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Petrůjová: Pro turisty máme dva nové programy
    Vedoucí oddělení vnějších vztahů
Jana Petrůjová má na starosti nejen
turistická informační centra (TIC), ale
také zahraniční kontakty města a ve-
dení kroniky města. Zeptali jsme se
jí také na to, co město připravuje
pro turisty a návštěvníky města.
    
    Letos se udály změny kolem TIC
města, o co šlo?
    "Turistické informační centrum
sídlí od roku 2006 v prostorách rad-
nice, na Masarykově náměstí 2. Do
prostor tzv. erbovní síně se infor-
mační centrum přestěhovalo po re-
konstrukci historických budov rad-
nice. Jsem velmi ráda, že se tak stalo,
protože informační centrum vyhle-
dává stále více lidí a umístění v dolní
části náměstí nebylo moc vhodné.
    V roce 2007 byly pod správou měs-
ta znovu zpřístupněny prostory Brá-
ny Matky Boží. Ve vlastním těle brá-
ny byla umístěna expozice repro-
dukcí obrazů "Z historie Jihlavy" od
akademického malíře Gustava Kru-
ma. Jelikož se jedná o symbol města,
byla idea bránu i nadále využívat a
bylo rozhodnuto sem umístit druhé
Turistické informační centrum.
    Po určitých úpravách ve vstupním
objektu brány začalo informační cen-
trum fungovat na jaře 2008. Postupně
sem byla umístěna expozice Jihlav-
ská pevnost, která je tematicky za-
měřená na vznik a vývoj opevnění
města. A v neposlední řadě pod odbor
kanceláře primátora od letošního čer-
vence spadá i Dům Gustava Mahle-
ra."
    
    Co nového to přináší návštěvní-
kům města?
    "Tímto krokem jsme se samozřej-
mě snažili rozšířit nabídku pro turis-
ty. V sezoně jsme na bráně prodlou-
žili provozní dobu, aby v letních mě-
sících nenarazili v pět hodin odpo-
ledne na zavřené dveře. Brána je sym-
bolem města, přirozeným orientač-
ním bodem. Často turisté přijdou na-
vštívit pouze památku a jsou velmi
potěšeni, že zde na jednom místě
dostanou i další informace.
    K bráně také patří parkán, který je
možné si pronajmout a zorganizovat
zde různé kulturní nebo vzdělávací
akce. A i v samotném vstupním ob-
jektu brány se nachází přednáškový
sál, který je také k pronajmutí. Do
informačního centra ale nechodí
pouze turisté, ale i občané města a
pracovnice se jim vždy snaží vyjít
vstříc."
    
    O co je největší zájem v Jihlavě?
    "Na to je jednoduchá odpově�:
zoologická zahrada a podzemí. V se-
zoně jsou to jednoznačně nejčastější
otázky: jak se dostaneme do podze-
mí? Jak se dostaneme do ZOO? A v
letních měsících při hezkém počasí
samozřejmě Vodní ráj.
    Kolegyně z informačního centra
se návštěvníkům ale samozřejmě
snaží nabídnout i další atraktivity
města − krásnou vyhlídku z ochozu
věže sv. Jakuba, jedinečné prostory
jihlavské radnice, Bránu Matky Boží,
expozici v Domě Gustava Mahlera,
pokud posílají turisty na Vodní ráj,
upozorní i na cyklostezku v jeho blíz-
kosti. Samozřejmě bychom si v sou-

časné době, kdy pod náš odbor spadá
i Dům Gustava Mahlera, přáli, aby
zájem o tento objekt narůstal, aby
lidé stáli frontu na vstupenky... Ale
to je otázka času a především nabíd-
ky.
    Nabídku pro turisty se snažíme ne-
ustále vylepšovat. V letošním roce
jsme byli úspěšní při podání dvou
projektů, které se přímo týkají ces-
tovního ruchu, a to Turisté, vítejte v
Jihlavě a Poznejte Gustava Mahlera.
    Nabídka pro turisty by se tedy měla

ještě více zpestřit, připravujeme nové
rozšířené propagační materiály, nové
průvodce městem, rádi bychom po-
řídili audioprůvodce po městě. Bu-
deme připravovat také speciální na-
bídky pro školy.
    Některé aktivity jsme naplánovali
i na parkán, který patří k Bráně Matky
Boží. V Domě Gustava Mahlera by
měly vzniknout nové expozice, které
by poutavým způsobem měly před-
stavit nejen osobnost Gustava Ma-
hlera."
    
