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PRIMÁTOR Rudolf Chloupek pohovořil o majetku města.
 Foto: Lubomír Maštera

Po více než půlročním působení 
ve funkci primátor města Rudolf 
Chloupek (ČSSD) poskytl rozho-
vor na témata aktuálních problémů 
krajského města. Štve ho, když se 
věci nehýbou z místa.

Začněme sportem. Zastupitelé 
opět uvolnili peníze na opravu 
chladícího zařízení Horáckého 
zimního stadionu. Celková re-
konstrukce je asi nezbytná?

Rekonstrukce Horáckého zimní-
ho stadionu je i v našem volebním 
programu. V této chvíli se zpra-
covává variantní studie toho, ja-
kým způsobem bude rekonstrukce 
provedena. Nyní je evidentní, že 
původní projekt na přestavbu sta-
dionu je značně zastaralý, v době 
zpracování se nepočítalo s vedlejší 
halou. V zásadě jsme opustili myš-
lenku nějaké mamutí haly, teď pů-
jde o přestavbu stadionu, aby mohl 
sloužit hokeji a bruslení. To nevylu-
čuje pořádání několika kulturních a 
společenských akcí ročně.

O jaké varianty jde?
Jedna z variant počítá s extraligo-

vými parametry. Od toho se odví-
jí místa pro diváky. V současnosti 
převládá názor, že bychom neměli 
rezignovat na extraligovou účast, 
nicméně bude třeba posoudit, co 
vše by bylo pro to třeba. 

A zmíněné chladící zařízení?
Staré zařízení je v provozu dlou-

hou dobu, závady se vyskytovaly 
stále častěji. Jsou to peníze nutné 
na bezchybný proces chlazení ledu, 
a do doby přestavby je nutné ho 
udržet v provozu.

O jak vysoké částce na rekon-
strukci stadionu hovoříme?

To právě přesně nevíme. Vyplyne 
to z variantního návrhu rekonstruk-
ce. Každopádně půjde o stomilio-
novou částku.

Dají se na rekonstrukci sehnat 
peníze z dotačních titulů?

V rámci schválených operačních 
programů se peníze sehnat nedají. 
Město má v této chvíli něco přes 
sto milionů připraveno, máme něco 
přislíbeno z kraje a zkoumáme dal-
ší možnosti. Ale z operačních pro-
gramů nelze. 

Kdo studii zpracovává?
Studie je zadaná panu Buchto-

vi, který již stavěl několik stadionů 
v Česku.

Nedávno zastupitelstvo schváli-
lo peníze na mládežnický hokej, 
hovořilo se o nesystémovém kro-
ku. Proč?

Problém byl v tom, že auditní sta-
novisko ministerstva financí a ná-
sledně i EU vystoupilo proti tomu, 
že mládežnický hokej v Jihlavě vy-
užíval led zadarmo. To se dosud 
řešilo v rámci provozu zimního 
stadionu.

Výsledkem je to, že nyní se zvý-

Primátor Rudolf Chloupek o sportu,
kanalizaci i černých hernách

ší dotace města do mládežnického 
hokeje na tyto platby a bude se ře-
šit, jak se toto promítne do dotací 
Dukle.

Po skončení mistrovství světa 
se diskutovalo ve společnosti o 
praktikách, kdy někteří rodiče 
upláceli hokejové funkcionáře, 
aby mladí hokejisté mohli hrát. 
Máte nějaké poznatky o tom, že 
by se tomu dělo také v Jihlavě?

Já ty poznatky nemám. Zatím ne-
máme vychovaných tolik hráčů, 
kteří by mohli hrát vrcholový ho-
kej. Do okolních měst jsou hráči 
pouštěni bez jakýchkoli poplatků, 
pokud je zájem z  extraligy nebo 
první ligy, je o platbě výchovného 
jednáno. Je veřejným tajemstvím, 
že málokdo je ochoten zaplatit ta-
bulkovou hodnotu, a proto se o ce-
nách vyjednává. O úplatcích rodičů 
nevím.

Přejděme k fotbalu. FC Vysoči-
na setrvává v nejvyšší soutěži, ale 
začíná se mluvit o fotbalové aka-
demii…

Pro nejbližší zasedání rady města 
je připraveno memorandum. Pod-
le předběžných rozhovorů s kolegy 
město asi bude mít zájem o zřízení 
fotbalové akademie, otázka je, jak 
vše bude smluvně ošetřeno, jakou 
částkou bude město přispívat.

Pravděpodobně jsme ochotni po-
skytnout potřebné zázemí a stadion 
akademii, včetně zázemí – plavec-
kého stadionu atd. Jedna akademie 
je v Plzni, druhá by mohla být na 
Vysočině jako jediná na Moravě. 
To by umožnilo stáhnout talento-
vané hráče do města a vzrostla by 
tím prestiž Jihlavy.

FC Vysočina udržením v nejvyš-
ší fotbalové soutěži asi splnila vý-
konnostní cíl, takže spokojenost?

