
nového vchodu do areá-
lu ZOO Jihlava. Ta věří, 
že objekt vzdělávacího 
centra, který bude usaze-
ný v dolině mezi hlavním 
vstupem a areálem Mo-
dety, osloví nejen svým 
atypickým vzhledem for-
mou netradičního zatrav-
nění celé budovy a speci-
fi ckým architektonickým 
pojetím, ale i svým pro-
gramem.

Ukončení výstavby vzdělávacího centra a zahájení jeho provozu je plánováno 
na rok 2011. Realizací projektu město pokračuje v rozvoji environmentálního 
vzdělání, výchovy a poradenství v návaznosti na dlouhodobě udržitelný rozvoj 
statutárního města Jihlavy a kraje Vysočina.
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(Dokončení ze str. 16)
Park Gustava Mahlera dokončen

Přístavba Základní školy speciální bude otevřena již v září
V novém školním roce bude již Základní škole speciální na ulici Březinova slou-

žit nová přístavba školy, na kterou statutární město Jihlava získalo dotaci z Re-
gionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod ve výši 48,871 mil. Kč. 
Přístavba rozšíří nekapacitní prostory školy a nabídne žákům odpovídající a mo-

VNĚJŠÍ ÚPRA VY na nově vybudované přístavbě školy.

POHLED NA PARK G. Mahlera z vyhlídkové věže. SOCHA G. Mahlera

Bezbariérové úpravy zastávek MHD úspěšně pokračují 
V dubnu 2010 byla zahájena realizace projektu „Bezbariérové úpravy zastávek 

MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - I. etapa“, v rámci 
něhož budou provedeny bezbariérové úpravy 30 vybraných zastávek MHD na 
území statutárního města Jihlavy. Jedná se o 4 zastávky na Masarykově náměstí 
a dalších 26 zastávek se nachází na nejfrekventovanějších trolejbusových linkách 
A a C. Tento projekt je fi nancován z prostředků Regionálního operačního pro-
gramu NUTS 2 Jihovýchod (ROP). Celkové náklady projektu jsou odhadovány 
na 37,452 mil. Kč a dotace ROP byla schválena v požadované výši 33,93 mil. Kč. 
Cílem projektu, který přímo navazuje na projekty Dopravního podniku města 
Jihlavy zaměřené na pořízení nízkopodlažních vozidel MHD, je kromě všeobec-
ného zlepšení kvality veřejné dopravy pro cestující především zvýšení mobility a 
rozšíření možnosti využívání MHD pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, seniory a rodiče s dětmi.

Do června 2010 byla již dokončena bezbariérová úprava 9 zastávek MHD, a to 
zastávek Brtnická (oba směry), Jiráskova ul. (směr Staré Hory), U Městských do-

mů (oba směry), Kino Sokol 
(oba směry), Pod Jánským 
kopečkem (směr Hlavní ná-
draží ČD) a Na Vyhlídce 
(směr Hlavní nádraží ČD). 
V červnu 2010 pokračují sta-
vební práce na zastávkách na 
Hlavním nádraží ČD a Ma-
sarykově náměstí a byly za-
hájeny úpravy zastávek Dům 
kultury (směr Staré Hory), 
Autobusové nádraží (směr 

Staré Hory) a Jiráskova ul. (směr město). Dále budou následovat bezbariérové 
úpravy zástavek Hotel Jihlava, Okružní (směr k Jánům) a Brněnský kopec (směr 
město). Dokončení realizace projektu se předpokládá v listopadu 2010.

BEZBARIÉROVÁ úprava zastávky Kino Sokol.

derní zázemí. Nová budo-
va bude obsahovat kromě 
učeben i tělocvičnu, mul-
timediální učebnu, cvič-
né kuchyně, rehabilitační 
pracoviště a další technic-
ké a sociální zázemí.

V rámci projektu byl již 
kompletně zateplen stá-
vající objekt školy, obě 
budovy byly propojeny 
zvedacím a transportním 
systémem. V době prázd-
nin bude přístavba školy 
vybavena interiérem, který odpovídá požadavkům na speciální vzdělávání dětí a 
mládeže. 

Proměny se dočkalo i okolí školy, na podzim roku 2009 bylo zprovozněno 
sportovní hřiště s umělým povrchem. V rozšířeném a oploceném areálu školy 
jsou dokončovány nové chodníky, do venkovního prostoru bude umístěn stůl na 
stolní tenis a trampolína.

Ukončení všech prací se předpokládá do konce srpna 2010. Následovat bude 
kolaudace budovy a její předání do užívání základní škole.

