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Co je územní plán?
Územní plán určuje, kde se může 
stavět a kde ne. A co se v daném 
místě může stavět a co ne.

Na první pohled se může zdát, že 
někde z ničeho nic vyroste nová 
stavba – obytný dům, výrobní 
hala, silnice nebo přístav. Prav-
dou ale je, že každá stavba potře-
buje celou řadu povolení. A vše 
začíná územním plánem. Proto 

Hloupý plán? Raději chytré 
město krátkých vzdáleností  
a využitých brownfieldů

Co ty a Smart City, jak se stalo, 
že jsi garantem zrovna tohoto 
programového bodu?
Paradoxně díky tomu, že jsem 
si dříve pod Smart City předsta-
voval úplně něco jiného, než to 
ve skutečnosti je. Jako vývojář 
mám blízko k technologickým 
novinkám, internetu věcí a všem 

těm chytrým hračkám, co dnes 
hýbou světem. Ještě před pár 
lety jsem tohle považoval za zá-
klad Smart City – město nabité 
technologií, plné senzorů, bez-
drátových sítí, chytrých lamp  
a laviček. Je totiž těžké nepod-
lehnout masáži nadnárodních 
firem i menších společností, kte-

ré mají jasnou představu o tom, 
jak má chytré město vypadat.  

Co je na tom špatně?
Z pohledu firem vlastně nic. 
Obvykle nabízí už léta hotový 
produkt v novém kabátě, sta-
čí do něj nasypat peníze. To by 
ale přesně města dělat neměla. 

Jenže  každý starosta dnes chce 
mít kus svého „chytrého města“. 
Často to proto dopadne tak, že 
se třeba náhodně pořizují solár-
ní lavičky na místa, kde to nedá-
vá žádný smysl.

SMART neznamená draze a zbytečně
rozhovor s Ondřejem karasem, lídrem pardubické kandidátky

Město Pardubice vytváří nový územní plán. Chce zabrat 
obrovské plochy orné půdy a zeleně v nejbližším okolí 
Pardubic a změnit je na zóny pro výstavbu. A to v době, 
kdy zdaleka nejsou využity všechny plochy ve městě, které 
by naopak byly pro výstavbu mnohem vhodnější.

Výřez z hlavního výkresu návrhu nového územního plánu mezi Cihelnou a Dubinou: Růžově čtverečkované 
plochy mají být určeny pro výstavbu bydlení na dnešních polích. Napříč prochází koridor pro severovýchodní 
obchvat (šedá šrafa na zelené ploše).

Postup pro hlasování do obecní-
ho zastupitelstva se zásadně liší 
například od postupu při volbách 
do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. Při volbě do zastupi-
telstva máte přesně tolik hlasů, 
kolik zastupitelů je voleno.

Tedy konkrétně v Pardubicích:
pro volbu na velkou radnici 

máte přesně 39 hlasů,
v obvodech Pardubice I – VII 

máte 15 hlasů,
v Pardubicích VIII – Hostovi-

ce máte 9 hlasů.
Několik dní před volbami do-
stanete do schránky obálku se 
dvěma hlasovacími lístky. Jeden 
pro volbu do městského zastupi-
telstva, druhý pro volbu do zastu-
pitelstva obvodu. Každý z lístků 
obsahuje všechny strany a jejich 
kandidáty, kteří se na daném úze-
mí ucházejí o váš hlas. Se svými 
hlasy můžete naložit následující-
mi způsoby:
 
I. Zvolím stranu bez ohledu na 
pořadí kandidátů
Tato možnost je nejjednodušší 
a pro vaši oblíbenou stranu nej-
výhodnější. Nemáte téměř šanci 
udělat chybu a o své hlasy přijít. 
Stačí zakřížkovat políčko u názvu 
strany a máte hotovo.

II. Zvolím konkrétní kandidáty 
z jedné strany
Pokud máte výhrady k někte-
rému z kandidátů, můžete dát 

preferenční hlasy pouze někte-
rým kandidátům, a to zakřížko-
váním políčka vedle jejich jmen. 
U těch, které podpořit nechcete, 
nechte políčko volné. Přijdete ale  
o několik svých hlasů a svou stra-
nu tímto podpoříte méně hlasy, 
než byste mohli. Dejte si pozor. 
Pokud vybíráte pouze některé 
kandidáty, nesmíte zakřížkovat 
políčko vedle názvu strany.

III. Preferuji jednu stranu, ale 
chci volit i některé kandidáty  
z jiných stran
Zakřížkujte políčko vedle názvu 
vámi preferované strany. Záro-
veň zakřížkujte políčka vedle 
jmen kandidátů z jiných (i více) 
stran. Hlasy, které věnujete kan-
didátům jiným stran, se vaší stra-
ně odeberou směrem od zadních 
pozic kandidátky.

IV. Volím bez ohledu na strany
Tato možnost dává voliči největší 
míru svobody, ale je možné snad-
no udělat chybu. Vyberte si kan-
didáty napříč politickými strana-
mi a u každého z nich udělejte do 
příslušného políčka křížek. Ne-
zapomeňte si počet křížků dob-
ře rozmyslet. Pokud jich uděláte 
méně, přicházíte o hlasy. Pokud 
jich použijete více, celý hlasovací 
lístek je neplatný.

 Přejeme šťastnou ruku  
při vyplňování volebních lístků.

pozor na
neplatný hlas

Při volbách do zastupitelstev obcí, měst a obvodů voliči 
tradičně nejvíce chybují. Nepřipravte se o část, nebo do-
konce všechny své hlasy!

je dobré ho znát a dohlédnout na 
to, aby byl dobrý.

Tvorba územního plánu se řídí 
stavebním zákonem a schvaluje 
ho zastupitelstvo obce. Aby to ne-
bylo úplně jednoduché, v Pardu-
bicích se spolu s novým územním 
plánem pořizuje ještě řada změn 
plánu současného. Například 
XIX. změna pro “hloupou pro-
pojku přes Červeňák”.

Co je na návrhu nového 
územního plánu špatně?
Letos v červnu proběhlo takzvané 
veřejné projednání návrhu nové-
ho územního plánu. Tento návrh 
vymezuje celou řadu zastavitel-
ných ploch, které jsou dnes kraji-
nou nebo polem. Jejich rozsah je 
přitom zcela neúměrný potenciá-
lu růstu Pardubic. Je to výsledek 
politického zadání. Zastupitel-
stvo mj. účelově schválilo změnu 
strategického plánu, že Pardubice 
mají mít 120 000 obyvatel.

pokračování na str. 2

Jakub Kutílek
Pracoval na odboru hlavního 

architekta v letech 2013–2015 
jako koncepční specialista na 
dopravu

Územnímu rozvoji Pardubic se 
věnuje soustavně od roku 2011, 
sleduje a účastní se procesu po-
řizování nového územního plánu 
i změn toho současného 

Podílel se na původním ná-
vrhu jako externí konzultant

Přijďte volit 5.–6. října 2018

Ondřej Karas

ondřej karas
lídr kandidátky

vývojář, projektový manažer

garant programového bodu 

Smart City

zabývá se transparentností  

a veřejnými zakázkami

Myslíš například ty u školy ve 
Svítkově?
Zbytečně vyhozených 177 tisíc 
korun. Přitom na žádosti seni-
orů o ty obyčejné nikdo neslyší.

pokračování na straně 4

Jedno z nejpropíranějších témat tohoto volebního období v souvislosti s velkými městy 
a pochybnostmi nad využitím veřejných financí bylo bezesporu Smart City. Myšlenka 
tzv. ,,chytrých měst” přitom není ve světě nic nového, zlepšuje životy lidem v Barceloně, 
Amsterdamu, Stockholmu nebo Dubrovníku. V Česku se ke konceptu Smart City zavá-
zala většina krajských měst včetně Pardubic. Co je chytré město pro Piráty? Prozradí lídr 
pardubické kandidátky Ondřej Karas.
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Záleží nám na tom, abychom se 
všichni mohli po městě pohybo-
vat pohodlně, rychle, snadno a 
bezpečně bez ohledu na to, jakou 
formu dopravy zvolíme. Zároveň 
víme, že jaké podmínky město pro 
jednotlivé druhy dopravy vytvoří, 
tak hojně budou využívány.

Potřeba pohybu je zcela přiroze-
ná. Obzvláště ve městech, kde se 
odehrává velký počet cest na ome-
zeném prostoru, však doprava 
může způsobovat problémy své-
mu okolí, a zejména sama sobě. 
Ve chvíli, kdy intenzita dopravy 
překročí únosnou mez, nastá-
vá problém a stává se překážkou 
všem cestujícím i obyvatelům. 
Dopravní systém tak svým způso-
bem reguluje sám sebe. Řada (ne-
jen) evropských měst se už v mi-
nulosti přesvědčila o tom, že není 
řešením prostě navyšovat kapaci-

tu komunikační sítě. Zpravidla se 
brzy znovu zaplní a problémy jsou 
zpět, jen ještě větší.

