Obří kryt dnes nikoho neukryje
Zlín - S kapacitou dva tisíce lidí je protiatomový kryt ve Zlíně na Čepkově jedním z největších zařízení
svého druhu ve zlínském okrese. V případě ohrožení města by zde však nenašel bezpečný úkryt ani
jeden člověk. O objekt se totiž jeho majitel vůbec nestará a nyní je celý pod vodou.
Stejně jako se před necelými dvěma lety mluvilo na Čepkově o supermoderním multifunkčním
centru, dnes se hovoří o chátrajícím objektu, který místo nejrůznějších druhů zábavy přináší spoustu
problémů. Ten nejpalčivější se týká protiatomového krytu, který zabírá pod povrchem asi polovinu
plochy stavby.
O zařízení civilní obrany v hodnotě dvaceti milionů korun, které má vlastní zdroj vody i elektřiny, se
totiž stejně jako o celou stavbu už zhruba půl roku majitel nestará, a kryt je dnes z velké části
zatopený vodou. To je patrné na první pohled z velké díry vykopané z povrchu přímo do krytu.
Podrobněji technický stav zařízení neznají ani příslušné složky civilní ochrany.
Nevíme, v jakém je teď stavu. Nemůžeme se do něj totiž dostat, protože nevíme, komu Čepkov
patří," říká vedoucí oddělení civilní ochrany zlínských hasičů Josef Horák.
Majitelem objektu je podle důvěryhodného zdroje i nadále společnost Refina Investments v čele s
generálním ředitelem Romanem Vaškůjem, jejíž akcie vlastní pražská firma Czech Property
Investments. Tyto společnosti se musejí podle zákona o zařízení civilní ochrany starat tak, aby je
mohli lidé v případě ohrožení použít.
Tento předpis ale zjevně nedodržují a složky civilní ochrany si s tím nevědí rady."Před několika lety
jsme předali ještě starému majiteli instrukce, jakým způsobem se musí kryt udržovat. Tyto pokyny
musí dodržovat i současný vlastník. To je ale problém, protože nevíme, kdo to je a koho máme jako
majitele oslovit," pokračuje Horák.
Kromě komplikací kolem protiatomového krytu se Čepkov pomalu stává trnem v oku městským
policistům. Policisté musejí stále častěji vyjíždět do areálu staveniště na tísňové volání lidí, kteří tady
zahlédnou hrající si děti.
"Zrovna tuto sobotu jsme dostali hlášku, že jsou v domku u staveniště děti a že je odsud slyšet třískot
skla. Naše hlídka na místo vyjela a děti vyhnala. Nemají tam co dělat. Je to pro ně příliš nebezpečné,"
říká ředitel zlínské městské policie Jan Suchoň.
Policejní hlídky kontrolují staveniště pravidelně prakticky od té doby, co jej opustila bezpečnostní
agentura, která od majitele nedostala za své služby zaplaceno. "Naštěstí se tady ještě žádný úraz
nestal," uzavírá Suchoň.
Stanovisko firmy Refina Investments se redakci nepodařilo do uzávěrky zjistit. Roman Vaškůj nebyl k
zastižení ani na mobilním telefonu.
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