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ODMĚNA za vozidlo až 3000 Kč
Vystavení dokladu o likvidaci zdarma
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Poslední procházka po Podklášter-
ském mostě v Třebíči se uskutečnila 
symbolicky v pátek 13. května. Zejmé-
na zástupcům médií ji umožnil inves-
tor Kraj Vysočina a fi rma, která celou 
akci bourání a výstavbu mostu nového 
zaštiťuje.

Nejprve se slova ujal stavbyvedou-
cí Aleš Novák. Vysvětlil, že stávající 
most nevyhovuje tonážně, takže do-
jde k jeho demolici a vystavění nové-
ho mostu. Starý most měřil 50 metrů 
a měl šířku deset metrů. 

„Nový most bude měřit 40 metrů a 
13,5 metrů na šířku,“ poukázal Novák. 
Rozšíření umožní most rozšířit o jeden 
odbočovací pruh ve směru na Karlo-
vo náměstí. Tonáž bude odpovídat 
požadavkům na dnešní dopravu.

Vyhodit do povětří
Novák netajil, že nejjednodušší by 

bylo most vyhodit, jak se říká, do 
povětří. „To ale nemůžeme, protože jsme 
v památkové zóně,“ upozornil. Stava-
ři proto museli připravit sjezd do řeky 
Jihlavy a samotná demolice začala pro-
bíhat ze dna řeky.

„Umístíme tam dva velké bagry, jeden 
opatřený nůžkami a druhý bouracím 
kladivem. Suť budeme vyvážet na urče-
nou skládku,“ naznačil Novák. V té 
chvíli ještě nevěděl, jak velké kusy suti 
to budou. 

Pokud jde o vodu v řece, fi rma se 
domluvila s Povodím Moravy, kte-
ré hladinu vody v řece snížilo. Bag-
rům zase až tolik voda nevadila, jsou 
k tomu uzpůsobené. „Pouze se voda 
nesmí dostat do kabiny,“ pousmál se 
Novák.  

Připustil, že se jedná o podobnou 

záležitost, jako při demolici dálničních 
mostů. „Pouze mi nemusíme pod most 
vozit žádnou zeminu, protože nehrozí 
žádné poškození,“ sdělil stavbyvedoucí.

Předpokládal tehdy, že bez kompli-
kací demolice potrvá týden. Ještě před 
zahájením prohlídky mostu starší pán 
vzpomínal, že po druhé světové válce 
se cosi ukládalo do dna mostu. O tom 
Novák nic nevěděl.

Doplnil, že středový pilíř si stavite-
lé částečně zachovají. Poslouží jako 
základ pro budování nového mostu, 
ale nebude s ním nijak souviset. Po 
dokončení nového mostu se z řeky 
dobourá. 

Novák přiznal, že stavařům může 
práce zkomplikovat počasí. „Pokud 
by přišli povodně, bylo by to nepříjemné. 

Začala stavba nového mostu

TAKHLE vypadal Podklášterský most v dávné minulosti.  Foto: archiv města

V Třebíči už dlouho nic takového nebylo, 
takže věříme, že nás něco takového i letos 
mine,“ poznamenal. 

Kříž se přemístí
Začala vlastní prohlídka a hned na 

počátku mostu jsme po pravé straně 
od křižovatky narazili na kříž. Novák 
vysvětlil, že po dokončení stavby se 
umístí na protější stranu. „Přemístí se 
jeřábem. Částečně se rozebere, a pak zase 
poskládá,“ nastínil. Nejedná se o žád-
nou kulturní památku.

Novák připomněl, že na druhém 
konci mostu byla umístěná socha sv. 
Jana Nepomuckého. Ta skončila u 
restaurátora a po úpravě se vrátí zpět 
na most. „Bude umístěná tři metry od 
původního stanoviště,“ podotkl Novák. 

Na konci stávajícího mostu poblíž se 
nachází objekt, o kterém se spekulova-
lo, že ho kraj vykoupil a ustoupí výstav-
bě mostu nového. O tom Novák nic 
nevěděl. „To je spíš otázka na zástup-
ce kraj, kteří stavbu připravovali. O tom 
nemám žádnou informaci,“ informoval 
Novák.  

