Liberec 20. března 2014

Tisková zpráva
Oprava Svijanské arény je nadosah.
Město se pustilo i do vylepšení zázemí
Dobrá zpráva pro sportovce a další návštěvníky Svijanské arény. Statutární město Liberec a
městská společnost Sportovní areál Liberec s.r.o. (SAL), která je vlastníkem objektu arény,
postupně vylepšují její zázemí. A jedna novinka už je aktuální. Návštěvníci veřejného bruslení se
ještě před koncem sezony dočkali lepšího komfortu při přezouvání do bruslí. Slouží jim k tomu
nově upravené prostory zázemí. Do konce roku by měl navíc bruslařům i hokejistům zpříjemňovat
chůzi v bruslích po chodbách nový gumový povrch, přibydou i moderní lavičky. Společnost SAL také
intenzivně připravuje nezbytnou opravu nosných pilířů střechy arény.
Přímo v objektu arény se proto už v únoru sešli zástupci liberecké radnice v čele s náměstkem
primátorky a současně jednatelem společnosti SAL s.r.o. Jiřím Rutkovským se zástupci společnosti S
group Sport Facility Management, která na základě koncesní smlouvy arénu a celý městský sportovní
areál spravuje.
„Chtěli jsme prostor upravit již před sezónou, ale museli jsme vyčkat na výsledek výběrového řízení na
kogenerační jednotky, které jsou nezbytné pro fungování areálu. Věřím, že návštěvníci úpravu ocení,
zázemí Svijanské arény, která slouží značnému množství hokejistů, krasobruslařům a také veřejnosti
při veřejném bruslení, byla dožilá. Nevelkým nákladem jsme zajistili výrazné zvýšení kvality
poskytované služby veřejnosti,“ řekl Jiří Rutkovský.
Nový prostor pro přezouvání mohou bruslaři využívat již od poloviny tohoto týdne. Vznikl úpravou
nevyužívané části pod ledovou plochou, která je návštěvníkům snadno přístupná. K dispozici tu mají
lavičky s dostatečným počtem míst a háčky na zavěšení oblečení nebo třeba batohů.
Svijanská aréna volá už několik let po zásadní rekonstrukci. Do objektu, který ročně navštíví skoro dvě
stě tisíc lidí, a jehož využití je téměř nepřetržité, pravidelně při dešti zatéká. Společnost SAL proto
v současnosti připravuje nezbytnou opravu nosných železobetonových pilířů, do kterých trhlinami
prosakuje voda, čímž dochází k poškozování betonu a korozi železných výztuh. Současně by mělo
dojít k výměně některých oken a hlavně žlabů. Při vydatnějších deštích totiž úzké žlaby nestačí
odvádět vodu, která pak přetéká a rozlévá se dovnitř haly. To mimo jiné způsobuje plísně a hrozí
nebezpečí závad na elektroinstalaci.
Od výstavby v roce 1956 prošla Svijanská aréna (bývalý Zimní stadion) jen několika opravami, některé
z nich přitom budově spíše uškodily. K zastřešení došlo v letech 1965 – 1967. Současný střešní plášť je
starý 28 let, opravený byl později v roce 1994. Poslední významnější úprava proběhla před sedmi lety,
kdy na úkor hlediště vznikla druhá ledová plocha. Nejvíce halu využívají krasobruslaři, žáci základních

škol, hokejová mládež a veřejnost se školami. Sportovcům slouží v zázemí devatenáct šaten, které
jsou také v nevyhovujícím stavu.
Zajištění provozu Svijanské arény je pro sport v Liberci podle Jiřího Rutkovského velmi důležité.
„Sportoviště, tedy obě ledové plochy, jsou plně využívány po tři čtvrtě roku sedm dní v týdnu a až
šestnáct hodin denně pro různé sporty, zejména pro hokej, krasobruslení a zmíněné bruslení pro
veřejnost. Přes léto slouží plochy s umělým povrchem, pokud na ně zrovna ze střechy neteče nebo
nekape kondenzující voda, pro míčové hry a další sporty,“ dodal náměstek a jednatel SAL.
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