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Pardubický kraj Pardubický kraj DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/PardubickyDnes

PARDUBICE Ministerstvo dopravy
před týdnem předložilo vládě kon-
cepci vodní dopravy, jejíž součástí
je i úprava Labe u Přelouče za při-
bližně 3,5 miliardy korun. Stát se už
dvacet let pokouší odstranit posled-
ní překážku na Labi, která brání lo-
dím doplout až do Pardubic.
Lídři nejsilnějších stran v kraji se

však před volbami neshodují, zda
má vůbec smysl do tohoto projektu
investovat. Řada z nich připomíná,
že pro obyvatele kraje jsoumnohem
důležitější jiné dopravní stavby.

Ředitelství vodních cest se od
roku 2000 nepodařilo získat kvůli
důslednému odporu sdružení Dětí
Země stavební povolení pro stav-
bu. V posudku vlivu stavby na život-
ní prostředí z roku 2000 odborníci
doporučili vybudovat plavební ka-
nál přes slepé rameno Labe, takzva-
né Slavíkovy ostrovy, což je nejen
půvabné a klidné místo, ale žije
tam i řada chráněných živočichů.
Největšího vítězství dosáhla ekolo-
gická organizace v roce 2015, kdy
Nejvyšší správní soud dospěl k závě-
ru, že úředníci měli v roce 2000 po-
soudit, zda neexistuje k přírodě še-
trnější trasa kanálu. Nyní je ve hře i
možnost, že lodě poplují korytem
řeky.

KRÁLÍKY Stále není jasné, zda v
Králíkách na Orlickoústecku vznik-
ne ženská věznice, jak to plánova-
lo ministerstvo spravedlnosti. V
areálu bývalého výchovného ústa-
vu panuje klid. Rozhodovat o vyu-
žití prostor bude nejspíše nový šéf
resortu spravedlnosti po volbách.
Uplynul rok od návštěvy součas-

ného ministra spravedlnosti Ro-
berta Pelikána, který spolu s
šéfem Vězeňské služby České re-
publiky Petrem Dohnalem vystou-
pil z pozice obhájce vzniku vězni-
ce.
Za tu dobu se ovšem řešení toho,

k čemu by měly budovy v areálu
sloužit, příliš neposunulo.
„Nic nového nevíme. O tom, co

se uvnitř děje, nemáme žádné in-
formace. K rozhodnutí v celé věci
dojde dle mého až po sněmovních
volbách,“ prohlásila starostkaměs-
ta Jana Ponocná.
Areál ležící v centru města patří

Vězeňské službě, která se k aktuál-
nímu vývoji nevyjádřila. Starostka
zkoušela zjišťovat novinky přímo
u ministra Pelikána, ale nepocho-
dila.

„Z ministerstva stále opakují, že
není nic rozhodnutého. Zatím je
klid. Dům stojí a je prázdný. Byla
bych radši, kdyby už to bylo vyře-
šené, jelikož je to stále otázka nejis-
toty,“ řekla Ponocná.
Dle jejích informací je v budově

správce, ale žádná stavební čin-
nost na místě neprobíhá.

V referendu se lidé vyslovili
proti věznici
Možný vznik věznice vyvolal v pod-
horském městě rozdílné vášně.
Nicméně podle výsledku referen-
da se většina místních vyslovila
proti záměru. Ministr však zpo-
chybnil převahu nesouhlasných
názorů. Podle starostky už téma
věznice obyvatele tolik nepálí, ale-
spoň tedy nyní.
„Dle průzkumu, který jsme si ne-

chali zpracovávat ohledně strate-
gického plánu, případné zřízení
věznice lidi tak netrápí. Téma se
sice objevilo, ale nebylo v žebříčku
jako nejdůležitější. Ovšem může
se kdykoliv vrátit na první místo,“
dodala starostka Ponocná.
—Martin Švec

Martin Švec
redaktor MF DNES

PARDUBICE Přesně měsíc zbývá
do chvíle, kdy se řidičům v Pardu-
bicích otevře v plné šíři úsek frek-
ventované silnice I/37 v sousedství
chemičky Paramo. Dokončit je
toho potřeba ještě dost, ovšem ter-
mín stavbaři s největší pravděpo-
dobností dodrží.
Více než polovina téměř kilome-

tr dlouhé trasy už má nový asfalto-
vý koberec. Ten stavbaři položili
na připravený podklad ve třech
vrstvách. Nyní je komunikace vyas-
faltovaná k mostu, který vede přes
hlavní železniční koridor. Na něm
stavbaři pokládají izolaci.
Za mostem se budou pokládat

vrstvy dalšího materiálu, který vy-
plní prostor směrem k mostu nad
tratí spojující Pardubice a Hradec
Králové.
Pokládka asfaltu si vyžádala uza-

