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Letos uplyne sto let od vzniku 
Československé republiky. Tře-
bíčské noviny se v anketě ptají 
městských zastupitelů, kterou 
událost pro Třebíč, pro jeho roz-
voj, či naopak, a pro jeho obyva-
tele považují za těchto sto let za 
zásadní. Osloveni byli všichni 
zastupitelé. 

Milan Zeibert, Břehy
Z období první republiky je to 

výstavba Vaňkova vodovodu, ze sedm-
desátých a osmdesátých let vznik prs-
tence panelových sídlišť pro pracov-
níky jaderné elektrárny. Tehdy se z 
pětadvacetitisícové Třebíče, v níž se 
všichni znali, stalo jiné město. 

Jeho součástí je bohužel nezhojitelná 
jizva v podobě silničního průtahu. Jako 
náplast za vybourání části historického 
centra berme uznání jedinečnosti jeho 
zbývajících částí za dvanáctou českou 
památku UNESCO.

Rostislav Štork 
– Třebíč Občanům

Pro nás v Borovině mělo největší 
význam BOPO, bohužel pak i ukonče-
ní provozu se na naší čtvrti podepsalo. 
Ale pro Třebíč jako celek lze těžko na-
jít něco významnějšího, než výstavbu 
a provoz jaderné elektrárny. Dukovan-
ská elektrárna vedla k zásadnímu ná-
růstu počtu obyvatel, k výstavbě sídlišť 
a zvýšení významu města.

Petr Vašíček, ČSSD
Největší událostí byl jistě samot-

ný vznik Československé republiky. 
Vznik republiky měl zásadní vliv na 
rozvoj země a průmyslu. Z provinč-
ního města se postupně stává město 
průmyslové. 

Dochází k dalšímu rozvoji obuvnic-
kého průmyslu Karlem Budischow-
ským, s následným odkupem zlín-
ským podnikatelem Tomášem 
Baťou. Ten zde vybudoval moderní 
prosperující závod. Jistě důležitým 
historickým mezníkem bylo i ukon-
čení druhé světové války. V pováleč-
ném období se ve městě rozšiřuje 
strojírenský průmysl. 

Byl zde vybudován závod ZMS, 
později Elitex Třebíč a závod 1. 
brněnské strojírny. Další etapu roz-
voje města odstartovala výstavba JE 
Dukovany, kdy došlo k razantnímu 
nárůstu počtu obyvatel. JE Dukova-
ny je i nadále největším zaměstnava-
telem v regionu. 

Po r. 1989 nastalo důležité obdo-
bí demokracie, ale i nechvalně pro-
slulé privatizace, včetně rozdělení 
republiky. Jsem zastáncem jednotné-
ho státu, za který byli mnozí ochot-
ni položit i život. Privatizace je 
samostatnou kapitolou. Považuji ji 
za vytunelování majetku. Je spoje-
na například se zánikem společností 
BOPO a Elitex. Závod BOPO Tře-
bíč měl 5 000 zaměstnanců a Elitex 
Třebíč 2 000 zaměstnanců. S takto 
velkým úbytkem pracovních míst se 
městu dosud nepodařilo vyrovnat. 
Věřím, že dalším mezníkem rozvo-
je města bude dostavba JE Dukovany, 
spojená s příchodem dalších investo-
rů. 

Vladimír Malý, ČSSD
Při oslavě tak významného výročí, 

jako je sto let od vzniku Českosloven-
ské republiky, se jistě zaslouží i vzpo-
menout na osoby, které se o tuto udá-
lost právě zasloužily. Nemyslím tím jen 
ty nejvýznamnější, jako byli pan presi-
dent Masaryk či Beneš.

Myslím tím i spoustu občanů z Tře-
bíče a okolí, kteří bojovali a položili své 
životy v legiích, podporovali vlastenec-
tví a svou statečností přispěli ke vzniku 
Československé republiky. Radnice se 
chystá toto výročí důstojně oslavit, a já 
pevně věřím, že se oslavy budou obča-
nům líbit. A nyní k dotazu.

Bydlím už dlouhá léta v Třebíči, a 
jsem přesvědčen, že právě pro Třebíč 

bylo od vzniku republiky zásadní roz-
hodnutí Tomáše Bati odkoupit budo-
vy společnosti Karla Budischovského, 
kde byla koželužna, a později výrobna 
kožených výrobků. Tomáš Baťa budo-
vy odkoupil v roce 1931 a do pěti let 
přistavěl další výrobní haly, a také tzv. 
baťovské domky pro zaměstnance. 

V Baťově továrně našly práci tisíce li-
dí, v době svého největšího rozmachu 
jich závody zaměstnávaly 5 tisíc. Došlo 
také k nárůstu počtu obyvatel, po roz-
šíření výroby přibylo Třebíči více než 
3 tisíce obyvatel. Jsem moc rád, že are-
ál v Borovině, po zániku firmy BOPO, 
nyní dostává nový smysl, že se zde 
staví byty pro lidi, jsou zde podniky a 
zaměstnavatelé. Prostor už není pou-
hým chátrajícím brownfieldem, ale 
vrátil se sem život. 

Další zásadní událostí nejenom 
pro Třebíč, ale pro celou Vysočinu, 
byla určitě výstavba jaderné elektrár-
ny Dukovany v 80. letech minulého 
století.  Elektrárna nejenže potřebu-
je odborné zaměstnance a dává práci 
tisícům lidí z okolí, ale je také význam-
ným dodavatelem elektrické energie 
pro naši republiku i do zahraničí.

