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Asi 1.700 lidí si přišlo na začátku března zabruslit 
do zimáčku, tedy do nové haly Veřejného sportoviš-
tě pro lední sporty v Tyršově ulici v Jihlavě. Provoz 
byl slavnostně zahájen a nový led byl k dispozici ve-
řejnosti za symbolické vstupné. 

Hala slouží především pro bruslení veřejnosti, škol 
a tréninky hokeje a krasobruslení. Objekt zároveň 
skrývá podzemní parkoviště pro 67 aut. Stavba zi-
máčku začala v listopadu 2011, ofi ciálně byla uvede-
na do provozu v pátek 1. 3. 2013.

V doprovodném programu slavnostního zahájení 
vystoupily krasobruslařky oddílu Starlets - Dukla 
Jihlava – mládež, následovala ukázka tréninku ho-
kejistů třetích a čtvrtých tříd jihlavské Dukly, pří-
tomní si také prohlédli úplně novou elektrickou 
rolbu Zamboni, všechny protagonisty zahájení na 
ledě vedl maskot HC Dukla rys Fanda. 

Následovaly proslovy, primátor Statutárního měs-
ta Jihlava Jaroslav Vymazal jako zástupce investora 
poděkoval všem, kteří se podíleli na stavbě zimáč-
ku. „Z průzkumu zájmu o ledovou plochu, který jsme 
nechali provést asi před pěti lety, vyšlo, že je zde zájem, 
který by naplnil tři ledové plochy,“ vysvětlil jeden z 
hlavních motivů pro stavbu druhé ledové plochy v 
krajském městě primátor.  

 „Tato akce se rodila těžce, nakonec je z toho takové 
nádherné dítě,“ pronesl hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek, který byl přítomen i ve funkci předsedy 
Regionální rady Jihovýchod. „Uživatelům přeji, aby 
si tady krásně zasportovali, a žádnou zlomenou nohu,“ 
popřál všem budoucím návštěvníkům hejtman, pů-
vodní profesí lékař. 

Provozovatelem sportoviště bude HC Dukla v 
čele s jednatelem Bedřichem Ščerbanem, který na 
závěr ceremoniálu převzal od primátora města sym-
bolický obří klíč od haly.

Pro výstavbu sportoviště vzniklo sdružení fi rem 
ZS Jihlava, tedy fi rma Podzimek & synové a fi rma 
Metrostav. Zimáček vyrostl za patnáct měsíců, opro-
ti původnímu plánu o dva měsíce dříve.

„Chtěl bych popřát všem, aby si tento prostor řádně 

Nový led si vyzkoušelo 1.700 lidí

BRUSLENÍ veřejnosti v Jihlavě je realitou. Zimáček poslouží i hokejistům a krasobruslařům, na jejichž tré-
ninky na HZS nebylo místo. Foto: archiv MMJ

užili a aby odcházeli vždy s těmi nejlepšími pocity. To-
to je první etapa, těším se s vámi na etapu druhou, kdy 
sousední halu Horáckého zimního stadionu přestavíme 
na víceúčelovou,“ dodal Jaroslav Vymazal. 

 
Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršo-

va, Jihlava
- celkové způsobilé výdaje projektu: 

190 643 338,- Kč
- celková výše dotace Regionální rady: 

176 345 087,64 Kč
- zahájení stavby: 11. listopadu 2011
- ukončení stavby: červenec 2014 (roční zkušební 

provoz)
- dodavatel: Sdružení fi rem ZS Jihlava – Podzimek 

a synové s. r. o. a Metrostav, a. s.
- ledová plocha 58 x 26 m, hráčské lavice, trestné 

lavice, boxy pro rozhodčí a místnost pro parkování 

rolby. V hale je divácká galerie pro 96 stojících divá-
ků. Úpravu ledu zajišťuje nová rolba

- sousední objekt - po rekonstrukci technické záze-
mí pro provoz budovy a veřejného sportoviště, šatny 
veřejného sportoviště a tělocvična – fi tness centrum 
se sociálním zázemím

- sportoviště je vybudováno v bezprostředním 
sousedství Horáckého zimního stadionu na plo-
še někdejší venkovní ledové plochy, která dočasně 
sloužila i jako parkoviště. Parkování je nyní skryto 
pod ledovou plochou, kde vzniklo 67 míst pro auta 
a dvě pro motocykly, součástí investice je úprava pří-
jezdové komunikace. Ulice Tyršova stejně jako před 
začátkem stavby zůstává jednosměrná, z výjezdu z 
nových podzemních garáží je však možné se do Tol-
stého ulice vrátit, střecha haly bude porostlá zelení. 
Přístupový prostor do haly mezi stávající tělocvič-
nou a nově vybudovanou halou je zastřešen.  -rt,lm-

Až do 19. dubna budou ve vstupních prostorách do jihlavské historické 
radnice (vchod z Masarykova nám.) umístěny petiční archy na podporu udě-
lení Nobelovy ceny siru Nicholasi Wintonovi. V roce 1939 zachránil 669 dě-
tí z území okupovaného nacistickým Německem. První vlak vyjel právě 14. 
března 1939. S aktivitou původně přišli studenti Gymnázia Open Gate v Ba-
bicích. -lm-

Podpořte udělení Nobelovy ceny

Jihlava se i letos pokusí v elektro-
nické aukci snížit náklady na energie. 
Do soutěže o levnější proud a plyn 
radnice sdružila celkem 26 organi-

Jihlava bude soutěžit ceny 
energií v elektronické aukci

zací města se stovkami odběrných 
míst. 

„Čím větší dodávka se soutěží, tím 
nižší ceny je možné v aukci dosáhnout. 
Při naplánovaném objemu a součas-
ných cenách jde o zakázku za celkem 
34 milionů korun,“ uvedl primátor Ja-
roslav Vymazal.

Hrát se bude o cenu energií napří-
klad pro základní a mateřské školy, 
domovy seniorů až po velké odběry 
elektřiny pro trolejbusy. Jihlava vyu-
žívá elektronické aukce energií od ro-
ku 2010, zatím vždy se podařilo cenu 
snížit. „Uvidíme, zda je možné dostat 
ceny ještě níž, nebo už nakupujeme za 

nejnižší možné ceny,“ uvedl primátor. 
Poprvé Jihlava využila elektronic-

kou aukci v roce 2010, tehdy ještě 
pouze na elektrický proud, kdy při-
nesla úsporu 38 %. V roce 2011 byla 
úspora na elektrickém proudu 4,2 %, 
cenu plynu se podařilo snížit o 18,9 
%. V roce 2012 aukce přinesla opět 
výraznou slevu na elektřině 14,6 pro-
centa, což snížilo plánovaný účet z 18 
na 15,4 milionu korun, na plynu se 
podařilo ušetřit 400 tisíc z původní 
částky 16,4 milionu korun (2,2 %). 
Elektřinu městu nyní dodává společ-
nost Centropol Energy, plyn společ-
nost E.ON Energie. -rat-