vření pruhu, po němž řidiči jezdí
ve směru od Hradce Králové dále
na Chrudim. Při cestě tak museli
využívat okružní křižovatku, což
způsobovalo dlouhé kolony.
„Bylo domluvené, že bypass

bude uzavřený jen na dobu poklád-
ky, která skončila minulé pondě-
lí,“ uvedl Stanislav Král z úseku vý-
stavby pardubické pobočky Ředi-
telství silnic a dálnic. Nájezd na pří-
mý pruh se ovšem u Parama nako-
nec otevřel až v pátek.
Naštěstí stále ještě včas, aby po-

mohl s náporem dopravy o víken-
du, kdy se konal na ovále v nedale-
kém Svítkově známý plochodrážní

závod, jehož vrcholem byla neděl-
ní Zlatá přilba. Velkým testem pro
tuto rušnou křižovatku bude
ovšem koncem týdne Velká pardu-
bická.
Pokud nenastane výrazné zhor-

šení počasí, bude se slavnostně
stříhat páska ve čtvrtek 2. listopa-
du. Vzhledem k tomu, že mezi ne-
dalekým mostem přes Labe a úse-
kem u Parama zůstane nerozšíře-

ná část silnice, nemusí být úleva
pro řidiče stále ještě definitivní. S
dostavbou mimoúrovňové křižo-
vatky Palackého se však začne až v
roce 2019. Ředitelství silnic a dál-
nic totiž stále nemá veškeré po-
zemky, které patří několika zahra-
ničnímmajitelům.

Chybí sjezd z cyklostezky
do podchodu
Vedle chybějící zastávky pro MHD
či schodiště z nadjezdu ke kolejím
stále zbývá zprovoznit ještě sjezd z
cyklostezky a chodníku do pod-
chodu pod silnicí. Kromě části zá-
bradlí chybí na betonovém po-
vrchu ještě speciální nátěr.
„K otevření podchodu dojde nej-

spíše později, nikoliv s listopado-
vým zprovozněním komunikace.
Uvnitř zbývá provést nějaké sana-
ce,“ podotkl Král.
Připravené jsou naopak betono-

vé základy, na nichž bude osazeno
velké svislé dopravní značení, kte-
ré bude nad všemi jízdními pruhy.
„Omezení při instalaci bude v
řádu minut. Jeřáb to bude mít na-
chystané a bude potřebovat pouze
krátkodobý prostor při otáčení,“
dodal Král.

David Půlpán
redaktor MF DNES

Slavíkovy ostrovy V plánované trase kanálu u Přelouče leží slepé rameno Labe, kde žije řada chráněných živočichů. Foto:MAFRA

Simeon
Karamazov
ODS

Nejsem odpůrce lodní dopravy, je
to jistě šetrná a levná varianta do-
pravy a funguje na mnoha místech
na světě. Nejsem si ale jist, zda prá-
vě u nás to v případě splavnění
Labe není trochu rozmařilost, vzhle-
dem ke spornému využití. Někdy
se ale i trocha rozmařilosti a pohle-
dů do vzdálenější budoucnosti vy-
platí. V každém případě jsou tady
naléhavější priority, jako jsou po-
zemní komunikace a pardubické le-
tiště, které může z Pardubic udělat
město mezinárodního významu.
Splavnění Labe do Pardubic to jistě
nebude.

Jakub Kutílek
Strana zelených

Splavnění Labe do Pardubic nepo-
važujeme za aktuální výzvu pro čes-
kou ekonomiku a dopravu. Naším cí-
lem je v nejbližších desetiletích roz-
víjet primárně železniční dopravu,
která má potenciál vyhovět široké-
mu spektru přepravovaného nákla-
du (vyjma nadměrných nákladů).
V případě výhledového splavnění
Labe budeme trvat na takovém řeše-
ní, které minimalizuje zásah do kraji-
ny a ekologické dopady. Takové ře-
šení se musí vyhnout přírodně cen-

né lokalitě Slavíkových ostrovů, a
tedy by pravděpodobně vedlo stáva-
jícím korytem. Varianta stávajícím
korytem byla zavržena v devadesá-
tých letech díky chybnému ohodno-
cení tzv. Labských hrčáků, které ve
skutečnosti zdaleka nedosahují hod-
noty Slavíkových ostrovů.

Jan Chvojka
ČSSD

Nad projektem splavnění Labe se
bude třeba ještě zamyslet. Nejsem
si jist, zda se našemu kraji oprav-
du vyplatí, ať už kvůli vysoké ceně,
nebo kvůli zásahům do krajiny.
Pro náš kraj je prioritou urychlené
budování obchvatů Chrudimi, Lito-
myšle, Vysokého Mýta, dostavba
dálnice D35 a moderní železniční
koridory. Tohle pomůže dostat
tranzitní nákladní dopravu z na-
šich obcí.

