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(Dokončení ze str. 4)
Jaké cíle máte nyní, na počátku 

svého působení, a co plánujte časo-
vě rozložit?

Celý plán rozvoje kultury, volného 
času a cestovního ruchu je sestaven 
pro 8 let, a k němu na kratší období 
jednoho nebo dvou let vznikají akční 
plány, aby bylo jasné, čemu se věno-
vat přednostně. První akční plán byl 
sestaven ještě předtím, než jsem na 
radnici nastoupila. 

A ještě o rok později, tedy letos 
v květnu, byla přijata manažerka ces-
tovního ruchu. Hlavně kvůli tomu, že 
dnes prostě nejsou lidi, se plnění ně-
kterých úkolů maličko pozdrželo. 

Ještě před koncem roku 2018, když 
vyhodnocuji plnění prvního akčního 
plánu, musím říct, že se nám držet 
tempo daří. Řečí čísel to znamená, že 
v běhu je 21 z 23 vybraných projektů 
do prvního akčního plánu.

Abych byla konkrétnější, otevřela se 
naučná stezka továrníka Löwa v He-
leníně, máme podklady pro generel 
veřejného prostoru pro kulturu, ně-
které prostory před kulturními zaří-
zeními již mají hotové návrhy úprav 
– zajímavé jsou studentské nápady na 
úpravu předprostoru Domu kultury 
nebo Dělnického domu – vybraný je 
projekt na revitalizaci Masarykova 
náměstí.

Zpracovali jsme analýzu potřeb zo-
ologické zahrady, návštěvníků zoo 
a města, které by se mohly naplnit 
v areálu továrny Modeta v sousedství 
zahrady. Budova bude ještě několik 

let využívaná textilní firmou. Rádi 
bychom ale byli připraveni, a hned – 
jakmile se objekt uvolní – začali s re-
konstrukcí vedoucí k účelnému vyu-
žití městského majetku. Strategický 
význam objektu Modety a jeho další-
ho využití si dobře uvědomují členo-
vé vedení města, se kterými postup 
dalšího využití konzultujeme, a oni 
celý proces řídí.

No, a tím se dostávám ke Stříbrné-
mu údolí, protože zoologická zahrada 
a budova Modety jsou vlastně jeho 
srdcem. Pojem „Stříbrné údolí“ při-
nesla právě strategie pro kulturu. 

Když se lidé, kteří se kolem kultury, 
volného času a cestovního ruchu točí, 
sešli nad mapou, označovali místa, 
kde jsou stávající zařízení, a také ob-
lasti, kde by se nějaká kultura nebo 
volnočasové aktivity mohly odehrá-
vat. 

A při pohledu na zpracovanou 
mapu se objevil pás zeleně podél řek 
Jihlavy a Jihlávky, který prochází měs-
tem a nabízí skvělé možnosti k tráve-
ní volného času místním, i dostatek 
přitažlivých zážitků pro návštěvníky 
Jihlavy.

Už teď prostor Stříbrného údolí lidé 
využívají, třeba areál Českého mlýna, 
nebo cyklostezku za Kauflandem, 
Vodní ráj a zoologickou. Jen do zoo 
vejde každý rok víc než 300 tisíc ná-
vštěvníků, a okolí řeky na obě strany 
by jim mohlo nabídnout další mož-
nosti, jak si pobyt ve Stříbrném údolí 
a potažmo ve městě prodloužit a vy-
lepšit. 

Samotný pojem „Stříbrné údolí“ má 
různé rozměry. V rámci města je to 
zhruba prostor mezi Starými Horami 
a Starou Plovárnou nebo Pančavou, 
s přesahem k lokalitě V Ráji. 

Obě tato místa, Staré Hory i Ráj, 
jsou spojena se slavnou minulostí 
a těžbou stříbra – odtud také název 
„Stříbrné údolí“. Po řekách se ale dá 
pokračovat od Starých Hor dál na 
Rantířov, a tudy vede obdivuhodná 
technická památka, vodní náhon ze 
14. století, který je na svou dobu na-
prosto mimořádně technicky nároč-
nou a skvěle zvládnutou stavbou. 

Dnes už v místě zbývají jen zbytky 
po původním náhonu, které se chys-
táme, třeba formou naučné stezky, 
výletníkům ukázat. Na druhou stranu 
zase můžeme proti proudu Jihlávky 
pokračovat do Rantířova. S využitím 
podobnosti v názvech obou obcí je 
tedy možné říkat, že Stříbrné údolí 
vede vlastně od Rantířova k Rančířo-
vu. A to jsme se ještě nedostali k pra-
menům obou řek…

Aktuálně dokončujeme ideovou 
studii území Stříbrného údolí, která 
prostor dělí na jednotlivé lokality, po-
pisuje jejich přednosti, které bychom 
měli zachovat, upozorňuje na nedo-
statky a bariéry, a popisuje charakter 
a možné další využití míst. Studie by 
potom měla sloužit jako návod v pří-
padě záměrů na změnu nebo rozvoj 
lokality.

Zajímá nás zároveň také možnost, 
jak by se lidé mohli Stříbrným údo-
lím přepravovat, protože část údolí 

je součástí zeleného okruhu kolem 
centrální Jihlavy. Záměrem okruhu 
je, aby se místní i turisté mohli projít 
nebo projet na kole Jihlavou, a přitom 
být obklopeni zelení.

