
     
 
 
 
 
 

Tisková zpráva 
 

Vyhodnocení sezóny ve SPORTESU 

1. Hodnocení průběhu zimní údržby v období 2012/2013 
   Zimní údržba probíhá podle schváleného plánu zimní údržby ve spolupráci se smluvním dodavatelem - 
firmou AKVAMONT. Základem řízení a koordinace je dispečink, kde k dnešnímu dni nebyl zaznamenán 
zásadní problém v plánovaných činnostech. V průběhu zimního období nedošlo ke kalamitnímu stavu a 
nákladově negativní je pouze dlouhý průběh zimy. Ukončení činností předpokládáme kolem 15. dubna. 
Zimu lze hodnotit slovy mírná, výrazné změny teplot, málo sněhu, častá tvorba námraz a zmrazků. 
Nákladovost  v roce 2013 je aktuálně ve výši 1,8 mil. Kč včetně DPH, což je 62% čerpání v rámci 
rozpočtu roku 2013 pro zimní údržbu. 
   Jarní úklid posypového materiálu byl původně plánován od 13. března, ale vlivem výrazné změny 
klimatických podmínek byl proveden pouze lokálně a plošné nasazení předpokládáme po 15. dubnu. 
Interval jarního úklidu je plánován na 3-5 týdnů v závislosti na počasí. 
 

2. Zimní stadion Svitavy – umělá ledová plocha v sezóně 2012/2013 
   Umělá ledová plocha zahájila provoz 24. 
listopadu 2012 a ukončila ho 3. března. V této 
sezoně byla, po dlouhé odmlce, znovu zahájena 
městská hokejová liga pod záštitou starosty 
Města Svitav. Ligu pořádal Sportovní Klub 
Grafiko Team, zúčastnilo se sedm družstev. 
Pozitivní byl zvýšený zájem svitavských škol 
o bruslení. Uspořádali jsme akce pro rodiče a 
děti (vstup pro děti zdarma v doprovodu rodiče) 
a 9. února jsme jako každoročně uspořádali ve 
spolupráci s DDM karneval s účastí cca 100 dětí.  
Veřejnost využívala umělou ledovou plochu 

zejména v době prázdnin, svátků a víkendů. Jedná se o 6624 návštěvníky, což je meziročně nárůst o 
12%. 
   Hlavní technické vybavení je z roku 1978, včetně rolby s rokem výroby 1977, tedy za technickou 
životností. Z tohoto důvodu se společnost SPORTES a město Svitavy zabývají otázkou budoucího 
rozvoje zimního stadiónu a nasměrování souvisejících zimních aktivit. 

3. Skiareál Čenkovice – ukončil zimní sezónu 2012/2013 
   V sobotu 30. března proběhlo ve skiareálu rozloučení 
se sezónou, která byla zahájena 23. prosince 2012.     Sezónu 
můžeme hodnotit jako klimaticky příznivou a návštěvností na 
úrovni roku 2011.  Na denní lyžování Skiareál Čenkovice 
navštívilo 40 tis. lyžařů a na noční lyžování 3 900 lyžařů. 
 

4.   Otevření Spinningu ve Svitavách 
Díky vstřícnosti vedení města se podařilo otevřít Spinning centrum ve sportovní hale Na Střelnici, kde 
můžete navštěvovat velmi oblíbené hodiny spinningu se zkušenými certifikovanými lektory. Hodiny se 
budou konat podle zájmu až sedm dní v týdnu. Spinning centrum Jan Faltýnek disponuje on-line 
rezervačním systémem na: http://spinning.cyklofaltynek.cz . 
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