
Milionové studie jsou veřejnosti nepřístupné
Přestože jsou štědře placeny z kapes daňových poplatníků, nikdo se k nim bez souhlasu zpracovatele nedostane. Chrání je autorský zákon
Dokončení ze strany 1

Systém nastavený minulými
politickými reprezentacemi
pražského magistrátu dopo-
sud znemožňuje zveřejňovat
některé konkrétní studie.
Například ty, které se týkají
chystaných veledůležitých
dopravních staveb Blanky 2
a Radlické radiály.

Ani samotní zastupitelé
hlavního města, natož někdo
„z venku“ se k nim nedosta-
ne. Přestože zpracování do-
kumentů štědře zaplatili da-
ňoví poplatníci. Jsou totiž
chráněny autorským záko-
nem a magistrát je bez sou-
hlasu zpracovatele nemůže
zveřejňovat.

Zmíněnou praxi momen-
tálně kritizuje zastupitelský
klub pirátů a také občanská
iniciativa Auto*Mat zabýva-
jící se dlouhodobě pražskou
dopravou. Vzkaz je jedno-
značný – takový stav je neu-
držitelný.

Praha podle pirátů i do-
pravních expertů z iniciativy
musí pro příště přehodnotit
přístup a zajistit si dostateč-

ný rozsah výkonu majetko-
vých autorských práv. Jinak
se prý bude nadále zbytečně
utajovat, či dokonce zadávat
zakázky za miliony korun na
zpracování studií bez otevře-
né soutěže.

Kritici připomněli případ
z počátku „Bémovské éry“,
tedy z roku 2003, který doléhá
na práci dnešního vedení me-
tropole dodnes. V onom roce
2003 si magistrát u jistého
soukromého sdružení pro-
jektantů objednal dokumen-
taci k územnímu rozhodnutí
pro Radlickou radiálu.

„Nyní je však potřeba do
této dokumentace zapracovat
připomínky občanských
spolků. Jenže to má háček.
Ona dokumentace k územní-
mu rozhodnutí je autorským
dílem a v původní smlouvě si
město nevyjednalo dostateč-
ný výkon majetkových au-
torských práv. Sdružení ar-
chitektů oznámilo, že nechce,
aby do jejího díla zasahoval
někdo jiný,“ nastínili piráti.

Co bylo dál? Stávajícímu
vedení města tak nezbylo nic
jiného, než přidělit tomuto

sdružení další zakázku za ví-
ce než sedm milionů korun
v jednacím řízení bez uveřej-
nění. To znamená bez soutě-
že.

Lidé z Auto*Matu se pro
změnu delší dobu snaží získat
studie připravované Blanky
2. I zde jim v úspěchu brání
totožný problém.

„Projekční firmy si mohou
díky nevýhodným smlouvám
určovat, komu smí město
studie ukázat a šířit. Je tak
nemožné zkontrolovat, jakou
práci tyto firmy za peníze da-
ňových poplatníků pro město
udělaly. Praha za několik de-
sítek let plánování za Blanku
2 utratila již desítky milionů
korun, nemluvě o zmařeném
času a energii městských
úředníků a plánovačů. Ti se

mohli místo nekonečných in-
terních jednání a vypracová-
vání dalších a dalších studií
věnovat třeba přípravě sku-
tečně důležitých staveb pro
MHD,“ sdělili k problematice
členové dopravní iniciativy.

Když oficiálně požádali
o přístup k dokumentaci pří-
slušný magistrátní Odbor

strategických investic, úřed-
níci byli nuceni sdělit pouze:
„Studie jsou autorským dí-
lem, a proto podle autorského
zákona šíření jejich obsahu
podléhá souhlasu zpracova-
tele, a ten ho dosud neudělil.“

Podobně se dotazovali také
piráti. Po zhruba měsíci neú-
spěšného čekání na zaslání
dokumentace k Blance 2 pak
podali oficiální stížnost

Auto*Mat šel ještě o něco

dál. „Odvolali jsme se k mi-
nisterstvu vnitra, které vrá-
tilo věc k novému projednání,
protože na magistrátu udělali
při vyřizování naší žádosti
řadu formálních i věcných
chyb. Teď na magistrátu běží
zákonná lhůta na nové po-
souzení,“ dodali lidé z inicia-
tivy. Ona lhůta má vypršet už
na konci tohoto týdne.

