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Jan Teplý: Už dávám jen rady vyžádané…
(Pokračování ze str. 1)

 Na tu kašnu v Novém Městě jsem 
poprvé vystoupil 20. listopadu 1989. 
Tehdy nás bylo jedenáct a dru-
hý den už šestnáct... Najednou nás 
začali zvát na obec k různým jedná-
ním. Když úředníci vyslovili zkrat-
ku ČOV, jen jsem „koukal“ - a ona to 
byla čistička odpadních vod (ohlíží 
se s úsměvem). 

V roce 1990 jsem byl kooptován 
do pléna ONV a za půl roku mě zvo-
lili místopředsedou ONV.

Radili jste se v počátcích s ostat-
ními přednosty?

Veřejná správa byla pro většinu 
nás, přednostů, oblast nepoznaná. 
Neměl nám kdo poradit. První dva 
- tři roky jsme byli odkázáni sami na 
sebe, takže místy to byla až lidová 
tvořivost. 

Dobře byla připravena oblast eko-
nomiky, kterou prezentoval Klaus, 
Dyba a Ježek. Ale oblast legislativy, 
zákonodárství, pokulhávala - a kul-
há dodneška. Takže všechny ty pri-
vatizace byly velmi dobře myšlené, 
ale nebyly absolutně právně zvlád-
nuté. 

Prošel žďárský okres za deset let 
vašeho přednostování změnou?

V roce 1991 jsme začínali na 207 
obcích, a do mého odchodu v roce 
2001 došlo ke sloučení některých 
obcí na počet 197. Z toho je šest 
měst.

Jak s odstupem pohlížíte na nej-
důležitější události, které se za 
vás na okrese staly?

Daleko větší událostí, než rekon-
strukce okresní nemocnice, byla 
oprava Vírské přehrady - doslova 
za minutu dvanáct. V roce 1991 js-
me zabránili jejímu protržení. Jen 
pro představu: ta hráz už pulzova-
la. Obrátil jsem se na ministerstvo 
fi nancí, které okamžitě uvolnilo 
zdroje. 

Jenže když námi oslovení odbor-
níci zjistili, jak byla tato stavba v 50. 
letech zfušovaná, utekli - s tím, že 
hráz je neopravitelná. Byla to zou-
falá situace. Nakonec nám pomo-
hl pan profesor  Witt ke z Němec-
ka, který má obrovskou zásluhu na 
záchraně přehrady. Jednotlivé pře-
hradní bloky nyní zpevňuje speci-
ální betonáž a chování hráze hlídá 
přesný systém měření.

Jak se na problém Vírské pře-
hrady vůbec přišlo?  

Když jsem jako novopečený před-
nosta objížděl stavby v okrese, udi-
vilo mě, proč je hladina Víru 12 
metrů pod korunou. Zpočátku se 
vedení Povodí Moravy kroutilo, ale 
pak přiznali, že levá strana hráze 
není vůbec ukotvená, a navíc mezi 
pátým a šestým blokem běží tek-
tonický zlom. Že se při výstavbě v 
roce 1957 podařilo zlepšovákem 
ušetřit. Základ hráze nebyl udělán 
podle původního projektu. A prá-
vě zde začala špatně založená hráz 
„klouzat“. Navíc zrezavěly kovové 
prvky  betonových klínů, které byly 
zhotoveny dodatečně u paty hráze, 
takže problémů měla Vírská přehra-
da opravdu moc. 

Tehdy měla veřejnost dojem, 
že jde o běžnou opravu vodního 
díla... 

Ano, a jsem rád, že se nám tak 
velkou závadu podařilo vyřešit v 
absolutním utajení. Tehdy jsme 
pravý důvod neřekli ani okresní-
mu shromáždění, od kterého js-
me potřebovali uvolnit prostřed-
ky. I starostové se domnívali, že jde 
o repasi přehrady. Nechtěli jsme, 

aby vznikla panika. Ale my všichni 
„zasvěcení“ jsme zažívali opravdu 
horké chvíle.  

Oprava hráze se podařila do roku 
1997 za obrovské spolupráce a nad-
šení všech, od Povodí Moravy po 
ministerstvo fi nancí. 

Jen díky tomu se v oblasti zvládla 
následná povodeň, která přišla hned 
v červenci toho roku. Opravenou 
Vírskou přehradu jsme mohli využít 
a naplnit až po korunu. Nebáli jsme 
se ani při očekávání povodně v roce 
2002. Osobně jsem tehdy obcházel 
lidi, abych jim vysvětlil, že potřebu-
jeme kvůli získání kapacity upustit 
přehradu a uděláme umělou povo-
deň, která jim zaplaví sklepy. A ti 
lidé to vzali.

 
A co rekonstrukce nemocnice, 

strategické pro Žďársko? 
Abych pravdu řekl, musel jsem 

odvolat tři ředitele, aby ten čtvrtý, 
doktor Kadlec, začal plnit moji kon-
cepci. Na rekonstrukci se prostavěla 
víc jak miliarda korun. Při budová-
ní dnešních chirurgických sálů se 
narazilo na podzemní jezírka, takže 
bylo třeba budovat hluboké piloty.  
Ztratili jsme tempo, a stavba za pro-
vozu se o dva roky protáhla.

Důležitým úspěchem té doby 
bylo přece i zapsání Zelené hory 
na světový seznam UNESCO! 

