
Měla to být několikadenní docela 
rutinní práce, kterou z velké části 
zastanou speciální stavební stroje. 
Asi šedesát metrů dlouhý tunel 
pod frekventovanou Okružní ulicí 
v Jihlavě pro uložení nové kanali-
zace ale nyní vzniká jen s pomocí 
sbíječek v rukou horníků.

Stavaři totiž pod silnicí narazili na 
tvrdou skálu, kterou technologie pro 
tzv. protlaky neudolá. Průchod pro 
kanalizační potrubí se hloubí v dolní 
části ulice Okružní poblíž řeky mezi 
halou SK a autosalonem na protější 
straně ulice. 

„Při projektování se samozřejmě dě-
laly sondy z obou stran komunikace, 
ale ani jeden vrt tak tvrdé podloží ne-
odhalil, skála je skutečně až pod vozov-
kou. Prvních asi šest metrů probíhalo 
standardní metodou v měkké zemině, 
pak ale zařízení narazilo na skálu. 
Doufali jsme, že to bude jen krátký 
úsek, skalní masiv je ale pod celou šíř-
kou vozovky,“ popsal technický do-
zor stavby Lukáš Jaroš z fi rmy ND-
Con, s.r.o.

Každý den tak do hloubky asi pěti 
metrů sestupuje dvojice horníků, 
kteří sbíječkami po kouscích udolá-
vají skálu a nalámanou skálu vyváží 
na povrch. Za celou dobu v podzem-
ním prostoru si nenarovnají záda, 
profi l ražby je 120 centimetrů, ani 
si nesednou, ve výkopu stojí voda, 
která už sahá nad kotníky. V něko-
lik desítek metrů dlouhém tunelu 
v ocelové rouře silně rezonuje zvuk 
sbíječek.

Původně předpokládaný postup 
byl asi šest metrů denně, za těchto 
podmínek je to ale maximálně 
50 centimetrů denně.

„Postup je asi dvanáctkrát pomalejší. 
Harmonogram stavby jako celku to ale 
nenaruší. Do konce února bychom měli 
být na druhé straně,“ říká Lukáš Jaroš. 
Délka tunelu pod vozovkou bude 
60 metrů, horníci byli v polovině 
února asi sedm metrů před koncem.

Budování kanalizačního sběrače 
v Okružní ulici je součást velkého 
projektu s názvem Snížení znečištění 
ve vodních tocích ze stokové sítě 
města Jihlavy. Celkem jde o devět sa-
mostatných staveb, dílo obsahuje jak 
rekonstrukci stávajících, tak vybudo-
vání nových stok.

Celkem bude vybudováno 4,1 km 
kanalizačních stok, vznikne dešťová 
zdrž, čerpací stanice a vírový sepa-
rátor. Akce bude mít zásadní dopad 
na kvalitu vypouštěných vod, uvol-
nění zablokovaného stavebního roz-
voje a doplnění chybějící kanalizace. 
S rozpočtem 138 milionů korun jde 
o jednu z největších investic města 
v posledních letech, je spolufi nanco-
vána Státním fondem životního pro-
středí z Operačního program životní 
prostředí asi 92 miliony korun.

K začátku února se intenzivně 
pracovalo na šesti z devíti částí pro-
jektu. Na zbývajících částech probí-
hají technické přípravy. Je uloženo 
více než 700 metrů kanalizačního 
potrubí o dimenzích 40 až 140 cm 
včetně osazení šachet. Souběžně 

s pokládkou kanalizačního potrubí 
se uskutečňují přeložky ostatních 
sítí, průzkumné vrty a protlaky. 

Stavba se musela potýkat i s ne-
přízní počasí, když byla v průběhu 
ledna postižena menší povodní. Po-
vodeň způsobila několik škod na 
provizorních přemostění řeky a za-

plavila některé rozdělané stavební 
objekty.

Škody nebyly příliš rozsáhlé a po 
několika dnech likvidace následků se 
stavební provoz rozběhl do běžného 
tempa.  -tz-
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Město Jihlava má k 31. 1. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.547 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci leden 2015
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V únoru začala kompletní revita-
lizace Srázné ulice v Jihlavě. Pro-
jekt řeší prostor od Úvozu ulicí 
Sráznou nahoru až po náměstí 
Svobody. 

Jihlava tak skoncuje s dalším „tan-
kodromem“ - loni se radnici poda-
řilo zahájit kompletní rekonstrukci 
Brněnské ulice, která byla svým silně 
zvlněným povrchem nechvalně pro-
slulá, Srázná na tom není o mnoho 
lépe.