úleva pro dopravu ve 
městě
Budeme účelně investovat do au-
tomobilové dopravy. Zaměříme se 
na problematická místa jako jsou 
křižovatky nad Anenským pod-
jezdem či chybějící kapacitní na-
pojení Pardubiček. Podporujeme 
stavbu obchvatů. Zároveň jsme 
si dobře vědomi toho, že všech-
ny problémy s dopravou nevyře-
ší. Převážná většina cest je totiž 
vnitroměstská, nikoli tranzitní. 
Tranzit představuje pouhé jednot-
ky procent ze všech aut projíždějí-
cích Pardubicemi.

Jsme hrdí na trolejbusový provoz  
s šestašedesátiletou tradicí i na 
součinnost okolních obcí při or-

ganizování autobusových linek. 
Přesto vidíme velký prostor ke 
zlepšení, a tím zvýšení atraktivity 
MHD. Chceme zavést přestupní 
jízdenky, zlevnit předplatné ku-
pony a zavést jízdné zdarma pro 
doprovod dětí do 6 let. Součas-
ně upravíme linkování a jízdní 
řády tak, aby se linky vzájemně 
doplňovaly. Dnes vám mnohdy v 
jednu chvíli stejným směrem jede 
spojů několik za sebou, jindy zase 
dlouho nic.

CyklistiCké město na ev-
ropské úrovni
Většina cest ve městě je navíc re-
lativně krátká, což skýtá prostor 
pro pěší a cyklistickou dopravu. 
Podle průzkumu dopravního cho-
vání z roku 2012 je 77 % všech cest 
kratších než 5 km. Pardubice jsou 
v Česku považovány za cyklistic-
ké město. Ve skutečnosti ale stále 

zaostávají daleko za svým poten-
ciálem. Víme, jak levně a efektivně 
zlepšovat podmínky pro pohyb na 
kole po městě. 

Umožníme obousměrný provoz 
cyklistů ve většině jednosmě-
rek. Doplníme opatření na Da-
šické, 17. listopadu, Jana Pala-
cha a Chrudimské. Vybudujeme 
úseky stezek podél řek. Osadíme 
kvalitní stojany na kola u úřadů, 
služeb, obchodů apod. Chceme  
z Pardubic udělat cyklistické měs-
to evropské úrovně a z jízdního 
kola součást jeho identity.

plánování je důležité
Jednou z příčin současných do-
pravních problémů je také stě-
hování lidí z města do přilehlých 
obcí, kteří pak do města dojíždějí 
za prací, nákupy, volnočasovými 
aktivitami nebo dovážejí děti do 

škol, školek a zájmových kroužků. 
Jejich situaci budeme řešit ve spo-
lupráci s těmito obcemi, aby i oni 
měli jiné možnosti než osobní au-
tomobil a děti se mohly pohybo-
vat samostatněji. Zároveň chceme 
předcházet dalšímu odlivu zvyšo-
váním kvality života ve městě a 
dostupnosti bydlení v něm.

Vedle okamžitých zlepšení začne-
me lépe plánovat. Za účasti veřej-
nosti pořídíme Plán udržitelné 
městské mobility. Shromáždíme 
podněty, zjistíme skutečné potře-
by a dopravní chování, zmapuje-
me připravovaný rozvoj území a 
naplánujeme opatření na léta do-
předu. Chceme také stanovit jasné 
zásady, jak mají být jednotlivé uli-
ce řešeny na základě jejich význa-
mu a funkce v rámci města.

Udržitelná mobilita:  
řešení dopravy ve  

městě pro 21. století
Dopravní inženýrství se ve 20. století zcela odtrhlo od 
lidí a jejich potřeb a začalo řešit jen počty aut, koeficien-
ty jejich růstu a kapacity křižovatek. Naštěstí se trendy 
pozvolna mění a máme možnost se poučit z chyb zemí, 
které jsou ve svém ekonomickém rozvoji napřed. Chceme 
se vrátit k co nejjednoduššímu a nejlidštějšímu cestování. 
A víme, jak to zajistit efektivně.

pokračování ze strany 1

Zbytečné rozrůstání města nená-
vratně znehodnotí zemědělskou 
půdu, a krajinu a zabetonováním 
dalších ploch dále zhorší vysušová-
ní města. Především ale prodlužuje 
veškeré cesty. Nízká hustota osíd-
lení navíc způsobí, že území není 
možné rozumně obsloužit hromad-
nou dopravou. Jejich obyvatelé jsou 
tak často zbytečně závislí na autech, 
což výrazně zhoršuje dopravní situ-
aci ve městě. Roztroušená zástavba 
také neúměrně zvyšuje náklady 
města na infrastrukturu – komuni-
kace, veřejné osvětlení, vodovody a 
kanalizace.

Nekřiklavější novinkou v tom-
to plánu je, že veškerá pole  
v severovýchodní části města od 
Dubiny přes Labe až po Cihelnu se 
mají zastavět bydlením. A to před 
i za připravovaným severovýchod-
ním obchvatem města, až po hrani-
ci správního území města.
Přehledné informace najdete na 
webu www.hloupyplan.cz.

jak hloupý plán vznikl?
Zadání nového územního plánu 
schválilo pardubické zastupitel-
stvo již v září 2011. Zpracování 
návrhu se na základě výběrového 
řízení ujal tým společnosti Hasko-
ningDHV Czech Republic, spol.  
s r.o., (tehdy ještě „DHV CR, spol. 
s r.o.“) v čele s Ing. arch. Veroni-

kou Šindlerovou, Ph.D. Proběh-
la řada workshopů pro veřejnost  
i zastupitele a tým zpracoval velmi 
kvalitní návrh s mottem „Návrat do 
města“.

Zastupitelé se ale začali o nový 
územní plán zajímat až v polovi-
ně roku 2014. Od té doby – a ne-
změnily na tom nic ani minulé 
komunální volby – v zastupitelstvu 
dostává prostor poptávka po bez-
mezném růstu Pardubic, která se 
účelově dostala i do strategického 
plánu, což je základní koncepce 
města. Pardubice podle ní mají mít 
120 000 obyvatel.

O další dva roky později, na jaře 
2016 proběhlo společné jed-
nání nad variantním návrhem.  
V té době návrh ještě nedoznal zá-
sadních změn, změny už ale mezi-
tím proběhly ve zpracovatelském 
týmu i na odboru hlavního archi-
tekta.
Původně otevřený proces směřují-
cí k udržitelnému rozvoji města se 
naprosto obrátil. Všechna jednání 
se zcela uzavřela, vše se začalo ne-
úměrně protahovat. A do letošního 
veřejného projednání byl předlo-
žen návrh zcela odlišný. 

Chybí v něm motto „Návrat do 
města“. Vymazáno je jméno ve-
doucí původního týmu. A hrozí  
i vymazání rozsáhlých nezastavě-
ných území.

Demonstrace Nedělejte z nás šašky: Jakub diskutuje s primátorem  
Martinem Charvátem.

do chytrého města 

jaký plán ChCeme my?
Naší vizí je město krátkých vzdále-
ností, kde máte vše na dosah ruky. 
Chceme rovnoměrný a pro obyva-
tele příznivý rozvoj města. Usnad-
níme a budeme iniciovat výstavbu 
v zastavěné části města. Zrychlíme 
využití brownfieldů, tedy ploch již 
jednou zastavěných (Prokopky, 
Masarykových kasáren, Milhei-
movy ulice a dalších). Stanovíme 
srozumitelná pravidla pro novou 
výstavbu i přestavby uvnitř města. 
Budeme úzce spolupracovat s de-
velopery, abychom jejich představy 
skloubili s potřebami města a aby se 
podíleli na veřejné infrastruktuře.

Chceme vytvářet podmínky pro 
výstavbu všech typů bydlení od 
bytů po rodinné domy. I město 

bude stavět byty pro nájemní by-
dlení, část městských pozemků 
naopak poskytneme drobným sta-
vitelům. Vedle sociálního bydlení 
pro nejpotřebnější skupiny budeme 
rozvíjet i dostupné bydlení formou 
městských nájemních bytů. Na 
startovací bydlení pro mladé uvol-
níme ročně více bytů. Podpoříme 
rozvoj chybějící občanské vybave-
nosti na velkých sídlištích.

V nadcházejícím volebním ob-
dobí je třeba dokončit pořízení 
nového územního plánu, kte-
rý město potřebuje. Přijďte volit.  
S každým Pirátem na radnici totiž 
roste šance, že se nám podaří Ná-
vrat od Hloupého plánu do chyt-
rého města krátkých vzdáleností  
a využitých brownfieldů.