Úspěch byl, že se tehdy podařilo 
zapsat Zelenou horu do seznamu 
UNESCO i při obrovskému nezáj-
mu tehdejší porevoluční žďárské 
radnice. Moc jsme tehdy podporu 
radnice potřebovali. Ta přišla až s 
novým starostou Jaromírem Brych-
tou. 

Příprava zápisu kostela sv. Jana 
Nepomuckého na seznam UNE-
SCO trvala určitě čtyři roky, a s 
nápadem přišel dnes již zesnulý Jan 
Černý, který mi v 90. letech dělal na 
OkÚ kancléře. Lví podíl na úspěš-
ném vyjednávání měl i hrabě Rad-
slav Kinský. Jenže bez spolupráce s 
městem to prostě nešlo. Po našem 
nátlaku posílala radnice na jednání  
tajemníka  Stanislava Kopala.  

Je nějaká událost z doby vašeho 
přednostování, na kterou je vám 
ještě nyní nepříjemné vzpomí-
nat? 

Není jich mnoho. Ale nerad vzpo-
mínám na takové ty nedomluvy, 
respekt. domluvy, které platily jen 
tři minuty, než ti lidé opustili moji 
kancelář. V prvním porevolučním 
období to bylo zejména ze strany 
některých politiků a představitelů 
města Žďáru. 

Vzpomínáte, jak si v květnu 
1995, při žďárské oslavě 50. výro-
čí ukončení války, nepodali ruku 
žďárský starosta a ruský velvysla-
nec?

Byla to ostuda. Tehdy jsem do 
Žďáru pozval všechny ještě žijí-
cí partyzány, kteří se podíleli na 
osvobození Žďárska. Přijelo šest li-
dí z Ruska a Ukrajiny. Následovala 
komunikace mezi městem Žďárem 
n. S. a Ruským generálním konzulá-
tem v Brně. Rusové přijeli na jedná-
ní nadšení, protože jsme se oprav-
du o ty stařičké partyzány starali 
a zabezpečili jsme je.  Pan starosta  
Brychta byl zavázán zastupitel-

stvem, že musí připomenout čečen-
skou otázku. Při jeho projevu se 
situace vyhrotila, a už si nepamatu-
ji, z které strany se stalo, že si nepo-
dali ruku...  

Pár dní nato se o žďárské pouti 
stala rasově motivovaná vražda, 
kdy čtyři skinheadi ve věku od 17 
do 21 let umlátili romského otce 
pěti dětí…

Ono to bylo trošku složitější. Prv-
ní impuls byl zde, v Novém Městě 
na Moravě, když v kulturáku Rom 
vrazil nůž do srdce 16letému stu-
dentovi průmyslovky. Jeho pohřeb 
se odehrával za přítomnosti minist-
ra pro lidská práva Němce.

Pak přijeli skinheadi z Havlíč-
kobrodska a ve Žďáře, nejspíš 
náhodně, přišli k domu romské 
rodiny. Tibora Berkiho, otce pěti 
dětí utloukli baseballovými pálka-
mi. 

Nevím jak to tehdy přesně probí-
halo ve Žďáře, ale zde ve Městě byla 
atmosféra fakt napjatá. Spolu se 
starostou a katolickým a evangelic-
kým farářem jsme ve čtyřech město 
„zvládli“. 

Když jsme se pak po pohřbu T. 
Berkiho sešli na okresním úřadě 
se čtyřiceti romskými organizace-
mi,  bylo to pro mne, jako přednos-
tu, jedno z nejsložitějších jednání. 
Místy jsem si musel vynutit auto-
ritu zvyšováním hlasu. Nakonec se 
organizace pustily i samy do sebe.

Čemu jste rád, že se v porevo-
lučních letech podařilo prosadit?

Mně se nelíbí slovo „prosadit“. 
My jsme se snažili hledat konsen-
zus v různých oblastech. Nejlépe se 
to podařilo v sociální oblasti, i když 
za cenu nepopulárních a personál-
ně složitých rozhodnutí, které jsem 
ještě před rokem 1991 udělal jako 
místopředseda ONV. 

Pro mne tehdy bylo nepřijatel-
né, jak se vedly domovy důchodců 
a sociální služby. A tehdejší ředitel 
OSSZ nechtěl těmto věcem - diplo-
maticky řečeno - rozumět. Vyřešil 
jsem to zrušením celé Okresní sprá-
vy sociálního zabezpečení, kterou js-
me později nahradili daleko štíhlejší 
formou organizace. 

Vybudovaná sociální síť se nejví-
ce přiblížila našim představám, aby 
klienti domovů důchodců i různých 
forem sociálního ubytování zůstávali 
ve své domovské obci, či v její blíz-
kosti. 

Také se dotáhl na dnešní úroveň 
Ústav sociální péče pro mentálně 
postižené v Křižanově. Podařilo se 
nám nadchnout pracovníky pro služ-
bu klientům.  (Pokračování příště)

Přednosta Okresního úřadu ve Žďáře 
nad Sázavou v letech 1991 - 2001.

Kvůli nesouhlasu se vznikem  13 krajů 
v roce 2001 abdikoval.

Je otcem čtyř dětí a dědou osmi vnu-
ků.

Ing. Bc. Jan Teplý
(* 1949 v Novém Městě na Moravě)
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Protržení Vírské 
přehrady zabránili 

„za minutu 12“


