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Celé čtyři roky byla věž na koste-
le sv. Jakuba Většího uzavřená veřej-
nosti z důvodu, že bude nejspíše 
nutná nákladná oprava zábradlí.

Což se nakonec nepotvrdilo a 
podle Norberta Dostála, vedoucí-
ho investičního oddělení Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Jakuba, 
se jednalo pouze o poškození povr-
chovou korozí. „Zábradlí je staticky 
v pořádku,“ dodal.

I přes to však na vyhlídce došlo 
k menším úpravám. Nově je ochoz 
zabezpečen sítí z nerezového pletiva 
proti pádu či zranění.  Firmy z Jih-
lavy se také podílely na opravách 
věžních omítek či opravě vstupních 
dveří.

Na podestách byly instalovány vit-
ríny, které slouží k tomu, aby se u 
nich lidé vydýchali a odpočinuli si, 

než vystoupají až na vrchol věže.
V nich přibyly nové exponáty, nale-

zené zejména při opravě střechy, či 
hodinový stroj.

Oprava vyhlídkového ochozu navá-
zala na celkovou rekonstrukci gotic-
kého krovu, která trvala 28 měsíců a 
stála 31 milionů korun. Investorem 
byl majitel kostela, který získal na 
opravy dotaci 25 milionů korun. 

Krov byl opravován pomocí dře-
věných spojů a vyměněno bylo i 82 
tisíc tašek-bobrovek, které nahradily 
původní krytí střechy z roku 1904.

V rámci prohlídkové trasy koste-
lem byl krov zpřístupněn pro veřej-
nost 9. června 2020. Ochoz však teh-
dy zůstal zavřený.

Prohlídkový okruh s výkladem je 
přístupný každý den kromě pondělí. 

 -vd, tz-

Svatojakubská věž se opět 
otevřela, zve na vyhlídku

V rámci akce „Velký návrat do 
MHD“ se v neděli 30. května od rána 
mohli lidé svézt zdarma trolejbusy a 
autobusy, které brázdily ulice Jihlavy 
v průběhu 90. let. Všechny tyto vozy 
navíc absolvovaly okružní linku BI, 
zrušenou v roce 2017. 

Již od rána byly všechny vozy na-
rvané k prasknutí. Jihlavou tak pro-
jížděl například kloubový autobus 
Ikarus 280 nebo sólo Karosa B952E. 
Z trolejbusů pak historii připomněly 
Škoda 14 Tr a Škoda 21 Tr.

Skřípění trolejí, kodrcání, hlasité 

zavírání (třískání) dveří v mnohých 
cestujících vyvolávalo nostalgii.

Stejně tak zjištění, že vozy nejsou 
nízkopodlažní, jak už je dnes běžně 
zvykem, a tak přišlo na řadu i staré 
dobré vynášení kočárků do schodů. 

„Já už jsem zapomněla, že prostor 
pro kočárky byl v zadní části trolej-
busu a ne uprostřed,“ komentovala 
s úsměvem situaci maminka Kate-
řina, která se na projížďku po Jihla-
vě vydala s manželem a také synem 
Tomáškem, který projížďku absolvo-
val ve zmíněném kočárku. -vd-

Návrat retro linky BI

TROLEJBUSOVÝ veterán Škoda 14 Tr potěšil na okružní trase nejednoho cestu-
jícího.  Foto: Veronika Dawidowicz


