně sta-
novil, co vše je v lokalitě možné
postavit či nepostavit. Předpoklá-
dalo se, že jasno by mohlo být ně-
kdy na podzim. Jenže namísto
uvážlivého rozhodnutí podložené-
ho dostatkem znaleckých vyjádře-
ní se pražští politici dostali pod
tlak a o případu mají rozhodovat
již v pondělí.

Podle zjištění LN je k tomu při-
mělo ministerstvo pro místní roz-
voj, které 11. července nařídilo
do 30 dnů v kauze rozhodnout.
Učinilo tak na základě žádosti de-
velopera CWI Smíchov, jenž si
stěžoval na nečinnost vedení
magistrátu. „Není možné, aby roz-
hodovací orgán rezignoval na do-
držování stanovených lhůt pro vy-
dání takového rozhodnutí (týkají-
cí se povolení či odmítnutí zruše-
ní stavební uzávěry ve smíchov-
ské lokalitě – pozn. red.),“ napsa-
lo ministerstvo pražským radním.
Úřad však zároveň doplnil, že po-
litici mají možnost, jak získat
více času – a to přerušit jednání
o zrušení stavební uzávěry. „V ta-
kovém případě lhůty pro vydání
rozhodnutí po dobu přerušení říze-
ní neběží,“ informoval radu.

Bídné materiály
LN mají dokumenty, o nichž má
v pondělí rada hlasovat, k dispozi-
ci. Přední český znalec na vodo-
hospodářské stavbyMartin Jakou-
bek, který na rizika záměru CWI
Smíchov upozorňuje od počátku
případu, materiály podrobil analý-

ze a dospěl k závěru, že v něm sta-
novené podmínky pro ochranu
vodního díla jsou nedostatečné.
„Po prostudování daného návr-

hu na povolení výjimky ze staveb-
ní uzávěry upozorňuji na vady
a mimořádně závažné technické
nedostatky v návrhu a odůvodně-
ní, které neposkytují radě města
dostatečné a úplné informace pro
bezvadné rozhodnutí ve věci,“
řekl LN Jakoubek. V Česku není
mnoho lidí, kteří by smíchovské
vodní dílo znali tak jako on. Situa-
ci kolem daného zdroje monitoru-
je již patnáct let.
Navržená ochrana je podle znal-

ce nedostatečná. „V materiálu
pro radu chybí jakákoliv podmín-
ka o respektování a dodržení
ochranného pásma vodního díla
(tedy štol plnících funkci gravitač-
ního přivaděče a podzemního vo-
dojemu). Stávající územní plán
po zrušení stavební uzávěry
umožní zástavbu jak nad navrho-
vaným ochranným pásmem vod-
ního zdroje, tak i nad samotným
vodním dílem. Zrušení uzávěry
s takto nedostatečnými a vágními
podmínkami by mohlo mít fatální

dopady na provoz a existenci vod-
ního díla,“ varuje Jakoubek.
Pražská koalice primátora

Zdeňka Hřiba (Piráti) si vytkla za
cíl transparentnost a protikorupč-
ní étos. V příběhu kolem smíchov-
ské vody se tak ale nechová. Pri-
mátor sice v lednu slíbil, že do-
hlédne na to, aby vodní dílo neby-
lo případnou výstavbou poškoze-
no, od té doby se ale odpovědím
na dotazy týkající se kauzy vyhý-
bá. Stejně tak první náměstek
Petr Hlaváček (Spojené síly pro

Prahu), který má návrh na výjim-
ku ze stavební uzávěry radním
předložit. Je pozoruhodné, že
rada si dosud ani nezjistila (nebo
to odmítá sdělit veřejnosti), kdo
je koncovým vlastníkem firmy
CWI Smíchov, se kterou již něko-
lik měsíců vyjednává dohodu
o zrušení stavební uzávěry. Letar-
gický je i mluvčí magistrátu Vít
Hofman, který dlouhodobě nedo-
káže poskytnout odpovědi na do-
tazy týkající se této kauzy.
LN začaly rozkrývat případ na

začátku loňského prosince. Kau-
zuměla na krku již předchozí gar-
nitura primátorky Adriany Krná-
čové (ANO). Nebýt loni v září ně-
kolika odvážných politiků v pri-
mátorčině koalici, developer
CWI Smíchov už mohl na svých
pozemcích jezdit se stavební tech-
nikou. Loni v září dostali radní ná-
vrh na udělení výjimky z uzávěry
na stůl, o dva hlasy však neprošel.
Zejména díky tehdejším členkám
rady Petře Kolínské (Strana zele-
ných) a Janě Plamínkové
(STAN). Že rada o návrhu tehdy
hlasovala, je zvláštní, protože po-
litici v tu dobu nemohli znát odpo-
vědi na klíčové otázky kolem smí-
chovské výstavby. „Je to pozoru-
hodné, my k tomu přistoupíme
mnohem odpovědněji,“ sliboval
v lednu primátor Hřib.

