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Polovina letošního roku je 
za námi a příprava výstavby 
Horácké multifunkční aré-
ny pomalu vrcholí. Na konci 
srpna bude znám technický 
posudek Horáckého zimního 
stadionu, renomované kan-
celáře připravují návrhy do 
architektonické soutěže a ještě 
letos by se měl začít zpraco-
vávat projekt na novou arénu. 
Jak se k tomuto koloběhu staví 
jeden z jeho prostředníků, jed-
natel hokejového klubu Dukla 
Jihlava Bedřich Ščerban? To 
sdělil v rozhovoru pro Noviny 
jihlavské radnice. 

Aneta Hrdličková ז

V současné době se vypracovává 
technický posudek Horácké multi-
funkční arény. Co vše se kontroluje 
a kdy by měly být známy výsledky? 

Kontroluje se, vedle pravidelných 
revizí, hlavně střešní konstrukce. 
Podle průběžných informací letos 
nebudou požadovány žádné opravář-
ské práce nad rámec plánované údrž-
by. Výsledky by měly být zveřejněny 
na začátku září.

Jak probíhá jednání s ostatními 
kluby ohledně zázemí pro jihlav-
ský A-tým během odstávky při 
výstavbě Horácké multifunkční 
arény? 

V této chvíli mám za sebou jednání 
ve městech Pelhřimov a Havlíčkův 
Brod. Obě města vyjádřila ochotu 
nám pomoci. Pokud neznáme časo-
vě přesný další průběh, není nyní o 
čem dále jednat. Detaily od kdy do 
kdy a následné podmínky přijdou na 
pořad jednání, až budeme mít jasný 
určitý a reálný časový harmonogram 
výstavby Horácké multifunkční haly 
a budeme tedy vědět, v jakém časo-
vém rozmezí potřebujeme zajistit 
pro A-tým náhradní stadion. Před-
běžně jsme však s městy domluveni, 
že nám vyjdou vstříc.

A jak probíhá komunikace s měs-
tem ohledně podpory A-týmu při 
odstávce? Popřípadě jak komuni-
kujete ohledně celé výstavby nové 
haly? 

Co se týče komunikace ohledně 
výstavby, jsem zván a přítomen na 
všech jednáních týkajících se výstav-
by. V případě potřeby jsou přizvány 
i další osoby, jako například správce 
stadionu Martin Tobola. Navíc již 
také pracujeme na rozvaze finanč-
ních příjmů nové arény. Co se týče 
komunikace s městem ohledně více-
nákladů při odstávce, tam nyní žádná 
jednání neprobíhají, to je spíše otáz-
ka na majitele.

Mluvil jste s hráči a dalšími ná-
vštěvníky Horáckého zimního 
stadionu o nové podobě multi-
funkční arény? Jaký pohled na tuto 
jihlavskou novinku mají?

Již dlouho se o potřebě nové, mo-
derní, multifunkční haly pro město 

„Čas je to, co nás teď nejvíce tlačí,“ 
říká Bedřich Ščerban o výstavbě 

Jihlava i pro celý kraj Vysočina, mlu-
ví. Jsem rád, že se blížíme k cíli a pro-
jekt bude realizován. Těšíme se, urči-
tá obava zde ale je. Ta se však týká 
spíše toho, co bude po dobu výstav-
by nebo jak moc to klub poškodí. 
Bohužel to jinak nejde. Cena bude 
vysoká, a to nemluvím o financích. 
To je však důsledek toho, že se tento 
problém dlouho v minulosti neřešil, 
žádná varianta nebyla dobrá. 

Všechny varianty mají v průběhu 
změny negativní dopad pro celou 
organizaci a sportovní život i vyži-
tí velkého počtu občanů. Na zimní 
stadiony si dnes statisticky během 
roku přijdou zasportovat všichni ob-
čané Jihlavy a všechny děti ze školek 
a škol. 

Pravidelně zde sportuje dalších 
500 amatérů a 500 dětí - to jsou čísla 
velmi vysoká a na ty všechny to do-
padne. Děláme ale vše pro to, aby 
dopad a omezení byl co nejmenší. 
Tady z dlouhodobého hlediska to 
jednou bude fajn, z krátkodobého 
si tím prostě musíme projít a museli 
bychom tak jako tak. Mou snahou je 
a bude, abychom tím klub provedli 
s co nejmenšími ztrátami.

Jak bude probíhat konec toho-
to roku, co vše se ještě musí stih-
nout? 

Dokončí se architektonická soutěž, 
bude znám vítěz a ten musí nepro-
dleně začít pracovat na kompletním 
projektu pro stavební povolení. Čas 
je to, co nás nyní nejvíce tlačí a limi-
tuje.

JEDNATELEM HC Dukla Jihlava je Bedřich Ščerban od března roku 2008. S 
hokejem začínal v Dukle Jihlava, se kterou získal dvě stříbrné a jednu bronzovou 
medaili na mistrovství Československé republiky. Foto: archiv MMJ

ZKONTROLOVÁNO V současné době statik vypracovává posudek, který bude odevzdán na konci srpna. Kontrolou prošla 
celá střecha, chlazení i ledová plocha se spoustou dalších drobností. Foto: archiv MMJ

Harmonogram výstavby Horáckého zimního stadionu:
Září – říjen 2019 konec architektonické soutěže a výběr projektanta ז

Léto 2021 práce na projektu nové arény a vyřízení všech povolení ז

Podzim 2021 výběr dodavatele stavby a zahájení stavby ז

2023 předpokládané otevření nové Horácké multifunkční arény. ז


