
SZS č. 36 obalka.indd   1 14.4.2009   14:19:18



Dosloužila Vám rolba 
a nemáte na novou?

Máme pro Vás řešení:
Kupte si stroj od světového výrobce č. 1 –                                                                   model 520. 

Po generální opravě za 1 850 000 Kč + DPH (s dvouletou zárukou)
(reference: Český Těšín, Bílina, Hluboká n/V., Praha – Letňany, Mor.Třebová, Vsetín, Č.Krumlov, Kadaň, Klášterec n/O.)

Po  střední  opravě  za  1 350 000 Kč + DPH (s jednoletou zárukou)
(Reference: Benešov, Brno-hala mládeže, Frýdek-Místek, Liberec, Rimavská Sobota )

DODÁME JEŠTĚ DO ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2009 – 2010.

WWW.ROLMONT.CZ, E-MAIL: CVETLER@ROLMONT.CZ, KUCHAR@ROLMONT.CZ

VOLE JTE IHNED!
220 800 842 
272 769 065
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BULLETIN VYDÁVÁ
SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE
BUBENSKÁ 37, 170 00, PRAHA 7 
IČO: 550 132 
KONTAKT:
Tel/fax: +420 220 800 842 
Mobil: +420 603 719 116
E-mail: cvetler@centrum.cz 
www.szs.cz

INFORMACE 
a KONTAKT na zadávání inzerátů :
černobílá strana 1.000Kč , 
barevná dvojstránka 5.000 Kč 
Telefon, fax, záznamník: 220 800 842, 603 719 116
E-mail: cvetler@centrum.cz, info@szs.cz 
Mobil: +420 603 719 116   

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE:
REPORTÁŽ Z VALNÉ HROMADY 
INFORMACE O ZÁJEZDU 
KV ARÉNA - NOVÁ MULTIFUNKČNÍ HALA 
POKRAČOVÁNÍ MANUÁLU IIHF 

Navštivte naše stránky 
WW.SZS.CZ
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Sdružení zimních stadionů České republiky

Společnost HALLA PLUS s.r.o. je obchodně projekční 
firmou v oboru světelné techniky, která je těsně 
napojena na výrobní společnost HALLA a.s.

www.halaplus.cz

INFO

VALNÁ HROMADA SE KONÁ 
23.-24. DUBNA  v  KARLOVýCH VARECH
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Sdružení zimních stadionů v České republice 
Bubenská 37, 170 00  PRAHA 7 

Nezisková organizace registrovaná MV ČR pod číslem VSP/1-1836/90-R 
IČO : 555 132 
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Čtvrtek  23. dubna 2009 
 

10,00 – 14,45   -     ubytování účastníků  
11.00 – 12.30  -   prezence účastníků ve Spa hotelu Thermal – Karlovy Vary 
13.00 – 14.00   -   oběd tamtéž  
             15.00   -        zahájení Valné hromady v Červených saloncích 

                    -     schválení programu Valné hromady – volba komisí 
  -     výroční zpráva o činnosti SZS za předcházející období 

 -      zpráva o hospodaření SZS za rok 2008, předložení rozpočtu na rok 2009 
  -  zpráva dozorčí rady 

-   diskuse k předneseným zprávám 
-     vystoupení zástupců ČSLH, SSLH Bratislava a dalších hostů 
-        schválení usnesení VH 
-   závěr Valné hromady 

PŘESTÁVKA – Coffee Break 
Prezentace firem: CHLAZENÍ CHOCEŇ, GRASSO, AZ KLIMA, OAZA, G-MARTIE, SILESIA WM, 
UNITHERM, BREMATECH, ABD INVEST, ASTRON BUILDINGS, BLAHUTA ELEKTRO, 
BRNOFROST, ČKD DIZ, ČKD CHLAZENÍ,  DaK, DEROL, ELMAR GROUP, FRIGOYORK, HELLA 
PLUS – FAGERHULT, HOKEJ-SPORT, CHEMICKÁ OBCHODNÍ, IVAR, LINDAB ASTRON, 
METASPORT, NESSY, NISASPORT, PERFEKTUM, PROJECSOFT, REMOV SPORT, ROLMONT, 
SEN-VYSOUŠECÍ TECHNIKA, SONING,SZ SERVIS, TIP-EX PARTNER, YORK INTERNATIONAL, 
ZNAČKY KLADNO a dalších firem a pozvaných hostů.                                        
              
 20. 00  -  večeře v místě 
              21. 00  -  společenské setkání v restauraci, kavárně a baru tamtéž (bez časového omezení) 
 
Pátek  24. dubna 2009 
 
8,00  -    9,00  -  snídaně 

                  10,00  -  prohlídka stavby KV Arény (před dokončením) s prezentací některých firem zde působících
     

Po skončení exkurze odjezd účastníků 
 

         
KARLOVY VARY 

 
 
