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Šedesát kilometrů lyžařských tras 
v okolí Jihlavy je připraven zajistit 
Sportovní klub Lyžařské Jihlavsko. 
Klub na tuto zimu chystá několik 
novinek, k uskutečnění plánů potře-
buje už jenom sníh. „Novinkou pro 
tuto zimu bude okruh v blízkosti ob-
chodního domu Tesco. Dlouhý je téměř 
čtrnáct kilometrů. Jsme připraveni za-
jistit celkem osm okruhů,“ uvedl před-
seda klubu Milan Koten. 

Všechny okruhy jsou zaneseny do 
map, které je možné vidět na adrese 
www.lyzarskejihlavsko.cz. Pro lyžaře 
je k dispozici také aplikace pro mo-
bilní telefony, na které budou chodit 
aktuální informace o stavu stop na 
Jihlavsku. Na webu je množství dal-
ších užitečných informací pro lyžaře. 
„V době, kdy napadne sníh, je návštěv-
nost stránky ve stovkách denně. Lyža-
ři ve stopách se ale při dobrém počasí 
rovněž počítají na stovky,“ doplnil Mi-
lan Koten. 

První dva okruhy pro běžkaře v 
Jihlavě nechalo před dvěma roky při-
pravit město. Aktivita se setkala se 
zájmem veřejnosti, další sezonu už 
se přípravy ujal klub Lyžařské Jihlav-
sko, který má podporu jihlavské rad-
nice. „Těší mě, že se našel někdo, kdo 
navázal na podnět města,” vyjádřil se 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Z 
příspěvku města sportovní klub na-
příklad buduje systém značení tras. 

Klub však hledá podporu nejen na 
radnici, našel pomoc u mnoha fi rem 
a v médiích, dobré vztahy navázal i s 
majiteli pozemků, po kterých trasy 
vedou. Někteří majitelé dokonce vy-
chází vstříc tím, že na polích válcují 
oranici v prostoru budoucí trasy, aby 
stopa mohla vzniknout i při menší 
sněhové pokrývce. „To velmi oceňuji. 
Pro majitele to znamená výdaje, kte-
ré ale umožní přípravu dobré stopy 

Když bude sníh, i stopy budou
Opilí vandalové si nedali pokoj ani před Vánoci. Služby města Jihlavy 

(SMJ), které pořádají „Vánoční jarmark“ na Masarykově náměstí, řešily útok 
vandalů na dřevěný stánek ostrahy. 

Pracovník bezpečnostní agentury byl přímým účastníkem hrůzného oka-
mžiku. Zhruba kolem čtvrté hodiny ráno se s ním začal převracet stánek, do 
kterého se šel na chvíli po pochůzce ohřát. Důvodem nebyl silný poryv vět-
ru, ale útok čtyř, s největší pravděpodobností opilých, výtržníků. Pracovník 
stačil vyběhnout ven dříve, než se stánek převrátil na boční stěnu, kde jsou 
umístěny dveře. Kromě pár oděrek a šoku neutrpěl žádné vážnější zranění.

„Nedokážeme si představit, jak by dopadl pracovník ostrahy, kdyby stánek spadl 
na něj. Stánek zpátky na podlahu zvedalo deset lidí a bylo to docela těžké zvlád-
nout,“ odsoudil výtržnost mluvčí SMJ Martin Málek. 

Pracovník bezpečnostní agentury ještě zahlédl, jak výtržníci utíkají po ná-
městí směrem dolů. Přivolané městské policii se pachatele nepodařilo zatím 
najít.  -lm-

Útok vandalů na vánoční 
stánek ostrahy

NOČNÍ ZÁBAVA opilců na náměstí – převrácení stánku s ostrahou – mohla do-
padnout mnohem hůř. Foto: archiv SMJ

a stovkám lidí pak příjemnější jízdu 
bez odřených skluznic,“ vyjádřil se ke 
vstřícnosti majitelů pozemků primá-
tor Jaroslav Vymazal.  

„Pravidelně se ale setkáváme s into-
lerancí lidí, kteří ve stopách jezdí na 
koních, vodí do nich psy, nebo nám 
vyčítají lyžařské stopy v trase jejich vy-
cházek. Domnívám se ale, že by se na 
procházku do hlubokého sněhu daleko 
za město nevypravili,“ pozastavil se 
nad opačnými zkušenostmi z prv-
ních sezon předseda Lyžařského Jih-
lavska Milan Koten a dodal: „Mám 
za to, že bychom se těch několik málo 
týdnů či dnů v roce, kdy na zemi leží 
sníh, mohli tolerovat.“ -lm-

 Ilustrační foto.


