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Bezbariérově upravené zastávky MHD slouží veřejnosti
V září roku 2010 byly dokončeny bezbariérové úpravy a související staveb-

ní práce na 30 vybraných zastávkách MHD v Jihlavě, a to na 4 zastávkách na 
Masarykově náměstí a dalších 26 zastávkách  MHD na nejfrekventovanějších 
trolejbusových linkách A a C. 

Cílem projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 
2 Jihovýchod bylo umožnění pohybu a usnadnění použití MHD osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace, seniorům, rodičům s malými dět-
mi a dalším obdobně znevýhodněným skupinám osob. 

Na vybraných zastávkách MHD byly upraveny jejich rozměry a výše ná-
stupních ploch a byly odstraněny nevhodné tvary zálivů pro zastavení vozi-
dla MHD. Dále byly doplněny kontrastní pásy pro nevidomé a odstraněny 
schody a další překážky omezující pohyb zdravotně postižených osob. Řeše-
né zastávky MHD byly také vybaveny novými lavičkami a označníky a zastáv-
ka Pod Jánským kopečkem byla opatřena novým přístřeškem pro cestující. 

V rámci projektu byly rovněž provedeny stavební úpravy ploch pro zasta-
vení vozidel MHD tak, aby bylo zabráněno vyjíždění kolejí ve vozovce a byla 
zachována odpovídající niveleta bezbariérově upravených zastávek. Celkové 
výdaje projektu činily 21,17 mil. Kč a dotace poskytnutá na realizaci projek-
tu ze strukturálních fondů EU se předpokládá ve výši 19,044 mil. Kč.

Dvouletá rekonstrukce objektu kos-
tela Povýšení sv. Kříže postupně spě-
je ke konci. Převážná část stavebních 
prací je již hotova a v současné době 
probíhají především dokončovací 
práce tak, aby mohla být 1. etapa re-
konstrukce tohoto historického ob-
jektu dokončena dle původního plá-
nu na konci ledna 2011. 

V rámci zmíněné 1. etapy, která je 
předmětem projektu „Obnova kul-
turního dědictví v Jihlavě“, podpo-
rovaného z prostředků Finančního 
mechanismu EHP, bylo provedeno 
celkové odvlhčení objektu prostřed-
nictvím vnějších a vnitřních větracích 
kanálů, rekonstrukce krovu a střechy, 
byly obnoveny vnější a část vnitřních 
omítek a byla upravena a sjednocena 
podoba jižních přístavků kostela. 

Dále byly vybudovány nová kana-
lizační přípojka, vnitřní kanalizace, 
vodovod a elektrorozvody, bylo pro-

vedeno nové zadláždění kolem ob-
jektu kostela a vnější kamenné prvky, 
vstupní portál a vítězný oblouk byly 
zrestaurovány. V interiéru kostela by-
la nejprve odstraněna novodobá zeď 
oddělující presbytář a trojlodí kos-
tela, následně byly provedeny nové 
podlahy objektu z cihelné dlažby, re-
konstruovány okna a dveře a otevře-
na zazděná historická okna v severní 
části trojlodí ve formě nik.

V současnosti jsou dokončovány 
stavební úpravy vstupního zázemí 
kostela a kůru, obnova šnekového 
schodiště vedoucího na půdu a in-
stalace osvětlení, ozvučení a zabez-
pečení objektu. Po kolaudaci objektu 
bude v únoru 2011 kostel přechodně 
zpřístupněn veřejnosti, aby se mohla 
seznámit s podobou objektu po reali-
zaci 1. etapy rekonstrukce. 

Následně bude zahájena 2. etapa 
rekonstrukce objektu, která bude 

Rekonstrukce kostela Povýšení sv. Kříže 
se blíží k dokončení

zahrnovat především obnovu klen-
by v presbytáři, vybudování oltáře, 
nezbytné akustické úpravy a úpravu 
vnitřních omítek v trojlodí. 

Celkové náklady na 1. etapu rekon-

strukce představují cca 27 mil. Kč a 
výše grantu z Finančního mechanis-
mu EHP činí 249 999 eur (tj. 7,125 
mil. Kč dle ofi ciálního kurzu přísluš-
né výzvy).

VÁNOCE V PIVOVARU. Pove-
dený první pokus o novou tradici 
Vánoc v pivovaru. V mrazivém 
počasí, ale v příjemné atmosféře 
byl na pivovarském dvoře k má-
ní punč a svařené víno, pěkný trh 
s tradičními řemesly, odpoledne 
navíc zpívání vánočních písniček 
a koled v podání dětí, studentů i 
dospělých zpěvaček a zpěváků. 
Vstup na akci byl zdarma. „Od-
hadujeme, že tudy prošlo pět až 
šest stovek lidí,“ zhodnotila Eva 
Vařejčková za pořadatele z jih-
lavského pivovaru. Akce se ode-
hrála s podporou města Jihlavy.  
 Foto: Pivovar Jihlava

MLADÝ ekolog se vás ptá: „Já třídím. 
A vy?“ Foto: archiv NJR