Chraňme si vodu
Pozemky s vodním zdrojem se na-
cházejí na území městské části
Praha 5. Její místostarosta Martin
Slabý (ANO) projekt CWI Smí-
chov na základě obavy, aby při
výstavbě komplexu nedošlo k po-

škození podzemního bohatství,
od začátku kritizuje. Zástupci
CWI Smíchov však zdůrazňují,
že jejich řešení potenciální vodní
zdroj neohrozí. O vodní dílo
v podzemí pražského Smíchova
vedou spor s Dopravním podni-
kem hlavního města Prahy.
Místostarosta Slabý je z přístu-

pu vedení pražské radnice naštva-
ný. „Je kouzelné, že ministerstvo
pro místní rozvoj podle správního
řádu říká, že rada hlavního města
musí do 30 dní vydat jakékoliv
rozhodnutí, ať kladné, či záporné.
Vmateriálech rady je však již při-
pravené souhlasné stanovisko.
Jsem docela smutný z vývoje kau-
zy CWI a záložního zdroje vody
na Smíchově,“ řekl LN.
Pokud by rada za současných

podmínek výstavbu developerovi
povolila, šlo by podle něho o fatál-
ní selhání. „Všichni mají plná
ústa ekologie a najednou jsou
ochotni prostě jen tak mávnutím
ruky povolit něco, co způsobí ne-
návratnou škodu v oblasti ekolo-
gie – navíc u strategické komodi-
ty, kterou voda bezesporu je,“ kri-
tizuje. Vodu jako takovou je po-
dle něho třeba přísně chránit. „Zá-
chrana tohoto zdroje před bezo-
hledným developerem je priori-
tou radnice Prahy 5,“ zdůraznil.
CWI Smíchov je přesvědčena,

že pražští radní při rozhodování
o sejmutí stavební uzávěry neko-
nali ve lhůtách stanovených správ-
ním řádem. Proto se obrátila na
ministerstvo. S představiteli met-
ropole i dopravního podniku se
chce podle svého vyjádření do-
hodnout.

Předplatné na 1 rok objednávejte na 225 555 533 nebo nawww.lidovenoviny.cz/12za9.
Nabídka platí pro celotýdenní předplatné na 1 rok při objednání do 31. 8. 2019.
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PRAHA Ve věku 90 let zemřel au-
tor vystřihovánek z časopisu
ABC Richard Vyškovský, který
svými díly bavil generace dětí
a pravděpodobně i dospělých.
Jméno architekta Vyškovského je
zřejmě známé hlavně v modelář-
ských kruzích, ovšem jeho mode-
ly – třeba kosmická loď Galaxia
podle stejnojmenného komiksu
ABC nebo funkční fotoaparát Dir-
kon – zdobily a zdobí pokojemno-
ha dětí od konce 60. let až do sou-
časnosti.
Vyškovský vystudoval archi-

tekturu a později pracoval ve Stát-
ním ústavu pro rekonstrukci pa-
mátkových měst a objektů. Vztah
k památkám se odrážel i v jeho
díle, kdy řada modelů zobrazova-
la lidové stavby, zámky a hrady
nebo historické domy. Škála mo-
delů, jež dokázal vytvořit, však
byla mnohem širší. Prvním z nich
byl v roce 1968 model historické-
ho automobilu, který vznikl díky
sázce.
Vyškovský se tehdy s kolegy

z práce vsadil, že dokáže vytvořit
jen z papíru model po vzoru teh-
dy nedostatkových autíček, tak-
zvaných angličáků, značky
Matchbox. Fotografie zmíněného
modelu Vyškovského a jeho kole-
gy Pavla Blechy se dostaly do no-
vin, kde si jich všiml tehdejší šéf-
redaktor ABC Vlastislav Toman.
„Jako šéfredaktor jsem dostával
na stůl denní noviny. A já jsem

v těch novinách jednou našel re-
portáž o dvou pánech z jakéhosi
ústavu pro rekonstrukci památko-
vých objektů, kteří staví modely
autíček. To mě hned praštilo do
očí, tak jsem vzal telefon a začal
jsem zjišťovat, jak je kontakto-
vat,“ řekl již dříve Toman Bles-
ku. Vyškovského ručně kreslené
modely pak v ABC vycházely po

desítky let a od roku 1997 také
v nakladatelství ERKOtyp, jehož
spolumajitelem a jednatelem je
Vyškovského syn Richard.
Mezi modely, které Vyškovský

za půl století vytvořil, jsou památ-
ky, auta, lodě, letadla, pohyblivé
stroje, figurky i panoramata. Sou-
bory jeho děl byly vydány i kniž-
ně. čtk

Architekt Richard Vyškovský, autor mnoha slepovacích modelů v časopise ABC,
tento týden v devadesáti letech zemřel FOTO MAFRA – DAN MATERNA

smíchovské
nádraží

Podzemní vodní dílo

Pod pozemky se nachází
rozsáhlé vodní dílo,

sloužící k jímání vody, její
akumulaci a zásobování někte-

rých stanic metra na lince B. Vodu
lze upravit na pitnou. V případě

nouze může zásobovat po dobu deseti
dnů 600 tisíc obyvatel. Vzhledem

k bezpečnostnímu významu jde
o utajené dílo, které není ani

zakresleno v katastru. Vzniklo
v 80. letech při výstavběmetra B.

Pozemky vlastněné developerskou společností
CWI Smíchov se nacházejí na pražském
Smíchově poblíž nádraží a ostrova
Císařská louka. Na místě
má vzniknout vícefunkční
centrum. Projekt má být
součástí revitalizace
a rozšíření
Nádražní ulice.
K dispozici
má být
451 bytů
a k tomu 23 230 m2

pro kanceláře.

ostrov Císařská louka
Strakonická ulice
Nádražní ulice
nádraží Praha-Smíchov
/ stanice metra B
pozemek, na němž má vyrůst
multifunkční centrum, pod ním
se skrývá podzemní vodní dílo
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Praha bude rozhodovat o zdroji vody
Plánovaná výstavba na Smíchově ohrožuje podle kritiků strategické vodní dílo z 80. let. Developer obavy odmítá

Svými modely bavil generace


