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Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně vy-
jádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici či obyvatelům něco vzkázat, po-
děkovat, postěžovat si? Napište nám! Příspěvky můžete posílat na adresu 
redakce@jihlava-city.cz. -tz-

Napište nám …

Do Pávova zatím vede jen staveniště! Přestože se cyklostezka do průmys-
lové zóny na Pávov zdá dokončená, stále neproběhlo převzetí díla a místo je 
stále staveništěm. A na staveniště platí zákaz vstupu, proto prosíme, aby se 
cyklisté ještě na cyklostezku zatím nevydávali. Až budou vyřízeny všechny 
papíry, budeme Vás o slavnostním otevření informovat. Děkujeme!

Reakce veřejnosti:
Nutil Petr: To je hezký. Takže otevření cyklostezky bude zřejmě s prvním 

letošním sněhem.
Rudolf Lang Nutil: Petr to nevadí, aspoň se poradne otestuje i nová kovo-

vá sjezdovka z Pávovského mostu 
Martin Dobrovolný: Rudolf Lang konečně má Jihlava bobovou dráhu 
Ondra Bulant: A hlavně by všechny zajímalo jak budou po mostě jezdit 

třeba na kolečkových bruslích. -tz-

Z oficiálního facebooku  
města Jihlavy

Na konci prázdnin vypršel termín 
pro odevzdání návrhů na podobu 
Horácké multifunkční arény. Návr-
hy šesti architektonických kanceláří 
byly během září vyhodnoceny, vítěz-
ný projekt představí město Jihlava 2. 
října na tiskové konferenci ve stávají-
cím Horáckém zimním stadionu.

„Součástí tiskové konference bude i 
vernisáž výstavy jednotlivých návrhů, 
které přijedou zástupci ze zúčastně-
ných kanceláří osobně představit. Poté 
se mohou návštěvníci zúčastnit diskuze 
nejen nad oceněnými návrhy. Ukáza-
lo, se že bylo dobře uspořádat soutěž, 
protože jsme dostali 6 někdy velmi 
odlišných podhledů na jedno zadání a 
mohli jsme z této palety pohledů vybí-
rat a nespoléhat se jen na jedno řešení, 
jak by tomu bylo při zadání jednomu 
architektovi. Všechny tři oceněné ná-
vrhy si dovedu představit, že by bylo 
možné realizovat,“ uvedl radní David 
Beke, manažer výstavby Horácké 
multifunkční arény.

Po představení návrhů bude za-
hájeno jednání se zástupci vítězné 
architektonické kanceláře o pod-
mínkách další spolupráce. „Smlou-
va s vítězem by mohla být podepsána 
koncem roku,“ naznačila primátorka 
města Karolína Koubová.

Město vyhlásilo architektonickou 
soutěž letos v dubnu. Hlavním před-
mětem bylo zpracovat návrh řešení 
multifunkčního objektu Horácké 
arény s parametry pro extraligu led-
ního hokeje, zázemím pro další spor-
ty a kulturní i společenské akce, a to 
na místě stávajícího Horáckého zim-
ního stadionu.

Zadání však obsahovalo i konkrét-
ní podmínky, jako je kapacita stadio-
nu, možnost multifunkčního využití 
ledové plochy, zkvalitnění prostor 
v okolí, napojení na dopravní infra-
strukturu i ohleduplnost vůči parku 
Smetanovy sady.

„Multifunkční aréna by měla kromě 
ledních sportů být místem také pro 
další akce a halové sporty, velké kon-
certy, plesy či muzikály na ledě. Počítá 
se také s využitím pro tematické krát-
kodobé výstavy či veletrhy. Je pro nás 
důležité, aby návrhy počítaly s maxi-
málně rychlou a flexibilní přestavbou 
ledové plochy pro ostatní akce tak, aby 
byla snadno flexibilně využitelná i bě-
hem zimní sezóny. Arénu budujeme 
jako objekt lokálního i krajského vý-
znamu, však s potenciálem pro uplat-
nění i v měřítku vyšším, například re-
publikovém,“ přiblížil při vyhlášení 
soutěže David Beke. -tz-

Novou arénu navrhlo 6 architektů

VýSledky architektonické soutěže budou představeny 2. října. 
 Foto: archiv MMJ

V rámci dne bude vstup na Bránu Matky Boží a do Domu Gustava Mahlera 
zdarma!

Jihlavská Turistická informační centra (TIC) letos pořádají první samostat-
nou akci v rámci Asociace turistických informačních center České republiky. 
Cílem akce je představit práci TIC, která jsou nezbytnou součástí podpory 
a rozvoje cestovního ruchu v Jihlavě. Dne 24. října se můžete v rámci Dne 
turistických informačních center dostat zdarma na Bránu Matky Boží i do 
Domu Gustava Mahlera. -tz-

Den turistických informačních 
center – vstup zdarma