Karlovy Vary jsou z architektonického hlediska opravdu unikátním 
městem, a když se místních zeptáte, kterou stavbu by označil za 

dominantu, někdo jistě zmíní hotel Thermal, jiný hotel 
Imperial, a mnozí možná Grandhotel Pupp. Návštěvník 
Karlových Varů přijíždějící od Prahy by pak jako 
nepřehlédnutelnou stavbu mohl určit Karlovarskou 

teplárnu s jejím 
komínem a 
světelným panelem 
udávajícím aktuální teplotu a datum. Příjezd od Plzně zatím dominantu nemá, ale už se 
zde rýsuje ta, která bude široko daleko opravdu největší a nejmodernější – multifunkční 
aréna. V ní jako výstavním, sportovně-kulturním a kongresovém centru a přilehlém 
areálu město získá další nádhernou stavbu, která obohatí architekturu města.  
 

                                                                     
Víte že: 

 
•  Hlavní hala multicentra – aréna pojme až 6 000 sedících diváků? 
• Plná – maximální kapacita arény bude až 8 000 diváků? 
• V aréně multicentra bude spodní část tribun zasouvací, což společně s mobilní, stavebnicově smontovatelnou palubovkou umožní 

přizpůsobit dispozici interiéru podle typu a velikosti akce? 
• Prostor arény bude možno po spuštění projekčního plátna a protihlukových závěsů změnit na velkokapacitní multifunkční kino? 
• Největší část hlediště – pro 5 000 diváků bude přístupná pohodlně po galerii na 3. nadzemním podlaží. 1 000 sedadel bude v klubové 

zóně, kde budou mimo jiné i komfortnější sedadla? 
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INFO STANISLAV KUČERAPOZVÁNKA

Zájezd SZS                 2009

 Tuto stavbu uvidíte 
v Malmö:

 190 metrů vysoká stavba nazvaná 
příznačně „Turning Torso“ je 

druhou nejvyšší stavbou Evropy. 
Tuto stavbu v současné době 

překonává pouze 259 metrů vysoké 
sídlo německé Commerzbank ve 

Frankfurtu nad Mohanem.

COLOR LINE ARENA VOLKSBANK ARENA

SCANDINAVIUM

MALMOE

O2 ARENA

TROPICAL ISLAND

KINNARPS
ARENA

11.5.   1.den
Odjezd Praha 23.00

12.5.   2.den
Příjezd Hamburg, prohlídka Color Line Areny, která je umístěna v sportovním areálu, 
kde je též Volksbank Arena (tréninkové 2 plochy) a fotbalový stadion HSH Nordbank 
Dále volno, Hamburg - prohlídka města
Potom odjezd směr Kiel trajektem do Goteborgu
www.volksbank-arena.net , www.colorline-arena.com,

13.5.   3.den
Prohlídka Scandinavium Arény. Potom odjezd směr Jonkoping.
Prohlídka fy Fagerhult a Kinnarps Arény - ubytování. 
Možná návštěva Muzea zápalek, volno město
www.hv71.se, (kinnarps arena)

14.5.   4.den
Odjezd do Malmö, prohlídka Malmö Arény, potom odjezd do Kodaně přes mosty. 
Ubytování - volno, prohlídka města .
www.malmoarena.com
15.5.   5.den
Ráno odjezd z Kodaně - trajekt Gedser - Rostok, příjezd do Berlína.
Prohlídka Berlin O2 Arena 
www.o2world.de
Potom odjezd z Berlina do Tropical Island - koupání, relaxace
www.tropical-islands.de
16.5  6. den
0.00 - odjezd do Prahy
4.00 - příjezd Praha

