SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ
ZPRAVODAJ
WWW.SZS.CZ

52/2019

NEJEN

PRO ZIMNÍ
STADIONY

Servis průmyslového chlazení
Provádíme servis pístových a šroubových kompresorů - chladících zařízení, dodávky
náhradních dílů pro kompresory Sabroe, Grasso a ČKD, kontrolu a zaregulování chladicí
systému včetně ledové plochy.
Vypracujeme projektovou dokumentaci výstavby, rekonstrukce nebo úpravy chladícího
zařízení s provedením následné realizace.
Nabízíme:
-

Servisní prohlídku chladících kompresorů Grasso, Sabroe a ČKD
Kontrolu čpavkových čerpadel, odpařovacího nebo vzduchového kondenzátoru
Výměnu nebo náhradu stávajícího elektronického řízení MaR kompresorů a strojovny
Opravu nebo repasi řídících a ovládacích armatur
Úpravu čpavkového potrubí, opravy nebo doplnění izolací
Dodávku potřebné olejové náplně
Dodávku a instalaci nové řady volně programovatelných čidel detekce NH3
Revizi pojistných ventilů a tlakových nádob
Provedeme „Provozní kontrolní prohlídku chladícího zařízení dle Nařízení vlády č. 378/2001,
§4 a ČSN EN 378 1-4“
Školení strojníků obsluhy chladících zařízení a tlakových nádob
Školení BOZP pro práci se čpavkem
Dodáme potřebné ochranné prostředky pro práci se čpavkem
Vypracujeme projekt pro rekonstrukci nebo úpravu chladícího zařízení
Doplníme stávající zařízení o rekuperaci - zpětné získávání tepla

Refri systémy, s.r.o.
Roman Frász
tel. 722 986 896
roman.frasz@refri.cz
Naše reference na www.refri.cz
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ZÁPIS: SCHŮZE č.3 - 2018
Konané v Náchodě 18. 04. 2018. Schůzi zahájil Miloslav Šeba v 17:00 hod.
Přítomni: Miloslav Šeba, Josef Mana, Stanislav
Kučera, Martin Tobola, Pavel Čada, Ladislav Čížek,
Mgr. Petr Vrána, Ing. Vladislav Taubr, Zdeněk Jánský,
Vladislav Bejček, Michal Kubeček. Omluveni: Jan
Trunda, Stanislav Sedláček (nemoc).
Jediný bod schůze byl volba předsedy a složení
jednotlivých komisí.
1. Předsedou byl zvolen: Miloslav Šeba (pro 9 hlasů; zdržel se Šeba).
2. Místopředseda: Jan Trunda (pro 8 hlasů; proti
Mana, Kučera).
3. Hospodářská komise: Jan Trunda, Stanislav
Kučera, Vladislav Bejček (pro 10 hlasů).

4. Organizační komise: Josef Mana, Ladislav
Čížek, Vladislav Bejček, Michal Kubeček (pro
10 hlasů).
5. Technická komise: Ing Vladislav Taubr, Pavel
Čada, Martin Tobola, Vladislav Bejček (pro 9;
zdržel se Bejček).
6. Sekretář: Vladiskav Bejček (pro 9; zdržel se Bejček).
7. Dozorčí rada: Mgr. Petr Vrána, Zdeněk Jánský,
Stanislav Sedláček (pro 10 hlasů). Dozorčí rada
si zvolí předsedu.
Na závěr dozorčí rada oznámila zvoleného předsedu, stal se jím Mgr. Petr Vrána. Schůzi zakončil:
předseda Miloslav Šeba v 17:30 hod.

Zapsal: Vladislav Bejček

ZÁPIS: VH NÁCHOD 18. 4. 2018
1. Předseda p. Šeba přivítal přítomné dámy a pány,
představil MS Ing. Jana Čtvrtečku. P. Čtvrtečka přivítal přítomné za vedení města v secesní
perle města Náchoda. Město děkuje SZS, považují to za prestižní záležitost. Pozval přítomné
po skončení prohlídky města vč. síně věnované
architektovi Leclovi, místnímu rodákovi a autoru
Atomového domu v Hirošimě. Popřál přítomným
úspěšné jednání a posléze dobrou zábavu. Krátce představil sportovní areál včetně přehledu budoucích investic a pozval přítomné na prohlídku
pivovaru PRIMÁTOR. Místostarosta popřál všem
přítomným příjemný pobyt. Předseda p. Šeba
připomněl významné rodáky města Náchoda p.
Škovereckého , pí Boženu Němcovou, architekta
p. Lecla a režiséra p. Formana, který zde často
pobýval.
2. Předseda poděkoval městu a přešel k představení
VH., řídícím byl určen p. Bejček.
I)
II)

III)
IV)
V)
VI)
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p. Bejček - představil pracovní předsednictvo
ve složení p. Šeba, Vrána, Bejček
schválení programu volba komisí:
mandátová – p. Kučera, Mana, Čížek
návrhová – p. Taubr, Čada, Tobola
volební – p. Vrána, Bejček, Kubeček
výroční zpráva sdružení - předseda přednesl
zprávu o činnosti za rok 2017 viz. příloha
předseda přednesl zprávu technické komise
viz. příloha
předseda přednesl zprávu organizační komise, závěrem poděkoval za účast na VH
zprávu o plnění rozpočtu a plán rozpočtu na

