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K prázdninám patří procházky 
městem s posezením v nějaké pěkné 
a útulné kavárně s venkovní zahrád-
kou. Zeptali jsme se proto náměstka 
Petra Pospíchala: Jak z tohoto po-
hledu podle vašeho názoru krajské 
město naplňuje požadavky turistů i 
obyvatel města?

 Město Jihlava není, a těžko se mi to 
jako rodákovi říká, tím milým a útul-
ným městem, kde by bylo možno si po 
práci, o víkendu nebo o dovolené sed-
nout na venkovní zahrádku, popovídat 
se známými a užít si atmosféru města.  

 Jihlava  nemůže navodit pohodu lá-
zeňských a typických prázdninových 
měst. Je to dáno velkou četností dru-
hého bydlení, kdy obyvatelé města 

Krajskému městu 
liduprázdné náměstí nesluší

houfně na víkend odjíždějí na chaty a 
chalupy. Odliv obyvatel o víkendu však 
turisté bohužel nenahrazují. 

 Také klimatické poměry na Vyso-
čině zrovna nepřejí vysedávání na 
otevřených zahrádkách. Mrzí mne ví-
kendové liduprázdné náměstí, přitom 
obyvatelé jsou vstřícní ke sdružování, 
rádi a v hojném počtu přijdou na orga-
nizovanou zábavu - na ohňostroj, Ha-
vířský průvod, Svatomartinský průvod,  
vánoční program na náměstí.   Město 
může několikrát do roka organizovat  
a spolufi nancovat  akce celoměstského 
charakteru, podnikatelské záměry  ná-
jemců a majitelů nebytových prostor 
město ovšem neovlivní.

                                                                   -lm- 

ČERVENEC, všední den 12:00. Na venkovních zahrádkách na náměstí se dají 
spočítat návštěvníci na prstech jedné ruky.                          Foto: Lubomír Maštera

 Celkem 224 dobrovolníků se v 
Jihlavě zúčastnilo průzkumu, při 
kterém za stanovených podmínek 
hodnotilo ovzduší města. 

 Akce nesla název Nos Jihlavy a 
je jednou z celkem sedmnácti čás-
tí rozsáhlé studie, která má popsat 
vliv průmyslové zóny na jihlavské 
ovzduší. Tu společně zadalo město 
Jihlava a kraj Vysočina. 

 „Proškolení dobrovolní účastní-
ci této akce, tzv. čichači, v předem 
stanovených časech hodnotili svoje 
pachové vjemy, které zapisovali do 
připravených formulářů,“ řekl tisko-
vý mluvčí magistrátu Radek Tulis. 
Dvoutýdenní „nabírání údajů“ se 
opakovalo celkem třikrát v různých 
ročních obdobích. 

 Zpracovatel Zdravotní ústav se 
sídlem v Brně tak dostal k vyhod-
nocení asi šest a půl tisíce údajů, 
které pak zpracoval a vyhodnotil. 
Pach je jedinou ze sedmnácti částí 
studie, která je posuzována jinak 
než speciálními měřicími přístroji. 
I pach je možné sledovat přístroji, 
ale náklady na pronájem jediného 
takového zařízení se pohybují v de-
sítkách tisíc korun za den. Zvolený 
postup se skupinou dobrovolníků 
je ovšem standardní, je regulovaný 
předpisy a je užívaný i jiných ze-
mích EU.

 „Za obtěžující bylo označeno v 
případě všech pachů 5,2 procenta, v 
případě pachů z průmyslové zóny jen 
4,2 procenta odpovědí. Zbytek pozo-
rování hodnotil ovzduší za pachově 

Jen 5 procent obyvatel 
Jihlavy obtěžuje zápach

neobtěžující,“ uvedl Ivan Koláčný 
ze zdravotního ústavu, který prů-
zkum vedl.

 Studie šíření pachů je součástí 
komplexu hodnocení, který ma-
puje výskyt 16 škodlivin v ovzduší 
města, pach je sedmnáctou z nich. 
Pachová studie přijde na cca 200 
tisíc korun, celá studie stojí čty-
ři miliony, jedním milionem se na 
úhradě podílí Jihlava, třemi milio-
ny kraj Vysočina. Studie má posou-
dit, jestli problémy se zápachem 
v Jihlavě souvisí s provozem prů-
myslové zóny a zda je tedy vhodné 
a vůbec možné ji do budoucna roz-
šiřovat.

