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Letos je tomu 590 let, kdy se budo-
va na východní straně Horního ryn-
ku stala radnicí. V jejích zdech se za 
tu dlouhou dobu odehrálo mnoho 
významných událostí, některé lze 
dokonce označit za dějinné a důležité 
v celonárodním i evropském měřítku. 

Radnice zažila třeba i návštěvu 
samotného českého krále a římského 
císaře Zikmunda Lucemburského, 
který se právě před radniční budo-
vou zúčastnil slavnostního vyhlášení 
Basilejských kompaktát, stejně jako 
hraje svoji roli v každodenním životě 
obyvatel města. 

Úloha tohoto domu se ve světle 
jednotlivých epoch měnila a vyvíje-
la, a tak se proměňovala i tvář budo-
vy samotné. 

A právě popis, zachycení vývoje té-
to budovy doslova od základu, přes 
její vývoj až po současnost zachycu-
je nová městem vydaná kniha s vše-
říkajícím názvem 590 let jihlavské 
radnice. 

V čele autorského kolektivu stál 
architekt Jaroslav Huňáček, zajíma-
vý obsah podporuje také množství 
fotografií, grafik, dokumentů, plá-
nů atp. -tz-

590 let jihlavské radnice

KNIHA s názvem 590 let jihlavské radnice zachycuje vývoj budovy od základu 
k dnešní podobě. Foto: archiv MMJ

Na start běžeckého závodu v německém Heidenheimu se postavili čtyři 
zástupci Jihlavy ve složení Vojta Kalina, Zdeněk Vašků, Pavel Hotař (všichni 
na 10 km trať) a Jakub Exner (půlmaraton). Start závodu byl před městskou 
radnicí a trasa závodu vedla centrem města a přilehlým parkem Brenz, který 
leží podél stejnojmenné řeky Brenz. 

Do závodu na 10 km se vydalo 1290 závodníků a skoro 300 závodníků 
na půlmaraton. Nejlepšího výkonu dosáhl Jakub Exner, který v posledních 
metrech zabojoval a doběhl v čase 1:17:00 celkově na 3. místě v půlmarato-
nu, a to znamenalo také 2. místo v kategorii. Na poloviční trati si nejlépe vedl 
Vojta Kalina, když protnul cílovou pásku v čase 37:27 a celkově 9. v pořadí. 
Tento výsledek mu vynesl stupně vítězů v kategorii Muži do 30 let, kde obsa-
dil 3. místo. Na dalších místech se umístil Pavel Hotař celkově 65. s časem 
42:54 a Zdeněk Vašků 160. s časem 47:34. 

Jihlavští běžci podali výborné výkony a neztratili se v tak početném startov-
ním poli s bezmála 1500 běžci na startu.  

Jana Nováková Hotařová,
radní města Jihlavy

Jihlavští běžci dovezli
z Heidenheimu medaile

JIHLAVŠTÍ běžci dobře reprezentovali na závodech v německém Heidenheimu - 
zleva Zdeněk Vašků, Jakub Exner, Vojtěch Kalina, Pavel Hotař. Foto: archiv MMJ