2018 přednesl p. Bejček
VII) zprávu DR přednesl p. Vrána
VIII) návrh na VV p. Šeba, Čada, Bejček, Vrána,
Čížek, Mana, Tauber, Tobola, Jánský, Sedláček, Kubeček. Zpráva mandátové komise VH
jeusnášeníschopná dle stanov SZS, s.z.
IX) p. Fráz – informace o TD konaném v říjnu, byly
zveřejněny až v lednu,nutné urychlit zveřejnění informací
X) Ing. Cvetler – opět připomíná, že údaje o hospodaření SZS,z.s., nebyly ve zpravodaji zveřejněny a žádá opakovaně o nápravu
XI) p. Kerner – SH Teplice, 25. ledna 2019 kolaudace ZS Teplice, shání informace o provozu
XII) předseda na dotaz uvedl informace o projektu svazu na ZS pro okresní města, smyslem je
zahájení náborů na menších městech za spolupráce s ČSLH a spolupráce s MŠMT. ČSLH
má k dispozici projektovou studii na ZS za 100
mil. - zatím 4 města projevila zájem. Při MŠMT
by měla vzniknout Agentura pro sport pod
vedením Milana Hniličky.
• P. Kerner – reaguje, že si město Teplice, myslí, že
to je chiméra. Firma Syner nakonec nabídla za
230 mil., ztěžuje to situaci těch, kteří si chtějí postavit ZS dle svého…
• P. Fráz si myslí naopak, že se ZS typový dá postavit
za 85 mil. ICE Arena jakožto dvojhala stála např.
135 mil, Syner nikdy nepostavil nic levného, dále
uvádí př. FM.
• Ing. Taubr- je třeba rozlišovat, kde se staví, zda na
zasíťovaném pozemku či na zelené louce
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• ZS Milevsko p. Pavel Stejskal - navrhuje, zamyslet se nad tím, zda
se nepostarat o ty současné, již
40-50 let staré stadiony
• P. Šeba reaguje – ČUS po dotazu
na kluby nejčastější požadavek je
na zajištění údržby zimních stadionů, zatím nejsou peníze z MŠMT
• P. Bejček- extraligové a mezinárodní zápasy – od sezony 2019
IIFH musí instalovat pružné mantinely (od 16 let – seniory včetně
žen a sledge hokeje)
• P. Fráz – změna v mantinelech,
jak je to v podvědomí měst, která aktuálně provádějí rekonstrukci
nebo výstavbu
• P. Šeba – informaci, kdy budou
povinné na akce IIHF, podá přes
svaz
• Pí Kateřina Kajtová – VVM – investor musí dle aktuálních předpisů, toto ještě nesplní
• P. Mazánek – je to úplná novinka, zatím zcela čerstvá situace
• P. Šeba – finální rozhodnutí bude v září
• P. Kamil Vrubl – bude projednáno v květnu na MS
2018
• P. Tomáš Šícha – žádá zveřejnit info o dotacích
• P. Šeba – MSU20 – na starosti má p. Ing. Pavlík,
chceme se podílet na projektech dle stanov – potřebujeme sehnat odborníky ke spolupráci –TK –
výstavba ZS.
• P.Mazánek - aktuálnězpracovaná studie na výstavbu stadionů nebo tréninkových hal pro okresní
města, jedná se o stadiony nebo tréninkové haly
s víceúčelovým povrchem léto/zima cena cca
13 mil
Řídící schůze přečet zprávu mandátové komise,která konstatuje,že valná hromada je usnášeníschopná
Pan Čada – předseda návrhové komise - přečetl
návrh usnesení.
Předseda sdružení pan Šeba znova upozorňuje na
body stanov, které sdružení aktivně zapojují do poradenství při výstavbě stadionů. Návrh na usnesení
byl jednomyslně přijat.
Valná hromada byla ukončena předsedou
p. Šebou v 15:05.

PO PŘESTÁVCE V 15:30 BYLA ZAHÁJENA
PREZENTACE FIREM
1. ZS Náchod – vedoucí Michal Kubeček představil Sportovní zařízení města Náchoda, která
zahrnují ZS, PB, atletický stadion a skate park.
Jako zajímavost uvedl zakoupení umělé podlahy
pro letní provoz zimního stadionu, která byla zakoupena jako použitá za cenu 450 tis. Kč.
2. Pan Bednář – Rozpis ledu – software na objednávání ledu, umí i jiná sportoviště.
3. Air Technology – Dan Kolek, obchodní zástupce
a Michal Směřička – představili rekonstrukci VZT
na ZS Hodonín. Dále upozornili na kampaň „Čisté plíce pro Váš stadion“ viz.www.rozdychejte-stadion.cz.
4. Perfect Ice – pan Chodorovský – rolba Engo, Beroun, Český Těšín, Bohumín atd.
5. Silesia WM – Ing. Kateřina Kajtová – RAITA – výhradní zastoupení firmy, dodávky mantinelů gumových podlah atd.
6. ROLMONT – Ing. Cvetler informoval, že firma
Zamboni otevírá první pobočku v Evropě ve
švédském Österfänebo (Zamboni Europe) ; pan
Kuchař informoval,že od 31.3. 2018 budou rolby
premiérově dodávány s Li-on bateriemi.
Prezentace byla ukončena v 17:00
v Náchodě dne 18.4.2018

zapsal: Mgr. Petr Vrána;
Miloslav Šeba, předseda SZS, z.s.
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NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
Příjmy:

plán:

Dotace různé

5 000,-

Výdaje:
Nákup DKP

15 000,15 000,-

Členské příspěvky

275 000,-

Nákup materiálu

Tržby za služby

120 000,-

Nákup služeb pro SZS

170 000,-

Jiné příjmy

20 000,-

Správa www stránek

Propagace

25 000,-

Cestovné, stravné

Akce roku

320 000,-

Jiné výdaje

5 000,-

– z toho školení

120 000,-

– telefonní poplatnky

6 000,-

– tématické akce

180 000,-

– internet

4 000,-

– poštovné

5 000,-

opravy, údržby

5 000,-

– jiné příjmy

20 000,-

Úroky z BU u ČS a.s.
Příjem CELKEM

500,765 500,-

dohody

30 000,-

poplatky z BU u ČS a.s.

