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Věřit odborníkům 
(Dokončení ze str. 1)
Co jim vadilo?
V zásadě dvě věci. První obava byla 

ze snížení průjezdnosti. Netradiční 
řešení vedení pruhů vyvolávalo oba-
vu z vytváření zácpy, která by jim ztí-
žila možnost rychlého zásahu. Dru-
hou obavu vyvolávalo zimní období, 
kdy prý nebude kam sníh shrnovat, a 
ulice se tak znovu stane neprůjezd-
nou. Další obavy byly k výšce ostrův-
ků, které prý neumožní jejich vozům 
na tyto ostrůvky vjíždět, a případně 
se tak dostat k zásahu.

Ale?
Nic z toho se nepotvrdilo. Zácpy 

nevznikají, protože se jezdí pomale-
ji a auta nebourají. Agresivní šílenec 
nemá kudy předjíždět a ukázněně 
popojíždí s ostatními. Vozidla zása-
hových služeb mají v případě potře-
by dostatek prostoru. Vznikem no-
vých parkovacích míst se částečně 
uvolnilo sídliště, a záchranáři se tak 
snadněji a rychleji dostanou k paci-
entům. Sníh je kam shrnovat.

To zní sympaticky. Znám řidiče 
trolejbusu, který nadává, že se ne-
vejde na kruhový objezd…

Vždycky bude někdo nadávat!  Mi-
nimální počty dopravních nehod ale 
hovoří jasně – rekonstrukce splnila 
účel.

Slyšel jsem, že za to, že není u 
Tesca kruhový objezd, můžeme 
„poděkovat“ vám…

Tady se nic neutají! Pravdou však 
je, že i náměstek zodpovědný za do-
pravu nerozhoduje sám. Studie, kte-
ré řešily otázku, zda kruhový objezd 
u Tesca ano či ne, ukazovala na mož-
nost zvýšení hluku v lokalitě. Kromě 
toho přemístění trolejového vedení 
něco stojí. Hodně stojí. Sladěním 
semaforů v horní části Okružní a u 
Tesca se křižovatce odlehčilo. 

Nemyslíte si, že by si tento roz-
hovor měli přečíst především per-
manentní brblalové?

Nic by se tím nezměnilo. Je tu 
mnoho trenérů národního fotbalo-
vého mužstva. -lm-

Celkem 22 provozoven se zapojilo do projektu Zdra-
vého města Jihlavy s názvem Síť nekuřáckých restaurací 
v Jihlavě. Dvanáct z nich je zcela nekuřáckých, deset má 
oddělenou nekuřáckou místnost. 

„Provozovatelé od radnice obdrželi symbolické poděková-
ní ve formě certifi kátu a především specifi ckou samolepku, 
kterou si mohou svoje podniky označit, a tím usnadnit zá-
kazníkům hledání nekuřáckého provozu,“ řekl náměstek 
primátora Rudolf Chloupek, který má projekt Zdravé 
město Jihlavy ve své kompetenci. Průběžně aktualizova-
ný seznam provozoven najdete na webu města.

Projekt sítě nekuřáckých restaurací připravilo Zdravé 
město Jihlava v rámci Světového dne bez tabáku. Cílem 
projektu je propagace nekuřáckých restaurací, kaváren, vi-
náren, čajoven a jiných provozoven a pomoci tak obyva-
telům v Jihlavě, aby se mohli sami rozhodnout, zda stráví 
svůj volný čas ve zdravém, nebo zakouřeném  prostředí. 

Zcela nekuřácké provozovny v Jihlavě:
B2B Café Restaurant, Kollárova 1a,
Café Mahler, Znojemská 4, 
Cukrárna Cafe Ignác, Masarykovo nám. 64, 
Grand Café, Husova 1 (vchod z ul. Komenského),
Kavárna - Cukrárna Dena, Fibichova 28,
Kavárna Muzeum, Masarykovo nám.55,
NATURA L CENTRUM, nám. Svobody 11,
PIZZERIA ROSA, Matky Boží 31,
Radniční restaurace, Masarykovo náměstí 66/67,
Restaurace U Vévody Albrechta, Masarykovo n. 40,
U Vypečeného čuníka, Úzká 1,
Vinotéka a vinný bar Vinové, Bezručova 7, 

Provozovny s oddělenou nekuřáckou místností:
Dělnický dům, Žižkova 15, 

Láká vás nekuřácká nebo 
kuřácká restaurace? Vyberte si. 

SAMOLEPKA  bude označovat nekuřáckou provozovnu.
 Repro: archiv MMJ

Double Decker café – restaurant, Hradební 1 
(City Park), 
Guesto, Křížová 2, 
Hotel Gustav Mahler – restaurace, Křížová 4, 
Hradební restaurace “U Hranatý koule”, Havířská 23,
Mahlerův penzion “Na Hradbách”, Brněnská 31,
Pivovarská restaurace, Vrchlického 2,
Radniční pivovar a pivnice, Masarykovo nám. 66/67,
Restaurace Na nádraží, Havlíčkova 122,
Restaurant Tři věžičky, Střítež 11
 
Projekt není nijak časově omezený a stále se do něj mů-

že přihlásit kterákoliv provozovna, která splňuje podmín-
ky projektu. Do budoucna připravuje Zdravé město Jihla-
va vytvoření propagačního letáku o projektu s aktuálním 
seznamem nekuřáckých provozoven. -lm-

Pro rok 2012 má město Jihlava 
v plánu rekonstrukci jedné svě-
telné křižovatky na ul. Jiráskova 
- Zborovská, z celkového počtu 
dvanácti světelných křižovatek, 
které v Jihlavě máme. 

