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Snímky ze Žďárských novin za rok 
2022 nebudou chybět při jubilejním 
desátém ročníku výstavy Region 
Press Foto, která na celý leden 2023 
zabere tři patra budovy Krajského 
úřadu v Jihlavě.

Akci tradičně pořádá vysočinské 
sdružení Syndikátu novinářů ČR a 
prezentuje noviny, časopisy i dal-
ší tiskoviny a internetové servery 
vycházející v Kraji Vysočina.

Návštěvníkům úřadu v Žižkově uli-
ci č 1882/57 v Jihlavě je výstava vol-
ně přístupná.

K vidění bude na čtyřicet snímků 
od profesionálních i amatérských 
fotografů. Výstava je pestrou směsi-
cí dokumentárních, reportážních i 
výtvarných děl. 

Při jubilejním ročníku bude zastou-
peno kolem deseti médií Vysočiny. 
Jejich počet oproti prvnímu ročníku 
z roku 2012 citelně poklesl. Některá 
tištěná média dokonce zanikla, jiná 
zrušila tradiční místa fotografa.

Podle slov zástupce syndikátu a 
zároveň šéfredaktora Jihlavských lis-

tů Petra Klukana je však akce nadále 
velmi zajímavá. „Jedná se o možnost, 
jak prostřednictvím fotografi í předsta-
vit své periodikum,“ říká. A jsou zde 
snímky profesionálních fotografů 
vedle těch amatérských z různých 
obecních zpravodajů. 

„Právě jejich místo je v dokumentaci 
obce nezastupitelné, neboť zachycují na 
snímcích dění v dané obci. Profesionál 
by tam byl ,velkými´ novinami vyslán 
jen v případě, kdyby se tam stala něja-
ká, z pohledu velkých médií, ,mimořád-
ná´ událost,“ vysvětluje. 

Na výstavě Region Press Foto 
nechybí jubilující Jihlavské listy, kte-
ré v prosinci 2022 oslavily 130. výro-
čí svého založení a jsou jedny z mála 
ryze českých novin v ČR. Vychází ve 
vydavatelství Parola. 

Doma v Parole jsou i troje měsíční-
ky: Jihlavské noviny, Třebíčské novi-
ny a Žďárské noviny. Na výstavě tak 
lze vidět práce jejich redaktorů-foto-
grafů Veroniky Dawidowicz, Antoní-
na Zvěřiny a Lenky Kopčákové.

 -lko- 

Jubilejní Region Press Foto

Vycházky pro veřejnost
1. 1. Novoroční výšlap na Peperek se čtyřlístkem (15 km) v 9.00 MěÚ
7. 1. Putování se Santinim – Poutní kostel Jména Panny Marie Křtiny (14 

km) 6.30 nádraží ČD
14. 1. Osada Blesk, Jámy, Vejdoch, Veselíčko (12) 9.00 nádr. ČD
21. 1. Slavnostní oheň na Čeřínku (12) 7.15 nádraží ČD
28. 1. Bohdalov, Rendlíček, Nové Veselí (10) 8.45 BUS
 4. 2. Zimní Podoubraví (14) 7.30 BUS.
Více na www.kctzdarnadsazavou.cz a ve vývěsce KČT u nádr.ČD.

Klub českých turistů zve

Po hladkém povrchu průtahové sil-
nice do Zámku Žďáru a pak na Ždí-
rec nad Doubravou už to od října frčí. 
Kdo by si dnes vzpomněl na doprav-
ní komplikace, kolony i výluky MHD, 
které Žďár zažíval v posledních dvou 
letech při neodkladné rekonstrukci sil-
nice I/37.

Stavba probíhala od roku 2021 v režii 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ve své 
první etapě od křižovatky u sportov-
ní haly ke stadionu se museli obrnit 
trpělivostí motorizovaní návštěvníci 
očkovacího centra v hale, v další eta-
pě od stadionu k Bezručově ulici zase 
nebývalým provozem trpěly Vysoča-
ny, když řidiči hledali alternativy tras. 
Pořádné kolony zažila v poslední letní 
sezóně i lokalita u zámku. V dlouhých 
frontách vozů čekali nejen turisté, ale 
i autobusy MHD tu stály až 15 minut, 
než v kyvadlovém provozu blikla zele-
ná. Ale to už je pryč. 

Za dokončenou stavbou se pro ŽN 
ohlíží Martin Buček z pražského týmu 
komunikace ŘSD ČR. Ptáme se, co 
bylo na stavbě nejnáročnější, jaké 
moderní prvky nyní silnice má, kolik 
to vše stálo.

„Oprava na průtahu obcemi bývá větši-
nou náročnější než v extravilánu z důvo-
du existence hustoty inženýrských sítí, 
vedení a napojení odvodnění komuni-
kace, koordinace se stavebními akcemi 
města a zajištění odpovídající dopravní 
obslužnosti pro jeho obyvatele po dobu 
stavby.

S tím vším se stavba také potýkala,“ 
ohlíží se. 

Po stavební stránce šlo podle jeho 
slov o realizaci nutných sanací kon-
strukčních vrstev až na podkladní vrst-
vu. K těm došlo v největším rozsahu 
v úseku před zámkem. 

„Jelikož se v podstatě jednalo o opravu 
stávající komunikace ve stávajícím vedení, 
šíři i nivelitě, žádné speciální stavební prv-
ky nebyly uplatněny.“ říká. 

Smluvní cena dle smlouvy o dílo čini-
la 38,65 mil. Kč bez DPH a ještě dobí-
há zpracování změn během výstavby. 

Na této silnici bývá často diskuto-
ván pro nákladní dopravu úzký barok-
ní most. V minulosti zaznívaly i nápa-
dy na jeho rozšíření. K tomu zástupce 
ŘSD připomíná, že most je památkově 
chráněnou kulturní památkou. 

„Nelze tedy na tomto mostním objektu 
očekávat zásadní stavební změny, jako 
např. rozšíření, a to i ve vztahu k blízké-
mu objektu pod ochranou UNESCO,“ 
uzavírá Martin Buček. -lko-

Dopravní kolapsy z okolí 
zámku už jsou pryč

VZPOMÍN�  na letní kolony.
 Foto: Lenka Kopčáková
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