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Tinka: MHD ve městě bude preferována

V investičním plánu města na le-
tošní rok je řada akcí, které se beze-
sporu dotknout městské dopravy, a 
tudíž každého řidiče. Ulice Buková, 
městský dopravní terminál, rekon-
strukce Brněnské ulice, plánova-
né opravy vodovodů a kanalizací a 
v neposlední řadě i opravy povrchů 
městských vozovek dávají tušit, že 
při neustále rostoucí zátěži dopravy 
se stresovým situacím asi nevyhne-
me. V neposlední řadě i plánovaná 
rekonstrukce D1 i přes ujišťování, 
že objízdná trasa nebude plánována 
přes Jihlavu, velmi pravděpodobně 
svede část řidičů do krajského města. 
Proto jsme dali prostor k odpovědím 
vedoucímu odboru dopravy magis-
trátu Jánu Tinkovi.

Pane vedoucí, vedete si přehled o 
plánovaných opravách silnic v Jih-
lavě?

Situace je poněkud složitější, než 
se zdá, neboť ne všechny silnice ve 
městě jsou v naší gesci. Proto je po-
stup následující – majitel silnice si 
rozplánuje opravu v termínu a naplá-
nuje objízdnou trasu, ke které se my 
a policie vyjádříme. Tu potom osadí-
me dopravními značkami. Takže má-
me dokonalý přehled o opravách a 
rekonstrukcích ulic v držení města, o 
ostatních stavbách ale vždy informa-
ce dostáváme v zákonném předstihu 
k posouzení.

Jak se mohu dostat jako motoris-
ta k informacím například o ob-
jízdných trasách? 

Na celostátním webu www.jsdi.cz 
lze nalézt požadované informace.

Jaké máte možnosti urychlit vý-
stavbu či opravu?

Zákon hovoří o tom, že máme tlačit 
na co nejkratší omezení provozu, ale 
další zákony a vyhlášky nedovolují 

1. Komunikace kolem ČOV
2. Lesní cesta pro cyklisty v Heleníně
3. Pokračování v opravách cykloodpočívek – 2 vybrané 
4. Komunikace do Henčova od Polenské
5. Oprava odvodňovacích žlabů podél komunikace do Henčova
6. Komunikace a chodníky v ul. U Hřbitova 24, 26, 28
7. Komunikace v ul. Václavkova
8. Komunikace a chodníky v ulici Mahenova
9. Komunikace a chodník ul. Telečská 37

10. Komunikace na ul. U městského nádraží
11. Chodník ul. Tolstého od novinového stánku podél VŠPJ k autobusovému 

nádraží – výměna povrchu do zámkové dlažby
12. Nad Plovárnou 9, oprava povrchu odstavné plochy před vjezdy do garáží
13. Chodník s plochou se zatravňovací dlažbou na ul. Kainarova
14. Oprava příjezdové komunikace k domu Polní 25 
15. Vojanova – výměna betonové dlažby 30x30 za zámkovou v úseku 

ul. Polní po ulici Mošnovu
16. Oprava schodišť - 2x schodiště a přístupových chodníků na ul. Riegrova 3 

a 5, Pražská 2 (bezúdržbové kovové schodiště), Ladova 15-17, Erbenova 
a Hamerníkova 656 (přístup k poště), Tylova přístup k domům 
Hany Kvapilové 8-14, Leoše Janáčka

17. Vrchlického – pravý chodník před Domem zdraví, předláždění 
v zámkové dlažbě

18. Oprava chodníku v ul. Vrchlického 29. Předláždění zámkovou dlažbou. 
Propojení na ulici Na Hliništi a přístup k domu, součástí chodníku 
je schodiště cca 25 schodů

19. Erbenova, předláždění chodníku do zámkové dlažby - v úseku 
ul. 17. listopadu po ul. Zborovskou (spol. GORDIC)

20. Chodník v ulici Tylova od křižovatky s ul. Hany Kvapilové
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například provádění prací v nočních 
hodinách z hlediska hygienických 
vyhlášek, takže je to problém. Navíc 
fi rmy vysoutěží zakázku za nějakou 
cenu a nemůžeme jim navyšovat ná-
klady zvýšenými požadavky.

V poslední době se mluví o tzv. 
udržitelné městské dopravě a o 
preferenci MHD. O co ve skuteč-
nosti jde?

Jde o to, aby doprava odpovída-
la dosaženému stavu a nadále se 
nezhoršovala. Městská hromadná 
doprava by pak měla lépe využívat 
podmínek ve městě a nahrazovat 
soukromá vozidla. 

S tím souvisí i například logicky 

řízené křižovatky semafory?
Ano. V Jihlavě již takto máme ří-

zeny prakticky všechny důležité kři-
žovatky a na dalších se tento systém 
bude zapojovat. 

Jaký je princip?
Indukční smyčky v každém jízdním 

pruhu vyhodnocují intenzitu provo-
zu a řídí podle určitého algoritmu 
přepínání světel v optimálním po-
měru. Pro vozidla městské hromad-
né dopravy připravuje město tzv. 
preferenci vozidel MHD, která bu-
de upravovat časový plán semaforů 
tak, aby se pozdržela zelená, pokud 
je vozidlo MHD poblíž semaforů, a 
byl umožněn průjezd. Tím se zrych-

lí doprava vozidel. Další metodou je, 
že pokud je zastávka v blízkosti se-
maforů, řidič čeká na zastávce a sys-
tém mu dá povel, kdy má vyjet, aby 
projel křižovatkou plynule.   