Změna programu vyhrazena

V případě zájmu volejte:
Stanislav Kučera
mob: 731 547 885

PROGRAM

Zájezd SZS                 2009
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Myšlenka o postavení zimního stadionu v Brně byla 
připravována již v roce 1935,kdy byl vypracován 
první projekt . Zamýšlený stadion měl stát na 
dnešním náměstí 28.října, ale projekt nebyl 
městskou radou schválen . Správní komise hokejové 
župy se však dala do díla hned po skončení II.světové 
války kdy začala opět uvažovat o výstavbě ZS . Již 
13.11.1945 se poprvé sešla, aby projednala návrh 
výstavby stadionu . V polovině března 1946 se konala 
ustavující schůze Družstva pro postavení Brněnského 
národního stadionu – BNS . Bylo vyhlášeno, že to 
bude největší ZS v Evropě s kapacitou 15 až 16.000 
diváků . Kromě ZS měl v
zálužánském areálu vzniknout také fotbalový 
stadion pro 50.000 a cyklistický stadion pro 25.000 
diváků. Záměrem bylo postavit ZS jako první 
a následně z jeho výnosů realizovat výstavbu 
zbývajících částí areálu .   
Zpočátku výstavba vázla a také upisování podílů 
nebylo nijak slavné . Ale již uprostřed léta 1946 bylo 
upsáno 3.600.000 Kč podílů . Na staveniště přicházelo 
také stále více brigádníků a tak se pracovalo ve dne 
v noci . Např.v říjnu 1946 bylo odpracováno více jak 
84.000 brigádnických hodin .
Slavnostní otevření nastalo 19.1.1947 úderem 14. 
hodiny za přítomnosti vládní delegace a před zraky 
10.000 diváků.Otevření obstarala družstva Brna 
a Prahy :
PRAHA - Jirka Pokorný, G. Bubník,   Kus,  Stibor, 
Němec, Kamer, Sysel, Zabrowski, Kobranov, Posmán
Brno - Richter, Švestka, Harnach, Martinsohn, Pergl, 
Bertl, Fišer, Vágner, Bartoň, Hrubeš, Bartoš, Čermák
Výsledek : Brno – Praha 2 : 14 (1:4,1:5,0:5)

Stadion byl postaven v prostorách dřívějšího 
sportoviště DTJ podle projektu architekta Bohumila 

Fialy a Václava Roštlapila .Stadion byl zajímavý 
svou architektonickou a provozní koncepcí . Tato 
vycházela z návrhu dvou ledových ploch ve tvaru 

písmene T. Velká plocha s kluzištěm 60 x 30 m byla 
projektována pro 12.000 převážně stojících diváků . 
Vstupy do haly byly řešeny ve dvou úrovních . Velkou 
předností bylo překlenutí ve styčné spáře obou 
ledových ploch spojovacím křídlem v jehož 1.patře 
byla umístěna velkorysá kavárna s výhledem na 
ledovou plochu . V této provozní budově byly také 
kanceláře, velká zasedačka, ale také prostory pro 
rozhlasové a později televizní reportéry. 
Původně byly obě ledové plochy odděleny závěsy. Po 
jejich odstranění vznikla téměř 100 m dlouhá ledová 
plocha, kterou bylo možno využít pro pořádání 
závodů motocyklů na ledové ploché dráze nebo 
pro rychlobruslaře. Ve spojovacích částech nebyl led 
vždy kvalitní a také průvany v podjezdech byly na 
závadu většího využití této dlouhé dráhy. Propojení 
definitivně zaniklo při úpravách pro zastřešení v roce 
1963 .
Původní zimní stadion měl pouze částečně 
zastřešené tribuny po delších stranách kluziště . 
První etapa výstavby, označovaná jako doba 
dřevěná, spotřebovala pro svoji realizaci 1350 tun
betonu a celková délka trubek pod betonovou 
plochou dosáhla 43 km .
Celková vymrazovaná plocha v první etapě měla 
rozlohu 3.690 m2. První etapa skončila v roce 1950.
Následná druhá etapa, označovaná jako etapa 
železobetonová , skončila začátkem šedesátých let, 
kdy ji vystřídala etapa třetí – zastřešení .
Plné zastřešení včetně opláštění bylo provedeno 
v letech 1963 – 1964 podle projektu profesora 
Ferdinanda Lederera . Střecha byla koncipovaná jako 
prostorová, trubková s příhradovou montovanou 
konstrukcí s kulovými styčníky . Tato koncepce 
byla v té době novátorským činem autora, který 
vyprojektoval také jedinečnou kopuli pavilonu „Z“ 

