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NÁMĚSTEK primátora Jihlavy Vratislav Výborný (ČSSD).
 Foto: Lubomír Maštera

Náměstek primátora Vratislav Vý-
borný chce využít zájmu Číňanů o 
investice v Česku, schválit Územní 
plán města, ulevit dopravě a zpří-
jemnit život obyvatelům města. Do-
volené v Tunisu by se nebál a na bě-
žence z Afriky má jasný názor. 

 Lubomír Maštera

V minulém rozhovoru z února le-
tošního roku jsme hovořili o mož-
nostech spolupráce s Číňany. Jak se 
situaci rozvíjí?

Připomenu, že jsem měl možnost 
na podzim loňského roku být členem 
skupiny na kraji, která přijala čínskou 
delegaci z provincie Hubei, se kte-
rou navázala partnerskou spolupráci. 
Hlavním městem je Wuhan, má 11 
milionů obyvatel. Součástí delegace 
na kraji byl i náměstek primátora to-
hoto města a ten si vyžádal partnera 
hostitelské strany.

Takže jste se setkali?
Na základě tohoto mi byla umožně-

na návštěva provincie Hubei a Wuha-
nu. Také jsme byli přijati na velvysla-
nectví v Pekingu, byli jsme se podívat 
na přehradě Tři soutěsky. Na této cestě 
se také jednalo  například o partnerství 
s Třebíčí.

Jak si máme představit spolupráci 
padesátitisícové Jihlavy a jedenácti-
milionového Wuhanu?

Není to nijak specifi kováno ve smys-
lu tolikrát přijedete vy, tolikrát přije-
deme my. Zatím není řeč o nějakých 
společných projektech. Požádal jsem o 
možnost jednat během návštěvy o ně-
jakých společných investicích v Česku 
a zaznamenal jsem přání čínské strany 
v Jihlavě zřídit jakési reprezentativní 
sídlo celé provincie jako nejen střed re-
publiky, ale také jako střed Evropy.

 Zde by mohli mít partneři jakousi 
trvalou prezentaci této části Číny. Tak 
jsem si řekl – mají-li zájem o toto, tak 
co kdybychom postavili konferenč-
ní centrum pro tisíc až patnáct set lidí 
včetně hotelové kapacity, wellnes, něco 
nadčasového, co by mohlo být v Jihla-
vě a skutečně by mohlo být využíváno 
celou Evropou. 

Líbila se tato myšlenka Číňanům?
Toto jsem přednesl během návštěvy 

v Číně a hned druhý den mi představi-
li šéfa jedné privátní fi rmy developer-
ské společnosti, který mne a architekta 
Huňáčka přijal se všemi poctami. Fir-
ma má deset tisíc zaměstnanců, roční 
obrat 2014 činil 80 miliard juanů (asi 
320 miliard korun – čtvrtina státního 
rozpočtu ČR).

Když se mne ptal, jak velká je Jihla-
va, a já mu řekl padesát tisíc, tak poký-
val hlavou, že je velká a dodal, že právě 
dokončil sídliště pro šedesát tisíc lidí. 
Nicméně dodal, že nezáleží na počtu 
obyvatel, ale na jejich kvalitě a na vzta-
zích. 

Jak zareagoval na myšlenku kon-
gresového centra?

Ptal se mne, kolik by to mohlo stát. 
Řekl jsem mu tak tři miliardy, on se 
ptal, jestli dolarů, tak jsem upřesnil ko-
runy. Řekl mi, že ho často navštěvuje 
francouzský velvyslanec a nabízí mu 
možnost investic ve Francii. Prý toto 
léto navštíví Francii a že se na zpáteč-

V. Výborný: Čína má o Jihlavu zájem

ní cestě zastaví i v Jihlavě. Takže nyní 
zkusím komunikaci oživit a případně 
domluvit termíny.

Reakce Kraje Vysočina?
Jednám s náměstkem hejtmana pa-

nem Jouklem o možnosti, že by kraj 
vyčlenil pro kongresové centrum po-
zemek. V úvahu možná připadá pro-
stor bývalých kasáren, sousedících se 
sídlem kraje, což je strategické místo.

Na jaře kraj přijal delegaci z pro-
vincie Hubei. Co se dojednalo?

Jednalo se o krajských vztazích s tou-
to provincií. Bohužel jsem v tuto dobu 
byl pryč a nepotkal jsem se s druhým 
náměstkem z Wuhanu, který byl také 
přítomen. Čínská strana chtěla s Jihla-
vou podepsat memorandum o spolu-
práci, ale tento požadavek městskou 
radou neprošel, jednání bylo staženo 
s tím, že o něm rozhodne městské za-
stupitelstvo v září.

Proč neprošel městskou radou?
Někteří radní se velmi výrazně ideo-

logicky vymezili proti Číně. Nakonec 
jsme se rozhodli podobně jako kraj, 
aby rozhodovalo zastupitelstvo.

Promeškalo se tímto něco důleži-
tého?

Ne.

Nebojíte se, že podobné ideolo-
gické názory v zastupitelstvu zhatí 
podpis memoranda?

Čínská strana reagovala na návště-
vu prezidenta ČR, kdy Miloš Zeman 
hovořil velmi vstřícně o spolupráci. 
V Číně jde stále o vládu komunistické 
strany a ta naznala, že Česko ano. Byl 
tedy z čínské strany vyslán jasný signál. 
No a pokud v zastupitelstvu převládne 
názor, že Čína ne, pak to bude demo-
kratický názor zastupitelstva.

Obraťme list a věnujme se investi-
cím. A prosím, pomiňme kanalizaci, 
která jasně dominuje.

