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 Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují Vodní ráj a bazén E. Roši-
ckého v Jihlavě, vyhodnotily statisti-
ku návštěvnosti.

 „Co se týká novinek v letošní sezóně 
na Vodním ráji, tak vše budeme smě-
řovat k oslavám zahájení 10. sezóny 
na Vodním ráji,“ řekl tiskový mluvčí 
SMJ Martin Málek. Přesně se bu-
de toto datum lámat 15. 7., kdy byl 
před deseti lety provoz spuštěn ve 
venkovní části.

 Krytá část Vodního ráje byla ote-

vřena o něco později, a to konkrétně 
27. 10. 2001. Tehdejší výstavba ce-
lého areálu stála 170 milionů korun. 
„Od té doby proběhla v areálu celá řa-
da změn a stavebních úprav v řádech 
milionů,“ doplnil Málek. 

 Byla například vybu-
dovaná v kryté části re-
laxační a odpočinková 
zóna nad bazénem, pro-
dloužen krytý tobogán. 
Ve venkovní části dětské 
hřiště, podzemní zavla-
žovací systém a řada dal-
ších akcí.

 „Jinak chystáme na léto 
k tomuto výročí na bazé-
ně  řadu kulturních i spor-
tovních akcí. V tuto chvíli 
ale zatím nechceme pro-
zrazovat bližší informace. 
Každopádně návštěvníci 
našeho zařízení se mají 
určitě na co těšit. Věříme, 
že na pořádané akce, kte-

ré budou v režii SMJ, dorazí v hojném 
počtu. Oslaví tak společně s námi za-
hájení 10. sezóny provozu tohoto je-
diného aquaparku na Vysočině,“ řekl 
Málek.                                                 -lm-

SMJ hodnotily návštěvnost

 Služby města Jihlavy (SMJ) uza-
vřely rok 2009 na protialkoholní 
záchytné stanici a vydaly sledované 
statistiky. Z nich vyjímáme:

Vyhodnocení provozu za období: 
1. 1. 2009 – 31. 12. 2009

Sledované statistické prvky:
1. Počet zachycených osob  -   
1 078 osob celkem,
    957 osob mužského pohlaví, 
       21 osob ženského pohlaví

2. Počet opakovaně zachyce-
ných: 266 osob (1 osoba - 52x zadr-
žená, 1 osoba - 51x zadržená, 1 oso-
ba - 48x zadržená), jedná se o osoby, 
které byly opakovaně zachyceny 
během provozování protialkoholní 
záchytné stanice SMJ. Tento počet 
není jenom za rok 2009, ale od doby 
instalace počítačového programu, 
který tuto statistiku zaznamenává, a 
to je od roku 2004.

3. Žádost POLICIE ČR a no-
vě od 1. 1. 2009 Městských policií 
v kraji Vysočina o umístění osob v 
PZS - 1078 osob

4. Podíl zdravotnických zařízení 
při zachycení osob - 273 osob

(např. odděl. ARO, chirurgické, or-
topedické, interní, neurologie, psy-
chiatrie, traumatologie, oční, ORL, 
zdravotnická záchranná služba kraje 
Vysočina a další)

Pilo se jako minulý rok
5. Věková kategorie - zadržený 

musí dosáhnout minimálně 15 let 
(nižší věková kategorie se předává 
na dětské oddělení).

Nejmladší zachycený za rok 2009 
- 17 let

Nejstarší zachycený za rok 2009 - 
82 let

Nejvíce zachycených osob bylo 
ve věkové kategorii 41-50 let - 275 
osob

Průměrný věk zachycených osob 
41 roků

6. Trvalé bydliště zachycených 
osob - kraj VYSOČINA

Jihlava - 272
Havlíčkův Brod - 113
Pelhřimov - 129
Třebíč - 148
Žďár nad Sázavou - 187
Trvalý pobyt zadržených osob z ji-

ných krajů - 164
Cizí státní příslušníci - 65 (nejvíce 

Slovenská republika - 43) 
Ostatní např. Bulharsko, Mongol-

sko, Moldavsko, Ukrajina, Litva, 
Bělorusko, Kazachstán, Polsko, Ru-
munsko, Německo, Rakousko, Ho-
landsko atd.

