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Dostavba Jaderné elektrár-
ny je podmíněna třebíčským 
obchvatem. Zpátky cesta neve-
de. 
� Antonín Zvěřina

Pracovní seminář pro třebíčské 
zastupitele měl za cíl seznámit pří-
tomné se stavem dostavby Jader-
né elektrárny Dukovany a výstavby 
obchvatu města Třebíč. Pozvání při-
jali zástupci společnosti ČEZ a spo-
lečnosti Metroprojekt. 

Ta má za úkol prověřit trasu pře-
pravy nadrozměrných komponen-
tů nejen v souvislosti s DukovanY, 
ale také s možností výstavby nových 
bloků u Jaderné elektrárny Temelín. 

Náměstek hejtmana a třebíčský 
radní Pavel Pacal zdůraznil, že obě 
varianty mají stejné šance. „Vláda 
zatím nerozhodla, kde se budou nové 
jaderné zdroje stavěT,“ upozornil. 

Poznamenal, že nové bloky se mají 
uvést do provozu v roce 2035. „Nyní 
se intenzivně pracuje na silniční infra-
struktuře, aby obě lokality poskytly 
možnosti přepravy zmiňovaných kom-
ponentů,“ naznačil Pacal.

Být připravena  
Ty nelze do místa výstavby jinak 

přepravit. Dopravní infrastruktura, 
podle rozhodnutÍ vlády, musí být 
připravena do roku 2029.     

„Nás samozřejmě zajímá trasa 
na Dukovany,“ poznamenal Pacal. 
Tam by měla směřovat z Týnce 
nad Labem, odkud se komponenty 

budou přepravovat. 
Znamená to, že na Vysočině by 

se trasa dotkla zejména Havlíčko-
va Brodu, Jihlavy, Brtnice, Okříšek, 
Třebíče a obce Slavětice před Duko-
vanami. 

„Pro Třebíč je nedůležitější, že to 
znamená kolem města vybudovat 
obchvat,“ nastínil Pacal. Vláda při-
slíbila, že prostřednictvím Státní-
ho fondu dopravní infrastruktu-
ry poskytne peníze na projektové 
dokumentace. 

Vlastní realizace bude možná až 
po konečném rozhodnutí vlády, kde 
se výstavba uskuteční - zda v Duko-
vanech, či v Temelíně. „Do té doby se 
ale všechny náležitosti musí projektově 
připravit,“ upozornil Pacal.

Podotkl, že velkou roli při rozho-
dování sehraje skutečnost, která 
z dopravních variant bude lépe při-
pravena. „Z tohoto pohledu chceme 
mít v Kaji Vysočina všechna opatření 
vyřešena,“ sdělil Pacal.   

Ta, které má ve svých rukou Kraj i 
ta, která musí zajistit stát prostřed-
nictvím Ředitelství silnic a dálnic. 
Kraj musí zajistit částečný obchvat 
Jihlavy, Brtnice, Zašovic, Okříšek a 

Město má možnost vybudovat obchvat

Proti obchvatu ve stávající variantě 
se na zastupitelstvu vyslovil Jaromír 
Barák (Třebíč Občanům). Myslí si, 
že pro město by byla daleko výhod-
nější trasa jižněji od města, která by 
Třebíč zcela míjela. 

„Většina lidí neví, v jaké formě se 
obchvat plánuje,“ poznamenal Barák 
a navrhl veřejnou diskuzi na toto 
téma. 

Starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) 
připomněl, že o trase obchvatu měs-
to rozhodlo v minulosti. Posléze 
zopakoval argumenty, které nastínil 
Pavel Pacal v úvodním článku. Pod-
pořil připravovaný obchvat v blíz-
kosti města, namísto obchvatu ve 
vzdálenosti několika kilometrů od 
města. „Ten Třebíči nepomůže,“ odů-
vodnil svoje slova. 

Baráka odpověď neuspokojila 
žádal diskuzi novou o obou varian-
tách. Poukázal na to, že rozhodnutí 
o stávající trase padlo před patnácti 
lety. „Podmínky se změnily, a proto si 
záležitost opět vyžaduje novou disku-
zi,“ poukázal. 

