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Zimní stadion nutně potřebuje 12 milionů
Generální rekonstrukce Horáckého 

zimního stadionu (HZS) zatím ne-
má stanovený přesný termín, to však 
neznamená, že by stadion nestárnul. 

Do rady města byl předložen mate-
riál o současném stavu stavby, který 
zpracoval odbor správy realit města 
(OSR). „Sportovní areál je přes pa-
desát let starý a v historii probíhaly 
pouze částečné rekonstrukce. Je tedy 
zřejmé, že bude nutno do stadionu in-
vestovat,“ řekl náměstek primátora 
Petr Pospíchal. 

Podle jeho slov je zvlášť potřebná 
oprava prosklené stěny na jižní stra-
ně. „Z odborného posudku vyplývá, že 
vlivem koroze hrozí vypadnutí skleně-
ných tabulí a jediným možným způso-
bem opravy je kompletní výměna pro-
sklení,“ řekl Pospíchal.  

Od doby realizace zásadnějších 
oprav, popř. rekonstrukce částí are-
álu, proběhlo již delší časové obdo-
bí. V posledním období vlastnictví 
tohoto areálu bývalým vlastníkem 
(SK Jihlava) byla prováděna pouze 
nejnutnější údržba a opravy areálu 
(1980 - 2005). Jedinou opravou vět-
šího charakteru byla změna techno-
logie chlazení (1997), která však ne-
byla technologicky dotažena.

V roce 2005 byly na stav HZS rov-
něž odborem rozvoje města (ORM) 
vypracovány dvě odborné studie ve 
kterých byl velmi špatný technický 
stav a nutnost generální rekonstruk-
ce zmiňován.

„Město Jihlava se vlastníkem areálu 
HZS stalo v prosinci roku 2005. Vzhle-
dem k nutnosti celkové rekonstrukce 
byly v areálu v období 2006 - 2008 
zajištěny pouze nejnutnější opravy a 
údržba tak, aby areál byl v provozu-
schopném stavu do započetí celkové 
rekonstrukce. Opravy zajišťoval v roce 
2006 HC Dukla Jihlava ( formou pří-
spěvku) a letech 2007 - 2008 město 
Jihlava prostřednictvím OSR,“ popsal 
historii stadionu náměstek Petr Po-
spíchal.

Jednalo se o následující opravy 
většího charakteru:

- Oprava kompenzace jalového od-
běru el. energie

- Oprava světlíku hlavní konstrukce 
střešního pláště

- Oprava ocelové střešní konstruk-

ce (narovnání zdeformovaných prv-
ků)

- Oprava sociálního zařízení (lo-
kální rozvody vody, odpadů, výměna 
sanitární techniky)

- Oprava technologie chlazení 
(kompresorovna, elektromotory, 
servoventily)

- Oprava zásobníků TUV
- Oprava střešní konstrukce nad 

objektem Tolstého ulice
- Oprava elektroinstalace a hromo-

svodu

„Je nutné si uvědomit, že v rámci to-
hoto sportovního zařízení je v objektu 
umístěno značné množství technologic-
kých součástí (rozvody vody, odpadů, 
rozvody elektro, sdělovací prostředky, 
rozvody topení, plynu, technologie chla-
zení). Všechny tyto podstatné techno-
logické části jsou již za hranicí své ži-
votnosti včetně morálního opotřebení,“ 
připomenul Pospíchal. 

Dalším zásadním problémem je 
skutečnost, že v minulosti byly pro-
vedeny různé opravy a úpravy nejen 
technologických částí ale i stavebně 
technického vybavení, které nebyly 
nijak dokumentovány. Další značnou 
nevýhodou těchto zařízení je vliv na 
celkovou spotřebu energií (el. ener-
gie, plyn, voda) v rámci areálu bez 
zpětné návratnosti.

Velkým provozním problémem je 
skutečnost, že je velmi problema-
tické provádět opravy těchto tech-
nologických zařízení a to především 
z důvodů, že fi rmy, které se těmito 
technologiemi zabývaly, již neexis-
tují, popř. již na tyto technologie ne-
jsou k dispozici náhradí díly. Např. 
opravu určitých části technologie 
chlazení je schopna zajistit jediná 
fi rma na území ČR (Chlazení Cho-
ceň).

