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Veřejnosti se 7. srpna opět zpřístupnila krytá část Vod-
ního ráje, která byla uzavřena z důvodu požáru, který o 
několik dní dříve koupaliště zachvátil. 

„Pojišťováci vyčíslili škody v řádech milionů. Poškozená 
byla i vzduchotechnika a aktuálně se zjišťuje v jakém rozsa-
hu,“ říká Martin Málek, tiskový mluvčí Služeb města Jih-
lavy, pod které akvapark spadá.

Konkrétně hořelo v kryté části, kde se nachází sauna a 
pára. Požár, který vypukl doslova minutu před tím, než 
se měla krytá část otevřít, uviděl plavčík, který si v plav-
číkárně na kamerovém systému všiml kouře a spolu 
s kolegy ihned zavolali hasiče.

Za příčinu požáru označili vyšetřovatelé technickou 
závadu na saunových kamnech, která se vždy zapína-
jí ještě před příchodem návštěvníků, aby v sauně byla 
požadovaná teplota. 

Statika budovy není ohněm poškozena, bude však 
potřeba vyměnit nosníky, které se žárem zkroutily. 

Přesto, že se krytá část koupaliště otevřela, zatím si 
návštěvníci saunu ani páru neužijí. Vstup do této části je 
oddělen od bazénu příčkou a stále zde probíhají úklido-
vé práce.

„Bude se muset postavit v podstatě celý nový saunový srub 
včetně kamen. Čeká nás běh na dlouhou trať. Znovuotevření 
sauny je otázkou měsíců. Navíc je těžké sehnat nejen staveb-
ní materiál, ale i firmu, která se do oprav pustí,“ vysvětluje 

Nejen pro Duklu Jihlava, ale snad 
i pro všechny fanoušky českého 
hokeje byl 24. srpen 2021 smutným 
dnem. Ve věku 76 let zemřel legen-
dární bek Jan Suchý. 

Havlíčkobrodský rodák se narodil 
10. října 1944. V rodném městě také 
začal s ledním hokejem. 

Do Jihlavy „nastoupil“ v roce 1963, 
když se rozhodl, že se bude věnovat 
lednímu hokeji a pro svou budou-
cí sportovní kariéru si vybral jihlav-
skou Duklu.

Za Jihlavu odehrál 562 utkání 
během 16 sezon s úžasným skó-
re 162 nastřílených branek. Ligový 
titul slavil celkem sedmkrát.

Byl jediným obráncem v historii, 
který ovládl kanadské bodování čes-
koslovenské/české nejvyšší soutěže 
(1968/69 – 56 bodů). 

V národním týmu nasbíral 160 
startů a 44 gólů. Reprezentaci 
pomohl k olympijskému stříbru v 
Grenoblu 1968 a startoval na sedmi 
mistrovstvích světa (4x stříbro, 2x 
bronz).

Na mistrovství světa v roce 1969 
byl součástí reprezentace, která udě-
lala tento ročník nezapomenutel-
ným nejen pro Československo.

Dvakrát se totiž podařilo našim 
hokejistům porazit tehdejší Sovět-
ský svaz, což po srpnové okupa-
ci v roce ´68 bylo především bráno 
jako jistá odveta. Hráči tehdy navíc 
odmítli ruské reprezentaci po skon-
čení hymny podat ruce.

Jan Suchý byl dvakrát vyhlášen 
nejlepším bekem světového šampio-
nátu (1969, 1971) a ovládl také prv-
ní dva ročníky ankety Zlatá hokejka 
(1969, 1970). V roce 2008 vstoupil 
do Síně slávy českého hokeje. Rok 
poté se mu dostalo stejné pocty v 

Krátce Jihlavský akvapark stále odklízí 
škody po požáru v saunách

Jan Suchý: zemřela legenda 
československého hokeje

rámci Síně slávy IIHF (Mezinárod-
ní hokejové federace).

Během aktivní kariéry byl spo-
lečně s kanadskou ikonou Bobbym 
Orrem považován za nejlepšího 

obránce planety.
Památku hokejové legendy uctila 

Dukla Jihlava i její fanoušci na pří-
pravném zápase s Havlíčkovým Bro-
dem minutou ticha.  -vd-

JAN Suchý, přezdívaný „Souška“, odehrál za tým Dukly Jihlava 16 sezón. 
 Foto: hcdukla.cz

VODNÍ ráj má před sebou ještě několikaměsíční cestu než 
se návštěvníci budou opět moci usadit ve vyhřáté sauně. 
 Foto: archiv JN

Málek složitou situaci.
„Zaplať panbůh, že nebyla žádná ztráta na životech a 

v těchto prostorách se v době nehody nikdo nenacházel,“ 
řekl Málek závěrem.  -vd- 

Od září posílí MHD
� Na nástup školáků po prázdni-

nách posílil dopravní podnik spoje 
na linkách B i C. Další posílení tro-
lejové dopravy je naplánováno na 
20. září. Interval odjezdů spojů na 
linkách A, B a C v přepravní špičce 
se sníží na 12 minut ze současných 
patnácti. Znamená to, že každou 
hodinu bude z každé trolejbusové 
zastávky vypraveno pět spojů mís-
to současných čtyř.

Plot proti padajícím kame-
nům

� Prostory u skály v Mos-
tecké ulici využívali motoris-
té k parkování. Z masivu se však 
kvůli zvětrávání uvolňují kame-
ny, které ohrožují chodce i pro-
jíždějící či parkující vozidla.  
Prostor město ohradilo drátěným 
plotem a nyní padlo rozhodnutí, že 
se zde vybuduje speciální ochran-
ná bariéra s plotem dosahující do 
výšky dvou metrů, umístěna podél 
silnice.

Žádost o 300 miliónů
� Město Jihlava potřebuje zís-

kat na výstavbu nové multifunkč-
ní haly 300 milionů korun od stá-
tu. Stát prostřednictvím Národní 
sportovní agentury (NSA) v čer-
venci vypsal výzvu na dotace do 
sportovní infrastruktury. Radnice 
už má na halu, která bude stát na 
místě stávajícího zimního stadio-
nu, stavební povolení.

Gustav Mahler na zdi
� Město vyhlásilo veřejnou 

zakázku malého rozsahu pro zpra-
covatele velkoformátové malby, 
na zdi za jihlavským Cityparkem. 
Tzv. Mural art je umění zaměřené 
na velkoplošnou malbu na stěny.  
Zeď za Cityparkem byla vytipová-
na architekty z Útvaru městského 
architekta, převážně proto, že je 
zde vysoká koncentrace chodců i 
řidičů. Malba bude odrážet život a 
hudbu Gustava Mahlera.

Památný dub Na Hliništi
� Naproti domu v ulici Na Hliniš-

ti nedaleko sportoviště u Domova 
mládeže Žižkova je nově vyhlášený 
památný strom. Jedná se o 200 let 
starý Frühaufův dub (Dub letní), 
který měří 24 m a obvod jeho kme-
ne činí 431 cm. Své jméno nese po 
slavném jihlavském střelci Norber-
tu Frühaufovi.

Nová pokladna na odboru 
dopravy

� Pracoviště, kam chodí obyvate-
lé Jihlavy platit například za regis-
traci vozidla či vydání řidičského 
průkazu, bylo přestavěno, aby více 
vyhovovalo jak potřebám samot-
ného odboru, tak i návštěvníkům 
úřadu. Pohodlnější bude komuni-
kace s pracovnicemi i bezhotovost-
ní placení. -vd,tz-


