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http://www.jihlava.cz/kralovske-
mesto/pdf/hornicka-stezka-s.pdf.

Stezka za minulostí jihlavského 
hornictví.

Její délka je 5,5 km. Začátek je za 
domovem důchodců v Jihlavě – Les-
nově, kde je možno zaparkovat i do 
blízkosti dojet z náměstí autobusem 
č. 5. Deset informačních tabulí sezna-
muje turisty s historií dolování stříb-
ra a místní přírodou. Celý okruh byl 
vyznačen Klubem českých turistů tu-
ristickou značkou (zeleno – bílou ve 
tvaru psaníčka). Přes místo jímž pro-
chází hlavní evropské rozvodí, šachtu 
sv. Jiří, vrch Rudný – Šacberk, pokra-
čujeme naučnou stezkou ke stanoviš-
tím s dalšími zajímavostmi, prochází-
me kolem restaurace U Lyžaře, kde je 
umístěn stojan s turistickou vývěsní 
mapou a plánkem okruhu HNS a po-
dél informačních panelů se vrátíme 
na výchozí místo. Celý okruh absol-
vujeme za 1,5 - 2 hodiny.

Turistické informační centrum, 
Věžní 1, tel. 567 167 155, 156, fax: 
567 167 157, 

e-mail: tic@jihlava-city.cz, htt p://
www.visitjihlava.eu/

Otevřeno:
říjen – březen po – pá 8:30 – 17:00, 

duben  - září  po - pá  8:30 – 17:00, 
so, ne 10 - 13, 14 - 18,

Stálá expozice: Výstava obrazů ak. 
mal. Gustava Kruma, staré hodinové 
stroje, jihlavská astronomie, historie 
jihlavského hornictví.

6. 8. – 15. 8. – výstava sférických 
fotografi í Vysočiny 2011

Vstupné:
Dospělí 40 Kč
Děti, studenti, důchodci 25 Kč
Děti předškolního věku 15 Kč

Duben - září   sobota (odpolední 
prohlídky dle zájmu). 

Po předchozí dohodě je možná 
prohlídka i mimo sezonu.

Prohlídky začínají na Turistickém 
informačním centru (v budově rad-
nice), Masarykovo náměstí 2, 

tel. 567 167 158-9, fax: 567 167 
157, e-mail: tic@jihlava-city.cz, 
www.jihlava.cz.

Vstupné:
Dospělí 50,- Kč
Děti od 6 do 15 let, studenti, senio-

ři, držitelé průkazky ZTP a ZPT/P 
35,- Kč

Základní, střední, vysoké školy a 
učni v rámci výuky 20,- Kč

Děti předškolního věku, pedago-
gický doprovod volný vstup

Možnost zakoupení hromadné 
vstupenky pro skupiny /skupina - 5 
a více osob)

Březinovy sady 10, tel. 567 573 
730, fax: 567302839, e-mail: jizoo@
zoojihlava.cz,  www.zoojihlava.cz

Africká vesnice Matongo – soubor 
10 afrických chýší, obří tobogán – 12 
m vysoký. Nové velkokapacitní parko-
viště ve směru od Brna i pro autobusy. 

Vstup se psy není dovolen, ale lze 
použít box pro psa (15,- Kč).

Otevřeno:
denně 8.00 – 18.00
Vstupné:
Dospělí    80,- Kč
Děti do 12 let    40,- Kč
Studenti po předložení průkazu 

   40,- Kč
Důchodci    40,- Kč
ZTP dospělí    40,- Kč
ZTP děti    20,- Kč

Permanentní vstupenky  
Dospělí (bez omezení počtu vstu-

pů)   400,- Kč
Děti 3- 15 let   200,- Kč
Kreditní - 10 vstupů - 22 vstupů - 

50 vstupů - 125 vstupů     500,- 
Kč  990,- Kč 2000,- Kč 5000,- Kč

Permanentní vstupenky jsou k do-
stání na obou pokladnách ZOO, ví-
ce informací na tel. 567 573 737 (sl. 
Švantnerová).

Jihlavské podzemí, Hluboká 1, Jih-
lava, tel. 567 167 887 – záznamník, 
od 1. 4. do 31. 10. 2011 (hlavní sezó-
na) objednávky hromadných výprav,  
e-mail: jpodzemi@seznam.cz, www.
agricola.cz.

