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Jedna z největších akcí Jihla-
vy v posledních desetiletích se 
přesune do dalšího volebního 
období. 

Petr Klukan ז

Jak dopadne výstavba Horácké mul-
tifunkční arény (HMA)? Rozhodne 
o tom až nově vzniklé zastupitelstvo. 

Aréně osud nepřeje. Když už se 
po mnoha a mnoha letech konečně 
zastupitelé rozhodli (a za to jim pat-
ří velké díky), přišla doba covidová, 
válka na Ukrajině a s ní spojené šíle-
né zdražení energií. 

Z původní plánované ceny do jedné 
miliardy se to vyšplhalo na 1,4 mili-
ardy, kterou bylo město schopno zís-
kat. Po otevření obálek cena vylétla 
na 1,9 miliardy. 

A protože je před volbami, „zimák“ 
se stal předvolebním tématem. Něk-
teré volební strany bez znalosti kon-
krétních údajů spílají současnému 
vedení města, jiné chtějí referendum, 
další se ozývá, že je zesměšňována… 
Rozum šel stranou, nastala doba 
emocí.  

Jihlava zatím jen 600 
milionů

Zástupci jihlavské radnice dokon-
ce svolali tiskovou konferenci, na níž 
reagovali na kritiku a spekulace veřej-
nosti, týkající se financování projektu 
Horácké multifunkční arény a stavby 
jako takové. 

„Jsme trochu nešťastní, jaké se z toho 

O Horácké multifunkční aréně

stalo téma, protože v tuto chvíli by to 
téma být nemuselo,“ řekl náměstek 
primátorky Petr Ryška (ODS).

Podle něj, i manažera výstavby 
Davida Bekeho (ODS), jsou v medi-
álním prostoru vytvářeny mylné a 
zavádějící informace, na které se poté 
odpůrci projektu odvolávají.

Jak oba zdůraznili, debata se neo-
dehrává na racionální úrovni. Lidé 

se nebaví na základě argumentů a 
čísel. 

„Nikdo z kritiků nemá nastudovanou 
dokumentaci, přestože nikdy v historii 
tady nebyl takto transparentní a veřej-
nosti otevřený projekt. Na prstech jedné 
ruky bych spočítal, kolik lidí to během 
čtyř let příprav projektu udělalo,“ pro-
hlásil Beke.

„Lidem chybí přesné informace. Mně 

osobně nikdo nepoložil jediný dotaz, 
přesto se píší otevřené dopisy,“ podivil 
se Ryška.

Podle nich veřejnost neví, že město 
je ochotno dát na výstavbu arény 600 
milionů.

„Pokud bychom přispívali vyšší část-
kou, je to veřejné rozhodnutí zastupitel-
stva, které to musí projednat. Bez toho 
to není možné,“ sdělil náměstek.

ZLEVA David Beke, manažer výstavby arény a náměstek primátorky Petr Ryška při tiskové konferenci, kde se vyjádřili ke kri-
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