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Dvacet šest kilometrů chladicího potrubí
položili  a zabetonovali stavaři při zatím po-
slední etapě  rekonstrukce prostějovské ví-
ceúčelové sportovní  haly (VSH) - zimního
stadionu. Led, který vyrobí,  mohli prostě-
jovští zastupitelé, sportovní fanoušci  i vy-
znavači bruslení poprvé vyzkoušet v pondě-
lí  22. srpna při slavnostním otevření obno-
vené  víceúčelové sportovní haly, v rámci
kterého byla  ledová plocha uvedena do pro-
vozu. Podle Františka  Nevrtala z Domovní
správy Prostějov, s. r. o.,  která provoz zim-
ního stadionu zajišťuje, odpovídá  nyní nor-
mám IIHF, což je zkratka pro mezinárodní
hokejovou federaci. V Prostějově by se tak
mohla  odehrávat i mezistátní utkání. 

„Rekonstrukce zimního stadionu přišla
město od  roku 1998, kdy jej za zhruba 20
milionů korun  koupilo, na více než 30 mili-
onů korun,“ uvedl  starosta města ing. Jan
Tesař. „Jen oprava  prosklených stěn stála
přibližně osm milionů,“  upřesnil s tím, že
rekonstrukcí prošla také  kotelna a střešní
plášť objektu, do kterého  zatékalo. „Staveb-

ními úpravami a nátěrem oranžovou  barvou
se navíc zhodnotila a zvýraznila stavaři  oce-
ňovaná „Ledererova“ ocelová konstrukce.
Jde o patentovaný unikát, což většině Pro-
stějovanů není  známo,“ prozradil vedoucí
odboru výstavby ing.  Antonín Zajíček. 

Součástí renovace víceúčelové haly bylo
i přemístění hlavního vchodu k východní
průčelní  stěně a výroba skládací palubové
podlahy. Díky ní  může přímo na ledové plo-
še vzniknout během pouhých  zhruba osmi
hodin pódium nejen pro sportovní, ale  i spo-
lečenské a kulturní akce. 

V letošním roce se rekonstrukce zimního
stadionu  završila obnovou ledové plochy,
která byla na  hranici životnosti. „Během ne-
celých tří měsíců  bylo položeno 26 kilomet-
rů chladicího potrubí, osm  tisíc metrů čtve-
rečních hydroizolace a poloviční  množství
tepelné izolace, které byly zality 200  kubí-
ky betonu,“ upřesnil vedoucí odboru výstav-
by  s tím, že nově vzniklý povrch je možné
využívat i pro in-line hokej. Výměny se do-
čkaly také  mantinely, které jsou opatřeny

tvrzenými  ochrannými skly, střídací a trest-
né lavice a vybavení pro časoměřiče. 

Město Prostějov proinvestovalo při re-
konstrukci  zimního stadionu celkem 30
milionů korun, přičemž  státní dotace pře-
výšila 15 milionů. Poslední etapa  obnovy
přišla na 12 milionů, z nichž téměř šesti  na
ni Prostějovu přispěl stát. „Přáním nás
všech  je, abychom v této doposud největ-
ší sportovní  investici pokračovali i příští
rok,“ prohlásil  při slavnostním otevření
zrekonstruované ledové  plochy ing. Jan
Tesař, který připomněl, že k nákladům na
rekonstrukci je třeba přičíst další  miliony
korun veřejné finanční podpory hokejové-
mu  klubu a oddílu krasobruslení. „V dal-
ším období  bychom chtěli u víceúčelové
haly vybudovat  odpovídající parkoviště
a upravit komunikace tak,  aby sportovní
zóna na severním okraji města byla  dobře
přístupná,“ upřesnil starosta města, který
popřál prostějovským Jestřábům i kraso-
bruslařům,  aby se jim v nově zrekonstru-
ované hale dařilo, a Prostějovanům, aby

do ní chodili nejen fandit, ale  také sporto-
vat.  

Víceúčelová sportovní hala patří k nejvy-
užívanějším sportovištím ve městě. Od čas-
ných  ranních hodin v ní trénují hokejisté

i krasobruslaři a ve večerních hodinách si le-
dovou  plochu pronajímají pro své zaměst-
nance firmy.  Minimálně jednou týdně pak
slouží pro bruslení  veřejnosti. 

Yvona Kadlecová

Při rekonstrukci ledové plochy bylo: 
✔ instalováno 26 kilometrů chladicího potrubí 

✔ položeno 8 tisíc m2 hydroizolace a 4 tisíce m2

tepelné izolace 

✔ použito 200 m3 betonu 

✔ vybudováno 170 metrů nových mantinelů typu 

Canada, včetně  nových tvrzených ochranných skel 

✔ to vše v rekordním čase necelých tří měsíců 

Prostějovská ledová plocha odpovídá normám mezinárodní hokejové  federace 

Město proinvestovalo při rekonstrukci zimního stadionu celkem 30 milionů

Zrekonstruovanou ledovou plochu slavnostně uvedli do provozu  přestřižením pásky starosta ing. Jan Tesař a místosta-
rosta Bc. Alois Mačák. Foto: Jana Gáborová 

V brance byl připraven čelit nájezdům místostarosta Mgr.  Vlastimil Uchytil. 
Foto: Jana Gáborová 

Jako jeden z prvních vjel na zrekonstruovanou ledovou plochu víceúčelové sportovní haly  staros-
ta města ing. Jan Tesař. Foto: Jana Gáborová 

Zrekonstruovanou ledovou plochu několik hodin po otevření při večerním hokejovém utkání vy-
zkoušel v dresu prostějovských Jestřábů i Jaromír Jágr. Foto: Milan Začal


