Nyní se už musíme rozhodnout
V době, kdy vyjde tento článek, bude již možná rozhodnuto o budoucnosti zimního
stadionu v Českém Krumlově. Já doufám, že to bude rozhodnutí alespoň trochu opřené o
reálná fakta.
V době psaní tohoto článku je na stole jedna nabídka, která splnila požadavky
zastupitelstva při rozhodnutí oznámení záměru prodeje zimního stadionu. Tato nabídka
obsahuje komplexní řešení budoucnosti zimního stadionu včetně práce s mládeží, veřejného
bruslení, doplňkových aktivit a z části komerčního využití. Tato kombinace umožňuje jak
fungování klubu HC Slavoj (80 % mládež), tak ekonomickou návratnost celé investice, aniž
by byly zvýšeny finanční nároky na rodiče mladých sportovců a město. Ekonomika
navrženého řešení není založená, jak se někteří zastupitelé domnívají, jen na výběru nájmu za
ledovou plochu. Ale řeší např. výraznou úsporu energií, efektivnější využívání zaměstnanců
stadionu, zisk z komerčních prostor,….. Navíc tento projekt přinese výhody pro celé město,
hlavně v mimosezóně. O dalších výhodách jsem se již zmiňoval v minulém roce. Podobné
soukromé projekty již fungují i více let (Letňany, Třemošná, Kravaře, nově i Plzeň).
Co kdyby se zimní stadion neprodal?
Nyní bych chtěl nastínit pravděpodobný scénář, pokud by k prodeji stadionu nedošlo.
V současné době není známá reálná možnost financování celé modernizace stadionu.
Záměrně píši o modernizaci, protože jen výstavba zázemí pro klub celý problém opravdu
nevyřeší. Pokud se zastupitelstvo rozhodne neprodat, pravděpodobně začneme přemýšlet nad
rozsahem a způsobem opravy a dostavby zimního stadionu. Pokud budeme přemýšlet rychle,
můžeme po půl roce začít projektovat a vyřizovat příslušná povolení (v rozpočtu na rok 2010
je na toto 0 korun). Když všechno půjde dobře za rok projektování a schvalování můžeme
žádat o dotace, pokud v té době některé vhodné programy budou vypsané. V ideální variantě
získáme dotaci na modernizaci stadionu do půl roku a na celý rozsah (min. 30 milionů,
pravděpodobně jen část). Můžeme se tedy pustit do stavebních prací a za další rok máme
stadion jako nový.
Celkem tedy v optimistické variantě tři roky od rozhodnutí neprodat. Pokud by mi
někdo zaručil tento postup, byl bych možná ochotný o této variantě přemýšlet, ale těch ale je
moc. Studií a návrhů jsme už za patnáct let vytvořili dost, ale žádnou nezrealizovali (kromě
střechy, ale to považuji za samozřejmost u zimního stadionu). Dotace také nejsou jisté,
finanční spoluúčast může také znamenat velký problém pro město. I kdybych zauvažoval, že
se celá akce povede, bude znamenat zcela určitě větší finanční zátěž provozu stadionu do
budoucna (město neumí efektivně provozovat toto zařízení, pravděpodobná dotace bud
podmíněna ze sta procent nekomerčními plochami, z důvodu navýšení obestavěných prostor
stadionu i navýšení energií, udržování,….)
Konec hokeje?
Kdyby toto byly všechny problémy spojené s tímto sportem ve městě, bylo by to
ještě celkem dobré. Ale od vedení HC Slavoj zaznívají zprávy, že pokud nebude během
prvních měsíců tohoto roku jasná a reálná budoucnost stadionu, jsou rozhodnuti, z důvodu
odpovědnosti za zdraví svých členů a beznaděje, odstoupit z funkcí. To ale bude opravdu
konec výkonnostního a mládežnického hokeje ve městě. Jsem bohužel přesvědčen, že
některým zainteresovaným v tomto problému o takovýto scénář jde a bude jim plně
vyhovovat. Na řešení jsme měli mnoho času i v dobách tučných na dotace a investice. Dnes,
když obracíme každou korunu a někdo nám nabízí celkové řešení za nás, začínáme vymýšlet
svá polovičatá, uspěchaná a nereálná řešení.

Zážitky rodiče ze zimního stadionu
Na závěr bych se chtěl podělit o zážitky ze stadionu i jako rodič malého hokejisty,
který má zkušenosti ze stadionů z celé republiky i zahraničí. Na začátku sezony, kdy teploty
venku (i když u našeho stadionu je to jedno) jsou vysoké, je nad ledem poměrně často mlha,
přes kterou není někdy ani vidět na druhou stranu hřiště (lze řešit, ale asi ne v ČK). Když už
konečně začne mrznout, nedá se na stadionu zimou téměř vydržet, není ale kam se schovat.
To že bych potřeboval použít toalety, tak na to ani nepomyslím, nechávám to na doma. Na
stadionu je nekvalitní osvětlení, hráči chodí v bruslích po stejných trasách jako diváci, led je
nekvalitní, tribuny nebezpečné, rolbárna na spadnutí, neochota zaměstnanců udělat cokoli
jiného než úpravu ledu (a to dost mizernou),…
Když chceme pozvat nějaké týmy na turnaj, musíme nejdříve podrobně soupeřům
vysvětlit, co je čeká a pozvat maximálně tři čtyři soupeře, protože více kabin provozovatel
nenabízí a do zázemí klubu je nemáme odvahu pustit. Pak už se jen modlíme, aby neměla ten
den směnu na stadionu dvojice, kterou to opravdu nebaví. Ještě loni jsem říkal, že máme
druhý nejhorší stadion v republice, letos jsme již asi nejhorší. (Světlá nad Sázavou, kde mají
20% nezaměstnanost, staví nový stadion).
Doufám, že zvítězil rozum a ne přehnaný strach a falešné argumenty, jen abychom
náhodou nepřestali ovládat zimní stadion, za cenu ať to stojí, co to stojí. Tohle město na to
přece má!!!
13. ledna v Českém Krumlově
Zbyněk Toman, zastupitel města

