
Tradičně, letos již po osmé, se město Jihlava 
připojí k Evropskému týdnu mobility v týd-
nu (ETM) 16. – 22. září. Téma roku 2015 je 
„Vyber. Změň. Zkombinuj.“ 

Vyber nejlepší způsob dopravy, který ti vyho-
vuje. Změň svůj pohled na přepravu ve měs-
tě, přemýšlej o rozsahu dostupných možností 
dopravy. Zkombinuj různé způsoby dopravy, což 
může často vést k rychlejšímu a příjemnějšímu 
cestování.

Výtvarná soutěž
Samotnému týdnu mobility předchází již pro-

bíhající výtvarná soutěž „JINAK NEŽ AUTEM 
– za kamarády, zábavou, na prázdniny, do prá-
ce… a v září zase do školy“. 

Obrázky a fotky s nejrůznějšími způsoby 
dopravy mohou zájemci nosit do konce prázd-
nin na Bránu Matky Boží a za odměnu se jít 
zdarma podívat na vyhlídku či na výstavu „Brá-
na plná panenek Barbie, autíček, motorek a 3D 
modelů z puzzle“.  Nejlepší výstupy bude mož-
no vidět v rámci výstavy „MĚSTA S DOBROU 
ADRESOU“ 4. – 19. 9. v parku Gustava Mahlera 
a na radnici.

Asi nejpřirozenější pohyb pro zdravého člově-
ka je chůze. V letošním roce si projdeme něko-
lik naučných stezek se zasvěcenými průvodci 
a zakončíme prohlídkou zajímavých objektů - 
zdarma. 

Naučné stezky
Začneme naučnou stezkou HUDEBNÍ OSOB-

NOSTI po trase:  Dům Gustava Mahlera, Kostel 
sv. Jakuba, bývalá Sängerhalle v dnešní Hlubo-
ké ulici, Městská knihovna – bývalé gymnázium, 
které navštěvoval Gustav Mahler, kostel sv. Kříže, 
bývalý Besední dům, Horácké divadlo Jihlava 
– místo prvního veřejného vystoupení Gustava 
Mahlera, Park Gustava Mahlera, kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie, dům U Tří knížat, dům Smeta-
nova 2. Procházku zakončíme prohlídkou Domu 
Gustava Mahlera.

Pokračovat budeme naučnou stezkou JIHLAV-
SKÁ PEVNOST po trase: Brána Matky Boží, hra-
dební parkán, Brtnická brána, Česká (Brněnská) 
brána, opevnění východního parkánu a Křížo-
vá (Švédská nebo též Císařská) brána, historické 
podzemí, Špitálská brána, malebná bašta v Diva-
delní uličce, dochovaný příkop s parkánem. A na 
závěr si prohlédneme jihlavské podzemí.

A dále půjdeme známou PIVOVARSKOU 
naučnou stezkou, kterou zakončíme prohlídkou 
Pivovaru Jihlava.

O víkendu jsme zařadili Nordic/priessnitz wal-

kingovou procházku, kde se účastníci naučí nasta-
vit si hole, rozcvičit se před chůzí pro zahřátí sva-
lů a správné techniky nordic walkingu. Tohle mi 
nezní česky.

Procvičíme si dýchání a ukážeme ochlazování 
dolních končetin. Nebude chybět ani závěrečný 
strečink!

Půjde se trasa do 10 km nenáročným terénem 
vhodným pro všechny věkové kategorie bez 
ohledu na fyzickou kondici.

 Večer, po západu slunce, se vydáme s lampiony 
v průvodu z Masarykova náměstí na zpřístupně-
né části parkánu. 

V neděli nás čeká naučná stezka STARÁ PLO-
VÁRNA, oblíbené místo vycházek nedaleko cen-
tra. Projdeme se s průvodcem po deseti stanoviš-
tích okolo nádrže a dozvíme se více informací o 
místě samotném, o živočiších a rostlinách, které 
jsou zde k vidění atp. Na hrázi budou po přícho-
du čekat na děti soutěže a možnosti vyzkoušet si 
různé sporty v přírodě či pohrát si na dětském 
hřišti.

Procházka zelení
Pro další zájemce o chůzi jsme na pondělí při-

pravili komentovanou procházku MĚSTSKÁ 
ZELEŇ V CENTRU JIHLAVY, v rámci níž 
nám vedoucí OŽP Ing. K. Ruschková představí 
stromy, keře, květiny apod., kolem kterých běž-
ně chodíme či jezdíme autem a většinou se nám 
nedostává času jim věnovat větší pozornost.

Naopak, jak rychle dokážeme běžet, si můžeme 
nechat změřit v rámci JIHLAVSKÉ HODINOV-
KY v nově zrekonstruovaném stadionu Na Stou-
pách, během 15. závodu Běžce Vysočiny 2015. 
Nejmladší kategorie je už pro děti do 4 let – 
200 m, přes žáky a dorostence – 12 min., až po 
dospělé a veterány, kteří se mohou pokusit pře-
konat rekord 18 kilometrů za hodinu.

