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Ministr Antonín Prachař byl vlastními úředníky obelhán 

 
Praha/Havířov, 26. února 2014 

Včera vydalo Ministerstvo dopravy tiskovou zprávu věnovanou kauze znovu obnoveného projektu 

demolice vlakového nádraží v Havířově. V ní mj. uvedlo: „Na základě iniciativy části odborné 

veřejnosti byl bývalým ministrem dopravy Zdeňkem Žákem zřízen krizový štáb, který prověřoval 

možnosti přestavby. Opětovně tedy byly prověřeny investičních náklady všech v úvahu 

přicházejících variant řešení přestupního terminálu v Havířově. A opět bylo potvrzeno, že varianta 

se zachováním výpravní budovy halové části by byla výrazně vyšší, než je rozpočet schválené 

varianty.“ 

http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Informace_ke_stavbe_dopravniho_terminalu_v_Hav

irove.htm  

 

Proti takovým informacím se však ohrazují samotní členové krizového štábu. „Není pravda, že 

varianta se zachováním stávající budovy je rozpočtově dražší. Kromě řečí zástupců Českých drah 

nikdo z krizového štábu ekonomické hodnocení neviděl. Opravovat se dá postupně, protože to 

nádraží funguje a na opravu se dají peníze shánět po menších částkách,“ říká Bedřich Šťastný, 

který se podílel na výstavbě Havířova, nejmladšího města v tehdejším Československu. 

 

Obrat ministerstva dopravy kritizuje i historička Doubravka Olšáková z Ústavu pro soudobé 

dějiny AV ČR, která v krizovém štábu rovněž zasedala. „Krizový štáb se zabýval situací velmi 

podrobně a závěrem celého jednání bylo to, že se ministerstvo dopravy ve spolupráci s Českými 

drahami zavázalo k přepracování stávajícího projektu a nalezení nových dotačních prostředků. 

Důvodem bylo mimo jiné to, že samotné České dráhy konstatovaly, že z důvodu úspor nebudou mít 

finanční prostředky na demolici stávajícího nádraží a realizaci projektu v jeho zamýšleném 

rozsahu.“ 

 

Slova Doubravky Olšákové potvrzuje i samotný zápis z posledního jednání krizového štábu, které 

se konalo přímo na ministerstvu dopravy 15. října 2013. „V současné době  jsou ČD a.s. nad 

finanční limity, které mají k původnímu projektu  určené. Finanční plán se bude vytvářet a centrální 

investiční komise zasedne v listopadu. Nejdříve v listopadu tak bude známo, jestli lze projekt 

zafinancovat. ČD a.s. bude hledat cestu jak tento projekt spolufinancovat, tak aby byla zachována 

stávající budova nádraží a zároveň nalezen vhodný dotační titul,“ stojí v zápisu, který dnes 

uveřejnilo na svém webu sdružení Důl architektury. 

 

A protože České dráhy ani v listopadu ve svém rozpočtu nenašly, dozorčí rada na svém 

prosincovém zasedání odhlasovala odstoupení od projektu a finanční vyrovnání s partnerem 

projektu – statutárním městem Havířov. 

 
Zápis z posledního jednání krizového štábu zde: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkdWxhcmNoaXRla3R1cnlvc3xne

Do1MTdkYTU3YTcyYjY5YjQ5  

 

Předsedkyně havířovského sdružení Důl architektury Lucie Chytilová dodává: „Pokud byl pan 

ministr takto ´kvalitně´ informován, je možné, že jeho rozhodnutí podpořit oživení projetu bylo 

ovlivněno jeho úředníky, kteří nevím proč, hájí zájmy havířovských podnikatelských skupin, které 
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samozřejmě mají zájem na realizaci projektu, jehož hodnota je minimálně čtvrt miliardy korun.“ 

 

Památková asociace ASORKD ústy svého viceprezidenta Martina J. Kadrmana také kritikou 

ministra Antonína Prachaře (ANO)  také nešetří: „Celý proces přípravy projektu je nepřehledný, 

chaotický a celé to na nás působí, že je tu snaha o naplnění zájmů místní stavební lobby. V jednu 

chvíli České dráhy peníze na realizaci nemají a od projektu odstupují, po nátlaku ministra Antonína 

Prachaře peníze najednou mají. Přitom za zachování nádraží nebojují jen místní občané, ale 

ministrem prosazovaný projekt kritizuje už i Česká komora architektů.“ 


