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Tisková zpráva 
Svijanská aréna se dočkala zahájení zásadní 
opravy poškozených nosných pilířů střechy 

 
Důležitá smlouva pro mnohé liberecké sportovce a sportovní kluby byla uzavřena v úterý 8. 

července 2014 na liberecké radnici. Smlouva s dodavatelem zajistí částečnou opravu střechy 

Svijanské arény, konkrétně opravu poškozených nosných pilířů. Objekt intenzivně využívají 

liberečtí sportovci všech věkových kategorií. Provoz obou ledových ploch v aréně začíná denně 

kolem 6 hodin ráno a končí nejdříve ve 22 hodin, sedm dní v týdnu po celou sezónu od září do 

konce dubna.  

Poškození nosných prvků zastřešení je zjevně viditelné například na sloupu vlevo od vstupu do 

Svijanské arény (viz přiložené foto). Proti dalšímu zatékání do odhalené železobetonové výztuže je 

pilíř zatím provizorně zakryt plachtou, což samozřejmě není pro nosný prvek střechy dostatečné 

řešení. V rámci opravy dojde i k výměně některých oken a důležitá bude výměna okapů a žlabů. Při 

vydatnějších deštích totiž úzké okapy nestačí odvádět vodu, která pak přetéká a rozlévá se dovnitř 

haly. Opravy vyjdou celkově zhruba na 2,8 mil. Kč bez DPH. Práce by měly být hotové do konce září. 

„Chtěli jsme opravu provést již v loňském roce nebo zkraje letošního roku. Nebylo nám však přáno. 

Důvodem zdržení opravy byl nedostatek akumulovaných finančních prostředků na opravy ve 

společnosti SAL s.r.o. Mimo běžná vydání jsme letos zajistili ještě generální opravu kogeneračních 

jednotek, které zajišťují efektivnější provoz areálu. O opravě nosných prvků jsme mohli rozhodnout až 

na základě dokončené veřejné zakázky na „energetické srdce“ areálu, kterým jsou zmíněné 

kogenerační jednotky. Tato zakázka bude dokončena již tento týden ve čtvrtek předáním druhé 

jednotky do plného provozu,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Rutkovský, který je jednatelem 

společnosti SAL s.r.o..  

Sportovní diváci ani sportovci by neměli být zahájenou rekonstrukcí o nic ochuzeni. Během realizace 

zakázky dojde sice k částečnému omezení provozu, ale již ve smluvním vztahu jsou zajištěny základní 

termíny, kdy budou práce přerušeny z důvodu pořádání hokejových turnajů a významných zápasů.  

Údaje o veřejné zakázce: „Částečná oprava střechy Svijanské arény (nosné betonové prvky)“ 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27075397  

Veřejná zakázka byla zadána firmě specializované na předmět zakázky TORKRET – Zdeněk Bartoň, 

s.r.o. 

Odůvodnění zadání zakázky uchazeči TORKRET – Zdeněk Bartoň, s.r.o.: 

V rámci tohoto zadávacího řízení byly z hlediska nejnižší nabídkové ceny bez DPH hodnoceny celkem 

dvě nabídky. Uchazeč TORKRET – Zdeněk Bartoň, s.r.o. předložil nabídku, která vyhověla veškerým 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27075397


podmínkám uvedeným v zadávací dokumentaci, a nabídl cenu, která byla v rámci posuzovaných 

nabídek nejnižší. Z tohoto důvodu hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s 

uchazečem TORKRET – Zdeněk Bartoň, s.r.o.  

Do veřejné zakázky podaly svou nabídku dvě firmy s nabídkovými cenami: 

1) TORKRET – Zdeněk Bartoň, s.r.o., Nabídková cena:  2.773.005,70 Kč bez DPH 

2) STYLSTAV Liberec s.r.o., Nabídková cena:  3.289.436,27 Kč bez DPH 
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