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Primátor Rudolf Chloupek Vás zve 

na veřejnou besedu

Fórum Zdravého města
10 TOP akcí

10 TOP problémů
Pocitová mapa

Hledejme společně další možnosti
zdravého života v našem městě!

od 16:30 v DIODu Jihlava
(bývalé kino Sokol), Tyršova 12a

tombola, drobné občerstvení

www.jihlava.cz/zdravemestoZDRAVÝ KRAJ

6. dubna 2017

V době diskuse 
bude pro děti zajištěn
dětský koutek.

Problémy města očima 
mladých (každý 2 hlasy):

1. Zvýhodněné nájmy hal a sálů pro 
studenty (maturitní plesy, sportov-
ní zápasy apod.)  - 39 hlasů 
2. Nový stadion Dukly - 36 hlasů
3. Zpoždění MHD (linky č.5, 12 a 
linka „C“) - 18 hlasů
4. Více přírodních prvků + více la-
viček - 14 hlasů
5. Více osvětlení v centru - 12 hlasů
6. Větší podpora jakýchkoli kultur-
ních akcí (včetně malých) - 10 hla-
sů
7. Zlepšení zázemí divadel a jiných 
kulturních akcí - 8 hlasů
8.- 9. Špatné rozvržení rozvrhů 

(všichni končí ve stejnou hodinu – 
fronty na obědy) - 7 hlasů
8.- 9.  Více policejních hlídek u škol 
(bezdomovci…) - 7 hlasů
10.- 11. Znečištění okolí prům. zón 
(ovzduší, spad, dopr. zácpy …) – 4 
hlasy
10.-11. Více přírody – 4 hlasy
12.-13. Více fi nancí pro malé spor-
ty – 4 hlasy 
12.-13. Hodiny na zastávkách – 2 
hlasy
14.-15. Urgentní příjem – dlouhé 
čekání – 2 hlasy
14.-15. Možnost vybrat si z více 
světových jazyků (ne pouze AJ a 
NJ) – 2 hlasy
16. Vysoká cena sportovišť – 1 hlas

Revitalizace Masarykova náměstí
Jihlava připravuje revitalizaci Masarykova 

náměstí, aby lépe naplňovalo současné a bu-
doucí potřeby občanů i návštěvníků a lákalo k 
aktivnímu užívání veřejného prostoru. 

S ohledem na historický i společenský význam 
Masarykova náměstí bude na podzim 2017 vy-
psána architektonická soutěž, ze které vzejde nová 
koncepce náměstí a jeho nejbližšího okolí. Kaž-
dý, koho budoucnost náměstí zajímá, bude moci 
ovlivnit zadání pro architekty na veřejném setkání 
nebo vyplněním dotazníku.

Revitalizace
Revitalizace znamená česky znovuoživení a prá-

vě o to v projektu náměstí půjde. Řešena bude 
podoba náměstí včetně zaústění okolních ulic do 
náměstí. 

Architekti budou vymýšlet úpravy, které pove-
dou ke zlepšení dojmu z náměstí i jeho využívání 
při běžném životě i při akcích, aby více lidí mělo 
důvod na náměstí přijít, lákalo je, co tam mohou 
dělat a cítili se při tom příjemně. A to s respek-
tem k historickému dědictví a památkové ochraně 
centra.

Architektonická soutěž
Architektonická soutěž (podle zákona o veřej-

ných zakázkách soutěž o návrh) je způsob výběru 
projektanta, při kterém jsou architekti vybráni až 
na základě odevzdaných návrhů. Soutěž tak přine-
se obvykle několik desítek návrhů ze kterých lze 
vybírat. 

Je to také nejtransparentnější způsob zadání 
projekční zakázky, protože se soutěží anonymně 
a porota, která návrhy hodnotí musí být z většiny 
odborná a nezávislá. Ale je to také způsob nejná-
ročnější na přípravu a tak se používá u projektů 
významnějších budov a prostranství - a náměstí si 
to svým významem zaslouží.

Stručný harmonogram 
revitalizace náměstí

2016 léto: zahájení práce na zadání soutěže – 
plánování postupu, sběr a uspořádávání podkla-
dů

2016 podzim: antropologický průzkum, který 
popisuje současné fungování náměstí, skupiny 
uživatelů a jejich zvyky

2017 jaro: zapojení veřejnosti do tvorby zadání 
soutěže – veřejné hodnocení současného stavu a 
formulování podnětů pro budoucí řešení

2017 jaro: analýzy centra města – historický 
vývoj města a památková ochrana, urbanistická 
a majetková struktura, funkční využití objektů, 
možné úpravy budovy PRIORu, dopravní situ-
ace,…

2017 léto: dokončení zadání architektonické 
soutěže a jeho odsouhlasení porotou soutěže a 

zkontrolování Českou komorou architektů
2017 podzim – 2018 jaro: architektonická sou-

těž – architekti ve dvou kolech připraví své návr-
hy a odborná porota je zhodnotí a ocení nejlepší

2018 jaro: zveřejnění výsledků soutěže, veřejná 
diskuze nad oceněnými návrhy, zadání projektu 
náměstí vybranému architektonickému ateliéru

Zapojení veřejnosti
Architektonická soutěž je v přípravě od léta 

2016, kdy začal postupný sběr podkladů a odbor-
ná příprava. Nyní přichází čas do přípravy zadání 
zapojit i občany, podnikatele a další uživatele ná-
městí. 

Připravovány jsou diskuse i dotazníkové šetření, 
které se budou věnovat dvěma důležitým téma-
tům. 