6 000,10 000,-

služby k akcím

375 000,-

– z toho školení

100 000,-

– tématické zájezdy

265 000,-

Výdaje CELKEM

Vše nejlepší do nového roku vám přeje
Sdružení zimních stadionů z. s.

100 000,-

5 000,-

– jiné

PF 2019

15 000,-

dan z dohody
Materiál k akcím
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plán:

10 000,766 000,-

PF 2019

SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ ČR Z.S.

NEKROLOG - ING. VLADISLAV TAUBR
Koncem července loňského roku mně kamarád ze
Sdružení zimních stadionů zatelefonoval, že zemřel
Láďa Taubr.
Tedy přesněji Ing. Vladislav Taubr a ještě přesněji
„Čpavek“. Ne to nebylo pro Láďu žádné pejorativní označení, ba naopak. Vždyť čpavek ho provázel
po celý život. Také on se proto nikdy nezlobil. Znaly ho tak stovky absolventů školení strojníků, znali
jsme ho tak všichni ve výkonném výboru SZS v ČR.
A troufám si říci, že ing. Taubra znali skoro na všech
zimních stadionech v republice. Jako zaměstnanec
ČKD Praha byl kdysi dokonce u mnoha staveb zimních stadionů, desítky let prováděl revize chladicích zařízení, byl od roku 1977 zakládajícím členem
předchůdce SZS, Poradního výboru zimních stadionů v ČSR. Byl iniciátorem a tvůrcem instruktážního
filmu pro strojníky chlazení, autorem Příručky pro
školení strojníků. Skoro v každém vydání Informačního zpravodaje publikoval odborné články, technické postřehy ze zájezdů, výklady příslušných norem apod.
Když po exkurzi strojoven v Evropě někdo chyběl, byl to určitě Láďa, který se zapomněl tu za

výparníkem, tu za
kompresorem. Vše si
zapisoval.
Dokonce
si vzpomínám, že při
návštěvě rychlobruslařského oválu v Drážďanech nebyl Láďa
dlouho k nalezení. Nakonec si někdo vzpomněl, že ho viděl, jak
se souká do chladicího
kanálu. Byl tam.
Ano, takový byl Láďa Taubr. Technik par excellence a vynikající parťák. Co to nepřiznat, večer u vínka
při školeních nebo valných hromadách mně mnohokrát s nadšením vykládal, jak kdysi stavěl v Tunisu
chlazení pro pivovar, jak ho vzali rybáři v noci na lov
a protože byl sám rybář, znáte to…Byl stále aktivní
a nikdo by nehádal jeho věk - téměř 89 let, když nás
náhle opustil.
Bude to znít jako klišé, ale já opravdu Láďo na
Tebe nikdy nezapomenu.
Tvůj kamarád Sláva Cvetler

NEKROLOG - JOSEF MANA
Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
Bohužel je to pravda. Těsně před Vánocemi ke
mně dorazila od paní Manové další velice smutná
zprava. Náhle zemřel dlouholetý člen VV SZS (dříve Poradního výboru zimních stadionů v ČR) Josef
Mana. Říkali jsme mu „Šalina“ pro svojí nezaměnitelnou moravskou (brněnskou) mluvu.
Ve výkonném výboru SZS již několik let nepracuji,
ale byl jsem tam ale dost dlouho. Přesně od roku
1987. Zde jsem se také seznámil s Pepou Manou,
tehdejším vedoucím zimního stadionu v Rousínově,
který již nějaký rok byl spolu s Láďou Taubrem ve VV
přede mnou. Však mi to Pepa vždy připomínal, že
on je služebně starší.
Pepa nikdy nevynechal jedinou schůzi VV, jedinou
Valnou hromadu, jediné školení strojníků či později
i rolbistů. Můžu říci, že měl vynikající paměť a dovedl si vzpomínat na všechny tematické zájezdy, na
úžasné Valné hromady (dříve porady vedoucích pracovníků ZS) ve SKI Hotelu v Novém Městě na Moravě i jinde.

Nezapomenutelné
jsou jeho komentáře
při zájezdech. Zašel
do knihovny a vždy si
pečlivě připravil trasu
zájezdu se všemi pamětihodnostmi. Také
jsme mu proto říkali „
kulturní referent“. Byl
velmi
konzervativní
a jeho laciný fotoaparát na kinofilm v digitální éře byl též nezapomenutelný.
Jednou si ovšem nějak špatně trasu nastudoval,
a když jsme jeli ze Švýcarska do Itálie, do mikrofonu
v autobusu rozsáhle citoval veškeré údaje o právě
projíždějícím tunelu Gotthard. Až se nesměle zezadu ozvalo, Pepo, jsme jinde, toto je tunel San
Bernandino…. Nicméně z každého zájezdu jsme si
mohli ve Zpravodaji přečíst rozsáhlou reportáž.
I proto je pro mne nezapomenutelná osoba Pepíka Many.
Tvůj kamarád Sláva Cvetler
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–

