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POLITICKÁ TURISTIKA 
Thriller o převratech a převlékání kabátů 

v Zastupitelstvu MČ Praha 5  
ve volebním období 2010 – 2014 

 

Úvod 
 

Ve volebním období 2010 - 2014 došlo v Praze 5 k ojedinělé sérii převratů a 
k nevídaným vlnám převlékání politických dresů. Ze 4 politických stran, které ve 
volbách 2010 získaly nejvíce hlasů (TOP 09, ČSSD, ODS a VV), polovina členů – 
zastupitelů odešla jinam! Nejsilnější TOP 09 se rozštěpila na několik částí, které 
působily proti sobě. Radnici řídilo nové politické seskupení, které se pokrytecky 
nazvalo UNP (=uzdravme naši politiku), které nikdo nezvolil, ve volbách vůbec 
nekandidovalo a po několika měsících vlády se opět rozpadlo. Zastupitelé bez 
ohledu na své voliče přecházeli z jednoho klubu do druhého a přeskupovali se tak, 
jak se jim to zrovna zdálo výhodné. Řada z nich stihla změnit dres svého politického 
klubu dokonce 3x (nazýváme je velmistry převleků), mnozí další 2x (mistři převleků). 

Vedle toho někteří zastupitelé měnili i dres politické strany, o tom se zmiňujeme jen 
okrajově. Všechny změny jsme se ale pokusili znázornit pomocí tabulky a obrázků. 
 

 

Je dobré si politické fluktuanty zapamatovat, zejména když budou kandidovat ve 
volbách 2014. Jejich slabost pro nové dresy se může uplatnit v řadě nových 
seskupení jako Patrioti a Demokraté Jana Kasla, PRO, ANO2011, RESTART2014, 
DOMOV a další. Je třeba posoudit, zda důvodem jejich nestálosti a neloajality vůči 
původním stranám a jejich voličům jsou spíš silné myšlenky a program, který se tito 
lidé snaží navzdory všemu prosazovat, nebo spíš snaha o udržení se na zajímavých 
postech se širokými pravomocemi na radnici Městské části Praha 5. 

 

Teď to vezmeme popořadě. 
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Období starosty Klímy 
(volby říjen 2010 - říjen 2012) 

 

V komunálních volbách 2010 uspělo (povinný 5% limit získalo) 6 politických stran:  

Strana - hnutí Počet hlasů Procento hlasů Počet mandátů 
1. TOP 09 335 587 29,8 15 

2.  ODS 229 516 20,4 10 
3. ČSSD 193 457 17,2 9 

4. Věci veřejné 142 729 12,7 6 
5. SZ (Strana zelených) 81 046 7,2 3 

6. KSČM 61 405 5,5 2 

 Celkem   92,8 45 
 

V zastupitelstvu se ustavilo odpovídajících 6 politických klubů, které měly mandát 
občanů Prahy 5.  

V povolebním období mnozí očekávali, že dojde k nápravě chyb předešlé osmileté 
vlády Milana Jančíka, který byl nechvalně proslulý v Praze 5 i daleko za jejími 
hranicemi. Doufali, že Praha 5 se konečně dočká rozumné a citlivé radnice, která 
bude mnohem více upřednostňovat zájmy veřejné před soukromými. 

Povolební situace se profilovala takto: postjančíkovská ODS, jejíž většina zastupitelů 
se účastnila předešlé Jančíkovy vlády, byla spolu s komunisty a s jejich tradičně 
nulovým koaličním potenciálem vykázána do opozice. Jednání o vedení radnice 
Prahy 5 se účastnily TOP 09, ČSSD, SZ a VV.  

Výsledkem byla koalice 3+1: TOP 09, ČSSD, VV s podporou SZ. Měla pohodlnou 
většinu 30 hlasů ze 45, plus podporu 3 hlasů SZ pro konkrétní hlasování, tedy 
dostatečně silný mandát opravdu „vyčistit“ radnici, jak před volbami mnohé strany 
slibovaly. 

Rada MČ Praha 5 (RMČ P5) byla ustanovena v počtu 9 lidí takto: 

Jméno a příjmení Funkce Svěřená kompetence 
MUDr. Radek Klíma (TOP09) starosta  mediální oblast, investice, sport 

Bc. Pavel Kroha (TOP09) 1. zástupce starosty zahraniční spolupráce a EU fondy, 
územní rozvoj 

Mgr. Patrik Havlíček (TOP09) zástupce starosty majetek, právní oblast 

JUDr. Petr Lachnit (ČSSD) zástupce starosty sociální oblast, bezpečnost 

Ing. Jiří Vejmelka (VV) zástupce starosty doprava, životní prostředí 

Ing. Miroslav Zelený (TOP09) člen rady finance, řízení rizik, IT 

Marek Kukrle (VV) člen rady zdravotnictví, oblast občansko-
správní, podpora podnikání 

MUDr. Angel Marinov (ČSSD) člen rady kultura, školství 

Jaroslav Nedvěd (ČSSD) člen rady obchodní aktivity 
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V průběhu dvouletého období starosty Klímy došlo v RMČ P5 k několika personálním 
změnám, ale rozdělení postů mezi strany se neměnilo.  

