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Nová hokejová aréna v Třinci? Sen se stává skutečností.  

Slavnostním poklepáním základního kamene byla dnes v Třinci započata výstavba nové Werk 

arény. Půjde o halu pro 5200 diváků s víceúčelovým využitím. Sloužit bude hlavně potřebám 

hokejového klubu, ale využitelná bude i pro halové sporty, koncerty a jiné kulturní nebo 

společenské akce.  

Třinecký hokejový klub dosud sídlí na zimním stadionu v Lesní ulici, kde je však pouze v nájmu. Jeden 

z nejstarších extraligových stánků v republice (pochází z roku 1967) je ve špatném technickém 

stavu a neposkytuje důstojné zázemí hráčům ani fanouškům. Jedna ledová plocha ve městě navíc 

neuspokojuje potřeby všech zájemců o led. Výstavba nové arény je tak důležitým milníkem klubu i 

města. „Myšlenku postavit novou arénu jsme si přivezli z prohraného čtvrtfinále v Liberci v roce 2007. 

Po letech trpělivé a náročné práce jsme dnes svědky historického okamžiku. Klademe základní kámen 

stánku, který posune celý náš region do moderní vyspělé Evropy,“ řekl prezident klubu Ján Moder. 

Moderní stánek, zhotovený z třineckého betonu a 

oceli, bude stát na Frýdecké ulici, jen pár stovek 

metrů od zimního stadionu. Aréna bude mít jedno 

podzemní a dvě nadzemní podlaží. Třetí nadzemní 

podlaží bude mít pouze provozně-obslužný charakter. 

Stavební práce by měly trvat 18 měsíců.   První 

extraligový zápas bude hostit na začátku sezóny 

2014/2015.    

Na novou arénu se těší hráči i fanoušci. „Na novou          

halu se samozřejmě všichni moc těšíme. Pozitivní je, že 

tréninky nebudou probíhat při minus dvaceti stupních, 

jak tomu občas bývá v současné hale“ podotkl 

hokejista Radek Bonk.  

Jak novou Werk arénu přijmou,  ukáže až čas. Nicméně v průzkumu realizovaném v průběhu přípravy 

projektu 24 % dotázaných uvedlo, že by je vyšší   komfort a lepší prostředí přimělo k návštěvě nebo 

častější návštěvě hokeje.  
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Projekt „Víceúčelová hala Werk arena“ je podporován Regionálním operačním program Moravskoslezsko. Předmětem jeho 

realizace je výstavba nové multifunkční arény vč. příjezdové komunikace, parkovacích ploch, chodníků a výsadby zeleně. 

Nositelem projektu je občanské sdružení HC Oceláři. Aktuální informace o vývoji projektu, jakož i proces výstavby online je 

možné sledovat na www.hcocelári.cz.  

Vizualizace nové Werk arény 


