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Oblastní výbor KČT, oblast Vysočina 
 

ve spolupráci se statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina, pod 
záštitou hejtmana Kraje Vysočina a primátora statutárního města Jihlava 

Vás zve 
 

v sobotu 17. března 2018 

 
na 27. ročník 

 

Zahájení jarní turistické sezony na Vysočině 
 

ZJTS v Jihlavě se uskuteční jako významná akce na Vysočině v rámci oslav  
130. výročí vzniku KČT a 100. výročí založení ČSR 

 
Motto: “Krajské město známé i neznámé“ 

                                                                                                                                                       

 
 

Buďte vítáni v někdejším královském horním městě Jihlavě: 
 
-  8.00 – 9.15  registrace účastníků  v budově radnice na Masarykově náměstí,  poskytování   
    informací, nabídka informačních turistických materiálů k akcím v rámci projektu 100 let  
    republiky. 100 pochodů. 100 kulturních zážitků, k dostání turistická známka a vizitka  
-  9.30 - slavnostní zahájení na Masarykově náměstí u radnice, připomenutí 130 leté historie KČT,  
    krátké proslovy, odemknutí sezony symbolickým  klíčem, kulturní vložka 
-  v prostorách radnice instalována volně přístupná výstava z historie KČT, na výstavních  
    panelech prezentace z činnosti a akcí odborů sdružených do KČT, oblast Vysočina 
-  od 10. hodin připraveny komentované prohlídky historické jihlavské radnice, domu Gustava  



 

   Mahlera, Historického podzemí  i novodobých kolektorů, prohlídky historické části města s  
   několika průvodci různě tématicky zaměřené  
-  pro účastníky akce budou zpřístupněny všechny památkové, kulturní a církevní objekty  
    ve městě, v muzeu Vysočiny instalováno několik velice zajímavých expozic 
-  přímo ve městě lze individuálně absolvovat nenáročnou poznávací procházku po městských  
   naučných stezkách  Pivovarská NS, NS Jihlavská pevnost, NS Hudební osobnosti Jihlavy, NS po  
   stopách Gustava Mahlera, NS Stará plovárna 
-  máme připraveny trasy různých délek pro pěší turisty se zaměřením na hornickou minulost v okolí  
   města, pomocí speciálně vypravovaného autobusu MHD je možno se dopravit k Hornické naučné  
   stezce okolo vrchu Rudný ( pomístně zvaný Šacberk), kam povede i většina ostatních tras,  další  
   trasy Vás dovedou na známá i méně známá místa se stopami po důlní činnosti v okolí Hybrálce, na   
   nejdelší trase je možno  navštívit i významné kutiště na Rounku. Délka připravených tras je od 6km  
   (Hornická NS) po cca 30 km. Mapky tras s popisem budou k dispozici při registraci 
-  cyklotrasy nebudou připravovány vzhledem k brzkému jarnímu termínu, cykloturisté mohou zvolit       
   individuální trasu, případně doporučíme   
-  malé občerstvení  k dostání v místě prezence, jinak z vlastních zásob, nebo v restauracích ve městě  
    a na trasách 
-  bezplatné parkování osobních aut je možno na parkovištích obchodních center TESCO v ulici  
   Brněnská (1), Billa na ulici třída Legionářů (2) a před žst. Jihlava – město (3). Případný příjezd  
   zvláštním  autobusem konzultujte prosím s pořadateli, několik míst je u parku Legionářů (4) 
   (odkaz na mapu https://mapy.cz/s/2pcUF)  
 
 
Akce se koná za každého počasí, proto přizpůsobte oblečení aktuální předpovědi počasí. Registrovaní 
účastníci akce jsou pojištěni v rámci pojistky KČT. Děti do 15 let v doprovodu osoby starší 18 let. Při 
přecházení a pohybu na silnicích dodržujte pravidla silničního provozu a dbejte zvýšené opatrnosti! 
 
 
Kontakt na pořadatele:  M. Vincencová 736 754 579, S. Balík 736 754 115 
e-mail: kct-vysocina@volny,cz 
 

 

Aktuální pokyny účastníkům zahájení jarní turistické sezony  v Jihlavě dne 
17.3.2018 

      Vážení turističtí přátelé, 
k propozicím přiloženým k zápisu z jednání oblastního výboru ze dne 13. 2. 2018 připojujeme 
několik podrobnějších informací k blížícímu se zahájení jarní turistické sezony 2018. 
 
