
K lékařům s malým kočárkem, 
nebo po schodech

Ani jihlavský Dům zdraví není na 
rodiče s kočárky příliš připraven. 
Výtah se nachází jen na jedné stra-
ně budovy, u lékárny. 

„Do výtahu na Domě zdraví se 
dostat s kočárkem s dvojčaty je kata-
strofa. Člověk by jej musel i s dětmi 
jedině táhnout po schodech,“ zněla 
naštvaná reakce jedné z maminek 
na sociální síti. 

Anna Holubová zase napsala: „I 
za mne je největší problém výtah na 
Domě zdraví. S kočárkem se tam neve-
jdu a kvůli břichu ho tahat do schodů 
také nemůžu. Dostat se tam s mimin-
kem do patra je opravdu maraton.“

Problém tak je dostat se napří-
klad na ultrazvuk kyčlí, který se 
nachází v druhém patře, či k zub-

ním lékařům.
Výtah v přízemí Domu zdraví je 

opravdu nepraktický a dosti „těs-
ný“. I jeden člověk menšího a drob-
nějšího vzrůstu má co dělat, aby se 
s kočárkem vešel. 

„Současná neuspokojivá situace trá-
pí i nás. V únoru jsme uzavřeli smlou-
vu s realizátorem stavby nového výta-
hu, který teď připravuje projektovou 
dokumentaci pro zahájení stavební-
ho řízení,“ vyjádřil se k problému 
Michal Pistolas, mediální zástup-
ce Zdravotního ústavu se sídlem 
v Ostravě, pod který Dům zdraví 
spadá, a dodal, že hotovo a zkolau-
dováno by mělo být do 31. října 
2021.
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Jihlavské noviny se na pod-
něty čtenářů vydaly zmapovat 
terén a zjistit, jak se dá s kočár-
kem putovat po Jihlavě. Ten-
tokrát jsme se zaměřili na dvě 
jihlavské budovy, kam s dítě-
tem většinou každý rodič dříve 
či později zavítá.

Veronika Dawidowicz ז

Pro „rodičák“ raději
bez kočárku?

Dostat se s kočárkem na úřad, do 
nemocnice či do obchodu by měla 
být samozřejmost. 

Reakce některých jihlavských rodi-
čů ale naznačují, že ne všude je situa-
ce tak jednoznačná, jak se zdá.

V ulici Tolstého má sídlo praco-
viště státní sociální podpory (SSP).  
Rodiče si sem jezdí žádat o rodičov-
ský příspěvek, ale výtah zde prý není. 
Nebo tedy je, ale není veřejnosti pří-
stupný, a když už se k němu dosta-
nete, je velmi pravděpodobné, že se 
tam váš kočár ani nevejde. 

„Každá maminka v Jihlavě musí 
navštívit úřad na Tolstého, pokud chce 
rodičovský příspěvek. S kočárkem je to 
absolutně nemožné,“ zmínila Hana 
Šíma - jedna z maminek na sociální 
síti a další reakce na sebe nenechaly 
dlouho čekat. 

„No pracovní úřad na Tolstého je 
opravdu oříšek, radši jsem si vždy zaří-
dila hlídání,“ nebo „Zrovna rodičák, 
který se týká dětí. Když není hlídá-
ní, buď vytáhnout kočár nahoru, nebo 
doufat, že si ho dole někdo nepůjčí.“ 

Některé maminky ale úřad hájí 
s tím, že výtah zde je.

Budova, kterou spravuje Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majet-
kových (ÚZSVM), je dispozičně 
již několik let stále stejná, včetně 
výtahu. 

„Pokud je mi známo, do výtahu je 
možné se vejít s menším kočárkem. 
V případě potřeby je možno kočárek 
nechat na vrátnici, kde na něj dohlédne 
obsluha vrátnice,“ vyjádřila se k situ-
aci Šárka Kubátová, ředitelka kraj-
ské pobočky Úřadu práce, pod kte-
rý úřad spadá. Zároveň také dodala, 
že státní instituce musí přednostně 
pro svá pracoviště využívat budovy v 
majetku státu. 

„Naše pracoviště SSP se klientům 
snaží vycházet individuálně co nejví-
ce vstříc. Je možné se objednat on-line 
či telefonicky na individuální návštěvu 
po celou dobu úředních hodin. Mamin-
ky či kdokoli jiný si tak mohou sjednat 
bez problémů schůzku v hodinu, kdy se 
jim to nejvíce hodí, tj. dle denního ryt-
mu jejich dítěte či v hodinách, kdy mají 
zajištěno hlídání,“ dodala Kubátová. 