 „Přiznám se, že jsem podobný vý-
sledek očekával. Firmy v zóně, ze-
jména pak Kronospan, investovaly 
obrovské peníze do nových technolo-
gií šetrnějších k životnímu prostře-
dí. Změna k lepšímu je zřetelná. Nic 
to ale nemění na stanovisku vedení 
města, které požaduje po firmách, 
aby v tomto trendu pokračovaly a 
dál v této oblasti investovaly,“ uvedl 
k výsledku „Nosu Jihlavy“ primá-
tor Jaroslav Vymazal, který rovněž 
ocenil všechny dobrovolníky, kteří 
se do akce zapojili. Změnu potvr-
zuje i počet stížností, od roku 2006 
do května letošního roku přišlo 21 
stížností, v minulosti to byly i tisíce 
stížností ročně.                            -lm-
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Město Jihlava má k 30. 6. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 568 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci červnu 2009

 V průběhu první poloviny čer-
vence 2009 zahájil Dopravní pod-
nik města Jihlavy (DPMJ) I. etapu 
přechodu na elektronické účtování 
jízdného. 

 V této první etapě nedochází k 
žádným změnám ceny jízdného a 
způsobu odbavování cestujících, 
budou pouze průběžně nahrazová-
ny současné „průkazky MHD“ za 
průkazky nové - čipové. „Tyto nové 
čipové průkazky na rozdíl od stáva-
jících budou mít potřebné informace 
zaznamenány v paměti elektronické-
ho čipu,“ řekl ředitel DPMJ Josef 
Vilím.

  V paměti tohoto čipu bude te-
dy kromě informace o držiteli ta-
ké informace, jaký časový kupón 

Začala výměna „průkazek“ MHD
za elektronické (čipové) 

(například 30denní) má držitel za-
koupen. U současných průkazek si 
tento kupón cestující pořizoval v 
papírovém provedení. 

 Výměna průkazek bude probíhat 
jen u těch cestujících, kterým kon-
čí platnost stávajícího papírového 
kupónu a chtějí si zakoupit časo-
vou jízdenku (papírový kupón) na 
další období.

 „Například cestujícímu vypr-
ší platnost papírového 30denního 
kupónu ke dni 20. 7. 2009. Pokud si 
takový cestující přijde do předprode-
je zakoupit časovou jízdenku např. 
30denní na období od 21. 7. 2009,  
bude mu již vydána nová „čipová“ 
Jihlavská karta, na které  budou 
všechny potřebné informace zazna-
menány elektronicky,“ doplnil infor-
maci Vilím.

 Nová Jihlavská karta bude samo-
zřejmě také vydána tomu cestující-
mu, který si hodlá v následujícím 
časovém období zakoupit časovou 
jízdenku, i když dosud MHD ne-
používal.

 Zvýhodněná cena za vydání Jih-
lavské karty, jejíž platnost bude 
nejméně 4 roky, je 100,- Kč.

 Všechny ostatní funkce, jako je 
například účtování jízdného podle 
počtu projetých zastávkových úse-
ků, elektronická peněženka apod. 

budou aktivní až v závěru roku 
2009 od 1. prosince. Stejně to platí 
i pro nový tarif.

 Cestující s platným časovým 
kupónem v provedení na papíře u 
stávajících průkazek, nebo v elek-
tronické podobě na Jihlavské kartě 
se jako dosud nemusí o odbavení 
ve vozech MHD starat, čipovou 
kartu (nebo stávající průkazku) 
předloží pouze při revizi jízdenek. 
Nově instalované označovače u 
dveří v autobusech a trolejbusech 
zatím slouží pouze k označování 
klasických papírových jízdenek.

  Nákup časových kupónů je mož-
ný  jenom v předprodeji jízdenek. 
Koncem letošního roku bude zahá-
jen provoz 5 multifunkčních termi-
nálů, které umožní samoobslužnou 
formou nákup kupónů či dobití 
elektronické peněženky v hotovos-
ti nebo za použití bankovní karty. 
Terminál umožní také přístup na 
internetové stránky Dopravního 
podniku či města Jihlavy. 

 Terminály budou zřízeny na Ma-
sarykově náměstí u pošty a pod 
Priorem, na ulici Okružní na ko-
nečné zastávce linky C, Havlíčko-
vě ulici u hlavního nádraží ČD a 
v Horním Kosově na konečné za-
stávce linky C.

             -lm-

 Odbor rozvoje města oznamuje 
veřejnosti, že od 1. září 2009 bude 
úplně uzavřen průchod z ulice Bře-
zinova a ul. Na Kopci přes lesopark 
Heulos do centra města.  

 Zároveň bude uzavřen příjezd a 
příchod k ZOO přes letní kino.

Důvodem této úplné uzavírky je 
pokračování stavebních prací tj. ote-
vření  koryta řeky a následné vybu-
dování  nové lávky. 

Z těchto důvodů nebude možný 
jakýkoliv průchod ani průjezd přes 
otevřené koryto řeky a uzavřené sta-
veniště letního kina. 

Znovuotevření lze předpokládat ve 
druhém pololetí 2010. O přesném 
termínu budou obyvatelé včas infor-
mováni.                                               -lm-

Průchod přes
Heulos bude 

uzavřen


