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Město Jihlava má k 31. 1. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.718 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci lednu 2016

Odborníci z Českého hydrome-
teorologického ústavu a společnos-
ti ENVItech Bohemia představili 
výsledky dlouhodobého měření kvali-
ty ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy. 
Sledování znečištění probíhá nepře-
tržitě už sedm let, jde o společný pro-
jekt města Jihlavy a Kraje Vysočina.

Rok 2015 byl výjimečný a to i 
v dlouhodobém porovnání, hodno-
ty škodlivin zůstaly s velkou rezer-
vou pod ročními imisními limity. 
„Koncentrace škodlivin poklesly v celé 
ČR, ale takový výsledek jsme nečeka-
li. Přispěly tomu velmi dobré rozptylo-
vé podmínky zejména v zimním obdo-
bí. V rezidenčních částech Jihlavy byla 
velmi dobrá kvalita ovzduší, blížící se 
regionálním pozaďovým hodnotám,“ 
uvedl Robert Skeřil z ČHMÚ. 

Horší výsledky jsou v době inver-
zí, které se vyskytovaly hlavně v lis-
topadu, Vysočiny se však dotkly nej-
méně. „Z výsledků měření imisí za rok 
2015 vyplývá, že roční imisní limit pro 
prašné částice nebyl v loňském roce pře-
kročen. Denní koncentrace prašných 
částic mohou být dle legislativy překro-
čeny 35 krát za rok, v roce 2015 sta-
nice naměřila pouze devět překročení 
denních koncentrací. To je nejméně od 
počátku měření,“ uvedl radní Kraje 

Jihlavskému vzduchu nejvíce škodí 
domácí kotle a automobilová doprava

Diakonie Broumov opět umís-
tí charitativní vagon na městském 
nádraží. Do tohoto vagonu mají lidé 
možnost dovézt nejen jakékoliv odě-
vy, ale i obuv, hračky, drobnou elek-
troniku a domácí spotřebiče. 

Každý nemá tu možnost vhodit 
věci do kontejnerů na textil ve vašem 
městě. A také se do kontejnerů nedá 
vhazovat nádobí, které by třeba lidé 
rádi darovali. 

Kdy: Sobota 9. 4. 2016
Kde: nádraží Jihlava město (kolej 

směr Ferona)
Čas: 9.00 – 17.00 hodin -lm-

Víkendový vagon 
Diakonie Broumov

Český statistický úřad organizu-
je také v Jihlavě výběrové šetření o 
životních podmínkách domácnos-
tí, které navazuje na předchozí roč-
níky tohoto šetření. Smyslem toho-
to zjišťování je získávat dlouhodobě 
srovnatelné údaje o sociální a eko-
nomické situaci v celkem 32 evrop-
ských zemích. Dalším cílem je získat 
data pro výpočet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby.

Vlastní šetření bude probíhat do 
5. června prostřednictvím speciál-
ně vyškolených tazatelů. Do šetření 
jsou zahrnuty všechny osoby, které 
mají ve vybraném bytě obvyklé byd-
liště.

Pracovníci zapojení do šetření se  
prokazují průkazem tazatele a pří-
slušným pověřením, které je ve spo-
jení s občanským průkazem oprav-

ňují k provedení šetření Životní 
podmínky 2016 a které jim vydala 
Krajská správa ČSÚ, nebo průka-
zem zaměstnance ČSÚ. Ve všech 
fázích zpracování je zaručena ano-
nymita zjištěných údajů a získaná 
data jsou důsledně chráněna. Všich-
ni pracovníci zúčastnění na zjišťová-
ní a procesu zpracování jsou vázáni 
mlčenlivostí o všech šetřených sku-
tečnostech. -lm-

Statistici navštěvují domácnosti

(Dokončení ze str. 1)
Linka BI zanikne a vznikne linka 

D. Ta  zachová stávající přímé spo-
jení z hlavního vlakového nádraží a 
okolí do širšího centra a k nemoc-
nici. Z Havlíčkovy ulice pojede 
k Domu kultury, pokračovat bude 
kolem stadionu ulicemi Dvořákova, 
Žižkova, Seifertova a opět Žižkovou 
ulicí k Domu Zdraví. Zde se otočí a 
pojede stejnou trasou zpátky. 

Expresní linky do 
průmyslové zóny

V podzimních měsících vzniknou 
dvě nové linky z nejlidnatějších síd-
lišť do průmyslové zóny. Z Doliny 
pojede přímo do průmyslové zóny 
linka s pracovním číslem 31. Uleví se 
tak cestujícím linky 36, kteří míří do 
zóny za prací, ale musí přitom projet 
celým městem, a do cíle se dostanou 
asi za 40 minut, nová linka je tam po 
přivaděči dopraví za 10 až 15 minut. 

Druhá nová linka s pracovním čís-
lem 32 bude jezdit do průmyslové 
zóny z Březinek.

