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Jak dál s Horáckým zimním stadionem
Otázka pro zástupce politických 

klubů městského zastupitelstva:
Jihlava stojí před významným rozhodnutím o roz-

sahu rekonstrukce Horáckého zimního stadionu. 
Zastupitelé budou vybírat ze čtyř, resp. pěti variant 
různého rozsahu. K dispozici jsou dvě nové varian-
ty arch. Buchty, menší varianta s menším zásahem 
do prostoru parku, větší varianta s asi jedenácti-
metrovým zásahem do parku. Je možné zvolit také 
projekt z roku 2011 Ing. Žáka, na kterou existuje i 
stavební povolení, je nutná aktualizace projektu, ale 
jde o možnost, která by výrazně urychlila stavbu. 

Čtvrtou možností je výstavba nového stadionu 
na „zelené louce“, pak se ale nabízí i otázka využití 
starého stadionu. Nabízí se i varianta pouze výmě-
ny střechy, jejíž bezpečnost a životnost se blíží ke 
konci. 

Ke kterému řešení se přikláníte? -lm-

KSČM
Zahájení rekonstrukce Horáckého zimního sta-

dionu v tomto volebním období jsme měli ve vo-
lebním programu naší strany, který chceme reali-
zovat.

Nebyla to tedy výstavba nového zimního stadi-
onu na tzv. zelené louce za miliardu Kč ani čás-
tečná rekonstrukce Horáckého zimního stadionu 
spočívající především ve výměně střechy, u které 
v roce 2018 končí její statická životnost. Osobně 
považuji umístění stávajícího Horáckého zim-
ního stadionu ve středu města  v bezprostřední 
blízkosti zastávek městské hromadné dopravy za 
výhodné. Horácký zimní stadion v Tolstého ulici 
již veřejnosti slouží šedesát let a stal se tak nedíl-
nou, významnou součástí Jihlavy. Co se týká  dis-
kutovaného parkování u stadionu nepokládám to 
za zásadní problém. 

Na stadion snad ještě mnozí občané Jihlavy mo-
hou přijít i pěšky, nebo dojet městskou dopravou. 
Sám jezdím na hokej z Březinek zásadně trolejbu-
sem, který nikdy není přeplněn. Jsem přesvědčen, 
že kdo přijede na hokej autem, určitě také zapar-
kuje, ne však vždy v blízkosti stadionu.

Samotná rekonstrukce Horáckého zimního sta-
dionu je již připravována řadu let. V roce 2009 
byla AS Project CZ. s.r.o. Ing. Žákem vyhotove-
na projektová dokumentace  pro realizaci stavby, 
za kterou město zaplatilo 3,6 milionů Kč včetně 
DPH. Tato projektová dokumentace byla projed-
nána vedením města  i zastupitelstvem v minulém 
volebním období bez podstatných připomínek 
a na rekonstrukci stadionu bylo vydáno stavební 
povolení, které je platné do 19. 8. 2017. 

V minulém roce byla městem zadána další stu-
die rekonstrukce Horáckého zimního stadionu 
BFB studio s.r.o. Praha. BFB Studio arch. Buchta, 
který má s projektováním zimních stadionů zku-
šenosti, předalo městu půdorysné návrhy v dvou 
variantách. Menší varianta B řeší jižní stranu sta-
dionu pro stojící diváky a v malé míře zasahuje 
do parku Smetanovy sady. Větší varianta D je tra-
dičním oválem většinou pro sedící diváky zajišťu-
jící lépe potřeby stadionu. 

Tato alternativa však zasahuje 11 m do parku 
Smetanovy sady a dále s nutným  přilehlým chod-
níkem znamená likvidaci šesti listnatých stromů, 
z toho tři stromy jsou více než stoleté.   Tento zá-
sah do parku by byl jistě předmětem velké kritiky 
veřejnosti.

Je třeba podotknout, že tyto varianty jsou jen 
studie a náklady na projektovou dokumentaci u 
BFB studio s.r.o. Praha jsou odhadovány na 15 
až 20 milionů Kč. Po seznámení s těmito skuteč-
nostmi se osobně přikláním k aktualizaci projek-
tové dokumentace zpracované AS Project CZ. 
s.r.o. Ing. Žákem s využitím studie BFB studia 
s.r.o. Praha, pokud možno s menším záborem 
parku Smetanových sadů. 

