UKAŽ SE!
Probouzíme sv. Ignáce k životu

Kostel Sv. Ignáce v Jihlavě čekají první rozsáhlé opravy střechy a průčelí.
Tisková zpráva Biskupství brněnského, Římskokatolické farnosti u sv. Jakuba v
Jihlavě a města Jihlava k zahájení obnovy kostela sv. Ignáce ze dne 2. června 2022
Jihlava – Kostel sv. Ignáce z Loyoly na Masarykově náměstí v Jihlavě je v těchto dnech
obestavěn lešením. Začíná totiž několik let plánovaná rekonstrukce průčelí a střechy.
Obnovu kostela za téměř 30 milionů korun realizuje farnost díky dotacím z Fondů EHP
a Norska. Dokončení oprav je naplánováno na podzim 2023.
Raně barokní stavbu postavenou Jezuity na konci 17. století nyní čeká celková obnova. Její
první část zahrnuje opravu krovu, výměnu střešní krytiny a náročnou obnovu západního
průčelí, včetně kamenických prvků, oken a dveří. Jihlavská dominanta náměstí tak získá nejen
důstojný vzhled, ale především tolik potřebnou měděnou střechu.
Oprava významné kulturní památky v centru Jihlavy je podle faráře Mariána Huska nezbytná.
Krytina z bonského šindele již dosluhuje, některé prvky krovu jsou napadeny hnilobou a
zdobné průčelí kostela je v havarijním stavu.
„Pokud se podaří shromáždit prostředky navíc, farnost by je chtěla investovat do dalších
oprav. Nasnadě je dokončení fasády v ulici Hluboká, výměna točitých schodišť ve věžích,
pořízení zvonů a zpřístupnění jižní věže, ze které je strhující výhled na celé náměstí a
historické centrum Jihlavy. Samotné doplňkové aktivity projektu mají nalákat veřejnost na
výstavy a další doprovodné akce přímo do kostela,“ říká Ing. Aleš Taufar, manažer projektu ve
věcech technických.
K tomu dodává ředitel Muzea Vysočiny, partnera projektu, RNDr. Karel Malý, PhD. „Muzeum
Vysočiny spolupracuje s farností na přípravě dvou výstav, z nichž dlouhodobá výstava s
názvem Jihlava zmizelá představí fotografie města z období před druhou světovou válkou.
Věříme, že i to pomůže návštěvníkům vnímat kostel sv. Ignáce z Loyoly v nových souvislostech
a ten se stane dostupnější širším vrstvám veřejnosti.“
Kostel Sv. Ignáce spravuje římskokatolická farnost u sv. Jakuba v Jihlavě, ta se v roce 2021
stala úspěšným příjemcem grantu z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 z programu Kultura. Ze
stejného zdroje čerpá také město Jihlava na obnovu domu Masarykovo náměstí 21, která
začala začátkem tohoto roku. Jihlava je tak jediným městem v České Republice, které z Fondů
EHP a Norska financuje dva projekty, a dokonce na jednom náměstí.
„Revitalizace a zpřístupnění kostela sv. Ignáce v Jihlavě se stala po obnově domu na
Masarykově náměstí č. p. 21 již druhým projektem v rámci města Jihlavy, který je podpořen
z fondů EHP. Těší nás, že se kulturu našeho města daří rozvíjet a tyto významné kulturní
památky získávají podporu i v zahraničí. Projekt památkové obnovy kostela je pozitivní nejen
z hlediska záchrany barokní fasády, která dominuje historickému centru města, ale také pro
zpřístupnění kostela široké veřejnosti, provázanost s dalšími jihlavskými organizacemi a tím

zapojení do kulturního dění našeho města,“ říká náměstek primátorky Ing. arch. Martin
Laštovička.
Práce na kostele budou probíhat především zvenčí, ale interiér kostela bude i nadále přístupný.
„Vzhledem k tomu, že kostel je na náměstí, je poměrně náročné zajistit zařízení staveniště,
skladování materiálu a stavbu lešení. Jsme si vědomi toho, že stavba způsobí dočasná
omezení, ale věříme, že po rekonstrukci zažijeme zcela jiný pohled na obnovené průčelí ,“
upřesnil farář ICLic. et Mgr. Marián Husek, OPraem.
Na slavnostním zahájení projektu 2. června farnost představila investiční akci a nový program
UKAŽ SE! Ten zahrnuje plán oprav a do budoucna nabídne obyvatelům i návštěvníkům
Jihlavy zajímavé kulturní akce a zpřístupnění atraktivních interiérů kostela. Svou účastí akci
podpořil náměstek primátorky města Jihlava Martin Laštovička i náměstek hejtmana kraje
Vysočina Roman Fabeš.
Poznámka:
V minulosti byly provedeny nezbytné stavebně technické průzkumy, historické a
restaurátorské průzkumy, které byly spolufinancované z kraje Vysočina. Byla zpracována
projektová dokumentace, existují závazná stanoviska a ohlášení stavby. V roce 2019 byla
opravena severní pultová střecha, která byla v havarijním stavu. Na tuto opravu přispělo
Ministerstvo kultury ČR z tzv. Havarijního programu i město Jihlava.
Fotografie z dnešní události a další budou k dispozici na stránkách města Jihlava pod odkazem
www.jihlava.cz/jezkovyoci/.
Odkaz na stránky fondu EHP: www.eeagrants.cz
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