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 Dům Gustava Mahlera v Jihlavě 
ve Znojemské ulici byl v květnu uza-
vřen. Důvodem je krátkodobá, ale 
nezbytná rekonstrukce, kterou měs-
to provádí díky evropské dotaci na 
projekt „Poznejte Gustava Mahlera“.  

 V budově není vyhovujícím způ-
sobem rozvedena elektřina a sítě pro 
počítače, vznikne také centrální ovlá-
dání osvětlení. Do uvolněného bytu 
v nejvyšším patře domu se přesunou 
kanceláře z nižšího patra a badatel-
na s knihovnou a nahrávkami hudby 
Gustava Mahlera pro odbornou čin-
nost. Místo nich vznikne společen-
ská místnost s audiovizuální techni-
kou pro semináře, besedy, školení a 
lektorské kurzy a také nová expozice, 
týkající se společného života Gusta-
va Mahlera a jeho ženy Almy, a také 
přátel a osobností té doby (např. Jo-
sef Hoff mann, Alfred Roller, Franz 
Werfel atd.). V objektu bude nain-
stalováno elektronické zabezpečení, 
které doplní kovaná mříž. Uprave-
na bude vzduchotechnika a rovněž 
vstupní dveře objektu, které jsou v 
nevyhovujícím stavu. Stávající sklad 
se promění na dětský koutek pro ak-

Dům Gustava Mahlera je zavřený

tivní práci s nejmenšími dětmi. 
 Ve sklepě domu se budou mě-

nit podlahy a odvlhčovat stěny. „Ve 
sklepních prostorách vznikne expozi-
ce týkající se rodiny Gustava Mahlera. 
Jeho otec byl vinopalníkem, takže v do-
mě vybudujeme i vinopalnu s šenkem,“ 
popsala jednu z úprav domu náměst-
kyně primátora pro oblast kultury 
Irena Wagnerová: „Nejde samozřejmě 
o propagaci a výrobu alkoholu, ale o 
jeden z důležitých detailů z Mahlerova 
života, chceme návštěvníkům přiblížit 
atmosféru domu a prostředí, ve kterém 
Mahler vyrůstal a které ho silně ovliv-
nilo.“ 

 Uzavření domu přišlo ve stejný 
den jako zahájení Festivalu Gustava 
Mahlera. „Nejsme z toho šťastní, dří-
ve ani později to ale nešlo. Do konce 
prázdnin musí být úpravy hotové, v zá-
ří již budeme připravovat výstavu díla  
Pabla Picassa,“ omluvila uzavření do-
mu náměstkyně Wagnerová. Rekon-
strukce vyjde zhruba na 2,7 milionu 
korun bez DPH (celková výše dota-
ce na projekt „Poznejte Gustava Ma-
hlera“ je 8 500 000 Kč).                  -lm-

PROSTORY domu Gustava Mahlera se uzavřely veřejnosti. Důvodem je rekon-
strukce interiérů.                                                                                   Foto: archiv NJR

(Dokončení ze str. 1)
...- německého Heidenheimu a 

holandského Purmerendu i zástu- 
pci měst, se kterými spolupracuje-
me zejména na kulturní a společen-
ské úrovni - rakouského Ybbsitzu či 
chorvatského Sisaku. Pozvání přija-
la také řada významných osobností 
naší politické scény. 

 Taková akce zřejmě potřebuje 
důkladnou přípravu...

 Přípravy na toto setkání město 
nepodcenilo, a tak již od podzimu 
minulého roku intenzivně praco-
val tým lidí na zajištění kulturního 
programu, na propagaci, zajištění 
ubytování, programu pro význam-
né hosty atd.

 Prvním krokem však bylo jedná-
ní s perkmistrem Ing. Miroslavem 
Šťastným, předsedajícím Cechu 
příbramských horníků a hutníků, a 
následně schválení nominace města 
Jihlavy na organizování tohoto se-
tkání zastupitelstvem města Jihlavy, 
což znamenalo také vyčlenit na toto 
setkání odpovídající fi nanční částku 
z rozpočtu města.

 Jistě Jihlava splňuje historicky 
předpoklady pro konání takové 
akce?