Kulatý stůl k MHD
Nyní ZMĚNÍME způsob přepravy na měst-

skou hromadnou dopravu, které se budeme 
věnovat první den ETM teoreticky v rámci dis-
kuze u KULATÉHO STOLU k MHD. Zde 
budou představeny výstupy z jarního průzku-
mu MHD v Jihlavě a společně se zástupci vede-
ní města a DP budeme diskutovat o výsledcích, 
stávající situaci a návrzích řešení. 

 V neděli si zájemci o tento způsob dopravy 
budou moci prohlédnout na náměstí dva staré 
autobusy a zajít do Dopravního podniku měs-
ta Jihlavy. Zaměstnanci jim ukážou další vozy a 
otevřené k nahlédnutí budou i dílny. 

Na DEN BEZ AUT 22. září si bude moci 

vyzkoušet cestovat trolejbusem či autobusem 
úplně každý! MHD bude zcela zdarma, takže ani 
Ti, kdo netuší na jaké lístky či karty se jezdí, to 
nebudou muset řešit, prostě nastoupí a pojedou. 
A pokud budou mít štěstí, svezou se trolejbusem 
s KNIHOVNOU!

Pokud opět ZMĚNÍME způsob dopravy, tak se 
dostaneme k CYKLOJÍZDĚ, která bude začínat 
na Masarykově náměstí ukázkou cvičení s kočár-
ky – strolleringem. Naši jízdu zakončíme v údo-
lí řeky Jihlavy ve sportovně - relaxačním centru 
Český mlýn. Odměnou po ujetých kilometrech 
bude ukázka skejťáků v novém skateparku. Tra-
sa bude přizpůsobena i nejmenším účastníkům, 
kteří ocení dětské hřiště a ZMRZLINU v cíli!  

Fantazii na dopravní prostředky se meze nekla-
dou. Kolo rozhodně není povinné. Vítáme kolo-
běžky, odrážedla, elektrokola apod. Nahlášené 
účastníky máme už i na segwayích!

V jízdě na koloběžkách či odrážedlech se utka-
jí děti do 10 let v LÍZÁTKOVÉM ZÁVODU na 
Masarykově náměstí. Koloběžku závodníkům 
půjčíme a každý, kdo závod absolvuje, dostane 
lízátko. Výherce odjede na nové koloběžce!

Jihlavský den zdraví
Nezapomínáme ani na obyvatele Jihlavy, kteří 

mají ztížené možnosti přepravy. Zde je potřeba 
ZMĚNY úhlu pohledu na životní realitu. Náh-
led do světa handicapovaných a každodenní rea-
litu nevidomých a vozíčkářů nám představí na 
Masarykově náměstí příslušné neziskové orga-
nizace v rámci programu JIHLAVSKÉHO DNE 
ZDRA VÍ.  

Pro všechny zájemce zde bude možnost bez-
platných zdravotních vyšetření – cholesterol, 
měření tlaku, % tělesného tuku, měření BMI, 
rozložení tuků a svalů, viscerální tuk apod. a 
následné konzultace a poradenství. Prezentovat 
a ukazovat svou činnost budou Městská policie 
Jihlava, Český červený kříž, Nízkoprahový klub 
Vrakbar, Bílý kruh bezpečí a další.

Na DEN BEZ AUT bude na Masarykově 
náměstí ZKOMBINOVÁNO mnoho doprav-
ních prostředků a informací, jak je správně 
používat a kombinovat. Odpoledne se dokonce 
dočkáme hasičského vozu a sanitky! Na náměstí 
dojde k simulované havárii osobních aut a zasa-
hovat budou Hasičský záchranný sbor a Zdra-
votnická záchranná služba. 

 Více podrobností o celém programu se dozví-
te z inzerátu v NJR, na webu města www.jihlava.
cz či před akcí na městském Facebooku. 

Soňa Krátká, 
koordinátorka Projektu 
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Na vyvrtnutí kotníku. Asi už jen 
k tomu byly „dobré“ staré zatrav-
ňovací panely ve Znojemské a 
Vojanově ulici. 

V úseku od křižovatky s Mošno-
vou ulicí je postupně nahrazuje 
nová zámková dlažba, nově bude 
vyřešeno i odvodnění.

„Než se dešťová voda vsákla, stří-
kala od kol automobilů na chod-
ce pod opěrnou zdí na chodníku při 
Znojemské ulici. Když se voda vsák-
la, zamáčela opěrnou zeď, což si 
vyžadovalo opakované náklady na 
opravy. Chůze po zatravňovacích 
panelech zde byla nepříjemná, sko-
ro i nebezpečná, pro rodiny s kočár-

ky téměř nemožná,“ popsal důvody 
pro zásah náměstek primátora pro 
oblast dopravy Jaroslav Vymazal. 

Nový povrch obslužné komuni-
kace je vyspádován do středu, voda 
bude odtékat novými odvodňova-
cími kanálky.

Provedou se také opatření k 
odstranění barier pro tělesně hen-
dikepované osoby. Radnice vyna-
loží na úpravy asi 2,2 milionu 
korun. -tz-

Pohodlnější chůze Znojemskou ulicí

STARÉ zatravňovací panely v Jihlavě 
dosluhují, a tak je nahrazuje dlažba.
 Foto: archiv MMJ