Náklady na aktualizaci této projektové doku-
mentace jsou odhadovány na dva miliony Kč. Do-

šlo by tak k úspoře nákladů na projekci a zejména 
by bylo možné využít stavební povolení platné do 
19. 8. 2017. Začít od začátku, tj. od výběrového ří-
zení na projektovou dokumentaci, může být velmi 
náročné a zdlouhavé s nebezpečím, že rekonstruk-
ce Horáckého zimního stadionu nemusí být ani v 
tomto volebním období zahájena, což si v žádném 
případě nepřeji.   Pavel Šlechtický,

 předseda zastupitelského 
 klubu KSČM 

KDU-ČSL
Otázka nutnosti řešit opravu, rekonstrukci či no-

vou výstavbu HZS je známa drahnou řádku let. V 
tuto chvíli je navrženo pět variant možného řeše-
ní. Každá z nich má své výhody či úskalí, řešení 
pod tlakem času asi nejsou ta nejlepší.

Je třeba si odpovědět na řadu otázek. Ta první 
je, k čemu bude HZS sloužit? Využití pro školy 
a širokou veřejnost je ověřeno. Zbývá tedy spor-
tovně společenská rovina. Pokud je cílem návrat 
do extraligy, pak je třeba vědět, kolik to bude 
stát, kdo to bude provozovat a fi nancovat, a zda 
je reálná  koncepce založena na vlastních odcho-
vancích. Ani na jednu z těchto otázek nemáme v 
tuto chvíli odpověď. 

Z provozu HZS, za stávajících aktivit, je zřejmé, 
že pro další akce kulturní či sportovní není tolik 
prostoru. Dá se předpokládat, že navýšení počtu ta-
kovýchto akcí bude v řádu jednotek.

Co tedy víme, náklady variant od velké opravy 
stávajícího HZS cca 100 mil. až po výstavbu na 
zelené louce cca 1 000 mil. Kč. Z provozování 
stávajících zařízení se dá odvodit, že roční pro-
vozní náklady budou mezi 5,5 - 7 mil. Kč. Podle 
arch. Buchty je přímá úměra mezi počtem divá-
ků a investičními náklady. Tedy na 1000 diváků 
je třeba investovat  100 mil Kč .

Dopravní obslužnost na stávajícím místě je ře-
šena MHD či pěšky, chybí parkovací místa. Va-
rianta na vytipovaném  místě blízko obchvatu 
města směrem na Pelhřimov znamená investovat 
do obou zmíněných dopravně obslužných staveb 
a vazeb. Nejistota, či jistota, že vybudování no-
vého nákupního centra v této lokalitě je ve vzdu-
choprázdnu znamená, že uvedené náklady by v 
tomto případě hradilo město bez dalších ekono-
mických bonusů. Záchytné parkoviště a napojení 
na MHD je v tomto případě sice jeden z potřeb-
ných počinů ale fi nančně zřejmě nejdražší. 

Doba realizace je dva roky, kratší dobu lze před-
pokládat jedině v případě velké opravy, tedy nej-
levnější varianty. 

Značka Dukla Jihlava a význam úspěšného ho-
kejového klubu známého po celém světě je v tuto 
chvíli ta nejcennější deviza, kterou reálně máme.

Pokud tedy investovat, pak po zvážení všech 
okolností a vyhodnocení položených otázek, 
mi i s ohledem na genius loci stávajícího místa, 
vychází varianta D arch. Buchty. Velké moderní 
hokejové koloseum na stávajícím místě, kapaci-
ta cca 5 400 diváků. Je třeba si uvědomit, že tato 
varianta je časově nejnáročnější, má řadu úskalí 
a nemusí být nakonec realizovatelná. V každém 
případě vyřčený předpoklad zahájení realizace 
této varianty v roce 2017 je velmi optimistický.

 Jaromír Kalina,
 náměstek primátora

TOP 09
Předně bych rád poděkoval Novinám jihlav-

ské radnice za možnost se vyjádřit k otázce re-
konstrukce Horáckého zimního stadionu. Mám 
ovšem obavu, že přibližně 20 řádek je na tak zá-
važné téma poměrně málo. 

Rád bych uvedl, že znám Duklu (a mám tím 
na mysli Dukla s.r.o. a Dukla Jihlava mládež z. 
s.) z pohledu lékaře, rodiče, amatérského hráče, 
velkého fanouška, který byl u posledních pádů 
a návratů jak „dospělé“, tak „mladé“ Dukly. 

