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Lidé od nás
Cestující vozí
nové autobusy,
firma kupuje další

BLANENSKO Řidiče aut chrání svo-
didla u silnice před vážnějšími ná-
sledky nehody. Pro motocyklisty
se ale stávající zábrany mohou stát
osudnými. Hlavně když se při koli-
zi motocykl sesune k zemi.

„Tělo řidiče se většinou nedosta-
ne pod svodidlo a dále mimo vo-
zovku, ale zaklíní se pod patky svo-
didel, v důsledku toho dochází
k tragickým následkům,“ upozor-
nil šéf blanenského dopravního in-
spektorátu Martin Zajíček.

Jak poznamenal specialista
z Centra dopravního výzkumu Pa-
vel Tuček, pro motocyklisty mo-
hou být svodidla rizikem navíc.
„Náraz do sloupku ocelového svo-
didla může způsobit velmi těžká
zranění,“ uvedl Tuček.

Právě odborníci z Centra do-
pravního výzkumu proto nyní při-

pravili pilotní projekt, při kterém
na Blanensku na silnici II/379
mezi Blanskem a Šebrovem testují
novinku – pás ocelového plechu,
který se pomocí držáků pružně za-
věsí pod stávající svodidla.

„Vznikne tak nový typ svodidla
s ochranou proti podjetí. Nehodě
to nezabrání, ale systém zajistí ve-
dení smýkaného těla mimo sloup-
ky až do jeho úplného zastavení.
To podstatně zmírňuje následky
nehody,“ popsal Tuček.

Silnice u Blanska je první v Čes-
ké republice, kde se odborníci spo-
lu s policisty rozhodli něco podob-
ného vyzkoušet. Svodidla sahající
až k zemi se nyní objevila na asi
150 metrů dlouhé trase v zatáčce
mezi Šebrovem a Novohradským
tunelem. „Vyhodnotili jsme to
jako statisticky nejrizikovější mís-

to. Hned za přejezdem přes nový
most jsou dvě zátočiny, které lemu-
jí pomníčky motorkářů. Právě pro-
to se tam tato svodidla po dohodě
se silničáři objevila,“ vysvětlil šéf
dopravních policistů Zajíček.

Novinka se objevila na místě,
kde předloni jeden z motocyklistů
vyjel v zatáčce ze silnice a narazil

do svodidel, která mu amputovala
nohu a způsobila další zranění,
jimž na místě podlehl. Všichni
nyní věří, že podobným scénářům
už se napříště podaří zabránit.

Právě tuto zalesněnou lokalitu
motorkáři v létě masivně vyhledá-
vají kvůli hladkému povrchu
a množství zatáček. „Jde o neja-
traktivnější místo pro vyznavače

jednostopých strojů v kraji,“ uvedl
Zajíček. A dokládají to i statistiky.
Jen na Blanensku motorkáři každo-
ročně způsobí každou čtrnáctou
dopravní nehodu, za loňský rok
jich mají na svědomí tři desítky,
předloni jen o jednu méně – 29.

„Přímo mezi Lipůvkou a Senetá-
řovem se jen za poslední tři roky
zranila dvacítka motorkářů, dva
havárii nepřežili,“ doplnila blanen-
ská policejní mluvčí Iva Šebková.

Podle odborníků jde přímo
o historický mezník na cestě k bez-
pečnějším konstrukcím svodidel
pro motocyklisty. Na Blanensku
teď budou nový bezpečnostní pr-
vek dva roky testovat. Poté vše vy-
hodnotí a podle výsledků novinku
rozšíří i do jiných míst.

„Ochrana proti podjetí je dopl-
něk s poměrně nízkými náklady,
který stávající svodidlové konstruk-
ce nijak zásadně nezdraží. Každo-
pádně užitek ze zabránění ztrátám
z nehod podle mého názoru nepo-
chybně mnohonásobně převýší ná-
klady,“ dodal odborník na dopra-
vu. Pavla Komárková

Krátce
OLEŠNICE

Muzeum veteránů
dnes opět otevírá
Po více než čtvrtletní přestávce se
dnes znovu otevírá olešnické Mu-
zeum historických vozidel. Ná-
vštěvníkům bude přístupné v úte-
rý a čtvrtek od 9 do 16 hodin, skupi-
nám i v jiný termín. (duch)

BLANSKO

Na kajaku podél Evropy
dopádloval až do Ulity
O zážitky a postřehy z výprav na
mořských kajacích se zítra podělí
cestovatel a blanenský vodní zá-
chranář Vladimír Matěna. O pádlo-
vání podél pobřeží Evropy bez pod-
pory ze břehu povypráví od 19 ho-
din v klubu Ulita. (duch)

BOSKOVICE

V tanci se zdokonalí
středoškoláci i starší
Kurzy pro středoškoláky i odrostlej-
ší tanečníky začínají v Zámeckém
skleníku v Boskovicích. Studenti si
své dovednosti mohou v pokračo-
vacích tanečních zlepšovat vždy
ve čtvrtek od 19 hodin, kurzy pro
dospělé budou každou v neděli od
17.30 hodin. (duch)

