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Sochy Jaro, Léto, Podzim, 
Zima a Hudba, které stojí na 
dvoře jihlavské radnice, nesly 
ještě na začátku letošního léta 
stopy mikrovegetace a bylo 
na nich velké množství trhlin 
a prasklin. Město Jihlava  
se proto rozhodlo  
sochy zrestaurovat.

„Soubor soch utržil masivní poškoze-
ní během jejich umístění ve Smetano-
vých sadech, kde se na nich podepsali 
vandalové. Po několika opravách v 
letech 1972 a 1989, a doposud po-
sledním restaurátorském zásahu v roce 
1996, bylo potřeba přistoupit ke kom-
pletnímu restaurování pěti z původních 
šesti soch,“ sdělil Ondřej Stránský z 
městského odboru správy realit.

Celkové obnovy se ujal akademický 
sochař a restaurátor Otakar Marcin ve 
spolupráci s akademickým sochařem 
Vojtěchem Míčou. Oprava každé so-
chy se pohybuje kolem 80 tisíc korun. 
Nejvíce zasaženy byly sochy Jaro a 
Zima, kde navíc došlo k praskání po-
vrchu kamene a jeho sypání.

Restaurátoři se pustili nejdříve 
do čištění a modelačního doplnění 
destrukcí a chybějících částí. Při 
poslední části restaurování došlo 
k opravě omítaných částí soklu, k 
ochrannému nátěru a konzervační-
mu ošetření; tyto práce zachovaly a 
zvýšily památkovou hodnotu sou-
boru. Na restaurování získalo město 
Jihlava dotaci z Kraje Vysočina ve 
výši 208 tisíc korun.

„Město Jihlava má sochy ve vlastnic-
tví od roku 1923, kdy je získalo od Pa-
mátkového úřadu v Brně, a v roce 2006 

Město zrestaurovalo sochy  
na dvoře radnice

je umístilo do parku za jihlavskou 
radnicí. Soubor těchto pěti skulptur byl 
v roce 1958 zapsán na Státní seznam 
nemovitých kulturních památek České 
republiky,“ doplnil Ondřej Stránský.

Sochy vytvořil kroměřížský rodák 
Jan Václav Prchal, který pocházel z ro-
diny dvorního sochaře a řezbáře olo-
mouckého biskupa Františka Prchala, 
u něhož si osvojil sochařské řemeslo, 
aby později úspěšně absolvoval vídeň-
skou císařskou Akademii. V Jihlavě se 
usídlil v roce 1773, a působil zde až 
do své smrti v roce 1811. Sochy autor 
vytvořil jako výzdobu lipové aleje v 
jihlavské části Pávov.

Poté, co sochy v roce 1908 zakou-
pil lékárník a pozdější starosta Jihla-

vy Vinzenz Inderka, věnoval alegorii 
tance továrníku Karlu Löwovi, který 
ji vystavil před svou novogotickou 
vilu v Jihlavě-Heleníně. Zbylých pět 
soch pak nechal nainstalovat do míst 
bývalého hřbitova u kostela sv. Du-
cha, dnešních Smetanových sadů.

Václav Prchal se podepsal, mimo 
jiné, pod realizaci souboru soch s té-
matem pašijí Krista, dvou mistrovsky 
provedených kašen na jihlavském 
náměstí a vápencovým souborem 
rokokových alegorických soch, s 
jemnými odkazy na antické umění, 
představujícím jednotlivá roční 
období, a alegorii hudby a tance, 
datované kolem roku 1775. -tz-
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Mluvčím Jihlavy 
je Martin Kukla

Novým medi-
álním zástupcem 
města Jihlavy je 
Martin Kukla. 

Narodil se a vy-
růstal v Jihlavě, bě-
hem studií na FA 
ČVUT a DAMU 
absolvoval roční 

stáž v Paříži, následně pracoval v 
oblasti audiovize a propagace, mimo 
jiné jako PR poradce Ministerstva 
práce a sociálních věcí, copywriter, 
grafický designér, ilustrátor a výtvar-
ník filmů a reklam. 

Pět a půl roku působil jako tajem-
ník Rady oblasti Evangelické církve 
metodistické. Ovládá angličtinu a 
francouzštinu, pokračuje ve studiu 
španělštiny. -tz-

Změna kanceláří
Ve stávajících prostorách přestupko-

vého oddělení a kanceláře veřejných 
opatrovnic v budově jihlavského 
magistrátu budou od listopadu probí-
hat stavební práce za účelem snížení 
množství radonu. Po dobu úprav 
bude přestupkové oddělení společně 
s opatrovnicemi přestěhováno do ná-
hradních prostor v 1. patře budovy v 
Husově 16. Telefonní čísla pracovníků 
zůstávají stejná i v nových prostorech.