na brněnském výstavišti.
Při všech úpravách pro zastřešení došlo k vybudování 
proslulé tribuny „D“, rozšíření míst pro sezení, ale 
také snížení kapacity hlediště na 10.500 diváků . Na 
dvou ocelových mostech pod střechou byly umístěny 
kabiny pro novináře a rozhlasové a televizní 
reportéry . Bylo zde také
pracoviště a zařízení místního rozhlasu .
Zatímco velké kluziště sloužilo převážně ligovému 
hokeji, malé kluziště o rozměrech 30 x 45 metrů 
sloužilo hlavně mládeži, bruslící veřejnosti 
a brněnským školám. V 50. a 60. letech zde
probíhalo v době provozu ZS veřejné bruslení denně. 
Přímo u kluziště byly velké šatny se sociálním 
zařízením, ošetřovnou a bufetem.
Bylo mnoho plánů na rozšíření a vylepšení šaten 
v hale, vybudování ubytovny, rozšíření malého 
kluziště apod. Plány však zůstali jen na papíře.
V 60. a 70. letech neprobíhala v prostorách ZS pouze 
hokejová utkání . Do zastřešení byl stadion místem, 
kde se konalo letní kino . Po zastřešení zase vznikla 
největší krytá hala ve městě a proto se zde konala 
velká utkání v košíkové nebo hudební koncerty .
Nemůžeme nevzpomenout jednoho z prvních 
zaměstnanců a později dlouholetého vedoucího
ZS pana Jaroslava Holánka, který bydlel přímo 
v areálu stadionu .
Strojovna ZS byla koncipovaná jako nepřímý 
chladící systém se čpavkem a solankou . Původní 
kompresory byly výrobkem 1.brněnské strojírny. 
Byly to čtyři dvouválcové stejnoproudé stroje, 
každý o výkonu 220.000 cal . V systému bylo 25 q 
čpavku . Tyto kompresory byly později nahrazeny 
třemi kompresory typu 4VN 150A z ČKD Praha . 
Kondenzátor byl otevřený, trubkový , sprchovací. 
Výměníky ve strojovně byly otevřené, trubkové. 
Poslední velkou akcí v technologické části byla 
výměna ledové plochy v roce 1985 .Tehdy bylo nutno 
vzhledem k nedokonalé tepelné izolaci odstranit 
promrzlou zeminu místy až do hloubky 3 m . 
Rozvodné kusy pro solanku byly řešeny po dlouhých 
stranách kluziště v průlezných kanálech, které 
byly přikryty prkny a gumou .Intenzita osvětlení 
dosahovala hodnot 2.000 Lx , což vyhovovalo 
potřebám barevné televize. Renovaci osvětlení 
provedla v roce 1985 fi. Metasport.
Úprava ledové plochy se v době otevření prováděla 
pouze ručně, hrably .K mokré úpravě pak sloužily 
sáně se sudem s teplou vodou a lidským pohonem. 
Později nastoupila první mechanizace v podobě 
traktoru Zetor 25 A . V posledních letech provozu 
se led upravoval rolbou OKEY 3000 a OKEY 68 a ve 
vlastnictví byl také Destarol LX . Rolba OKEY 3000 
dodnes slouží v brněnské krasohale.

 VÝZNAMNÁ DATA
1947 otevřen nekrytý Brněnský národní stadion za Lužánkami
1948 28.10. slavnostní otevření zimního stadionu
1959 skupina B hokejového MS za účasti SSSR,USA,Norsko,NDR
1960 přechod do majetku ČSTV
1963 zastřešení podle projektu prof.Lederera
1964 dokončeno opláštění
1985 vyměněna ledová plocha včetně promrzlého podloží
1990 přechází z ČSTV do majetku Zdeňka Walce
1998 na ZS končí hokejová Kometa pro přemrštěné požadavky majitele
1999 halu provozuje HC Ytong Brno , který přistoupil na požadavky

AUTOR JOSEF MANA

BRNO - ZIMNÍ STADIÓN ZA LUŽÁNKAMI
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Legenda brněnského hokeje a hráč Komety v její nejlepší éře Jaroslav Meixner vzpomíná na léta strávená na stadionu za Lužánkami:

Je to magické místo. Měla by tam stát nová hala
BARBORA KURCOVÁ

Brno/ Legenda brněnské Ko-
mety Jaromír Meixner pama-
tuje zimní stadion za Lužán-
kami od jeho začátků až do
konce. Podle něj by měl nový
hokejový stadion vzniknout
na stejnémmístě, kde doposud
stojí jeho trosky. „Tomístomá
kouzlo,“ říká osmašedesátile-
týMeixner.

Kdy jste byl poprvé na zimním sta-
dionu za Lužánkami?
Odosmi let jsem tamstrávil

denněněkolikhodinabyl to
promnedruhýdomov. Stadion
měl určité kouzlo, o kterém
jsemsepřesvědčil nejen já.

Jak se na stadionu hrálo?
Skvěle.Měli jsmevždyvý-

borný led, nejenna zápasy, ale
i na tréninky.Předevšímzá-

sluhou správceavrchního le-
daře JaroslavaHolánka, v je-
hož práci později pokračovali
jeho synové. Původněupravo-
val led tak, žemělna saních
položený sud, z něj vedla trub-
kana tyč shadrem,nakterý
teklahorkávoda. Saně tahal
za sebouadělal led.Časem
vyměnil vlastní pohon za trak-
tor značkySvoboda. Byl to je-
ho led a jeho stadion, a běda,
když jsmemu jen z legrace
řekli: „Jaro, ten ledbylmizer-
nej.“

Více než patnáct let byl stadion bez
střechy, ačkoliv jiné už byly dávno
přestavěné na haly. Nebyly kvůli
tomu při hře problémy?
Vroce 1947 doBrnapřijeli

hrátAmeričanéa tendenod
rána sněžilo.NaAmeričany
byli všichni zvědaví ana sta-
dion se vměstnalopřes pat-

náct tisíc lidí. Jenže sněžilo
opravduhustě, a tak sehrálo
vícenež čtyři hodiny.Před za-
hájenímse asi půl hodiny řeč-
nilo amezitímnapadl sníh
skoroaž pookrajmantinelu.
Každýchpětminut pakmu-
seli hráči sníh
shrabovat.Ob-
čas takébě-
hem trénin-
ku či zápasu
pršelo, puk
vůbecnejez-
dil po ledě, a
kdyžhráč
spadl, vymá-
chal se jakov
bazénu.

