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Srázná ulice v Jihlavě nepřišla ke svému názvu 
náhodou, na půlkilometru má převýšení skoro 50 
metrů. Jihlavský magistrát na nedávno kompletně 
opravenou ulici přidal několik zajímavostí, které 
pohyb ulicí mohou zpříjemnit. 

Už při pokládání dlažby se v novém chodníku ob-
jevily kameny s vyznačenou nadmořskou výškou. 
Nejnižší je v 475 metrech nad mořem v dolní části 
ulice, další kameny jsou uloženy po pěti výškových 
metrech, nejvýše položený kámen s údajem o 520 
metrech nad mořem je poblíž křižovatky s Křížo-
vou ulicí. Vtipný nápad, jehož uskutečnění nebylo 

drahé a technicky náročné, vzešel jako požadavek 
jihlavského magistrátu na projektanta, aby se kro-
mě opatření k zlepšení pohodlí, bezpečnosti a ply-
nulosti dopravy objevily i prvky, které cestu dlou-
hou příkrou ulicí nějak ozvláštní.

To, co je pro pohyb ulicí nejnepříjemnější, radni-
ce obrátila v přednost. Ježci Kamil a Marie, kteří už 
si například zahráli v animovaném fi lmu O Jihlavě, 
jsou pomyslnými průvodci ulicí a na nově umístě-
ných panelech mají pro chodce či cyklisty zajímavé 
údaje. 

Třeba to, že když vyjdou Sráznou ulici 197x, do-

sáhnou stejného převýšení jako při výstupu na 
nejvyšší horu světa Mt. Everest, nebo že zvíře ze 
znaku města Jihlavy, ježek, by Sráznou vyšel za pět 
minut, gepard za 18 vteřin. Želva za 84 minut… 
Na panelech se zájemci dočtou také informace o 
historii ulice.

Nedávno ukončená revitalizace ulice Srázná, za-
hrnující od nové kanalizace a vodovodu až po po-
vrchové úpravy a nový mobiliář, přišla na čtyři desít-
ky miliónů korun. Městu Jihlavě se na akci podařilo 
získat dotaci z ROP Jihovýchod, která pokryla 85 % 
uznatelných výdajů. -tz-

Sráznou ulicí vystoupíme na Everest

INFORMAČNÍ tabule v rekonstruované ulici Srázná informují chodce o zajímavostech, které si člověk jinak neuvědomí. Repro: MMJ

Nová pamětní deska v dlažbě se-
cesního mostu U Jánů v Jihlavě 
připomíná někdejší provoz jihlav-
ských tramvají. 

Tento most byl právě pro potřeby 
tramvajové dopravy postaven, tram-
vaje tudy jezdily na své jediné lince z 
dnešního Masarykova náměstí k hlav-
nímu nádraží od roku 1909 do roku 
1947. Kamenná deska o rozměru 90 
x 90 cm je zasazena do dlažby mostu 
mezi tramvajové kolejnice během re-
konstrukce, kterou radnice nechala 
provést v roce 2012.

Secesní most U Jánů, který překle-
nuje řeku Jihlavu, má dvě pole, je 43 
metrů dlouhý a 10 metrů široký. Most 
se začal stavět v roce 1908 a nahradil 
původní dřevěný most, který nebyl 
vhodný pro provoz těžkých tramvají. 

Autorem původního projektu mos-
tu byl profesor Josef Melan, který 
působil na vysokých školách v Praze 
a ve Vídni. Technické řešení bylo ve 
své době velmi moderní a jednalo se 
o jeden z prvních železobetonových 
mostů u nás. 

Most začal sloužit dopravě v roce 

Deska připomíná provoz tramvají v Jihlavě

JIHLAVA má další pamětní desku v chodníku. Tentokrát na mostě U Jánů.
 Foto: Karel Trojan

1908. Mezi léty 1909-1947 po něm 
vedla jediná jihlavská tramvajová 
linka. Od roku 1948 po něm jezdi-
ly trolejbusy, které nahradily jihlav-
ské tramvaje. Automobilové dopravě 
sloužil most až do roku 1981, kdy byl 
v jeho sousedství otevřen nový most, 
který lépe vyhovuje současným do-
pravním nárokům. Od té doby sloužil 
starý most pouze pro pěší a cyklisty, 
automobilům byl vjezd zakázán. 

Jeho technický stav se postupně 
zhoršoval, až v roce 2008 došla si-
tuace tak daleko, že byl průchod 
přes most zakázán. V témže roce byl 

most prohlášen Ministerstvem kul-
tury ČR kulturní památkou. Po pro-
vizorní opravě byl most v průběhu 
roku 2008 znovu otevřen, ale bylo 
jasné, že most vyžaduje kompletní 
rekonstrukci. 

Té se dočkal v létě roku 2012. V 
rámci obnovy vozovky byly do dlaž-
by po celé délce mostu položeny 
tramvajové žlábkové koleje o roz-
chodu 1000 mm. Radnice tak sym-
bolicky připomněla, že těmito místy 
kdysi projížděla tramvaj, což v tex-
tové podobě nyní připomíná  i nově 
umístěná pamětní deska. -tz-