„Nevykupovali jsme ho, zůstává v sou-
kromých rukou,“ konstatoval investiční 
referent kraje Stanislav Juránek. Při-
pustil, že původní majitelka vznesla při 
přípravě stavby některé dotazy. Objekt 
má nyní nového vlastníka a s ním se 
kraj na stavbě domluvil. Dům zůstane 
na původním místě. 

Pokud jde o další dotazy, Juránek 
naznačil, že projektová příprava začala 
v roce 2009. Upozornil, že se samozřej-

mě v mostu nachází spousta sítí, vede 
tudy elektrika, voda, dotazy se týkaly 
hlavně zásobování těmito komodita-
mi. „Žádné zásadní výhrady jsme neza-
znamenali, ani od památkářů,“ pozna-
menal Juránek.  

Lávka postavit nešla
Vrátili jsme se k zásadní otázce, 

opravdu nešlo v místě vybudovat ales-
poň provizorní lávku pro pěší? „Taková 
náležitost nebyla v požadavcích investo-
ra,“ odpověděl Novák. Zdůraznil, že 
na vybudování něčeho takového není 
v místě prostor. A upozornil, že lávka 
pro pěší je v nedaleké vzdálenosti od 
mostu. 

Další debata se dotkla i chodníků po 
dokončení výstavby mostu. Stavbyve-
doucí naznačil, že opět je budou moci 
lidé využívat po obou stranách. „Sou-
časné nevyhovují normám, i proto se 
uskuteční rozšíření mostu,“ poznamenal 
Novák. 

V chodníku ve směru na Podkláš-
těří je z kostek poskládaná židovská 
hvězda. I ta zůstane jako připomínka 
v novém chodníku pro budoucí gene-
race. „Rozebere se, a pak se zase složí,“ 
poukázal Novák.

Součástí akce je i úprava silnice od 
mostu až po ulici Sucheniovu. To 
stavbyvedoucí Novák potvrdil, pouze 
upozornil, že investorem není kraj, ale 
město Třebíč. Netajil, že na křižovatce 
od Karlova náměstí k dalšímu omeze-
ní dopravy dojde.

Tato akce se plánuje od září a skon-
čí společně s výstavbou nového mos-
tu na konci října letošního roku. A 
poslední informace. Most z roku 1931 
se původně jmenoval Masarykův 
most, či se tak ofi ciálně jmenuje. Tento 
název se ale neujal a lidé mu přisoudili 
název Podklášterský most podle čtvrti, 
do které vede.  -zt-

Žádost o fi nanční dotaci podal na 
třebíčské zastupitelstvo  oddíl TJ 
BOPO. Jednalo se o příspěvek na 
rekonstrukci stavěčů kuželek. Staros-
ta Pavel Janata upozornil, že kuželna 
není v majetku města.  

Celková cena akce je 115 tisíc 
korun. Město by mělo přispět část-
kou 85 tisíc korun. „Musím jen při-
pomenout, že není zvykem, aby měs-
to přispívalo na rekonstrukci cizího 
majetku,“ konstatoval Janata. 

Rada město proto doporučila 
zastupitelstvu tento bod neschválit. 
Toto rozhodnutí podpořil i fi nanč-

ní výbor. Zastupitelé tuto žádost o 
dotaci nechválili.

Žádost o fi nanční dotaci zaslal 
městu také Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické. 

Peníze mají pomoci při opravě 
schodiště na křižovatce ulic Husova 
a Bráfova. 

Janata naznačil, že na tyto záležitos-
ti má město peníze v rozpočtu. „Na 
fi nančním výboru jsme se shodli, že 
takové akce by mělo zastupitelstvo 
podpořit,“ konstatovala předsedkyně 
Julie Dolejší (KSČM).  Zastupitelé 
tuto žádost schválili.  –zt-

Kuželkáři peníze nedostanou