Zažil jste na stadi-
onu nějaký problém
s neposluš-
nými fa-
noušky?

Všedesátých letech hodil
jeden z fanouškůna led mono-
článek.Hráli jsme s Jihlavou,
měli od začátkuvelkoupřeva-
hua zápasbychomurčitě vy-
hráli. Jenžemonočlánek trefil
dohlavybrankářeCrhu, kte-

rémuse sicemocnesta-
lo, spravilo to pár
štychů, ale dělal
„mrtvého“, čehož
Jihlavavyužila,
rozhodčí ponátla-
ku zápasukončil a
prohráli jsme
kontumačně.

Vzpomenete si i na ně-
jakou zajímavost týka-

jící se stadionu?
Málokdoužví, že
než se stadion
zastřešil, sloužil
také rychlo-
bruslařům.Od-

sunulo se párdílůmantinelua
velkékluziště se propojilo s
vedlejšímenší plochou.Pro-
jíždělo se podkavárnou, jenže
tamhrozně foukalo a táhlo,
rychlobruslaři časemBrno
opustili a prostory se zazdily.

Jak byměl podle vás vypadat nový
hokejový stadion?
Mělaby to býtmoderní ví-

ceúčelováhala.Myslím, že s
výjimkoupanaprimátora ji
nikdonechcevZápadní bráně.
Kde to je? VBrně? Hráči,
funkcionáři a fanoušci by si
přáli, aby stála zaLužánkami,
tamhokej vždybyl, tampatří,
tomístomágenia loci. Jenže
všichni budouchodit tam,kde
senováhala postaví, nic jiné-
ho jimnezbude.Pokud k tomu
dojde, což se zdábýt vnedo-
hlednu, když semánákladněa
zbytečněopravovatRondo.

TOMÁŠ MICHÁLEK

Tak už slavnémuhokejovému
stadionu za Lužánkami zvoní
definitivní umíráček. Tam,
kde brněnští hokejisté sbírali
mistrovské tituly, dnes vkro-
čí jen odvážlivec. Stavba vy-
padá, jako by ani demolici ne-
potřebovala, protože se kaž-
dou chvílí musí zřítit sama.
Zevnitř je ještě tesknější než
zvenku. Z brněnské chlouby
zbylo strašidlo, které konečně
zmizí. Kromě kolemjdoucích
ale možná strašilo i politiky a
podnikatele, kteří zkázu sta-
dionu dopustili. Možná jim
připomínalo, že zatímco v ji-
ných městech rostou krásné
arény, v Brně akorát jedna
slavná chátrá.

BRNO

Vedle kluziště vyroste koloseum
BARBORA KURCOVÁ

Brno/ Sportovní areál u br-
něnského parku Lužánky bu-
de už za několik let k nepo-
znání. Zatímco zimní hokejo-
vý stadion nahradí mobilní
kluziště, z chátrajícího fotba-
lového stadionu se do několi-
ka let má stát velkolepé mo-
derní koloseum téměř za dvě
miliardykorun.
„Stadion má mít kapacitu

třicet tisíc lidí. Šlo by o fotba-
lovou arénu, v níž by se pořá-
daly i koncerty a podobné ak-
ce,“ uvedl brněnský primátor
RomanOnderka.

Podle návrhu Architekto-
nického ateliéru Brno v čele s
Petrem Hrůšou bude na sta-
dionu také 752 parkovacích
míst ve třech patrech nebo
nákupní centrum. VIP divá-
kůma sponzorůmnabídne asi
dvacet luxusních proskle-
ných lóží. Fotbalové kolose-
um bymělo stát nejdříve v ro-
ce 2015.
Nejistou budoucnost má

ale plavecký stadion za Lu-
žánkami, který je ve velmi
špatném stavu. „Bazén zatím
přežívá, ale zatéká tam a voda
je studená. Potřebuje to ob-
rovskou investici, aby měl

stadion nějakou budoucnost.
Sportovci se tam ale zpět vrá-
tit nechtějí,“ uvedl předseda
plaveckého oddílu Komety
BrnoZdeněkTobiáš.
Město zatím neuvažuje o

odkupu bazénu od současné-
ho majitele Zdeňka Walce,
kterýměstu prodal v roce 2004
zimní stadion. „Celou situaci
sledujeme a víme, že bazén je
v problematickém stavu.
Areál potřebuje dost peněz na
opravy, ale s majitelem jsme
ještě nejednali. Uvidíme, jak
se bude situace vyvíjet,“ uve-
dl první náměstek primátora
DanielRychnovský.