Co proti hloupému plánu 
děláme?
Neleníme a i bez zastupi-
telského mandátu se snaží-
me vzbudit zájem veřejnosti.  
A dosáhnout nového územního 
plánu, který povede k udržitelné-
mu rozvoji města. Boji o územní 
plán se dlouhodobě intenzivně 
věnuje dvojka na kandidátní lis-
tině Jakub Kutílek. Pilně podával 
připomínky k zadání územního 
plánu v roce 2011 a k návrhu pro 
společné jednání v roce 2016. Letos 
se ve fázi veřejného projednání stal 
zástupcem veřejnosti a na základě 
tohoto zmocnění podal proti návr-
hu námitku. Pod zmocnění zástup-
ce veřejnosti se podařilo sesbírat 
dostatek podpisů za dva týdny za 
notného přispění řady aktivních 
občanů včetně dalších pirátských 
kandidátů. Přestože územní plán 
není téma na titulní stránky novin, 
je zjevné, že je pro občany i pro 
město důležitý.

Jakub se může jako zástupce ve-
řejnosti v krajním případě do-
máhat nápravy i soudní cestou. 
Spolehlivější cesta ale vede přes 
nové zastupitelstvo, které bude 
rozhodovat o dalším postupu.  
O vůli návrh ještě revidovat svědčí 
podpisy některých zastupitelů pod 
Jakubovým zmocněním i jednání, 
která s politickými partnery vede-
me. 
Potřebujeme ale vaši podporu. 
Přijďte volit. S každým Pirátem na 
radnici totiž roste šance, že se nám 
podaří Návrat od Hloupého plánu 

Hloupý plán? Raději chytré město krátkých 
vzdáleností a využitých brownfieldů

Jakub Kutílek
Dopravní specialista
Podílel se na plánu udrži-

telné městské mobility pro 
Olomouc (v týmu Centra 
dopravního výzkumu, v.v.i.)  
či na plánech cyklistické do-
pravy pro Brno, Pardubice, 
Jihlavu, Uherské Hradiště a 
Banskou Bystricu

Působil na odboru hlavního 
architekta pardubického ma-
gistrátu

Nyní působí na úřadu měst-
ské části Brno-střed, kde se 
intenzivně věnuje mj. zavádě-
ní rezidentního parkování

pardubice.pirati.cz
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Prvním nešetrným stavebním zá-
sahem může být silniční propoj-
ka, kterou chce vedení města vést 
přímo přes most Červeňák. Ten je 
však příliš úzký a ve velmi špat-
ném technickém stavu. Radnice 
má již v ruce několik dokumen-
tů identifikujících jeho závady, 
ale zatím žádný naceněný návrh 
jeho opravy. Přesto se k výstavbě 
propojky již zavázala ve smlouvě  
s ministerstvem obrany.

Překrásné rozsáhlé přírodní 
území na jihu města podél řeky 
Chrudimky zůstává mimo pozor-
nost obyvatel. Většinu 20. století 
mu totiž dominovala činnost ar-
mády a nyní si ho již přes dvacet 
let bere zpět příroda. Postupně ho 
však začínají objevovat i obyvatelé 
města, mezi prvními pejskaři, mi-
lovníci přírody a běžci. Bývalému 
vojenskému prostoru se přezdívá 
Červeňák podle jednoho z mostů, 
který se zde nachází.

Místo pro rekreaci i příjemnou 
zkratku pěšky nebo na kole

Území Červeňáku je pro město  
a jeho obyvatele cenné hned z ně-
kolika důvodů. Na prvním mís-

tě je to obrovský potenciál pro 
každodenní odpočinek obyvatel 
přilehlých částí města, zejména 
Pardubiček, Višňovky a Jesničá-
nek. Jih města je jinak převážně 
obklopen nekonečnými lány polí, 
průmyslovými areály a letištěm. 
Červeňák naopak nabízí pestrou 
přírodu a díky vysokému podílu 
zalesnění velmi příjemné klima  
i v parném létě.

Díky poloze zakousnuté do měs-
ta je Červeňák také prostorem, 
přes který vedou nejkratší cesty 
právě mezi Pardubičkami na jed-
nom břehu Chrudimky a Višňov-
kou, Jesničánkami a Duklou na 
břehu druhém. Již dnes je území 
protkáno sítí cest od zarostlých  
panelek po pěšinky. Nevelkými 
investicemi je možné tu vybudo-
vat pěší a cyklistickou spojnici 
těchto místních částí. Navíc cesta 
po levém břehu Chrudimky je už 
dnes sjízdná z centra města až po 
most Červeňák, který se nachází 
na úrovni centrálního hřbitova.

Přírodní a historický skvost

Kromě samotného pohybu – do-
pravního či rekreačního – v pří-

jemném prostředí je zde obrov-
ská příležitost rozvíjet i poznání.  
Z novodobé historie jsou zde 
nejviditelnější pozůstatky po 
působení železničního pluku  
v meziválečném období: dva do-
chované mosty a vysoké pilíře  
a k nim směřující násep, sloužící 
tehdy pro cvičnou stavbu mos-
tů. V těsném sousedství se také 

nachází archeologické naleziště  
v Pardubičkách, kde se dochovaly 
pozůstatky počátků Pardubic ze 
13. století.
Z hlediska ekologického byl již 
prokázán význam koryta řeky 
Chrudimky, které je vyhlášeno 
evropsky významnou lokalitou. 
Zbytek území zatím stále čeká na 
podrobný biologický průzkum. 

Červeňák, přírodní poklad na jihu města

Dostupné bydlení  
i vzdělávání 

To jsou témata pardubických pirátek
Rodina s dětmi, různorodé zájmy a koníčky, ale především 
chuť aktivně se zapojit do veřejného dění ve vlastním městě. 
To ve zkratce spojuje ženy z pardubické posádky Pirátů. Staly 
se neformálním „Dámským pirátským klubem“ a věnují se 
hlavně kultivaci sociální politiky a podpoře vzdělávacího 
systému v Pardubicích. 

„Zajímat se o politiku je pro mě 
důležité. Mám pocit zodpověd-
nosti. Chci, aby naše děti vyrůs-
taly v otevřené společnosti, a vě-
řím, že je nutné se ji snažit svou 
aktivní účastí neustále budovat,“ 
vysvětluje Kateřina Jirsová, která 
chce svou kandidaturou za Pi-
rátskou stranu inspirovat i další 
ženy.

Dámský pirátský klub vznikl  
z dlouhodobé spolupráce ně-
kolika žen s podobnými zá-
jmy. Vzhledem ke svým zku-
šenostem se u pardubických 
Pirátů věnují hlavně sociální 
politice, kultuře a školství a uví-
tají mezi sebou každého aktiv-
ního člověka. „Přála bych si, aby  
v politice bylo více žen. Máme 
co nabídnout,” říká Kateřina,  
která vystudovala Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou a zabývá 
se tvorbou v oblasti uměleckého 
šperku.

město se umí postarat o ty 
nejslabší

Podobně jako všemi městy,  
i Pardubicemi hýbe téma bydlení. 
„Město  má  možnost podpořit 
rodiny poskytnutím městských 
bytů.  Kvalitní bydlení má přitom 
velký význam hlavně pro děti.  
V dobrém prostředí se lépe učí, 
jsou zdravější a lépe se připravují 
na život,“ říká Lenka Španihelová, 
garantka sociálních témat a pět-
ka na pirátské kandidátce. To ale 
neznamená budování ubytoven.  
„I sociální a startovací byty musí být  
v co nejpřirozenějším prostře-
dí. Jinak si zaděláváme na vznik 
ghett,“ dodává. 

V oblasti sociální péče se Lenka 
pohybuje vlastně celou karié-
ru. V Praze vedla sociální fir-
mu Maturus, která zaměstnává 
lidi se zdravotním postižením.  
V Pardubicích jste ji mohli potkat 

třeba při akcích Krabice od bot – 
vánoční dárky pro děti z ohrože-
ných rodin nebo při pardubické 
demonstraci Milion chvilek pro 
demokracii. Zásadní je podle ní 
i péče o seniory. „Pardubice při-
rozeně stárnou. Proto je potřeba 
zajistit dostatečné kapacity te-
rénních služeb, dostupné bydle-
ní i pro seniory a nezapomínat 
na možnosti aktivního života ve 
všech obvodech,“ vysvětluje.

nabídka vzdělávání musí 
být pestrá a reagovat na 
aktuální potřeby

Ivana Böhmová, trojka par-
dubické kandidátky, má pod 
svými křídly vzdělávání.  
Absolvovala pedagogickou fakul-

tu UHK a fakultu humanitních 
studií na UK a prošla si několika 
vzdělávacími institucemi jako pe-
dagožka a lektorka. Chce zlepšit 
možnost kombinace rodinného 
života s kariérou a prosazovat 
inovativní přístupy ke vzdělává-
ní. „Svět se rychle mění. Aby se  
v něm děti orientovaly a uplatnily, 
měly by se ve škole naučit kritic-
ky myslet, využívat digitální tech-
nologie, prezentovat své nápady, 
samostatně a odpovědně jednat  
a spolupracovat,”  zdůrazňuje.

Pardubickým školám chce po-
moci s byrokratickou zátěží, za-
jišťováním podmínek pro děti se 
speciálními potřebami či primár-
ní prevencí. Jako důležitou vidí 
spolupráci se školami jiných zři-

zovatelů, než je město, například 
lesními školkami či dětskými 
skupinami. Důraz klade také na 
transparentní a smysluplné pře-
rozdělování dotací.

