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V Parlamentu âR je ãlenem
Kontrolního v˘boru a V̆ boru
pro evropské záleÏitosti, je také
místopfiedsedou Podv˘boru pro
migraci a azylovou politiku.
Ing. Toufara jsem se zeptal:

Pane poslanãe, jiÏ víc neÏ rok
jste místopfiedsedou podv˘boru,
kter˘ fie‰í jeden z nejvíce media-
lizovan˘ch problémÛ souãasnos-
ti – migraãní vlnu z muslimsk˘ch
zemí. Jak˘ je Vá‰ pohled na tuto
problematiku?

Musím zdÛraznit, Ïe âeská
republika jako cílová destinace
zatím stojí zcela mimo zájem
bûÏencÛ; dokonce pfies na‰e 
území nevede Ïádn˘ frekvento-
van˘ koridor, kter˘ by tito lidé
vyuÏívali k cestû do Nûmecka,
Francie, Británie a Skandinávie,
kam skuteãnû mífií.

To ov‰em neznamená, Ïe by-
chom tento problém nemûli chtít
fie‰it. Jsme souãástí Evropské 
unie (coÏ povaÏuji za jediné ro-
zumné fie‰ení na‰eho zaãlenûní
do Evropy) a proto nás musí za-
jímat, jak je moÏno tuto, dnes jiÏ
kritickou, situaci fie‰it.

Historie je plná rÛzn˘ch exo-
dÛ; od biblického odchodu
IzraelitÛ z Egypta aÏ po na‰e 
emigranty po roce 1948. âím
se podle Vás odli‰uje tento
hromadn˘ útûk z pfieváÏnû 
arabsk˘ch zemí do Evropy?

Je tfieba si uvûdomit, Ïe tato
velká migrace je dÛsledkem 
nepodafieného takzvaného „arab-
ského jara” a Ïe svÛj díl odpo-
vûdnosti mají také nûkteré 
evropské státy a USA. S odstu-
pem ãasu je patrno, Ïe zásahy
Západu ve prospûch odpÛrcÛ
Muammara Kaddáfího v Libyi,

a podobné akce v dal‰ích zemích,
byly velmi ne‰Èastné. Pfiinesly ne-
stabilitu celé této oblasti a otevfie-
ly dvefie skupinám, které povaÏují
terorismus za svou hlavní zbraÀ.
Z tohoto pohledu je jistû zásluÏné
snaÏit se pomoci obûtem váleã-
n˘ch konfliktÛ v arabském svûtû.

Ov‰em nyní je jiÏ zfiejmé, Ïe
naprostou vût‰inu mnohasettisí-
cového pfiívalu migrantÛ tvofií 
imigranti ekonomiãtí, ktefií mají
zájem o azyl pouze v nejbohat-
‰ích státech EU, kde oãekávají
dostateãnû velkou materiální
podporu. Domnívám se, Ïe vel-
k˘m problémem integrace tûchto
uprchlíkÛ je netolerantní postoj
k náboÏensk˘m rozdílÛm a snaha
pfienést vlastní mravní hodnoty
do evropského prostoru, coÏ nut-
nû vyvolává konflikty.

Jaké je tedy fie‰ení této situ-
ace?

Nad touto otázkou si nyní lá-
mou hlavu v‰ichni evrop‰tí pfied-
stavitelé. Je zfiejmé, Ïe bude tfieba
pomoci ¤ecku a Itálii s ostrahou
hranic Schengenského prostoru;
spoléhat se na to, Ïe Turecko 
trvale zpomalí ãi zadrÏí migraãní
vlnu, by nebylo moudré; ani tato
oblast není pfiíli‰ stabilní. 

PfiesuÀme se do na‰eho re-
gionu. Jaké problémy bychom
mûli fie‰it na Blanensku?

ProblémÛ je jistû celá fiada;
domnívám se, Ïe hodnû neúnos-
nou se stává dopravní situace.
Samozfiejmû je to pfiedev‰ím
odkládání v˘stavby rychlostní
silnice R 43; tento letit˘ pro-
blém je stále bez dohledného 
fie‰ení. Na vinû je pfiedev‰ím
fakt, Ïe JMK stále nemá vypra-
covány zásady územního rozvo-
je a pak také domnûnka, Ïe se

podafií „po dobrém” sjednotit
protichÛdné zájmy rÛzn˘ch sku-
pin, které v této oblasti lobují.
Myslím, Ïe jediné fie‰ení spoãívá
ve vytvofiení takové legislativy,
která umoÏní bez velk˘ch prÛta-
hÛ prosadit obecn˘ zájem.

Zmínil bych také nevyfie‰ené
nové silniãní spojení Blanska
s Boskovicemi. Naopak v˘stav-
ba pfieloÏky Ïelezniãní tratû,
která umoÏní pfiímé spojení
Boskovic s Brnem, je jiÏ v po-
kroãilém jednání.

Naopak – co se povedlo, co
byste rád vyzdvihl?

Pokud zÛstaneme u dopravy,
pak si cením pokroku v pfiípra-
vû stavby pfiemostûní Ïelezniãní
tratû v Blansku. Tuto stavbu
jsme plánovali uÏ v dobû v˘-
stavby Ïelezniãního koridoru;
nyní se Blansko koneãnû doãká
a vûfiím, Ïe toto pfiemostûní v˘-
znamnû zjednodu‰í dopravu ve
mûstû. 

Úspû‰ná je také podpora ce-
stovního ruchu, v Moravském
krasu se investovalo do zázemí
a úpravy nav‰tûvovan˘ch loka-
lit a jeskyní, byl vybudován
zcela nov˘ DÛm pfiírody
Moravského krasu. Vûfiím, Ïe

dal‰ím pozitivním impulsem
bude vznik destinaãního mana-
gementu v na‰em regionu. 

Velkou podporu získala cyk-
listika; vznikly dal‰í cyklostez-
ky, v Jedovnicích byl otevfien
Singletrail Moravsk˘ kras, 
kter˘ je vysoce hodnocen. Také
v Boskovicích se zaãne budovat
nov˘ areál pro cyklisty; ná‰ re-
gion, kter˘ se nachází v nádher-
né pfiírodû, si podporu turismu
urãitû zaslouÏí.

Pane poslanãe, dûkuji za
rozhovor.

Petr Hanáãek
Foto: archiv Ing. Toufara

S poslancem Ing. Toufarem o migraci
a také o rozvoji Blanenska

Souãasn˘ poslanec a zastupitel mûsta Blanska za âSSD Ing. Lubomír Toufar má za sebou bohaté politické zku‰enosti. V Blansku
pÛsobil jako místostarosta i starosta, v âSSD byl místopfiedsedou KVV Jihomoravského kraje a dosud je ãlenem ÚVV strany.

Poslanec Ing. Lubomír Toufar.