19. 1. 1947 – sportovci a politici slavnostě otevírají nekrytý Brněnský národní stadion
za Lužánkami a Brňané odehrávají přátelské utkání s Pražany
únor 1947 – do Brna přijíždí na přátelské utkání Američané, kteří na stadion přilákali
rekordních patnáct tisíc lidí
1953 – vzniká hokejový tým Rudá hvězda Brno, který se později přejmenoval na hoke-
jový Zetor, a nakonec naHCKometa Brno
1959 – na brněnském zimním stadionu se hraje jedna ze základních skupin mistrovství
světa, z které do pražského finále postoupily týmy SSSR aUSA
60. léta – stadion přechází do vlastnictví Československého svazu tělesné výchovy
1963 – stadion dostává střechu podle projektu Ferdinanda Lederera
1964 – stadionmá úplné opláštění
1982 – slavnostně se otevírá nová amoderní hala Rondo a stěhují se semhráči Zetoru
1989 – po pádu komunismu stadion přechází do vlastnictví ZdeňkaWalce
1998 – na stadionu nedobrovolně končí hokejová Kometa, neboť majitelWalc požadu-
je zaplatit dopředu nájemna celý rok, na což klub nemá
1999 – halu ještě využívá brněnský klub Ytong, který hraje ve třetí nejvyšší soutěži
2000 – stadion se definitivně uzavírá
2000–2004 – ve stadionu se usazují bezdomovci a ničí ho vandalové
2004 – vedeníměsta Brna se rozhoduje stadion od soukroméhomajitele odkoupit
2005 – stadion využívají ještě záchranáři, kteří tam trénují se psy
25. 11. 2008 – začíná demolice stadionu

Poslední den zimního stadionu za Lužánkami
Zničený sportovní areál dnes začnou demolovat dělníci. Za tři měsíce bude už na místě stát mobilní kluziště pro bruslaře

BARBORA KURCOVÁ

Brno/ Rok 1947 znamenal pro
sportovní Brno důležitý mez-
ník. Politici a sportovci totiž
slavnostně otevřeli nový br-
něnský zimní stadion za Lu-
žánkami. Po desítkách let slá-
vy však nakonec zchátral na-
tolik, že jej dnes už není mož-
né opravit. A úterý 25. listo-
padu vstoupí do historie sta-
dionu jako jeho poslední den:
dělníci začnou ruinu dnes ro-
zebírat.
„Na stavbě bude pracovat
průměrně šedesát lidí. Nejpr-
ve budeme asi čtrnáct dní vy-
klízet nepořádek, protože
uvnitř stadionu je například

starý trabant,“ uvedl vedoucí
demolice Michal Jandásek.
Poté dělníci rozeberou střešní
ocelovou konstrukci a nako-
nec přijede recyklační linka,
která rozdrtí beton a suť. Vše
musí stihnout za devadesát
dní.

Demolující primátor
Na demolici se chce podílet i
brněnský primátor Roman
Onderka. „Je to pro mě citová
záležitost. Na kluzišti za ha-
lou jsem se učil jako kluk
bruslit. Ale je na čase, aby
stavba z Brna zmizela. Sám
přidám ruku k dílu,“ pozna-
menalOnderka.

Město zaplatí za zbourání
stadionu pětašedesát milionů
korun. Z peněz firma postaví i
nové kluziště, na které vyrazí
první bruslař už v únoru 2009.
„Demolici považuji za začátek
nové éry brněnského hokeje.
Mobilní kluziště bude totiž
jak pro běžné Brňany, tak pro
mladé hokejové talenty, kteří
by se zdemohli zase učit brus-
lit,“míní Onderka.
Zimní stadion za Lužánka-
mi byl desítky let sportovním
stánkem brněnské Komety.
Ta v něm hrála až do konce
devadesátých let minulého
století.
Podle legendy brněnského
hokeje Jaromíra Meixnera

měl stadion v pozdějších le-
tech spoustu nedostatků.
„Nedalo se zde nic bourat ne-
bo zvětšovat, zázemí bylo ne-
vyhovující. Podle mě by ale
nový stadion měl vzniknout
na stejném místě, má totiž
magické kouzlo. I chlapci,
kteří za Lužánkami nikdy ne-
hráli a neznají to tam, by tam
chtěli hrát,“ podotklMeixner.
To potvrzuje například Mi-
roslav Sláma z Brna. „Hrával
jsem tam před dvanácti lety
jako kluk. Bylo tam výborné
velké kluziště, ale zázemí
hrozně chátralo. Pokud ho
zbourají, měli by postavit ji-
nou krytou halu, kterou Brno
potřebuje. Kluziště nestačí,“

řekl Sláma, který hrál za žá-
kovskouKometu.