Pardubické pirátky budou rády 
spolupracovat s každým, kdo cítí 
odpovědnost za dnešní i budou-
cí společnost. Podporují komu-
nitní a sousedské aktivity, které 
propojují sousedy i rodiny na-
příč generacemi. „Chceme svou 
činností povzbudit další mla-
dé rodiny k aktivnímu zájmu o 
prostředí kolem sebe. Ve měs-
tě, kde spolu lidé mluví, se žije 
mnohem lépe,“ dodává Aneta  
Jelínková, pirátská dvojka v Par-
dubicích V.

foto: Miroslav Seiner, Iniciativa Přírodní park Červeňák

Vidíme příležitost k popularizaci 
těchto aspektů přímo na místě ne-
jen formou naučné stezky.
Červeňák je přirozeným pře-
chodem mezi soustavou par-
ků podél Chrudimky (Na Špi-
ci, Bubeníkovy sady, Vinice)  
a volnou krajinou za městem.

Podrobnější informace naleznete 
na webu Iniciativy Přírodní park 
Červeňák www.ppcervenak.cz. 
K silniční propojce a s ní souvi-
sející změně územního plánu pak 
na webu www.hloupapropojka.cz.

Dlouhá desetiletí sloužil armádě, přes dvacet let je opuštěný a nyní se rozhoduje o jeho budoucnosti. Bývalý vo-
jenský prostor na řece Chrudimce se může stát vyhledávanou přírodní lokalitou, ale stejně tak mu hrozí postup-
ná devastace nekoordinovanou stavební činností. Iniciativa Přírodní park Červeňák již tři roky usiluje o to, aby 
bývalý vojenský prostor získalo město do majetku a vytvořilo z něj přírodní lokalitu pro rekreaci. Téma záchrany 
Červeňáku si vzali za své také pardubičtí Piráti.

Jakub Kutílek 
člen Iniciativy Přírodní park 
Červeňák, Strany zelených  

a spolku Město na kole
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pirátské zastoupení na kandidátkách v obvodech

SMART neznamená draze a zbytečně

Co pro tebe tedy Smart City 
znamená?
Smart City (doslova “chytré měs-
to”) v praxi znamená, že město 
efektivně využívá dostupné zdro-
je a informace, neplýtvá tam, kde 
to není potřeba, a snaží se zlepšit 
kvalitu života jeho obyvatel. Věnu-
je se i ochraně životního prostředí, 
optimálním a přívětivým způso-
bům dopravy, přístupu k informa-
cím a jejich využití. Technologie 
hrají důležitou roli, ale není to jen 
o nich. V případě měst, jako jsou 
Pardubice, je možná nejdůležitěj-
ší věnovat pozornost kvalitnímu 
územnímu plánování. Bohužel 
většina konkurentů ví, že dobrý 
územní plán se voličům prodává 
mnohem hůř než carsharing (sdí-
lení aut).

Územnímu plánování vě-
nujete v programu velkou  
pozornost.
Protože má naprosto zásadní vliv 
na fungování města. Chceme 

město, kde je všechno na dosah 
ruky. Nekoncentrovat vše na jed-
no místo, ale služby a vybavenost 
rovnoměrně rozmístit tam, kde 
je potřeba. To bude mít zásadní 
a pozitivní vliv třeba na dopravu, 
největší bolest a zároveň největ-
ší téma už několikátých komu-
nálních voleb. Troufnu si tvrdit,  
že v tomhle směru máme v Par-
dubicích opravdu co nabídnout. 
Mezi našimi kandidáty jsou lidé, 
kteří této oblasti skutečně rozumí. 

Tradiční pirátské téma je pří-
stup k informacím. Jak to za-
padá do Smart City?
Pardubice jsou plné informací, 
jen je dostat k lidem. Je například 
pěkné, že máme na nádraží a na 
Masarykově náměstí informační 
tabule s odjezdy autobusů a jejich 
zpožděním. Ta informace tedy ně-
kde je. Proč ale nemám možnost 
ji získat před odchodem z domu  
a musím zbytečně čekat na zastáv-
ce? Jiná města informace o aktu-

álním zpoždění sdílí například do 
systému vyhledávání spojů IDOS. 
Ve městě máme i docela dobrý 
kamerový systém, který lze vyu-
žít k získání aktuálních informací  
o intenzitě dopravy. To by řada  
z nás ocenila před tím, než se roz-
hodneme, jak do města vyrazíme. 
Mohlo by to usnadnit cestu nám  
i druhým.

Takže plánujete nějakou 
městskou aplikaci?
Právě že ne. Tím se lišíme od 
současného vedení. Naším cílem 
není zbytečně utrácet prostřed-
ky za vlastní aplikaci. Chceme 
vybudovat místo, kde se budou 
shromažďovat data v otevřené  
a strojově čitelné podobě. Už 
dneska existuje velká řada hoto-
vých aplikací, kde bude možné 
tyto informace využít.

V rámci Smart City plánujete 
podporu začínajících podni-
katelů. V současném zastupi-
telstvu kolem toho proběhla 
celkem vášnivá diskuse.
A já se ani nedivím. Řekl bych, 
že řada věcí byla ze strany vede-
ní pardubického podnikatelského 

inkubátoru špatně vysvětlena a u 
některých zastupitelů i špatně po-
chopena. Podnikatelský inkubátor 
nemá být jen realitkou, která pro-
najímá kanceláře. Má začínajícím 
podnikatelům poskytovat podpo-
ru při proplouvání právní džun-
glí, pomoc s marketingem a třeba 
i s hledáním investorů. Máme ve 
městě vysokou školu s dobrým 
kreditem, tak by byla škoda ne-
chat utíkat talentované a pracovité 
lidi do jiných krajských měst, kde 
inkubátory už několik let fungují 
a vykazují dobré výsledky. Zapa-
dá to i do myšlenky boje s levnou 
prací: raději budeme podporovat 
lidi s nápadem než montovny.

Dalším horkým tématem byla 
tzv. Strategie Smart City měs-
ta Pardubic.
To je dost možná jediný viditelný 
výsledek současného vedení měs-
ta v oblasti Smart City, dokument 
o 160 stranách. Smutné je, že přes 
svůj název nijak nevypovídá o 
tom, jakým směrem by se mělo 
město vydat. Základní část obsa-
huje především obecné teze o vý-
hodách vybraných druhů moder-
ních technologií. Z textu ale není 

patrné, proč autoři vybrali právě 
ty, a hlavně jaký budou mít přínos 
pro město a jeho obyvatele.
Výběr technologií se tak zdá zcela 
náhodný, nikdo se zřejmě nezabý-
val tím, co by Pardubicím vážně 
mohlo pomoci. Naopak, napří-
klad návrh systému inteligentní-
ho parkování vypadá, jako by byl 
ušitý někomu na míru. Pozitivní 
je, že těchto ,,kvalit” jsou si vědo-
mi i někteří současní zastupitelé a 
dokument poslali k přepracová-
ní. Nedělám si ale velké naděje,  
že z toho vznikne něco zásadně ji-
ného. Potřebné znalosti teď prostě 
v zastupitelstvu chybí. Obávám se, 
že po volbách bude potřeba začít 
znovu a lépe.

A co považuješ za nejdůleži-
tější první kroky?
Zapojení lidí do rozhodování a 
sdílení informací. To nám po-
může ve všech dalších oblastech. 
Lépe tak zjistíme, o co je zájem, do 
čeho se pouštět a do čeho ne. Pak 
musí následovat zpracování nové 
Strategie. Ta už bude vycházet ze 
skutečných potřeb města. Ta sou-
časná se bohužel použít nedá.

Se suchem lze bojovat. Jen to chce správné lidi

Sucho je v médiích čím dál častě-
ji zmiňovaným tématem. Jednak 
proto, že se zvětšuje zájem o ze-
mědělství, lesy a životní prostředí 
jako takové, ale zejména protože 
sucho a další projevy změny kli-
matu začínají být citelné na ce-
lém území naší republiky. Mění se 
charakter dešťů, ubývá spodních 
vod i voda v řekách, krajina i měs-
ta se víc a víc oteplují, a zatímco se 

u nás objevují dříve nemyslitelné 
druhy rostlin i živočichů, některé 
původní začínají chybět.

Nejčastěji se o dopadech sucha a 
jejich předcházení hovoří v sou-
vislosti se zemědělskou půdou a 
lesem. Má to logiku, protože do-
hromady tvoří přes 80 procent 
rozlohy naší země. Často se za-
pomíná na města a na zastavěnou 

plochu obcí, které sice tvoří jenom 
pár procent rozlohy ČR, ale žije 
zde naprostá většina obyvatel. A 
bavíme-li se o adaptaci na klima-
tické změny, nemůžeme z tohoto 
důležitého úkolu města a obce vy-
nechat.

