
STRANA     4 Rozhovor NJR - KVĚTEN  2011

Vedoucí oddělení vnějších vztahů 
magistrátu Jana Petrůjová má doko-
nalý přehled, co Jihlava nabízí ná-
vštěvníkům. Zeptali jsme se proto na 
její zkušenosti a nabídky města ná-
vštěvníkům.

Jihlava se každoročně prezentu-
je na veletrzích cestovního ruchu. 
Jaké máte nabyté zkušenosti?

Veletrhů cestovního ruchu se účast-
níme již několik let. Pravidelně se 
město Jihlava prezentovalo a prezen-
tuje na veletrhu Regiontour v Brně a 
Holiday World v Praze. Na veletrhu 
Regiontour Brno jsme se několik let 
prezentovali samostatným stánkem, 
od roku 2010 se veletrhu účastníme 
na stánku Kraje Vysočina. 

Výjimkou byl rok 2009, kdy jsme 
se díky projektu „Turisté, vítejte v 
Jihlavě!“, který byl spolufi nancován z 
prostředků Evropské unie, účastnili 
i dalších veletrhů cestovního ruchu 
např. v Utrechtu, ve Vídni, v Mni-
chově, Bratislavě, Ostravě, Olomou-
ci nebo Hradci Králové.  Zkušenost z 
veletrhů je velmi cenná (osobní kon-
takt s určitým vzorkem návštěvníků, 
navázání kontaktů s ostatními městy, 
regiony.) spolu se zpětnou vazbou, 
kterou město nemělo. 

Vzpomínám si, že se pro turisty 
v minulosti zavedl tzv. audioprů-
vodce. Co návštěvníkům Jihlavy 
umožňuje?

V rámci projektu „Turisté, vítejte v 
Jihlavě“ jsme také pořídili 30 audi-
oprůvodců.  Jedná se o tzv. mobilní 
sluchátko, které si turista může za-
půjčit na informačních centrech a 
sám si zvolit, co by si chtěl prohléd-
nout. 

Není nutné shánět průvodce, do-
mlouvat si termín, stačí jenom přijít 
a zapůjčit si audioprůvodce. V na-
bídce je pět okruhů:  Masarykovo 
náměstí, radnice, jihlavské kostely, 
Brána Matky Boží a Dům Gustava 
Mahlera. Prohlídky jsou samozřej-
mě kromě češtiny připraveny i v ja-
zykových mutacích, a to v angličtině, 
němčině, holandštině, španělštině a 
ruštině. Vše je doplněno fotografi e-
mi města, které si turista může pro-
hlédnout na displeji. 

Prohlídkové okruhy nejsou kon-
cipovány jako suchý výčet stylů a 
letopočtů, snažili jsme se texty při-
pravit zajímavé a poutavé, vyzdvihli 
jsme zajímavosti o daných místech. 
Audioprůvodce se stává standardem 
v turistických destinacích a zvyšu-
je komfort uživatelů.  Zaznamenali 
jsme, že se audioprůvodce objevily 
i v dalších městech České republiky. 
V zahraničí, a to především ve vel-
kých muzeích a galeriích, jsou již 
standardem. 

Další možnosti nabízí webové 
stránky města…

Co se týká dalších služeb, díky pro-
jektu se nám podařilo také rozšířit 
turistické webové stránky o další ja-
zykové mutace. Dosud byly stránky 
v českém, anglickém a německém ja-
zyce, nyní je možné najít informace 

Jana Petrůjová o veletrzích, 
audioprůvodci, webu a nabídkách

také ve francouzštině, holandštině, 
španělštině a italštině.  

Nově byly pojaty stránky o Domě 
Gustava Mahlera a osobnosti Gus-
tava Mahlera. Lidé se zde dozvědí 
aktuální informace o výstavách a 
doprovodných akcích. A už nějakou 
dobu je možné najít Dům Gustava 
Mahlera i na Facebooku. 

