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Jen málokterý jihlavský patriot spojil svoji 
životní dráhu s budováním Jihlavy tak jako 
bývalý primátor Vratislav Výborný. Dnes 
se ohlíží zpět s nadhledem, s úsměvem 
vzpomíná na uplynulých dvacet šest let, 
ale z každého slova vnímáme zapálení, kte-
ré jeho práci provázelo.

Lubomír Maštera ז

Pamatujete se na svůj vstup na radnici do 
komunální politiky v roce 1994?

Starosta František Dohnal řekl, že si mě pamatuje, 
že jsme spolu hrávali fotbal v tělocvičně na průmys-
lovce. A spojoval moje jméno s Josefem Výborným, 
to byl vládní komisař, který v roce 1924 zavedl mezi 
úřední jazyky češtinu. S ním jsem ovšem neměl nic 
společného. 

Jaké jste měl zkušenosti z politiky?
Já jsem začínal jako předseda Hospodářské komo-

ry, takže jsem už jednal s řadou politiků i úředníků, 
čili jsem trošku na politickou scénu nakukoval. Když 
se připravovala kandidátka do komunálních voleb, 
řada mých kolegů v ODS řekla, že na jedničku kan-
didovat nebudou, že chtějí podnikat, rozvíjet firmy 
a politiku  až někdy v budoucnu. Jelikož jsme vol-
by vyhráli, účastnil jsem se povolebního vyjednává-
ní. Vzpomínám, jak si mne pozval Jaromír Schling z 
ČSSD a přesvědčoval mě, ať jdu na starostu rovnou, 
že mne ČSSD podrží. Tehdy jsem řekl, že ne, že pro-
ti Dohnalovi nepůjdu. Že mám pocit, že je to fakt 
chlap na svém místě a že by bylo zbytečné, aby se to 
tam začalo takhle tříštit. Řekl jsem, že  se budu ved-
le Dohnala učit a zpětně si myslím, že to byl dobrý 
krok, že jsem se nenechal vtáhnout do politiky tím-
hle způsobem.

Jihlava byla asi hodně jiné město než dnes?
Bylo to město jako každé jiné, které bylo před 

revolucí řízeno centrálně přes národní výbory. To 
byl ústřední výbor a vláda, která jako jednobarevná 
sestavuje státní rozpočet, takže peníze byly přiděle-
ny na krajské národní výbory, krajský národní výbor 
rozdělil na okresní národní výbory a okresní národní 
výbory rozdělily peníze na jednotlivé obce stylem - 
tohle máte na komunikace, tohle máte na školu atd. - 
cíleně tam nebyl žádný prostor si něco vymyslet. 

No a po revoluci se to začalo měnit, samospráva 
obcí nabývala na stále větším významu a začal neu-
stálý „boj“ o peníze, pravomoci a nejrůznější zákon-
né normy. Vše se měnilo, novelizovalo a upřesňovalo. 
To vygradovalo před rokem 2000, kdy se připravo-
vala reforma veřejné správy. V roce 1998, kdy jsem 
už byl starostou, jsme vytvořili neformální skupinu 
starostů a primátorů měst, která měla ambice stát se 
krajskými. Jezdili jsme do parlamentu a přesvědčova-
li poslance. Nakonec se to podařilo a Jihlava se stala v 
roce 2000 krajským městem. 

Ještě se vrátím otázkou ke starostovi Františovi 
Dohnalovi. Jak jste ho vnímal ve vedení města?

Já jsem si nešel na jeho úkor budovat kariéru, takže 
jsme hráli velmi otevřeně. Potkávali jsme se na radni-
ci o sobotách a nedělích, kdy jsme konzultovali a plá-
novali další postupy, připravovali se na jednání zastu-
pitelstva.  

Co se muselo bezodkladně začít řešit?
Bezesporu to byly byty, protože tehdy stát převedl 

na obce veškerý svůj bytový fond. Dostali jsme přes 
7000 bytů. Domy v městské památkové rezervaci 
byly zchátralé, nájemné úplně směšné. Ani paneláky 
nebyly v nejlepší kondici. 

Jihlava měla úplně jiné startovní podmínky než 
třeba jiná města, protože tady byli vlastníci domů v 
centru Němci, a ti byli vyhnáni, takže nebylo domy 
komu vracet. Spousta těchto domů přešla do vlast-
nictví města a my jsme samozřejmě na to neměli 
vůbec žádné peníze. Takže jsme to řešili privatizací 
celých domů. Centru to neuvěřitelně pomohlo, pro-
tože noví vlastníci domy rekonstruovali a nebyly to 
koupě pro spekulaci.

Další věc, do které se tehdy Frantovi moc nechtělo, 
a já jsem na to fakt hodně tlačil, byla privatizace bytů, 
která se nakonec nad očekávání povedla. Občas to 
byl v zastupitelstvu ostrý boj, ale díky velmi podrob-
né přípravě, kdy jsme si vše předjednávali s opozicí a 
uvědomovali si rizika, se vše docela podařilo. 

Jak jste vnímali problémy v té době spojené s 
kanalizací?

