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Kořeny lip prorůstají do podlo-
ží Mariánského sloupu, narušují 
cihlovou vyzdívku a nadzvedávají 
schodiště v obvodu. Vitalitě sloupu 
neprospěl ani nevhodný přípravek, 
který byl zřejmě použit při restauro-
vání v roce 1983 a snížil difuzitu ka-
mene. Město proto objednalo opra-
vu sloupu, oplocení se kolem sloupu 
objeví již v červnu, lešení se kolem 
jihlavské památky postaví v červenci.

„Již nyní se počítá s tím, že ostatní 
lípy dlouho nevydrží. Stav těch prv-
ních, které jsme skáceli, byl opravdu 
špatný a ostatní stromy se k jejich stavu 
přibližují. Nepomůže tomu ani sucho, 
které stále trvá, ani zkrácení kořenové-
ho systému při restaurování. Nicméně 
Mariánský sloup, pokud ho budeme 
udržovat v dobrém stavu, tady zůstane 
ještě hodně dlouho po lípách,“ uvedla 
primátorka města Karolína Koubo-
vá.

Prorůstání kořenů lip bylo proká-
záno již při posledním restaurování 
v roce 2009. O dva roky později se 
město postaralo alespoň o odstraně-
ní drobného kořenového systému, 
který směřoval do středu sloupu. 
Větší kořeny však památku dále de-
formovaly a propouštěly vlhkost.

Mariánský sloup se opravuje za 900 tisíc

KVŮLI současnému stavu se rozestupují jednotlivé díly památky a již nyní je 
velmi pravděpodobné, že bude potřeba Mariánský sloup restaurovat i po skácení 
všech ostatních lip. Foto: archiv MMJ

Zastupitelé města Jihlavy na svém 
červnovém zasedání schválili inves-
tici do nových šaten, které by měly 
vzniknout na parkovišti pod Malou 
halou Horáckého zimního stadionu, 
takzvaného „zimáčku“. Šatny za při-
bližně 10 milionů korun budou ne-
zbytným předpokladem pro zacho-
vání plnohodnotného provozu. Dále 
jihlavští zastupitelé schválili investici 
milionu korun na přípravu projek-
tu dočasné mobilní ledové plochy, 
která by v případě potřeby nahradi-
la výpadek „zimáčku“ v průběhu vý-
stavby.

„Mobilní hala je zárukou, že jsme 
připraveni na všechny možné scénáře, 
které nás s výstavbou nové arény a udr-
žením provozu stávajícího Horáckého 
zimního stadionu mohou čekat. Dočas-
nou mobilní plochu je možné při dob-

ré přípravě postavit během tří měsíců. 
Předcházet tomu však musí projektová 
příprava, různá povolení a dobudo-
vání či posílení infrastruktury v místě, 
které nakonec pro umístění haly zvolí-
me,“ vysvětlil manažer pro výstavbu 
Horácké multifunkční arény, radní 
města Jihlavy David Beke. Paralelně 
se „zimáčkem“ by tak mohla mobil-
ní ledová plocha fungovat při silném 
kofinancování celé investice.

Místo pro mobilní halu
V současné době probíhá pro-

věřovací studie ohledně velikosti 
vytipované lokality pro umístění 
mobilní haly v areálu pronajatém 
Sokolu Bedřichov. „Naším cílem je 
umístit ledovou plochu mimo fotbalové 
hřiště v místě, kde se v budoucnu počítá 
s umístěním cvičiště pro přilehlou ha-
sičskou zbrojnici,“ upřesnil Beke. Dal-

ší uvažovanou plochou pro umístění 
haly je prostor škvárového hřiště za 
tenisovými kurty a až třetí možnos-
tí je stavba haly na ploše současného 
fotbalového hřiště. 