Je zde zvažována rekonstrukce zimního sta-
diónu za nemalé veřejné peníze. A mě napadá 
mnoho otázek, které je nutné zvážit před defi-
nitivním rozhodnutím. Vzhledem k tomu, že 
je Dukla mojí „srdeční“ záležitostí, tak jsou to 
otázky spíše palčivé, často s nejednoznačnou 
odpovědí. Ať se nám to líbí nebo ne, rozhodnu-
tí o zimním stadionu je zároveň rozhodnutím o 
dalším směřování klubu. 

Hned první otázku, kterou musíme položit, je 
dotaz na generálního sponzora a vlastníka klu-
bu. Hokej je byznys a neznám ve světě úspěšný 
klub, jehož majoritním vlastníkem by byla stát-
ní správa. Kdo bude vlastnit rekonstruovaný 
stadion? Z mnoha ohledů velmi důležitý pohled 
jak z hlediska využívání haly, finančních toků 
z pronájmů a celého marketingu fungování. 

Jistě by odpadlo mnoho spekulací, které se ko-
lem tohoto problému vyrojily. 

Město, resp. stát, by měl a musí podpořit zdra-
vý vývoj a rozvoj dětí a mládeže. Toto jsou 
účelně vynaložené veřejné finance, a pokud to 
budeme dělat, tak se vší zodpovědností a účel-
ností. Na pomyslnou misku vah se přidávají 
další témata. 

Jak funguje přechod z juniorky do dospělého 
hokeje? Jaké jsou poslední výsledky juniorky 
jako vrcholu výchovy akademie? Jaké výsledky 
mají hráči ve škole (mimochodem jedna z pod-
mínek fungování akademie) a jak se uplatňují 
hráči, kteří končí se soutěžním hokejem? Jaké 
zázemí mají hráči akademie (regenerace, výži-
va, dodatečné tréninky)? Je plánována výchova 
všech hráčů, nebo jen některých? Jaká je úroveň 
trenérů odborná i morální? A takových otázek 
mě napadá daleko více. 

Pokud se podaří zodpovědět tyto otázky, nebo 
se o to aspoň budeme smysluplně snažit, tak 
odpověď zní nový stadion. Vše ostatní je kom-
promis. 

Pokud se to nepodaří, tak nezbytná rekon-
strukce, protože vše ostatní jsou ztracené veřej-
né finance.  Roman Peschout,

 předseda zastupitelského 
 klubu TOP 09

ANO
Každá z nastolených variant je možná, každá 

má své významné pro, ale i proti. Pokud pou-
žijeme vylučovací metodu, tak jako nejméně 
vhodná se mi jeví varianta „výměny střechy“. 
Jde sice o nejlevnější řešení, ale zároveň řeše-
ní, které je z dlouhodobějšího hlediska neudr-
žitelné a nekoncepční. Protipólem této levné 
varianty je novostavba na zelené louce. V tom-
to případě může vzniknout skutečně moderní 
a nadčasová aréna, která bude sloužit městu po 
další dlouhá desetiletí. 

Pokud se budeme rozhodovat pro jednu 
z variant rozsáhlých stavebních úprav stávající 
haly, tak v tomto případě bych preferoval řeše-
ní, které bude pokud možno pouze aktualizovat 
stávající projekt.

Naše finální rozhodnutí, které jak věřím, bude 
učiněno v dohledné době, nemůže být založeno 
jen na základě emocí a pocitů. Pro rozhodnutí 
tohoto významu je nutné znát investiční a pro-
vozní náklady jednotlivých variant a dále získat 
pokud možno úplný seznam souvisejících in-
vestic a opatření.

Bez ohledu na to, ke které variantě se nakonec 
přikloníme, se městu, ale i Dukle, nabízí příleži-
tost vyzkoušet v zahraničí běžné PPP projekty. 
V případě těchto projektů dochází k propoje-
ní soukromého a veřejného kapitálu. Případný 
partner může nejenom významně přispět do 
rozpočtu samotné výstavby, ale může se stát i 
budoucím strategickým partnerem hokeje v Jih-
lavě a jejím okolí. Radek Popelka,

 zastupitel města

 (Pokračování na str. 20)


