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Špitálské předměstí, Na Bělidle, 
Handlovy Dvory, Havlíčkova ulice 
a Sídliště I. Úpravy těchto lokalit 
byly tématem podzimní architek-
tonické soutěže na územní studie, 
kterou uspořádala jihlavská radni-
ce. Od 6. prosince budou všechny 
soutěžní návrhy, včetně těch vítěz-
ných, vystaveny v přízemí jihlavské 
historické radnice, v hale předpro-
deje jízdného MHD. 

„K vidění budou panely s navrhova-
nými plány řešených lokalit, vizualiza-
cemi, diagramy a vysvětlujícími texty. 
K dispozici návštěvníkům bude i vyjá-
dření poroty ke každému návrhu a cel-
kový komentář k výstavě a jednotlivým 
lokalitám,“ zve návštěvníky Tereza 
Kafk ová, která na radnici řeší veřejná 
prostranství.

Účastníci do soutěže podali 27 ná-
vrhů, odborná porota vybrala vítěze 
a další oceněné pro každou z lokalit. 
„Porota hodnotila anonymní návrhy 
zejména z pohledu kvality urbanis-
mu, veřejného prostoru a ekonomické 
i technické realizovatelnosti,“ popsa-
la mechanismus hodnocení Tereza 
Kafk ová.

Nejúspěšnější účastníci soutěže bu-

dou zadané územní studie zpracová-
vat, samotné soutěžní návrhy však ne-
jsou fi nálním řešením - ocenění autoři 
je dopracují na základě veřejných i od-
borných projednání. Diskuzní setká-
ní s veřejností se uskuteční počátkem 
roku 2017, o přesných termínech bude 
radnice s předstihem informovat. 

Studie budou podkladem pro další 
kroky, které hodlá radnice v popsa-
ných územích uskutečnit. V případech 
Sídliště I. a Havlíčkovy ulice půjde o 
revitalizace, další studie poslouží pro 
zpracování koncepcí a regulací roz-
vojových území. Výstava soutěžních 
návrhů územních studií v prostoru jih-
lavské historické radnice potrvá do 20. 
prosince. -tz-

Porota:
• Závislá část poroty - Ing. arch. 

David Beke, Ing. arch. Martin Laš-
tovička, Lenka Tomášová B.ARCH, 
M.ADU, Ing. arch. Tomáš Lakomý. 

• Nezávislá část poroty - MgA. 
Ondřej Císler, Ph.D., Ing. arch. Jana 
Kaštánková, Ing. arch. Ondřej Tu-
ček, Ing. arch. Martin Habina. 

• Přizvaný odborník z oblasti do-
pravy: Ing. Karel Trojan. 

Na 20. jubilejní ročník přijelo přes 
čtyři tisíce návštěvníků, z toho přes 
tisíc fi lmových profesionálů. Z více 
než 3.600 přihlášených titulů bylo 
do programu MFDF Ji.hlava zařaze-
no 310 snímků a dalších 26 nabídl 
divákům program Dokument ČT. 
V soutěžních sekcích bylo uvedeno 
45 fi lmů ve světové, 11 v meziná-
rodní a 2 v evropské premiéře. 

V kategorii České radosti jsou dva 
rovnocenní vítězové: FC Roma a 

Normální autistický fi lm. Nejlepším 
světovým fi lmem jsou francouzská 
Strašidla obchází Evropou. Zakon-
čovací ceremoniál se, podobně jako 
slavnostní zahájení, nesl v netradič-
ním duchu, a celým večerem pro-
vázela dvojice z divadla Vosto5, Jiří 
Havelka a Ondřej Cihlář. Cenu za 
přínos světové kinematografi i pře-
vzala z rukou ředitele festivalu Mar-
ka Hovorky Drahomíra Vihanová. 
 -lm-

Obří fi gurína sv. Martina v hejnu 
hus byla novinkou už letité tradi-
ce příjezdu tohoto původně vojáka, 
později světce, do Jihlavy. 

V závěru dlouhého průvodu desítek 
kostýmovaných účastníků starobylou 
městskou bránou do ulic vjel „oprav-
dový“ sv. Martin na bílém koni a hrst-
mi rozdával hlavně dětem zlaťáky. S 
rozdáváním mu v průvodu pomáhali 
zastupitelé, včetně primátora Rudolfa 
Chloupka, zlaťáků bylo pro návštěv-
níky akce připraveno 31 tisíc, peka-
ři připravili také 1.740 martinských 
rohlíčků s ořechy a mákem. 

Akce vyvrcholila ohňostrojem, 
možná proto, že následoval den vol-
na a akci přálo počasí. Návštěvní-

ci večer po ohňostroji jako obvyk-
le houfně neodcházeli, ale zůstali v 
centru města, kde se dál na náměstí 
a v ulicích ještě dlouho bavili.

Město svátkem žilo už od rána, na 
Masarykově náměstí běžel jarmark, 
restaurace a vinárny se od dopo-
ledne plnily lidmi, kteří přicházeli 
ochutnávat mladá vína a konzumo-
vat tradiční martinskou husu. 

Pověsti praví, že husa se na tento 
svátek peče proto, že husy kejháním 
vyzradili Martina, který se schoval 
mezi ně do husníku, aby se vyhnul 
jmenování biskupem a jiná pověst 
říká, že se husy jí jako „pomsta“ za 
to, že kejhaly do Martinova kázání.
 -tz-

Jihlavská radnice představí územní 
studie pěti lokalit ve výstavní síni

MFDF Ji.hlava přilákal tisíce 
diváků na nové dokumenty

NEJLEPŠÍM světovým fi lmem jsou dle MFDF fr ancouzská Strašidla obcháze-
jí Evropou. Lidé za chůze, lidé čekající, stojící či sedící, shlukující se do skupin či 
dlouhých fr ont… V tomto snímku plném něhy procházejí obrazy současnosti ději-
nami, evokují minulost a zpochybňují budoucnost. Foto: archiv MMJ

Jihlavu překvapil „papírový“ 
Martin, nechyběl ani kůň

OSLAVY SV. MARTINA v Jihlavě doprovázelo hejno husí, ale nechyběl ani ten 
sv. Martin na bílém koni. Foto: archiv MMJ