VESELICE

Knihovna ke čtení
přidá i staré hračky
Na výstavě s názvem Kdo si hraje,
nezlobí uvidí veseličtí čtenáři
v místní knihovně retro hračky,
jako jsou modely ze stavebnice Mer-
kur, autíčka Matchbox, staré panen-
ky, odznaky i známky. Vernisáž
bude v sobotu v 16 hodin. (duch)

D o nového roku jsme vstou-
pili s pomyslným dárkem
pro cestující, podařila se

nám téměř padesátiprocentní ob-
nova vozového parku. Nakoupili
jsme 14 autobusů Iveco Irisbus
Crossway a dva nízkopodlažní plně
bezbariérové vozy. Budou zajišťo-
vat příměstskou dopravu v integro-
vaném dopravním systému na Bla-
nensku, ale i mezi Jedovnicemi
a Brnem nebo třeba Vyškovem
a Račicemi. Jde o naši největší in-
vestici za poslední roky, letos přišla
na 60 milionů korun, loni jsme za
pět nízkopodlažních autobusů za-
platili téměř 20 milionů. Pro MHD
v Blansku jsme koupili dva starono-
vé autobusy a v prosinci i jeden níz-
kopodlažní bezbariérový za dalších
pět milionů. Zvětší se tak komfort,
každý vůz je vybaven klimatizací
i LCD monitorem, na němž cestují-
cí vidí informace o trase a jednotli-
vých zastávkách. A nové vozy ještě
přibudou, nahradit musíme každý
autobus starší 12 let.

Krojovaný ples
V Žatčanech měli o víkendu
druhý Krojovaný ples.

2x foto: Petr Josef Janoušek
(chasamoutnice.rajce.net)

Speciální doplněk, díky němuž budou řidiči
motocyklů lépe chráněni při nehodě, instalovali
policisté na rizikové trati z Blanska do Šebrova. Jde
o první místo, kde se mají v Česku svodidla otestovat.

Jiří Šebela
ředitel ČAD Blansko

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Pavle Komárkové
(pavla.komarkova@mfdnes.cz)

» Inzertní poradce pro Blanensko
je Kateřina Stránská
(katerina.stranska@mafra.cz,
tel.: 602 658 930)

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet
a fotografie uložte do sekce Moje
fotozprávy. Další návody najdete
na www.navody.rajce.net.

Novoroční ohňostroj
v Brně, to bylo plýtvání
»Ad: Neviditelný ohňostroj
Novoroční ohňostroj je plýtvání
penězi nás – daňových poplatní-
ků. Nepochopím, jak to může dě-
lat půl roku deset lidí. A za pár mi-
nut je po všem. Každý slušný člo-
věk toho má dost na Silvestra. Za
ty nehorázné statisíce by mohlo
chodit 40 dětí jeden celý rok
v Ugandě do školy. Měly by za to
školní pomůcky, aktovky, sešity
a jídlo. To by bylo štastných dětí...
Takhle se pár Brňáků podívá,
nebo spíš nepodívá, na pár světlic
a uslyší hromadu rachotu a nako-
nec řekne: ‚Nic moc, předloni to
bylo lepší.‘ Doufám, že už v Brně
naši představitelé dostanou zdra-
vý rozum a příští Novoroční ohňo-
stroj zase nebude vidět, ale ne kvů-
li mlze.
Jiří Brauner, Královo Pole

Primátorův brněnský
hromostroj
Vedle své letní recesistické píseč-
né pláže na náměstí Svobody
v Brně si může primátor Onderka
připsat na své konto další kuriozi-
tu. Místo ohňostroje už má pro pří-

pad mlhy také svůj hromostroj. Až
bude soutěžní přehlídka ohňostro-
jů Ignis Brunensis, docela bych se
vsadil, že tři čtvrtiny Brňanů si už
teď přejí, aby toho dne, kdy bude
mít ohňostroj Snip & Co, byla pro
jeho slavnou reprízu pořádná
mlha.
Petr Šindelář, Brno

Politici se prezentují
tituly. A vyvyšují
»ad: Haškova diplomová práce
Učil jsem na jedné z brněnských
fakult 35 let technické odborné
předměty. Tito lidé se nemění.
Převléknou si kabát, ale mozek
jim zůstává. Nechuť k poctivé prá-
ci mají pod kůží, ale rádi by se zvi-
ditelnili.
Takže v rámci omezené působ-
nosti svého mozku se hledí zvidi-
telnit a dát najevo, že převyšují
ten dav z ulice a musí se prezento-
vat více než obyčejným jménem.
Kdyby se Hašek mohl tak přejme-
novat z Michala na Jaroslava, to
už by něco znamenalo. Ale takto
zůstává pořád jen tím Švejkem.
Tito politruci proto potřebují ně-
koho, kdo by jim ten punc chyt-
rosti propůjčil nebo lépe prodal.
Politika byla, je a bude vždycky