Petr Vašíček (ČSSD) se na věc dí-
vá jako stavař. „Jiná trasa se do stav-
by nových bloků v Dukovanech nedá 
stihnout,“ upozornil. Zeptal se Bará-
ka, zda je ochoten předstoupit před 
obyvatele Třebíče v případě, že se 
kvůli obchvatu Dukovany dostavo-
vat nebudou. „Že spousta lidí přijde o 
práci, a Třebíč se vylidní,“ doplnil.    

Pacal (Pro Třebíč) naznačil, že stát 
jinou variantu obchvatu nepodpoří 
a Julie Dolejší (KSČM) upozornila, 
že spousta lidí technickému řešení 
obchvatu nerozumí. Následně Josef 
Klíma (KDU-ČSL) podpořil stano-
visko Vašíčka.  

„Mně ta demagogie připadá neu-
věřitelná,“ kontroval Barák. Nedo-
mnívá se, že dostavbu elektrárny 
zastaví nepostavený obchvat kolem 
Třebíče. Trval na stanovisku výstav-
bY obchvatu v jiné trase.  

Janata vysvětlil, že se město obrátilo 
na případného investora s dotazem, 
zda nová trasa je v požadovaném ter-
mínu realizovatelná. Odpověď zně-
la, ne. Plánovanou trasu podpořil i 
Milan Ustohal (KSČM). 

Pacal vysvětlil usnesení vlády, kte-
ré jinou možnost pro Třebíč nepři-
pouští. Barák upozornil, že na pra-
covní schůzce padla i možnost 
dopravy nadrozměrných kompo-
nentů přes město, s úpravou nadjez-
du u nemocnice. To Pacal vyvrátil 
svahem v Sucheniově ulici, který to 
neumožňuje. 

Diskuzi uzavřel hlas lidu v podání 
ředitele Základní školy TGM Mar-
tina Hlávky. Připomněl úrazy dětí 
na průtahu městem. Proto výstavbu 
obchvatu, mimo jiné kvůli lepšímu 
spojení Boroviny s poliklinikou, či 
obchodním centrem, jednoznačně 
podporuje.   –zt-

O obchvatu Třebíče se mluví již drahná léta a stále vítězí jižní varianta. Málo-
kdo ovšem ví, že ve městě působí další dvě skupiny, kromě hnutí Třebíč Občanům, 
které prosazují zcela odlišné varianty. 

S první přišla skupina zvaná Tuneláři, kteří navrhují Třebíč podtunelovat. Dru-
há s názvem Mostaři naopak navrhuje město překlenout mostem. Obě varianty 
mají svá proti a pro, obě začínají u Vladislavi, a končí u Červené Hospody, i když 
tamní obyvatelé oběma vydali červenou kartu. 

Tuneláři tvrdí, že by se dalo využít současné kanalizace, kde by došlo jen k malé-
mu rozšíření její průtočnosti a průjezdnosti. „Myslíme si, že není možné, aby se 
pod Třebíčí nenašly dosud neobjevené katakomby, které by k našemu úmyslu také 
přispěly,“ uvedl předseda skupiny Stefánio Tuneló.

Skupina říká, že by se podzemní prostory 
daly využít pro podzemní umístění kontejne-
rů na odpad, což by z Třebíče učinilo vskutku 

pokrokové město. Dále uvažuje o zřízení metra, čímž by Třebíč opět získala na 
evropském věhlasu. „Jedině v podzemí se nachází ideální řešení,“ uvádí se v pro-
hlášení skupiny. 

Mostaři argumentují tím, že by se mostem značně usnadnil přístup na městskou 
věž, kolem které by město most protínal. „Vybudovalo by se tam nadzemní parko-
viště, které by umožnilo cestujícím zastavit se a město si prohlédnout z ptačí per-
spektivy,“ navrhuje předseda skupiny Jan Nadzemek. 

Někteří radikálové jdou ještě dál a míní, že most by vyřešil v Třebíči nedostatek 
parkovacích míst.  Plánují z městské věže vybudovat parkovací dům, a dokonce 
navrhují jednání s římskokatolickou církví, aby k tomu přispěly i prostory kostela 
svatého Martina. 

