
 

 

 

 

Svitavy, 30. května 2018 

 

Ledová plocha bude pod střechou 

Dlouho očekávané a diskutované zastřešení multifunkční sportovní a herní plochy ve 

Svitavách se konečně stane realitou. MŠMT totiž uvolnilo další finanční prostředky na 

investiční podporu sportu v roce 2018, a tak pokud vše dobře dopadne, mohla by být 

ledová plocha zastřešená před sezónou v roce 2019. Svitavy tak také budou třetím městem 

v České republice se zastřešeným hokejbalovým hřištěm.  

V současné době bude nutné rychle vypsat výběrové řízení. Pokud hladce proběhne, mohlo 

by se se stavbou začít už v září letošního roku. Stavba by pak trvala téměř rok, a to do konce 

srpna 2019, opět v případě, že vše půjde podle plánu. Svitavy tak nabídnou komfort nejen 

pro bruslení, ale také pro hokejbalisty. Po Mostu a Plzni bychom byli třetím městem, které 

bude mít zastřešené hokejbalové hřiště. To by umožnilo pořádání republikových 

hokejbalových turnajů, což je vzhledem k tomu, že máme úspěšný hokejbalový oddíl, 

příznivá zpráva.   

Město Svitavy v letech 2008 – 2010 zrekonstruovalo a zrevitalizovalo zastaralý a zanedbaný 

stadion na multifunkční volnočasový areál pro všechny, kteří mají rádi pohyb, zábavu a 

relaxaci. Rekonstrukce umožnila propojení sportovních soutěží s pohybovými aktivitami 

rekreačními, relaxačními, herními i odpočinkovými v jednom prostoru. I díky této významné 

rekonstrukci a jejímu výbornému zázemí získalo město Svitavy ocenění Evropské město 

sportu 2015. K úplnému dokončení akce a spokojenosti všech sportovců i širší veřejnosti ale 

chyběla poslední fáze, kterou je zastřešení plochy. To v zimě umožní větší komfort, ochranu 

před klimatickými vlivy a udržení kvality ledu. Protože je prostor v létě po překrytí plochy 

umělým povrchem využívaný pro sportovní aktivity hokejbalistů, bude vytvořena lehká, 

promyšlená elegantní konstrukce, která splní technické podmínky nejen pro zimu, ale bude 

polootevřená a vzdušná i pro aktivity letní. Půdorys zastřešení je obdélníkového tvaru o 

rozměrech 68 x 40 metrů se zkosenými rohy respektujícími tvar sportovní plochy ohraničené 

typovým hrazením. Maximální výška zastřešení bude 12,5 m. 

 

Lucie Macášková 
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