
MHD v Jihlavě čekají od dubna změny
Ty hlavní ale přijdou až na podzim

Jihlava - V Jihlavě se od 
dubna začne měnit provoz 
Městské hromadné dopravy 
(MHD).

Cestujícím začne sloužit na-
příklad nová noční linka, která 
bude projíždět celým městem  
a změní se také časové inter-
valy mezi jednotlivými spoji. 
To jsou první ze série změn, 
kterými chce město v průbě-
hu letošního roku zatraktivnit 
městskou hromadnou dopravu 
Jihlavanům. „Chceme, aby se 
stala konkurenceschopnější  
v porovnání s osobními auty,“ 
vysvětlil náměstek pro dopravu 
Jaroslav Vymazal.

Noční linka s označením N1  
začne městem projíždět od dub-
na denně zhruba od půlnoci  
do čtvrté ráno v hodinovém 
intervalu od hlavního nádraží 
až do Horního Kosova. Trasa 
je ale přechodná. Noční linka 
bude jezdit ulicí Vrchlického, 
jakmile   se dočká trolejového 
vedení. 

Od dubna se rovněž zkrátí 

intervaly trolejbusových linek 
ze stávajících třinácti na dva-
náct minut, u linky C se in-
terval zkrátí na devět minut.   
O víkendu se pak časy změní ze 

současných 17 na 15 respekti-
ve20 minut.

Další změny na podzim
Další změny v MHD chystá 

jihlavský magistrát na podzim, 
kdy by měly začít trolejbusy 
jezdit zmíněnou Vrchlického 
ulicí. Město rovněž zřídí dvě 
nové expresní linky do průmys-
lových zón a zruší spoj číslo 
devět. 

Zruší také současný systém 
linek B a BI, které nahradí spo-
je B a D. Počítá se také s pře-
číslováním a změnou intervalů  
i u autobusových linek, které 
město do dubna technicky ne-
stihne připravit.

Jízdné neslevní, sms jíz-
denky nebudou

Změny MHD vzešly z doprav-
ního průzkumu a některé také 
z požadavků cestujících. Ty 
hlavní, jako bylo snížení jízdné-
ho ani platbu jízdného formou 
SMS přes mobil, ale magistrát 
nevyslyšel. 

Město podle Vymazala plá-
nuje hlavně rozšířit síť prodej-
ních automatů a zprovoznit e-
-shop, který by umožnil dobytí 
jihlavské karty přes internet.

MHD v Jihlavě letos projde změnami. Autor: Jihlavský express
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Nové pivo Horác přivítají v Jihlavě
Jihlava - Zbrusu nový pivo-

var Horác z Chlumu u Třebíče 
čeká velká premiéra. Představe-
ní nové značky piva se uskuteč-
ní v sobotu 9. dubna v Jihlavě.

Zrodu nového piva předchá-
zela roční příprava, za níž stojí 
parta přátel, kteří mají s pivo-
varnickým byznysem dlouholeté 
zkušenosti. „Myšlenka založit 
vlastní minipivovar vznikla, jak 
jinak, než na pivu.Pak už na-
stalo hledání dodavatele, banky  
a také místa, kde pivovar vznik-
ne,“ popisuje jednatel a spoluza-
kladatel Horáckého pivovaru 
Miloš Vostrý.

Vlastní prostory v Chlumu 
poskytl jeden z pěti společníků. 
Pak už mohla začít přestavba  
z původního servisu nákladních 
aut na moderní minipivovar. 
Pivovarskou technologii dodala 
firma BEERTECHNOLOGY.

Problémem ale zůstal ná-
zev značky. „Nápadů, jak by 
se pivovar mohl jmenovat byla 
spousta, ale pořád to nebylo 
ono. Pak jsem šel náhodou ko-
lem zimního stadionu v Jihla-
vě, který se jmenuje Horácký  
a tam mě to napadlo. Zjistil 
jsem, že ochrannou známku Ho-
rácký pivovar ani Horácké pivo 
si ještě nikdo nezaregistroval, 

tak jsem to udělal já,“ vypráví 
jihlavský pivovarník. Pak už nic 
nebránilo tomu, aby pivovarní-

ci začali s tvorbou samotného 
chmelového moku. „Chtěli jsme 
hořké pivo plzeňského typu. 

Vaříme ze dvou českých sla-
dů a tří českých chmelů, aby-
chom vyšli maximálně vstříc 
hořkostí,barvou,plností našeho 
národního nápoje chuti a zvyk-
lostem našich hostů,“ vysvětluje 
Vostrý.

 V nabídce je Horácká dva-
náctka filtrovaná i nefiltrovaná, 
Horácká desítka a k tomu po-
lotmavá dvanáctka. Před Vánoci 
je v plánu silnější pivní speciál.

V ležáckých tancích pivova-
ru právě dozrává první várka 
piva. Plánovaná roční kapacita 
je 10 tisíc hektolitrů. Primár-
ně se začne točit ve zhruba 30 
hospodách zejména na Jihlav-
sku, Třebíčsku a Havlíčkobrod-
sku, které společníci vlastní.  
„V omezené míře budeme podle 
zájmu dodávat i do jiných než 
našich hospod po celé Vysočině. 
Ambice konkurovat regionál-
ním pivovarům ale nemáme,“ 
podotýká Vostrý, který zvažuje 
otevřít značkové pivnice do kon-
ce roku v Jihlavě a Třebíči.

Poprvé ochutnat nové 
pivo budou moci jeho mi-
lovníci 9. dubna, kdy se  
na Březinkách uskuteční vítá-
ní nového piva. V programu od 
13 do 22 hodin vystoupí kapely 
Morava, Fitr, China Blue aVigo.

Ležácké tanky s Horácem o objemu 20 hektolitrů. Autor: Archiv Yashica


