
STRANA  26 TN - ŘÍJEN 2018Rozhovor

Vy jste často opozicí v třebíčském zastu-
pitelstvu i částí veřejnosti obviňován, za co 
všechno v Třebíči můžete. Můžete se k tomu 
vyjádřit?
� Antonín Zvěřina

Připravil jste opravdu město Třebíč o sedm 
milionů korun v rámci přípravy průmyslové 
zóny na ulici Rafaelova?

To je naprostý nesmysl a neskutečná lež. Upro-
střed pozemků, které město vykoupilo, byl náš 
pozemek o výměře 11.377 m², který jsme kou-
pili již v roce 2003. Řešením byla směna toho-
to pozemku uprostřed pozemků města Třebíč za 
stejnou výměru vedle naší teplárny. 

Směna bohužel nebyla možná, protože neexis-
toval projekt průmyslové zóny. Takže jsme čeka-
li na dopracování projektové dokumentace, která 
se díky udržitelnosti projektu silnice na Pocou-
cov opozdila. Tím došlo k propadnutí smlouvy o 
budoucí smlouvě, která měla zajistit jenom to, že 
TTS prodá městu Třebíč 11.377 m² pozemků, bez 
kterých by nebylo možné průmyslovou zónu rea-
lizovat. 

Jednoduše řečeno, městu Třebíč jsme poskytli 
naše pozemky za to, že dostaneme stejnou výmě-
ru pozemků vedle naší teplárny SEVER. Tento 
pozemek si vlastním nákladem upravíme a oplotí-
me a bude sloužit jako zvětšená skládka biomasy, 
dřevní štěpky. Navíc jsme městu Třebíč umožnili 
napojení na kanalizační stoku, která se nachází na 
našem pozemku. 

Bez těchto dohod by průmyslová zóna v uli-
ci Rafaelova byla výrazně dražší, anebo by neby-
la. Opravdu si někdo může myslet, že prodám 
pozemek za 400 korun a stejný pozemek ve stej-
né lokalitě bez jakýchkoliv investic ze strany měs-
ta si budu kupovat za 1000 korun a sám sebe při-
pravím o sedm milionů korun, to je neskutečná 
manipulace s fakty.

Budujete monopol v zásobování energií 
v Třebíči?

V Třebíči jsme k využívání biomasy, to znamená 
dřeva a slámy, jako regionálního paliva, jedničkou 
v České republice. Máme řadu ocenění, máme 
za to i ocenění projekt desetiletí. V regionu tím 
pádem zůstává za palivo - štěpka, sláma - zůstává 
zhruba 50 milionů korun. Kdyby se topilo zem-
ním plynem, tak by tyto peníze odtekly do Rus-
ka. Takto zůstávají tady, což regionu jednoznačně 
prospívá – region ekonomicky nechudne, a vznik-
ly desítky pracovních míst. Třebíč má jednu z nej-
nižších cen tepla v České republice. Myslím si, že 
to k vysvětlení v této oblasti stačí a každý si může 
vytvořit svůj názor. 

Dostavba plaveckého areálu Laguna, nesete 
za tuto akci zodpovědnost? 

Netajím, že se jedná o naši počáteční iniciativu. 
Firma TTS před lety nechala zpracovat a uhradila 
na tuto dostavbu projektovou dokumentaci. Tu js-
me nabízeli několika vedením radnice, starostům  
Miloši Maškovi a Ivo Uhrovi. Až za starosty Pav-
la Heřmana se dostavba uskutečnila za zhruba 63 
milionů korun. Nyní má areál evropské parametry 
a návštěvníci, kterých neustále přibývá, všechny 
nové atrakce vítají. 

Jen doplním, že za výjimečně nízkou cenu vdě-
číme stavební krizi, původní rozpočet byl na asi 
110 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že jsem v roce 
2016 majetkově vstoupil do NARE na Slovensku 
tak jsme s provozováním Laguny a Polanky s fir-
mou Yashica vystoupili a nyní provozuje tyto are-
ály pro město Třebíč Yashica samostatně. 

Město prý neovládá radnice, ale Richard Hor-
ký. Co vy na to?

Máme v Třebíči velké spektrum činností, tepel-

né hospodářství, které obnáší 48 kilometrů rozvo-
dů, jsme majiteli celé řady nemovitostí, i pozem-
ků. V Třebíči podnikám od 1. 1. 1995, tedy 23 let. 
Myslím si, že za tu dobu by mělo být něco vidět a 
něco vidět je. S radnicí léta a bez ohledu na poli-
tickou reprezentaci spolupracujeme. 

Čas od času zejména před komunálními volba-
mi je moje jméno zneužíváno k získání politic-
kého prospěchu na vlně závisti a negativismu. Já 
osobně to vidím tak, že mám příliš mnoho aktivit 
v relativně malé Třebíči a toho mohou neúspěšní 
negativisté čas od času využít. 

Přestavba bývalého areálu BOPO má také řadu 
odpůrců. Podaří se vůbec realizace dokončit?

V roce 2000 jsem řekl, že kompletní přeměna 
areálu potrvá 20 let. Přesto, že v roce 2008 postih-
la i Českou republiku významná světová eko-
nomická krize, která zpomalila všechny projek-
ty, bude přestavba v termínu, který jsem uvedl, 
dokončena. Dokončili jsme tam 48 bytů v býva-
lém experimentu s luxusním parkováním v halo-
vých garážích. 