Je to sport, často je to jak na hou-
pačce. Město má v klubu malou 
účast, ale jsme vlastníkem stadio-
nu. Na myšlenky o jeho rozšíření 
bude dost času až po rekonstrukci 
zimního stadionu. A bude otáz-
kou, zda město na to v danou chvíli 
bude mít peníze.

Nechme sportu a pojďme ke ka-
nalizaci. Konkrétně k letitému 
sporu města se SVAKem. Jak se 
v tom máme vyznat?

Z mého pohledu je situace oprav-
du hodně zamotaná. Pravda je ta, 
že před vystoupením Jihlavy ze 
SVAKu v roce 2012 přijalo předsta-
venstvo SVAKu podmínky vystou-
pení Jihlavy, kterých se my držíme. 
Oni tvrdí, že za tu dobu jsou tyto 
podmínky překonány. 

V Jihlavě nejde o nic jiného, než o 
vydání majetku, který by městu měl 
patřit a se kterým bychom mohli 
disponovat. Otázka provozování 
zatím vyřešena není, protože v tuto 
chvíli to provozuje Vodárenská ak-
ciová společnost, která bohužel ná-
jemné platí pořád SVAKu. Nikoliv 
Jihlavě, což je v současnosti jeden 
z velkých problémů, protože nemů-
žeme v dostatečném rozsahu pro-
vádět opravy, rekonstrukce atd. 

Díky tomu město nedostává pení-
ze, které by dostávat mělo. Dohoda 
zatím je v nedohlednu, právní názo-
ry stran se různí a soudy rozhodu-
jí, jak rozhodují. Snažíme se proto 
jednáním vše urychlit, ale narážíme 
na neochotu. Opravdu tak hrozí, že 
to bude trvat ještě řadu let.

Nepřijetím zákona o loteriích 
se oddálilo řešení kolem heren 
ve městě. Jaká je tady situace?

V tuhle chvíli platí městská vy-
hláška o zákazu. Hrací přístroje 
v Jihlavě už žádné nejsou, výherní 
terminály jsou povolovány minis-

terstvem fi nancí. V Jihlavě jich po-
stupně ubývá, s tím přichází méně 
peněz do městské pokladny.

Pokud ovšem nebude přijat lote-
rijní zákon, nemůžeme se situací 
nic dělat.

Ukazuje se, že v dalších měs-
tech se objevují černé herny. Jak 
je tomu v Jihlavě?

Město provádí v tomto směru 
kontrolní činnost na dodržování 
licencí. Kontrolu provádí jak eko-
nomický odbor města, tak městská 
policie, ale mějme na paměti, že 
platí pravidla, kam můžeme a ne-
můžeme vstupovat.

Pokud bude ve městě v provozu 
několik málo zařízení, které budou 
podléhat kontrole a budou splňovat 
zákon, z hlediska města by to bylo 
nejlepší. Černé herny jsou problé-
mem, je to otázka pravomocí, se 
kterými můžeme operovat. Zatím 
poznatky o černých hernách v Jih-
lavě nemáme, ale nedělám si iluze, 
že by Jihlava byla výjimkou oproti 
ostatním městům.

Pojďme k majetku města. Po-
dařilo se prodat část budovy v 
Mincovní ulici, naopak prodej 
pístovských kasáren zastupitelé 
neschválili.  

Město se hodlalo zbavit budo-
vy v Mincovní ulici proto, že re-
konstrukce objektu vycházela jako 
příliš nákladná. Částka na prodej 
části budovy jihlavskému podnika-
teli nebyla nijak závratná a dalo se 
věřit, že ji podnikatelsky využije. 
Ve chvíli, kdy přišel se záměrem na 
odkup pístovských kasáren a před-
stavil svoje vize, tak se i mně osob-
ně zdály nereálné.

Nicméně nás to vede k zamyšle-
ní, co s tím areálem udělat. Možná 
by bylo dokonce výhodnější areál 
zbourat a prodávat pozemky, pro-
tože zatím veškeré nápady, jak areál 
využívat, byly – řekl bych – riskant-
ní. Další možností je zbavit se areálu 
po částech podle jednotlivých pod-
nikatelských záměrů.

Co vás jako primátora nejvíc 
trápí?

Je to to, co se nedaří vyřešit, jako 
například kanalizace. Jsou to i 
z mého pohledu nešťastné zásahy 
ministerstev do našich záměrů.

Jak jste spokojen s činností 
opozice?

Opozice je opozice. Ale i v ní vi-
dím rozdíly – někteří jednají kon-
struktivně, snaží se spolupracovat, 
aby se došlo k nějaké jednotě, ale 
jsou jedinci, kteří takové cíle nema-
jí.

A nakonec – kdy a kde budete 
čerpat dovolenou?

Budu v tuzemsku, dovolenou 
budu čerpat na několik částí. Budu 
se věnovat vnoučatům, pojedu s ka-
marády někam na kolo a na turisti-
ku, a taky hodlám udělat něco na 
chalupě a něco doma. -lm-