NEJLEPŠÍ OSVĚTLENÍ NA ZIMNÍCH STADIONECH ...
... takto bychom mohli definovat svítidla od
švédské firmy FAGERHULT, které svítí již na více
než 60-ti sportovištích v CZ a SK z toho na 44 zimních stadionech.
V současné době osvětlení s technologii LED, patří svítidla od Fagerhultu k nejkomfortnějším a nejúspornějším. Nejsou žádným kompromisem nebo
tzv. náhradou. Představují ideální řešení pro osvětlení zimních stadionů a sportovišť při splnění všech
nároků dle platných norem a požadavků provozovatele na světelně technické parametry.
Hero - LED svítidlo pro sportoviště od Fagerhultu,
které bylo vyvinuto za účelem dosažení optimální
kombinace světelného komfortu, energetické účinnosti, odolnosti a jednoduché údržby.
Vliv světla na lidský organismus je ve skandinávských zemích nejdůležitější parametr. Sportovec
nemá být unavován a rozptylován světlem, které
má nežádoucí vliv na jeho psychiku a koncentraci
nejen při sportu, ale i kdy má odpočívat nebo relaxovat. LED svítidla jsou úsporná, ale mezi důležité
parametry, kromě jejich světelné účinnosti, barevného podání, je i oslnění UGR. Při velkém oslnění
je negativně ovlivněna činnost zrakového systému
a způsobuje jednak špatný pocit z takto osvětleného prostředí nejen pro diváky, ale narušuje i výkon
sportovců. Hero se právě vyznačuje tím, že má vynikající světelný komfort s ohledem na oslnění. Technicky je svítidlo konstruováno tak, aby při pohledu
do svítidla byla hladina oslnění co nejmenší. Regulace oslnění je zabezpečena mimo jiné speciální
úpravou reflektoru. Splňuje ty nejpřísnější požadavARÉNA PARDUBICE
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ky na oslnění dle norem EN.
V porovnání s konvenčními LED svítidly Hero vyniká vysokou životností 100.000 hodin, je vybaveno
elektronickým předřadníkem DALI a Constant Light
Output (CLO) technologií, která zabezpečuje konstantní světelný tok po dobu celé životnosti svítidla.
Třída ochrany IP66 zajišťuje dostatečné krytí svítidla.
Spojením robustnosti konstrukce svítidla z tlakově
litého hliníku, tvrzeného skla je svítidlo schopné
mechanicky odolávat extrémním podmínkám a nárazům, např. puku. Je určeno pro okolní teplotu
mezi -40°C a 40°C, a proto je vhodné pro většinu
sportovních prostor.
Hero je dostupné ve třech typech úhlů vyzařování (wide-široko, medium-středo a narrow-úzko)
a různých světelných tocích (12.000-24.000 lm), což
umožňuje přizpůsobit řešení s nejlepší rovnoměrností osvětlení pro různé typy zimních stadionů
a sportovišť. Další výhodou je příslušenství svítidla
pro jakoukoli variantu uchycení a montáže. V nabídce jsou různé typy uchycení – montáž na konstrukci
ARÉNA PARDUBICE
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v jednoduchém nebo zdvojeném provedení doplněna nastavitelným držákem, montáž na strop nebo
na stěnu, montáž na průběžnou lankovou nebo
trubkovou instalaci, závěsná montáž a do podhledových stropů. Svítidla jsou dodávána v nejvyšší
kvalitě LED čipů.
Hero - LED svítidlo, které svítí již na mnoha českých i zahraničních zimních stadionech. Jednou
významnou referencí je nynější velká Aréna v Pardubicích (viz obr. 1,2). Zde byl požadavek osvětlení
na 2.000lx s co nejlepšími parametry na komfort,
ovládání, úsporu el.energie a hlavně také na nejnižší hmotnost celé světelné soustavy. Fagerhult
svítidla vše splnila v plné míře. Nejen spokojenost sportovců, provozovatele a vlastníka arény, ale i veliká
spokojenost kameramanů z televize
je výsledek té nejvyšší kvality svítidel
Fagerhult. Samozřejmě vždy také
závisí na oboustranné spolupráci při
realizaci mezi zadavatelem a dodavatelem. V tomto případě bylo vše za
účasti vedení stadionu a provozovatele v nejlepším pořádku. V této aréně je pořádáno mimo hokeje mnoho
jiných sportovních a kulturních akcí.
Ohlasy a zpětná vazba na nové LED
osvětlení jsou velmi kladné a to je
i pro další zimní stadiony tohoto typu
velmi pozitivní. V současné době se
dokončuje s těmito LED svítidly Hero
osvětlení dvou ledových ploch stadionu SAREZA Ostrava-Poruba. Toto
osvětlení budeme prezentovat na nebližším technickém dni SZS.
Pro všechny zimní stadiony je
v dnešní době úspor důležité co nejvíce ušetřit peníze za el.energii s použitím nejlepších svítidel s nejnižší
hmotností. Toto jsme splnili v zadání
i na jiných zimních stadionech např.
v Kroměříži (viz obr.3), Sedlčanech
a také v Náchodě (viz obr.4). Zde opět
máme zpětnou vazbu nejen o nejlepší kvalitě osvětlení, ale i v úspoře financí za el.energii. Vždy splníme zákazníkovi parametry osvětlení a po
konzultaci nastavíme systémy řízení
světelné soustavy tak, aby byla nejvyšší spokojenost provozovatele.
Společnost NORDIC LIGHT s.r.o.
nabízí širokou škálu výrobků švédské
firmy FAGERHULT. Tyto výrobky se
vyznačují tou nejvyšší kvalitou v technickém provedení a designu. Díky vy-

