
Matěj Stropnický: 
Hlas, který má smysl

Proč vydáváme Zelené no-
viny? Média dnes patří ně-
kolika miliardářům a ti mají 
svoje zájmy, mezi které 
rozhodně nepatří psaní 
o Zelených. A když už, pak 
jen, aby nás tam očernili 
nebo aby Vám připomněli, 
že jsme bez šance. My se 
ale nevzdáme, protože vě-
říme, že náš program je tou 
nejlepší cestou pro českou 
společnost.
Je to program šetrnos-
ti, svobody a  péče. Je to 
program pro udržitelnou, 
čistou a  spravedlivou 
budoucnost, kterou ve 
skutečnosti chtějí všich-
ni – snad s výjimkou těch, 
kteří v dnešních poměrech 
závratně bohatnou na úkor 
naší přírody, na úkor pocti-
vých lidí a na úkor budou-
cích generací.

Zelení budou Vašimi part-
nery, ať jste v  jakékoli 
etapě života. Zvýšíme in-
vestice do Vašeho vzdě-
lání, pomůžeme Vám najít 
dostupné bydlení a založit 
rodinu, vybojujeme čistší 
vzduch a kvalitnější potra-
viny, zvýšíme mzdy, usnad-
níme a  doceníme péči 
o děti a nemohoucí.
S Vámi za zády se naopak 
postavíme všem, kteří ničí 
naši krajinu, naši půdu 
a lidské životy.
Pokud si dovedete předsta-
vit, že budete volit Zelené, 
pak vězte, že lidí, jako jste 
Vy, je mnohem víc – až 8 %. 
Jen nespravedlivý volební 
systém a mýtus „ztracené-
ho hlasu“, který šíří ve vlast-
ním zájmu tradiční strany, 
nás dosud držel v šachu.
Jsme možná na hraně, 
a právě proto Váš hlas po-
třebujeme. A to zní přeci 
jako opak ztraceného hlasu. 
Váš hlas bude slyšet víc než 
kterýkoli jiný. 
Ztracený je naopak hlas 
menšímu zlu, které se na-
konec vždy ukáže být příliš 
velkým zlem.

Volte srdcem.
Matěj Stropnický
(rozhovor s Matějem Strop-

nickým najdete na str. 2)

2 l Zelená pro rodinu 4 l Naše priority

Zelení – pro 

lidi a přírodu 

Pardubického 

kraje

Matěj Stropnický,  
předseda strany

pardubickykraj.zeleni.cz
@Zeleni.PardubickyKrajZELENÉ

NOVINY

3 l Kandidují pro Vás

Monika Horáková: Chceme zemi, 
kde se nám všem dobře žije
Narodila jste se v  Rych-
nově nad Kněžnou.  Co si 
z  dětství ve východních 
Čechách vybavujete nej-
lépe?
Hlavně letní prázdniny 
u  babičky a  dědy v  Boro-
hrádku, což je na hranici 
Královéhradeckého a  Par-
dubického kraje. Jezdili 
jsme se koupat ke splavu, 
chodili pro vodu k  Perlivé 
studánce, skákali na ulici 
přes gumu, chodili jsme ke 
koním, krmili jsme slepice, 
králíky, kočky. Dnes už se 
mnou do Borohrádku jezdí 
moje děti. 

Jak si připadáte, když se 
Vás lidé ptají, zda byste 
zvládla spolurozhodovat 
o  věcech veřejných, když 
zároveň vychováváte dvě 
malé děti?
Proč se na stejnou otázku 
lidé neptají mužů politiků? 
Skoro to vypadá, že politi-
ci nemají malé děti. Záro-
veň je zajímavé, že se děti 
berou jako hendikep pro 
politiku. Přitom mě např. 
mateřství naučilo, jak efek-
tivně organizovat čas, jak 
řešit spory, aby se nikdo 
necítil odsunutý na druhou 
kolej a také co to je solida-

rita. To všechno ve své poli-
tice dennodenně uplatňuji. 

Česká politika je především 
mužskou záležitostí. Liší se 
podle vás ženský a mužský 
pohled na politiku?
Ano, protože muži a  ženy 
mají rozdílné životní dráhy 
a řeší jiné výzvy. Neumím si 
představit, že se např. změní 
české porodnictví, dokud 
bude ve Sněmovně zasedat 
80 procent mužů.

Jste známá především kam-
paní Pošťák není pojišťovák. 
Byla podle vás úspěšná?

