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Na jeden zářijový den se volnoča-
sový areál Český mlýn změnil k ne-
poznání. Důvodem byl další ročník 
Urgan Game, tentokrát s mottem 
Hra na budoucnost řeky, která je blíž 
lidem. K řece Jihlavě zavítalo přes 
400 účastníků, kteří mohli na vlastní 
kůži zkusit, co všechno areál vydrží. 
Urban Game však navštívili i zástup-
ci vedení města, kteří díky akci získa-
li důležité poznatky pro další rozvoj.

„Akce jednoznačně ukázala, že sta-
čí málo. Cesta tohoto místa vede jinu-
dy než přes velké projekty a investice. 
Ukázalo se, že prostor lze oživit drob-
nými úpravami. Co je však důležité, je 
architektonická kvalita úprav jednot-
livých míst, aby na sebe navazovala 
a zároveň měla vlastní „správce“. To 
je vidět třeba na skejtparku, který 
skvěle funguje, protože má od začát-
ku partu nadšených lidí, kteří rozvoj 
místa vedou a ostatní je respektují,“ 
uvedl náměstek pro oblast územního 
plánování Vít Zeman.

Atrakce Urban Game navazovaly na 
výsledky veřejných fór, které se letos 
Stříbrnému údolí i Českému mlýnu 

Urban Game jako ukázka  
budoucnosti Stříbrného údolí

Největší pozdvižení způsobil zmrzlinový ostrov, kam se muselo buď doplavat nebo doplout na loďce.  Foto: archiv MMJ

LANový provaz přes řeku nebo plavba na loďce se staly oblíbenou aktivitou ne-
jen pro děti.  Foto: archiv MMJ

UrbAN Game doprovodily i sportovní atrakce, kromě překážkového běhu i par-
kour nebo discgolf. Foto: archiv MMJ

KavárNA i ohniště měli při letošním Urban Game jasné místo – u místní Lodě-
nice.  Foto: archiv MMJ

věnovaly. A závěry z fór se točily ko-
lem jediného – lokalita je atraktivní, 
ale chybí v ní zázemí pro dlouhodo-
bější pobyt a více možností, jak zde 
trávit volný čas.

„ve zkratce to jsou kavárny, restau-
race se zahrádkou nebo zázemí pro 
uživatele, například s uzamykatelný-
mi skříňkami. Řeč přišla i na půjčovnu 
sportovního vybavení a kol, veřejné oh-
niště, gril nebo klubovnu pro sportovce. 
Samostatným tématem bylo také zpří-
stupnění řeky a atrakce, které by umož-
nily si s vodou hrát a využít toho, že 
máme řeku v srdci města,“ doplnil Vít 
Zeman.

Ideová studie
Listopadové zasedání zastupitelstva 

bude mimo jiné projednávat Ideo-
vou studii Stříbrného údolí. Materiál 
nastavuje dlouhodobý směr rozvoje 
území, analyzuje hodnoty i problé-
my údolí od Rantířova po Rančířov 
a přichází s pravidly, jak území chrá-
nit a dál rozvíjet.

„Materiál bude mít smysl pouze teh-
dy, pokud se s ním bude dlouhodobě 
pracovat a pokud v jihlavě dokážeme 
udržet směr déle než jedno volební ob-
dobí. Kvalitní veřejný prostor většinou 
vznikne až na základě dlouhodobého 
úsilí a spolupráce více aktérů. v našem 
případě je to město, povodí Moravy a 
další organizace a firmy, které v území 
fungují,“ doplnila primátorka města 
Karolína Koubová.

„Ideová studie obrací pozornost na 
klíčové hodnoty, které jihlava má – 
řeku a zelené údolí protínající celé měs-
to a říká: Pojďme tyto hodnoty chránit 
a dál rozvíjet v duchu nejmodernějších 
trendů urbanismu,“ uvedl spoluautor 
Ideové studie Stříbrného údolí Ja-
kub Deml.

Právě řeka bude jedním z hlavních 
lákadel Stříbrného údolí a cílem pro 
spokojené uživatele je řeka zdravá a 
čistá. Jeden z prvních úkolů akčního 
plánu studie se tedy bude týkat iden-
tifikace zdrojů znečištění řeky. Další 
hodnota údolí se skrývá v samotném 
přívlastku „stříbrné“. Ten připomí-
ná, že Stříbrné údolí protíná jedny 
z nejvýznamnějších lokalit dolování 
stříbra, zejména starohorský náhon, 
významnou technickou památku ze 
14. století. -tz-