Pro turisty je ve strategii připraveno 
také několik opatření. Třeba zavedení 
destinační karty, nebo vytvoření vir-
tuálních naučných stezek, jakési mapy 
skrytých příběhů. I na nich už pracu-
jeme, a doufám, že je budeme moci 
v příštím roce dát lidem k dispozici.

Jak jsem uvedla už na začátku roz-
hovoru, a teď to čtete sami, strategie 
je plná skvělých nápadů a plánů, a je 
mou velkou radostí je uvádět v život. 
Jen pro představu – tenhle dlouhý vý-
čet je jen asi polovinou celého rozsa-
hu strategie.

Pro své cíle musíte lidi získat. 
Jaké máte zkušenosti s touto oblas-
tí?

Už jsem zmínila, že při přípravě stra-
tegie lidé z kulturní a volnočasové ob-
lasti i ti, kdo se podílejí na cestovním 
ruchu, spolupracovali a pomáhali. A 
aktivita v nich stále přetrvává. 

Je mým velkým úkolem tenhle spo-
lečný tah k lepší Jihlavě udržet a pod-
porovat. Jsem ráda, že podporu cítím 
i ze strany vedení města. Ze zkušenos-
ti vím, že se lepších výsledků dosáhne 
spíše než povinností dobrovolnou 
spoluprací. 

A za to, že se na vytváření kulturní, 
na zážitky bohaté a k turistům vlídné 
Jihlavy dobrovolně podílejí, patří dík 
hodně dlouhé řadě lidí. Děkuji.

Manažerka kultury magistrátu

Co se může stát, když spojí síly Jih-
lava, Kraj Vysočina a nápaditá mysl 
jednoho místního umělce? Masary-
kovo náměstí se promění ve velkou 
divadelní scénu, kde může návštěv-
ník nasát autentickou atmosféru 
uplynulých 100 let od vzniku repub-
liky až do současnosti a velkolepě 
tak oslavit výjimečné výročí.

„Akce Proletí 100letí se pod taktov-
kou zpěváka, herce a kováře z vysočin-
ské Třeště Petra Píši odehrála 15. září, 
a kromě odpoledních vystoupení a série 
zážitkových aktivit se objevila při zá-
věrečné show také sama republika, kte-
ré diváci mohli předat dort i s překva-
pením,“ sdělila koordinátorka akce 
Alena Zápotočná z městského odbo-
ru školství, kultury a tělovýchovy.

Oslavu, která letos v republice ne-
měla obdoby, však hlavně tvořili lidé 
a jejich vzájemná spolupráce. Na ply-
nulém průběhu se podílela přibližně 

desítka zaměstnanců jak z městské-
ho, tak z krajského úřadu, desítka 
spolků a příspěvkových organizací, a 
také sedm vyšších odborných i střed-
ních škol. Podmínkou bylo jediné – 
mít vztah k Jihlavě a Vysočině. A vy-
držet celý víkend nespat.

„Republičce propůjčila svůj skvělý 
hlas naše milovaná Evička Čurdová, 
za nás občany mluvil Ondra Vetchý, 
natočeno ve studiu Jardy Hypochond-
ra. Vlajkami na radnici sunuli, točili, 
a poté nádherně cvičili jihlavští sokolí-
ci ze Sokolské župy plukovníka Švece. 
Stínovali a z radnice řvali a busty vy-
hazovali Škrdlové z divadla T.E.J.P., 
Géčko a Káca z De Facto Mimo. Busty, 
co letěly z oken, tvořili žáci výtvarného 
oboru ZUŠ Jihlava. Prior a dort oblékl 
pro potřeby videoprojekcí neuvěřitelný 
Vláďa Vlček, čalouník z Horáckého 
divadla,“ vyjmenoval Petr Píša, autor 
celého projektu.

Proletí 100letí: O sto let nazpět
V podobném duchu by mohl Petr 

Píša jmenovat ještě dlouho. Projekt 
Proletí 100letí odstartoval již v květ-
nu na pikniku u příležitosti vernisáže 
výstavy Vysoké školy polytechnické 
Jihlava. Opéct buřty a poslechnout 
si hudbu v parku u autobusového 
nádraží mohli Jihlavané pod vlajka-
mi České republiky i na konci srpna.

„Od června jsme také jezdili s objek-
tem obří osmičky po Vysočině a vozili 
s sebou Strom Vysočiny. Segmenty vět-
ví, které z něj snímáme, vymalovaly v 
pěti městech děti, a na strom se vrátily 
právě v sobotu 15. září na Masarykově 
náměstí v Jihlavě,“ přiblížil dále Petr 

Píša. Společně s jihlavskými havíři 
na pódiu Proletí 100letí vystoupili 
také starostové všech pěti okresních 
měst, hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek i primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek.

Projekt byl spolufinancován sta-
tutárním městem Jihlavou a Krajem 
Vysočina, od kterého vzešel prvotní 
nápad společnou oslavu století usku-
tečnit. „Strom Vysočiny byl umístěn v 
areálu krajského úřadu, a bude zapojo-
ván do akcí, které budou na krajském 
úřadě probíhat,“ dodala koordinátorka 
akce Ivana Šteklová, vedoucí odboru 
sekretariátu hejtmana kraje. -tz-

K ViDění byly automobily z počátku minulého století.  Foto: Jakub Koumar