„Střešní konstrukce nad hlavní tré-
ninkovou plochou v současnosti ne-
odpovídá na zatížení dle norem ČSN 
a v případě zatížení sněhem je nutné 
provádět jeho úklid, což vzhledem k 
chybějící dostupné mechanizaci není 
z hlediska bezpečnosti práce ideální,“ 
popsal náměstek Pospíchal další sla-
binu stadionu.

Tím výčet však nekončí. Obrov-
ským  problémem je naprosto kata-
strofální stav hráčských kabin všech 
věkových kategorií. “V těchto prosto-

rách je nedostatečný systém vytápění, 
větrání je zajištěno pouze přirozeným 
způsobem (otvírání oken), chybí nu-
cené větrání, klimatizace a další nutné 
vybavení. Tato skutečnost způsobuje v 
kabinách neustálou vlhkost a zápach,“ 
popsal situaci Pospíchal. Je velmi re-
álné, že v případě kontroly ze strany 
KHS by došlo k omezení popř. uza-
vření těchto prostor.

Rovněž stav drtivé většiny ostat-
ních konstrukcí odpovídá stáří a je-
jich užívání a je nutné provést jejich 
obnovu (dřevěná okna, ocelová ok-
na, asfaltové střešní krytiny, omítky a 
dlažby, sanitární vybavení, omítky...).

V současné době není stanoven 
přesný termín zahájení celkové re-
konstrukce areálu. Zastupitelé by 
měli mít na pořadu jednání HZS 
v dubnovém termínu. Závěr zprávy 
OSR pro vedení města je jasný - není 
již možné HZS provozovat s prove-
dením pouze nejnutnějších staveb-
ních úprav, ale je nutné přistoupit k 
provedení oprav, které zajistí provo-
zuschopnost areálu v období alespoň 
l  roku až 3 let.

Jedná se o následující výčet nut-
ných oprav dle priorit:

1) výměna oběhových čerpadel 
etanolu - 100 tis. Kč na čerpadla již 
nejsou náhradí díly

2) GO šoupěte šroubového kom-
presoru - 300 tis. Kč nutná GO, cca 
35 000 hodin provozu

3) výměna ložisek motoru kom-
presorů - 100 tis. Kč pro zachování 
provozuschopnosti

4) oprava rozvaděče MaR - 200 tis. 
Kč napojení na dálkový režim, vý-
měna prvků

5) vyčištění kondenzátorů, trub-
kovnice - 100 tis. Kč pro zajištění 
chladu

6) výměna vany vodního hospo-
dářství - 100 tis, Kč stávající vana 
prosakuje

7) výměna čerpadla čpavku - 100 
tis. Kč nutné pro zajištění provozu-
schopnosti technologie

8) výměna mantinelů - 2 mil. Kč 
nutné pro zajištění provozuschop-
nosti

9) oprava kabin - 300 tis. Kč nej-
nutnější opravy prostor

10) výměna otopných těles (kabi-

ny, tělocvična,...) - 500 tis. Kč tělesa 
netěsní, dochází k poškození

11) oprava časomíry - 100 tis. Kč 
nutná výměna zastaralých dílů

12) oprava střechy nad tělocvičnou                                                  
500 tis. Kč zamezení zátoků do ob-
jektu

13) výměna dešťových svodů                                                           
300 tis. Kč, dešťové svody jsou v ha-
varijním stavu

l4) výměna vchodových dveří 
(Smetanovy Sady) - 500 tis. Kč, dve-
ře nesplňuji normu pro únikové vý-
chody

15) oprava prosklené stěny (Sme-
tanovy Sady) - 1,5 mil. Kč, nebezpe-
čí uvolnění a pádu skleněných tabulí

16) výměna kotlů TUV - 300 tis. 
Kč za hranicí životnosti, značná spo-
třeba

17) výměna hlavního osvětlení - 2 
mil. Kč na stávající osvětlení již ne-
jsou náhradí díly

18) výměna sedadel pro diváky - 2 
mil. Kč

19) oprava ventilace šaten - 500 tis. 
Kč

20) oprava WC pro veřejnost - 400 
tis. Kč

Výše uvedené fi nanční náklady jsou 
pouze orientační.