Zelení ukázali, že stojí na 
straně pošťáků a  pošťa-
ček, kteří se chtějí věnovat 
skutečné pošťácké práci 
a  nikoli nesmyslnému pro-
dávání bankovních produk-
tů. Naše spolupráce trvá, 
a  to je úspěch. Naopak 
škoda byla, že se nepoda-
řilo zastavit prodloužení 
nevýhodné smlouvy mezi 
vedením pošty a  bankou 
ČSOB. K tomu bychom ale 
potřebovali mimo jiné vůli 
ministra vnitra Chovance, 
který ve věci České pošty 
selhal coby sociální demo-
krat na celé čáře.

Jakub Kutílek: Jak zlepšit dopravu v kraji, 
aneb co s plány starými půl století
Obyvatelky a  obyvatelé 
mnoha obcí v Pardubickém 
kraji netrpělivě čekají na 
obchvaty. Už několik voleb-
ních období je politici ujiš-
ťují, že se právě jejich obec 
co nevidět dočká. A mezi-

tím obcí dále projíždějí ti-
síce osobních aut a stovky 
kamionů denně. Zatímco 
nové dálnice a  silnice se 
staví alespoň pomalu, tak 
nové železniční tratě se 
nestaví vůbec.

Pravda je však taková, že 
naše plány jsou až příliš 
velkolepé. Například kon-
cepce dálniční sítě pochází 
z  60. let minulého století, 
kdy se uvažovalo a  pláno-
valo v  úplně jiném měřít-

ku. Pohrobkem takovýchto 
megalomanských plánů je 
například i  plavební kanál  
Dunaj-Odra-Labe. Společen-
ské, ekonomické a nyní také 
klimatické změny nám však 
ukazují, že je třeba uvažo-

vat realističtěji, v  měřítku 
skutečných potřeb obyva-
telstva.
Některé obchvaty jsou 
jistě nevyhnutelné. Ku-
příkladu obchvaty Vyso-
kého Mýta a Litomyšle by 
jistě měly být prioritními 
úseky novostavby dálnice 
D35. Ty totiž nejvíce uleh-
čí jak místním lidem, tak 

dopravě samotné. Namís-
to toho se dálnice staví 
jakoby celá naráz a  začí-
ná se méně potřebnými 
úseky v  polích u  Opato-
vic, zatímco nedostateč-
ná pozornost věnovaná 
obchvatu Litomyšle vede 
k tomu, že stále není ani 
jeho definitivní trasa.

pokračování na str. 2

pokračování na str. 4

Jakub Kutílek
DVOJKA KANDIDÁTKY

Monika Horáková
LÍDRYNĚ KANDIDÁTKY

Foto: Petr Zewlakk Vrabec 
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Zelená pro rodinu
Zakládáme rodinu
Jednou z největších překážek pro založení rodiny je 
předražené bydlení. Zelení proto budou stavět až 
10 tisíc dostupných nájemných bytů ročně.

Z bytového fondu budeme navíc nabízet startovací byty 
pro mladé na první dekádu jejich společného života, kdy 
se rozhodují, čím se vlastně budou živit a kde budou žít.

Máme miminko
Když se miminko narodí, je to nová výzva pro často 
napnutý rodinný rozpočet. Zelení proto zavedou ploš-
nou peněžitou pomoc, která nebude navázaná na ne-
mocenské pojištění. Taková peněžitá pomoc by měla 
být k dispozici všem rodičům. Nesmíme přeci trestat 
nevyplácením mateřské toho, kdo studoval, měl hůře 
placenou práci nebo třeba pečoval o první dítě.

Zelení chtějí rodičům jejich úděl maximálně usnadnit. 
Posílíme proto možnost rodičů vybrat si, jak dlouho 
chtějí se svým dítětem zůstávat doma, a to i u rodičů 
s nižšími příjmy. 

Svět, ve kterém stačí jeden příjem na chod celé do-
mácnosti, je minulostí. Nejen muž, ale i žena musí dnes 
přispívat do rodinného rozpočtu. Budeme proto moti-
vovat páry ke střídání na rodičovské prostřednictvím 
finančního zvýhodnění tak, aby nedocházelo k výraz-
ným propadům rodinného rozpočtu. V zemích, kde se 
tatínkové více podílejí na péči, prokazatelně roste po-
rodnost a současně klesá rozvodovost.