V některých městech má MHD 
vyhrazeny tzv. zelené pruhy.  Proč 
tomu tak není v Jihlavě?

Toto řešení lze zvolit v případě, že 
vozovka má dostatečné parametry. 
V Jihlavě a řadě starých měst je toto 
řešení kvůli parametrům ulic nemož-
né. Proto se volí jiný přístup, kdy 
„chytrý“ semafor zaregistruje přijíž-
dějící vůz MHD a chvíli počká s pře-
pnutím, aby vozidlo stihlo projet kři-
žovatkou na zelenou.

Co se v souladu s tímto má v Jih-
lavě upravovat?

Za předpokladu, že projde tato 
preference dopravy, má vzniknou 
nový přechod u Globusu ke škole 
Seifertova, na křižovatce pod Teslou 
se budou  vyměňovat návěstidla a 
k rekonstrukci dojde i na křižovatce 
nad autobusovým nádražím. Toto 
se bude dít za běžného provozu s co 
nejmenším ovlivněním dopravy.

V médiích se v poslední době ob-
jevují informace o počtech řidič-
ských průkazů, které mají být do 
konce roku vyměněny. Jak je na 
tom jihlavský odbor dopravy?

Do konce roku bychom měli vymě-
nit 6.169 ( stav k 31. 3. 2013) řidič-
ských průkazů. Dle našich propočtů 
to je asi 76 žadatelů na úřední den, 
což bychom v pohodě zvládli, pokud 
budou řidiči chodit průběžně a ne-
nechají si to na konec roku. -lm-

Ján 
Tinka

Nejméně jednou ročně zajišťuje jihlavský ma-
gistrát preventivní zásah proti rozmnožování 
hlodavců. Deratizace se provádí v kanalizač-
ních sítích, školských zařízeních, stravovacích 
provozech, skladech, obytných domech i na 
volných prostranstvích. 

Deratizéři sestupují také do spletitých chodeb 
pod jihlavským historickým centrem, které mají 
celkovou délku 25 kilometrů, s novináři tentokrát 
prošli i část z 1.900 metrů dlouhého jihlavského 
kolektoru. Prochází tak prostory, kde bez problé-
mů projede menší nákladní auto, i místa s výškou 
a šířkou pár desítek centimetrů.

„Necelé dva a půl tisíce návnad se dávají do kana-
lizačních šachet, pětistovku návnad ukládáme nebo 
dodáváme do dalších objektů města,“ uvedl Oldřich 
Bubrinka, jednatel fi rmy Deratex, která na základě 
výběrového řízení deratizaci pro Jihlavu provádí. 

Ošetřená místa po několika dnech kontrolu-

jí pracovníci správy podzemí. Pokud je někde 
návnada odebraná, doplní novou. Efekt jedu na 
potkany není okamžitý, přichází až po několi-
ka dnech. „Společenstva mají „ochutnávače“, kteří, 
pokud by brzy po pozření pošli, ostatní jedinci by si 
návnadu nevzali a zásah by byl neúčinný,“ vysvět-
lil působení jedu Oldřich Bubrinka. Při kontro-
lách lze vidět těla uhynulých zvířat jen výjimečně. 
„Potkan, pokud cítí, že se jeho stav zhoršuje, vyhledá 
skryté místo, kde později uhyne,“ dodal jednatel de-
ratizační fi rmy.

Ošetřují se i ta místa, ve kterých v současné do-
bě není zaznamenán výskyt hlodavců, protože 
hlodavci vyhnaní z ošetřených míst hledají nová 
neošetřená teritoria. Nezávisle na deratizaci v re-
žii města, ale ve stejný čas, by měla deratizace pro-
bíhat i na dalších místech, zejména v potravinář-
ských provozech, skladech apod. Úřad pravidelně 
oslovuje ke spolupráci i další jihlavské instituce a 

fi rmy i širokou veřejnost, jedině plošně provedený 
zásah má patřičný efekt.

Pravidelná prevence se Jihlavě vyplácí, populace 
potkanů je v Jihlavě dlouhodobě pod kontrolou. 
„V Jihlavě velmi dobře funguje spolupráce občanů, fi -
rem a města, přemnožení hlodavců jsme i díky tomu 
dlouhodobě nezaznamenali. Prostřednictvím médií 
se o našem postupu ví daleko za hranicemi regionu, 
o naše zkušenosti se už zajímalo několik měst,“ ko-
mentuje dosavadní zkušenosti Kateřina Kadleco-
vá z odboru správy realit, která akci připravuje.

Pokud by na návnadu například ve sklepě nebo 
ve skladu náhodou narazil člověk, neměl by se jí 
dotýkat, pro kočky nebo psy není atraktivní, ne-
voní a nechutná jim, mimo jiné bývá smísena na-
příklad s obilím. Ročně za celoplošný zásah na 
pozemcích a v objektech města zaplatí radnice 
250 tisíc korun. Jednotlivci a fi rmy hradí deratiza-
ci sami. -rt,lm-

Deratizéři položili tři tisíce návnad

Senioři besedovali
Koncem dubna jihlavská rada se-

niorů besedovala s vedením města 
nejen o DS Stříbrné Terasy. Naplni-
la se tak jedna z plánovaných besed, 
na kterých si vedení města a jihlavští 
senioři předávají vzájemné poznat-
ky ze života starší generace obyvatel 
krajského města.  -lm-