Přesnější rozsah nákladů bude 
možné stanovit po vypracování pro-
jektové dokumentace. Celkem - 11,9 
mil. Kč

Zpráva OSR popisuje i možné 
následky, co se může stát, pokud 
k opravám nedojde.

V případě neprovedení bodů 1-7 
hrozí v sezóně reálná hrozba havárie 
těchto technologických zařízení, kte-
rá může způsobit odstavení provozu 
areálu na několik týdnů popř. měsí-
ců.

V případě neprovedení bodů 8 - 19 
je ohrožena především bezpečnost a 
zdraví veřejnosti při návštěvě areálu 
(prosklená stěna, vchodové dveře...) 
popř. bezpečnost a zdraví dalších 
uživatelů areálu - hráči, pronajima-
telé, zaměstnanci HC Dukly Jihlava 
s.r.o. (odsávání kabin, mantinely, to-
pení...) popř. hrozí značné poškození 
majetku města, popř. majetku v areá-
lu umístěného ať už je tento majetek 
ve vlastnictví města, HC, popř. FO).  

                                                            -lm-

Koncem února skončila závěrečná, 
třetí etapa olfaktometrické studie 
NOS JIHLAVY, jejímž úkolem bylo 
objektivizovat tolikrát diskutovaný 
vliv průmyslové zóny Jihlavy na kva-
litu ovzduší tohoto města.

 Jsme rádi, že prakticky všichni zú-
častnění dobrovolníci přistoupili ke 
svému úkolu svědomitě a svoje po-
zorování – tedy čichání, vzali váž-
ně. Podle vyplněných protokolů a 
dalších relevantních podkladů (me-
teorologická data) se budeme v ná-
sledujících dnech snažit bez zaujetí 
posoudit jak velká část pachové zá-
těže města připadá na vrub průmys-
lové zóny a jakou část vytvářejí jiné, 
lokální zdroje s místně vyšší intenzi-
tou pachu.

Řada našich respondentů nám 

Poděkování „čichačům“
poskytla údaje nad požadovaný rá-
mec pozorování. Za jejich snahu jim 
mnohokrát děkujeme a jen lituje-
me, že není v našich silách každému 
z nich odpovědět nebo aspoň podě-
kovat.

Výsledky celé studie budou po 
zpracování nejprve předány v sou-
ladu s obchodním zákoníkem zada-
vateli, jímž je Krajský úřad kraje Vy-
sočina spolu s Magistrátem města 
Jihlavy. Teprve po jejich schválení a 
souhlasu mohou být výsledky uvol-
něny ke zveřejnění v mediích. Prosí-
me tedy všechny, jimž není osud ži-
votního prostředí v Jihlavě lhostejný, 
o maximální pochopení. 

                                           Ivan Koláčný, 
                             ZÚ se sídlem v Brně

Také v březnu strážníci Městské policie zachraňovali lidské životy. „Na 
základě oznámení strážníci městské policie zajišťovali otevření bytu ženy, která 
přestala vycházet ven. Po otevření bytu bylo zjištěno, že se uvnitř nachází žena, 
která před pěti dny upadla v obývacím pokoji a nemohla si přivolat pomoc,“ řekl 
Stanislav Maštera, zástupce ředitele MP. Při běžné pochůzkové činnosti a při 
řešení drobných krádeží bylo zadrženo šest osob, po kterých bylo vyhlášeno 
pátrání. Ve dvou případech byli zjištěni řidiči, kteří řídili motorové vozidlo 
v době zákazu řízení. Na základě oznámení byl nalezen ukradený přívěsný 
vozík.                                                                                                                                 -lm-

Strážníci zachraňovali lidské životy