soké účinnosti patří k nejúspornějším svítidlům na
trhu se zachováním komfortního zdravého pocitu
z osvětlení bez oslnění.
V případě jakéhokoli požadavku na zpracování
nabídky osvětlení nás kontaktujte a my Vám rádi
připravíme nabídku s použitím svítidel FAGERHULT.
NORDIC LIGHT s. r. o.
Karel Kotík
Sarajevská 10,120 00 Praha 2
tel.: +420 725 315 377
kotik@nordiclight.cz
sekretariat@nordiclight.cz
www.nordiclight.cz
ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ

ZIMNÍ STADION NÁCHOD
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KLUZIŠTĚ V PARDUBICÍCH
Nové kluziště na pardubickém dostihovém závodišti se vzápětí po svém prvním otevření pro veřejnost zaplnilo lidmi. Cestu na ledovou plochu si našli
dospělí, mládež i rodiče s dětmi. Otevřena bude od
prosince do konce února.
Ledová plocha má parametry kanadského hřiště,
je o něco užší a kratší než běžné hřiště. Technologie
zvládne udržet kvalitní led do 15 stupňů Celsia nad
nulou. Město tak má třetí ledovou plochu, dvě jsou
zastřešené na zimním stadionu.
Provozovatelé nedalekou tribunu D přizpůsobili zimnímu provozu. K dispozici je půjčovna bruslí,
šatna pro veřejnost, toalety a bistro.
Ve všední dny bude část provozní doby vyhrazena mateřským a základním školám, část kondičnímu
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bruslení, veřejnosti nebo rodičům s dětmi. Je možné si kluziště také pronajmout například pro amatérské hokejové zápasy.
Technická data:
• Dodávka a montáž mobilní ledové plochy
o rozměru 26 x 60 m
• Chladící agregát kontejnerový
• Rozvodový systém chlazení PE vč. hlavního kolektoru
• Chladící mediu prophylenglikol
• Profesionální hokejové mantinely zamražovací
vč. střídaček a trestných lavic.
• Profesionální LED osvětlení - střední hodnota
500 lx
Dodavatelem mobilní ledové plochy je firma
PERFECT ICE s.r.o., OSTRAVA

SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ ČR Z.S.
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ZÁJEZD EVROPA 2018
28.05. - 02.6. 2018
Německo, Francie, Švýcarsko, Itálie.
Odjezd z Prahy se uskutečnil okolo půlnoci z pondělí na úterý. Zájezdu se zúčastnilo celkem 25 pracovníků zimních stadionů a sedm členů Výkonného
výboru SZS ČR. Cesta přes hraniční přechod Rozvadov a dál směrem na Norimberk nám uběhla velmi
rychle a k ránu jsme dorazili k prvnímu cíli naší cesty městu Sinsheim. Dopoledne jsme věnovali prohlídce velmi rozsáhlé expozici zdejšího technického muzea. Je zde mnoho exponátů staré vojenské
techniky až po moderní auta, letadla, atd.
Po prohlídce muzea jsme odjeli směrem Strasbourg. Strasbourg je hlavní město Alsaska s 253.000
obyvateli. Je to metropole francouzského východu
a v současnosti též sílo Evropského parlamentu.
Město leží na březích řeky Rýna na hranicích s Německem, s městem Kehl je spojen mostem dlouhým 245 m. Město je centrem průmyslu na východě
Francie a využívá též výhodných plavebních podmínek na řece Rýn. Je zde velký lodní přístav, kterým
projde ročně velké množství zboží.
Po příjezdu do Strasbourgu jsme se prošli středem
města a prohlédli si nejznámější památky. Hlavní
pozoruhodností města je katedrála Notre-Dame
(P. Marie) jeden z nejslavnějších chrámů ve Francii.
Po prohlídce města jsme zajeli na ubytování.
Druhý den ráno jsme odjeli do Evropského parlamentu. Zde se nás ujal domluvený průvodce, který
nás seznámil s orgány evropské unie a s celkovým
fungováním parlamentu, jeho pravomocemi a úlohou. Na závěr návštěvy nás zavedl do hlavního jednacího sálu.
Po návštěvě parlamentu jsme odjeli na zimní stadion Patione de Strasbourg. Návštěva tohoto sta-

