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NA KONCI června Jihlava hostila 23. setkání hornických měst a obcí. Bezmála 700 hostů z České republiky i zahraničí se zúčastnilo třídenního festivalu, který vrcholil 
sobotním průvodem 70. hornických spolků. Fotogalerii a další informace o letošní největší jihlavské akci naleznete na prostřední dvoustraně.  Foto: Jakub Koumar

V polovině června se po 37 letech 
změnilo vedení Dopravního pod-
niku města Jihlava. Josefa Vilíma 
nahradí jihlavský rodák Radim Rov-
ner.

„Přicházím s vysokou motivací pra-
covat pro DPMJ a rozvoj MHD 
v Jihlavě. Jsem člověk, který je zvyk-
lý pracovat s vizí na více let. O dění 
ve veřejné dopravě v našem regionu se 
poměrně intenzivně zajímám a sleduji 
současný vývoj v oblasti infrastruktu-
ry, grafikonů dopravy, jízdních řádů i 
vozidel,“ uvedl Radim Rovner.

K zásadním změnám v klíčových 
oblastech podle Radima Rovnera 
začalo docházet před 13 lety, kdy se 
zahájil proces obnovy vozového par-
ku DPMJ  s podporou finančních 
prostředků z operačních programů 
Evropské Unie. „Pozitivní vývoj nastal 
také při zavedení Jihlavské karty, prefe-

rence MHD v silničním provozu, inte-
ligentních zastávek, webové aplikace a 
v neposlední řadě i při rozšíření nabíd-
ky spojů do průmyslových zón na okraji 
Jihlavy a nových trolejbusových linek D 
a F,“ doplnil Radim Rovner.

Klíčové je  
vypracovat plán

Podle nového ředitele je nyní klí-
čovým úkolem vypracovat strategii 
podniku v oblasti vozového parku na 
desetileté období. 

„Strategie v oblasti vozového par-
ku DPMJ musí reflektovat současné a 
hlavně i budoucí potřeby města i míst-
ních částí a zahrnout externí vlivy, jako 
je například plánovaný systém integro-
vané dopravy. Důležité je také vybudo-
vání centrálního dopravního terminá-
lu v Jihlavě a udržení trendů v oblasti 
vývoje počtu přepravených cestujících 

v jednotlivých směrech a linkách. Plán 
musí jasně definovat potřebu vozů 
elektrické a motorové trakce, zároveň 
bude sloužit jako podklad pro stano-
vení výhledu potřeby financování vozo-
vého parku a jasně odpoví i na potřeby 
rozvoje a údržby trolejbusové dráhy,“ 
upřesnil Radim Rovner.

Nový ředitel do funkce nastou-
pil 17. června. „Čeká nás s kolekti-
vem zaměstnanců dopravního podni-
ku hodně náročné a odpovědné práce. 
Věřím však, že se nám podaří obstát a 
i nadále zajišťovat spolehlivé a kvalit-
ní fungování MHD v Jihlavě,“ vyjádřil 
Radim Rovner. -tz-

Radim Rovner vystudoval obor 
technologie a řízení dopravy na 
dopravní fakultě Jana Pernera Uni-
verzity Pardubice. V roce 1999, tedy 
ihned po studiu na vysoké škole, 

nastoupil do Kosteleckých uzenin, 
kde se během osmi let vypracoval 
z dispečera dopravy na pozici ředitele 
logistiky. Před nástupem do jihlavské-
ho dopravního podniku byl provozní 
ředitel společnosti AGF Logistics.

Dopravní podnik má nového ředitele


