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Trámové stropy
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Černá kuchyně

Velká obřadní síň

V průběhu rekonstrukce bylo obnoveno a odkryto několik
malovaných stropů např. renesanční strop s patrnou linií po
posunutí příčky při přestavbě v 19. století – v druhé místnosti je barokní přemalba tohoto stropu, a barokní strop
s empírovou přemalbou a vročením 1783.

Velkou raritou radničních domů se stala autenticky dochovaná renesanční černá kuchyně, kde je možné spatřit očazené
a zesklovatělé omítky, jež jsou důkazem toho, že se zde připravovalo jídlo na otevřeném ohni.

Barokní obřadní síň byla zrestaurována do své původní podoby. Byly zde obnoveny zlacené štukové ornamenty i celková původní barevnost (za pozornost stojí řešení vzduchotechniky). Zrestaurován byl zároveň i původní manýristický
zlacený lustr.

Immaculata

Rekonstrukce odkryla také mnoho cenných maleb. Jednou
z nejvýznamnějších je freska sv. Kryštofa s Ježíškem, 9
který byl ochranným znamením při vstupu do domu (v tomto případě ve dvorní části jižního domu, který byl ve středověku známý jako dům Holclinův).
Za pověstnou třešničku na dortu je pak možné považovat nález renesanční fresky tzv. masopustního průvodu, 8
která je svým provedením řazena do kategorie profesionálně
provedené práce.
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Za zmínku stojí také originál barokní sochy Immaculaty
(1690 – autora Ant. Laghiho), která byla původně umístěna na vrcholu Mariánského sloupu na náměstí a od 80. let
20. století ve vstupu do jihlavské Oblastní galerie Vysočiny
v Komenského ulici. Nyní byla nově nainstalována ve druhém
patře „jižního domu“.

Prevét
Zajímavý objev byl učiněn v srpnu roku 2004, kdy byl v nice
obvodové stěny v rohu třetího patra Holclinova domu objeven renesanční záchod tzv. prevét. Tento autentický renesanční prevét je zajímavý tím, že má přes dvě patra vedenou
kamennou stoupačku, která byla ukončena septikem.

Prezidentský – primátorský salonek
V roce 1999 zástupci jihlavské radnice oslovili akademického malíře Gustava Kruma s žádostí o vytvoření cyklu věnovaného významným událostem z dějin města. Kompletní cyklus
25 barevných listů – temper a akvarelů formátu 37 x 56 cm,
který je poctou Jihlavě a její bohaté historii, je od června
roku 2006 instalován v reprezentativním primátorském salonku jihlavské radnice.

Fresky

Malá obřadní síň
Pozdně gotický prostor
tzv. „kaple“ byl po dobu
asi dvou set let využíván
jako konírna. Velmi složitými záchrannými pracemi
se zde podařilo vybudovat
reprezentativní síň komorního charakteru, jejíž klenby jsou bohatě zdobeny
původními renesančními
a barokními freskami. 10
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Mariánský sloup – plastika P. Marie
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Plastika pochází z doby kolem let 1650/1736 (neznámý mistr), byla restaurována akad. soch. Otakarem Marcinem. Socha byla původně umístěna v údolí Koželužského potoka Na
Skalce, poté v 50. letech 20. století přemístěna na Jakubské
náměstí a v 90. letech 20. století pro inverzní vlivy schválilo
ministerstvo její přemístění do interiéru radnice.

Dvorní trakt radnice
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Dvorní trakt byl zcela nově parkově upraven a své místo zde
našla také pětice soch. Jedná se o dobře známé alegorie
čtyř ročních období a múzu Terpsichoré – původně umístěné
ve Smetanových sadech. Je tu také možno nahlédnout do
prostor někdejší „hladomorny“, která byla nově odhalena
a je propojena s labyrintem podzemních chodeb.

Prohlídky radnice pro skupiny (min. 5 osob) po předchozí objednávce po–pá 9–15 (objednávka minimálProhlídky
radnicenebo
pro vskupiny
5 osob)
předně
den předem)
sezoně(min.
1. 4.–30.
9. vposobotu
chozí domluvě
minimálně 3 dny předem v Turistickém
odpoledne
dle zájmu.
informačním centru, na tel. 565 591 847, nebo e-mail:
tic@jihlava-city.cz. Prohlídky jsou možné v pracovní dny
od 9 do 15 hodin.

Vydalo statutární město Jihlava v roce 2011 v nákladu 1000 kusů. Graﬁcká úprava Eva Bystrianská. Foto Vladimír Kunc (5, 8) a Eva Bystrianská.
Vydalo statutární město Jihlava v roce 2016 v nákladu 500 kusů. Graﬁcká úprava Eva Bystrianská. Foto Vladimír Kunc (5, 8) a Eva Bystrianská.
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Historický vývoj
jihlavské radnice
Jihlava vznikla jako královské horní město někdy v letech
1233–1240.
1233–1240. První osídlení v této oblasti bylo soustředěno
u brodu na protějším (levém) břehu řeky – tam vznikla kolem roku 1200 původní slovanská osada. Jak se rozšiřovala
těžba stříbra, přibývalo obyvatel a město se rozrostlo i na
pravý břeh řeky, kde následně vzniká historické centrum
v hrubých rysech tak, jak ho známe dnes. V tomto období
také vzniká
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Velká gotická síň
Velká gotická síň 3–5 je zaklenuta čtyřdílnou žebrovou
klenbou a sklenuta do středového polygonálního pilíře. Klenba se dochovala v celém rozsahu, její dvě pole na straně při
náměstí však od barokní přestavby radnice v 18. století až
do rekonstrukce 2004–2006 kryl snížený podhled.
Nejzásadnější a pro laika nejvíce viditelnou změnou po
zmíněné rekonstrukci je tedy zcela nepochybně znovuodhalení této velké gotické síně v její původní gotické podobě. Síň
je nyní nejen scelená, ale byla obnovena i její původní polychromie (stav klenby před rekonstrukcí je zachován v hale
domu č. 67). Bylo obnoveno a nově zrestaurováno všech
osmatřicet nápisů v kápích klenby. Klenební plocha byla
v roce 1545 vyzdobena citáty antických klasiků, příslovími
a naučnými průpovídkami v duchu tehdejšího humanistického myšlení. Byly psány řecky, latinsky, hebrejsky, německy
a staročesky.
Za pozornost jistě stojí kopie renesančních vitráží
v oknech. 6 Byly zde umístěny v souvislosti s renesančními změnami budovy radnice a jejich originály jsou dodnes
uloženy v jihlavském muzeu. Na dvou prostředních je umístěn čtvrcený znak města, který kombinuje symboliku českého
krále se symbolem města, letopočet 1539 a latinský a německý nápis, který v překladu zní: „Znak města Jihlavy a slo-
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vo Boží přetrvají věky“. Na první od leva je vyobrazení motivu
ukřižovaného s atributy smrti. V pozadí je pak ideální antická
krajina s městem, mostem a řekou s lodí. Čtvrtá vitráž představuje erb českého krále a římského císaře Ferdinanda I.,
s latinským nápisem a letopočtem 1546.
V jihovýchodním rohu síně byl v podstatě náhodou objeven původní cihlový krb, před nímž se dochovala původní
keramická dlažba, která byla později replikována a nově
použita na zadláždění celé síně. Do tohoto zadláždění bylo
nově umístěno i pět původních kusů, které se dochovaly.
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