největší svinstvo, které kdy spatři-
lo světlo světa. Stačí jen zvolit tu
správnou partaj a dozvědět se, co
si zrovna ulice žádá.
Pane Hašku, můžete být klidný.
Horší to už být nemůže, protože
kdo na to má, tak vystuduje buď
v Plzni na právnické fakultě coko-
liv, nebo na Slovensku ve Sládko-
vičovu, nebo na soukromé univer-
sitě J. A. Komenského a jistě i jin-
de.
Veřejnost se tyto věci dozvídá pou-
ze od novinářů, kteří dokážou pro-
hlédnout i za dobře hlídanou opo-
nu této politické smetánky.
A to se nezmiňuji o práci samého
ministra školství Dobeše. Tisíceré
díky vám, sedmá velmoci, jinak
bychom žili v dobách temna.
Člověk si už nemá s kým o těchto
věcech si popovídat, protože lidé

jsou už tak otráveni, že nad vším
rezignovali, k volbám jít – to se
budou velmi rozmýšlet, anebo na-
letí zase nějaké nové straně, kte-
rou si vytvoří opět ti, kteří mají ru-
čičky otočené jako krtci nebo tule-
ni, aby nemuseli něco dělat.
A garnitury politiků ? Ti již mají
nahrabáno, ale kdo má, chce ješ-
tě víc, takže všem mafiánům
zmar!
Josef Prokeš, Brno

Chci do Tugendhat, ale
na webu chybí informace
»Ad: V březnu otevřou vilu Tugendhat
Minulý týden jsem se pokoušela
najít na internetu informace o re-
gistraci do vily, leč marně. Nezve-
dl mi nikdo ani telefon, a tak jsem
si říkala, že takto významná pa-
mátka by si zasloužila větší infor-
movanost.
Viděla jsem vilu několikrát před za-
vřením a velice mě zajímá, jak vy-
padá po opravě. Byla jsem jí doslo-
va okouzlena. Chtěla bych přijít
s žáky základní školy, kteří sami
projevili zájem, ráda bych se tedy
zaregistrovala, podobně jako u Jur-
kovičovy vily. Přeplněnosti se ne-
bojím.
Zlatuše Bytešníková, Brno

pondělí: Vyškov, Bučovice,
Slavkov u Brna

úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov

středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov

čtvrtek: Znojmo, Miroslav, Moravský
Krumlov

pátek: Hodonín, Kyjov,
Veselí nad Moravou

„Vznikne tak nový typ
svodidla s ochranou
proti podjetí.“

Pavel Tuček
Centrum dopravního výzkumu

Fórum čtenářů

Zprávy z měst

RÁJEČKO (duch) K hašení požáru
jich jezdí třináct, dosud ale měli rá-
ječkovští dobrovolní hasiči jen šes-
timístnou avii z roku 1989. A k zása-
hu museli vyrážet nadvakrát. Od so-
boty už budou výjezdy bez kompli-
kací. „Díky dotaci 300 tisíc z kraje
a 200 tisícům od obce jsme pořídili
nový Renault Traffic s 13 místy. Po-
užívat budeme i původní auto. Zá-
sahovou jednotku, ale i děti na sou-
těže tak teď přepravíme bez potíží
najednou,“ pochvaluje si starosta
hasičů z Ráječka Zdeněk Menšík.

Závody TJ Orel Moutnice
pořádal XXI. ročník zimního běhu.

výběr z dopisů, kráceno

BLANENSKO (duch) Odstrojené vá-
noční stromky mohou od víkendu
nosit k nádobám na tříděný odpad
lidé z Boskovic. Radnice už zajišťu-
je jejich svoz na kompostárnu. Po-
dobně, tedy v nové kompostárně,
skončí použitá vánoční výzdoba
také v Blansku, odvážet se bude
každé úterý. I tam by lidé ale měli
stromky odnášet pouze k nádo-
bám na separovaný odpad, u kla-
sických kontejnerů naopak vánoč-
ní stromy svoz odpadu komplikují.
Využití najdou také stromy zdobící
náměstí. Města dřevo odprodají,
jinde je místní spolky využijí jako
topivo při společenských akcích.

Až k zemi Nová svodidla mohou spatřit řidiči na Blanensku. Vypadají jinak, nemají u země škvíru. Foto: Jiří Salik Sláma, MF DNES

Hasiči vyrazí
díky novému autu
k požáru najednou

Motorkáře ochrání nová
svodidla. Na zkoušku

Vánoční stromky
skončí
v kompostárně

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net

Napište nám
Fórum čtenářů
Své komentáře, postřehy
a zkušenosti můžete psát
do brněnské redakce MF DNES
na e-mailovou adresu
redbrn@mfdnes.cz
Vaše názory nás zajímají.