„Neexistuje jediný rozum-
ný důvod, proč by město ne-
mělo u studií k vlastním stav-
bám vykonávat majetková
autorská práva v takovém
rozsahu, aby je mohlo dál li-
bovolně šířit. Přece jen byly
vytvořeny z veřejných pro-
středků, tak by k nim veřej-
nost měla mít přístup. Jestli-
že si to pražští úředníci a po-
litici ve smlouvách nevyjed-
nali, je to hrubé pochybení.
Pevně doufám, že takové chy-
by se již nebudou opakovat,“
komentoval situaci pirátský
zastupitel Adam Zábranský.

Náměstek primátorky pro
dopravu Petr Dolínek (ČSSD)
rovněž praxi několikrát kri-
tizoval na jednání dopravní-
ho výboru městského zastu-

pitelstva. Jemu samotnému
prý stěžuje práci.

Jistý zřetelnější nástin
k právě zamýšlené variantě
dokončení Městského okru-
hu, čili Blanky 2 včetně ně-
kterých podrobností z doku-
mentace pak poskytl už vloni
v listopadu.

Blanka 2 má pokračovat
v ose Vltavy, podél ulice Po-
vltavská. Zde se počítá s prv-
ním tunelem. Dále bude nová
komunikace pokračovat přes
Balabenku. Další zahloubení
do země přijde za ulicí Česko-
moravskou, poté tunelem pod
Jarovem až do Malešic. Zde
zřejmě opět vystoupí na po-
vrch. Odtud má pokračovat
až na Jižní spojku, respektive
ke spojení s Štěrboholskou
radiálou.

Konečná podoba však bude
výsostně politickým rozhod-
nutím. Podle zastupitele
hlavního města za Trojkoali-
ci Ondřeje Mirovského (SZ) je
třeba věc neuspěchat a po-
čkat, až se politická situace
na magistrátu zkonsoliduje.
„Až bude jasné, kdo Prahu
vlastně vede,“ vzkázal. (jfk)

„Neexistuje jediný rozumný důvod, proč by
město nemělo u studií k vlastním stavbám
vykonávat majetková autorská práva v takovém
rozsahu, aby je mohlo dál libovolně šířit.“

Adam Zábranský (Česká pirátská strana), zastupitel hlavního města

MALÍŘI A LAKÝRNÍCI
NAVŠTÍVILI PRIMÁTORKU

CECH lakýrníků,malířů a tapetářů působí v Praze už od roku 1348. Jeho zástupci společně s před-
staviteli odborného školství včera navštívili primátorkuAdrianuKrnáčovou. Při každoročním se-
tkání semluvilo nejen o budoucím směřování tradičních řemesel.Více fotografií naleznete na
www.prazsky.denik.cz. Foto: Deník/Dimír Šťastný

Nákladové nádraží Žižkov slaví 80 let od zahájení provozu
Praha – Přesně před 80 lety,
1. března 1936, zahájilo svůj
provoz nákladové nádraží Žiž-
kov. Městu sloužilo hlavně ja-
ko zásobárna potravinami
a uhlím. Světově unikátní
stavba měla nejenom funkci
industriální, pro město před-
stavuje důležitou urbanistic-
kou linii.

Podle historika umění Ri-
charda Biegla je nákladové
nádraží splněním meziváleč-
ného snu o velkorysé archi-
tektuře. Vedle industriálního
účelu je podle něj zajímavá
hlavně svou architekturou a
řešením v prostoru. „Budova
je mimořádně zajímavá z hle-
diska urbanistického řešení.
Uzavírá bulvár, který byl vy-
tyčen už během první repub-

liky, mezi Žižkovem a právě
Nákladovým nádražím, poin-
tuje ho,“ popsal.

Právě kvůli své orientaci
v prostoru podle něj nepři-
chází v úvahu zbourání ná-
draží. „Nápady zbořit nádra-
ží, aby se protáhla ulice, byly
nesmyslné, protože nádraží
formuje Olšanskou ulici, stej-
ně jako Národní muzeum for-
muje Václavské náměstí,“ do-
dal Richard Biegel. Místo je
podle něj naopak natolik mul-
tifunkční, že může sloužit řa-
dě různých institucí, kultuře,
nebo jako nová obytná čtvrť.

Kromě hlavní budovy by se
podle něj neměl ničit ani pří-
stup železnice. „Nikdy nevíte,
kdy se může hodit. Sázka na
automobilovou dopravu

v dnešní době je chyba,“ uvedl
Biegel.

