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Krajská hospodářská komo-
ra Kraje Vysočina si v pondělí 
29. června volila nového před-
sedu. Na  členské schůzi, kte-
rá se uskutečnila v  Jihlavě, 
obhájil post na  další tři roky 
stávající předseda předsta-
venstva Ing.  Richard Horký. 
Ze 44 přítomných delegátů ze 
všech okresů Kraje Vysočina 
obdržel 42 hlasů, dva se zdr-
želi hlasování. „Je to velmi 
silný mandát, který mě zava-
zuje a motivuje k další práci,“ 
uvedl Horký.

 „Koronavirus nám všem 
za  minulé tři měsíce hodně 
vzal a něco málo dal. Dal nám 
novou životní zkušenost, ale 
hlavně se ukázalo, jak je důle-
žitá energetická soběstačnost 
České republiky, která by bez 
výroby elektřiny z  jádra ne-
byla možná.“ Podle Horkého si 
nikdo nedovede představit, že 
by třeba jen několik dnů nešla 
elektřina. Hlavní prioritou je 
proto pro něj pomoc při pro-
sazování stavby nových bloků 
Jaderné elektrárny Dukovany.

Elektrárna je také zásadním 
zaměstnavatelem v  regionu, 
a  to navíc s  nadprůměrný-
mi platy jak u  zaměstnanců, 
tak u  fi rem, které se podílejí 
na údržbě a obnově. Jedná se 
v součtu o více než dva tisíce 
pracovních míst. „Nedovedu 
si představit socioekonomic-
ký dopad na  region, když by 

elektrárna ukončila svůj pro-
voz bez náhrady,“ zdůraznil 
Horký. 

Bez obchvatu 
to nepůjde

Dostavba elektrárny však 
potřebuje připravenost infra-
struktury. Naprosto zásadní 
podmínkou výstavby nových 
bloků je vybudování kapacit-
ních silnic a obchvatů, bez kte-
rých nelze zabezpečit dopravu 
nadměrných zařízení, zejména 
reaktorové nádoby. Ne všichni 
však důležitost těchto kroků 
podle Horkého vnímají stejně:
„Absolutně nechápu aktivity 
pánů Baráka, Nováka, Proke-
še, Praisnera, Dočekala a paní 
Kutinová, kteří snaží zabloko-
vat obchvat Třebíče, bez kte-
rého JE Dukovany postavit ne-
půjde. Myslím, že jim jde jen 
o vlastní zviditelnění.“ Okres-
ní hospodářská komora Třebíč 
dlouhodobě podporuje stáva-
jící variantu obchvatu, která 
je dle vyjádření Ing. Tesařové, 
ředitelky ŘSD Kraje Vysočina, 
jedinou možností. Pro Třebíč 
by navíc znamenala i vyřešení 
tranzitní dopravy přes město, 
zejména stávající dopravní 
přetížení ulice Bráfova, kde je 
pět křižovatek se semafory.

A  jak vidí Richard Horký 
budoucnost? „Jsem moc rád, 
že vláda, kraj a  my všichni 
jsme zvládli koronavirovou 

epidemii. Vyhráno ještě není, 
je třeba být nadále ve střehu. 
Dle mého názoru od  září za-
čne ekonomická recese, která 
přeroste v  ekonomickou kri-

zi a  nárůst nezaměstnanosti. 
My, podnikatelé, živnostníci 
a  zaměstnavatelé v  rámci 
zachování svých fi rem udělá-
me maximum. Právě náhrada 

- dostavba JE Dukovany bude 
největší investicí od  vzniku 
samostatné České republiky. 
Místní fi rmy by měly zabez-
pečit asi 50% dodávek, jak de-

klarují potenciální dodavatelé. 
Tento projekt může zásadním 
způsobem nastartovat a  sta-
bilizovat ekonomiku České re-
publiky.   (PR)

Richard Horký obhájil post předsedy 
Krajské hospodářské komory