Zpátky do práce
Aby se maminky i tatínkové mohli po rodičovské bez 
obav vrátit do práce, musí najít místo ve školce. Ze-
lení proto urychleně zavedou zákonný nárok na místo 
pro dítě ve školce od tří let věku.

Další překážkou pro stabilní rodinný život jsou platové 
nerovnosti mezi ženami a muži, ve kterých je Česko 
druhé nejhorší v  Evropě. Taková diskriminace přeci 
musí vadit i mužům, vždyť jejich partnerky přináší do 
rodinného rozpočtu méně, než by mohly. Zelení se 
proto zasadí o to, aby ženy vydělávaly stejně jako muži 
na stejných nebo srovnatelných pozicích.

Podpoříme taky firmy, které nabízejí rodičům firemní 
školky, mikrojesle, možnost práce z domova a další ná-
stroje, které usnadňují sladění práce a rodiny.

Jsme jedna rodina
Rodina jsou i  prarodiče. Dospělí (a  ze všeho nejvíc 
ženy) dnes musí často pečovat na obou stranách – so-
ciologie tomu proto říká „sendvičová generace“. Zelení 
proto zavedou institut pečovatelského volna. Takové 
volno usnadní život všem, kteří se starají o své rodiče 
nebo o nesamostatné děti a seniory dohromady.

Zvýšíme i  samotný příspěvek na péči, aby odrážel 
skutečné potřeby závislých osob.  Už dnes je víc než 
80  tisíc seniorů a  seniorek každý den odkázáno na 
pomoc druhých, většinou z rodiny. A populace stárne, 
takže to číslo jen poroste. 

Je třeba vzít na vědomí, že stabilní, zdravá a  milující 
rodina dnes vypadá různě. Zelení se proto jednoznač-
ně zasadí o plné uznání vztahu osob stejného pohlaví. 
Umožníme stejnopohlavním párům uzavřít manželství 
a adoptovat děti. Stejně tak podpoříme rodinnou formu 
péče o děti, které nemohou žít ve vlastní rodině. 

Rozhovor s Matějem Stropnickým:  

Dostupné bydlení je největší 
výzva současnosti
Otázka bydlení je jednou 
z  nejvyšších priorit Zele-
ných. Proč jste si vybrali 
právě tohle téma?
Protože dostupné bydlení 
považujeme možná za nej-
větší výzvu, před kterou 
dnes stojí lidé všech věko-
vých kategorií.
Vysoké nájmy dnes brání 
lidem vykročit do života, 
založit rodinu nebo třeba 
přijmout důležitou a spole-
čensky odpovědnou práci. 
Potřebujeme zdravotní ses-
try, učitele, pečovatele, a ti 
zas potřebují někde bydlet. 
Zelení proto chtějí každý 
rok postavit 10 tisíc do-
stupných nájemních bytů.  
Chceme, aby měli všichni 
kde bydlet, nebáli se zalo-
žit rodinu a byli zabezpeče-
ni na stáří.
Mladí lidé se musí často za-
dlužit na celý život a splá-
cet hypotéku. Zadlužený 
člověk ale není svobodný – 
hypotéka ho například drží 
v práci, ze které by za jiných 
okolností utekl. Stát by se 
prý neměl zadlužovat, ale 
u jedince má být zadlužová-
ní v pořádku? Ne, my chce-
me najít jinou, systémovou 
cestu, jak tomu předejít.

To se týká zejména větších 
měst. V  některých regio-

nech je naopak bytů dost, 
lidé na ně však nedosáh-
nou. Jak by Zelení řešili 
tento problém?
Chceme prosadit zákon 
o  sociálním bydlení, který 
by zajistil důstojné bydlení 
lidem, kteří dnes bez životní 
motivace přežívají na uby-

tovnách. Na jejich osudech 
dnes vydělávají obchodníci 
s chudobou. Sociálně strá-
dající člověk dnes pobírá od 
státu mnohdy poměrně vy-
soké sociální dávky, které 
ale v  podstatě okamžitě 
odevzdá vyděračům, kteří 
provozují ubytovny. Uby-
tovna ale není bydlení. Je 
to prostor deprese a přeží-
vání. Na několika metrech 
se tam tísní mnohdy celá 

rodina. Nikdo soudný si ne-
může myslet, že se někdo 
s takovým zázemím dokáže 
vrátit do života. My chce-
me zákon, který tenhle byz-
nys jednou provždy ukončí 
a veřejné prostředky raději 
investuje do skutečného 
sociální bydlení.