Změn dozná i aktuálně poněkud 
nepřehledný autobusový spoj čís-
lo 4, který bude po úpravách lépe 
obsluhovat cíle v průmyslové zóně. 
Podmínkou pro plný servis uprave-
né linky bude dobudování několika 
zastávek.  

Před zrušením je takřka nevyužitá 
autobusová linka číslo 9. Z Hosova 
vozí průměrně čtyři osoby. „Kolem 
sedmé zde projede asi šest spojů mezi-
městské dopravy. Město Jihlava jedná 
s Krajem Vysočina o zajíždění vybra-
ných odpoledních spojů do obce, aby 
zejména děti nemusely chodit přes 
fr ekventovanou silnici na Pelhřimov,“ 
popisuje řešení Jaroslav Vymazal.  

V podzimním balíku změn by měly 
být i úpravy jízdních řádů linek 5, 
12 a 36. Na Bedřichově se sjíždí 
v podobných časech, které násle-
dují dlouhé prodlevy bez dopravní 

obsluhy. Po úpravách budou roze-
stupy mezi jednotlivými spoji rov-
noměrné. 

Pořádek se udělá i v číslování auto-
busových linek, které je nyní poně-
kud neuspořádané.

MHD opět Benešovou ulicí? 
Předmětem odborných i laických 

diskuzí je myšlenka návratu MHD 
do pěší zóny v Benešově ulici. Mohl 
by tudy vést autobusový spoj, který 
by rychle a pohodlně spojil centrum 
města s Domem zdraví a pak Dolinou 
a zpět. Obsluhu by mohly zajišťovat 
tzv. midibusy, tedy autobusy o veli-
kosti dodávek. Linka by jezdila asi 
ve 40minutových intervalech. Krátký 
spoj středu města s centrem lékařské 
péče by mohla zajistit upravená linka 
č. 6, která nyní takřka bez cestujících 
pendluje mezi městským vlakovým 
nádražím a Masarykovým náměstím. 
O změně vedení trasy linky č. 6 se 
dosud nerozhodovalo. -rat-

MHD pojede po dvanácti...

Vysočina pro oblast životního pro-
středí Zdeněk Chlád.

Měření potvrdilo, že největším 
znečišťovatelem vzduchu jsou tzv. 
lokální topeniště, tedy kotle a kam-
na na tuhá paliva, ve kterých nedo-
chází ke kvalitnímu spalování, a 

navíc v nich lidé topí nevhodným 
palivem. Měření prokázala zvýše-
ný výskyt nežádoucích složek pouze 
v zimním období, kdy jsou v provo-
zu tyto malé zdroje. Dalším význam-
ným znečišťovatelem je samozřejmě 
doprava – v rezidenčních částech 

Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzdu-
ší, v oblasti průmyslové zóny souse-
dící s dálnicí D1 je kvalita ovzduší 
přirozeně horší.

Celkové náklady na nepřetržité 
měření se pohybují kolem půl milio-
nu korun za rok, na úhradě nákla-
dů se město a kraj podílí rovným 
dílem. Podle zástupců Kraje Vysoči-
na a města Jihlavy společný projekt 
poskytuje důležité informace a obě 
strany počítají s jeho pokračováním. 

„Jde o ojedinělý projekt, který 
každým rokem nabývá na svém význa-
mu. Radnici mimo jiné pomáhá napří-
klad v tom, jaké průmyslové techno-
logie je možné do města pustit, aby se 
kvalita ovzduší nezhoršila,“ uvedl pri-
mátor Jihlavy Rudolf Chloupek, kte-
rý podporuje myšlenku, aby město 
i do budoucna do sledování kvality 
ovzduší investovalo.

Kvalitě ovzduší na Vysočině při-
spívá i projekt tzv. kotlíkových dota-
cí. V první vlně podpoří výměnu 
asi dvou tisíc kotlů na tuhá paliva, 
následně by mělo dojít na výměnu 
celkem až šesti tisíc kotlů, tedy 15 
procent z asi 40 tisíc kotlů, které jsou 
na Vysočině v provozu.

Kompletní výsledky ročního měře-
ní, včetně závěrečné zprávy, jsou 
zveřejněny na webových stránkách 
Kraje Vysočina. -tz-

KLESAJÍCÍ GRA FY. Potěšitelné informace mohli předat na radnici odborní-
ci Českého hydrometeorologického ústavu - loňský rok byl do co kvality ovzduší 
nejlepším za dlouhou řadu let, po které jihlavské „povětří“ bez přestávky sledují. 
Výsledku přispěla mírná zima, během které se méně topilo v kotlích a kamnech s 
nekvalitním spalováním tuhých paliv, do který navíc nezřídka majitelé přikládají, 
co přikládat nemají, třeba plastové odpady. Právě tato tzv. lokální topeniště, přes-
něji jejich topiči, zůstávají největšími znečišťovateli jinak velmi dobrého ovzduší v 
Jihlavě a na Vysočině. Foto: archiv MMJ