Dokončuje se celá řada akcí. Ulice 

Brněnská by měla být do konce roku 
opravena v celém rozsahu, a to by měla 
být velká úleva pro Jihlaváky.

Je v podstatě dokončen Dům dětí a 
mládeže, investice, která se v září rozje-
de, v říjnu bude otevřen v zoo tropický 
pavilón, tedy bude dokončen projekt 
Zoo pěti kontinentů. Dále se dokon-
čuje ulice Srázná, která zahrnuje i ná-
městí Svobody.

Oblast Českého mlýna kolem řeky 
je hojně využívána ke sportu a re-
kreaci, dostavuje se soukromý pro-
jekt Robinson…

V této chvíli řešíme využití zbytko-
vého pozemku, na kterém má SK lo-
děnici. Pozemek patří městu a existují 
zájemci o využití tohoto území pro ja-
kési pohybové studio, včetně kavárny, 
terasy, ale také půjčování loděk veřej-
nosti, aby zájemci mohli využít klidné-
ho úseku řeky k veslovaní. 

Mělo by zde vzniknout občerstvení 
i se sociálním zázemím. Na protějším 
břehu se začne zavážet laguna a připra-
vovat prostor pro umístění památníku 
– „Klíčů“, nyní o tom budeme jednat 
na radě města.

Blíží se také fi nále Územního plá-
nu města.

Ano, do konce roku proběhne dou-
fejme poslední veřejné projednávání a 
věřím, že v prosinci se nám tento do-
kument podaří schválit.

V Novinách jihlavské radnice jsme 
již zmínili možnost svedení obchva-
tu města směrem k Vodnímu ráji. To 
by velmi usnadnilo dopravu.

V tuto chvíli jsme deklarovali Ředi-
telství silnic a dálnic, že jsme připra-
veni se fi nančně podílet na této stav-
bě. ŘSDS získalo poměrně masivní 
fi nance na rekonstrukci mostu Roma-
na Havelky a odbočovací pruh bude 
investicí města. Směrem k Vodnímu 
ráji by měla vzniknout kruhová kři-
žovatka. Od toho si slibujeme hodně, 
protože lidé od Pelhřimova a dalších 
směrů k Vodnímu ráji nyní projíždějí 

Jihlavou.
Také řešíme situaci u ONO a rozho-

duje se mezi kruhovým objezdem a 
světelnou křižovatkou. 

Kterou variantu preferujete?
Jsem zastáncem kruhových ob-

jezdů.

Vím, že město o dalších doprav-
ních stavbách nerozhoduje, ale nedá 
mi, abych se nezeptal na váš názor 
na koordinaci prací v okolí krajské-
ho města? 

Jde většinou o krajské komunikace, 
jsem rád, že se opravují, složitá situace 
je na Třebíč, komplikace jsou uzavře-
ním nájezdu na dálnici u Pávova atd. 
Lidi jsou naštvaní, jezdí zákazy a vesele 
se vybírá. Ale na druhou stranu, vydrž-
me to, ať se cesty konečně opraví.

Po našem prvním rozhovoru 
v únoru, kdy jste vyjádřil názor na 
přeceňování významu cyklostezek 
v Jihlavě, se zvedla protestní vlna 
příznivců cyklistiky. Nezměnil jste 
svůj názor?

Ani náhodou. Tím spíš, že mne řada 
lidí v mém názoru podpořila. Jsem 
přesvědčen, že pro Jihlavu se svým 
profi lem není cyklistika dominantní 
dopravou. A nikdy asi nebude, i když 
by se mi to líbilo. 

Chci se zeptat, vzhledem k vašemu 
několikaletému působení v Tunisu, 
zda byste se bál vzhledem k tero-
ristickému útoku trávit v této zemi 
nyní dovolenou?

Nebál. Udržuji i nadále s touto zemí 
kontakty a vím, že se bezpečnost v ob-
lasti severních rekreačních center vý-
znamně posílila. Asi bych také varoval 
před odlehlými částmi na jihu u Alžír-
ských a Lybijských hranic, ale u moře 
bych se nebál.

Poslední otázka také míří na zna-
lost tamějšího prostředí. Jak vy 
pohlížíte na běžence z Afriky?

Na běžence svůj názor mám, ale 
možná to zase zvedne vlnu protiná-
zorů (úsměv). 

Současná vlna uprchlíků se nedá 
srovnávat s emigrační vlnou v roce 
1968. Ti lidé nešli jen za ekonomic-
kým prospěchem, chtěli svobodně 
žít, snažili se naučit jazyk, najít si 
práci.

Současní běženci se tady nemohou 
integrovat. Jazykově, způsobem živo-
ta. Nechci paušálně tvrdit, že nemá-
me přijímat nikdy nikoho. Ale velmi 
opatrně bych přistupoval k udělo-
vání azylu. Jestli to je matka s třemi 
dětmi bez další rodiny, to bych byl 
schopen akceptovat. 

Ale jestli jsou to pětadvacetile-
tí hoši plní síly, tak i díky tomu, že 
arabskou mentalitu trochu znám, 
tak z toho bych měl obavy. Oni jsou 
skutečně schopni vytvořit gheto, kde 
terorizují své okolí, jak to vidíme na-
příklad ve Francii. Není to nedosta-
tek soucitu nebo něco podobného, 
ale oni jsou jiní lidé, to by nikdy ne-
dělalo dobrotu.

Dle mého názoru největší odpo-
vědnost za současný stav nesou stá-
ty, které v těchto oblastech měly své 
kolonie. Nyní se snaží tento problém 
přenést na celou Evropu.


