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Polovinu volebního období   
je náměstek Radek Popelka  
(ANO 2011) členem vládnoucí 
koalice ve městě. Zpětný pohled 
odhaluje poučení z minulosti  
a další plány, jak pomoci   
krajskému městu k dalšímu růstu.
� Lubomír Maštera

Hnutí ANO má za sebou čtyřleté pů-
sobení na radnici – nejprve v opozici, 
a dva roky v koalici. Čím se, podle vás, 
zapsalo do historie pro občany města, 
kteří sledují kroky vedení města a čin-
nost zastupitelů?

Rozhodně jsme první hnutí složené 
z neprofesionálních politiků, které v Jih-
lavě vyhrálo komunální volby. Pokud si 
vzpomínám, tak jsme také první zastupi-
telský klub, který v polovině volebního 
období přešel z opozice do vedení města. 
No, a v neposlední řadě je Hnutí ANO 
první, které sestavilo dlouhodobý inves-
tiční plán, který jasně prokázal, na co Jih-
lava má, a na co už ne.

Jako náměstek primátora jste pra-
coval v kolektivu vedení města, tudíž 
asi není správné připisovat úspěch 
jednotlivcům. Jistě ale jste na někte-
ré úspěchy hrdý především proto, že 
spadaly do vaší působnosti. Co se 
vám podařilo jako hnutí ANO, a co 
vám osobně, jako vrcholnému před-
staviteli vedení města?

Máte pravdu, že vedení města je do jisté 
míry kolektivní záležitostí a pro občany 
tvoříme jeden celek. Ve skutečnosti má 
jak primátor, tak každý z náměstků svoji 
agendu, za kterou osobně zodpovídá. 

Je tedy velice důležité si věřit, a hlavně 
komunikovat, a to i o nepříjemných vě-
cech. Naše Hnutí je ve vedení města dva 
roky, a to je při rychlosti státní správy 
opravdu krátká doba. I tak se plným prá-
vem domnívám, že se nám podařilo řadu 
věcí nastartovat, a některé i dotáhnout k realizaci. 

Sem mohu zařadit například již zmíněný investič-
ní plán. Podařilo se nastartovat práce na strategiích 
sportu a dopravy. Kolegyně Jana Mayerová dále 
jednoznačně stojí za vznikem funkcí manažera kul-
tury a manažera pro cestovní ruch. 

Já osobně si mohu připsat zásluhy například za 
schválení územního plánu města, nebo za oživení 
ministerské dotace na obnovu městské památkové 
rezervace. 

Také stojím za zprovozněním nového prohlíd-
kového okruhu v jihlavském podzemí. Nicméně 
žádná z těchto věcí by se nestala bez spousty práce 
jednotlivých úředníků, a především jim patří můj 
velký dík. Bez jejich práce by i ta nejlepší myšlenka 
zůstala jen prázdnou frází.

Znovu kandidujete na čelné pozici hnutí. Co 
chcete v případné koalici změnit, aby se vám 
podařilo splnit osobní plány pro další rozkvět 
Jihlavy? A jaké ty plány budou?

Hodně lidí nám vyčítá, že se tady za poslední 
čtyři roky nic nepostavilo. Z toho mám dojem, 
že se úspěšnost koalice měří množstvím proli-
tého betonu. 

Já to ale vnímám jinak. Dobrý hospodář se musí 
především řádně starat o svůj majetek, pak pořádně 
plánovat, a až pak budovat něco nového. 

Současné vedení města věnovalo spoustu času 
a energie přípravám důležitých projektů. Většina 
z nich je těsně před spuštěním. Zde mohu jmeno-
vat například centrální dopravní terminál, nebo ře-

šení parkoviště a křižovatky u hřbitova. Za zmínku 
stojí projekt revitalizace náměstí, nebo projekt Stří-
brného pomezí, který má za cíl oživit údolí Jihlávky 
a Jihlavy. 

Bavíme se i o vytvoření stabilního prostředí pro 
financování sportu, kultury a sociálních služeb. Po-
kud budeme mít možnost se v příštích letech podí-
let na vedení města, chtěl bych v těchto projektech 
pokračovat. 

No, a moje osobní plány? Rád bych viděl úřad 
jako jeden tým, kde všichni táhnou za jeden provaz. 
Tým, kde se hledají řešení, místo vytváření problé-
mů a bariér. Tajné spolky, které po nocích sepisují 
udání a trestní oznámení na kolegy, do mého světa 
nepatří.

Dva roky jste působili v opozici, takže tuto po-
zici také znáte. Jak se tyto znalosti případně pro-
mítnou do vašeho vztahu k opozici po volbách, 
když uspějete?

Hrát si v komunální politice na vyhraněné tábory 
opozice a koalice je naprostá hloupost. Lokální po-
litika je vždy o konkrétních lidech a jejich charak-
teru. 