Proto je důležité, aby i komunální 
politika odrážela tyto problémy. 
Pirátský program na všechny tyto 

věci myslí. Řešíme, jak ochlazovat 
zastavěné plochy ve městech, jak 
zadržovat vodu a krajinná opatře-
ní v katastru měst mimo obydle-
ní. Základní jednotkou takových 
opatření a obecně adaptace na 
klimatickou změnu je strom. Je 
to famózní „mechanismus“, kte-
rý dokáže, je-li správně vybrán 
a umístěn, absorbovat jak vodu, 
tak sluneční energii. Průměrně 

Klima nezměníme. Je ale třeba se mu co nejvíce přizpůsobovat a vhodnými opatření-
mi snižovat jeho dopady. Máme velkou výhodu. Sázení stromů a budování zelených 
ploch nestojí moc peněz. Zdaleka ne tolik jako megalomanské projekty přehrad. Proto 
s Piráty prosadíme výsadbu stromů v ulicích, nahradíme stromy skácené, doplníme 
rekreační divočinu kolem měst a zatravníme betonové pustiny.

V Pardubicích se tématům su-
cha, vody a zeleně ve městě vě-
nují hlavně zástupci Zelených 
na pirátské kandidátní listině.  
Přečtěte si další články na na-
šem webu pardubice.pirati.cz

vzrostlý strom dokáže ochladit své 
okolí způsobem srovnatelným s 
minimálně třemi výkonnými kli-
matizacemi. 

Piráti ví, že zeleň a parky neslou-
ží jen pro relaxaci, oživení města 
a jeho zkrášlení. Pokud o nich za-
čnou radnice uvažovat správně, 
může zeleň výrazně napomoci ke 
snižování teploty v místech, kde 
každý z nás žije a také ke zlepšení 
krajinného hospodaření s čím dál 
vzácnější vodou.

Mgr. Radek Holomčík 
poslanec České pirátské strany, 
místopředseda zemědělského 

výboru

1.    ing. Vojtěch jirsa, ph.d., 32 let,  
       dopravní urbanista, piráti 

2.    Mgr. Jiří Čáslavka, 46 let,  
        ekonom, BEZPP 
3.    Mgr. ondřej beran, ph.d., 38 let,  
        vědecký pracovník, zelení 

1.    ing. jakub kutílek, 32 let,  
       dopravní specialista, zelení

2.    bc. kateřina kosová, 26 let, biochemická analytička,  
       členka České společnosti ornitologické, Bezpp

3.    bc. Jan hrubeš, dis., 23 let,  
       student, hudebnik, piráti 

1.    ing. filip vařecha, 32 let,  
       vývojář webových aplikací, piráti

2.    ing. aneta jelínková, 35 let,  
        obchodní referentka, bezpp

3.    bc. ivana böhmová, 31 let,  
       pedagožka, piráti 

3.    jan bednář, 25 let,  
        student, piráti 3.    ing. ondřej karas, 34 let,  

        vývojář, piráti 

Obvod II. 
PIRÁTI, NAŠE PARDUBICE a ZELENÍ

Obvod Iv. 
koalice pro pardubice  
(top 09, kdu-čsl, nk) a piráti

Obvod vi. 
PRO ŠESTKU

Obvod I. 
Piráti

Obvod v. 
Piráti
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Piráti, 34 let, vývojář a projektový manažer, Popkovice

Ondřej je lídr pirátské kandidátky. Celý svůj profesní život se věnuje vývoji a řízení projektů 
pro automatizaci a komunikační systémy. V posledních letech navíc získal spoustu zkušeností 
s veřejnými zakázkami. Často se potýká s nejasným zadáním a nedodržováním administrativ-
ních postupů. Jako zastupitel by proto jejich zadávání chtěl zkvalitnit, a omezit tak prostor pro 
korupci a podpořit transparentní hospodaření města.
Je garantem oblasti Smart City. Namísto magnetu na dotace v něm vidí pomocníka pro kaž-
dodenní život ve městě. Ondřej studoval elektrotechniku na Univerzitě Pardubice a o pár let 
později Havarijní plánování a krizové řízení na ostravské VŠB. Bydlí v Popkovicích a relaxuje 
prací kolem domu.

zelení, 32 let, dopravní specialista, Cihelna

Jakub je dvojka na pirátské kandidátce a kandidát na 
starostu Pardubic II. Umí navrhnout koncepci dopra-
vy pro celé město i chytré drobné změny. Pracoval  
i na pardubickém odboru hlavního architekta. Kromě 
toho se aktivně věnuje územnímu plánování a rozvoji 
Pardubic se chce věnovat i v zastupitelstvu. Angažuje 
se v Iniciativě Přírodní park Červeňák. Jakub vystu-
doval stavební fakultu v Brně, je orientačním běžcem.

Piráti, 32 let, dopravní urbanista, Spořilov

Vojtěch je pirátský kandidát na starostu Pardubic I. 
Pracuje jako dopravní konzultant pro česká města. Po-
máhá jim s tvorbou koncepce dopravy a analýzou do-
pravních dat. Učí na dopravní fakultě. Zlepšit dopravu, 
veřejný prostor a územní plánování chce i v Pardu-
bicích. Vystudoval urbanismus na ČVUT a doktorát 
získal na Dopravní fakultě v Pardubicích, absolvoval 
studijní a výzkumné stáže v Dánsku a Švédsku. 

piráti, 34 let, sociální pracovnice, Masarykovo náměstí 

Lenka celý svůj profesní život pracuje se seniory  
a lidmi s duševním nebo tělesným postižením. Ví,  
že problémy mají hlavně s nalezením vhodného byd-
lení. Zasadí se proto o dostupné bydlení pro sociálně 
ohrožené i mladé rodiny. Lenka vystudovala Filozo-
fickou fakultu Univerzity Karlovy, s mužem, dcerou a 
synem bydlí na Masarykově náměstí. Odpočinout si 
chodí na houby do lesa.

piráti, 23 let, student FChT UPCE a hudebník, Polabiny

Jan je mladý Pardubák, který se tu narodil a celou dobu zde 
žije. Nyní studuje organickou chemii na zdejší univerzitě. 
Kromě toho ale již vystudoval  pardubickou konzervatoř  
s kontrabasem. Na ten hraje v různých kapelách působících 
na Pardubicku, ale i ve  velkých symfonických orchestrech. 
Do veřejného života v Pardubicích by chtěl přinést více kul-
tury, a to obzvláště v podání mladých skvělých muzikantů, 
kterých v Pardubicích žije přehršel, ale moc se o nich neví.

piráti, 32 let, vývojář webových aplikací, Dukla

Filip byl jedním z klíčových vývojářů projektů  
Demokracie 21 a Prezident 21. Zde získal recepty, 
jak zapojit lidi do života ve městě. Uplatnit je chce  
i v Pardubicích, participace a transparentní hospo-
daření jsou jeho doménou. Filip vystudoval ČVUT 
a pracuje jako vývojář. Žije na Dukle s manželkou  
a s dcerou. Věnuje se józe a miluje pěstování chilli 
paprik.

Piráti, 31 let, pedagožka, Jesničánky

Ivana je pedagožka, matka tří dětí, rodačka z Par-
dubic. V zastupitelstvu se bude zasazovat o kva-
litní a pestré vzdělávání, které reaguje na poptáv-
ku rodičů i požadavky rychle se měnícího světa.  
Vystudovala humanitní studia v Praze a pedago-
giku v Hradci Králové. S manželem a dětmi žijí  
v Jesničánkách. Ve volném čase tančí a hraje na 
bicí.

pirátská
Kandidátka 

na město

31.  Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D., 38 let,  
         vysokoškolský pedagog30.  JUDr. Lucie Procházková, Ph.D.,  

         33 let, právnička29.  Olga Pavlů, 40 let,  
          kuchařka 28.  Mgr. Barbora Quaiserová, 31 let,  

         koordinátorka vzdělávacích projektů 

15.  Matěj Drajer, 25 let,  
        kavárník, BEZPP 14.  Bc. Dominik Bečka, 27 let,  

        bankovní specialista, Piráti 13.  MgA. Kateřina Jirsová,  
        32 let, umělkyně, Piráti   

12.  Jan Bednář, 25 let,  
        student, Piráti 

24.  Anna Řehůřková, 20 let,  
          studentka, Zelení 27.  Ing. Ondřej Srb, 30 let,  

         administrativní pracovník, BEZPP26.  Mgr. et Mgr. Martin Svoboda,  
          37 let, adiktolog, BEZPP 25.  Petr Martínek, 41 let,  

         lektor ekologické výchovy, BEZPP 

11.  Anna Gudrun Vavrečková, 
        27 let, programátorka, Piráti 10.  Mgr. Jiří Čáslavka, 46 let,  

        ekonom, BEZPP 9.   Mgr. ondřej beran, ph.d., 38 let,  
       vědecký pracovník, zelení 8.   Mgr. bohdan šeda, 44 let,  

       stavební historik, bezpp 

35.   Petr Seiner, 33 let,  
           divadelní technik33.  Bc. Petr Vaňátka, 32 let,  

         řidič32.  Bc. Adam Veselý, 30 let,  
          živnostník 34.  Lukáš Křivka, 30 let,  

          programátor

18.  Bc. Vojtěch Weisbauer, 26 let,  
        referent správy daní, Zelení 17.  Ing. Aneta Jelínková, 35 let,  

        obchodní referentka, BEZPP 16.  Martin Merhout, 29 let,  
        telefonista, BEZPP 19.  Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.,  