Celá akce pro výstavbu dočasné 
mobilní ledové plochy je odhado-
vána na přibližně 35 milionů korun. 
„Zhruba 12 milionů korun by stálo 
kluziště, mantinely a chlazení, osm 
milionů zastřešení a zbytek by byla in-
vestice na dopravní opatření, které má 
zlepšit současný nevyhovující příjezd, 
jenž koliduje s výjezdem z hasičárny. 
Počítáme rovněž s vybudováním ša-
ten se zázemím, které by v této lokali-
tě poskytly důstojnější podmínky pro 
uživatele sportovišť, a také s tím, že by 
se prodejem haly po dvou letech asi po-
lovina nákladů na její pořízení mohla 
vrátit,“ doplnil náměstek primátorky 

pro oblast rozvoje města Petr Lašto-
vička, který myslí také na šetření vo-
dou, která by se dala zadržovat v úze-
mí a využít k zavlažování trávníku.

Za dva roky se staví
Stavba Horácké multifunkční arény 

za předpokládaných 750 milionů ko-
run by měla za ideálních podmínek 
začít  na podzim roku 2021. 

Během letošního léta se provede 
potřebný průzkum, údržba a ne-
zbytné opravy konstrukce střechy i 
dalších rizikových prvků stávajícího 
stadionu tak, aby bylo zajištěno fun-
gování pro další sezónu a zvýšena 
pravděpodobnost udržení provozu 
stadionu do doby vydání stavebního 
povolení na novou arénu. Vestavba 
šaten a případná příprava mobilní 
ledové plochy je v případě potřeby v 
plánu na podzim roku 2020.  -tz-

Zastupitelstvo schválilo přípravu šaten 
i mobilní haly v areálu Sokola Bedřichov

PANORAMATICKÁ fotografie příjezdu k lokalitě pro případné umístění mobilní ledové plochy v areálu pronajatém Sokolu Bedřichov. Na místě si je v současné době 
potřeba ověřit, zda se případná ledová plocha se zastřešením a chlazením na plochu vejde. Bude se ověřovat také umístění nových šaten se sociálním zázemím, které by 
nahradily stávající objekt. Řešit se bude také zadržení dešťové vody v místě, které by například mohlo být využito pro zavlažování přilehlého fotbalového hřiště. Důle-
žité je také řešení plochy pro odstavení vozidel a úprava dopravního napojení lokality na ulici Sokolovskou, kde dnes koliduje výjezd vozidel hasičského záchranného 
sboru a osobních automobilů. Foto: archiv MMJ

ní doplnění destrukcí a chybějících 
částí, celoplošný ochranný nátěr, re-
pase atributů, čištění a nátěr litino-
vého zábradlí a řetězů, konzervační 
ošetření.

Kvůli současnému stavu se roze-
stupují jednotlivé díly památky a 
již nyní je velmi pravděpodobné, že 
bude potřeba Mariánský sloup re-
staurovat i po skácení všech ostat-
ních lip. Letošní restaurování město 
vyjde na 891 tisíc korun, investici 
do Mariánského sloupu částkou 720 
tisíc podpoří dotace v rámci Progra-
mu regenerace Městské památkové 
rezervace.

Sloup je nakloněn
Bystří kolemjdoucí si jistě všim-

nou, že je středový sloup lehce vy-
chýlen. K jeho naklonění došlo při-
bližně před desítkami let, přesný 
časový údaj však není známý. Naklo-
něn však zůstane i nadále, jelikož se 
přestal vychylovat.

„Pravděpodobně od této doby je pat-
ka sloupu opatřena železnou obručí. 
O náklonu víme a geodeticky jej zamě-
řujeme. V posledních letech se však ne-
zvětšilo, měření však budou pokračovat 
dále,“ uvedl Ondřej Stránský. -tz-

„Restaurování památky je vzhledem 
k jejímu současnému stavu velmi po-
třebné. Pokud by se neprovedlo, tak 
by nadále docházelo k nevhodným 
degradačním procesům, například od-
lupování vrstev kamene ze soklu, ztrá-

tě modelace díla a podobně,“ doplnil 
Ondřej Stránský.

V rámci restaurátorských pra-
cí bude proveden průzkum stavu, 
skladby a barevnosti kamene, čiště-
ní a konsolidace kamene, modelač-