Světlo do celé záležitosti na závěr 
vnesl ÚZSVM. „Již v současné době je 
možné bez problémů k přepravě kočár-
ku využít pojezdovou plošinu pro vozíč-
káře. Plošina je instalována od přízemí 
přímo k tomuto pracovišti,“ vyjádři-
la se tisková mluvčí útvaru Michaela 
Tesařová a k situaci s výtahem doda-
la: „Abychom ještě zvýšili komfort pro 
maminky s dětmi i vozíčkáře, v současné 
době připravujeme výběrové řízení na 
rekonstrukci výtahu.“

Rodiče s kočárky to nemají snadné 
aneb Jak se žije maminkám

Jaké máte vy zkušenosti s veřejnými 
budovami ve městě? Napište nám na 
adresu: dawidowicz@jihlavske-listy.cz

Krátce

DOSTAT se s kočárkem do výtahu na Domě zdraví je téměř nadlidský úkol. Čas-
to totiž některá část kočárku zasahuje do „bezpečné zóny“ výtahu, který se pak 
nerozjede. Než se tam pak „napasuje“ rodič, kočárek a kolikrát i druhé dítě, dá to 
zabrat.  Foto: Veronika Dawidowicz

Oprava stadionu 
Na Stoupách

Tartanový povrh a další atletické  �
sektory u stadionu Na Stoupách 
se budou opravovat. Nová plocha 
pro atletiku bude složena z polyu-
retanu s podkladem z asfaltového 
koberce, spolu s frakcemi štěrko-
drtí. Budou zde provedeny nové 
nášlapné vrstvy a nové lajnování 
atletických drah.

Jihlava požádá o dotaci 
na arénu

Stavba multifunkční arény by  �
mohla být z dotací Národní spor-
tovní agentury podpořena až 300 
mil. korun. Podmínkou pro získá-
ní dotace je například vlastní podíl 
žadatele na financování– maximál-
ní podíl města bude činit 600 mil. 
korun. Přispět by měl i Kraj Vyso-
čina částkou od 300 do 600 mil. 
korun. Celkové náklady se v sou-
časnosti odhadují na téměř jeden 
a půl miliardy korun.

Nové zastávky na Polenské
Na Polenské ulici je navrženo  �
doplnění přístupových chodní-
ků, které navážou na Mlýnskou a 
Údolní ulici a také na schodiště z 
ulice Na Vyhlídce. Dojde i k reali-
zaci dvou nasvětlených přechodů 
pro chodce. 

Mobilní semafory odstraněny
Dopravu na ulici Romana Havel- �
ky již neřídí mobilní semafory a 
je vedena obousměrně. V polovi-
ně července by se měly zapnout i 
nové semafory a otevřít nájezd na 
silnici I/38, na který lze nyní najet 
z OC či ze směru od Humpolecké 
ulice, případně se otočit na neda-
lekém kruhovém objezdu a najet 
na silnici vedlejším nájezdem.

Dlouhý chodník v Heleníně
Nejrušnější ulice v Heleníně bude  �
už brzy bezpečnější. Hlavní cesta 
od zastávky MHD až ke střední 
uměleckoprůmyslové škole, kudy 
denně prochází stovky obyvatel, 
se dočká chodníku. Po celé tra-
se chodníku je naprojektováno i 
veřejné osvětlení a nasvícen bude i 
nový přechod pro chodce u zastáv-
ky MHD.

Nové záchodky na náměstí
Jihlavská radnice nechá postavit u  �
Masarykova náměstí nové veřejné 
záchodky. Zastupitelstvo Jihlavy 
na ně uvolnilo 2,5 milionu korun. 
Nynější WC pro veřejnost má 
město pronajaté v části podzemní-
ho podlaží obchodního domu na 
náměstí a toalety jsou podle údajů 
radnice za hranou životnosti.

Nový sportovní areál?
Nové zázemí pro lední hokej,  �
malou kopanou, fotbalisty nebo 
pro dobrovolné hasiče by mohlo 
vzniknout v Bedřichově nedale-
ko sjezdu na dálniční přivaděč.  O 
záměru vybudovat zimáček na 
Bedřichově jedná jako investor 
bývalý výborný český hokejový 
brankář Martin Altrichter. -vd,tz-