        36 let, věděcká pracovnice, BEZPP 

39.   Josef Kubát, 71 let,  
           důchodce38.  Mgr. Viktor Kustein, 32 let,  

         podnikatel36.  Ondřej Novák, 33 let,  
         technik dodavatelské kvality 37.  Bc. Vilém Kubáč, 26 let,  

         student

23.  david Schrogel, 26 let,  
          řidič, BEZPP

 
21.  Mgr. Kamila Skalecká, 35 let,  
         lektorka jazyků, Zelení 

20.  MgA. Anna Fukátková, 34 let,  
         rodičovská dovolená, BEZPP 22.  Ing. Pavla Koukalová, 27 let,  

          projektantka, BEZPP

3.    ing. ondřej karas, 34 let,  
        vývojář, piráti 
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Piráti vědí, co cyklisté potřebují
Za Piráty kandiduje v komunálních volbách Vojtěch Jirsa, bývalý pardubický cyklokoor-
dinátor. Během jeho tříletého působení na odboru hlavního architekta vznikla v Pardu-
bicích řada pro kola přívětivých opatření, jako jsou cykloobousměrky nebo cyklopruhy. 
Pardubice dovedl k titulu Hlavní město cyklistů ČR za celkový přístup k podpoře rozvoje 
cyklistické dopravy. Přinášíme krátký rozhovor o jeho vizích pro pardubické cyklisty.

Vojto, pokračovalo po tvém od-
chodu město s podporou rozvoje 
cyklistické dopravy?
Když jsem odešel, zbyla po mně na 
magistrátu hromádka materiálů: 
cyklogenerel (viz. infobox), akč-
ní plán ParduBIKE2018, což byl 
seznam projektů včetně rozpočtů  
a harmonogramů, i spousta při-
pravených projektových doku-
mentací. Zpracoval jsem také 
studii 300 stojanů pro Pardubice, 
která říká, kde a jaké stojany na 
kola osadit v centru města. Všech-
ny ty věci jsou stále k dispozici, ale 
nikdo s nimi nic nedělá.
Podařilo se dotáhnout stezky 
ke staré vojenské plovárně a do 
Dražkovic. Za to si vedení měs-
ta sice zaslouží pochvalu, ale šlo 
udělat mnohem víc. U dražkovic-
ké stezky zoufale chybí navazující 
infrastruktura hlavně směrem na 
Chrudim. Často to navíc nebyly 
žádné drahé a velké projekty. Sta-
čilo by upravit dopravní znače-
ní, nebo drobné stavební úpravy  
a po Pardubicích by se jezdilo zase 
lépe.

Jak je to možné, vždyť opatření 
pro cyklisty mají v Pardubicích 
všeobecnou podporu?
Každý říká, že chce podporovat 
cyklistickou dopravu. V Pardubi-
cích je téměř 20 % všech cest ujeto 
na kole, takže se není čemu divit. 
Když ale přijde na lámání chleba, 
nikdo se do práce nehrne. Některá 
opatření není vůbec snadné pro-
jednat, třeba cyklopruhy. Musí se 
správně vyřešit všechny křižovat-
ky, přechody, zastávky a návaz-
nosti. Jedná se s policií, s doprav-
ním podnikem, s různými odbory 
magistrátu. A všichni se musí na 
řešení shodnout.

O podpoře cyklodopravy přece 
rozhodují politici.
Jasně, bez toho to nejde. Na-
příklad cyklopruhy a cykloo-
bousměrky jsou vesměs drobná  
a levná opatření, která jsou ale slo-
žitá na projednání. To pro politiky 
není atraktivní. Politici chtějí udě-
lat dojem, prostavět hodně peněz 
a mít s tím co nejméně práce. To, 
že nějaké drobné chytré opatření 
může mít nakonec větší přínos 
než drahá stavba, se špatně vy-
světluje.

Opatření pro cyklisty jsou navíc 
kontroverzní, protože mění zave-
dené uspořádání dopravního pro-
storu. Příkladem jsou cykloobou-
směrky. Když jsme ještě v rámci 
občanského sdružení Město na 
kole prosazovali první cykloobou-
směrky v centru města ve Smilo-
vě a Sladkovského ulici, vyslechl 
jsem si řadu odpůrců. Politikům 
se proto do ničeho samozřejmě 
nechtělo, báli se kritiky. Nakonec 
se ale všechno povedlo. Cyklis-
té mají snadnější cestu městem, 
ostatní účastníky provozu neome-
zují a k žádné závažné dopravní 
nehodě tam, pokud vím, nedošlo.

Kde jsi bral tu jistotu a přesvědče-
ní, že opatření budou fungovat?
Každý se může mýlit, i já se sa-
mozřejmě někdy pletu a vždy 
jsem nervózní z výsledku. Ten-
krát moc zkušeností v ČR nebylo. 
Snažili jsme se poučit ze situace 
v zahraničí, ve městech, kde jsou 
už nesrovnatelně dále. Studoval 
jsem v Dánsku dopravní a měst-
ské plánování. Tam se jezdí hodně 
na kole. Spoustu informací jsme 
získali i od německých partnerů. 
Konzultovali jsme s nimi jednotli-
vé projekty. Díky tomu jsme mohli 
předpokládat, že řada věcí fungo-
vat bude. Teď už jsme dál i v Čes-
ku. Existuje skupina dopravních 
projektantů, kteří se zaměřují na 
infrastrukturu pro cyklisty, sdílí 
zkušenosti a projekty si vzájemně 
konzultují.

A nějaký konkrétní příklad špatně 
fungujícího opatření? 
Na Bělehradské ulici v Polabinách 
jsou cyklopruhy málo využívané. 
Vedle silnice totiž vede komfortní 
stezka. Většina lidí navíc nepotře-
buje projet ulicí v celé délce, vět-
šinou ji jen přejedou směrem do 
centra nebo naopak. Navíc pokul-
hává návaznost na obou stranách 
ulice. Cyklopruhy nepokračují 
dále směrem na Rosice a na druhé 
straně před světelnou křižovatkou 
s Hradeckou ulicí jsou ukončeny, 
takže průjezd dále do Studentské 
ulice není příjemný.

Co je tedy vodítkem pro zřízení 
nějakého opatření pro cyklisty?
Nejdůležitější je sledovat již exis-
tující poptávku, tedy kolik lidí uli-

ci využívá, i když tam třeba zatím 
žádný pruh nebo cykloobousměr-
ka nejsou. Když jsem pracoval na 
magistrátu, udělali jsme sčítání 
cyklistů na všech významných 
ulicích, takže dnes už informace 
o poptávce máme. Na některých 
ulicích jsme rozjeli automatické 
sčítání, díky kterému známe i vý-
voj počtu cyklistů v čase.

Která opatření pro cyklisty bys po 
svém případném zvolení realizo-
val jako první?
Začal bych přesně těmi levnými 
organizačními opatřeními, o kte-
rých jsem již mluvil. Jako úplně 
první bych obnovil cykloobou-
směrku v Jindřišské mezi Karlovi-
nou a třídou Míru. Je to v obytné 
zóně, lidé tu jezdí na kole v obou 
směrech a nikdo to neřeší. Vůbec 
nechápu, jak mohlo někoho na-
padnout tuto cykloobousměrku, 
kterou jsme zaváděli v roce 2013, 
rušit. Následovaly by další obou-

směrky v klidných oblastech v Po-
labinách, na Višňovce či ve Svít-
kově. Další ulice může být třeba 
Wintrova od gymnázia na Dašic-
ké k Husově ulici.
Souběžně bych dotáhl realizaci 
kvalitních stojanů na kola v cen-
tru města: Smilova, Sladkovského, 
Karlovina. Doplnil bych další sto-
jany na náměstí Republiky, třídě 
Míru, na Pernštýnském náměstí, 
kde dnes lidem chybí.

Co si máme představit pod po-
jmem „kvalitní stojany“?
Dobré stojany jsou právě napří-
klad ty na třídě Míru. Nejsou to 
žádné „drátolamy“ a lze k nim 

pohodlně uzamknout rám kola. 
Představme si, že obdobné stojany 
by byly téměř před každým ob-
chodem v úplném centru města, 
celkem by jich bylo asi 300. Celko-
vé náklady na realizaci takového 
projektu by se pohybovaly okolo 
jednoho milionu korun. Ve srov-
nání s cyklověží u nádraží, která 
stála asi 10 milionů, je to vynikají-
cí poměr cena/výkon.

