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Stříbrné pomezí provede Jihlavou i okolím

V úterý 3. května 2011 v 16.30 
město Jihlava uvede zahajovací cyklo-
jízdou do života nový unikátní turis-
tický systém nazvaný Stříbrné pomezí. 
Projekt vyznačil 270 km turistických 
tras pro pěší i cyklisty v okruhu asi 12 
km kolem města. Jihlava systém vytvo-
řila ve spolupráci s 26 partnerskými 
obcemi za účelem rozvoje cestovního 
ruchu a zkvalitnění informačních slu-
žeb v cestovním ruchu. 

„Systém je velmi jednoduchý. V obcích 
a v uzlových bodech jsou mapy, na kte-
rých si najdete cíl své cesty. Stačí, abyste 

si zapsali nebo zapamatovali čísla úseků, 
po kterých pojedete. Po číslech pak snad-
no dorazíte do cíle,“ popsal jednoduchý 
systém, který se úspěšně rozvíjí také 
např. v Holandsku, primátor Jaroslav 
Vymazal. 

Na trasách jsou v jednotlivých ob-
cích umístěny informační tabule s 
přehledovou mapou, informacemi a 
zajímavostmi o daném místě. Nechy-
bí informační a propagační materiá-
ly, tedy turistický průvodce, skládaná 
přehledová mapa, 5 druhů infokaret s 
doporučenými okruhy a cédéčko. Sou-
částí projektu jsou samostatné webové 
stránky projektu, které mohou uživate-
lům pomoci při plánování tras.

Jedinečnost projektu spočívá v podo-
bě turistického značení, a to 65 očís-
lovaných rozcestníků umístěných na 

Zahajovací cyklojízda otevření projektu Stříbrné pomezí 3. 5. 2011
Start a sraz účastníků cyklojízdy: 

horní část Masarykova náměstí v Jihlavě u morového sloupu v 16.30 hod

Cyklistická trasa: (12,2 km) 
Masarykovo náměstí – U Mincovny – Joštova – Brněnská (10) – Březino-

vy sady - Březinova - Okružní (02) - podjezd pod Havlíčkovou ulicí (secesní 
most) – Pod Jánským kopečkem (01) - cyklostezka podél ulice Romana Ha-
velky (04) – Humpolecká (07) – Na Dolech (03) - 

S. K. Neumanna – Lipová (11) – Rantířovská – Žižkova – U Hřbitova – Sei-
fertova – Bří Čapků – Telečská  (14) – U Koželuhů – Tovární - Křižíkova (13) 
– Brněnská - Masarykovo náměstí.

Plánek trasy cyklojízdy:

Výškový profi l trasy:

křižovatkách tras, tzv. patníků se šip-
kami. Turista se v terénu pohybuje po 
trasách pomocí doplňkového značení 
od patníku k patníku. Více informací 
bude k dispozici od 1. května 2011 na 
webových stránkách projektu www.
stribrnepomezi.eu nebo v propagač-
ních materiálech, které jsou k vyzved-
nutí na Turistickém informačním cen-
tru v Jihlavě a na kontaktních místech 
v partnerských obcích. Podrobnou 
mapu s vyznačenými trasami, umístění 
patníků a informačních tabulí přinese-
me v červnovém vydání Novin jihlav-
ské radnice.

Projekt vznikal v letech 2009-2011 
a je spolufi nancován z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jiho-
východ. Celkové náklady jsou pláno-
vány na 2.490 tis. Kč. Na realizaci se 
podílí osm dodavatelů. Termín do-
končení projektu je stanoven na konec 
května 2011.  -lm-