Předpokládaný termín návratu do 
původních kanceláří je začátek dub-
na 2019. -tz-

Testovací týden
Evropský testovací týden (ETT) je 

kampaň probíhající v mnoha státech 
Evropy, s hlavním cílem zpřístupnit 
bezplatné testování na HIV infekci, a 
také na žloutenku typu B a C, a tím tak 
předejít pozdnímu odhalení infekce. 

ETT nabízí ideální příležitost, jak 
odhalit počátky HIV infekce. 

Akce budou probíhat od pátku 23. 
do pátku 30. listopadu 2018. 

Nechat se otestovat může každý, 
kdo byl v minulosti vystaven riziku 
infekce HIV. 

Testování v Jihlavě:
Kde:  Státní zdravotní ústav  

Dům zdraví (3. patro, č.dv. 317) 
Vrchlického 57, Jihlava

Kdy:  po, st  8.00 – 15.00 
pá 8.00 – 12.00 -tz-

Z bývalého koupaliště na Skalce se 
postupem času stal nevzhledný kus 
bahnité země. Vodní nádrž se nyní 
stane přírodní učebnou s informa-
cemi o životě v mokřadech a tůních, 
nově zde vznikne zimoviště pro oboj-
živelníky. 

Město Jihlava, prostřednictvím od-
boru správy realit jihlavského magis-
trátu, místo opraví za spolupráce se 
spolkem Mokřady - ochrana a mana-
gement a Českým svazem ochránců 
přírody.

Radnice nechá opravit hráz a osadit 
nové výpustné zařízení, nádrž odbah-
ní, a urovná zeminu v těsné blízkosti i 
v okolí nádrže. 

„V lokalitě budou také umístěna 
krmítka a tři informační panely, jeden 
o historii lokality, na dalších budou 
představeny mokřady a tůně, a život 
v nich. Uvedeno bude i zdůvodnění, 
proč vhodně udržované drobné vodní 
plochy nejsou líhništěm komárů, jak se 
často traduje,“ uvedl Jaromír Maštera, 
předseda spolku Mokřady – ochrana 
a management.

„Je potřeba dělat opatření, která vodu 
ve městě zadrží způsobem nejbližším 

Bývalá vodní nádrž na Skalce 
bude přírodní učebnou

Jihlava investovala šest milionů do rozvoje Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava. Nové víceúčelové hřiště a posilovací stroje může k tréningu využít 
také úspěšný sportovec Filip Blažek, který se vítězstvím v bowlingu na republiko-
vých hrách nominoval na Světové letní hry Speciálních olympiád v Abú Dhabí. 
Na ty zamíří v březnu 2019, a bude reprezentovat Českou republiku a také Spor-
tovní klub Ježci Jihlava. Foto: archiv MMJ

Jihlavský stacionář nově

přírodě. Kromě toho, že tím zlepšujeme 
klimatickou situaci, vrací se tím do míst 
i přirozený život. I když jsme na takové 
prvky ve městě nebyli zvyklí, zcela jistě 
zde mají své místo, a věřím, že je lidé 
přijmou stejně, jako postupně přijali 
i záhony letniček z přímého výsevu, 
či květnaté louky s mozaikovou sečí,“ 
sdělila Katarína Ruschková, vedoucí 
městského odboru životního prostře-
dí.

Vodní nádrž se každou zimu pro-
mění, jeden z panelů vždy nahradí 
dočasný panel s přehledem ptáků, vy-
skytujících se na krmítku. „Zde budou 
mladí ochránci přírody a případní další 
zájemci moci přes zimu přikrmovat 
zpěvné ptáky. Na jaře bude opět vrácen 
infopanel o životě v mokřadech,“ dopl-
nil Jaromír Maštera.

Oprava vodní nádrže začala v polo-
vině září, město bude stát necelých 
180 tisíc korun. Informační panely 
se na místě objeví na začátku příštího 
roku, a práce by měly být dokončeny 
do konce března 2019. O následnou 
péči se postarají, na základě smlouvy 
o výpůjčce, členové spolku Mokřady 
– ochrana a management.

„Budou dle potřeby prováděny mani-
pulace s vodní hladinou, jednou za dva 
až tři roky je předpokládáno vypuštění 
nádrže,“ doplnila Vlasta Pelánová z 
vodohospodářského oddělení odbo-
ru správy realit magistrátu města. -tz-