Proč by podle tebe mělo město 
podporovat ježdění na kole?
Když jedete do Holandska nebo 
se projíždíte po Lipsku, Berlíně, 
Vídni či Kodani, je vám hned jas-
né, že jezdit na kole je životní styl. 
Pro lidi je důležitá volnost pohy-
bu, nechtějí čekat v zácpách. Čas 
má pro nás čím dál tím větší cenu. 
Navíc každodenní dojíždění do 
práce je pro mnohé jediná fyzic-
ká aktivita, zejména pro lidi se se-
davým zaměstnáním. Cyklista ve 
městě nezabírá mnoho prostoru 

a neznečišťuje vzduch. Průzkumy 
ukazují, že odpovědnost k život-
nímu prostředí je rovněž jedním 
z důvodů, proč lidi jezdí na kole. 
Nicméně tím hlavním důvodem je 
to, že na kole se dostanete rychle 
a spolehlivě z bodu A do bodu B. 
Jezdit na kole je doprava, ale i zá-
bava.

Co považuješ za svůj největší 
úspěch v oblasti podpory ježdě-
ní na kole?
Stezky, pruhy, stojany na kola  
a další opatření jsou samozřejmě 
důležité. Je potřeba, aby se lidé cí-
tili bezpečně, ale je tu ještě něco 
dalšího. Jsou to informace o pro-

blematice mobility, o zdravém ži-
votním stylu, o fungování města. 
Nakonec se každý sám rozhoduje 
o tom, jaký dopravní prostředek 
si zvolí a jak bude žít. Rozhoduje 
jednotlivec, nikoliv město nebo 
nějaký dopravní inženýr. Proto 
jsem vždycky považoval za důleži-
té předávání informací a motivaci 
lidí v nejrůznějších kampaních.
Byl jsem u zrodu kampaně Do 
práce na kole. Ten nápad jsem 
okopíroval z Dánska. Podobně 
snídaně pro cyklisty – rozdávání 
perníčků a jablek cyklistům v ran-
ní špičce. Hodně mě bavilo shánět 
ve slevě blikačky na kola, které 
jsme pak s městskou policií dávali 
lidem zdarma ke stokorunové po-
kutě za jízdu bez světel. Organizo-
vali jsme festival Město na Míru, 
kde jsme simulovali, jak by mohla 
vypadat třída Míru, až bude v celé 
šířce určena lidem. To bylo ještě  
v době vášnivé diskuze o tom, 
jestli má být třída Míru pěší zóna 
a jaký dopad to bude mít na fun-
gování ulice. Můj kamarád Jakub 
Kutílek vymyslel značku pro par-
dubické cyklisty ParduBIKE, kte-
rou pak město používalo pro za-
střešení všech uvedených akcí.
Loni na podzim jsem dovezl  
z Holandska devět nákladních kol 
pro mojí rodinu a kamarády. Jsou 
to takové tříkolky s bednou před 
řidítky. Nastartovali jsme nový 
trend. Z toho mám velikou ra-
dost. Zřejmě to nebude hned jako  
v Kodani, kde má nákladní kolo 
každá třetí mladá rodina. Nicmé-
ně doufám, že za pár let už jich 
bude po Pardubicích jezdit něko-
lik desítek, možná stovek.

To zní ambiciózně. A ještě otáz-
ka na závěr. Máš nějaký recept na 
krádeže kol?
Pokud si člověk pořídí kvalitní zá-
mek, tím myslím takovou tu oce-
lovou podkovu, a zamkne si kolo 
za rám, sníží tak pravděpodobnost 
krádeže na minimum. Zamknout 
si kolo obyčejným lankovým zám-
kem je jako říkat zlodějům „po-
služte si“. Jakýkoliv lankový zámek 
přeštípne zloděj pákovými kleště-
mi za několik vteřin. Na kvalitní 
podkovu potřebuje přinejmenším 
úhlovou brusku a ani tak nemusí 
uspět. 

Cykloobousměrka je označení pro jednosměrnou komunikaci, která je pro 
cyklisty průjezdná i v opačném směru. Označuje se dodatkovými tabulka-
mi pod běžným označením jednosměrky, případně se doplňuje vodorovným  
dopravním značením. V Pardubicích jsou to například ulice Smilova, Sladkov-
ského či Labská a řada dalších ulic mimo centrum města.
Cyklogenerel je koncepční dokument, který popisuje, jak by měla vypadat  
infrastruktura pro cyklisty v ulicích města. Pardubice jej mají od roku 2013, 
ale ne všichni ho berou vážně.
ParduBIKE [čti pardubike nebo pardubajk] je značka města, která vznikla za 
Vojtova cyklokoordinátorství. Bohužel nyní je tak trochu u ledu.
Cargokolo (nebo též cargobike, kárkokolo, nákladní kolo) je označení pro kolo 
s bednou, ve které lze převážet náklad nebo děti nebo oboje. V Pardubicích 
jsou k vidění hlavně tříkolky s bednou vpředu, které uvezou až čtyři děti.

Jsem ráda, že v těchto komunálních 
volbách kandiduje Pirátská strana 
a já díky tomu mám koho volit. 
Některé kandidáty znám osobně a 
těší mne, že se s nimi potkávám i 
v mém obchodě na Pernštýnském 
náměstí. Rozhodující je pro mne 
jejich podpora komunitního živo-
ta ve městě, zaměření na rozum-
né dopravní plánování s důrazem 
na „bezpečnost chodců a cyklis-
tů. Rozšiřování městské zeleně a 
ochrana přírodních lokalit, jako je 

Protože je to po dlouhé době 
politické hnutí středu. Rozhlíže-
jí se ve svém programu na obě 
strany (tedy doprava i doleva), 
než se vydají na cestu. Nakonec 
mne to rodiče učili už od mala, 
pořádně se rozhlédnout. Jsou 
pružní, mají vizi – tolik chybějí-
cí jiným politickým subjektům, 
dotýkají se ožehavých témat bez 

Červeňák, mi jsou také blízká 
témata. Přestože“ mám děti již 
dospělé, je pro mne neméně dů-
ležitá podpora vzdělávání, které 
chápu jako celoživotní proces. 
Na komunální úrovni politiky by 
měla být samozřejmostí partici-
pace veřejnosti na řízení města, 
jejíž zárukou pro mne je právě 
Pirátská strana.

Mgr. Alice Honzáková
majitelka obchodu Lokálka 
české potraviny Pardubice

Proč volit Piráty?
předsudků, bez fobií. Nevnímám 
v jejich projevech stopy přezíravé 
zpupnosti – vše známe, všemu ro-
zumíme, na vše máme lék a řeše-
ní, natož aroganci moci zvolených 
zástupců. Dokáží dobře rozpoznat 
politické a ziskuchtivé hry a do-
káží je pojmenovat. Nepoklonkují 
davu, ale naslouchají. Jsou jed-
notní, ale nejsou stroze straničtí. 

„ „„ „

To vše mi dává naději, že stojím  
v jedné řadě s lidmi nezatíženými 
minulostí, s lidmi, kteří si ji naopak 
hluboce uvědomují… a jí poučeni 
hledají nová a lepší řešení. 
A takové lidi si zaslouží i pardu-
bická radnice. Proto volím a budu 
volit Piráty.

Pavel Šmíd
nakladatel a publicista, fotograf, 
zakladatel pardubické městské 
galerie Gampa, pardubický rodák 
toho času na penzi v malé vesnič-
ce Česká Rybná u Proseče
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kultura a sport

Profesionální tělesa jako Ko-
morní filharmonie nebo Výcho-
dočeské divadlo jsou na špičko-
vé úrovni. Budeme pokračovat 
ve vytváření tvůrčí atmosféry  
v těchto tělesech.

Každá ulice je pódium. Vytvoří-
me umělcům podmínky k tomu, 
aby mohli své umění představo-
vat v ulicích města po celý rok.

Umělecká díla ve veřejném 
prostoru by měla vzejít z trans-
parentní soutěže, ve které je 
bude hodnotit nezávislá odbor-
ná komise.

Prostředky poskytované v rám-
ci podpory kulturním a spor-
tovním organizacím musí pod-
léhat veřejné kontrole. Z účtů 
města, podřízených organizací 
a firem neodejde jediná koruna, 
která by nebyla jednoduše do-
hledatelná.

Při plánování rozvoje spor-
tovišť zapojíme v maximální 
možné míře veřejnost. Areály 
a zařízení pro sportovní vyžití 
budou navrhovány s ohledem 
na skutečnou potřebu v daném 
místě.

Dukla sportovní. Plně pod-
porujeme projekt revitalizace 
dukelského sportoviště coby 
ukázkové zapojení odborné ve-
řejnosti do hledání potřeb spor-
tovních klubů. Trváme ale na 
tom, že tím, kdo ponese větši-
nu nákladů na realizaci, nebude  
město. 

otevřenost a zapojení 
občanů

Občané mají mít právo rozhodo-
vat o věcech, které se jich osobně 
týkají, a město se musí snažit jim 
jít naproti a být transparentní. 
Aktivní zapojení občanů do cho-
du města umožní dělat kvalitnější 
rozhodnutí a omezit plýtvání fi-
nancemi.

