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PARKOVIŠTĚ V BEZRUČOVĚ ULICI. V době po uzávěrce NJR by 
mělo být dokončeno velké graffiti na zdi u parkoviště v Bezručově ulici. Autorem 
námětu i realizace je Jakub Menšík, který na ploše 130 metrů zobrazuje Jihlavu 
jako spojnici mezi západem a východem, Čechy a Moravou, či Prahou a Brnem.

Radnice na umělecké zpracování velké zdi vypsala loni na podzim soutěž, a 
nabídla až 30 tisíc korun na pokrytí nákladů spojených s vytvořením velkého 
obrazu. „Shodli jsme se, že je vhodnější plochu nechat umělecky zpracovat, než ji 
ponechat na pospas vandalům. Je to zajímavost, která přitahuje pozornost veřej-
nosti, už před dokončením jsme zaznamenali řadu pozitivních reakcí. Objevila se 
samozřejmě i kritika, a to nezřídka od těch, kteří mohli, ale s žádným svým nápa-
dem nepřišli,“ řekl ke vzniku díla primátor Rudolf Chloupek. Foto: archiv MMJ

Graffiti - Jihlava jako 
město, které spojuje

CO nechcete zažít, ale vidět ano

www.jihlava.cz/podzemi

Od 28. května 2018 se pro Vás otevírá nový, jedinečný prohlídkový okruh podzemím – kryt civilní obrany (CO). Při prohlídce 
nahlédnete do plně vybavené ošetřovny, k vidění je dobová spojovací technika, filtry vzduchu, měřáky radiace a zamoření 
vzduchu nebo plynové masky. Atmosféru dokresluje autentický záznam rádiového hlášení, které 20. srpna 1968 oznámilo 
překroční státních hranic vojsky Varšavské smlouvy.

Město seznámilo veřejnost s plány 
na přestavbu městského nádraží, kde 
by měl do roku 2023 vzniknout cen-
trální dopravní terminál. Prezentace 
proběhla v gotické síni jihlavské rad-
nice, a kromě autora studie Tomáše 
Rusína ze společnosti Atelier RAW 
byli mezi zúčastněnými také zástup-
ci města.

„Veřejnost měla možnost se k jednot-
livým částem projektu vyjádřit. S pod-
něty, které jsme dostali od diskutují-

cích, budeme nadále pracovat,“ uvedl 
náměstek pro oblasti investic Vrati-
slav Výborný.

Cílem projektu je výstavba nového, 
moderního dopravního terminálu, 
který vytvoří podmínky pro zvýšení 
podílu udržitelných forem dopravy, 
a který obyvatelům krajského města 
Jihlavy a všem ostatním cestujícím 
usnadní využití a vzájemné přestupy 
mezi vlakovou dopravou, linkovou 
autobusovou dopravou a MHD. -tz-

Město představilo studii 
dopravního terminálu

S VIZUALIZACÍ centrálního dopravního terminálu autora studie Rusína se 
seznámili zástupci města. Repro: archiv MMJ


