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Celkové náklady projektu: 135 347 tis. Kč, dotace: 84.966 tis. Kč.
rok 2011 – téměř současně byly zahájeny práce na Expozici Austrálie, Pa-

vilonu a výběhu pro žirafy a Expozici hyen, 
rok 2012 – probíhala výstavba všech tří expozic a následně byla zahájena 

stavba Expozice afrických primátů. Ke konci roku byla dokončena Expozice 
Austrálie,

rok 2013 – v dubnu byla otevřena Expozice Austrálie a zahájena 
stavba Expozice Asie, které předcházela demolice původní ubikace klo-
kanů a klecí papoušků. Byl otevřen pavilon a výběh žiraf a dalších afric-
kých kopytníků. Kolaudace Expozice afrických primátů proběhla v říjnu 
a poté byly expozice předány do užívání. Došlo také k dokončení objektu Ex-
pozice Asie,

rok 2014 – probíhají práce na nejrozsáhlejší expozici Pavilonu plazů. 

Centrum environmentální výchovy v Jihlavě
Novostavba v areálu ZOO v Jihlavě, environmentální vzdělávací centrum, 

které poskytuje vzdělávací, výchovnou a poradenskou činnost pro širokou 
veřejnost. Celkové náklady 35.914 tis. Kč, dotace z Operačního programu 
Životní prostředí 31.237 tis. Kč.

- rekonstrukce a rozšíření Základní umělecké školy
V listopadu 2011 radnice zahájila projekt Rekonstrukce a rozvoj Základní 

umělecké školy Jihlava. Domy č. 15 a 16 na Masarykově náměstí prošly celko-
vou rekonstrukcí a jsou rozšířeny o přístavbu ve dvorním traktu. Do půdního 
prostoru jsou vestavěny učebny a nahrávací studio, v přístavbě je výtvarný ate-
liér, hudební sál, zázemí pro taneční sál, schodiště  a výtah. Sklepní prostory 
nově slouží pro výstavy prací žáků školy. Fasáda budov je upravena podoby 
z roku 1875. Rekonstrukce umožnila zvýšit kapacitu školy o 100 žáků. Dokon-
čenou stavbu dodavatel předal 8. března 2013.

Projekt získal několik prestižních ocenění: Nejlepší investice soutěže TOP 
INVEST 2013, nominace v soutěži Stavba roku 2013, Cena předsedy Senátu 
Parlamentu ČR (Zvláštní cena – Stavba roku 2013), Cena časopisu Stavitel

Celkové náklady projektu byly 80.440.292 Kč, celková výše dotace Regio-
nální rady 56.235.566 Kč.

Rada města Jihlavy si před čtyřmi roky dala za úkol vybudovat 100 míst v ma-
teřských školkách, realita je bezmála 300 nových míst, další stovka přibude do 
roka. Snímek je z MŠ Jarní.

- podpora výstavby přestupního dopravního terminálu u měst-
ského vlakového nádraží včetně výstavby silnice s vyústěním 
na Jiráskovu ulici

Vzhledem k předpokládanému objemu investice bylo rozhodnuto o rozdělení 
projektu na několik stavebních etap, úvodní etapa je ukončena. Je vybudovaný 
bezbariérově řešený dopravní terminál se zastávkami MHD včetně přístřešku 
pro cestující a objekt zázemí pro řidiče MHD, nové chodníky a stezky pro pěší 
a cyklisty, proběhla rekonstrukce příjezdové komunikace a výstava veřejného 
osvětlení, křižovatku nově řídí moderní semafory. Součástí je nové parkoviště 
s 64 místy, proběhly nezbytné úpravy kanalizace a přípojek, přeložky sítí apod. 
Provedly se terénní a sadové úpravy a dostavěla opěrná zeď.

Předmětem celého projektu je vytvoření moderního dopravního terminálu 
s plánovanou kapacitou až čtyř tisíc cestujících osob denně, který obyvatelům 
krajského města Jihlavy a všem ostatním cestujícím usnadní využití a vzájemné 
přestupy mezi vlakovou dopravou, linkovou autobusovou dopravou a MHD. 

Stavební práce projektu Výstavba dopravního terminálu – městské nádraží 
Jihlava – Ia. etapa byly zahájeny v únoru 2013. Dokončená Ia. etapa byla ote-
vřena 12. 9. 2013. Celkové výdaje projektu byly 34 209 tis. Kč, celková výše 
dotace Regionální rady 12.309 tis. Kč 

V dalších etapách se počítá s výstavbou nového autobusového nádraží a ko-
munikace od nádraží na ulici Jiráskova, kde vznikne kruhová křižovatka. 

