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Přes Jihlavu projede 22. srpna  pe-
loton cyklistů pátého ročníku veřejné 
charitativní cyklojízdy Na kole dětem 
Vysočinou. Jde o akci, která si klade 
za cíl podpořit onkologicky nemocné 
děti, přilákat cyklisty nejen z Vysoči-
ny a ukázat známé i méně známé krásy 
tohoto kraje. 

Jedním z míst, která patří k těm neo-
koukaným, je nepochybně hráz vodní 
nádrže Hubenov, která je široké veřej-
nosti běžně nepřístupná. Pořadatelé 
akce mají od správy nádrže povolený 
průjezd. „Je to poměrně výjimečná příle-
žitost se na hráz dostat. Správci pro naši 
akci udělali výjimku a pro peloton hráz 
otevřou,“ kvituje přístup správy vodní-
ho díla Iveta Trubirohová, koordiná-
torka projektu Na kole dětem

Projekt navazuje na předešlé jízdy, 
které pravidelně probíhají od roku 
2011. K akci se může kdokoliv připo-
jit. Patronem projektu a vedoucím pe-
lotonu je dobře známý jezdec a závod-
ník na kostitřasu Josef Zimovčák. Jízda 
má záštitu primátora města Jihlavy Ru-
dolfa Chloupka, město akci podporu-
je mimo jiné asistencí městské policie 

pro bezpečný pohyb účastníků a zajiš-
těním drobného občerstvení pro účas-
níky. Další informace najdete na www.
nakoledetem.cz.

Na kole dětem Vysočinou, 22. 8. 
2015: 

Telč – nám. Zachariáše z Hradce- 
start v 10.00 hod 
Mysliboř - Sedlejov - Panenská Rosič-
ka 
Třešť – náměstí- 11.00 - 11.15 hod. 
Jezdovice - Salavice - Pístov 
Jihlava- k prostorám radnice – 12.15 
- 13.00 hod. 
Rantířov - Rounek  -vodní nádrž Hu-
benov  -Dvorce - Cejle - Dolní Cere-
kev 
Batelov – náměstí - 14.45 - 15.00 
hod. 
Rácov - Řídelov
Řásná - Penzion u Kolářů - 16.00 - 
16.15 hod. 
Vanov 
Telč - nám. Zachariáše z Hradce - cíl 
v 17.00 hod. -tz-

Výjimečná příležitost se projet 
po hrázi nádrže Hubenov

Po loňské premiéře Jihlavského půl-
maratonu, kdy pořadatele příjemně 
překvapilo přes 700 startujících běž-
ců, se uskuteční 2. ročník. Konkrétně v 
neděli 13. září. 

Co konkrétně účastníky 2. Jihlavské-
ho půlmaratonu čeká? Kromě klasic-
kého závodu mužů a žen na 21.0975 
km - dva okruhy centrem města - se na 
Vysočině bude startovat také v katego-
riích dvojic a čtveřic, které mohou být 
i smíšené. 

Každý závodník by tak absolvoval 
buď deseti, nebo pouze pětikilometro-
vý úsek. Navíc se bude soutěžit také v 
rodinném běhu, na trati 1200 metrů. 
Smyslem je to, aby děti vytáhly rodi-
če. Nebo rodiče vytáhli děti. Startovat 
může libovolná kombinace dětí a do-
spělých. Podmínkou je, aby v každém 
týmu bylo minimálně jedno dítě a je-
den dospělý.

Novinkou bude závod na koloběž-
kách. Pořadatelé využijí vytýčenou trať 
k 10 kilometrovému závodu pro tato 
dvoukolá vozítka. 

Jihlavský půlmaraton bude mít opět 
charitativní podtext. Každý rok by měl 
výtěžek ze startovného pomoci někte-
rému ze zdravotně postižených dětí. 
Loni se závod běžel pro Haničku. Té 
jsme mohli z výtěžku zakoupit reha-
bilitační hydromasážní vanu. Letošní 
ročník se poběží pro Nikolku. Výtěžek 
bude věnován na koupi rehabilitační-
ho vybavení – speciálního inhalátoru.

Jaké startovné tak budou muset zá-
vodníci zaplatit? Takřka lidové: účast-
níci půlmaratonského závodu v před-
prodeji zaplatí 300 Kč (včetně trička) 
a na místě 400 Kč. Rodinný závod 
bude za 70 Kč pro dospělé a 20 Kč pro 
dítě. Registrace závodníků je spuštěna 
přímo na webu závodu: jihlavskypul-
maraton.cz.

