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Město Jihlava má k 31. 3. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 517 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci březnu 2011

Desítky lidí na kolech přijely na 
Masarykovo náměstí v Jihlavě zahá-
jit novou cyklistickou sezonu. Další 
účastníci se pak přidávali cestou po 
trase Jihlava – Třebíč – Raabs, cel-
kem pořadatelé rozdali na 150 účast-
nických listů. 

V pořadí třetí otvírání cyklosezony 
na Jihlavsku organizoval Klub čes-
kých turistů Bedřichov ve spolupráci 
s městem Jihlavou, jízda byla zároveň 
13. ročníkem tradiční cykloturistické 
akce Bedřichovské sedlo.

Kolem nedělní deváté hodiny (17. 
dubna) dopoledne se účastníci jízdy 
scházeli na jihlavském Masarykově 
náměstí, kde si mohli před cestou a 
vůbec celou sezonou nechat seřídit 
kola v mobilní dílně sponzora akce. 

O půl desáté přítomné přivítal pri-
mátor Jaroslav Vymazal a zástup-
kyně pořadatelů Ivana Svobodová. 
Početný peloton veden motocyklem 
městské policie vyrazil k základní-
mu kameni stezky Jihlava – Třebíč – 
Raabs v Křižíkově ulici, odkud jízda 
pokračovala. 

Účastníci se dostavili z celého kraje, 
kromě místních milovníků cyklotu-
ristiky přijeli lidé např. z Havlíčkova 
Brodu, Měřína, Žďáru nad Sázavou a 

Cyklisté zahájili sezonu 2011

Uprostřed týdne, uprostřed dne, 
uprostřed města. Primátor Jaroslav 
Vymazal za asistence náměstků po-
ložil do dlažby v ulici Matky Boží 
kovovou desku, která označuje střed 
historického města. Uložení kontro-
loval Eduard Pospíchal z Katastrální-
ho úřadu pro Vysočinu v Jihlavě, kte-
rý střed města v mapě historického 
města vyhledal. 

Rozměrem i rozpočtem malá atrak-
ce začala okamžitě fungovat. Nejen-
že umístění středu zaznamenávali 
zástupci mnoha médií, ale netradiční 
objekt v dlažbě brzy postřehly desít-
ky procházejících lidí, kteří se zasta-
vovali a novinku si prohlíželi.  

Střed je vyznačen kovovou kru-
hovou deskou zhruba o velikosti 
45x45 cm, nese informace o světo-
vých stranách, souřadnicích místa a 
nadmořské výšce, nechybí také ježci 
jako symbol města Jihlavy. Desku v 
dlažbě doplňuje informační tabule 
na nejbližším domě s popisem místa 
v několika jazycích.

Střed historického města Jihlavy 
byl určen průsečíkem spojnic pro-
tilehlých bodů historického jádra 
města, podle mapy stabilního kata-
stru z r. 1897,  uložené v dokumen-
taci Katastrálního pracoviště Jihla-
va. Pro hledání středu bylo zvoleno 
historické jádro, město jako celek 
se rozrůstá, jeho střed se tedy prů-
běžně mění. Zeměpisné souřadnice 
středu jsou 49°23‘44,0“ severní šířky 
a 15°35‘22,4“ východní délky, nad-
mořská výška je 520,5 m. 

Celkové náklady jsou do dvaceti ti-
síc korun. Vyznačení středu připravil 
magistrát města ve spolupráci s ka-
tastrálním úřadem a společnostmi 
Služby města Jihlavy a Yashica. -lm-

Střed města je na svém místě

PRIMÁTOR města Jaroslav Vymazal s náměstkem Rudolfem Chloupkem prohlí-
žejí vyznačení historického centra města Jihlavy. Foto: archiv MMJ

Telče. Na startu dostali účastníci ná-
vrh tras, po kterých mohli pokračo-
vat v cyklojízdě. 

Pokud dorazili do Přímělkova, do-
stali pamětní list a malý dáreček. 

Někteří cyklisté se vydali po stezce 
až do Třebíče, odkud během dopo-
ledne startovali účastníci cyklojízdy 
směrem k Jihlavě tak, aby se skupiny 
z obou měst setkaly na trase. -lm-

Desítky běžců poměřily svoje síly 
v ulicích historického centra Jihlavy 
ve Velké ceně Jihlavy. Závod se ode-
hrával v osmi kategoriích, v týmo-
vých štafetách 5x1 km nastoupila 
také pětice závodníků města Jihlavy. 
Radnici reprezentovali primátor Ja-
roslav Vymazal, vedoucí oboru život-
ního prostředí Katarína Ruschková, 
vedoucí kanceláře tajemníka Ka-
rel Hadrava, Pavel Šťastný z úřadu 
územního plánování a informatik Ja-
roslav Škrobák.  -lm-

CYKLISTICKÁ sezona 2011 v Jihlavě je zahájena.  Foto: archiv MMJ