„Tato křižovatka by se měla dočkat 
své celkové rekonstrukce, která zahr-
nuje výměnu stožárů, kompletní ka-
beláže, doplnění indukčních smyček 
apod. Podstatné je, že tímto dojde k 
výrazně vyšší propustnosti křižovat-
ky, což řidiči určitě pocítí,“ řekl ná-
městek primátora Josef Kodet.

V loňském roce dokončená re-
konstrukce křižovatky Hradební 
– Znojemská přinesla následující 
zkušenosti:

 dokonalejší možnosti řízení sil-
ničního provozu u přetížených kři-
žovatek (u Hradební - Znojemské 
za poslední rok a půl narostla do-
pravní zátěž o více než 30 %) 

 možnosti kompletní dálkové 
správy dat 

 provozované funkce stmívání v 
nočních hodinách, aby řidiči nebyli 
v nočních hodinách oslňováni.

„Jihlava je druhým městem po Os-
travě, které má takto řízenou křižo-
vatku. Každý den v čase, kdy v ze-
měpisné poloze města Jihlavy (podle 
zadané zeměpisné délky a šířky) do-
chází k západu slunce, dojde ke sní-
žení svítivosti světelných signálů o 
cca 30 % (příkon návěstidel klesne o 

cca 50 % => další úspora elektrické 
energie); ráno při východu je situace 
opačná. Tato moderní návěstidla svě-
telné signalizace jsou v denním obdo-
bí velmi zřetelná a v noci řidiče neosl-
ňují,“ řekl vedoucí odboru dopravy 
magistrátu Ján Tinka.

Toto se bude týkat i křižovatky 
Jiráskova – Zborovská. Po rekon-
strukci bude možné přizpůsobovat 
délky signálů „Volno“ požadavkům 
od detektorů vozidel jednotlivých 
jízdních pruhů, což bude mít pozi-
tivní dopad na kapacitu křižovatky 
a čekací doby. 

Tato celková rekonstrukce v ná-
kladu 3,8 mil. Kč bude hrazena z 
rozpočtu města a plánuje se na ob-
dobí prázdnin. 

„Prázdninové období volíme úmysl-
ně z důvodu nižších intenzit dopravy, 
a tím i menších problémů v době, kdy 
musí dojít k odstávce světelného zaří-
zení křižovatky. V této době by měla 
být křižovatka řízena ve špičkách Po-
licií ČR,“ doplnil Tinka. 

Další potřebnou celkovou rekon-
strukci v nadcházejících letech si 
bude vyžadovat křižovatka ul. Ji-
ráskova - Tolstého - 17. listopadu. 
Dále se v následujících letech do-
čkáme nové světelné křižovatky v 
ul. Fritzova - tř. Legionářů, která 
bude vybudována v rámci nového 
dopravního městského terminálu, 
který má sdružit nové městské vla-
kové nádraží a autobusové nádraží.
 -lm-

V Jihlavě přibude další 
moderně řízená křižovatka

Město nechá opravit a rozšířit Denní a týdenní stacionář. Pro šest desítek 
klientů vzniknou nové dílny a učebny, zlepší se také zázemí pro zaměstnance. 
Zateplení budovy a výměna všech oken sníží náklady na energie. Předpoklá-
dané náklady jsou 14,9 milionu korun bez DPH, město bude usilovat o zís-
kání dotace. Zrekonstruovaný a rozšířený stacionář by měl být zpět v provo-
zu v jarních měsících roku 2013.

V nových prostorách vznikne například výtvarná a textilní dílna, truhlářská 
dílna, logopedická a fyzioterapeutická poradna, nebo „pracovní“ kavárna. 
 -lm-

Rozšíření stacionáře

VIZUALIZACE Denního a týdenního stacionáře po rekonstrukci.
 Repro: archiv MMJ

Festival fi lmů 
Filmový festival EXPEDIČNÍ KA -

MERA  je celovečerní promítání fi lmů 
o dobrodružství, divoké přírodě, ex-
trémních zážitcích i sportech. Od úno-
ra do 22. března 2012 mohou diváci 
ve 111 městech ČR, od Mariánských 
Lázní až po Třinec, zhlédnout šest nej-
lepších outdoorových fi lmů uplynulé 
sezony. Spolupořadatelem Expediční 
kamery je NATIONAL GEOGRA -
PHIC Česko. V Jihlavě můžete vítězné 
snímky vidět v kině Dukla dne 21. 3. 
2012 od 18 hodin. -tz-


