
 

 

 

 

Svitavy, 17. října 2018 

 

Umělá ledová plocha GLICE ve Svitavách 

 

Společnost SPORTES Svitavy s. r. o., jako provozovatel městských sportovních zařízení, se rozhodla 

v souvislosti s uzavřením ledové plochy z důvodu probíhajících stavebních prací na zastřešení 

ledové plochy, umístěné v areálu Svitavského stadionu, umožnit bruslení obyvatelům města. Po 

posouzení možných variant, byla jako nejvhodnější vyhodnocena umělá ledová plocha, kterou 

budou moci Svitavští využít od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019.  

Využili jsme přitom nabídky společnosti GLICE CZ s. r. o., kdy bruslicí plocha je zhotovena z 

desek syntetického ledu, nazývaného jinak také umělý led, polymerový led nebo silikonový led. Jedná 

se o materiál vyvinutý jako náhrada vodního ledu na umělých kluzištích. Je vyroben z plastových 

ploch, desek, spojených navzájem pomocí drážkového systému. Jednotlivé desky plochy mají velikost 

2 x 1 metr a jsou vzájemně zajištěny kolíky z důvodu zabránění posunu desek. Jedná se o ekologickou 

náhradu ledu, neboť pro jeho provoz není třeba činnosti chladícího zařízení a ani úpravy plochy 

rolbou. 

Syntetická ledová plocha zabezpečuje částečnou náhradu za uzavřené sportoviště. Plocha bude 

v uvedeném období v provozu od 8 do 21 hodin. Před rozhodnutím o umístění plochy do areálu 

Svitavského stadionu bylo zástupci společnosti SPORTES Svitavy s. r. o. vytipováno několik lokalit 

vhodných pro umístění. Možnými lokalitami byly mimo jiné i Park Jana Palacha a náměstí Míru, avšak 

následně jsme se rozhodli kluziště umístit do areálu Svitavského stadionu. Jedním z rozhodujících 

kritérií při výběru areálu Svitavského stadionu, byla existence funkčního zázemí, které bude možné 

využívat i v době provádění stavebních prací. Dalším důležitým faktorem byla i samotná existence 

asfaltové plochy, neboť díky ní bude možné provést přímou instalaci syntetického ledu bez použití 

dřevěné podkladové plochy, což sníží pořizovací náklady promítající se do hospodářského výsledku 

společnosti SPORTES Svitavy s. r. o. 

Samotná ledová plocha bude mít rozměry 20 x 10 metrů, což je přibližně ¼ velikosti běžného kluziště, 

z tohoto také vyplývá snížená kapacita kluziště, která činí 50 osob. Proto byl v souvislosti s provozem 

ledové plochy spuštěn také rezervační systém pro sportoviště. Vzhledem ke snížené kapacitě  bude 

možný vstup na ledovou plochu pouze po předchozí rezervaci. Vstupné je stanoveno pro osoby do 15 

let věku ve výši 10,- Kč a pro ostatní ve výši 20,- Kč. Ledovou plochu bude možné také pronajmout 

jako celek, kdy výše nájmu byla stanovena na 400,- Kč/hod., v případě užití umělého osvětlení pak 

činí částka 500,- Kč/hod. Tato varianta je vhodná především pro rodinné skupiny, kdy rodiče se svými 

dětmi budou moci bruslit bez omezení ze strany dalších návštěvníků, případně si rekreačně zahrát 

hokej.   

         Ing. Bronislav Olšán 

          jednatel SPORTES Svitavy s. r. o. 
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