
 

Tisková zpráva 
Zastupitelé města si prohlédli Svijanskou arénu  

 

 

Se současným technickým stavem Svijanské arény se před zasedáním červnového zastupitelstva na 

základě pozvání jednatelů městské společnosti SAL, s.r.o., která je vlastníkem objektu arény, 

detailně seznámili zastupitelé města Liberce, včetně zástupců vedení města. Prohlédli si hrací 

plochy zimního stadionu i zázemí. Kromě toho, že aréna (postavená v roce 1956 a zastřešená o 

deset let později) je ve stínu sousední moderní Tipsport areny již v mnoha ohledech zastaralá, její 

současný technický stav zjevně vyžaduje zásadní rekonstrukci. Neboť byl projekt rekonstrukce 

arény, včetně potřebné opravy zázemí, přeřazen do rezervy dotačního programu Integrovaného 

plánu města Liberce, hledá nyní Statutární město Liberec možnosti, kde na nevyhnutelnou opravu 

sehnat potřebné peníze. 

„Jsem rád, že si liberečtí zastupitelé mohli tento sportovní objekt včetně zázemí prohlédnout. Přišli v 

nevelkém počtu, ale přišli zástupci napříč politickým spektrem. Před červnovým zastupitelstvem si 

udělali hodinu čas na seznámení se stavem tohoto objektu. Důležitá byla též účast náměstka Jiřího 

Šolce, který je „správcem městské kasy“. Viděl stav objektu na vlastní oči a přesně ví, o čem je řeč, 

pokud mluvíme o nutné potřebě získání financí na rekonstrukci střechy alespoň v minimálním rozsahu 

tak, abychom byli schopni zachovat arénu v provozu i v dalších sezónách,“ řekl náměstek liberecké 

primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch Jiří Rutkovský.  

Do objektu, který jen za loňský rok navštívilo 190 tisíc lidí, a jehož využití je téměř nepřetržité, 

pravidelně při dešti zatéká, zejména z důvodu nevhodné úpravy povrchu střechy, který při dešti 

nasákne. Do budovy a na sportovní plochy pak zatéká ještě dlouho po dešti. Kromě toho, že voda 

prosakuje střechou a kape na hrací plochu, ohrožuje svým dlouhodobým působením i nosné 

železobetonové sloupy, kde postupně dochází k poškození betonu a korozi železných výztuh.  

Zodpovědní zástupci vedení SML a jednatelé společnosti SAL, s.r.o. mají obavu, zda není ohrožena 

statika objektu a střechy. Jelikož se jedná o složitou konstrukci, musí o možnostech bezpečného 

využívání za současného nepříznivého technického stavu rozhodnout statik. Ten také doporučí 

vhodný způsob řešení případných problémů.  

Další problematickou oblastí je nevhodné konstrukční řešení střech bočních objektů, po kterých stéká 

voda směrem k velké hale do žlabů. Při vydatnějších deštích pak žlaby nestačí odvádět vodu a dochází 

k přetékání a rozlévání vody uvnitř haly. To způsobuje mimo jiné plísně a je zde též nebezpečí závad 

na elektroinstalaci. 

Zajištění provozu Svijanské arény je pro sport ve městě Liberci velmi důležité. „Sportoviště, tedy obě 

ledové plochy, jsou plně využívány tři čtvrtě roku, sedm dní v týdnu a až patnáct hodin denně pro 

různé sporty, zejména pro hokej a krasobruslení. O víkendech se zde pravidelně konají zápasy 



hokejové ligy mládeže od nejmenších až po dorostence a také jiné turnaje pro mládež. Odpoledne je 

prostor arény mezi 15. až 17. hodinou vyhrazen pro oblíbené veřejné bruslení. Plochy s umělým 

povrchem slouží po zbytek roku, pokud na ně zrovna střechou neteče, jako plochy pro míčové a jiné 

sporty. Do haly ale teče tak často, že z důvodu nebezpečí úrazu na mokrém umělém povrchu musel 

být letos provoz významně omezen,“ vysvětlil Jiří Rutkovský. 

„Při prohlídce standardně chyběli zástupci Změny pro Liberec (ZpL), kteří nejvíce brojili proti projektu 

IPRM na rekonstrukci objektu. Z celkem deseti zastupitelů za ZpL nepřišel ani jeden. Jak je to u ZpL 

obvyklé, tak i u projednávané rekonstrukce Svijanské arény pouze kritizovali, aniž by věděli, o čem se 

ve skutečnosti jedná. Pro neznalé byla neúčast zastupitelů ZpL překvapením, neboť hlasitou kritiku 

slyšeli na zastupitelstvu i v médiích od ZpL nesčetněkrát, pro mne to ale překvapení nebylo. Již jsem 

zástupce ZpL třikrát na předchozích zasedáních zastupitelstva na prohlídku arény zval, ale nikdy 

nepřišli. Zjevně je stav a osud liberecké sportovní arény nezajímá,“ sdělil svůj názor Jiří Rutkovský. 

Od výstavby v roce 1956 prošla Svijanská aréna jen několika opravami, některé z nich přitom budově 

spíše uškodily. Současný střešní plášť je starý 27 let, opravený byl později v roce 1994. Poslední 

významnější úprava proběhla před šesti lety – původní jedna plocha byla nahrazena dvěma ledovými 

plochami na úkor hlediště. Nejvíce halu využívají krasobruslaři, žáci základních škol, hokejová mládež 

a veřejnost se školami. Sportovcům slouží v zázemí devatenáct šaten, jejichž stav odpovídá jejich stáří 

a rozhodně neodpovídá žádným standardům. 

 

V Liberci 9. července 2012 


