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Na podzim si Jihlavané zvolí 
nové vedení města. Čtyřletý 
volební cyklus je u konce, a 
tak je čase, aby primátor města 
Rudolf Chloupek (ČSSD), 
který odchází do důchodu, 
zhodnotil uplynulá léta. Nejen 
z pohledu úspěchů a nedoděl-
ků, ale i z pozice politika, kte-
rý v Jihlavě prožil podstatnou 
část svého života.
� Lubomír Maštera

Končí čtyřleté volební období, 
v kterém jste působil v nejprestiž-
nější městské funkci - jako primá-
tor. Pojďme se ohlédnout za tímto 
obdobím.

Čtyři roky jsou na jednu stranu 
dlouhá doba, ale stejně tak, z po-
hledu politika, to může být velmi 
krátký čas. K jakému pohledu se 
kloníte?

Na to nelze odpovědět jednoznač-
ně. Určitě je to krátká doba, pokud 
člověk přijde do této funkce (ale i 
jiné funkce v samosprávě) bez před-
chozích zkušeností s činností samo-
správných orgánů, a také procesů, 
které v samosprávě i chodu magis-
trátu probíhají, nezná své spolupra-
covníky apod. V takovém případě 
ho mohou zahltit administrativní zá-
ležitosti, a k nějaké tvůrčí činnosti, a 
tedy i k realizaci záměrů, se dostává 
jen obtížně.

I zkušený politik však může mít 
s realizací svých volebních slibů, jak-
koliv jim sám věřil, problémy, pokud 
se nesejde dobrá parta v radě i za-
stupitelstvu a nefunguje spolupráce 
zejména s vedoucími odborů na ma-
gistrátu.

Role primátora je však také zásad-
ně odlišná od role vedoucího ma-
nažera firmy. Nemá pravomoc něco 
přikazovat, jeho úloha je v koordi-
naci, nacházení konsenzu a přesvěd-
čování kolegů v radě a zastupitelstvu 
k nalézání řešení schválených větši-
nou členů orgánu (pokud možno co 
největší).

V žádném případě však nelze říci, 
že čtyřleté období je dostatečné 
k vyřešení problémů města a dokon-
čení jeho rozvoje. To je proces, který 
v čase neustále probíhá. Výhodou je, 
pokud se podaří schválit strategické 
dokumenty, jimiž se město (tj. rada 
města, zastupitelstvo i úřad magis-
trátu) řídí nejen v daném volebním 
období, ale navazuje na ně i v obdo-
bích příštích.

V každém případě se město Jihla-
va za ony čtyři roky proměnilo. Ve 
vašich očích jak?

První část volebního období byla 
ve znamení dokončování Integro-
vaného plánu rozvoje města. V jeho 
rámci se podařilo rekonstruovat té-
měř všechny školky a významně 
zvýšit jejich kapacitu, revitalizovat 
sídliště Březinky a Královský vršek, 
v podstatě vybudovat DDM, pod-
statně zlepšit ZUŠ, Denní a týdenní 

Primátor Rudolf Chloupek o Jihlavě, 
jejich občanech a politice

stacionář. 
Jihlavané určitě ocení i rozvoj 

možností pro volnočasové aktivity 
(rekonstrukce stadionu Na Stou-
pách, Český mlýn, rozvoj sítě cyk-
lostezek, úprava prostoru na Skalce 
(zde by ještě mělo dojít k vybudo-
vání hřiště).

Ke sportování mládeže, a v blíz-
ké budoucnosti i ostatních zájemců 
slouží nově vybudovaná sportoviště 
u základních škol.

Změnil se i vzhled řady veřejných 
prostranství (parkové úpravy, květi-
nové záhony, opravy chodníků a ko-
munikací).

Nemohu vynechat ani ZOO pěti 
kontinentů, akci, která z naší ZOO 
udělala nejnavštěvovanější turistický 
cíl na Vysočině.

V mé gesci bylo i odpadové hospo-
dářství – zde jsme zavedli sběr bio-
odpadu, zlepšovaly se podmínky pro 
třídění odpadů.

Abych ale nemluvil jen o stavbách 
– za velký úspěch považuji i to, že 
se rozvíjel zájem občanů o veřejná 
projednávání, takže nyní jsou téměř 
všechna zásadní rozhodnutí projed-
návána na veřejných setkáních, velmi 
dobře fungují komunity kulturních 
aktérů a sportovců.

Připomeňte prosím úspěchy a 
ocenění, které město za ony čty-
ři roky získalo, a kterých si zvlášť 
ceníte?

