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Ne vždy je led na zimním stadio-
nu chtěný a vítaný. Mráz na přelome 
března a února roztrhal vodovodní 
požární potrubí v „zimáčku“, tedy v 
hale Veřejného sportoviště pro lední 
sporty v Tyršově ulici v Jihlavě. 

Zamrzly také rozvody užitkové 
vody, která tudíž neteče třeba v re-
konstruované budově s šatnami a 
dalším zázemím u Tolstého ulice. 
Kde se stala chyba, teď bude radnice 
řešit s dodavatelem a projektantem, 
ačkoliv záruka areálu za 100 milionů 
už skončila - letos v polovině února.

Zastavit provoz ledové plochy kvů-
li havárii vody nebylo nutné. „Bruslí 
se dál. Bylo však nutné uzavřít servis-
ní zázemí budovy a sociální zařízení 
pro návštěvníky, náhradní je otevřeno 
ve vedlejší velké hale,“ popsal náměs-
tek primátora pro správu městských 
realit Radek Popelka, který se dnes 
s technickým stavem potrubí na mís-
tě seznámil.

Oprava proběhne až v době letní 
odstávky. „Vzhledem k teplotám nut-
ným pro provoz ledové plochy není 
v současné době možné ani zmapo-

vat celý rozsah poškození, natož začít 
s kompletní opravou. Nezbývá, než po-
čkat do května,“ poznamenal náměs-
tek. 

Rozsah škod se zatím odhaduje na 
až 400 tisíc korun, více bude jasné 
po odkrytí izolací celého vodovod-
ního systému. „Je velmi pravděpodob-
né, že celý rozvod požární vody v hale 
bude nutné kompletně vyměnit a opat-
řit ho novou izolací. Uvidíme, v jakém 
stavu jsou rozvody užitkové vody, za-
tím jsou „jen“ zamrzlé,“ sdělil Ondřej 
Stránský z oddělení správy realit. 

První kroky k zajištění dodávky 
vody se na radnici a servisní firmě 
podařilo zajistit během několika dní 
od havárie. Do objektu povede po-
trubí náhradní cestou - pod stropem 
garáže, která je pod ledovou plo-
chou. Hotovo by mohlo být do dvou 
týdnů. 

 „Pětiletá záruka skončila v polovině 
února. Nicméně, i přes ukončenou zá-
ruku budeme jednat s projektantem a 
dodavatelem o příčinách této havárie,“ 
ujišťuje náměstek primátora Radek 
Popelka. -tz-

Mráz roztrhal potrubí na zimáčku
V části objektu netekla voda, pro návštěvníky je otevřené zázemí velké haly

MRAZY způsobily popraskání vodovodního požárního potrubí a zamrznutí roz-
vodů užitkové vody na „zimáčku“. Bohužel, v únoru tam skončila záruka. 
 Foto: archiv MMJ

Pane náměstku, dosud tento 
plán není k nahlédnutí pro veřej-
nost. Proč je tomu tak?

Opravdu tomu je tak. Důvodem 
je, že v současné době odbor infor-
matiky vybírá optimální software, 
kterým by šel plán obsluhovat. 
Požadujeme, aby na zadané poža-
davky bylo možno vybrat několik 
variant řešení zadání, a zastupitelé 
se tak mohli snáze orientovat, na-
příklad ve výši finančních nákladů 
nebo dopadů do dalších oblastí ži-
vota ve městě.

Řešením složitých procesů se 
dnes zabývají manažerské obory 
na vysokých školách, a mnohdy 

Město ladí software pro 
plán investic na 10 let

Nenápadný kamenný most u Hen-
čova je nepoužívaná a takřka zapo-
menutá stavba, má ale svoji historic-
kou hodnotu. Mostek byl postaven 
v druhé polovině 18. století jako 
součást císařské silnice, dodnes na-
zývané Stará brněnská cesta. Až do 
předválečných let sloužil na hlavní 
spojnici mezi Jihlavou a Brnem. 