Základem je rekonstrukce vodo-
vodu a kanalizace, což následně 
umožní položit nové povrchy silnic 
a chodníků, při jedné akci se do ulic 
umístí nové veřejné osvětlení a mo-
biliář, dojde také na úpravy zeleně. 
Nepřehledné místo v dolní části, kde 
se k ulici Srázné sbíhají ulice Úvoz, 
Gorkého, Na Stoupách a výjezd od 
soukromého objektu, vyřeší malá 
kruhová křižovatka. Vzniknou nová 

místa k parkování, zkvalitní se povr-
chy vozovek a chodníků, zásadně se 
zvýší bezpečnost a přehlednost do-
pravy, úpravy prospějí zeleni. 

Současné dlážděné povrchy ko-
munikací, navíc v tomto stavu, jsou 
velmi hlučné. Dlažbu nahradí as-
falt, hlučnost se významně sníží. V 
neposlední řadě plánované úpravy 
prospějí tomuto prostoru i co do 
vzhledu.

V této lokalitě se v současnosti do-
končuje soukromý projekt, který 
modernizuje a oživuje prázdné prů-
myslové objekty. S úpravou Srázné 
ulice se tak v krátkém čase tato část 
města výrazně promění k lepšímu. 
Město rovněž dokončuje úpravy v 
nedalekém údolí Malého Heulosu, 
kde vzniká bezpečnější komunikace 
a osvětlený chodník až k areálu let-
ního kina a nové sportovní a volno-
časové zázemí.

Náklady na revitalizaci Srázné ulice 
vyjdou na cca 36 mil. korun, z výbě-
rového řízení se dodavatelem stala 
fi rma Strabag a.s., městu se na akci 
podařilo získat dotaci z evropských 
fondů, která pokryje 85 % uznatel-
ných výdajů. -tz--

Revitalizace Srázné ulice bude 
postupovat po etapách, podle po-
časí v únoru začnou práce v dolní 
části ulice. Odbor dopravy povolil 
uzavírku komunikace:

I. etapa od 16. 2. do 15. 5.
- od křižovatky ul. Úvoz – Mlýn-
ská po dům Srázná č. 36, 
II. etapa od 16. 5. do 12. 7.
- od domu Srázná č. 36 po dům 
Srázná č. 8, 
III. etapa od 13. 7. do 31. 10.
- od domu Srázná č. 8 po křiž. ul. 
Úlehlova – nám. Svobody.
Objížďkové trasy se nestanoví.  

Rybníku Pod Vsí dosluhuje vý-
pustné zařízení, je nutná úprava 
hráze, zpevnění a úprava umožňující 
pojíždění.

Malý rybník leží na severozápad-
ním okraji obce Heroltice nedaleko 
zemědělského areálu. Rybník je s 
malým povodím, i když jsou nad ním 
tři velmi malé rybníčky. Rybník je za-
bahněn, hráz je poškozena, bezpeč-
nostní přeliv je nefunkční, výměnu 
vyžaduje i výpust a z těchto důvodů 
rybník neplní v povodí řádně svoji 
vodohospodářskou funkci. 

Rybník Pod Vsí nemá funkční 
bezpečnostní přeliv a jeho vybu-
dováním dojde ke zmírnění rizika 
ohrožení lidských životů a majetku 
v přilehlém území. Vodní dílo 
bude připraveno pro převedení po-
vodňové vlny, umožní stálou aku-
mulaci vody v krajině a chov ryb.

Problémy jsou také s hrází. Po 
hlavní hrázi rybníka se neprojíždí, 
při krmení ryb, nebo při výlovu 
se zajíždí pouze na okraj rybníka. 
Hráz je úzká, zarostlá přerostlými 
stromy. Náklady na odbahnění jsou 
2,3 milionu korun bez daně. Práce 
by měly začít v nejbližší době, ter-
mín dokončení je letošní červen.
 -lm-

Heroltický  rybník Pod Vsí  
potřebuje opravu

HEROLTICKÝ rybník Pod Vsí se dočká v období letošního jara opravy.
 Foto: archiv MMJ

Do Jihlavy se vrátili horníci

Jihlava opravuje Sráznou ulici

Aplikace PUPík, která jihlavské 
veřejnosti umožňuje připomínkovat 
území plán, se stala IT projektem 
roku 2014. 

„Statutární město Jihlava působí v 
tématu projednávání územních plánů 
jako vizionář a inovátor. O úspěšný jih-
lavský PUPík se zajímají i další města 
v ČR, která také chtějí projednávat své 
dokumenty transparentně a v souladu 
s moderními trendy,“ komentoval 

úspěšný projekt náměstek primá-
tora pro územní plánování Vratislav 
Výborný. 

IT projekt roku není pro jihlav-
ský PUPík první úspěch. Aplikace 
už získala ocenění Zlatý erb 2012, 
Skutek roku 2012, Th e best 2013 
egovernment KPMG, cenu Minis-
terstva vnitra za Inovaci ve veřejné 
správě 2013 a Angažovanci 2013.
 -tz-

Zapojení veřejnosti oceněno 