VZápadní bráně
Onderka chce víceúčelový
stadion postavit v takzvané
Západní bráně, která je mezi
Bohunicemi a Starým Lís-
kovcem. „Měl by to být mo-
derní stánek, kam by se vráti-
la hokejová Kometa. Stále
myšlenku víceúčelové haly
neopouštím, snad vznikne do
pěti let,“ slibuje Onderka.
Stadion má mít kapacitu de-
seti tisíc lidí a má stát miliar-
dy korun, město však zatím
nezpracovalo ani projekt na
jehovýstavbu.

V nové hale by měla vznik-
nou i síň slávy pro brněnské
hokejisty. „V loňském roce se
totiž podařilo zachránit kro-
niky a některé poháry,“ dodal
Onderka.
Majitel brněnské Komety
Libor Zábranský má o místě
jasno.
„Dovedu si to představit
kdekoliv, jen ne v současné
hokejové hale Rondo,“ po-
dotkl Zábranský.
Hala v Západní bráně měla
být hotová už v roce 2010, kdy
mají v Brně hrát mistrovství
světa basketbalistky. Město
však stadion postavit nestih-
ne, a tak za tři čtvrtě milionu
zrekonstruujeRondo.

zimní stadion
za lužánkami

v datech

JENVZPOMÍNKY. V padesátých letech byl slavný zimní stadion ještě bez střechy. Dnes je z něj ruina, v které lze najít třeba i trabant. Více fotografií nawww.brnenskydenik.cz. Foto: 1x archiv JaroslavaMeixnera, 2x Deník/Tomáš Škoda
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Legenda brněnského hokeje a hráč Komety v její nejlepší éře Jaroslav Meixner vzpomíná na léta strávená na stadionu za Lužánkami:

Je to magické místo. Měla by tam stát nová hala
BARBORA KURCOVÁ

Brno/ Legenda brněnské Ko-
mety Jaromír Meixner pama-
tuje zimní stadion za Lužán-
kami od jeho začátků až do
konce. Podle něj by měl nový
hokejový stadion vzniknout
na stejnémmístě, kde doposud
stojí jeho trosky. „Tomístomá
kouzlo,“ říká osmašedesátile-
týMeixner.

Kdy jste byl poprvé na zimním sta-
dionu za Lužánkami?
Odosmi let jsem tamstrávil

denněněkolikhodinabyl to
promnedruhýdomov. Stadion
měl určité kouzlo, o kterém
jsemsepřesvědčil nejen já.

Jak se na stadionu hrálo?
Skvěle.Měli jsmevždyvý-

borný led, nejenna zápasy, ale
i na tréninky.Předevšímzá-

sluhou správceavrchního le-
daře JaroslavaHolánka, v je-
hož práci později pokračovali
jeho synové. Původněupravo-
val led tak, žemělna saních
položený sud, z něj vedla trub-
kana tyč shadrem,nakterý
teklahorkávoda. Saně tahal
za sebouadělal led.Časem
vyměnil vlastní pohon za trak-
tor značkySvoboda. Byl to je-
ho led a jeho stadion, a běda,
když jsmemu jen z legrace
řekli: „Jaro, ten ledbylmizer-
nej.“

Více než patnáct let byl stadion bez
střechy, ačkoliv jiné už byly dávno
přestavěné na haly. Nebyly kvůli
tomu při hře problémy?
Vroce 1947 doBrnapřijeli

hrátAmeričanéa tendenod
rána sněžilo.NaAmeričany
byli všichni zvědaví ana sta-
dion se vměstnalopřes pat-

náct tisíc lidí. Jenže sněžilo
opravduhustě, a tak sehrálo
vícenež čtyři hodiny.Před za-
hájenímse asi půl hodiny řeč-
nilo amezitímnapadl sníh
skoroaž pookrajmantinelu.
Každýchpětminut pakmu-
seli hráči sníh
shrabovat.Ob-
čas takébě-
hem trénin-
ku či zápasu
pršelo, puk
vůbecnejez-
dil po ledě, a
kdyžhráč
spadl, vymá-
chal se jakov
bazénu.

Zažil jste na stadi-
onu nějaký problém
s neposluš-
nými fa-
noušky?

Všedesátých letech hodil
jeden z fanouškůna led mono-
článek.Hráli jsme s Jihlavou,
měli od začátkuvelkoupřeva-
hua zápasbychomurčitě vy-
hráli. Jenžemonočlánek trefil
dohlavybrankářeCrhu, kte-

rémuse sicemocnesta-
lo, spravilo to pár
štychů, ale dělal
„mrtvého“, čehož
Jihlavavyužila,
rozhodčí ponátla-
ku zápasukončil a
prohráli jsme
kontumačně.