Pavel Janata, KDU-ČSL
Když pominu ty nejzásadnější věci, 

jako je právě vznik naší republiky, 
posílení národní hrdosti a vlastenectví 
přímo před sto lety, nebo negativní vli-

vy za druhé světové války, a zaměřím 
se na naše město, ten největší význam 
pro rozvoj města, a tím i pro samotné 
jeho obyvatele, má stavba jaderné elek-
trárny v Dukovanech. 

Před rokem 1919 žilo v Třebí-
či kolem 12 tisíc obyvatel, až v šede-
sátých letech se číslo vyhouplo nad 
dvacet tisíc. Hned na začátku stavby 
v roce 1978 se počet obyvatel zvýšil o 
šest tisíc, a při dostavbě čtvrtého blo-
ku v roce 1987 měla Třebíč už 37 tisíc 
obyvatel. Já tedy považuji elektrárnu v 
Dukovanech za nejzásadnější událost 
pro celkový rozvoj Třebíče. Z malé-
ho, ospalého města se s touto stavbou 
stala skutečná metropole jihozápadní 
Moravy. 

Elektrárna, ať přímo nebo nepří-
mo, zajišťuje práci pro 3 tisíce lidí z 
Třebíče a okolí a - což je také velmi 
důležité - uplatnění zde najdou hlav-
ně středoškoláci a vysokoškoláci.  Za 
další, neméně důležitý přínos elekt-
rárny považuji vyšší životní úroveň 
v regionu, a v návaznosti na vyšší 
mzdy v elektrárně také větší kupní 
sílu. Proto jsem přesvědčen, že také 
plánovaná výstavba pátého bloku v 
Dukovanech, kromě významu pro 
národní energetickou bezpečnost, 
bude dalším důležitým milníkem v 
dějinách našeho města.

Naďa Dobešová, ČSSD 
Velmi významnou a zásadní udá-

lostí pro město Třebíč byla dle mého 
názoru výstavba Jaderné elektrár-
ny Dukovany v období let 1978 až 
1987. V této době došlo k velké-
mu nárůstu počtu obyvatel, spolu 
s výstavbou rodinných domů a vel-
kých panelových sídlišť, kde z velké 
části našli domov zaměstnanci této 
významné energetické stavby. Z malé-
ho okresního města, které bylo do té-
to doby známo hlavně výrobou obuvi, 
se stalo významné centrum západní 
Moravy a okresu Třebíč.

Jan Burda, „volba TR“
Významných událostí by se v Třebíči 

za posledních sto let našlo jistě bezpo-
čet. Já osobně považuji pro naše město 
za zcela zásadní hned dvě.

Na prvním místě bych jmenoval 
celou sérii kroků, které vedly k záchra-
ně Zámostí, a následnému zápisu Tře-
bíče na seznam UNESCO.

Považuji za obrovský počin, že se 
podařilo zastavit plány na celkovou 
asanaci čtvrti a výstavbu paneláků. To, 
že se podařilo židovské město v roce 
1990 vyhlásit jako památkovou zónu, 
a v roce 2003 zapsat na seznam UNE-
SCO, je skvělé. Když si vzpomenu, že v 
synagoze byl sklad zeleniny… Je úžas-
né, že ze Zámostí je zase „živá“ a turis-
ticky atraktivní čtvrť, plná kultury a 
zajímavých akcí. Myslím, že je nezbyt-
né se této čtvrti věnovat i v budouc-
nu, aby zůstala tak zajímavým místem, 
jako je dnes.

A tou druhou událostí je pro mě 
výstavba jaderné elektrárny v Duko-
vanech. „Jaderka“ přinesla do Třebí-
če bezpočet nových pracovních míst, 
výstavbu celé nové čtvrti, a další rozvoj 
na všech úrovních života města. Jsem 
přesvědčen, že za dostavbu dalších 
bloků elektrárny je nezbytné bojovat 
na všech úrovních.

Pavel Pacal, Pro Třebíč
V rámci stoleté historie českoslo-

venské republiky vidím několik zásad-
ních událostí pro rozvoj Třebíče. Mezi 
pozitivní řadím dvacátá a třicátá léta 
minulého století, kdy nastal ekono-
mický, kulturní a společenský rozvoj 
města, pod vedením starosty Vaň-
ka. V té době navštívil město i prezi-
dent T. G. Masaryk. Koželužské závo-
dy Budischowského zakoupil Tomáš 
Baťa a nastartoval tak rozvoj městské 
části Borovina. 

Byly bohužel i události negativ-
ní. Během 2. světové války došlo k 
deportaci třebíčkých Židů do koncen-
tračních táborů, což vedlo k zániku 
židovské komunity, jež byla po staletí 
nedílnou součástí města. 

Zásadním způsobem ovlivni-
la v sedmdesátých letech život měs-
ta výstavba vodní nádrže Dalešice a 
jaderné elektrárny Dukovany. Počet 
obyvatel se díky tomu téměř zdvojná-
sobil a došlo k velkému stavebnímu 
rozmachu. 

V novodobé historii města patří mezi 
významné události záchrana pamá-
tek a jejich následný zápis na seznam 
UNESCO. Sportovní život v Třebíči 
zásadním způsobem ovlivnilo založení 
hokejového klubu, dnešní Horácké 
Slavie. Hokej se stal ve městě sportem 
číslo jedna a vychoval mnoho genera-
cí hráčů, z nichž mnozí to dotáhli až na 
nejvyšší světovou úroveň.   -zt-
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Jaderná elektrárna změnila vzhled města
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