Provozovatel: Občanské sdružení 
Georgii Agricola, Smrčenská 5.

Při objednávce hromadných výprav 
na záznamník uvádějte kontaktní te-
lefon – zpětné potvrzení objednávky. 
V únoru, březnu, listopadu a prosin-
ci je možno prohlídku domluvit tele-
fonicky nebo e-mailem pro skupiny 
v min. počtu 10 osob.  

Otevřeno: SRPEN - Denně v 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 17 hodin

Vstupné:
Dospělí 45,- Kč
Děti do 15 let 25,- Kč
Studenti, důchodci, ZTP 35,- Kč

Turistické kulturní a informační centrum v Jihlavě nabízí zájem-
cům celou řadu informací o kulturních i sportovních akcích. Z nich 
čerpáme do našeho přehledu kulturních akcí, je ale zřejmé, že z dů-
vodu rozsahu nemohou NJR uvést všechny informace. Využívá-
me však toho, že v době prázdnin nehrají divadla a přinášíme pro 
představu, co vše lze nalézt v Kulturním a sportovním kalendáři na 
srpen, jeho obsah. Kromě toho je turistickým kulturním a infor-
mačním centrem zpracován i kalendář Jihlavské kulturní léto. Oba 
zdroje kulturních akcí ve městě v době prázdnin je možno vyzved-
nout na magistrátu města, je také v plném znění na webových strán-
kách města.

Minimální počet návštěvníků v jed-
né skupině jsou 4 osoby. Maximální 
počet osob ve skupině 45 (normální 
prohlídka, ne hromadná skupina).

Doba trvání prohlídky - cca 30 mi-
nut. V případě navýšení počtu ná-
vštěvníků na jeden termín prohlídky 
je možno s pracovníky provozovatele 
či zástupci provozovatele dohodnout 
další výpravu po půlhodině. 

Stálá expozice: O vzniku Jihlavy a 
podzemí

Křižovatku s nejhustějším provo-
zem v Jihlavě řídí nová elektronika. 
Pod povrchem vozovky křižovat-
ky u obchodního centra City Park 
(ulice Hradební a Znojemská) jsou 
indukční smyčky, které zazname-
návají přítomnost vozidel, podle 
množství aut se automaticky nasta-
vuje čas pro průjezd jednotlivými 
směry. Systém se zde musí denně 
vypořádat průměrně s více než 16 
tisíci aut.  

Signál ze smyček vyhodnocuje 
tzv. řadič, který ovládá semafory. 
Typ řadiče použitý v Jihlavě splňu-
je nejpřísnější evropské požadavky, 
systém je například možné dálkově 
ovládat prostřednictvím sítě mobil-
ních telefonů, disponuje také funk-
cí stmívání semaforů v nočních ho-
dinách. 

„Na semaforech u City Parku jsou 
použita svítidla s LED diodami, kte-
rá se osvědčila i v ostrém slunci, ve 
večerních a nočních hodinách si však 
někteří řidiči stěžovali, že jsou světla 
příliš silná a jsou oslňováni,“ komen-
toval nutnost stmívání semaforů 
náměstek primátora pro oblast do-

pravy Josef Kodet. 
Jihlava je po Ostravě teprve dru-

hým městem, kde je tato funkce 
stmívání využita, svítidla na sema-
forech tak se západem slunce sníží 
svoji svítivost o 30 procent (příkon 
klesne cca o 50 procent – úspora el. 
energie), ráno při východu slunce 
se svítivost opět zvýší.

„Křižovatka je synchronizována 
s křižovatkou ulic Hradební a Žiž-
kova (Zverimex) a s křižovatkou u 
výjezdu z City Parku, což umožňuje 
spouštět na semaforech zelenou vlnu 
pro plynulé odvedení dopravy z vy-
tížených komunikací,“ doplnil ještě 
Josef Kodet.

Nový systém dokáže nejen reago-
vat na množství vozidel čekajících 
na zelenou, ale také auta sčítat. Po 
určitém čase je pak správce scho-
pen nastavení křižovatky dolaďo-
vat.

Úprava řízení křižovatky vyšla asi 
na dva miliony korun, v loňském 
roce město na křižovatce investo-
valo 1,8 milionu korun do nových 
sloupů, návěstidel, sítí a svítidel s 
LED diodami.  -lm- 
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