Za velký úspěch, který však není 
příliš vidět, považuji uskutečnění 

auditu udržitelného rozvoje, kdy 
byla práce úřadu i samosprávy po-
suzována za období téměř deseti let 
auditory z univerzit, odborníky na 
veřejnou správu i členy výboru vlá-
dy pro udržitelný rozvoj. Ve všech 
oblastech (celkem deset) bylo naše 
město úspěšné. Výsledkem je zařa-
zení Jihlavy mezi nejlépe spravovaná 
města v ČR. 

Mám-li mluvit o oceněních, je 
třeba zmínit úspěchy v mezinárod-
ní soutěži LivCom, ocenění našich 
informatiků v soutěžích o nejlepší 
webové stránky města, systém on-
line připomínkování územního plá-
nu (tzv. PUPík), získání „Křišťálové 
popelnice“ pro město nejlépe třídící 
odpady, odpadový „Oskar“ za nej-
nižší produkci směsného komunální-
ho odpadu, ocenění v soutěži Město 
pro byznys atd. Určitým zadostiuči-
něním bylo i zcela neplánované oce-
nění za participaci s veřejností (bez 
našeho vědomí pořádala nezávislá 
agentura).

Pro další rozvoj města bylo důležité 
schválení územního plánu a zpraco-
vání strategických dokumentů. Bude 
záležet i na nově zvolených zastupi-
telích, dokážou-li navázat, a dále vést 
město k rozvoji.

Ve městě působí osobnosti, které 
mají pro město zvláštní význam, 
kterým politici udělují ocenění 
v podobě čestného občanství a 
dalších cen. Koho si osobně velmi 
vážíte, a jaká je role těchto občanů 

pro město podle vašich zkušenos-
tí?

Bylo by nespravedlivé jmenovat 
jen několik lidí. V Jihlavě působí 
řada aktivních umělců i organizáto-
rů kulturních akcí, které vytvářejí 
kulturní prostředí, které nám závidí 
i řada větších měst (že to ne všichni 
Jihlaváci takto vnímají, je jiná kapi-
tola). Rovněž v oblasti sportu se má 
město čím chlubit. Je to zásluha ne-
jen sportovců samých, ale také jejich 
trenérů, funkcionářů, sportovních 
klubů a řady dalších lidí, kteří se o 
sportoviště starají. Nerad bych za-
pomněl na řady pedagogů, kteří vy-
chovávají právě ty osobnosti, jimiž 
se město právem pyšní. Mojí snahou 
bylo přesvědčit kolegy, že ceny se 
mají udělovat žijícím a aktivním spo-
luobčanům, nikoliv in memoriam 
nebo na sklonku života, aby tito vý-
znamní tvůrci našeho společenství 
cítili i podporu vedení města a jeho 
samosprávy. 

Je Jihlava pro vás něčím specific-
ká, čím se liší od dalších českých 
měst?

Pro mě osobně je specifická tím, že 
jsem zde, s několika krátkými přeru-
šeními, prožil celý dosavadní život, 
jsem jihlavským patriotem. To mi 
ale nebrání vidět i přednosti jiných 
měst, a dobré příklady se snažit pře-
nést i k nám. Liší se bohatou historií, 
kterou ale zatím neumíme dostateč-
ně využít. Liší se i tím, že je jedním 
z nejmenších krajských měst. O to 
víc mě těší, že jsme vidět a máme 
ostatním co nabídnout.

Jak podle vašeho pohledu plní 
Jihlava úlohu krajského města pro 
Vysočinu? Povedlo se, aby se stala 
magnetem pro turistiku Vysočiny? 
Co v tomto ohledu bude potřeba 
ještě dotáhnout?

Úloha Jihlavy jako krajského města 
je stále zatížena tím, že kraje vznik-
ly spojením podle dřívějších okre-
sů. I když je současný Kraj Vysočina 
menší, než byl Jihlavský kraj před 
rokem 1960, nejsou některé obce na 
okrajích kraje doposud s Vysočinou 
zcela ztotožněny a stále přetrvává ur-
čitá rivalita mezi bývalými okresními 
městy. 

Z toho vyplývá i určitá neochota ze 
strany krajské samosprávy podporovat 
Jihlavu jako krajské město, i když reál-
ně je centrem, zejména co se týká za-
městnanosti, ale i sportu a kultury. Další 
možný růst souvisí i s výstavbou bytů.

Jakožto cíl turistů (a nejen z Vy-
sočiny) máme ještě značné rezervy. 
Nestačí nám jen ZOO a podzemí. 
Velký potenciál má projekt Stříbrné 
údolí včetně areálu Modety, vznikla 
tradice Eurojacku, Vysočina festu, 
MFDF. Mě osobně chybí lepší vyu-
žití fenoménu těžby stříbra i středo-
věké řemeslné tradice města. Poloha 
Jihlavy uprostřed republiky by měla 
být využita i pro významné kongre-
sy, odborná setkání apod.

  (Pokračování na str. 6)
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