Statutární město Jihlava obdrželo dotaci na revitalizaci zeleně
Statutární město Jihlava obdrželo 90% dotaci z Operačního programu Život-

ní prostředí ve výši 20,6 milionu korun na revitalizaci městské zeleně. V rám-
ci projektu dojde ke zdravotním a bezpečnostním řezům stromů, popřípadě k 
redukci korun stromů. Jedná se o stromy zapsané v tzv. pasportu zeleně, kde 
se průběžně sleduje stav stromu, jeho věk a všechny provedené zásahy. Stromy 
jsou ve vlastnictví statutárního města Jihlavy a jsou situovány na území celého 
města. Ošetřeno bude téměř 4 tisíce stromů nacházejících se v parcích, stromo-
řadích, areálech škol, na volných plochách a hřbitovech. Zeleň bude ošetřena 
průběžně během let 2010 až 2012.

Vznik Centra environmentální výchovy v Jihlavě
Dalším projektem, jehož realizace bude umožněna v návaznosti na získání fi -

nančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí a Státního fon-
du životního prostředí, je projekt „Centrum environmentální výchovy v Jihla-
vě“. Dotace na projekt činí 40,881 mil. Kč, což představuje 90 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu.

Předmětem projektu je výstavba environmetálního vzdělávacího centra, kte-
ré bude poskytovat vzdělávání, výchovnou a poradenskou činnost pro široké 
spektrum cílových skupin (mateřské, základní a střední školy, pedagogické pra-
covníky, odbornou a širokou veřejnost). Centrum bude stát v těsné blízkosti 

VIZUALIZACE budoucího centra environmentál-
ní výchovy.

Celkové vynaložené náklady spojené s projektem činí 41,38 mil. Kč, z toho 
dotace ROP představuje 37,08 mil. Kč. Na částečnou úhradu nákladů na vy-
tvoření sochy Gustava Mahlera a ostatních sochařských objektů byla krajem 
Vysočina poskytnuta dotace ve výši 400 tis. Kč.

Stavební práce na výstavbě budoucího parku na místě bývalé městské tržnice 
byly po předchozí demolici zchátralých objektů zahájeny v říjnu 2008 a byly 
včetně parkových úprav dokončeny v říjnu 2009, přičemž od listopadu 2009 
byl park zpřístupněn veřejnosti. Kompletně však byl park dokončen až osaze-
ním bronzové sochy Gustava Mahlera v mírně nadživotní velikosti na podsta-
vec z černého diabasu v květnu 2010. Tato socha vytvořená akademickým so-
chařem prof. Janem Koblasou je ústředním objektem celého parku, k němuž 
se obrací ostatní sochařské objekty (ptáci a ryby) vytvořené rovněž dle návrhu 
prof. Koblasy, které symbolizují stejně jako další prvky nacházející se v parku 
Mahlerovu tvorbu, jeho inspirační zdroje a jeho spojení s židovstvím. 

V rámci realizace projektu byla vybudována kanalizace v prostoru budoucí-
ho parku a řešených částech ulic Benešova a Věžní (severní část), byla provede-
na rekonstrukce a nová přípojka vodovodu, nové veřejné osvětlení a dláždění 
chodníků v ulici Věžní a Benešova. V prostoru budoucího parku zahrnujícího 
sochu Gustava Mahlera a kamenné plastiky byly vybudovány nové zpevněné 
plochy, jezírko včetně technologické šachty, zídky a ploty na hranici parku, ur-
čené pro popínavé rostliny, a vznikly nové plochy veřejné zeleně, kde byla pro-
vedena výsadba stromů a keřů a instalace automatické závlahy. V jižní části par-
ku byly odkryty základy bývalé židovské synagogy a byla vybudována přilehlá 
plocha a jižní terasa s masivními kamennými kostkami, které mají sloužit pro 
posezení a zastavení. Dále došlo k výstavbě vyhlídkové věže v baště historické 
hradby, osazení informačních panelů a instalaci bezpečnostní kamery. Na jaře 
2010 byl pak park vybaven mobiliářem.

Slavnostní otevření parku a odhalení sochy se uskuteční dne 7. 7. 2010 u pří-
ležitosti 150. výročí narození hudebního skladatele Gustava Mahlera, který v 
Jihlavě strávil léta svého dětství.

Bližší informace o těchto i ostatních projektech statutárního měs-
ta Jihlavy jsou uvedeny na ofi ciálních internetových stránkách města 
(www.jihlava.cz).


