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V polovině června začala rekonstrukce mostu 
přes železnici v Pávovské ulici. Nezbytný a ra-
zantní zásah do konstrukce mostu si vyžádalo 
dopravní omezení pro všechny účastníky pro-
vozu včetně chodců. 

Veškerá doprava včetně MHD je svedena na ob-
jízdné trasy po dálničním přivaděči (I/38). 

„Oprava vyžaduje tak velký zásah, že není možné 
zanechat ani průchod pro pěší. Bude to pro řadu lidí 
nepříjemné, ale ve výsledku se dopravní situace v Pá-
vovské ulici zlepší,“ žádá jihlavskou veřejnost o tr-
pělivost a shovívavost náměstek primátora pro 
oblast dopravy Josef Kodet. 

Úřad měl záměr po dobu rekonstrukce vybudo-

vat přes dráhu aspoň lávku pro pěší. 
„Bohužel se ukázalo, že by to byla velká investi-

ce, možná větší než samotná rekonstrukce. Největ-
ší komplikací jsou dráty vysokého napětí a jejich 
ochranná pásma,“ vysvětlil vedoucí odboru dopra-
vy Ján Tinka.

Firma most rozebere až na oblouky a znovu vy-
buduje. „Měření statiky mostu ukázalo velmi špatné 
výsledky. 

Okamžitě byl zakázaný průjezd kamio nů. To bo-
hužel přineslo neblahé následky do Pávovské ulice, 
kam začaly najíždět kamiony z druhé strany, čímž 
se už tak nešťastná dopravní situace ještě zhoršila. Po 
rekonstrukci se situace výrazně zlepší. Věříme, že už 

natrvalo,“ popsal vývoj situace Ján Tinka. 
Rekonstrukce mostu vyjde na 7,5 milionu 

korun, bude trvat maximálně do poloviny října. 
„Budeme tlačit na fi rmu, aby práce provedla co nej-
rychleji,“ ujistil vedoucí odboru.

Velkým přispěním k zlepšení dopravní situace 
v Pávovské ulici bude dvanáctimilionová inves-
tice fi rmy Kronospan, která má hotový projekt 
na úpravu zastavování kamionů před vjezdem do 
areálu. 

Pro kamiony bude více místa a nebudou blo-
kovat ulici. „Pokud se neobjeví nějaká komplika-
ce, do konce roku bude nový systém fungovat,“ vy-
slovil se ředitel společnosti Jan Rudolf. 

Oprava mostu v Pávovské ulici 
komplikuje dopravu v krajském městě

Uzavírka mostu v Pávovské ulici 
má dopad do linek MHD. 

„Všechna možná řešení mají svá 
úskalí, hledali jsme to nejméně bolesti-
vé. Cestující stráví více času cestou, ale 
nemělo by to být víc než pět až deset 
minut. Snažili jsme se úpravy dělat 
tak, aby v konečném důsledku měly 
dopad na co nejmenší skupinu cestu-
jících,“ komentoval změny tras linek 
MHD ředitel Dopravního podniku 
města Jihlavy Josef Vilím. 

Stěžejním bodem je vytvoření nové 
přestupní zastávky Kruhový objezd 
– přestup na kruhovém objezdu 
u průmyslové zóny (křižovatka ul. 
Pávovská, sjezdu na přivaděč I/38 
a nové silnice do Heroltic), kde musí 
cestující přesedat na linku X. 

První dny po uzavření mostu a zří-
zení přestupu na kruhovém objezdu 
přinesly nemalé komplikace, cestují-
cí MHD poukazovali především na 
nebezpečné přecházení komunikace. 
Původní záměr radnice zde vyznačit 
přechod pro chodce se nejprve nese-

tkal s pochopením dopravní policie, 
ale následný provoz ukázal, že je to 
nezbytné a přechod pro chodce byl 
vyznačen. 

Autobusová linka č. 12 
Ve směru od Velkého Berano-

va zůstala trasa vedení linky včetně 
jízdních řádů až do zastávky Ul. 5. 
května beze změny. Ze zastávky Ul. 
5. května linka dál pokračuje po při-
vaděči (I/38) a najede na kruhový 
objezd, kde jsou zřízeny nové zastáv-
ky Kruhový objezd - přestup. Cestu-
jící, kteří jedou do Nového Pávova 
nebo směrem ke Kronospanu, musí 
na této zastávce vystoupit a dále pře-
stoupit na linku X, která celodenně 
navazuje na spoje linky 12 a 36.