Taková investice se státu 
mnohonásobně vrátí. Člo-
věk, který se dokáže po-
stavit na vlastní nohy, totiž 
přestává být závislý na so-
ciálních dávkách a stává se 
pro stát přínosem.

Otázka bydlení se dotýká 
i  seniorek a  seniorů. Vní-
máte specifičnost jejich 
situace? A  máte nějaký 
recept pro ně?

Populace stárne a lidí v dů-
chodovém věku přibývá. 
Spousta z  těch, kteří celý 
život pracovali a  odváděli 
daně, teď ve stáří živoří. 
Nemáme prostředky, aby-
chom dramaticky navýšili 
důchody ze dne na den. 
Žádná strana si s tím dosud 
neuměla poradit. My teď 
ale přicházíme s možností, 
jak těmto lidem přilepšit.
Mnoho lidí v  důchodovém 
věku dnes vlastní svůj byt. 
Tak nějak samospádem 
se předpokládá, že až ten 
člověk dožije, zdědí ten 
byt jeho děti. Co když ale 
existují senioři, kteří ne-
mají důvod odkazovat svůj 
byt příbuzným? Co když 
by cenu toho bytu radši 
vyměnili za to, aby mohli 
vzít vnoučata k  moři? My 
chceme takovým senior-
kám a seniorům nabídnout 
dobrovolnou možnost pro-
dat svůj byt státu. Získají 
záruku, že ve svém bytě do-
žijí a stát jim bude vyplácet 
tzv. „zpětnou hypotéku“, 
díky které si přilepší třeba 
až dvojnásobně ke  svému 
důchodu. Stát takto na 
oplátku rozšíří svůj bytový 
fond, který bude moci pou-
žít jako startovací byty pro 
mladé.

Zelení jsou v médiích pre-
zentováni tak, že se sta-
rají jen o přírodu a  lidská 
práva. Jaké další priority 
Zelení mají?
Do voleb jdeme se třemi 
prioritami: Moderní stát, 
Čistá příroda, Bezpečí 
a  jistoty. Klademe velký 
důraz na sociální politiku. 
Lidé jsou součástí přírody, 
takže Zeleným záleží na 
tom, aby se jim také daři-
lo dobře. Důstojné bydlení, 
práce, lékařská péče, dobré 
školky, školy, důstojná výše 
důchodu. 

Jedním z  velkých problé-
mů dneška jsou drahé 
byty a vysoké nájmy. To se 
týká i našeho kraje. Jak by 
to řešili Zelení?
Obnovíme nabídku veřej-
ného nájemního bydlení 
formou výstavby bytů, 

zejména v  nízkoenergetic-
kém standardu. Podpoříme 
také výkup a rekonstrukce 
bytů ze strany obcí.

Proč by měli lidé v Pardu-
bickém kraji volit právě 
Zelené?

Protože se Zelenými bu-
deme mít zemi, kde se 
dobře žije. Máme program 
pro lidi a  přírodu a  prosa-
zovat ho budou zkušené 
političky a  politici, kterým 
nejde o  peníze, ale o  věc. 
Není náhoda, že Zelení za 

sebou nemají žádný ko-
rupční skandál. A  ještě 
jeden bonus: Zelení mají 
ve svých řadách mnoho 
političek. Konečně by se 
tedy ten nezdravý poměr 
ve Sněmovně mohl trochu 
narušit.

Monika Horáková: Chceme zemi,  
kde se nám všem dobře žije
pokračování ze str. 1

Zelení chtějí každý  
rok postavit

10 000
dostupných  

nájemních bytů

Foto: Petr Zewlakk Vrabec 
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Narodila jsem se v  Rychnově nad Kněž-
nou, stejně jako moje maminka, která 
vyrostla na dnešní hranici Pardubické-
ho a  Královéhradeckého kraje. Živím se 
jako překladatelka a  aktuálně jsem také 
opoziční zastupitelka v  Praze 2, kde žiji 
s mužem a dvěma dětmi. Než se děti naro-
dily, měla jsem v pěstounské péči několik 
let dospívající dívku. Zaměřuji se na soci-

ální témata – zejména důstojné pracovní 
podmínky. Angažovala jsem se například 
v  iniciativě Pošťák není pojišťovák, která 
si brala na paškál pracovní podmínky na 
České poště. Dlouhodobě prosazuji huma-
nizaci českého porodnictví. 
Ve volném čase zahradničím a kutím, s ro-
dinou jsem zapojena také do komunitou 
podporovaného zemědělství. 