     Ze všech míst doporučeného parkování (dle odkazu v propozicích) se lze na místo registrace 
účastníků dopravit jednoduše pěšky. Registrace proběhne ve vestibulu radnice na Masarykově 
náměstí, místo bude viditelně označeno. Zde bude možno zakoupit drobné občerstvení (koláčky, 
svařené víno, káva, k dispozici čaj) a navštívit po celý den výstavu ke 130. výročí založení KČT a 
z činnosti odborů sdružených do oblasti Vysočina.  
     Pro případné slosování bude použito registračních lístků, proto je nutné jejich vyplnění 
s kontaktem na vyrozumění v případě výhry. Registrační lístek je přiložen, je možno ho vyplnit 
předem, na místě bude dostatek lístků i psacích pomůcek.  Při odevzdání registračního lístku 
obdržíte účastnickou tašku, ve které je kromě propagačních a informačních předmětů vložena 
placka účastníka i pamětní list. Tato placka bude sloužit jako vstupenka do všech objektů ve městě 
označených logem akce.  
     U registrace se můžete přihlásit na prohlídky s výkladem průvodce, počet účastníků 
v jednotlivých skupinách je omezen. Respektujte prosím toto opatření, jinak nebudete dobře vidět 
ani slyšet a zážitek z prohlídky bude omezený. Vzhledem k tomu, že jednotliví průvodci berou na 

https://mapy.cz/s/2pcUF


 

svou komentovanou prohlídku různý počet účastníků, nemůžeme vám vyhovět v požadavcích, 
aby se celé skupiny účastníků mohly stále pohybovat společně. 
     Bezprostředně po oficiálním zahájení bude následovat krátký kulturní program, neodcházejte 
ihned z náměstí, určitě byste se ochudili o nevšední podívanou.  
 
Prohlídky s výkladem průvodce: 
 
Komentované prohlídky města: začátky v 10:15 a 12:15, počet ve skupině 35 osob, sraz   
                                                       účastníků u morového sloupu, průvodci budou označeni 
Kolektory – prohlídky: v 11, 13 a 15 hodin (max. 20 lidí / 1 prohlídku, respektujte prosím zvýšený   
                                   nárok na fyzickou zdatnost pro zájemce o tuto prohlídku, náročný výstup po  
                                   kolmém žebříku) 
Radnice – prohlídky: v 10:15, 13, 14, 15 a 16 hodin (max. 40 lidí / 1 prohlídku) 
Podzemí – prohlídky: v 10:15, 11, 12, 14 a 15 hodin (max. 45 lidí / 1 prohlídku) 
Dům Gustava Mahlera – prohlídky: v 11 a 13 hodin (max. 30 lidí / 1 prohlídku) 
Brána Matky Boží – volný neorganizovaný vstup v průběhu celého dne do 16.00 hod. 
Muzeum – volný vstup v provozní hodiny do 17.00 
Kostely – volný vstup, 10:00 – 13:00 hod. 
 
     Pokyny k prohlídkám budou k dispozici u prezence. Informujte o nich své členy předem, bylo by 
dobré, aby účastníci zahájení přijeli připraveni a měli rozmyšleno, co chtějí vidět a které 
prohlídky se zúčastnit. Našim přáním je, aby si všichni tento den v pohodě užili a odjeli 
naplněni skvělými zážitky. 
                    
     Přímo ve městě je možnost samostatně absolvovat několik vycházek po místních 
naučných stezkách. Také jsme připravili několik tras různých délek, vedoucích 
k pozůstatkům dolování stříbra v okolí města.  Mapky s připravenými trasami a popisem 
budou k dispozici u prezence, každý obdrží mapku dle vybrané trasy. Délky tras jsou 5,5 km, 
17 km, 22 km a nejdelší 30 km. 
 
Pro snazší dostupnost budou vypraveny zvláštní autobusy k hornické naučné stezce. Časy 
odjezdu zvláštního autobusu do Zborné a zpět ze zastávky na Masarykově náměstí před 
domem č. 5  budou zveřejněny u prezence. Při jízdě k HNS vystupte na zastávce U Lyžaře a 
směřujte svoje kroky směrem ke stanovišti č. 9,10,1. Dále vás povede zelená značka místního 
značení. Ve Zborné možnost občerstvení v hostinci U Lípy (nevaří), kde je i zastávka pro jízdu 
zpět. 
 

Každé shromáždění většího počtu lidí přitahuje i osoby s nekalými úmysly, nenechávejte proto své 
cennosti, peníze a doklady lehce přístupné v batozích na zádech, nebo vyčnívat z kapes. 
V případě potřeby volejte neprodleně Policii ČR 158 nebo Městskou policii Jihlava 156. 
 
V případě organizačních problémů volejte  S. Balík 736 754 115,  M. Vincencová 736 754 579 

 