Ze zastupitelského klubu ODS odešli v průběhu let 2011-12 tři členové Havlínová, 
Heissler a Hlaváček a založili klub Nezařazených.  

Období bylo charakteristické malou aktivitou 3-koalice TOP09, ČSSD a VV. Nedošlo 
k žádným výrazným změnám a prošetřováním skandálů po vládě Milana Jančíka. 
Naopak audit hospodaření za předešlá léta zůstal po celou dobu neveřejný a nebyl 
dán k dispozici ani členům RMČ P5 a ZMČ P5. Kromě prodeje bytů a privatizace se 
téměř nevěnovala pozornost hospodaření s majetkem obce. Nevytvořila se žádná 
ucelená koncepce např. pro sociální služby, bytovou politiku, územní plánování, 
dopravu apod.  

Negativní pozornost na sebe radnice upoutala zrušením ZŠ Plzeňská, vysokými 
náhradami pro neuvolněné (tedy neplacené) zastupitele a zastupitelky a téměř 
nulovou komunikací s Magistrátem hl. města Prahy. 

 

 

Období starosty Zeleného 
(rozpad klubu TOP 09 říjen 2012 - duben 2013) 

 

Na 20. zasedání ZMČ P5 16.10.2012 byl na návrh zastupitele Hlaváčka (původně 
ODS, nyní nezařazený) bez udání relevantních důvodů odvolán starosta Radek Klíma 
(TOP 09). V čele puče stál Miroslav Zelený a další zastupitelé zvolení za TOP 09. Klub 
TOP 09 se tím rozdělil na tři části: 

 zastupitelé podporující odvolaného starostu Klímu 

 zastupitelé nepodporující starostu Klímu, ale setrvávající v klubu TOP 09 

 zastupitelé Bubníková, Havlíček, Kopáček, Kratochvílová a Zelený byli z TOP09 
vyloučeni a založili vlastní klub Zvolení za TOP 09 (ZZ TOP 09). 

SZ opustila svoji roli podporující strany a přešla do čisté opozice. 

Na příštím zasedání ZMČ P5 11.12.2012 byl Miroslav Zelený (ZZ TOP 09) zvolen 
starostou. Z funkce zástupce odstoupil Patrik Havlíček (TOP 09), počet členů rady byl 
snížen na sedm (ZZ TOP 09 – 2 místa, ČSSD – 3 místa, VV – 2 místa). Koalice TOP 09, 
ČSSD a VV zanikla, novou vládu na radnici smíchovské radnici vy tvořila menšinová 
3-koalice ZZ TOP 09, ČSSD a VV s podporou ODS. Tím se ODS dostala do pozice 
support party s vysokým vyděračským potenciálem, koalice ji ke svému vládnutí 
nutně potřebovala a musela s ní domlouvat ústupky. Z klubu původní TOP 09 odešel 
zastupitel Bejšovec a zůstal nezařazený mimo kluby (i mimo Klub nezařazených !). 

Období 3-koalice ZZ TOP 09, ČSSD a VV s podporou ODS bylo poměrně krátké, bylo 
jen předehrou k dalším dramatickým změnám v zastupitelstvu Prahy 5. 
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Období starosty Zeleného a UNP 
(vznik UNP duben 2013 - březen 2014) 

Rozvrat na radnici pokračoval, začaly se rozpadat i další kluby: 

 z klubu TOP 09 odešli další 2 zastupitelé Novotný a Vitha 

 z klubu ČSSD odešlo 5 zastupitelů Kazda, Mrázková, Mrštík, Nedvěd a Šesták 

 z klubu VV odešli 3 zastupitelé Homola, Kukrle a Pavel. 

Tito noví odpadlíci se spojili se staršími odpadlíky Bubníkovou, Havlíčkem, 
Kopáčkem, Kratochvílovou, Zeleným (všichni ZZ TOP 09) a Havlínovou, Heisslerem a 
Hlaváčkem (původně z ODS) a na 24. zasedání ZMČ P5 dne 18.4. 2013 vytvořili zcela 
nový klub UNP „Uzdravme naši politiku“. Měl 18 členů a stal se nejsilnějším 
klubem na radnici Prahy 5, aniž by měl legitimitu od voličů vzešlou z voleb. Naše 
takzvané „uzdravovatele“ sponzoroval politický podnikatel Karel Hošek. A ti záhy 
předvedli, jak se politika „uzdravuje“.  

Již v dubnu 2013 vznikla nová koalice UNP, ČSSD a VV, stále s nutnou podporou ODS 
pro jistotu zajištění solidní většiny.  