Vzhledem k mé původní profesi je mi blíz-
ká oblast školství. Zde chci navázat na své 
dosavadní zkušenosti učitele a  ředitele 
školy. Jsem přesvědčený, že je nezbytné 
stabilizovat české školství ve prospěch 
žáků, studentů a  pedagogů. Největší 
problémy spatřuji v  oblasti učňovského 
a  středoškolského vzdělávání, dále pak 

v  nepřipravenosti na inkluzi. Školství 
považuji za jednu z  hlavních priorit celé 
společnosti. Nastavení stávajícího sys-
tému školství neumí reagovat na změny 
ve společnosti a měnící se poptávku na 
trhu práce. Je také nutné zvýšit množství 
finančních prostředků, které směřují do 
školství.

Po gymnáziu jsem odešel na stavební fakul-
tu do Brna s tím, že budu projektovat dálnič-
ní mosty a sportovní haly a budu vydělávat 
osmdesát tisíc měsíčně. Mnohé věci jsem 
tehdy považoval za dané nebo samozřejmé, 
například neustálý nárůst silniční dopravy 
nebo nesouměřitelné platové ohodnocení. 
To se ale postupem času změnilo. 
Při studiích jsem vstoupil do sdružení Město 
na kole a nastoupil do projekční kanceláře, 

kde jsem se podílel na koncepčních doku-
mentech pro města v Česku i na Slovensku. 
Od roku 2013 jsem pracoval na pardubickém 
odboru hlavního architekta jako koncepční 
specialista na dopravu. Po půlroční zkuše-
nosti s novým vedením města jsem se ale 
rozhodl odejít. V současné době pracuji pro 
městskou část Brno-střed, v Pardubicích se 
angažuji například v Iniciativě Přírodní park 
Červeňák a vyhlížím komunální volby.

Do Strany zelených jsem vstoupila v květ-
nu 2016, protože cítím, že politika je ne-
dílnou součástí každého z  nás. Již jsem 
se nechtěla jen dívat, jak rozhodují jiní 
a já k tomu nemohu nic říct. Za necelý rok 
a půl, co jsem u Zelených, se mi podařilo 
stát se spolupředsedkyní krajské organi-
zace Pardubického kraje a založit základní 

organizaci v  Chocni. Dále jsem členkou 
spolku Svoboda zvířat, protože ochrana 
jak tzv. hospodářských zvířat, tak např. 
i týraných domácích „mazlíčků“, je pro mě 
velice důležitá. Jsem ráda, že s manželem, 
sedmiletou dcerou a mnoha zvířaty žijeme 
právě v Chocni. Je to nádherné město ob-
klopené přírodou. 

2. Jakub Kutílek
dopravní specialista, člen spolků  
Město na kole a Mladí zelení

31 let, Pardubice

4. Jolana Truncová
dělnice, členka spolku  

Svoboda zvířat

28 let, Choceň

3. Radim Vetchý
učitel, starosta města,  
nominant hnutí Změna

41 let, Lanškroun

1. Monika Horáková
překladatelka, novinářka 

33 let, Praha

Mé oblíbené místo v Pardubickém kraji
Monika Horáková 
Mám dvě oblíbená místa v  Pardubickém 
kraji. Od dětství ráda cestuji vlakem a ná-
draží pro mě mají zvláštní kouzlo. Výjimeč-
né nádraží je pro mě v České Třebové, kde 
v  hale stojí knihovnička s  knihami zdar-
ma pro kohokoli z  kolemjdoucích. Občas 
si tam knihu vezmu, občas donesu zase 
jinou na výměnu. Kromě cestování vlakem 
ráda zkoumám hraniční oblasti mezi státy 
i mezi kraji. Na hranici Pardubického a Krá-
lovéhradeckého kraje je v  lese schovaná 
Perlivá studánka s velmi chutnou vodou. 
Líbí se mi, že k ní jezdí lidé z obou krajů. 
Voda je víc než hranice.

