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Od loňského podzimu se v malé 
obřadní síni jihlavské radnice ne-
oddává. Místnost, jejíž stěny jsou 
pokryty malbami ze 17. století, pro-
chází rekonstrukcí. Ta se však musí 
provádět speciálními zábaly, kte-
ré ze zdí odstraní sůl z policejních 
koní, kteří zde byli ustájeni za první 
republiky.

„Poslední rozsáhlá rekonstrukce ob-
řadní síně proběhla v roce 2005, od té 
doby dochází k postupnému opadává-
ní nástropních omítek a destrukci ma-
leb. Je třeba doplnit poškozené omítky 
vápenným tmelem, obnovit zničené ná-
stropní malby a opravit původní omít-
ky na stěnách obřadní síně,“ sdělila 
vedoucí kanceláře tajemníka Vladi-
slava Hudečková.

Původně byla obřadní síň kaplí, 
která však prošla několikrát v minu-
losti přestavbou. Bylo zde nalezeno 
schodiště do sklepení a několik ma-
leb ze 17. století.

Ve zdech obřadní síně magistrátu byla 
sůl z policejních koní první republiky

REKONSTRUKCE obřadní síně se 
musí provádět speciálními zábaly, kte-
ré ze zdí odstraní sůl z policejních koní, 
kteří zde byli ustájeni za první republi-
ky. Foto: archiv MMJ

Diakonie Broumov bude opět sbírat nepotřebné věci pro potřebné. Vagon 
diakonie bude přistaven 13. dubna na nákladovém vlakovém nádraží v Jihla-
vě, za prodejnou Ferona, a to od 9 do 17 hodin.

„Omlouváme se za minulou akci, kdy nám nádraží dalo vagon úplně jinam, než 
jsme chtěli, a my ho museli pracně dohledávat. Teď už vagon bude na tradičním 
místě,“ uvedla Zuzana Keraghelová z Diakonie Broumov.

Lidé mohou do vozidla označeného Diakonií Broumov přivést veškeré 
oděvy, bytový textil, ručníky, ložní prádlo, utěrky, záclony, obuv, pásky, ka-
belky, hračky, knihy, drogistické zboží, hygienické potřeby, menší funkční 
elektrospotřebiče, látky, jakékoliv nádobí či drobné předměty z domácnosti 
jako jsou vázy nebo květináče.

Bližší informace lze zjistit na telefonních číslech 420224317203 a 
420603287387 nebo na stránkách diakonie www.diakoniebroumov.org. -tz-

Sbírka Diakonie pro potřebné

Jihlava začala sledovat aktivity, kte-
ré vyvíjí jeden z největších průmyslo-
vých znečišťovatelů ovzduší na Vyso-
čině – společnost Kronospan. 

Vedení města pro tuto činnost již ur-
čilo odbornou pracovní skupinu, a to 
pod vedením náměstka pro oblast ži-
votního prostředí Víta Zemana, která 
shromažďuje odborné podklady, zabý-
vá se podněty občanů a hledá odborní-
ky pro nezávislá měření a analýzy.

„Kontrola aktivit je zatím pouze na 
mediálním poli. Primátorka města již 
požádala o návštěvu jiných závodů 
koncernu Kronospan v Evropě, kde je 
umístěna stejná technologie a řeší se po-
dobné problémy,“ sdělil náměstek pri-
mátorky Vít Zeman.

Společnost Kronospan požádala 
na sklonku loňského roku příslušný 
úřad o zahájení zjišťovacího řízení 
Enviroment Impact Assesment (dá-
le EIA), ve kterém by se posoudil vliv 
provozu na životní prostředí u zásad-
ní změny technologie. 

Zjišťovací řízení bylo na žádost spo-

Odborná pracovní skupina města 
pohlídá aktivity Kronospanu

přináší,“ vyjádřila Katarína Ruschko-
vá, vedoucí odboru životního pro-
středí magistrátu města. Následně 
společnost vzala svou žádost zpět a 
řízení bylo zastaveno.

„Vedení města s tímto postupem vyjá-
dřilo nesouhlas s tím, že chce celou pro-
blematiku provozu již nyní řešit kom-
plexně, zejména s ohledem na zdraví 
občanů a dopady na životní prostředí,“ 
doplnil Vít Zeman.

Proto se vedení města rozhodlo ví-
ce podrobně zmapovat nový záměr 
Kronospanu v Jihlavě a vyhodnotit 
veškeré souvislosti ve vztahu k prů-
myslové zóně i dálnici D1. „V této 
souvislosti je pro nás zásadní plánová-
ní s ohledem na všechny vlivy průmyslo-
vé zóny na zdraví obyvatel i plánování 
rozvoje našeho města. Chceme nastavit 
rovnocenné vztahy v řešení této ožeha-
vé problematiky a zveme majitele firmy 
pana Kaindla k setkání s primátorkou 
v Jihlavě, ze kterého, doufejme, vzejde 
počátek nových vztahů,“ doplnil Vít 
Zeman. -tz-

lečnosti zahájeno a vyjádřily se k ně-
mu orgány státní správy i město.

„Celková realizace záměru by však 
znamenala podstatné zvýšení podílu 

dřevotřískového recyklátu jako prvotní 
suroviny na úkor původní dřevní hmoty 
a tím zřejmě i nárůst prašnosti a dopra-
vy se všemi negativními dopady, které to 

VEDENÍ města bude jednat s majitelem Kronospanu o změnách technologií, kte-
ré by mohly přinést znečištění životního prostředí. Foto: Jakub Koumar

Sůl z policejních koní  
a vlhké zábaly

Stav památky byl ovlivněn hlavně 
za éry první republiky, kdy zde byly 
umístěny stáje pro policejní koně. 
Hlavním problémem při rekonstruk-
ci bylo solemi nasycené zdivo klenby 
s původní omítkou. Na odstranění 
soli ze zdí se použila metoda zábalů, 
kdy se na stěny přiložila vlhká látka 
s fólií, která zadržuje vysychání a pro-
ces několikrát opakuje.

„Kvůli potním výparům z koní a ná-
slednému nasycení solí do omítkových 
vrstev a zdiva došlo k destrukci nástěn-
ných maleb a omítek. K likvidaci napo-
mohla značná vlhkost v prostorách kaple, 
která pokračovala díky dodání staveb-
ních hmot za rekonstrukce prostor v roce 
2005, tehdy došlo téměř k úplnému zni-
čení restaurovaných maleb,“ sdělil aka-
demický malíř Pavel Procházka, který 
pro obřadní síň vypracoval restaurátor-
ský záměr.

Rekonstrukce město stála přes 333 
tisíc korun s DPH. Oprava chybě-
jících maleb proběhla podle foto-
dokumentace stavu po restaurování 
v roce 2005. -tz-


