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Město Jihlava má k 31. 1. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.173 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci lednu 2013
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První vůz městské hromadné 
dopravy v Jihlavě se po téměř 65 
letech vrátil do svého města. Více 
než stoletý vůz je uložen v bezpe-
čí střeženého městského objektu, 
kde bude čekat na renovaci. 

Od podzimu roku 2012 tramvaj 
stála v depu v Krnově. „Na přelomu 
roku probíhalo výběrové řízení na re-
novaci, ale nikdo se do něj nepřihlásil. 
Než se rozhodneme pro další kroky, 
chceme mít vůz v Jihlavě. Trvá náš 
záměr uvést první vozidlo MHD v 
Jihlavě do co nejlepšího stavu,“ uvedl 
k převozu „tramvajky“ z Krnova do 
Jihlavy primátor Jaroslav Vymazal. 

Příběh stroje vyrobeného ve Štýr-
ském Hradci začal 26. srpna 1909, 
kdy vyjel po dráze vedoucí z jihlav-
ského Masarykova náměstí na hlav-
ní vlakové nádraží. Od roku 1948 asi 

do roku 1956 tramvaj jezdila v Opa-
vě, až do podzimu 2012 stála, už bez 
podvozku, na soukromé zahradě ve 
Slavkově u Opavy, kde sloužila jako 
seník. 

 „Ač je ve špatném technickém stavu, 
jednoznačnou zásluhu na tom, že do-
dnes existuje, má její předchozí majitel. 
Na střeše tramvaje udržoval krytinu, 
skříň byla v suchu. Zabránil například 
i tomu, aby překupníci z vozu vybrali 
dobové smaltované tabulky s pokyny 
pro cestující a řidiče,“ ocenil tajemník 
Magistrátu města Jihlavy Lubomír 
Dohnal. Předchozí majitel aktivitu 
města Jihlavy v záchraně tramvaje 
oceňoval. „Pozvali jsme ho na pří-
padné slavnostní odhalení opraveného 
vozu. K našemu velkému zklamání se 
tohoto okamžiku pán nedočká, několik 
týdnů po prodeji tramvaje zemřel,“ po-

znamenal smutnou epizodu příběhu 
jihlavské tramvaje tajemník Lubomír 
Dohnal.

Myšlenka navrátit a opravit první 
vozidlo jihlavské MHD trvá nejmé-
ně od devadesátých let, zájem o vůz 
měly i mimojihlavské spolky histo-
rických vozidel. Impulsem pro akti-
vity vedoucí k návratu tramvaje čís-
lo 1 do Jihlavy byla loni dokončená 
renovace secesního mostu U Jánů, 
který byl v roce 1908 vystavěn prá-
vě kvůli dráze pro tramvaje. Most 
tehdy nebývale moderní konstrukce 
nahradil původní, nepříliš starý, ale 
nevyhovující dřevěný most s nízkou 
nosností. Na renovovaném mostu je 
několik desítek metrů kolejnic umís-
těných právě na upomínku dráhy, 
která vedla z Masarykova náměstí na 
hlavní vlakové nádraží. -lm,rt-

První tramvaj se po letech vrací domů

DOBOVÝ pohled ukazuje na jednu z prvních jihlavských tramvají při zátěžové zkoušce mostu U Jánů, nedávný pohled ukazuje současný stav.. Foto: archiv MMJ

V Jihlavě probíhá dosud největší 
investice města do zoologické za-
hrady - projekt „ZOO pěti konti-
nentů“ dostává konkrétní podobu. 

„Na dosud nevyužité ploše, kde ješ-
tě donedávna rostla tráva a několik 
starých ovocných stromů, jsou před 
dokončením stavby a výběhy Afr iky a 
Asie. Žít zde budou žirafy a kopytní-
ci, dikobrazi, klokani, afr ičtí primáti či 
exotičtí ptáci,“ popsal zástupce inves-
tora, primátor města Jihlavy Jaroslav 
Vymazal. 

Nejblíže dokončení je australský 
pavilon a pavilon žiraf, na dohled 
jsou ale i další „kontinenty“. 

Výběh pro žirafy (Afrika) budou 
mít návštěvníci na očích hned u 
vchodu do areálu. Navazuje expozi-
ce Austrálie. Ve třetí části projektu se 
nové expozice dočkají afričtí primáti 
(mangabejové, kočkodani, guerézy) 
a přibude pavilon s babirusami, gib-
ony, jeřáby a případně i orangutany.

V závěrečné etapě bude stávající 
exotárium přestavěno na novou ex-
pozici plazů, což bude největší a nej-
nákladnější pavilon. Vnitřní uspořá-
dání bude v návštěvnících vyvolávat 
dojem pralesa, plášť budovy z mo-
sazných plátů bude evokovat kůži 
plazů. „Tato stavba a také výběh pro 
hyeny budou v ideálním případě ote-

Jihlava staví nové kontinenty

vřeny pro veřejnost v roce 2015. Tím 
bude historicky největší investice do 
zoologické zahrady u konce,“ uvedl k 
projektu primátor Jaroslav Vymazal. 
Celková investice přesahuje hranici 
130 milionů korun, více než 90 mi-
lionů korun bude uhrazeno z dotace 
ROP Jihovýchod. 

Projekt výstavby šesti nových pavi-
lonů v Zoologické zahradě Jihlava s 
názvem ZOO pěti kontinentů byl za-
hájen v listopadu 2011. V rámci pro-
jektu bude na nevyužitých pozem-
cích za novým vstupem do zahrady 
vybudován pavilon a výběh pro ži-
rafy, expozice afrických primátů, ex-
pozice hyen a expozice Austrálie. V 
centrální části zahrady bude umístěn 
nový asijský pavilon a rozsáhlá expo-
zice plazů. 

Koncem roku 2012 byla dokon-

 celkové způsobilé výdaje 
projektu: 111 125 068,- Kč
 celkové výdaje projektu: 
135 347 009,- Kč
 celková výše dotace Regionální 
rady: 94 456 308,- Kč
 zahájení stavby: 7. 11. 2011
 ukončení stavby: 31. 12. 2014

ZOO pěti kontinentů čena expozice Austrálie, která bude 
návštěvníkům zpřístupněna během 
jarních měsíců roku 2013 a která je 
stylizovaná jako typické obydlí far-
máře. V této části zahrady najdou 
kromě klokanů zázemí kasuáři, led-
ňáci, černé labutě, ovce, papoušci a 
obyvatelé vnitřních expozic a nok-
turnárií jako jsou vakoveverky, kus-
kusi, myši bobří, australský hmyz a 
hadi. 

V březnu 2013 bude dokončen ob-
jekt pro žirafy a menší africké kopyt-
níky. 

Do poloviny roku 2013 bude vy-
budován výběh a ubikace pro hyeny 
a expozice afrických primátů, kam 
budou přemístěni kočkodani, man-
gabejové a případně přibudou gue-
rézy. V roce 2013 nahradí současný 
výběh klokanů expozice Asie určená 
především pro gibony, babirusy a je-
řáby. Ještě v tomto roce se zahájí prá-
ce na vybudování nejrozsáhlejšího a 
fi nančně nejnáročnějšího pavilonu 
plazů na místě současného objektu 
Exotária. Prostředí expozice bude 
vyvolávat dojem deštného pralesa 
s mohutnými kmeny stromů a vo-
dopády. Plášť budovy bude tvořen z 
kovových plátů připomínajících kůži 
plazů. 

Stavba bude dokončena do konce 
roku 2014. -lm,rt-