Plánujeme výstavbu dalších 49 bytů, takže do 
Boroviny, do areálu dostáváme to, co tam chybělo, 
život. Určitě tam vniknou nějaké obchody. Mohu 
všechny ubezpečit, že termín, kdy všechny budo-
vy budou opraveny, dodržíme. Myslím, že areál 
má před sebou perspektivní budoucnost a bude 
plnit to, co jsme si předsevzali. Stane se centrem 
pro starou i novou Borovinu a pro bytové domy, 
které plánujeme vystavět nad areálem u vodoje-
mu. 

Podílíte se vůbec nějak na sponzoringu v Tře-
bíči? Část veřejnosti se domnívá, že nikoli. 

Naše společnosti ze skupiny TTS darovali Tře-
bíčské nemocnici za posledních deset let přes 
tři miliony korun a dále podporujeme třebíč-
ský fotbal, hokej a rovněž pravidelně sponzoru-
jeme Třebíčské kulturní léto částkou 100 až 200 
tisíc korun. Alternátor, jediné science centrum na 
Vysočině, dotujeme plánovitě ročně částkou přib-
ližně 1,9 milionu korun.

Proč se vlastně neucházíte o nějaký post 
v zastupitelstvu, v radě města?

Od roku 1987 mám trvalé bydliště v Hrotovi-
cích a nehodlám se účelově stěhovat. Mojí ambi-
cí bylo pomoci Okresní hospodářské komoře a 
Krajské hospodářské komoře. Jsem legitimně zvo-
lený předseda představenstva obou těchto komor. 
Jsem tak zástupce podnikatelů, což je pro mě nej-
důležitější. Politické ambice nemám a nehodlám 
na tom nic měnit. 

Je pravda, že v budoucnu budete usilovat o 
post prezidenta celostátní Hospodářské komo-
ry?

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je 
pro mě nejvyšší meta, které jsem dosáhl. Do kan-
didatury jsem šel z jediného hlavního důvodu, 
aby Jaderná elektrárna Dukovany byla obnovena, 
to je realizace 5. bloku. To je pro mě prioritní úkol 
a velice úzce v této otázce spolupracuji s Vítězsla-
vem Jonášem, předsedou Energetického Třebíč-
ska a ostatními regionálními politiky. To je pro 
region velice důležité z hlediska zachování pra-
covních míst a sociálních jistot. 

Co říkáte na stávající variantu obchvatu?
Obchvat byl řádně schválen v úředním plánu 

v roce 2004. Pokud by se odsouhlasila jiná vari-

anta a vedla přes mé pozemky okolo vodojemu. 
Nemám problém o tom jednat. Stávající trasu 
považuji za lepší řešení než vzdálenější od měs-
ta. Bude mít i funkci vnitroměstského obchvatu 
a neohrozí život ve městě. Tam, kde vede obchvat 
daleko mimo město, skomírá podnikání, služby. 
Největší nebezpečí vidím v tom, že změnou stá-
vající trasy obchvatu může být ohrožena dostavba 
jaderné elektrárny Dukovany a tím bude region 
uvržen do socioekonomického kolapsu.

Vybudoval jste Ekotechnické centrum Alter-
nátor, není pro Třebíč zbytečné?

Původně jsme měli informační centrum na tep-
lárně sever ul. Rafaelova. Ukázalo se, že díky 
schopným pracovníkům v centru se zájem rozšířil 
a brzy jsme se dostali na šest tisíc návštěvníků roč-
ně. To už tak malé centrum nemohlo zvládnout. 
Bývalou kotelnu v Borovině jsem vlastnil, a i když 
mi za ni některé kovošrotové firmy nabízely nema-
lou částku, chtěl jsem ji spíš využít. 

Třetinu objektu jsme za korunu věnovali městu, 
kde nyní sídlí Dům dětí a mládeže, z dvou třetin 
vznikl Alternátor. Letos plánujeme, že centrum 
navštíví 16 tisíc návštěvníků. Máme ambice dostat 
se na 20 až 22 tisíc návštěvníků. Alternátor ročně 
dotujeme částkou asi 1,8 až dva miliony korun, 
s čímž jsme počítali. 

Myslím si, že je pro Třebíč Alternátor příno-
sem a jedná se o jediné takové centrum na Vyso-
čině. Máme tam unikátní kouli vědecké agentury 
NOAA, kterých je pouze osm v Evropě. Domní-
vám se, že centrum je něco unikátního, co přesa-
huje regionální charakter a pomáhá turistické náv-
štěvnosti Třebíčska.

Je pravda, že skupujete veškeré pozemky 
kolem Třebíče?

Někdy je to k zasmání, jak fámy fungují. Třeba 
jsem slyšel, že jsem koupil nádrž Markovku, což je 
naprostý nesmysl, nebo že jsem koupil pozemek 
na Hrádku a budu si tam stavět vilu, což je další 
nesmysl. Opravdu nechápu, kde se tyto dezinfor-
mace berou. My kupujeme pozemky navazující 
na pozemky, které už vlastníme a plánujeme tam 
další bytovou výstavbu. Ambice skupovat půdu ve 
velkém při dnešních cenách není možné.  

Podchod pod Sucheniovou ulicí se staví jen 
proto, aby tam Horký mohl vést teplovod.

To je další naprostá fáma, ulice Stařečka byla 
hlavní výpadovkou při cestě do Jihlavy a Prahy, 
vybudovaný obchvat z ní udělal víceméně slepou 
ulici s příjezdem pouze na Polanku, projekt měs-
ta Třebíče na znovupropojení Stařečky a Libušina 
údolí, pro pěší a cyklisty, považuji za velmi dob-
rý a odstraní tuto překážku. Firma TTS za vlast-
ní prostředky pouze využije tuto stavbu pro při-
položení teplovodu pro areál dříve TIPA, který 
vlastníme. 

Co všechno v Třebíči zavinil Horký

Richard
Horký


