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Existuje něco jako objektivní krásno? 
A může být Jihlava skutečně nádher-
ným městem? Objektivně krásným a 
příjemným místem pro život? Věřím, 
že každý z nás na různých místech růz-
ných měst zažívá pocit klidu, pohody či 
rovnováhy. A že tyto pocity jsou vázá-
ny na místa architektonické rovnováhy 
mezi objekty a prostředím, ve kterém se 
vyskytují a zároveň i funkcí, kterou na-
plňují.  Je to pocit, který přichází v zá-
koutích malebných uliček, v kostelech, 
nebo na procházce kolem řeky. 

Tato krása, rovnováha daného mís-
ta, je vždy důvodem, věnovat těmto 
krásným místům pozornost. V popi-
su konkrétního objektu se tak máme 
čas i chuť věnovat jemu samotnému 
a ne sobě. 

Přitom odpoutat se od sebe sama, 
je snad v dnešní době to nejdůleži-
tější. Touha po nějaké konkrétní věci 
kvůli její kráse není jenom potřebou 
si danou věc prohlédnout, ale jde i 
o nutkání o věci přemýšlet, což je 
mnohem víc, než pouhý projev vku-
su. A tento zájem přináší aktivitu, 
aktivita přináší účast a ochotu být 
účasten. 

A právě tato aktivita přináší i ocho-
tu měnit věci ve prospěch krásy, es-
tetiky či radosti. Je to ta jediná cesta, 
jak naplnit a oživit veřejné prostory 
jako je prostor náměstí. Jak vyjít ven 
do ulice, jak dostat mladé lidi a děti 
do parků či k řece. Jak komunikovat 
a sdílet se mezi sebou navzájem a za-
čít se zajímat o druhé.

Mluvím o momentech, kdy se oci-
táme v krásném prostředí, v prosto-
ru, který je architektem promyšlený, 
vyvážený, budovaný se zájmem o 
člověka a jeho potřeby.  

Protože pokud dokáže architekt na-
vrhnout takový prostor, který člově-
ka uklidní a zároveň v něm probudí 
zájem, chuť se aktivně podílet, pro-
budí v něm fantazii i chuť také něco 
tvořit, teprve pak splnil architekt 
svůj úkol. Protože takový prostor je 
zásadní pro kultivaci naší osoby, zá-
sadní i pro zachování psychického 
zdraví, zásadní pro zastavení se v této 
výkonné době, zásadní pro bezpeč-
nost i estetiku daného místa. 

Kam kráčíš, Jihlavo?
a proč je emoční architektura důležitá pro život

A pokud budeme takto uvažovat, 
je třeba si připustit, že je i důležité 
toto prostředí vytvářet, obnovo-
vat, chránit i rozvíjet. 

I to jsou důvody, proč vznikají na 
úrovni měst a obcí v celé republice, 
a nyní i v našem městě Jihlavě, úřady 
městských architektů (UMA), proč 
jsou do procesu plánování měst při-
zváni významní architekti jako porad-
ní orgány samosprávy a tato města, 
stejně jako Jihlava, začínají přemýšlet 
o estetice, o užitnosti, o kráse. 

Zjednodušeně o tom, aby města 
byla příjemná a plánována pro lidi. 
Aby vás bavilo jít se projít po ná-
městí nebo kolem řeky, projít se ulicí 
kolem vašeho domu či si pouze sed-
nout na lavičku v parku.

Rada města Jihlavy schválila vy-
tvoření útvaru městského architekta 
jako odbor, který se má právě poku-
sit navrátit architektonickou hodno-
tu území, vytvořit v nových místech 
příjemné prostory či požadovat po 
investorech estetickou kvalitu jejich 
návrhů. Hlavní otázka, která se tímto 
řeší, je, jak dostat do správy města a 
následně do města jako takového to-
lik potřebnou odbornost. 

Vrátit našemu městu malebnost, 
rozmanitost i rovnováhu. Rozhodně 
přitom nejde o šikanu investorů, ale 
o spolupráci. 

Jde o zahájení diskuze. Jde o dialog, 
který přinese zásadní změnu v tvor-
bě našeho města i nutný nadhled při 
posuzování komplexních úloh, ja-

kými urbanistický a architektonický 
rozvoj města je.  

Pevně věřím, že tuto krásu i maleb-
nost, tuto vyváženost nebo jen mož-
nost užít si v daném místě, kde byd-
líme, trochu klidu a pohody oceníte 
i Vy, občané města Jihlavy. A zároveň 
pevně věřím, že dialog, který na toto 
téma povedeme s investory a deve-
lopery bude konstruktivní a obou-
stranně přínosný.

Plánované projekty UMA  
v tomto roce:

- Revitalizace území v blízkosti zá-
kladních a mateřských škol. Ve spo-
lupráci se školami, rodiči i dětmi 
chceme začít měnit prostory kolem 
škol, rádi bychom změnili zažité ste-
reotypy každodenního souboje dětí 
a aut, abychom tůje a nedotknutelná 
prostranství změnili na místa příjem-
ného posezení i aktivní hry.

- Revitalizace náměstí a navazu-
jících ulic. Náměstí, to není jenom 
Prior a jeho rekonstrukce za desítky 
miliónů, jsou to i předzahrádky, be-
tonové květináče, stánky a karavany, 
lavičky či stromy. Každá malá aktivi-
ta může pomoci. 

- Ve spolupráci s investory připraví-
me plochy pro bydlení jak na Hand-
lových Dvorech, tak třeba na Dolině. 
Tyto projekty však připravíme s ma-
ximální péčí o kvalitu i užitnost mís-
ta, kde chceme, abyste vy, občané 
města Jihlavy žili.

- Revitalizace území kolem řeky 
Jihlavy – Stříbrné údolí. „Zatím se 
tam tak trochu mačkáme,“ řekla mi 
jedna paní na otázku, jak se jí líbí 
na cyklostezce u řeky Jihlavy. A tak 
vznikl projekt Stříbrné údolí. Jde o 
příležitost využít celý potenciál řeky 
i přilehlého území pro sport, rekrea-
ci, každodenní procházky i odpoči-
nek. A místa je tam opravdu hodně, 
stačí jen dobře plánovat.

A na stole máme dalších 40 projek-
tů. Které budou následovat, je i na 
vás. Proto uvítáme i vaše podněty na 
změnu. Přijďte a podělte se s námi o 
své nápady.

Vít Zeman,
náměstek primátorky 

Vít ZEmAn, náměstek primátorky (Žijeme Jihlavou!) Foto archiv MMJ

PODPORA Vedení města se rozhodlo podpořit mezi-
národní den Romů, který byl na 8. dubna stanoven v 
roce 1971, kdy londýnský kongres oficiálně uznal vznik 
mezinárodní romské unie.

tehdy byla schválena i podoba romské vlajky – červe-
ná čakra s 16 paprsky na zeleném a modrém pruhu, a 
znění romské mezinárodní hymny, písně Gejľem, gejľem.
 Foto: archiv MMJ

Z oficiálního facebooku Jihlavy

Reakce veřejnosti:
Šárka Laipoldová: tak to na radnici bude viset 

skoro každý den vlajka, páč každý den je mezinárod-
ní něčeho že?

Petr Hrala: Dobra provokace!

Jaroslava Goth: Je to takovych let a nikdy tam nevi-
sela mozna to nevi ani nekteri Romove tak proc ted

Alena Cinova: Je to náš den