Jakub Kutílek
I když je pro mě kolo primárně prostředek 
pro každodenní cesty po městě, rád s ním 
vyjedu i do krajiny našeho kraje. Mám ra-
dost, že postupně vznikají cyklostezky 
jako ty na Orlicko-Třebovsku, po kterých 
se pohodlně a  bezpečně projedete ma-
lebným údolím. Z  Pardubic to mám ale 
blíže do Železných hor - od Heřmanova 
Městce přes hrad Lichnice a Ronov nad 
Doubravou, odkud pocházel můj děda, po 
Sečskou přehradu. Chystám se také na 
Svitavsko, které znám zatím spíše z vlaku 
a kde bohužel chybí právě třeba bezpečná 
trasa údolím Svitavy.

Radim Vetchý
V Pardubickém kraji je mnoho krásných 
míst. Nejraději mám přírodní park Lan-
škrounské rybníky. Nacházejí se v těsné 
blízkosti mého rodného města a chodím 
sem aktivně odpočívat. Od útlého věku 
zde trávím příjemné chvíle při lovu ryb, 
houbaření, vycházkách se psem a běhání.
Ještě jedno místo v našem kraji je mojí 
srdeční záležitostí, tím místem je Tichá Or-
lice mezi Chocní a Borohrádkem, kam jsem 
jezdil od malička rybařit a mám toto místo 
spojené s nádhernou přírodou a vzpomín-
kami na kamarády a přátele.

Jolana Truncová
Mezi má oblíbená místa v  Pardubickém 
kraji patří například zámek v  Litomyšli. 
Je to jeden z největších a nejkrásnějších 
renesančních zámků v  Česku. Má nád-
hernou historii, byl postaven v 60. – 80. 
letech 16. století Vratislavem Nádherným 
z Pernštejna jako dar pro milovanou ženu 
Marii Manrique de Lara.

5. Vojtěch Weisbauer
student, vydavatel, básník 

25 let, Pardubice

6. Jitka Češková
projektantka zahradních  
a krajinářských úprav
33 let, Srch

7. Petr Bajgar
politik na vlastní náklady 

52 let, Chrudim

8. Tereza Jílková
sociální pracovnice na odboru  
sociálně-právní ochrany dětí
25 let, Králíky

9. Daniel Přibyl
právník, právní auditor ÚZSVM,  
nominant hnutí Změna
29 let, Spojil

10. Olga Pavlů
servírka/provozní 

39 let, Pardubice

11. Roman Sedlák
referent investic krajského úřadu 

41 let, Vysoké Mýto

12. Kamila Skalecká
lektorka jazyků na mateřské 

33 let, Pardubice

13. Jiří Malík
podnikatel ve zdravé výživě, zastupitel 

45 let, Rokytno

14. Tereza Hýblová
asistentka prodeje v chovatelských  
potřebách, členka ČSOP
21 let, Česká Třebová

15. Jiří Dufka
knihovník, historik 

36 let, Hartinkov

16. Ondřej Beran
badatel, t.č. vedoucí projektu Centrum  
pro etiku na Univerzitě Pardubice
37 let, Pardubice

17. Jan Votrubec
starosta obce,  
nominant hnutí Změna
56 let, Bystřec

18. Kristýna Březinová
rodičovská dovolená 

28 let, Sruby

19. Pavel Peroutka
technik 

49 let, Dolní Bradlo
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Pro Česko Pro rodiny a mladé Pro přírodu

Pro spravedlnost Pro pokrok Pro zranitelné

Volební program v kostce

Zadavatelem této reklamní  
tiskoviny je Strana zelených.
Zpracovatelem je Petr Seiner.

Sledujte nás na:

Celý program na webu 

dary.zeleni.cz
zeleni.cz/dobrovolnici

pardubickykraj.zeleni.cz 
fb.com/Zeleni.PardubickyKraj

instagr.am/Zeleni.PardubickyKraj
fb.com/MonikaDoSnemovny

www.zeleni.cz/program

Jiným obcím by však po-
mohlo vzdát se velkolepých 
plánů, silnici překlasifikovat 
a zejména těžkou nákladní 
dopravu směrovat jinudy. 
Loni řešil kraj například vy-
tlačení kamionů ze silnice 
II. třídy mezi Českou Tře-
bovou a Litomyšlí na trasu 
po silnicích I. třídy. Obdob-
ně by přitom bylo možné 
řešit například situaci Lázní 
Bohdaneč a ostatních obcí 
na trase mezi dálnicí D11 
a Pardubicemi, kde existu-
je dokonce čtyřpruhová al-
ternativa přes Opatovice. 
V nedávné době se objevil 
podnět Jihomoravského 
kraje vést dopravu mezi 

