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Pouť na Masarykově náměstí
letos nebude
Světská pouť se na Masarykově náměstí pořádá již 13 let. Letos však
pouťové atrakce na náměstí nevyrostou. Rada města Jihlavy zamítla
žádost provozovatele na uspořádání
pouti a neodsouhlasila zveřejnění
záměru pronajmout centrum pro
pouťové atrakce.
„Město připravilo nabídku na možnost konání poutě v tradičním termínu,
a to v areálu letního kina, včetně přiléhající louky. Nabídku však pořadatel
odmítnul s tím, že si našel pro pouť jiné
prostory v soukromém vlastnictví. Rád
bych sdělil, že veškerá komunikace pro-

bíhala v konstruktivní atmosféře a pořadatel vůli města respektuje,“ uvedl
vedoucí odboru kultury, školství a
tělovýchovy jihlavského magistrátu
Tomáš Koukal.
Členové vedení města se však
shodli, že pouť na Masarykovo náměstí patří, ale v kultivovanější formě. „Město ukázalo, že umí uchopit
Svatého Martina i Havíření. Chtěli
bychom, aby i pouť byla takto koncipována, snahou města bude najít při
pořádání společné řešení,“ doplnil náměstek primátorky pro oblast územního plánování Vít Zeman.
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Životní prostředí a Horácká aréna
V současné době probíhá užší architektonická soutěž na výstavbu
nové Horácké multifunkční arény. Podmínky soutěže, která skončí v polovině srpna, však mimo jiné
zohledňují i zelené okolí sportoviště
– park Smetanovy sady i nejmohutnější kaštan v Jihlavě.
„Při plánované výstavbě je nutné věnovat zvláštní pozornost a péči ochraně stávajících dřevin v parku. Hodnota
kaštanu a plochy parku se vzrostlými
dřevinami je vysoká,“ vyjádřila vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková.
Význam Smetanových sadů
Park Smetanovy sady jsou jednou
z nejvýznamnějších ploch nejen
v sousedství Horácké multifunkční
arény, ale také v celé centrální části
města. Využívají jej převážně studenti z přilehlých středních škol, obyvatelé okolních domů i další, například
lidé docházející na blízké autobusové
nádraží nebo pořadatelé kulturních i
sportovních akcí.
„Smetanovy sady také svým pestrým
druhovým i věkovým složením dřevin

městské zeleně jako zálivku,“ uvedl
radní města David Beke, manažer
výstavby nové arény.

VEDLE Horáckého zimního stadionu se nachází také jeden významný strom, významný a mohutný jírovec maďal, který je největším kaštanem v Jihlavě.
Foto: archiv MMJ
přispívají ke zvýšení biodiverzity městského prostředí. Jsou zároveň biotopem
řady hub, bezobratlých a na ně vázaných druhů drobných obratlovců. A
jako každá zelená plocha ve městě plní
i významnou funkci při stabilizaci mikroklimatu, tlumí výkyvy teplot, a především v létě významnou měrou ochlazují
okolí,“ vysvětlila Katarína Ruschková.

Co je však při současné klimatické
změně nejdůležitější – plocha parku
slouží k přirozenému zachycování
dešťových srážek.
„Stejně jako park, i samotná střecha stadionu je velkou plochou, která
umožňuje sběr dešťové vody. Tu bychom chtěli částečně využít pro provoz
objektu a přebytky vrátit do prostoru
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Minulost Smetanových sadů
Pokud bychom se vrátili o 450 let
zpátky, našli bychom na místě Smetanových sadů městský hřbitov. Několik generací Jihlavanů zde spočívalo až do roku 1868, kdy se další
pohřbívání zakázalo.
Netrvalo však dlouho a tehdejší vedení města se rozhodlo udělat z místa park.
Byly zde vysázeny stromy a strženy
hřbitovní zdi, park později protkaly
cestičky a přibyly i lavičky.
Ozdobou parku byl kromě kostela svatého Ducha, vybudovaného
v roce 1572, také soubor pěti soch
od Jana Václava Prchala, a to až do
roku 2007, kdy byly alegorické sochy
zobrazující čtyři roční období přesunuty na dvůr jihlavské radnice.
Plocha parku na místě bývalého
hřbitova byla přesně před dvaceti
lety registrována jako významný krajinný prvek. Důvodem byla skutečnost, že se jedná o historickou zeleň
v sídelním útvaru města.
V roce 2000 byl park revitalizován,
stromy ve špatném stavu byly pokáceny a doplněny výsadby stromů,
především v jeho obvodu.
V roce 2007 byla prázdná místa po
sochách Jana Václava Prchala nahrazena sochami ze sympozia Střední
umělecké školy grafické.
Největší kaštan
Vedle Horáckého zimního stadionu se nachází také jeden významný
strom, významný a – mohutný jírovec maďal, který stojí na západní
straně sportoviště při Jiráskově ulici,
je největším kaštanem v Jihlavě.
Zpracovatelé byli v zadání soutěže
na všechny významné přírodní prvky upozorněni a případné zásahy do
nich bude porota při vyhodnocování
zohledňovat.
„Při zpracování projektové dokumentace bude přítomný certifikovaný arborista, který se bude zabývat ochranou
stromů na staveništi i v jeho nejbližším
okolí,“ uvedl David Beke, manažer výstavby Horácké multifunkční arény.
„Ve výsledku jsou preventivní opatření při ochraně dřevin vždy výrazně
levnější než odstraňování následků při
jejich poškození,“ doplnila Katarína
Ruschková.
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