Starý most se měl bourat kvůli 
připravované stavbě obchvatu ko-
lem Velkého Beranova, protože stojí 
v trase původně uvažované příjez-
dové cesty na staveniště. Zástupci 
Jihlavy se ale dohodli s investorem 
stavby, Krajem Vysočina, a historic-
ká stavba se bourat nebude.

„Je možné upravit dokumentaci tak, 
aby se mechanizace pohybovala jinudy 
a starý most se nemusel bourat,“ sdě-
lil Ondřej Stránský z odboru správy 
realit města. Mostek stojí na pozem-
ku Města, které hodlá využít mož-

nosti historickou stavbu zaevidovat 
do svého majetku, a následně se o ni 
starat.

Proti bourání mostku dokonce 
vznikla petice s názvem „Zachraňme 
henčovský mostek“, která má nyní 
přes 100 podpisů.

Původně barokní most byl posta-
ven v letech 1783-1785 jako součást 
budované „císařské silnice“ umož-
ňující spojení Jihlavy s Brnem, přes 
Velké Meziříčí. V následujících dvou 
stoletích prošel řadou stavebních 
úprav. Po přeložení silnice asi 100 
metrů východně ztratil most, včet-
ně původní silnice, význam. Jedno-
obloukový kamenný most z hrubě 
opracovaného vyspárovaného lomo-
vého kamene je dlouhý 12 metrů, ši-
roký 6 metrů a vysoký asi čtyři met-
ry. Na mostku jsou zbytky štětované 
vozovky, dnes překryté vrstvou nále-
tové zeleně a trávy. -tz-

Jihlava zachránila henčovský 
most z 18. století

STARÝ henčovský mostek se bourat nebude. Petice proti bourání a úsilí projektan-
tů tomu zabránilo. Foto: archiv MMJ

Radek 
Popelka
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Zeptali jsme se náměstka 
primátora Radka Popelky na 
osud plánu investic Města 
na 10 let, který vznikl před 
necelým rokem, a podává  
přehled investic Města. 
S tímto plánem by mělo být 
do budoucna pracováno  
pomocí softwaru, který 
umožní variantní výběry  
zadání podle potřeb   
vedení Města.

jde i o zvládnutí vysokoškolské 
matematiky. Jde o takový pří-
pad?

Tak složité to být nemusí. Poža-
dujeme, aby nám práce s tímto plá-
nem ukázala, jak se které rozhod-
nutí o investici promítne do života 
veřejnosti, na co ještě máme, a za 
jakou cenu, a co si již dovolit ne-
můžeme. Vybíraný software musí 
být dostupný pro zastupitele, aby 
tito mohli přijímat politická roz-
hodnutí bez složitých analýz a ma-
tematických výpočtů.

Jak se bude potom pracovat 
s variantami řešení?

Když se zastupitelstvo pro něco 
rozhodne, výsledek se promítne do 
městského rozpočtu. 

Například to může ovlivnit pří-
jmy města – můžeme prodávat po-
zemky a majetek města, můžeme 
pracovat s výší poplatků, máme 
k dispozici některé daňové nástro-
je, vyhlášky atd. Jednoduše řečeno 
– Město má letos k dispozici asi 
130 milionů, se kterými se může 
rozhodnout pro investici. Software 
má hlídat, aby se tato mez nepře-
kročila, a v případě, že je tomu tak, 
upozorní na nutnost korekce.

Poslední otázka – požadavky na 
investice se mohou rychle měnit. 
Kdo bude s plánem v tomto smě-
ru pracovat?

Plán je na odboru rozvoje města 
a bude se s ním aktuálně pracovat. 
Máte pravdu v tom, že se požadav-
ky mění. 

Mohou nastat havárie, ale i napří-
klad schválená dotace na akci může 
výrazně zahýbat pořadím. Proto je 
nutné na toto v plánu reagovat.

 -lm-


