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V polovině letošního října pracovníci 
z odborů jihlavského magistrátu pre-
zentovali způsoby plnění deseti oblastí 
v rámci mezinárodní dohody o udržitel-
ném rozvoji. Projekty hodnotili experti 
z Pracovní skupiny místní Agendy 21 
(PSMA21) při Radě vlády pro udrži-
telný rozvoj, kteří rozhodli, že Jihlava si 
druhé nejvyšší ocenění zaslouží.

„Město Jihlava opravdu ukázalo, že 
má nastaveno směřování k udržitelnému 
rozvoji na velmi vysoké úrovni. Za prezen-
tací byla vidět obrovská práce, a zároveň 
lehkost, s jakou to bylo prezentováno. 
V Jihlavě dobře pracovali s doporučeními 
expertů, a myslím si, že město má skvěle 
našlápnuto, aby postoupilo do vyšší kate-
gorie,“ vyjádřila se Marie Petrová, vrchní 
ministerský rada Ministerstva životního 

prostředí a předsedkyně PSMA21.
Mezi deset oblastí udržitelného roz-

voje patří například udržitelná výroba 
a spotřeba, doprava, životní prostředí 
nebo globální odpovědnost. Každé téma 
má na jihlavské radnici svého garanta, 
který spolupracuje jak se zaměstnanci 
úřadu, tak s dotčenými organizacemi ve 
městě.

„O nejvyšší úroveň v hodnocení měst 
z hlediska udržitelného rozvoje, kategorii 
A, bude možno požádat v roce 2020, na 
základě zpracování reauditu v 10 téma-
tech udržitelného rozvoje,“ dodala Soňa 
Krátká, koordinátorka Projektu Zdravé 
město a MA21.

Průběh obhajoby Kategorie B můžete 
zhlédnout na stránkách Zdravého města 
Jihlava na webu města. -tz-

Jihlava obhájila Kategorii B 
v rámci udržitelného rozvoje

MĚSTU zůstává druhé nejvyšší ocenění v mezinárodním programu místní Agenda 21.
 Foto: archiv MMJ

Brněnský most byl otevřen po sedmi měsících 
rozsáhlé rekonstrukce 1. listopadu. 

Všechna dočasná dopravní opatření se však 
nevrátí do původní podoby; některá se natolik 
osvědčila, že se město rozhodlo je zachovat. Inves-
torem akce za 58 milionů korun je Kraj Vysočina; 
Jihlava se však finančně podílela na přípravě do-
pravních opatření, která město stála více než šest 
milionů korun.

„Řidiči v Jihlavě se na přechodnou dobu dokázali 
porovnat s objízdnými trasami, a Jihlava měla mož-
nost otestovat některé dopravní změny, které se v pra-
xi osvědčily a přispějí i nadále ke zvýšení bezpečnosti 
jiných silnic ve městě. Praktický a aktivní přístup 
vedení města k řešení dopravní situace ve městě 
během rekonstrukce mostu přispěl k minimalizaci 
komplikací, které mnozí předpovídali, a ke kterým 
nikdy nedošlo,“ komentoval situaci hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.

Městská hromadná doprava
Na svoji původní trasu se vrátily trolejbusové 

linky B, C a autobusové linky 10, 12 a 32. Noční 
linka N se také vrátila na trasu vedoucí přes Br-
něnský most, je však převedena z ulic 17. listopa-
du a Vrchlického na ulice Seifertova, Ke Skalce a 
Žižkova.

„Vzhledem k tomu, že si řada cestujících oblíbila 

rychlé spojení sídliště Březinky – autobusové ná-
draží – nemocnice, uvažuje odbor dopravy společně 
s Dopravním podnikem o budoucí úpravě linek v 
tomto duchu, s čímž souvisí také trvalé napojení na 
smyčku U Gábinky na Brněnské ulici,“ sdělil končící 
náměstek primátora pro oblast dopravy Vratislav 
Výborný.

Zachována zůstává také smyčka na dolním Ma-
sarykově náměstí, kde se i nadále otáčí trolejbuso-
vá linka E. Tato smyčka bude také k dispozici při 
řešení mimořádných situací MHD.

Zachovaná dopravní opatření
Mezi opatření, která se během uzavírky Brněn-

ského mostu osvědčila, patří například změna 
přednosti na křižovatce ulic Znojemská a Brtnic-
ká, a systém jednosměrek na ulicích U Slunce, 
Škroupova a Tylova. Dále zůstává na ulici Hra-
dební zachováno nové řazení jízdních pruhů ve 
směru od bývalého Zverimexu k City Parku, a na 
Brněnské ulici u Tesca.

V ulici Dlouhá stezka zůstala zachována ZÓNA 
30, včetně zákazu vjezdu nákladních vozidel do 
oblasti Brtnického předměstí, a také je zde zacho-
ván koridor pro pěší, betonová svodidla a jeden ze 
dvou zpomalovacích pruhů.

Dočasná opatření přetrvala také na Starém Br-
něnském mostě. „Zde zůstalo zachováno vymezení 

koridoru pro pěší,“ doplnil Karel Trojan z odboru 
dopravy jihlavského magistrátu.

Osvědčily se také zastávky na Chlumově ulici, 
které se na čas staly hlavním přestupním uzlem. 
„Zůstal zde zachován přechod pro chodce, včetně od-
dělovacích betonových svodidel u zastávky Chlumo-
va. Současně se zde připravuje malý dopravní termi-
nál,“ prozradil Vratislav Výborný.