Vznikly i nové tištěné propagační 
materiály. Projekt “Turisté, vítejte v 
Jihlavě“ se částečně prolínal s projek-
tem „Poznejte Gustava Mahlera“, dí-
ky kterému byl zrekonstruován Dům 
Gustava Mahlera. Část tištěných ma-
teriálů je věnována osobnosti Gusta-
va Mahlera, zaměřili jsme se ale i na 
pamětihodnosti města a vytvořili 
novou brožuru Procházky městem 
(opět v několika jazykových muta-
cích). 

Co nabízíte například školá-
kům?

Jednou z důležitých cílových sku-
pin, na které bychom se rádi zaměři-
li, jsou školy a školní výlety. V rám-
ci projektu byl připraven i program 
pro školy. Školní skupiny si mohou 
zapůjčit GPS a pomocí tohoto za-
řízení a s pracovním sešitem, který 
dostanou na informačním centru, 
projít město. V pracovním sešitě 
jsou hádanky, křížovky nebo dopl-
ňovačky, díky kterým se děti sezná-
mí s historií našeho města.  A k to-
mu si mohou samozřejmě zapůjčit i 
audioprůvodce.  

K oddělení vnějších vztahů pa-

tří i Brána Matky Boží. Co zde je 
připraveno?

Je zde umístěno druhé Turistické 
informační centrum. Brána slouží 
jako vyhlídková věž, konají se zde 
výstavy a jsou zde také umístěny 
dvě stálé expozice, a to Z historie 
Jihlavy (reprodukce obrazů Gusta-
va Kruma) a Jihlavská pevnost, kte-
rá mapuje vývoj opevnění v Jihlavě.

V loňském roce proběhla s vel-
kým ohlasem na Bráně Matky 
Boží výstava Arabela. Proslýchá 
se, že to letos budou dva „šikulo-
vé“ – Pat a Mat? 

Byli jsme velmi překvapeni, samo-
zřejmě příjemně, návštěvností Ara-
bely.  Výstavu si během dvou měsíců 
prohlédlo více než 4.000 lidí. Také 
proto jsme se rozhodli i v letošním 
roce zrealizovat podobnou výstavu. 
Tentokrát se bude jednat o velmi po-
pulární kutily „Pata a Mata“. 

Výstavu budeme mít zapůjčenou 
z Ateliérů Bonton Zlín a bude pří-
stupná od 17. května do 31. čer-
vence.  Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout celou řadu scén z to-
hoto seriálu a dokonce i 12 epizod 
ze samotného seriálu. Výstava bude 
zajímavá jistě především pro děti, 
ale myslím, že i rodiče si scénky z 
Večerníčku také rádi prohlédnou. 

Stále významnějším kultur-
ním stánkem města se stává Dům 
Gustava Mahlera…

Dům Gustava Mahlera byl zrekon-
struován díky projektu „Poznejte 
Gustava Mahlera“, který byl spolu-
fi nancován z Evropské unie. Vznikly 
nové expozice a výstavní prostory. 

Hned první výstava, která se zde 
po rozsáhlé rekonstrukci konala, 
byla výstava „Picasso v Jihlavě“.  
Jenom bych připomněla, že se ko-
nala ve spolupráci s partnerským 
městem Heidenheim a navštívilo ji 
téměř 7.000 osob. 

Velmi si ceníme toho, že téměř v 
návaznosti na oba projekty byl ote-
vřen Park Gustava Mahlera se so-
chou skladatele od Jana Koblasy a 
my jsme mohli v našich materiálech 
nabídnout ucelenou nabídku týkají-
cí se osobnosti Gustava Mahlera.

Když byste měla vypíchnout le-
tošní nej-výstavu?

Z výstav připravených na letoš-
ní rok bych ráda upozornila na vý-
stavu, která bude otevřena v rámci 
oslav Jihlavského havířského prů-
vodu. Výstava ponese název „Nikdy 
zcela neodešli – jihlavští Němci“. 

Tato výstava se bude konat u pří-
ležitosti oslav 20. výročí vzniku 
spolku Dům Gustava Mahlera ve 
spolupráci s partnerským městem 
Heidenheim. Ústředním tématem 
výstavy je informace o osudech 
německých obyvatel z Jihlavy a 
Jihlavského jazykového ostrova. 
Máme v plánu připravit k výstavě 
i doprovodný program pro školy.
 -lm-
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