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DVANÁCT POŽADAVKŮ ASORKD
Otevřený dopis zastupitelům a Radě hl. města Prahy

Vážené zastupitelstvo, vážená Rado,
ASORKD stojí od října loňského roku v popředí iniciativy Zachraňte Karlův most. Když jsme
začali klást, v souvislosti s opravou Karlova mostu, různé otázky, vždy jsme se od kompetentních
orgánů dozvídali, že je vše v nejlepším pořádku a pokud není, pak jsou to jen drobná pochybení.
Tento názor odpovědných za „opravu“ mostu dnes naštěstí již nesdílí řada odborníků jak u nás, tak
v zahraničí a především více než 43 000 signatářů naší petice Zachraňte Karlův most:
http://www.zachrante-karluv-most.cz/. Poté co si Praha sama sobě udělila směšnou pokutu za
„drobná“ pochybení, předalo MK ČR celou věc k prošetření Krajskému úřadu Plzeňského kraje.
Ten po prošetření dospěl ke stejnému názoru jako my, naši signatáři a významní odborníci, a to že
Karlův Most byl nešetrnou opravou poškozen a že došlo k řadě selhání a Praze udělil pokutu přes
3 mil. Kč. Toto rozhodnutí bylo úřadu Ministerstvem kultury nakonec vráceno k přepracování pro
drobné chyby. To nic nemění na tom, že poslední zasedání UNESCO ve svém usnesení má stejný
názor na necitlivou opravu KM a prezidium ASORKD je velmi rádo, že se mu podařilo svůj názor
komisi UNESCO osobně sdělit při její návštěvě v lednu v Praze i přes urputnou snahu ICOMOSu
a Magistrátu, abychom se ke slyšení před komisi vůbec nedostali.
Vážení zastupitelé, vážená Rado HMP, přestože se naší iniciativou a mediálním tlakem podařila
určitá zlepšení při opravě KM, nemyslíme si, že je vše v pořádku a jsme přesvědčeni, že je zde ještě
řada otázek, na které je třeba odpovědět. Jménem více než 43 000 signatářů naší internetové petice
Zachraňte Karlův most se na vás proto nyní obracíme tímto otevřeným dopisem a žádáme vás,
abyste se zasadili o to, aby byly splněny naše níže uvedené požadavky. ASORKD tedy, spolu se
svými signatáři, žádá:
1. Rozkrytí podmínek výběrového řízení a zdůvodnění, proč nebyla ve výběrovém řízení požadována podmínka zkušenosti s opravou památek. Zejména zdůvodnit, proč výběrové řízení
vyhrála firma, která nemá absolutně žádné zkušenosti s opravou památky tohoto druhu.
V této souvislosti žádáme prošetření vazeb manželky poslance Bürgermeistra na firmu Mott
MacDonald.
2. Přesně, a to do koruny, účetně dokladovat, kolik peněz bylo vybráno z darů na opravu
Karlova mostu (rok 2008) a jak byly tyto peníze použity. Účet, na který byly peníze poukazovány, zveřejnit.
3. Vysvětlení, jak mohlo dojít k tak diametrálně odlišnému náhledu na vyřazení kamenů.
4. Rozebrat znovu zábradlí (Benátská charta zná i tento postup) a opravit místa, která byla udělána fušérsky. Opravu dělat původními kamenickými postupy a za asistence Českého svazu
kameníků a dohledu renomovaných restaurátorů.
5. Kameny určené komisí jako zbytečně vyřazené, vrátit zpět na místa odkud byly vyjmuty.
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6. Vyměnit všechny nové kameny těžené odstřelem a řezané strojově za kameny opracované
tradičními postupy. Tam, kde byly nahrazeny kameny zbytečně, vrátit původní. Všechny tyto opravy nechat uhradit viníkům.
7. Provést audit nezávislých odborníků. Nejlépe ze zahraničí na technické provedení prací na
mostovce.
8. Provést účetní audit nákladů na opravu mostu a zveřejnit dodavatelsko-odběratelské vztahy.
Nejedná se o soukromou zakázku, ale o zakázku veřejného charakteru financovanou z peněz
daňových poplatníků.

9. Aby další etapě oprav předcházel už od počátku stavebně historický a restaurátorský prů-

zkum. Zveřejnit výsledky opožděného stavebně historického průzkumu z předcházející
etapy s daty jeho zahájení, jeho poznatky a dílčí výsledky. Uvést jmenovitě, kdo ho prováděl
nebo stále provádí, kým byl pověřen a jmenován.

10. Připravit nové výběrové řízení na další etapu oprav, kde budou muset účastníci tohoto řízení
prokázat odbornost a zkušenost s opravami významných památek a kde se bude na KM hledět především jako na NKP.
11. Okamžité odstoupení Jana Kněžínka z funkce ředitele odb. kultury a Pavla Béma jak z místa
primátora, tak poslance.
12. Zřízení parlamentní vyšetřovací komise, která se bude zabývat pozadím opravy Karlova
mostu.
Očekáváme, že se od vás v co nejkratší době dozvíme, kdy budou tyto naše požadavky projednány v zastupitelstvu a v Radě a dále výsledek tohoto projednání – jak se k nim zastupitelstvo a Rada postavili.
V Praze 13. 9. 2010
Za ASORKD:
Pavel P. Ries
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