Město, které naslouchá svým 
občanům nejen před volbami.  
U každého velkého rozhodnutí se 
budeme již od začátku ptát na váš 
názor. Vše budeme plánovat tak, 
abyste se skutečně mohli zúčast-
nit.

Vylepšíme stávající systém hláše-
ní problémů tak, aby byl skutečně 
funkční a uživatelsky přívětivý,  
a zajistíme, abyste na každý pod-
nět dostali odpověď.

Budeme aktivně seznamovat ob-
čany s tím, jak jednotlivé procesy 
a postupy fungují (např. tvorba 
územního plánu a jeho změn).

Stav a vývoj jednotlivých měst-
ských projektů musí být snadno 
dohledatelný. Jedině tak mohou 
občané kontrolovat, co se ve měs-
tě děje.

Otevřená data. Radnice disponu-
je spoustou užitečných informací. 
Zpřístupníme je tak, aby mohly 
vzniknout např. užitečné mobilní 
aplikace.

smart City

Zlepšíme přístupnost veřej-
ných informací z magistrá-
tu, úřadů městských obvodů  
a městských firem. Podklady za-
stupitelstva budou k dispozici 
všem.

Maximální digitalizace a zjed-
nodušení styku občanů s úřady. 
Pokud už musíte na úřad, tak jen 
v případě, že je to nezbytně nut-
né. Vše ostatní zařídíte v pohodlí 
domova. Otevřeme úřady i mimo 
běžnou pracovní dobu.

Podpora pro začínající podnika-
tele. Pardubice jsou tradiční líhní 
chytrých a nadaných lidí. Podpoří-
me rozvoj Pardubického podnika-
telského inkubátoru.

Podpoříme rozvoj důstojných 
coworkových prostor nejen pro 
potřeby podnikatelského inkubá-
toru, ale také pro širokou veřej-
nost.

rozvoj města a bydlení

Chceme město krátkých vzdále-
ností, kde máte vše na dosah ruky.

Usnadníme a budeme iniciovat 
výstavbu v zastavěné části města. 
Město, které se roztahuje do šířky, 
je drahé na provoz. Zrychlíme vy-
užití tzv. brownfieldů, tedy ploch 
již jednou zastavěných (Prokopka, 
Masarykova kasárna, Milheimova 
a další).

Město bude pro stavebníky part-
nerem. Pomocí územních studií, 
koncepcí a manuálů stanovíme 
srozumitelná pravidla pro novou 
výstavbu i přestavby uvnitř měs-
ta. Budeme úzce spolupracovat  
s developery, abychom jejich před-
stavy skloubili s potřebami města. 
Budeme vyžadovat, aby se podíleli 
na veřejné infrastruktuře.

veřejný prostor a zeleň

Přívětivé ulice. Ulice jsou pro nás 
víc než jen silnice a chodníky. Při 
návrzích úprav budeme vyžadovat 
spolupráci architektů, odborníků 
na dopravu, zeleň a dalších.

Městská nábřeží. Zejména v cen-
tru města využijeme potenciál 
nábřeží našich krásných řek a při-
vedeme k nim městský život. Na 
levém břehu Labe zřídíme prome-
nádu od soutoku na Závodu míru.

V ulicích zajistíme prostor pro 
stromy, keře či květinové výsad-
by. Při rekonstrukcích vždy zvá-
žíme zachování stávající zeleně. 
Zeleň město zkrášluje a pomáhá 
mu, upravuje teplotu, prašnost  
a vlhkost. Budeme systematicky 
pečovat o městskou zeleň.

Červeňák. Usilujeme o získání 
bývalého vojenského prostoru na 
Chrudimce do majetku města, 
aby zde mohl vzniknout přírodě 
blízký park, který bude sloužit pro 
každodenní rekreaci i jako pěší  
a cyklistická spojnice mezi Pardu-
bičkami a Višňovkou.

doprava

Chceme vyvážený podíl jednotli-
vých způsobů dopravy. Cestování 
po městě musí být s co nejmenším 
zdržením, bezpečné a pohodlné, 
ať už jdete pěšky, jedete MHD, na 
kole nebo autem.

Zvýšíme bezpečnost chodců 
pomocí zvýšených křižovatek, 
chodníkových přejezdů nebo 
ochranných ostrůvků. Zlepšíme 
viditelnost přechodů.

Umožníme obousměrný provoz 
cyklistů ve většině jednosměrek. 
Doplníme opatření na Dašic-
ké, 17. listopadu, Jana Palacha a 
Chrudimské, propojíme Polabiny 
a Rosice. Vybudujeme část Labské 
stezky a stezky podél Chrudimky.

Zavedeme přestupní jízdenky 
a budeme prosazovat integraci 
v rámci kraje, celkově zlevníme 
lítačky a zavedeme jízdné zdar-
ma pro doprovod dětí do šesti let 
(včetně).

Zvýšíme plynulost a dochvilnost 
MHD pomocí inteligentního říze-
ní dopravy. MHD by neměla stát  
v kolonách.

Prověříme možnost napoje-
ní Pardubiček na rychlodráhu  
v prostoru nadjezdu u nemocnice.

Zvýšíme dostupnost parkovacích 
míst. Na základě analýzy obsaze-
nosti nastavíme cenu tak, abyste 
vždy našli volné místo k zaparko-
vání.

vzdělávání

Kvalitní vzdělání je cestou  
k dobře fungující společnosti, 
proto mu věnujeme velkou po-
zornost.

Chceme se aktivně zajímat o 
potřeby dětí, rodičů i pedagogů 
a být partnerem pro řešení ak-
tuálních problémů. Zprovozní-
me přehledný informační portál  
s možností zpětné vazby či sdí-
lení dobré praxe. Budeme orga-
nizovat pravidelná setkávání a 
účastnit se jich.

Možnost výběru považujeme 
za důležitou. Proto podporuje-
me vznik dětských skupin, ma-
teřských center, lesních školek  
i škol jiných zřizovatelů. Podpoří-
me zavádění inovativních směrů 
vzdělávání jako jsou Montessori, 
Waldorf nebo Začít spolu. Chce-
me, aby si každý mohl vybrat, co 
mu vyhovuje.

Kvalitní ředitelé dělají kvalitní 
školy. Postaráme se o transpa-
rentní výběrová řízení, zabrání-
me prodlužování funkcí ze setr-
vačnosti a trafikám.

Pomůžeme školám s byrokracií 
či obtížemi s inkluzivním vzdě-
láváním (zajištění odborných 
pracovníků, důraz na prevenci), 
mateřským školám s podmínka-
mi pro péči o dvouleté. 

řízení a organizační 
struktura města

Vyjasníme kompetence mezi vel-
kou radnicí, městskými obvody 
a jejich orgány. Bude zcela jasné, 
kdo je za co zodpovědný a na koho 
se má občan v dané věci obrátit.

Posílíme místní komise (a osadní 
výbory) na městských obvodech. 
Musí mít možnost skutečně roz-
hodovat o tom, co se bude na je-
jich území dít, a mít garantovanou 
částku na investice.

Strategie, koncepce a projektová 
příprava by měly jít ruku v ruce. 
Zavedeme jeden odbor městského 
plánování.

Projektové řízení je klíčem  
k úspěšné realizaci projektů města 
v různých oblastech.

Zajistíme koordinaci projektů 
mezi velkou radnicí, městský-
mi obvody, správci sítí, správou a 
údržbou silnic a dalšími subjekty.

Vytvoříme databázi připravova-
ných projektů, včetně veřejné ma-
pové aplikace.

Do odborných komisí budeme 
obsazovat pouze experty v dané 
oblasti. Pozice v radách budeme 
obsazovat ve výběrových řízeních.

pirátský program pro pardubice
Chceme jasnou vizi toho, kde se 
má stavět a kde ne. Znovu přehod-
notíme náplň území letního sta-
dionu. Zapojíme širokou veřejnost 
do diskuze o jeho využití. Jedná se 
o příliš cenné území v centru měs-
ta, než aby sloužilo pouze fotbalu.

Budeme vytvářet podmínky pro 
výstavbu všech typů bydlení, od 
bytů po rodinné domy. I město 
bude stavět byty pro nájemní by-
dlení, část městských pozemků 
naopak poskytneme drobným sta-
vitelům.

Dostupné bydlení. Vedle sociál-
ního bydlení pro nejpotřebnější 
skupiny budeme rozvíjet i do-
stupné bydlení formou městských 
nájemních bytů. Pro startovací by-
dlení pro mladé uvolníme ročně 
více bytů.

Územní plán jako společenská 
dohoda. Zvýšíme povědomí širo-
ké veřejnosti o smyslu a podobě 
územního plánu města. Předejde-
me tak kontroverzím z neočeká-
vaných staveb a ochráníme místní 
obyvatele a charakter lokalit před 
necitlivou výstavbou.
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