7. Pracovní zařazení zachyce-
ných osob - 

uveden zaměstnavatel - 272
hlášen na ÚP dle trv. bydl.- 277
bez prac. poměru neevidován - 

186
studující - 18

důchodce - 59
důchodce částečný - 12
invalidní důchodce - 96
soukromý podnikatel - 10
živnostník - 68
neurčeno - 73
mateřská dovolená - 3
chovanec - 3 
voják z povolání - 1

8. Délka zadržení PZS/v hodi-
nách/

na základě změny v zákoně už 
neplatí, že doba záchytu musí být 
minimálně 8 hodin, ale nově platí 
výklad: „Po odeznění klinických pří-
znaků opilosti“ - to znamená, že tato 
doba může být kratší než 8 hodin, 
pokud už zachycená osoba nejeví 
známky opilosti. Maximální délka 
záchytu 24 hodin nadále zůstává.

 Podle stupně opilosti - měří se v 
promile alkoholu v krvi speciálním 
přístrojem: zkoušce podrobeno - 
970 osob (u ostatních osob neby-
lo možné hodnoty změřit pro ne-
schopnost nebo nespolupracovaly)

nejvyšší naměřená hodnota – 
4,530 promile

nejkratší - 8 hodin, nejdelší - 23 
hodin 50 minut

Průměrná doba zadržení osob v 
PZS byla 12 hodin 16 minut

9. Cena za nocleh: 4000,- Kč 
(stejná pro cizince), pokud neza-
platí na místě, převezme takzvané 
„Uznání dluhu“ a má 14denní lhůtu 

na zaplacení.
 Platby přímo na místě v hotovosti 

- 175 osob  - 357.100,- Kč
903 osob zaplatilo - 0 ,- Kč
1 osoba zaplatila - 100,- Kč 

(100,- Kč)
1 osoba zaplatila - 200,- Kč 

(200,- Kč)
1 osoba zaplatila - 300,- Kč 

(300,- Kč)
3 osoby zaplatily - 400,- Kč

 (1200,-Kč)
34 osob zaplatilo - 500,- Kč  

(17.000,-Kč)
5 osob zaplatilo - 600,- Kč 

(3.000,-Kč)
1 osoba zaplatila - 700,- Kč 

(700,- Kč)
2 osoby zaplatily - 800,- Kč 

(1600,-Kč)
2 osoby zaplatily - 900,- Kč 

(1.800,-Kč)
30 osob zaplatilo - 1.000,- Kč  

(30.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 1.200,- Kč    

(1.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 1.300,- Kč    

(1.300,- Kč)
11 osob zaplatilo - 1.500,- Kč   

(16.500,- Kč)
1 osoba zaplatila - 1.600,- Kč     

(1.600,- Kč)
17 osob zaplatilo - 2.000,- Kč   

(34.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 2.400,- Kč    

(2.400,- Kč)
2 osoby zaplatily - 2.500,- Kč    

(5.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 2.700,- Kč    

(2.700,- Kč)
3 osoby zaplatily - 3.000,- Kč     

(9.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 3.500,- Kč     

(3.500,- Kč)
56 osob zaplatilo - 4.000,- Kč  

(224.000,- Kč)

10. Kapacita protialkoholní zá-
chytné stanice : 8 místností

z toho: 2 místnosti - 1x pevné lůž-
ko

6 místnosti - v každé 2-3 mobilní 
lůžka

11. Počet zaměstnanců PZS:  5 li-
dí - odbornost Střední zdravotnická 
škola

4 pracovníci ve stálém pracovním 
poměru

1 pracovník na dohodu

12. Lékaři: 12 praktických lékařů 
na dohodu

1 garanční lékař - 2 atestace 
(1 - psychiatrie, 2 - alkoholismus, 

toxikologie).

15. Statistika:
rok 2006 - celkem 923 osob
854 - muži
  69 - ženy
rok 2007 - celkem 1083 osob
976 - muži
107 - ženy 
rok 2008 - celkem 1086 osob
957 - mužů
128 - ženy
    1 - osoba během záchytu zemře-

la (muž)
 (Z podkladů SMJ připravil 

-lm-)