Pokud si v místních podmínkách začnete hrát na 
„Fialu“ nebo na „Kalouska“, a zároveň máte rozum 
v hlavě, tak velice brzy zjistíte, že sice máte svůj 
vysněný fan klub, ale pro ostatní jste za šaška. No, 
a pak je jedno, jestli jste v opozici, nebo v koalici, 
zkrátka jste pro ostatní jen obtížný hmyz.

V našich dřívějších rozhovorech jste mluvil o 
svých osobních přáních, co by se v Jihlavě mělo 

udělat, aby zde byl život ještě přívěti-
vější. Naznačte prosím některé mož-
nosti… 

Jihlava je krásné město s bohatou his-
torií. Město, ležící uprostřed republiky. 
Město s nádhernou přírodou v těsném 
okolí. Jen mi připadá, že toho neumíme 
patřičně využít. 

Možná si vzpomínáte na ambiciózní 
plán vybudování hornického skanzenu, 
který spadl pod stůl jen díky malé odvaze 
tehdejšího zastupitelstva. 

Obdobné je to se zimním stadionem, 
kdy se již od roku 2005 intenzivně pře-
mýšlí, jak neudělat nic. Mým snem je 
vlít do žil zastupitelů více odvahy. Jsem 
přesvědčen, že dozrál čas, a Jihlava musí 
začít růst. Jihlava má co nabídnout, ale 
musí pro to začít něco dělat, a to je i v ru-
kách zastupitelstva.

V době našeho rozhovoru ještě není 
známo, jak dopadne sestavování vlády a 
vyslovení důvěry. Přesto, lze předpoklá-
dat, že pro vás jako primátora by bylo 
jednodušší získávat podporu ministrů 
pro jednotlivé projekty v Jihlavě?

Je hezké, že jste mne pasoval do role pri-
mátora. Já až dosud myslel, že to záleží na 
vůli voličů. Nicméně k vaší otázce. Stabilní 
vláda s důvěrou je prospěšná pro celý stát, 
nejenom pro Jihlavu. Pochopitelně pokud 
na ministerstvu sedí člověk, kterého osob-
ně znáte, tak mohou být některá jednání 
jednodušší. Stejné je to i se vztahem mezi 
městem a krajem. Oba úřady dělí jen pár 
stovek metrů, ale zejména v minulosti to 
vypadalo skoro na otevřenou válku. Po-
chopitelně i dnes máme sem tam proti-
chůdné zájmy, ale možná i díky osobním 
vazbám se nám je daří řešit.

Minulé komunální volby jste vyhráli, 
a přesto jste skončili v opozici. Jaké jste 
z toho vyvodili ponaučení, aby se situa-
ce nemohla opakovat? 

Hlavním ponaučením je, že výhra není 
vítězství. Politika se musí dělat s poko-

rou směrem k voličům, a s respektem vůči partne-
rům. Vyhranit se ve volební kampani proti všem 
je sice krásné, a může to přinést pár procentních 
bodů, ale zároveň jde o velice krátkozraký krok. 
Nám možná pár silných slov přineslo vítězství, ale 
zároveň dva roky v opozici. Já dodávám naštěstí. 
Pro nás byl ten opoziční začátek opravdu užiteč-
nou školou. Svět státní správy je prostřednictvím 
všemožných zákonu a předpisů tak svázán, a tak 
vzdálen běžné realitě, že vstoupit do něj rovnou 
bez přípravy, tak to si koleduje o pořádný průšvih. 
Na druhou stranu být v opozici není ostuda. Já na 
ty dva roky vzpomínám velice rád.

Z rozhovorů v NJR s primátorem a jeho ná-
městky je zřejmé, že tyto funkce nelze vykoná-
vat bez jisté dávky patriotismu a hrdosti na Jih-
lavu. Jak je to ve vašem případě? 

Jsem hrdým patriotem. V Jihlavě jsem se narodil, 
a Jihlavu mám nade vše rád. A máte pravdu, bez 
vztahu k tomuto městu nejde žádná veřejná funk-
ce vykonávat dobře. Ono se to velice rychle pozná, 
kdo usiluje o post zastupitele jen pro svůj vlastní 
prospěch, a komu jde o město. Jen je třeba trochu 
nahlédnout pod pokličku. Některá silná a líbivá 
hesla mohou být jen velice precizně propracova-
ným maskováním. Stačí se jen chvilku pídit, a hned 
víte, který zastupitel žije z dotací, pro koho jsou dů-
ležité veřejné zakázky, a kdo pro své podnikání po-
třebuje udržet výhodné smlouvy na pronájem luk-
rativních prostor v centru města.

Náměstek Radek Popelka: Nastal 
čas, aby Jihlava začala růst

NÁMĚSTEK primátora Radek Popelka (ANO 2011). 
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