Tak ta největší časovaná bomba, která ani dodneš-
ka není úplně vyřešená, to bylo podzemí v jihozá-
padní části města, kde byly v minulosti velmi necit-
livě provedeny sanace probetonováním podzemních 
chodeb ve vztahu k historickému podzemí. Nepoda-
řilo se dokončit kolektory. Takže komplexní řešení 
ještě není a bohužel i dlouho nebude.

Do toho jsme si vážně netroufli jít. 

Na co jste kladli důraz v té době?
Franta byl dominantní osobnost jako předseda Sva-

zu měst a obcí a tlačil doslova na vládu na větší daňo-
vé výnosy. Já jsem měl tu kliku, že jsem to mohl sle-
dovat. Takže tím jsem se naučil orientovat i ve vztahu 
k vládě, státním orgánům, ministerstvům atd. Poznal 
jsem tam spoustu lidí, a když jsem převzal starosto-
vání, tak už jsem nechodil jako neznámý. Byl jsem z 
Jihlavy a to něco znamenalo.

A v Jihlavě?
Na hašení problémů. Tak například v té době pro-

bíhala rekonstrukce divadla, no a tehdy to měl jako 
investici Okresní úřad, jenže kdovíjak by to dopadlo, 
kdyby se město do toho nevložilo. 

Vzpomínám si na Dělnický dům….
To bylo až někdy v roce 92. Dělnický dům zpriva-

tizovala Tesla a situace byla taková, že odborák patřil 
tak jako dosud odborovým svazům a Horácké diva-
dlo patřilo státu, Divadlo na Kopečku taky.

A nebylo tady nic jiného, kde by město mělo nějaké 
vlastní kulturní zázemí. Nakonec se nenašlo dost 
peněz na rekonstrukci a objekt byl prodán soukro-
mému zájemci.

Zimní stadion?
Ten patřil Sportovnímu Klubu Jihlava (SK). My js-

me jim dávali dotaci na provoz stadionu, ten ho pro-
najímal Dukle atd., a když SK bylo už finančně hod-
ně v úzkých, tak nám zimák nabídl. Nakonec jsme ho 
koupili, protože jsme měli strach, že když SK zkra-
chuje, tak se to zavře a Dukla skončí. 

Další věc, kterou jsme museli intenzivně řešit, byla 
rekonstrukce bazénu na ul. Rošického. Ten patřil TJ 
Spartak Jihlava. Rekonstrukce se ukázala jako vel-

mi ambiciózní a dostala se do finančních problé-
mů. Město přislíbilo potřebnou finanční pomoc za 
podmínky, že rekonstrukce bude řádně dokončena. 
To se ale nepovedlo a dle smlouvy přešel nemovitý 
majetek Spartaku do vlastnictví města. Tak přešel do 
vlastnictví města bazén se sportovní halou, fotbalový 
stadion a tenisové kurty.

U tenisových kurtů to dopadlo tak, že vzniklo 
Teniscentrum a.s. a vypsaly se akcie, město mělo 
asi 57 %, zbytek PSJ, ICOM transport a další fir-
my. Postupem doby některé firmy ztratily počáteční 
zájem, protože manažery firem už tenis tak nelákal.  

Řekl bych, že ta doba nebyla o tom, co by se nám 
tady líbilo postavit. Byly to většinou vynucené kroky.

Se zoo ale problémy žádné nevznikaly?
Relativně stabilní zoo se vyvíjela díky tomu, že 

zahradě řediteloval Ing. Jiroušek, no a ten to měl 
jako srdeční záležitost. Dokázal vymámit finance 
od nejrůznějších sponzorů, vymýšlel nové pavi-
lony, stavěl je a zajišťoval nepřetržitý rozvoj. Pro-
blémy jsme měli, když Modeta měla zájem prodat 
pozemky, které by umožnily další rozvoj ZOO. 
Byly to poměrně komplikované směny pozemků a 
ani zastupitelstvo nebylo jednotné.

Ještě se zeptám na Vodní ráj?
Vodní ráj jsme si dali do volebního programu, 

ale byla to poměrně velká investice. Podařilo se 
nám však zajistit financování díky prodeji akcií 
energetických společností, kdy jsme utržili 130 
milionů. Ty jsme vložili na termínovaný vklad a 
zároveň jsme si od banky půjčili 130 milionů na 
výstavbu tak šikovně, že úrok z vložených peněz 
byl vyšší než úrok z úvěru. To už se asi nikomu 
nepodaří.

Jak celkově dobu začátků hodnotíte?
Jako vzpomínky na vojnu (na které jsem nebyl).  

Člověk si pamatuje to lepší a nepěkné zážitky podvě-
domě vytěsňuje. Zdědili jsme ohromný infrastruk-
turní dluh, který se jen pomalu snižuje, pamětníci 
si vzpomenou, jak byla Jihlava šedivá a oprýskaná. 
To se výrazně zlepšilo, ale například komunikace, 
zejména chodníky, kanalizace a vodovody, jsou stále 
podfinancované a je to na nich vidět. Věřím ale, že se 
to bude stále zlepšovat.

V. Výborný spojil svou kariéru s Jihlavou

VRATISLAV Výborný dnes s úsměvem vzpomíná na přerod Jihlavy na krajské město.
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