HC Skuteč
Heydukova 436
539 73 Skuteč

Zápis z jednání mezi výborem HC Skuteč a vedením Městských sportovišť Skuteč.
Přítomni:

J.Ligr, L.Hladík, O.Žák, P.Zoulík, M.Zoulík, J.Kusý, M.Dalecký, P.Florián
za Městská sportoviště p. Gargulák a p. Kopecký

Jednání bylo iniciováno výborem HC Skuteč, který na své pravidelné schůzi řešil kvalitu ledu,
provozní řád zimního stadionu (rušení klidu), energetickou náročnost a zkracování provozu ZS. Na
této schůzi bylo rozhodnuto pozvat zástupce Městských sportovišť na jednání. To proběhlo 9.1.2014.
1) KVALITA LEDU
Výbor HC obdržel zprávu o nespokojenosti významného sponzora s kvalitou reklamy v ledu.
Reklama FISCHER není takřka vůbec vidět, takže sponzor zvažuje ukončení spolupráce, pokud
nebude situace řešena.
Další nepříznivou zprávou jsou negativní reakce na kvalitu ledu od některých oddílů využívající náš
ZS.
NAVRŽENÁ OPATŘENÍ (realizují Městská sportoviště):
 Vzít strojníky na konzultaci na ZS Chrudim v příštím týdnu a pokusit se jim vysvětlit, že
kvalita ledu je vizitka jejich práce a vždy se dá něco udělat lépe.
 Zjistit v Chrudimi přesnou teplotu vody pro kvalitní úpravu ledové plochy, zjistit jaký mají
systém řezání ledu, jak jezdí rolbou, aby plocha byla rovná.
 Zjistit jaká má být ideální síla ledu, pokud to půjde koupit vzorek chemie na změkčení vody,
abychom mohli vyzkoušet, zda to přinese zkvalitnění ledu, nebo ne.
 Pokusit se seřezat led, tam kde špatně prosvítají lajny a reklamy.
 Pokud čas dovolí, párkrát za týden udělat úpravu ledu dvakrát, 1x na sucho a podruhé teplou
vodou.
2) ÚPRAVA PROSTORU VÝJEZDU ROLBY A U SNĚŽNÉ JÁMY
V těchto prostorách vznikají v každé sezoně kolizní místa (prohlubně), kde může dojít ke zranění
uživatelů ledové plochy.
NAVRŽENÁ OPATŘENÍ:
 Pro příští sezonu připravit prahy s plastovým povrchem a upravit vrata v mantinelu tak, aby
byla rovná ledová plocha až ke dveřím výjezdu rolby a ke sněžné jámě. HC Skuteč zajistí
návrh řešení a cenovou kalkulaci.
3) ENERGETICKÁ NÁROČNOST
Výbor HC Skuteč navrhuje následující oblasti, ve kterých by bylo možné zajistit úsporu provozních
nákladů:
 nejzásadnější pro úspory el. energie je síla ledu, protože síla ledu vytváří izolaci a čím silnější
led, tím vysoce rostou náklady na chlazení,
 zúžení ledové plochy – kontaktovali jsme Pavla Klementa, je to odborník na chlazení a dal
nám zajímavé informace:
 zmenšení ledové plochy vychází přesně z poměru úspory v m2 % pokud bychom
teoreticky zmenšili plochu na 57 x 27 m bylo by to 1 539 m2 namísto 1800 m2 co je nyní
= cca úspora 15 % energie, pro představu úspora je 13 m3 to je 13 tun vody, kterou teď

mrazíme navíc. Pavel Klement přijede do Skutče a projdeme společně s ZS a probereme to
na místě.
 dokončení vestibulu včetně řešení vstupních dveří,
 nátěr oken haly směřujících na jihozápad (Městská sportoviště si nechají zpracovat cenovou
nabídku).
Další velikou úsporou by bylo vyměnit akumulační kamna za plynové topení a vyměnit světla v hale,
ale to už jsou velké investice, ale možná by stálo za to je spočítat, protože třeba přijdeme na to, že za
dva roky by vše bylo zaplacené z úspor energie.
4) PROVOZNÍ ŘÁD – ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ HLUČNÝCH NÁSTROJŮ
Jako pořadatel sportovních utkání hokejového klubu HC Skuteč Vás tímto žádáme o
přehodnocení ustanovení provozního řádku zimního stadionu, konkrétně ustanovení článku 2,
odstavce 4 - je zakázáno vnášet do prostor zimního stadionu, jakékoliv předměty, které ruší klid
např. sirény, bubny, řehtačky apod. Je zakázáno jejich používání.
Z podstaty sportu vyplývá účast fanoušků, kteří chtějí podpořit své hráče. Hráči naopak oceňují
povzbuzování svých příznivců. Vedení klubu neustále odpovídá na stížnosti příznivců
hokejových klubů, kteří přijíždějí na náš ZS s úmyslem podpořit své hráče. Zákaz používání
předmětů, které ruší klid je skutečské specifikum, které je pro všechny zúčastněné
nepochopitelné.
Vedení klubu si je vědomo umístěním obytných domů v blízkosti zimního stadionu, nejsme si
však vědomi, že by hluková zátěž obyvatel byla zhodnocena akreditovaným měřením. Toto
měření by bylo jediným objektivním hodnocením zátěže hlukem dle zákona č. 258/2000 Sb.,
v platném znění. Subjektivní hodnocení jednoho souseda přece nemůže omezovat práva občanů,
kteří se účastní sportovních utkání a chtějí slušně fandit svému mužstvu.
NAVRŽENÁ OPATŘENÍ:
 Petr Zoulík navštíví p. Vorala a zkusí s ním domluvit nějaké řešení.
 V případě neúspěchu jednání dohodneme měření hlučnosti akreditovanou laboratoří (zajistí
HC Skuteč).
5) KAMEROVÝ SYSTÉM – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI ZS
V prostorách ZS dochází k nežádoucím událostem (výtržnosti, krádeže) a nejsme schopni
identifikovat pachatele. Proto navrhujeme instalaci kamerového systému.
NAVRŽENÁ OPATŘENÍ:
 Jiří Ligr zpracuje cenovou nabídku na kamerový systém včetně záznamu obrazu.
 Součástí systému bude počítač u ledařů, kde budou mít možnost sledovat aktuální změny
rozpisu ledů.
6) INSTALACE BANNERU S NABÍDKOU ŠKOLY BRUSLENÍ
Byla dohodnuta možnost instalace banneru HC Skuteč pro školu bruslení. Banner bude instalován
mezi sloupy ochranné sítě hřiště s umělou trávou.
Výbor HC Skuteč děkuje zástupcům Městských sportovišť za vstřícný přístup, dle vzájemné
domluvy bychom se v budoucnu chtěli scházet alespoň 2 x za sezonu. Členové HC Skuteč jsou
připraveni pomoci s případnými úpravami a zmenšením plochy na ZS.
Zapsal: Martin Zoulík, člen výboru HC Skuteč
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