Podél této komunikace bude vybudován chodník, veřejné osvětlení a smí-
šená stezka pro pěší a cyklisty. Dále vzniknou nové plochy veřejné zeleně 
a parkovací plochy. S ohledem na potřebu komplexního řešení je výhledově 
připravována i výstavba propojovací komunikace od dopravního terminálu 
na okružní křižovatku ulic Havlíčkova – Pražská.

- výstavba veřejného sportoviště pro lední sporty v Tyršově 
ulici – vedlejší ledová plocha Horáckého zimního stadionu

Nové veřejné sportoviště pro lední sporty je vybudováno v areálu Horác-
kého zimního stadionu na ploše nevyužívané venkovní ledové plochy. Vybu-
dované sportoviště zásadním způsobem zlepšilo dostupnost ledové plochy 
veřejnosti, školám pro bruslení v rámci tělesné výchovy, pro krasobruslení 
a amatérský hokej. Nová plocha je zcela vytížena.

Součástí stavby je podzemní parkoviště s 67 parkovacími místy. Současně 
byla upravena příjezdová komunikace a zastřešen přístupový prostor mezi 
halou a objektem s tělocvičnou a nově zřízenou šatnou, infocentrem, sociál-
ním zařízením a technickým zázemím.

Projekt Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, Jihlava byl za-
hájen 11. 11. 2011, slavnostní zahájení provozu proběhlo 1. března 2013. 
Celkové způsobilé výdaje projektu byly 166.936.960 Kč, dotace Regionální 
rady 154.416.688 Kč.

- zkvalitňování podmínek v domově pro seniory a v domech 
se sociálními službami

Nový domov seniorů se podařilo radnici otevřít v prostoru někdejší továrny. Uni-
kátní projekt spolupráce radnice se soukromou fi rmou přinesl 75 míst za třetinovou 
cenu, než která byla předpokládaná pro stavbu nového domova na zelené louce.

radnice zajistila zateplení domů s pečovatelskou službou Brtnická 15,  
Fritzova 32 s celkovými náklady 13.235 tis. Kč,
v projektu Zvýšení komfortu klientů Domova pro seniory Jihlava – Les- 
nov byly pořízeny speciální přístrojová zařízení a pomůcky (antideku-
bitní matrace, pojízdná polohovací křesla, ultrazvukový inhalátor, bezdrá-
tové signalizační zařízení ad.). V budovách jsou zrekonstruované osobní 
výtahy a zateplené střechy. 

Úpravy začaly 15.7. 2010, za provozu byly postupně prováděny do konce 
října 2010. Celkové náklady projektu byly 4.473 tis. Kč, celková výše dotace 
Regionální rady 4.097 tis. Kč,

byl realizován projekt Rozvoj denního a týdenního stacionáře Jihlava –  
modernizace a rozšíření prostor stacionáře. Nástavby jednopodlažní části 
objektu zahrnuje tři sociálně-terapeutické dílny, tři specializované pra-
covny, zázemí pro fyzioterapeuty a poradce, cvičnou kavárnou pro kli-
enty a jejich rodinné příslušníky, sociálního zázemí pro uživatele a per-
sonál stacionáře. 

Projekt byl zahájen 10. července 2012, 12. srpna 2013 proběhla kolaudace, 
následovalo předání stavby do užívání. Celkové náklady byly 15.478 tis. Kč, 
celková výše dotace Regionální rady 7.347 tis. Kč,

od roku 2011 se do Domova seniorů Jihlava – Lesnov průběžně poři- 
zovalo nové vybavení. Uvádíme výběr: nákup 22 polohovacích postelí 
s el. ovládáním, dvě transparentní pojízdná křesla, masážní křesla, ro-
toped, běhací pás, motomed, vybudováno venkovní rehabilitační hřiště 
pro seniory, dovybavení nábytkem, výmalby, opravy podlah, oprava 
schodišť ad., 
pro klienty jsou zajišťovány kulturní a společenské akce, přednášky, be- 
sedy, promítání fi lmů, duchovní čtení a mše, terapie, práce v dílnách 
a s počítačem, vydávání vlastního časopisu apod.

Otevření nového domova seniorů – na konci roku 2011 byl do zkušebního 
provozu uveden nový Domov seniorů Stříbrné Terasy v někdejším průmys-
lovém areálu fi rmy Tesla v Havlíčkově ulici s celkovou kapacitou 75 osob. 
Domov je organizován tzv. komunitní metodou, která před shromažďová-
ním klientů ve velkých anonymních společenských místnostech dává před-

Jak si počínala jihlavská radnice…