dionu se bohužel (přesto, že jsme ji měli potvrzenou) neuskutečnila – vedení nás do ZS nepustilo.
Poté jsme odjeli do Biel/ Biene ve Švýcarsku. Biel
je město s 58.000 obyvateli. Zde jsme navštívili moderní sportovní areál Tissot Arena, ve kterém se
nacházeí zimní stadion a fotbalový stadion. Hlavní
fotbalový stadion má kapacitu 7000 diváků a v těsné blízkosti je ještě 10 venkovních hřišť z toho tři
s umělou trávou. Nás samozřejmě zajímal hlavně
zimní stadion. Ten má dvě ledové plochy pro lední hokej a jednu na curling. Pod zimním stadionem
je parkoviště pro cca 1000 osobních aut. Na střeše
ZS je umístěna solární elektrárna o roční kapacitě
2,1 MWh. Náklady na vybudování byly 220 mil. Eur.
Kapacit hlediště je 6500 diváků. Zimní stadion má
celkem 5 ks šestiválcových kompresorů MAYCOM a
v systému je 4000 kg čpavku (NH3). Hala je též osazena klimatizací a odvlhčením. Z jedné strany haly je
umístěna prodejna potravin a menší butiky. Kulturní
akce se v hale konají minimálně.
Po prohlídce Tissot Arény jsme odjeli opět do
Francie směrem Chamonix, kde jsme se ubytovali. Ráno jsme se vydali na prohlídku města. Jedno
z nejznámějších zimních středisek ve francouzských
Alpách leží v údolí pod severními svahy Mont Blanku. Navštívili jsem zde též ZS, kde se v roce 1924
konaly olympijské hry. Plánovaný výlet lanovkou na
Aiguille du Midi se vzhledem k technické poruše lanovky nemohl uskutečnit. Po prohlídce města a zimního stadionu a venkovních sportovišť jsme odjeli
do Itálie, kde jsme navštívili město Aosta. Aosta je
hlavní město autonomního kraje Valle d´Aosta. Je
střediskem obchodu a turistiky při vstupu do Alp.
Zde jsme si prohlédli místní zimní stadion, vrátný
u vchodu nám otevřel půjčovnu bruslí a měli jsme
též možnost si zabruslit. Někteří z nás této možnosti

BIEL HALA ZS / TISSOT ARENA

JEDNACÍ SÁL
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využili. Po prohlídce zimního stadionu jsme odjeli
nad město do malého hotelu na ubytování. Majitel
nám připravil k večeři místní speciality. Po vydatné
snídani jsme odjeli směr Siere – Chur. Pod vrcholy
Alp nám cesta dobře utíkala.
Město Chur je správní středisku kantonu Graubünden. Žije zde přibližně 34 000 obyvatel. Je důležitou
železniční křižovatkou, vedou odtud úzkokolejné
tratě směrem do Sant Moritzu, Arosy a Furka – Oberalp-Bahn do Briegu. Zde jsme navštívili sportovní
areál, kde je umístěn zimní stadion, plavecký bazén
a venkovní koupaliště. Po prohlídce stadionu, který
se dle vyjádření vedení připravuje na kompletní rekonstrukci, jsme odjeli směrem Rakousko k Bodam-

skému jezeru do města Bregenz. Bregenz je hlavní
město spolkové země Vorarlbersko a leží u východního břehu Bodamského jezera. Žije v něm 24000
obyvatel a je rozděleno na dvě zcela odlišné části
– Dolní město, které žije moderním životem přímo
na břehu jezera. Výše položené Staré město nebo
také Horní město (Oberstadt) je oázou klidu a je
na místě starého keltského sídliště s dochovaným
opevněním ze 14 století. Zde jsme si prohlédli město a lanovkou jsme vyjeli nad město na horu Pfänder (1064 m), odkud je hezký rozhled na Bodamské
jezero i okolí města a Alpy. Ve večerních hodinách
jsme odjeli směrem Mnichov, Rozvadov, Praha kam
jsme dorazili v ranních hodinách.