Starostou byl nadále Miroslav Zelený, jehož UNP obsadilo ještě další 4 místa v RMČ 
P5. Jedno místo připadlo ČSSD a jedno VV. Z rady odstoupil Jiří Vejmelka (VV), místo 
něho nastoupila Marie Ulrichová-Hakenová (VV).  

Během tohoto období přijala RMČ P5 a ZMČ P5 řadu kontroverzních usnesení, např.: 

 vzetí na vědomí a tedy faktické odsouhlasení výstavby v lokalitě Vidoule západ 

 prodej rozsáhlých pozemků Nad Hliníkem v přírodním parku Košíře-Motol 

 založení městské a.s., která by měla na starost služby a správu majetku 

 odmítnutí nulové tolerance hazardu 

 umožnění rozšíření golfu Motol na úkor přírodního parku Košíře-Motol 

Pestrost slepence UNP byla zjevná a bylo jen otázkou času, kdy dojde k rozepřím. 
Rozpad a později zánik UNP nastartoval skandální návrh na založení radniční 
akciové společnosti, která by značně zneprůhlednila finanční toky radnice a vytvořila 
by „trafiky“ pro své zakladatele. Přes nesouhlas několika členů UNP byl návrh 
schválen na zasedání ZMČ v lednu 2014. 
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Období rozvratu  
(rozpad UNP březen 2014 - dnes) 

Neshoda o radniční akciové společnosti se ukázala jako zásadní a vedla k tomu, že již 
na následném březnovém zasedání ZMČ P5 byl odvolán starosta Zelený, zástupce 
starosty Nedvěd a členové rady Šesták a Kukrle. Zbývající tři členové rady tajné 
hlasování ustáli a zůstali ve svých funkcích, čtvrtým členem rady se stal Jiří Vejmelka 
(po vystoupení z VV bezpartijní). Funkci statutárního orgánu Prahy 5 převzal první 
zástupce starosty Lachnit, který vystoupil z ČSSD a po určitou dobu byl též 
bezpartijní, než vstoupil do politického hnutí ANO. Starostu ani ostatní členy rady již 
rozvrácené zastupitelstvo nebylo schopno či ochotno zvolit, městská část tedy má 
jen čtyřčlennou udržovací radu složenou z nestraníků, pouze Marie Ulrichová-
Hakenová je členem zbytku klubu VV (v podzimních volbách kandiduje za Patrioty a 
Demokraty Jana Kasla). 

Klub UNP se rozpadl do několika dalších nových klubů jiných politických stran a 
hnutí, z nichž některé budou kandidovat i ve volbách 2014. Pro většinu z nich to byla 
už třetí změna politického klubu v tomto volebním období: 

 do klubu „Pro Prahu 5“ přešli zastupitelé Bubníková, Hlaváček, Kukrle, Mrštík, 
Nedvěd a Zelený 

 do klubu „Nezávislí Praha 5“ přešli zastupitelé Havlíček, Havlínová, Kopáček, 
Kratochvílová, Novotný a Vitha 

 do klubu Nezařazených II (který nemá nic společného s klubem Nezařazených 
z roku 2011) přešli zastupitelé Kazda, Mrázková a Šesták 

 k nezařazeným přešli zastupitelé Homola a Pavel - sešli se tam se zastupiteli 
Bejšovcem (ex-TOP09), Lachnitem (ex-ČSSD) a Vejmelkou (ex-VV). 

Zastupitelští fluktuanti si to tedy vyzkoušeli skoro každý s každým. Po všech těchto 
změnách se již v Praze 5 nedá hovořit o levici ani pravici, o koalici ani opozici, tyto 
pojmy od března 2014 u nás prakticky přestaly existovat. 

K dalším posunům v RMČ P5 došlo ještě v červnu 2014, kdy Petr Lachnit (ex-ČSSD) 
vstoupil do ANO2011, Jiří Vejmelka (ex-VV) se stal zástupcem hnutí SNOP5 a 
Naděžda Kratochvílová (ex-TOP 09, ex-ZZ TOP 09, ex-UNP) se stala členkou 
RESTART2014. Za radou dál nestojí žádná koalice, o kterou by se mohla při svém 
vládnutí opřít.  

Situace v Praze 5 má zcela nestandardní podobu vzdálenou demokratickým 
poměrům. Neobvyklé rozložení sil na radnici Prahy 5 a trochu snad i strach politiků, 
že jim voliči jejich minulé chování v komunálních volbách 2014 „spočítají“, umožnilo 
odhlasovat několik významných usnesení jako např. 

 odmítnutí změny územního plánu umožňující výstavbu v lokalitě Vidoule západ 

 odmítnutí změny územního plánu umožňující výstavbu u parku Klamovka 

 podání první námitky MČ Praha 5 proti výstavbě v přírodním parku Prokopské 
a Dalejské údolí. 


