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Od poloviny listopadu začaly 
Služby města Jihlavy (SMJ) roz-
věšovat vánoční ozdoby v ulicích 
města. 

„Nejprve se provedla kontrola a 
drobné opravy vánoční výzdoby, kte-
rá je přes rok umístěna ve skladu 
SMJ. Poté se udělala revize elektro-
instalace a připravil se elektrický roz-
vaděč. Dále se provedla výměna vad-
ných žárovek na světelných řetězech. 
Nyní se už pohybují naši pracovníci s 
plošinou v ulicích centra města. Roz-
místí postupně po sloupech 24 kusů 
modrobílých vánočních ozdob, kte-
ré mají tvar stromečku,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek 

Světelné převěsy budou zdobit 
ulice Matky Boží, Palackého, Bene-
šova a Křížová. Ozdobí se také svě-
telným řetězem, živý strom bude 
naproti City Parku. Letos se staro-
nově vánočně ozdobí i lípy na hor-
ní části Masarykova náměstí. 

Na závěr se na Masarykovo ná-
městí v Jihlavě umístí vánoční 
strom. Na letošní vánoční strom se 
opět pověsí 27 kusů modrých svě-
telných řetězů v celkové délce 540 
metrů. Další ozdobou vánočního 
stromu budou svítící i nesvítící vá-
noční ozdoby v počtu 72 kusů. 

Vánoční výzdoba města za půl milionu

PRA COVNÍCI SMJ ozdobili lípy na 
horní části náměstí.
 Foto: Lubomír Maštera

Na lípy u Mariánského (morové-
ho) sloupu na Masarykově náměstí 
v Jihlavě se vrací vánoční osvětlení. 
Celkem budou do korun osmi stro-
mů zavěšeny asi dva kilometry LED 
světelných řetězů. Jejich instalaci si 
vyžádala jihlavská veřejnost. „Rad-
nice zaznamenala řadu požadavků, 
odstraněné světelné řetězy na lípách 
lidem chyběly, doplňovaly vánoční 
atmosféru náměstí,“ uvedl náměstek 
primátora Rudolf Chloupek.

Odstranění původních dosluhují-
cích světelných řetězů před několi-
ka lety si vyžádal jejich špatný tech-
nický stav a také nedobrý zdravotní 
stav lip. Po různých zásazích do ko-
run i kořenů se stav stromů zlep-
šil natolik, že za dodržení určitých 
podmínek mohou nové světelné 
řetězy opět nést. Náklady na nákup 
a umístnění řetězů jsou asi 370 ti-
síc korun. Poprvé se řetězy rozsvítí 
v neděli v 16.45 spolu s vánočním 
stromem.  -lm-     

Osvětlené lípy

K  31. 10. 2012  si zakoupilo Jih-
lavskou kartu, která je opatřena 
fotografi í a jménem držitele, více 
jak  33 tisíc cestujících. 

Dalších 600 kusů Jihlavských karet 
bylo vydáno tzv. „přenosných“, jiný-
mi slovy jsou to karty, které může 
užívat k jízdám v MHD více osob. 
Z takové karty je možné zaplatit 
jednotlivé jízdné (nebo časové jízd-
né) a není nutné takovou kartu spo-
jovat s určitou osobou. 

Taková karta může být výhodná 
pro fi rmy a jiné instituce, pokud její 
různí zaměstnanci jezdí MHD. Kar-
ta může být také výhodná pro rodi-
ny, neboť ji mohou využívat všichni 
členové rodiny.

Ve struktuře přepravených osob 
dle způsobu odbavení jsou nejvý-
znamnější skupinou cestující s před-
placeným časovým jízdným. 

 47 % držitelů kupónů jezdí jako 
dříve, pouze si pořídili Jihlavskou 
kartu, jednotlivé jízdy neoznačují a 
kartu předkládají pouze v případě 
přepravní kontroly. 

 26 % cestujících využívá mož-
nosti získávání bonusových bodů a 
jejich přeměnu ve slevu při nákupu 
nového kupónu. 

 12 % cestujících zůstává věrno 
tradičním papírovým jízdenkám. 

 14 % cestujících využívá výhod 
elektronického jízdného – zejména 
nižší cenu za stejný počet ujetých 
zastávkových úseků a možnost pře-

Odbavovací systém MHD v číslech
stupu za slevu ve výši 70 % v době 
do 30 minut od předchozího výstu-
pu. Nezanedbatelné je také pohodlí 
při zajišťování jízdenek – v případě 
fi nančních prostředků na elektro-
nické peněžence jsou jízdenky vždy 
k dispozici. 

 Zbývající 1 % cestujících si po-
řizuje jízdenku nejdražším způso-
bem až u řidiče s přirážkou 5 Kč. 

Od zahájení provozu je patrný tr-
valý trend ke zvyšování podílu elek-
tronické peněženky a označovaných 
kupónů při poklesu podílu papíro-
vých jízdenek.

Ze statistik o uskutečněných jíz-
dách na elektronickou peněženku 
je zřejmé, že 46 % cestujících jezdí 
do 4 zastávek, a tedy o 4 Kč levněji 
za jednu jízdu než v předchozím ta-
rifu, 32 % 5 – 8 zastávkových úseků 
a pouze 22 % cestujících více než 9 

zastávkových úseků. 
Po 1 roce provozu měli cestující 

na kartách nabito 1,3 miliónů Kč, 
k poslednímu říjnu 2012 dosáhla 
hodnota určená pro nákup elek-
tronických jízdenek již více než 1,8 
miliónu Kč.

Za rok 2011 bylo v MHD přepra-
veno 13,7 mil. osob. V roce 2011 
si cestující v novém odbavovacím 
systému pořídili časové kupóny za 
28.931 tisíc Kč a nabili elektronic-
kou peněženku v částce 10.086 tisíc 
Kč, z toho v 5 automatech kupó-
ny za 2.541 tisíc Kč a ELP ve výši 
3.443 tisíc Kč. Jednoznačný růst 
dosahovaných tržeb v těchto samo-
obslužných zónách svědčí o faktu, 
že cestující veřejnost k nim získala 
důvěru a postupně se zvyšoval po-
čet cestujících, kteří se naučili je 
ovládat.  -lm-

Součástí předvánoční pohody 
bude také vánoční jarmark v režii 
SMJ, který bude ve stylu dřevěné 
vesničky. Vánoční jarmark začne 6. 
12. 2012 a potrvá do 23. 12. 2012. 
Otevřeno bude zhruba na 40 dře-
věných stánků a prodejní doba bu-
de od 8.00 do 18.00 hodin. 

Celková cena letošních vánočních 
akcí, výzdoby a zakoupení nového 
osvětlení na lípy se bude pohybo-
vat zhruba kolem 500 000,- Kč.  

 -lm-