SKUPINA ZÁJEZD

ZS AOSTA

ZS STRASBOURG - VSTUP
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PŘEKVAPENÍ V DUBAJI (aneb ZAMBONI v poušti)
Ono samotné město
Dubaj v Spojených arabských emirátech (UAE) je
pro mnoho návštěvníků,
kteří jej navštívili, jedno
velké překvapení. Pro Ty,
kteří tam ještě nebyli, návštěvu vřele doporučuji. Z Prahy je to jen necelých šest hodin letu.
Každého návštěvníka ohromí nekompromisní
luxus tvořený fantastickými stavbami a moderními technologiemi. Město leží na neuvěřitelně čistém pobřeží s bílým pískem a disponuje prostorem
a pohodlím, o kterém si na přeplněných evropských
plážích můžete nechat jen zdát.
Oni totiž místní šejkové nejsou žádní „troškaři“.
Když se něco rozhodnou postavit, tak to musí být
minimálně na světové úrovni, nejlépe ovšem nejlepší, největší a nejhonosnější. Dubaj City je ve světě proslulé svou honbou za největšími a nejdražšími
projekty a stavbami. Jen pro zajímavost. Můžete
zde mimo jiné vidět:
• Nejdelší vlakový systém na světě, který neřídí
člověk
• Nejvyšší budovu světa - Burj Khalifa, vysokou
828 m
• Největší obchodní centrum (Dubai Mall) přes
1200 obchodů, vodopád, akvárium, zimní stadion
• Ostrov s největším ruským kolem světa 210 m
(Bluewaters Island - Dubai Eye)
• Nejluxusnější hotel světa Burj Al Arab ve tvaru
plachetnice, sedmihvězdičkový
• Prohlídku města lze absolvovat mj. v balónu, helikoptéře nebo malém letadle včetně hydroplánu
• Luxusní hotel Atlantis The Palm (1 539 pokojů
a apartmánů), nacházející se na umělém ostrově
ve tvaru palmy
• Je zde delfinárium, ve kterém si můžete zaplavat s delfíny (Dolphin Bay), navštívit ohromný
aquapark (Aquaventure Waterpark) nebo akvárium (Chambers Atlantis), kde je 65 000 vodních
živočichů
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• Ještě větší souostroví umělých ostrovů The World se buduje 4 km od Dubaje v Perském zálivu.
Celé souostroví bude na délku měřit 9 km a na
šířku pak 6 km
• Klimatizované autobusové zastávky (vzhledem
k okolním extrémním teplotám)
• SKI Dubai. Je zde 400 metrů dlouhá sjezdovka
se sedačkovou lanovkou a převýšením 60 metrů.
Zdolat sjezdovku ve Ski Dubai můžete na lyžích
i na snowboardu. Stálá teplota v hale je – 5 st. C
Jenom jedno se šejkům podle mého příliš nepovedlo. Turisty hojně navštěvované představení fontány (The Dubai Fontan) trvající cca 5 - 7 minut je
podle mého jen slabým „odvarem“ fontány u hotelu Bellagio v Las Vegas. I když prý je největší na
světě. Já bych to neřekl, protože jsem viděl obě.
Konec konců o tomto městě, jeho atrakcích, památkách i životě v něm se můžete dozvědět rozhodně mnohem více na webu.
A tak se konečně dostávám k tomu, proč laskavému čtenáři sděluji své poznatky z návštěvy SAE.
Při prohlídce již zmíněného ohromného a luxusního nákupního střediska Dubai Mall jsem došel až
k zimnímu stadionu „Dubai Ice Rink“. Ledová plocha o rozměrech 60 x 30 metrů je přímo včleněna
mezi stovky obchodů, do jakéhosi atria o třech patrech. Takže je zde jen malá tribuna na straně střídaček, ale diváci mohou sledovat dění na ploše prakticky ze stovek VIP míst, neboť kolem dokola jsou
restaurace a kavárny z kterých je dokonalý výhled.
Přišel jsem v době bruslení veřejnosti. Na ploše
se prohánělo cca 100 – 200 bruslících. Prohánělo je však silné slovo. Dost velká část obecenstva
měla (půjčené) brusle patrně poprvé na nohou, tak-
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že úžasné kreace při pádech
a vstávání z ledu byly zkrátka
nezapomenutelným zážitkem.
Už proto, že se jednalo též
o pány ve věku cca 50 let. Ti se
ani nestyděli pomalu klouzat
za tučňákem, jakési učební pomůcky. Ale fantastické bylo to,
že to nikomu očividně nevadilo. A pohled na košilaté Araby
(tento oděv dlouhý ke kotníkům se nazývá dišdaša) je též
nezapomenutelný.
Konají se zde revue, krasobruslařské závody, školní
bruslení a pochopitelně i různé kulturní a společenské akce bez ledu. Ale pozor! Jak jsem se dozvěděl, hraje se zde od roku 2009 i normální hokejová
liga v rámci UEA. Ta trvá přibližně půl roku a nastupuje v ní pět mužstev: Dubai Mighty Camels, Abu
Dhabi Scorpions, Abu Dhabi Storms, Al Ain Theebs
a Al Ain Vipers. Kluby přitom nejvíce spoléhají na
cizince, za dubajské „Mocné Velbloudy“ hrají takřka
samí Kanaďané.
A hokejová reprezentace je od roku 2001 členem
Mezinárodní hokejové federace IIHF.
Čtenář již jistě pochopil, z čeho jsem měl, jako
zástupce firmy ROLMONT s.r.o., dealera strojů
renomované značky ZAMBONI pro Českou a Slovenskou republiku, radost při návštěvě tohoto neobyčejného a pro nás exotického zimního stadionu.
Když na úpravu ledové plochy vyjela pro mne tak
známá rolba ZAMBONI 552 ELECTRIC.
Jistě. Vím, že tyto stroje „brázdí“ ledové plochy
na celém světě, ale přece jen jsem v tu chvíli byl
hrdý, že naše malá česká firma je součástí tohoto
součástí tohoto světového byznysu.
A nezlobte se, že jsem se musel s Vámi o tuto radost podělit.
Ing. Miloslav Cvetler – ROLMONT s.r.o.
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TECHNICKÝ DEN – Rekonstrukce osvětlení
na zimním stadioně v Táboře
28. března 2018 jsme na Zimním stadionu v Táboře
uspořádali Technický den na téma: REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ.
Naším mottem bylo: „Není vždy nutné kupovat
nová svítidla, natahovat nové kabely a předělávat
celou elektroinstalaci“
Na programu byla prezentace repasovaného
osvětlení, prohlídka stadionu a samozřejmě odpovědi na dotazy všech zúčastněných - a to jak technických, tak i ekonomických a i nedůvěřivých.
Společnost Solarius Energy, s.r.o. nabízí řešení zlepšení světelných poměrů všude tam, kde je
rozumný důvod neměnit původní tělesa za nová.
Častokrát je zbytečné měnit svítidla, protože jejich
korpusy ještě nenesou známky stárnutí, krycí sklo
je po umytí čiré, ale jejich světelné zdroje již neodpovídají parametrům, které měly v době instalace
a současně neodpovídají parametrům moderních
LED zdrojů. K dosažení vysoké svítivosti naše konstrukční oddělení vyvinulo konstrukci repasních vložek, která po jednoduché montáži do původního
tělesa významně zvýší jeho svítivost.
Výhodou je tedy především zvýšení světelného
výkonu, výrazné snížení příkonu el. energie a to
bez výměny svítidel a zásahu do elektroinstalace.
To jsou důležité faktory, které významně sníží cenu
nového osvětlení a zároveň výrazně sníží výdaje na
elektřinu.
Na tomto zimním stadionu se jednalo o tzv. svítidla High Bay, která byla opatřena sodíkovými výbojkami s příkonem 400W. Náhradou je blok chladiče osazený SMD LED deskami s příkonem celkem
150W.
REPASOVANÉ LED SVÍTIDLO HIGH BAY
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Původní stav:
• 105 sodíkových svítidel High Bay (příkon 400W)
• Celkový příkon 105 x 400W = 42 000 W/h
Úkol repase osvětlení:
• Snížit energetickou náročnost osvětlení
• Zvýšit intenzitu a rovnoměrnost osvětlení, bez
oslnění hráčů
= ušetřit peníze a zlepšit kvalitu na dlouhou
dobu a bez údržby.
ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE
V následující tabulce vidíme, že v Táboře bylo dosaženo více než 60% úspory el. energie:
Popis