Historie nádraží sahá až na
počátek minulého století.
Podle prvních návrhů mohlo
stát na místě dnešní Vino-
hradské nemocnice. Proti to-
mu se ovšem vzedmula vlna
odporu. V roce 1922 se nako-
nec rozhodlo o olšanské pláni.
Projekt nákladového nádraží
zpracoval v roce 1927 Mi-
roslav Chlumecký. Výstavba
celého areálu vyšla na sto mi-
lionů korun.

Po ukončení provozu v roce
2002 se vedly dlouhé diskuse
o budoucnosti nádražního
areálu. O areál mají zájem de-
veloperské společnosti. V bu-
doucnu má rozhodnout archi-
tektonická soutěž. (vac, čtk)

UNIKÁTNÍ areál v sobě spojuje industriální, architektonickou a ur-
banistickou vizi. Foto: Deník/Dimír Šťastný

Historie místa
j 1927 – Miroslav Chlumecký
navrhl projekt nákladového ná-
draží
j 1928 – začíná se stavět ná-
dražní budova
j 1931 – staví se skladištní bu-
dovy a rampy
j 1933 – je zahájena stavba
správní budovy
j říjen 1935 – nádraží je slav-
nostně představeno veřejnosti
j 1. března 1936 – je zahájen
pravidelný provoz
j 1966 – areál slouží pouze jako
překladiště
j 2002 – dráhy ukončují provoz
nádraží úplně
j 2013 – hlavní budovy se stá-
vají kulturními památkami

Březen se stal měsícem čtenářů,
Městské knihovně je letos 125 let
VÁCLAVA BURDOVÁ

Praha – Hned trojité výročí
letos oslaví pražská městská
knihovna. Výročí má neje-
nom ona sama jako instituce,
ale také architekt budovy
ústřední knihovny František
Roith a její druhý ředitel Jan
Thon. Oba by letos oslavili ku-
laté narozeniny. Vedení
knihovny se proto rozhodlo
k náležité oslavě a březen pro-
hlásilo za měsíc čtenářů.

Městská knihovna si neje-
nom na březen připravila řa-
du událostí, kterými chce při-
pomenout důležité osoby této
instituce. „Nechceme letos
bujaře oslavovat, ale hlavně
připomenout ty, na kterých
naše knihovna stojí přede-
vším. Staré knihovnické pra-
vidlo říká, že knihovna je ta-
ková, jací jsou její knihovníci
a knihovnice. A právě díky je-
jich nezaměnitelným osob-
nostem může knihovna sehrát
důležitou roli v lidském živo-
tě,“ vysvětlila mluvčí městské
knihovny Lenka Hanzlíková.
Za tímto účelem knihovna na
svém webu zřídila záložku s
názvem superknihovníci, kde
se zájemci mohou dozvídat in-
formace
o významných lidech této pro-
fese.

Jednou z hlavních událostí,
která se letos v rámci oslav
odehraje, bude den otevře-
ných dveří. Uskuteční se v so-

botu 19. března. Zájemci mo-
hou kromě exkurze navštívit i
divadelní představení či fil-
mové promítání. Pracovníci
knihovny také připomenou
130 let od narození Jana Tho-
na a 140 roků od narození
Františka Roitha.

Během tohoto měsíce se na-
víc uskuteční Den pro výmě-
nu knih v Lužinách (7.3.), Au-
torský večer knihovníků
v Domu čtení (9.3.) nebo Velký
knižní čtvrtek (17.3.), na kte-
rém se představí Michal Žan-
tovský a Petra Dvořáková.
Kdo nestihne knižní výměnu,
může se 19. března stavit

v Jenči u Prahy, kde se ode-
hraje Velký knižní výprodej.

Kromě akcí má knihovna
spoustu plánů. Rekonstrukce
se dočkají záchodky v Ústřed-
ní knihovně. „Rádi bychom
dokončili i projektovou doku-
mentaci k připravované nové
pobočce Petřiny, spustili zku-
šební provoz takzvané
Knihovny v krabici, pokračo-
vali v rozvíjení víceúčelového
prostoru Dílna a v průběhu
roku také nasadili testovací
verzi nového webu knihov-
ny,“ vyjmenovala letošní plá-
ny knihovny Lenka Hanzlí-
ková.

KULATÉvýročí oslavíměstská knihovna řadou akcí pro své čtenáře,
největší je den otevřených dveří. Foto: Deník/Dimír Šťastný
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