Zrušená dopravní opatření
Jedním z opatření, která se neosvědčila, je napří-

klad problematický BUS pruh na Okružní ulici, 
vedoucí od hřbitova ke křižovatce s ulicí Úvoz. 
Tento BUS pruh byl od listopadu zrušen, společně 
s dalším – na Havlíčkově ulici, vedoucím směrem 
od zastávky Chlumova ke křižovatce s ulicí Frit-
zova. Z chodníku zmizela také dočasná dřevěná 
zastávka MHD Dům kultury, na Tolstého ulici.

Nová dopravní opatření
Největší úpravy se dotknou ulice Okružní, kde 

vznikne nový BUS pruh, vedoucí od křižovatky s 
ulicí Březinovou ke křižovatce s ulicí Brněnskou.

„Na Brněnském mostě je nově realizován vyhra-
zený jízdní pruh, s dočasným ukončením v zastávce 
Na Brněnském mostě, přičemž jeho pokračování ke 
křižovatce s ulicí Znojemská se chystá na příští rok,“ 
doplnil Vratislav Výborný. -tz-

Co přineslo otevření Brněnského mostu

Pro případ rychlé pomoci město Jihlava zakoupilo dva defibrilátory s jednodu-
chým ovládáním a hlasovou nápovědou v českém jazyce. Přístroje, každý za nece-
lých 35 tisíc korun, budou k dispozici Jednotce sboru dobrovolných hasičů Jihlava a 
v Turistickém informačním centru, tedy blízko Masarykova náměstí.

„Na obsluhu defibrilátorů bude proškoleno jedenáct úředníků. Členové jednotek po-
žární ochrany již mají školení první pomoci za sebou a vědí, jak se zařízením pracovat. 
Defibrilátory však může použít kdokoliv, i s minimálními znalostmi první pomoci, je-
likož má jednoduché ovládání a hlasovou nápovědu, která vede krok po kroku jasnými 
instrukcemi,“ doplnila Lucie Bratršovská z oddělení krizového řízení odboru tajem-
níka jihlavského magistrátu. -tz-

Jihlava koupila defibrilátory

Oceněni byli dva jednotlivci 
a jeden spolek.

Rada města Jihlavy udělila na 
své schůzi 25. října 2018 ceny 
Rady města Jihlavy následujícím 
osobnostem a organizacím:

Mgr. Janě Valentové
za přínos při práci s dětmi a 

mládeží v oblasti tance, za re-
prezentaci města Jihlavy doma 
i v zahraničí a za charitativní 
činnost u příležitosti životního 
jubilea v roce 2018.

Mgr. Jana Valentová je profesí 
učitelka na Střední průmyslové 
škole v Jihlavě, vedle toho též 
působí jako taneční mistrová na 
společenských kurzech v Domě 
kultury a odborů, a vyučuje eti-
ketu na jihlavských základních 
školách. Od svých 14ti let je tre-
nérkou v tanečním klubu Hot-
ch-Potch, v roce 2011 převzala 
i jeho vedení. Klub se výraznou 
měrou věnuje charitativním 
aktivitám, vystupuje, a podílí se 
na volnočasových aktivitách pro 
domovy seniorů, pro tělesně i 
duševně postižené osoby, soci-
álně znevýhodněné děti a další. 
Tanečníci klubu vystupují i na 
městských a krajských akcích a 
zdařile reprezentují město Jih-
lava na domácích i zahraničních 
soutěžích.

Petru Píšovi
za přípravu a realizaci cyklu 

akcí k oslavám 100 let vzniku re-
publiky v rámci Kraje Vysočina a 
monstrózní důstojné vyvrchole-
ní oslav akcí „Proletí 100letí“ na 
Masarykově náměstí v Jihlavě v 
roce 2018.

Petr Píša je zakladatelem 
dechového orchestru Tutti a 
swingového orchestru Zatrest-
band. Dlouhé roky vedl projekt 

Tančírna Třešť, a je též pořada-
telem festivalu Cihelna Třešť. 
Zpíval mj. v opeře Národního 
divadla v novém nastudování 
Dobře placené procházky a byl 
i spolutvůrcem Divadla na Staré 
plovárně v roce 2017. V roce 
2018 se významným způsobem 
podílel na ideové i praktické 
přípravě cyklu akcí „Proletí 
100letí“, které se konaly v prů-
běhu celého roku jako oslava 
stého výročí vzniku republiky. 
Z cyklu akcí obzvláště vynikla 
oslava na Masarykově náměstí 
dne 15. září 2018. Petr Píša zde 
dokázal vytvořit radostnou, 
veselou, ale současně i velmi 
důstojnou atmosféru, a tisíce 
návštěvníků ocenily nápaditost 
a precizní provedení akce.

Zapsanému spolku Mokřady 
– ochrana a management

za péči o přírodní prostředí v 
Jihlavě, pořádání edukačních 
akcí pro veřejnost a přípravu 
druhé mokřadní učebny v Jihlavě 
v roce 2018.

Spolek se dlouhodobě věnuje 
péči o přírodě blízké lokality v 
majetku města Jihlavy i o jiné 
pozemky. Na těchto plochách 
vytváří podmínky pro existenci 
řady chráněných druhů rostlin 
a živočichů a významně tím 
přispívá ke zlepšení životního 
prostředí a hospodaření s vodou 
ve městě. Významný je i podíl 
spolku na environmentálním 
vzdělávání, a to jak pořádáním 
akcí pro veřejnost, tak i budová-
ním „mokřadních učeben“ přímo 
ve městě. V roce 2018 spolek za-
hájil budování druhé mokřadní 
učebny v prostoru Skalky.

Ceny Rady města Jihlavy bu-
dou laureátům předány před ad-
ventním koncertem 3. prosince 
v 18 h v Gotickém sále jihlavské 
radnice. -tz-

Rada města udělila své ceny


