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Tisková zpráva 
Kogenerační jednotky ve sportovním areálu 

dosloužily, město zajišťuje jejich opravu 
 

Na obou kogeneračních jednotkách, které tvoří energetické srdce liberecké Tipsport areny, probíhá 

náročná generální oprava. Jednotky vyrábějí teplo a elektřinu nejen pro arénu, ale i přilehlá 

sportoviště ve Sport Parku Liberec a po více než osmi letech nepřetržitého provozu již dosáhly 

hranice své životnosti. Oprava obou kogeneračních jednotek vyjde celkem na cca 11,5 milionu Kč 

bez DPH a zajišťuje ji městská společnost Sportovní areál Liberec s.r.o. (SAL), která je vlastníkem 

areálu.  

První původní kogenerační jednotka je už kompletně zrenovovaná a včera proběhla její výměna ve 

sportovním areálu. Z rakouského servisu ji zpátky do Liberce přivezl kamion. Nyní přijde na řadu 

druhá jednotka. Mezitím je nutné výpadek výroby pokrýt nákupem elektřiny ze sítí ČEZ Distribuce a 

nákupem tepla ze soustavy Teplárny Liberec. I z tohoto důvodu se s opravou čekalo na konec 

hokejové sezóny, tedy na dobu odstávky všech tří ledových ploch. Dočasné odpojení kogenerační 

jednotky nijak neohrožuje, ani vážně neomezuje provoz areálu. 

„Provoz jednotek zajišťuje příznivější ekonomiku provozu městského sportovního areálu. Komplikace 

způsobené neustále novelizovaným zákonem o veřejných zakázkách, kterým se jako veřejný zadavatel 

musíme bezpodmínečně řídit, nás donutil třikrát opakovat výběrové řízení na dodavatele technologie. 

Věřím, že pečlivá práce věnovaná přípravě projektu a zadávací dokumentace se jistě zúročí v dodávce 

kvalitní bezporuchové technologie,“ vysvětlil jednatel společnosti SAL, náměstek primátorky Jiří 

Rutkovský. 

V objektu Tipsport areny jsou umístěny dvě kogenerační jednotky s plynovým motorem od 

rakouského výrobce GE Jenbacher. Dle technického stavu mají životnost 60 000 motohodin.  

Kogenerační jednotky na bázi plynových motorů patří mezi decentrální zdroje energie. To znamená, 

že výroba elektřiny a tepla probíhá v blízkosti jejich spotřeby. Tím odpadají ztráty způsobené 

přenosem a distribucí elektřiny. Elektřina z kogenerační jednotky se používá pro vlastní spotřebu 

objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační 

jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla. 

 

Sportovní objekty ve vlastnictví města na www.liberec.cz  

http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/mestske-organizace/sportovni-objekty-arealy-sml/  
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