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Velká obřadní síň v historické 
budově jihlavské radnice se po 
čtrnácti letech dočká další vel-
ké rekonstrukce, která potrvá 
do konce letošního března.

Lubomír Maštera ז
 
Obřadní síň je místností barokního 

původu, je součástí reprezentativních 
prostor vedle Velké gotické síně.  Stě-
ny a strop barokní síně jsou členěny do 
polí pozlacenou štukovou výzdobou 
a jsou lokálně poškozeny destrukcí a 
rýhami v omítce. 

„Místy chybí štuková výzdoba včetně 

zlacení, které má zvýrazňovat hloubku a 
profilaci. Povrch stěn a stropu včetně štu-
ku je pokryt prachem,“ popsal současný 
stav obřadní síně mluvčí magistrátu 
Radovan Daněk. 

Strop má světle okrovou barvu, stěny 
jsou šedé. Barevnost a zlacení vychází 
z průzkumu v roce 2006. Už tehdy se 
čistily ornamenty štukové výzdoby a 
zbavovaly se silných vrstev vápenných 
a hlinkových nánosů.  Ze stěn byly sní-
mány hlinkové barevné nánosy. Zlace-
ní na štukové výzdobě se také obnovo-
valo.

„Nyní se stěny a strop čistily mechanic-
ky, zbavily se prachu a jiných nečistot. 
Čištění bude probíhat i na zlacení. Barva 

Obřadní síň na radnici se opravuje
na stěnách a stropě bude částečně snímá-
na mokrým procesem. Destrukce v omít-
ce, včetně prasklin na fabioně a stropě se 
musí vytmelit vápenným tmelem, směsí 
vápna a mramorové moučky,“ doplnil 
informaci Radovan Daněk. 

Doplní se také podle jeho slov chybě-
jící štuková výzdoba a zlacení. Barev-
nost stěn byla po dohodě s památkáři 
a architektem upravena do jemných 
odstínů šedé, která dá lépe vyniknout 
štukové výzdobě. 

O restaurátorské práce se stará aka-
demický malíř Pavel Procházka, který v 
minulém roce šetrně zrestauroval také 
malou obřadní síň v přízemí radnice. 

Cenu rekonstrukce je 258 tisíc korun 
bez DPH. Radní města Jihlavy schváli-
li zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu také na opravu podlahy ve velké 
obřadní síni. „Půjde o dubovou kaze-
tovou parketovou podlahu, která bude 
muset vyrovnat nerovnosti podlahy, 
kde je místy výškový rozdíl 9 cm. Kaze-
ty budou mít vzor ,Vídeňský kříž’,“ řekl 
mluvčí Daněk.

DO KONCE března se bude rekonstruovat velká obřadní síň magistrátu.
 Foto: archiv MMJ

LIDOVÉ OSLAVY. Únor je dobou masopustů. V Jihlavě svolali nadšenci oslav masopust ve Starých Horách v polovině měsíce. Asi stov-
ka většinou namaskovaných účastníků za doprovodu harmoniky svůj pochod od sportovního hřiště zakončila kulturním  programem v 
restauraci Starka, cestou děti dostávaly od místních pamlsky, dospělí alkohol. Foto: Lubomír Maštera 

Příspěvek na arénu 
může poslat každý
Jihlava zřizuje transparentní účet, 

pomocí jehož bude moci každý sle-
dovat externí financování Horác-
ké multifunkční arény (HMA), a 
navíc může také každý přispět na její 
výstavbu libovolnou částkou.

Horácká multifunkční aréna 
nebude určena pouze pro hokejo-
vé zápasy, ale bude možné ji velice 
snadno a velmi rychle přestavět pro 
potřeby koncertu, muzikálu, diva-
dla, konference nebo jiných sportů 
jako např. florbalu, volejbalu, bas-
ketbalu, tenisu, juda, moderních 
tanců a mnohých dalších. Obecně 
bude hala připravena pro všechny 
aktivity, které se vejdou do plochy 
ledu a zasunutých prvních tří řad 
sedaček. 

Hala měla sloužit také jako cen-
trum setkávání lidí ve středu měs-
ta. Měla by například nabídnout i 
restauraci, kavárnu, fanshop či síň 
slávy Dukly. Uvažuje se, zda by návrh 
umožnil i ubytování. V suterénu 
bude parkování, které budou využí-
vat řidiči jako parkovací dům v době 
mimo zápasů. Pro veřejnost by se 
měla otevřít i tělocvična a posilovna 
a naopak se upouští od záměru well-
ness centra. 

„Hala v Jihlavě by mohla stát kolem 
800 milionů Kč bez DPH. Dalších 200 
milionů předpokládáme, že budou ved-
lejší náklady za projekt, demolice, pro-
vizorní zázemí, výkup posilovny apod.“ 
uvedla primátorka Jihlavy Karolína 
Koubová. 

Přispívat na největší projekt v 
novodobé historii Jihlavy, který svý-
mi náklady dosáhne až ročního roz-
počtu celého města, mohou i obyva-
telé a přátelé Jihlavy. 

Dárce bude město zveřejňovat na 
svém webu i na sociálních sítích, vět-
ší přispěvatelé si budou moci „poří-
dit“ také jedno z více než pěti tisíc 
křesel v aréně. Jména dalších větších 
donátorů se budou promítat uvnitř 
arény během prvního roku po ote-
vření haly. Město zvažuje také pamět-
ní listy a schránku s dárci uloženou v 
hale pro příští generace.

Číslo transparentního účtu u České 
spořitelny je: 8487482/0800. -lm-