Důležité údaje
Název akce: Jihlavský maraton pro Ni-
kolku
Termín: 13. září 2014 od 12.00
Start: Masarykovo náměstí, Jihlava
Web: jihlavskypulmaraton.cz -tz-

Druhý Jihlavský půlmaraton 
se poběží 13. září

NIKOLKA  Vondráková se narodila 6. května 2009 s vrozeným onemocněním 
cystická fi bróza. Toto vzácné, geneticky podmíněné a nevyléčitelné onemocnění 
postihuje plíce, slinivku břišní, střeva a imunitu a i přes veškerou léčebnou péči se 
nedaří přesáhnout středního věku.  Foto: archiv MMJ

V druhé polovině srpna vzniknou 
v Havlíčkově ulici dva úseky jízdních 
pruhů vyhrazených hromadné dopra-
vě, tedy tak zvané BUS pruhy. Prv-
ní úsek o délce asi 200 metrů bude 
začínat před ZŠ Havlíčkova a kon-
čit u okružní křižovatky Havlíčkova 
- Okružní, za níž naváže druhý úsek o 
délce asi 150 metrů vedoucí k okružní 
křižovatce Havlíčkova - Pražská. 

Na této ulici se především v odpoled-
ní dopravní špičce tvoří dlouhé kolony 
vozidel, ve kterých uvíznou i vozidla 
hromadné dopravy, zatímco souběž-
né jízdní pruhy jsou zpravidla volné. 
Vyhrazením jednoho jízdního pruhu 
pro trolejbusy a autobusy tedy dojde 
k minimálnímu omezení ostatních vo-
zidel. Dalšími úseky, kde by v budouc-
nu mohly vzniknout vyhrazené jízdní 
pruhy, jsou ulice Hradební (v první 
etapě Brněnský most, ve druhé etapě 
úsek okolo City parku) a ulice Pražská.

Za zřizováním BUS pruhů je snaha 
radnice preferovat hromadnou dopra-
vu před dopravou individuální. Pod 
pojmem preference MHD se skrývá 
soubor opatření pro rychlejší a plynu-
lejší pohyb vozidel MHD. Cílem je za-
jistit plynulý průjezd vozidel hromad-
né dopravy přes křižovatky a dopravně 
zatížené mezikřižovatkové úseky. 

Pro trolejbusy a autobusy jsou na 
pozemních komunikacích ve městech 
zřizovány vyhrazené jízdní pruhy, tzv. 
BUS pruhy, které jsou vyznačeny svis-
lými dopravními značkami IP 20a a IP 
20b. (viz. obrázek). 

Rozlišují se dva hlavní druhy prefe-
renčních opatření, a sice preference na 
křižovatkách vybavených světelným 
signalizačním zařízením (SSZ) a pro-
storová preference. V loňském roce 
Jihlava uskutečnila preferenci vozidel 
MHD na křižovatkách vybavených 
SSZ, což přispělo ke zvýšení plynulosti 
provozu MHD. V žádném srovnatelně 
velikém městě v České republice není 
preference MHD na křižovatkách vy-

bavených SSZ na tak vysoké úrovni, 
jako v Jihlavě.

Hlavní efekty preference MHD:
- zrychlení MHD ve městě a s tím 

související růst komfortu,
- pozitivní vliv na dělbu práce mezi 

MHD a IAD, přesun uživatelů od IAD 
k MHD,

- snižování negativních účinků do-
pravy na životní prostřední,

- ekonomické úspory, snížení počtu 
zastavování – menší spotřeba paliva, 
resp. el. energie.

Vzhledem k tomu, že se s tímto dru-
hem dopravného opatření jihlavští ři-
diči mohli setkat zatím pouze v jiných 
českých městech, připomínáme, že dle 
§ 14 zákona č. 361/2000 Sb. O provo-
zu na pozemních komunikacích platí:

(2) Přejíždí-li řidič vozidla, pro které 
je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného 
jízdního pruhu do přilehlého jízdního 
pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto 
pruhu mu to musí umožnit snížením 
rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením 
vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném 
jízdním pruhu je povinen dávat zna-
mení o změně směru jízdy a nesmí 
ohrozit řidiče ostatních vozidel.

(3) Jede-li vozidlo, pro které je vy-
hrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném 
jízdním pruhu nebo tramvaj jinou 
rychlostí než ostatní vozidla jedoucí 
stejným směrem, nejde o vzájemné 
předjíždění.

A dle § 21 zákona:
(5) Řidič odbočující vlevo musí dát 

přednost v jízdě protijedoucím moto-
rovým i nemotorovým vozidlům, jezd-
cům na zvířeti, protijdoucím organizo-
vaným útvarům chodců a průvodcům 
hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím je-
doucím v obou směrech a vozidlům je-
doucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, 
pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

(6) Řidič odbočující vpravo musí dát 
přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve 
vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je 
tento jízdní pruh vyhrazen. Tam, kde 
je povolena jízda podél tramvaje vlevo, 
musí dát přednost v jízdě i tramvaji.

V návaznosti na realizovaná prefe-
renční opatření, která přispívají k eli-
minaci zpoždění a zkrácení jízdních 
dob, by mělo dojít k úpravě jízdních 
řádů MHD, k čemuž by mělo dojít 
současně s vyhodnocením výsledků 
přepravních průzkumů MHD, které 
proběhly v květnu tohoto roku. 

  Magistrát města Jihlavy,
  odbor dopravy

Od srpna budou i v Jihlavě 
BUS pruhy