Obě varianty má v nejbližší době projednat odbor dopravy městského úřadu a 
nabídnout je k jednání na zastupitelstvu. Zdá se, že Třebíč ohledně obchvatu či 
podchvatu či nadchvatu ještě čekají zdlouhavá jednání, proti kterým poslední jed-
nání zastupitelstva bylo prkotinou. Záležet bude i na ministerstvu dopravy a vlá-
dě, ke které variantě se přikloní.  –zt-

Některé názory z diskuze 
z lednového zastupitelstva

Další varianty obchvatu Třebíče

Pavel
Pacal

Slavětic. 
„Na přípravě kraj velmi intenziv-

ně pracuje, konečné rozhodnutí vlá-
dy o výstavbě bloků se plánuje na rok 
2022,“ poukázal Pacal. 

Vysvětlil, že obchvat Třebíče ve 
svých rukou kraj nemá, protože se 
jedná o obchvat na silnici I. třídy 
v majetku státu. 

Zadat projekt
Pacal připomněl, že o obchvatu 

rozhodlo třebíčské zastupitelstvo již 
v roce 2005. Ředitelství silnic a dál-
nic by v nejbližší době mělo zadat 
práce na projektové dokumentaci. 

„Myslím si, že je nejvyšší čas začít na 
přípravě intenzivně pracovat, protože 
mnoho času nezbývá,“ přemítal Pacal.

Někteří třebíčští zastupitelé na jed-
nání otevřeli otázku takzvaného vel-
kého obchvatu. Dozvěděli se, že je 
to v v rukou třebíčského zastupitel-
stva, znamenalo by to ovšem, že by 
se obchvat města v dohledné době 
nestavěl. 

„V tak krátkém čase by se nemohla 
příprava a realizace stihnout,“ zdůraz-
nil Pacal. Připomenul, že už nyní stát 
do přípravy stávající trasy investoval 
několik milionů korun. 

Pacal vysvětlil, že současná trasa 
obchvatu vede po pozemcích v kata-
stru města. U takzvaného velkého 
obchvatu by s tím museli souhlasit 
dotčené obce a zařadit to do svých 
územních plánů. I to je pro realizaci 
nepřekonatelná překážka. 

„Pokud se nebude pokračovat v pří-
pravě stávající trasy, město dá státu 
jasný signál, že se v Dukovanech sta-
vět nedá,“ netajil Pacal. Pak už se vlá-
da bude zabývat pouze variantou 
Temelín. 

Připomněl, že v Libušině údolí, 

často zmiňovaném odpůrci obchva-
tu, vznikne uzavřený tunel. „Důleži-
tou informací byla skutečnost, že 
nedojde k demolici jediného domu,“ 
informoval Pacal. 

Ve všech místech, kde by hrozil 
hluk blízké zástavbě, se provedou 
patřičná protihluková opatření. Pacal 
připomněl, že výstavbě se Ředitel-
ství silnic a dálnic bránilo z toho 
důvodu, že nevycházela ekonomická 
návratnost. 

„Množství tranzitní dopravy není 
v Třebíči na takové úrovni, aby výstav-
ba obchvatu byla nutná,“ netajil Pacal. 
V České republice jsou města, která 
mají větší potřebu. 

Pokud se obchvat nevybudu-
je v souvislosti s výstavbou nových 
jaderných bloků v Temelíně, prak-
ticky k výstavbě nedojde. „Nyní tedy 
máme jedinečnou šanci,“ zdůraznil 
Pacal. 

Poznamenal, že obchvat samo-
zřejmě nebude sloužit jen přepravě 
nadrozměrných komponentů, ale 
zůstane k dispozici řidičům v dal-
ších letech. Myslí si, že velký obchvat 
zdaleka nevyřeší některé problémy, 
které nyní město sužují. Jeho trasa 
by vedla tak daleko od města, že by 
místní dopravě neulehčil. 

Provázanost
„Provázanost mezi dostavbou Jader-

né elektrárny Dukovany a obchva-
tem Třebíče je nesporná. Ta šance je 
jedinečná a neměli bychom ji propást. 
Všichni víme, co elektrárna pro regi-
on znamená v oblasti zaměstnanosti i 
navazujících činností,“ uzavřel Pacal.  

Město Třebíč spustilo  pro zájemce 
na svém webu ikonu, která se zabý-
vá pouze obchvatem. Tam se lidé 
dozvědí vše, co se kolem výstavby 
dělo, děje a bude dít.  

Věřte, nevěřte