Josef Káles
Svobodní

Zmiňované 3,5 miliardy by bylo pro-
spěšnější investovat do silnic, které
nejsou v dobrém stavu. Projekt
splavnění Labe až do Pardubic mi
dává smysl jen v případě, že se jeho
realizace ujme soukromá společ-
nost bez finanční spoluúčasti státu.
Přepravci i jejich zákazníci dnes

chtějí zboží doručovat přesně na
čas, což jim náročnost lodní překlád-
ky zatím neumožňuje. Pokud by
splavnění bylo tak potřeba a výhod-
né, jistě už by se soukromé firmy
předháněly, která se projektu za své
finance ujme.

Mikuláš Ferjenčík
Česká pirátská
strana

Mám vážné pochybnosti o tom, že
má tento projekt ekonomické opod-
statnění. Dnes se lodí nevozí ani

uhlí do Chvaletic, tak se mi moc ne-
zdá, že se po splavnění dalšího
úseku Labe začnou vozit kontejne-
ry do Pardubic. Přimlouval bych se

spíše za urychlené navýšení kapa-
city železniční tratě Pardubice - Pra-
ha, kam se dnes cestující i náklady
jen stěží vejdou.

Jiří Skalický
TOP 09

Splavnění Labe do Pardubic pova-
žuji stále za smysluplné. Vychází z
konceptu „Pardubice - dopravní
uzel v centru Evropy“. Dálnice, že-
leznice, letiště, voda. Nicméně
jsem přesvědčen, že je naprosto
nezbytná kvalifikovaná studie (spí-
še byznys plán přístavu Pardubi-
ce), kde se jasně popíše, co všech-
no je možné po vodě vozit do Par-
dubic a zpět. Jak konkrétně zapojit
přístav Pardubice do dopravního
systému. Pak bych se definitivně
rozhodl, zda splavnit a dodělat pří-
stav, či ne.

Marek Výborný
KDU-ČSL

Ano, splavnění Labe až do Pardu-
bic má smysl. Uzavřel by se tím

úsek Hamburk - Pardubice, kde
zbývá dobudovat pouze stupeň
Přelouč. V Pardubicích by potom
měla být vyřešena překládka nákla-
du na železnici. Naopak za zcela
nerealistický a nesmyslně megalo-
manský považuji projekt Labe-
Odra - Dunaj. Ten je třeba zcela
opustit, aby mohly být provedeny
změny územních plánů obcí Par-
dubického kraje, které v tuto chvíli
díky tomuto projektu nemají mož-
nost dalšího rozvoje...

Martin Kolovratník
hnutí ANO

Projekt splavnění Labe až do Par-
dubic jednoznačně a dlouhodobě
podporuji. Splavnění má pro náš
region velký význam – umožní pře-
pravu velkých objemů, sypkých
materiálů a podobně. V pozici
předsedy Hospodářského výboru
PSP nyní jednám s CzechInves-
tem a s automobilkou Tesla o mož-
nosti vybudování její továrny právě
v Pardubicích. Pokud by totiž těži-
la lithium v severních Čechách, těž-
ko tam získá povolení EIA na no-
vou továrnu. U nás by to možné

bylo - například v brownfieldu Syn-
thesie. Navíc to bude mít velmi po-
zitivní dopad na rekreační plavbu.
Mým snem je, aby v Pardubicích
vznikl podobný přístav pro malá
plavidla, jako je k vidění například
v Hluboké nad Vltavou a podobně.
Dramaticky by to prospělo rozvoji
turistiky, v které se náš kraj propa-
dá. Sice podporuji splavnění, ale
jsem jednoznačně proti úvahám o
pokračování – tedy budování kaná-
lu Dunaj – Odra – Labe. Tento ka-
nál by byl ekonomickým nesmys-
lem.

Jiří Kohoutek
SPD

Splavnění Labe je krok správným
směrem - maximum nákladu musí-
me dostat na vodu a na železnici,
abychom měli silnice bezpečnější.
Na druhou stranu si musíme umět
uhlídat efektivitu výdajů - víme, že
podobné projekty bývají až neuvěři-
telně předražené - takže i tento pro-
jekt by měl projít hloubkovým audi-
tem a mezinárodním výběrovým ří-
zením, abychom stavěli maximálně
efektivně.

Souboj lídrů: Podporujete projekt splavnění Labe
až do Pardubic za přibližně 3,5 miliardy korun?

Vznik věznice se
oddaluje, strach opadl

Splavnit Labe? Lídři se neshodují
MF DNES se zeptala lídrů nejsilnějších stran, zda chtějí prosazovat splavnění Labe do Pardubic

Už jen lajnyNa této části úseku zbývá pouze namalovat vodorovné značení.
Původní polovina jižmá nový asfaltový povrch. Foto:Martin Švec,MAFRA

Rozšíření silnice u Parama jde do finále
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