Druh
svítidel

Původní
sodíková
svítidla
Repasovaná
LED
LED
svítidla
		

Počet
svítidel
ks

Příkon/
hod

Celkový
příkon/
hod

105

400 W

42 000
W

105

150 W

15 750
W

ÚSPORA elektrické energie [W/h]

26 250 W/h

ÚSPORA elektrické energie [v %]

62,50 %

SROVNÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Tato tabulka zobrazuje porovnání spotřeby
REPASOVANÉ LED SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ
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el. energie původního tréninkového osvětlení
(tj. cca 1/3 svítidel) a spotřeby repasovaného LED
osvětlení celého stadionu, tj. plné osvětlení: vidíme, že nyní můžou v Táboře svítit naplno za téměř
shodnou cenu jako dříve při tréninku.
Tréninkové
osvětlení

Počet
svítidel

Příkon

Celkový
příkon

Původní svítidla
- tréninkové
osvětlení

35

400
W/h

14 000
W/h

Repasovaná LED
svítidla - tréninkové
osvětlení

35

150
W/h

5 250
W/h

Rádi Vám vypracujeme nabídku buď na variantu
repase osvětlení s použitím Vašich stávajících svítidel nebo na variantu s použitím svítidel SOLARIUS
naší vlastní výroby dle Vašich požadavků, dle norem
a s ohledem na nejlepší úsporu el. energie při zachování velmi kvalitního osvětlení bez vytváření stínů a bez oslnění hráčů či diváků.

NOVÉ OSVĚTLENÍ S REPASOVANÝMI SVÍTIDLY –
ZIMNÍ STADION TÁBOR

Plné osvětlení
Repasovaná LED svítidla - plné
osvětlení

105

150 W/h

15 750
W/h

Celá výměna svítidel probíhala v odstávce roku
2017 a trvala pouhé 4 dny!
Technický den jsme uspořádali po roce, abychom
mohli doložit kvalitu osvětlení a všichni zúčastnění
se mohli zároveň ptát na zkušenosti jak vedoucího
zimního stadionu pana Oldřicha Rambouska, tak
i jednatele TZMT Tábor pana Ing. Jana Bendy, kteří
nejlépe mohou zhodnotit kvalitu osvětlení z hlediska spotřebitele.

TECHNICKÝ DEN V TÁBOŘE

Poté, co jsme odpověděli na všechny dotazy přítomných zástupců zimních stadionů, předvedli jsme
zároveň i nová svítidla naší vlastní výroby, které instalujeme do hal jak sportovních, tak výrobních.
Na závěr jsme při prohlídce stadionu ukázali jednotlivé úrovně osvětlení.
V odpoledních hodinách jsme se všemi rozloučili.
Během letošní odstávky v roce 2018 jsme repasovali osvětlení v dalších zimních stadionech a zároveň projednali možnosti repase v odstávce příštího
roku.

UKÁZKA REPASOVANÉHO LED OSVĚTLENÍ

Technický den byl podle zhodnocení zástupců zimních stadionů úspěšný už jenom proto, že
o možnosti repasí bez zásahů do elektroinstalace
mnozí z nich vůbec netušili.
Naše firma úspěšně repasuje jak svítidla High Bay,
tak i tzv. halogeny na LED svítidla s velmi podobnými parametry úspor a zvýšení svítivosti.
V případě Vašeho zájmu buď o repase, nebo nová
svítidla mě prosím kontaktujte na emailu: kadlecova@
solariusenergy.cz nebo na tel. č. 778 757 202.
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TECHNICKÝ DEN KUTNÁ HORA
Ve dnech 06 - 07.11.2018 byl pořádán seminář
v Kutné Hoře firmou Refri systémy, s.r.o. ve spolupráci s projekční kanceláří Ing. Petra Dudka a SZS.
Seminář byl určen pro provozovatele, vedoucí zimních stadionů a správce sportovních zařízení. Byl
zaměřen na povinnosti provozovatelů, legislativu,
předpisy a změny normy ČSN EN 378 pro provoz
chladících zařízení.
V rámci semináře byli účastníci seznámeni i s vyjádřením Technické inspekce České republiky (TIČR)
ke stávajícím instalacím a následně provedeným
změnám na chladícím zařízení nebo objektu vlast-
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ní strojovny chlazení. Povinnosti a dopady v případě částečných rekonstrukcí, nebo úprav systému
a chladících zařízení a rozsahu projektových dokumentací.
Na semináři bylo registrováno 70 přítomných, kteří hodnotili tuto akci velice pozitivně.
Do budoucna chceme, i na základě velice kladné
odezvy účastníku, pravidelně jednou ročně připravit
vždy tematické zaměřením semináře a to i na základě vašich případných požadavků a připomínek.
Děkujeme všem kteří se účastnili a věříme, že příští
seminář bude mít ještě větší účast.
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