    Jak spolupracujete s krajem?
    "S příspěvkovou organizací kraje
Vysočina, Vysočina Tourism, samo-
zřejmě spolupracujeme. Není možné,
abychom se snažili oddělit město Ji-
hlava a kraj Vysočina. V příštím roce
bychom se chtěli spolu s krajem Vy-
sočina účastnit veletrhů cestovního
ruchu nejen v České republice, ale i
v zahraničí.
    Spolupracujeme i při prezentaci v
odborných časopisech, není logické,
aby se Jihlava objevovala samostatně
vedle jiných krajů. I na informačním
centru se snažíme mít ucelenou na-

bídku o aktivitách nejen v Jihlavě,
ale na celé Vysočině. Většina turistů
sice přijede do Jihlavy a navštíví naše
informační centrum a památky naše-
ho města, ale očekává, že jim budeme
schopni doporučit i další atraktivity
v okolí. Většinu informací získáváme
právě díky spolupráci s Vysočina
Tourism."
    
    V některých jiných městech pra-
cují příspěvkové organizace, které
zabezpečují podobné úkoly. O tom

uvažovalo také vedení města....
    "O vzniku příspěvkové organizace,
která by sdružovala obě turistická
informační centra a také Dům Gus-
tava Mahlera, se uvažovalo v loňském
roce. Nedá se jednoznačně říci, zda
by tato organizace byla či nebyla pro-
spěšná.
    S kolegy jsme navštívili některé
podobné organizace v jiných měs-
tech, získávali jsme bližší informace,
zjiš�ovali jsme i způsoby financování,
dlouho jsme probírali výhody a ne-
výhody. Musím říci, že všichni, se
kterými jsme mluvili, byli velmi
ochotní a vstřícní, podali nám ne-
zkreslené informace. Vše má své pro
a své proti a až praxe by zřejmě uká-
zala prospěšnost této organizace."
    
    Vedete také městskou kroniku.
Co to obnáší?
    "Vést kroniku ukládá městu zá-
kon. Když jsem v roce 2002 nastou-
pila na magistrát, byla poslední kro-
nika z roku 1998.
    Mým úkolem tedy bylo doplnit
chybějící roky a zároveň zpracovávat
roky následující. Při neustálém ná-

růstu agendy to samozřejmě občas
bývá obtížně, nicméně si vždy najdu
čas i pro kroniku. Kronika by měla
objektivním způsobem informovat o
veškerých událostech ve městech za
daný rok. Má danou strukturu, kterou
je nutné dodržovat."
    
    Jste vedoucí oddělení vnějších
vztahů. Co tato práce znamená?
    "Agenda oddělení vnějších vztahů
je poměrně obsáhlá. Stěžejní je sa-
mozřejmě cestovní ruch, provoz in-

formačních center a od letošního ro-
ku i Domu Gustava Mahlera. Spadá
sem i propagace města na veletrzích,
v odborných časopisech, propagační
materiály, propagační tiskoviny.
    Jedna ze stěžejních činností je i
spolupráce s městy v zahraničí a
především s partnerskými městy Pur-
merend a Heidenheim. I zde se sna-
žíme, aby spolupráce s partnerskými
městy nebyla jen o oficiálních ná-
vštěvách.
    S Purmerendem jsme se v letošním
roce zaměřili na oblast školství, a to
především speciálního, a musím říct,
že to pro kolegy z partnerského měs-
ta bylo velmi zajímavé. Příští rok by-
chom rádi spolu s Kunstmuseum Hei-
denheim představili v Jihlavě díla
Pabla Picassa, které muzeum v Hei-
denheimu vlastní.
    Já jsem i tajemnicí Komise pro za-
hraniční vztahy, která z Fondu pro
partnerství poskytuje příspěvky or-
ganizacím na reciproční návštěvy v
partnerských městech. Oddělení se
podílí i na přípravě a organizaci vý-
znamných návštěv a akcí města."
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TURISTICKÁ informační centra se stávají vítaným pomocníkem pro návštěvníky Jihlavy, kteří potřebují informace
nejen pro trávení svého volného času, ale také například pro podnikatelské aktivity. Foto: Lubomír Maštera


