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Tisková zpráva 
Hokej jako na dlani! Libereckou arénu  

rozzáří nová zářivková světla 

 

Libereckou Home Credit Arenu nově osvěcuje 180 zářivkových světel. Rozdíl v osvětlení poznají 

nejen sportovci, ale především diváci v ochozech a dokonce i u televizních obrazovek. Výměna byla 

nezbytná, protože původní světla z roku 2005 již nesplňovala požadovanou svítivost. 

„Pro pořádání vrcholových soutěží jako je hokejová extraliga, florbalová superliga nebo krasobruslařské 

závody jsme dostávali poslední dva roky výjimky jak od jednotlivých sportovních svazů, tak od České 

televize, která realizovala přenosy. Výkon světel byl na hraně požadovaných parametrů a s přibývajícím 

časem stále klesal,“ vysvětluje Lukáš Přinda, ředitel společnosti Sport Park Liberec provozující Home 

Credit Arenu. 

Aréna má nyní místo halogenových světel hlavní světla zářivková. „Šlo o investici za necelé dva miliony 

korun a nutnost výměny nám potvrdil expertní posudek. Původní halogenová světla nebylo možné 

opravit, a tak jsme zrealizovali kompletní výměnu. Aktuální svítivost je přes 1000 luxů, což znamená 

splnění veškerých standardů pro pořádané akce,“ řekl za investora akce náměstek primátora Tomáš 

Kysela, který má ve své gesci technickou správu majetku města. 

Výměna hlavních světel proběhla po 12 letech od stavby arény. „Přestože je aréna relativně mladou 

stavbou, musíme počítat s tím, že po dvanácti letech provozu je potřeba některé technologie a zařízení 

obnovovat tak, abychom dostáli narůstajícím požadavkům nejvyšších sportovních soutěží a pořadatelů 

různých akcí. Město, jako majitel takovéto stavby, nechce nechat arénu zastarat. Naopak se snažíme 

rozvíjet její potenciál, aby mohla sloužit co největšímu počtu akcí,“ doplňuje za statutární město Liberec 

náměstek Tomáš Kysela. 

Výměnu světel se podařilo zrealizovat ve velmi krátkém čase na začátku prázdnin. Současně došlo k 

instalaci nového, intuitivního ovládání světel s přednastavenými módy pro různé sportovní nebo 

kulturní akce. Díky novým technologiím, jako jsou čerstvě instalovaná světla nebo nedávno vyměněné 

TV obrazovky nad středovou plochou, si liberecká Home Credit Arena i nadále udržuje postavení jedné 

z nejmodernějších multifunkčních hal v Česku. 

 