Tím prvním je, jak je vnímaná současná po-
doba náměstí. Jaká jsou pozitiva dnešního stavu 
– co funguje, je užitečné, krásné, zajímavé, kom-
fortní. To je důležité jednak proto, aby architekti 
mohli na pozitivech stavět, ale zejména proto, aby 
při úpravách nedošlo k tomu, že se mimoděk něco 
pozitivního změní k horšímu. 

K současnému stavu patří i to, jaká jsou negativa 
a problémy dnešního stavu – co nefunguje, je pro-
blematické, ošklivé, nevhodné, nekomfortní. To je 
důležité proto, aby architekti věděli, co se mají po-
kusit ve svých návrzích řešit.

Druhým důležitým tématem jsou nároky do bu-
doucna. Pro jaké aktivity by bylo vhodné na ná-
městí vytvořit prostor – ať už se to týká drobnos-
tí jako „sednout si a pozorovat dění kolem“ nebo 
větších akcí jako třeba trh. To je důležité proto, 
aby architekti věděli, co všechno by se na náměs-
tí mělo vejít a co by mohla být lákadla, která zpří-
jemní pobyt a pomohou na náměstí přitáhnout 
více lidí. 

A pak také jaký by mělo mít náměstí charakter, 
jak by mělo působit – aby architekti věděli, pro 
dosažení jakého dojmu mají vymyslet kompozici.

Výstupy setkání a dotazníku dostanou architekti 
v zadání soutěže a pokusí se je co nejlépe zapraco-
vat do návrhu.

První veřejné plánovací setkání, věno-
vané přípravě zadání pro architekty
Proč? Protože nejvíc lze návrh ovlivnit, ješ-

tě než architekti poprvé vezmou tužku do ruky 
– tím, co dostanou zadáno zpracovat. A na tom 
budeme pracovat. Architekti se potom pokusí ve 
svých návrzích co nejvíce podnětů zapracovat 
a to, co, proč a jak zapracovali a nezapracovali 
zdůvodní.

Pro koho? Pro všechny, které náměstí zajímá – 
ať už na něm pořádají akce, podnikají anebo na 
něj jen občas zajdou.

Kdy? V úterý 18. dubna od 17 do 20 hodin.
Kde? V divadle DIOD.

Co když to nestíhám? Pokud nemůžete nebo 
nechcete věnovat 2,5-3 hodiny času na setkání 
nebo 18. dubna nemáte čas, máte dvě další pří-
ležitosti. Veřejnému plánovacímu setkání bude 
předcházet plánovací akce přímo v prostoru Ma-
sarykova náměstí, která se uskuteční v úterý 11. 
4. od 8 do 17 hod. Můžete se na chvíli zastavit 
a sdílet své náměty. Po veřejném plánovacím se-
tkání ještě naváže dotazník, ve kterém budou i ti, 
co se setkání nezúčastnili, moci vyjádřit vlastní 
priority k nápadům ze setkání a doplnit vlastní 
náměty.

A co děti? Vezměte je s sebou. Na setkání bude 
zajištěno hlídání. 

Zapojení veřejnosti ale se soutěží nekončí. I ten 
nejlepší návrh v soutěži má obvykle nějaké nedo-
statky a témata k dořešení. Proto po soutěži pro-
běhne k oceněným návrhům podrobné veřejné 
připomínkování a podle připomínek v soutěži 
vybraní architekti připraví fi nální návrh řešení ná-
městí.

Podrobnější informace a aktuality o revitalizaci 
náměstí naleznete na samostatné webové strán-
ce projektu revitalizace náměstí: htt ps://jihlava.
cz/namesti/. Najdete tam podrobný popis kro-
ků revitalizace, informace o plánovaných a pro-
běhlých akcích pro veřejnost, postupně bude 
doplňována i knihovna inspiračních projektů 
a studentských prací. Na webu je již nyní k na-
hlédnutí zpráva z antropologického průzkumu 
náměstí skupinou Anthropictures, která popisu-
je současné fungování náměstí, skupiny uživate-
lů a jejich zvyky.
 
 -tz-

V rámci přípravy revitalizace se v současné 
době Masarykovu náměstí věnují také tři ateliéry 
na Fakultách architektury ČVUT v Praze a VUT 
v Brně. 

Studenti architektury pod vedením architektů 
Jiřího Klokočky, Henryho Hansona  a Petra Hýla 
zpracovávají s podporou města Jihlavy své před-
stavy o budoucím vývoji centra města. 

Studenty můžete v Jihlavě potkávat na jaře 2017 
a výsledky jejich práce budou k vidění v červnu, 
kdy se uskuteční veřejná prezentace projektů s dis-
kuzí. Čerstvé nápady studentů pomohou prově-
řit možnosti a nastavit podmínky architektonické 
soutěže.

 -tz-

Možnosti revitalizace 
náměstí prověří i studenti 

architektury

U mladých zvítězil Vysočina fest
(Dokončení ze str. 2)
Výstupy budou předloženy vede-

ní města a následně bude zpracován 
Plán zdraví a kvality života mládeže 
2017 – 2018, kde budou u jednotli-
vých problémů uvedena konkrétní 
stanoviska města, případně opatře-
ní a aktivity. 

Akce byla fi nančně podpořena 
Zdravým Krajem Vysočina.

FORUM ZDRA VÉHO MĚSTA, 
obdobná diskuse s vedením města 
o problémech a jejich řešení urče-
ná pro širokou veřejnost, se bude 
konat 6. dubna 2016 v 16.30 hod. 
v DIODu. Jihlavská mládež už nám 
svůj názor řekla, přijďte i Vy říci co 
si myslíte!  Soňa Krátká, 

 koordinátorka PZM a MA21