Brnem a silnicí I/35 po dál-
nici přes Olomouc namísto 
nevyhovující silnice I/43 
přes Svitavy. Taková řešení 
jistě uleví místním obyva-
telům více než desetiletí 
planých slibů o obchvatech 
a dálnicích.
Jak výstavba na železnici 
zaostává i za pomalým tem-
pem na silnicích, lze dobře 
dokladovat na spojení Par-
dubic a Hradce Králové, kde 
zdvojkolejnění a  zrychlení 
trati je zatím ve třetině, za-
tímco silniční čtyřpruh je již 
řadu let v provozu.
Nová trať mezi Pardubice-
mi a Chrudimí pak zatím do-
plácí na to, že projektanti 
nepřizvali zástupce všech 

dotčených obcí a  sami 
projevili jen pramalý cit 
pro prostředí, do kterého 
novostavbu umístili. Os-
třešanským tak místo nové 
zastávky nabídli výhled na 
desetimetrový násyp.
Na železničním koridoru 
zůstává poslední nerekon-
struovaný úsek z Chocně  
do Ústí nad Orlicí vinoucí 
se malebným údolím Tiché 
Orlice, který je současně 
nejužším hrdlem toho-
to spojení mezi Čechami 
a Moravou. Do Chocně vede 
od Prahy paralelně s  ko-
ridorem trať přes Hradec 
Králové, v  Ústí nad Orlicí 
odbočuje trať na Letohrad, 
Králíky a jesenické Hanušo-

vice a v České Třebové se 
dokonce koridor větví na 
dva. A tak je jedině dobře, 
že se po dlouhých letech 
přešlapování ministerstvo 
rozhodlo pro variantu, kdy 
stávající trať ponechá (pro 
osobní vlaky a nákladní do-
pravu) a současně vybudu-
je novou trať pro rychlíkové 
a expresní vlaky.
Ve všech oblastech pak 
musí Ministerstvo dopra-
vy a  jeho organizace při 
plánování a  přípravě sta-
veb úzce spolupracovat se 
samosprávami všech obcí 
na slaďování zájmů míst-
ních obyvatel a  zajištění 
celostátních přepravních 
vztahů.

Podpořte nás

Zapojte se

do kampaně

Jakub Kutílek: Jak zlepšit dopravu v kraji, 
aneb co s plány starými půl století
pokračování ze str. 1

• Česko se ještě více začlení do Evropy, kam 
patří

• Zastavíme vývoz zbraní do rukou násilníků
• Podpoříme rozvoj umění ve veřejném 

prostoru
• Zvýhodníme zdravé potraviny
• Omezíme zátěž nákladní dopravou

• Vybereme daně od velkých korporací
• Kdo znečišťuje životní prostředí, zaplatí 

vyšší daně
• Zastavíme předražené investice do jaderné 

energie
• Sestry a pracující v sociálních službách 

dostanou více peněz
• Ženy už nebudou vydělávat méně než muži

• Podpoříme inovativní podnikání namísto 
dotací pro montovny

• Rychlejší výstavba vysokorychlostních 
i příměstských železnic

• Zjednodušíme cestování veřejnou dopravou
• Zdigitalizujeme státní správu
• Počítače a roboti mění způsoby práce, 

postaráme se, abychom jich využili a nikdo 
na to nedoplatil 

• Zajistíme sociální bydlení a služby i pro ty 
nejchudší

• Zastavíme ničení lidských životů přebujelými 
exekucemi

• Zavedeme zaručený starobní důchod min. 
10 tis. a zásluhová složka

• Seniorům umožníme odprodat byt státu, aby 
mohli mít rentu a dožít ve vlastním

• Zvýšíme minimální mzdu na 60 % mediánové 
mzdy – cca 15 tis.

• Zásadně zvýšíme investice do vzdělání
• Ušetříme rodinám a obcím za elektřinu
• Zavedeme volební právo od 16 let 

a možnost volit na dálku
• Budeme stavět byty pro dostupné nájemní 

bydlení
• Rodičovská podpora bude flexibilní 

a výhodnější

• Zlepšíme ovzduší a omezíme závislost 
na uhlí, ropě a plynu

• Ochráníme krajinu před suchem 
a povodněmi

• Zachováme zdravou půdu omezením  
zásahů do krajiny

• Prosadíme šetrnější chov zvířat 
a podpoříme ekozemědělství

• Zastavíme ničení krajiny povrch. doly 
a omezíme zisky uhlobaronů