Ze zastávky Kruhový objezd - pře-
stup se linka 12 vrací znovu na při-
vaděč (I/38) směrem do Antoníno-
va Dolu na zastávky U Červeného 
Kříže, Červený Kříž a na konečnou 
Antonínův Důl.

Také v opačném směru z Anto-

Kronospan do konce roku upraví nájezd kamionů do areálu fi rmy, dopravě se ulehčí

Změny v městské hromadné dopravě – přestupuje se na kruháči

CHODCI MOHOU. Oprava mostu v Pražské ulici si vyžádala jeho uzavírku pro 
většinu dopravy. Chodci mohou přes most procházet, projíždět mohou také vozidla 
hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa vede po 
ulicích Fritzova, Jiráskova, Na Dolech a Romana Havelky. Uzavírka potrvá do 22. 
listopadu 2014. Investorem je Kraj Vysočina.  Foto: archi mmj

Objížďka trápí řidiče

nínova Dolu do Velkého Beranova 
jede linka po uvedené trase, časy od-
jezdů z Antonínova Dolu zůstávají 
stejné jako v platnosti dle současné-
ho jízdního řádu.

Autobusová linka č. 36 
Ve směru z Horního Kosova do 

Bosch Diesel jede po své stávají-
cí trase až do zastávky Ul. 5. května 
a odtud obdobně jako linka 12 na 
zastávku Kruhový objezd, přestup 
a dále na konečnou zastávku Bosch 
Diesel. Cestující ve směru k zastávce 
Kronospan musí přestoupit obdobně 
jako cestující z linky 12 na zastávce 
Kruhový objezd, přestup na autobu-
sovou linku X, která bude mít koneč-
nou na zastávce U Rybníka. Jízdní řád 
linky X bude navazovat stejně jako 
u linky 12 na přestupy z linky 36.

Autobusová linka č. X 
Nově zavedená linka bude jez-

dit po trase Nový Pávov – zastávka 
U Rybníka (na ulici Pávovská). Její 
trasa vede přes zastávku Kruhový 
objezd - přestup. Jízdní řád této linky 
je přizpůsoben jízdnímu řádu linky 
12 a 36 tak, aby byl umožněn pře-
stup cestujících na tyto linky v obou 
směrech bez zbytečného čekání.

Jízdní řády výše uvedených linek 
jsou již od 2. června 2014 k dispozici 
na www.dpmj.cz, v předprodeji jíz-
denek MHD na Masarykově náměs-
tí budou k dispozici od 10. června.

Jízdné
Jízdné na výše uvedených linkách 

je nutné hradit dle současného plat-
ného Tarifu MHD v Jihlavě. Cestu-
jící, kteří jedou na papírové jízden-
ky, musí po přestupu označit další 
jízdenku v ceně dle počtu zastávko-
vých úseků. 

Cestující, který použije přestup-
ní jízdenku v ceně 20,- Kč, nemu-
sí tuto po přestupu znovu značit, 
tato jízdenka platí jednu hodinu od 
označení při nástupu do prvního 
vozidla. 

Cestující, který cestuje formou ná-
kupu jízdenky z Jihlavské karty, musí 
označit výstup z prvního vozidla 
a pokud označí nástup po přestoupení 
na navazující linku do půl hodiny, jede 
další zastávkové úseky se slevou 70 %. 

Žádná manipulace v souvislosti 
s přestupem na navazující linku není 
nutná u cestujících, kteří mají na Jih-
lavské kartě zakoupen časový kupon, 
např. 30denní, 90denní apod.

„Našim cestujícím se za způsobe-
né komplikace omlouváme. Při řešení 
současných úplných uzavírek dalších 
mostů jsme hledali takové řešení ná-
hradní dopravy, které bude mít mini-
mální vliv na většinu cestujících auto-
busových linek 12 a 36,“ řekl ředitel 
dopravního podniku Josef Vilím.

Upravené jízdní řády jsou k dispo-
zici na webu Dopravního podniku 
města Jihlavy www.dpmj.cz. -tz-