 Město Jihlava se do historie čes-
ko-moravského hornictví zapsalo 
nepřehlédnutelným způsobem. Již 
samotné objevení ložisek stříbrných 
rud kolem roku 1239, následně pak 
v roce 1249 potvrzení horních práv 
králem Václavem I. a markrabětem 
moravským Přemyslem Otakarem, 
s platností pro všechny doly v Krá-
lovství českém, potvrzuje existenci 
jihlavských horníků a mincovny. 

 Tento fakt řadí Jihlavu do skupi-
ny slavných horních měst, která vý-
znamnou měrou přispěla k rozvoji 
Království českého a následně dal-
ších státoprávních útvarů. Při pří-
ležitosti oslav 700letého jubilea jih-
lavského horního práva 9. 9. 1949 
byl v Jihlavě vyhlášen první Den 
horníků. 

 Výše uvedená fakta ukazují, že 
hornické povolání bylo v Jihlavě a 
na Jihlavsku váženo a patřičně oce-
ňováno.

 Pojďme k programu – na co se 
máme těšit?

 V rámci  Jihlavského havíření 
2009 je pro návštěvníky nachys-
tán nejen bohatý kulturní a spole-
čenský program s řadou tradičních 
hornických akcí, jako je například 
Cena Permona, Svěcení tupláku či 
Skok přes kůži, ale i seminář k té-
matu jihlavského dolování.

 Dále je to samozřejmě Jihlavský 
havířský průvod, který bude bo-
hatší díky účasti ostatních měst a 
folklorních souborů, které vystoupí 
v rámci Jihlavského folklorního lé-
ta. Tradice jihlavského havířského 
průvodu byla založena v roce 1799, 
první průvod se konal k domnělé-
mu 1000. výročí založení Jihlavy. 

 Letos si navíc připomeneme 160 
let od  narození  Johanna Haupta 
(16. 10. 1849), fotografa Jihlavy, 
radního, kustoda jihlavského mu-
zea a tvůrce jihlavského havířského 
průvodu. Výstavu, která přiblíží ži-
vot a dílo Johanna Haupta a kterou 

I. Wagnerová k události roku
budou moci  návštěvníci zhlédnout 
ve vestibulu radnice, město přichys-
talo ve spolupráci s Muzeem Vyso-
činy. 

 Hauptova výstava nezůstala 
osamocena... 

 Druhou výstavou, která se váže k 
historii Jihlavy, a to i té hornické, a 
kterou je již od 15. května možné 
vidět v galerii V suterénu v Horác-
kém divadle Jihlava, je retrospekti-
va díla jihlavského rodáka Gustava 
Kruma. 

 Vernisáž výstavy byla spojena se 
křtem knihy Vladimíra Prokopa o 
Gustavu Krumovi za účasti autora i 
jeho nerozlučných přátel - historika 
Františka Hoff manna a malíře Jose-
fa Bulanta. 

 Gustav Krum vytvořil jedinečné 
dílo, popisující bohatou historii Jih-
lavy, v letech 1959 - 1961 vytvořil 
padesát úhlových a křídových kre-
seb inspirovaných jihlavskou his-
torií od dávných počátků dolování 
stříbrných rud ve 13. století přes 
slavná období a těžké pády města 
Jihlavy  až do roku 1945. 

 Dále vytvořil pro jihlavskou rad-
nici soubor 25 barevných listů - 
akvarelů a temper (1999), které 
jsou umístěny v primátorském sa-
lonku radnice a jejichž reprodukce 
jsou k vidění na Bráně Matky Boží.

Co dál vypíchnete z bohatého 
kulturního programu?

 Bohatý kulturní program se bude 
odehrávat na mnoha místech Jih-
lavy a ve spolupráci s mnoha part-
nery, součástí Jihlavského havíření 
2009 bude například i řemeslný jar-
mark, Den ježka, sportovní akce a 
cyklojízda, prohlídka katakomb či 
ohňostroj. 

 Věřím, že si na své přijdou ná-
vštěvníci všech věkových kategorií, 
je totiž připravena i spousta pořadů 
speciálně pro děti a pro seniory. 

 Přála bych si, abychom si při-
pomínáním bohaté historie svého 
města uvědomovali svoji přítom-
nost, našli své místo v životě a byli 
na své město patřičně hrdi.  

 Nakonec bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se na přípravách Jihlav-
ského havíření 2009 podíleli a kteří 
budou veškeré dění také zajišťovat.

                                                            -lm-