Vzpomenete si i na ně-
jakou zajímavost týka-

jící se stadionu?
Málokdoužví, že
než se stadion
zastřešil, sloužil
také rychlo-
bruslařům.Od-

sunulo se párdílůmantinelua
velkékluziště se propojilo s
vedlejšímenší plochou.Pro-
jíždělo se podkavárnou, jenže
tamhrozně foukalo a táhlo,
rychlobruslaři časemBrno
opustili a prostory se zazdily.

Jak byměl podle vás vypadat nový
hokejový stadion?
Mělaby to býtmoderní ví-

ceúčelováhala.Myslím, že s
výjimkoupanaprimátora ji
nikdonechcevZápadní bráně.
Kde to je? VBrně? Hráči,
funkcionáři a fanoušci by si
přáli, aby stála zaLužánkami,
tamhokej vždybyl, tampatří,
tomístomágenia loci. Jenže
všichni budouchodit tam,kde
senováhala postaví, nic jiné-
ho jimnezbude.Pokud k tomu
dojde, což se zdábýt vnedo-
hlednu, když semánákladněa
zbytečněopravovatRondo.

TOMÁŠ MICHÁLEK

Tak už slavnémuhokejovému
stadionu za Lužánkami zvoní
definitivní umíráček. Tam,
kde brněnští hokejisté sbírali
mistrovské tituly, dnes vkro-
čí jen odvážlivec. Stavba vy-
padá, jako by ani demolici ne-
potřebovala, protože se kaž-
dou chvílí musí zřítit sama.
Zevnitř je ještě tesknější než
zvenku. Z brněnské chlouby
zbylo strašidlo, které konečně
zmizí. Kromě kolemjdoucích
ale možná strašilo i politiky a
podnikatele, kteří zkázu sta-
dionu dopustili. Možná jim
připomínalo, že zatímco v ji-
ných městech rostou krásné
arény, v Brně akorát jedna
slavná chátrá.

BRNO

Vedle kluziště vyroste koloseum
BARBORA KURCOVÁ

Brno/ Sportovní areál u br-
něnského parku Lužánky bu-
de už za několik let k nepo-
znání. Zatímco zimní hokejo-
vý stadion nahradí mobilní
kluziště, z chátrajícího fotba-
lového stadionu se do několi-
ka let má stát velkolepé mo-
derní koloseum téměř za dvě
miliardykorun.
„Stadion má mít kapacitu

třicet tisíc lidí. Šlo by o fotba-
lovou arénu, v níž by se pořá-
daly i koncerty a podobné ak-
ce,“ uvedl brněnský primátor
RomanOnderka.

Podle návrhu Architekto-
nického ateliéru Brno v čele s
Petrem Hrůšou bude na sta-
dionu také 752 parkovacích
míst ve třech patrech nebo
nákupní centrum. VIP divá-
kůma sponzorůmnabídne asi
dvacet luxusních proskle-
ných lóží. Fotbalové kolose-
um bymělo stát nejdříve v ro-
ce 2015.
Nejistou budoucnost má

ale plavecký stadion za Lu-
žánkami, který je ve velmi
špatném stavu. „Bazén zatím
přežívá, ale zatéká tam a voda
je studená. Potřebuje to ob-
rovskou investici, aby měl

stadion nějakou budoucnost.
Sportovci se tam ale zpět vrá-
tit nechtějí,“ uvedl předseda
plaveckého oddílu Komety
BrnoZdeněkTobiáš.
Město zatím neuvažuje o

odkupu bazénu od současné-
ho majitele Zdeňka Walce,
kterýměstu prodal v roce 2004
zimní stadion. „Celou situaci
sledujeme a víme, že bazén je
v problematickém stavu.
Areál potřebuje dost peněz na
opravy, ale s majitelem jsme
ještě nejednali. Uvidíme, jak
se bude situace vyvíjet,“ uve-
dl první náměstek primátora
DanielRychnovský.

19. 1. 1947 – sportovci a politici slavnostě otevírají nekrytý Brněnský národní stadion
za Lužánkami a Brňané odehrávají přátelské utkání s Pražany
únor 1947 – do Brna přijíždí na přátelské utkání Američané, kteří na stadion přilákali
rekordních patnáct tisíc lidí
1953 – vzniká hokejový tým Rudá hvězda Brno, který se později přejmenoval na hoke-
jový Zetor, a nakonec naHCKometa Brno
1959 – na brněnském zimním stadionu se hraje jedna ze základních skupin mistrovství
světa, z které do pražského finále postoupily týmy SSSR aUSA
60. léta – stadion přechází do vlastnictví Československého svazu tělesné výchovy
1963 – stadion dostává střechu podle projektu Ferdinanda Lederera
1964 – stadionmá úplné opláštění
1982 – slavnostně se otevírá nová amoderní hala Rondo a stěhují se semhráči Zetoru
1989 – po pádu komunismu stadion přechází do vlastnictví ZdeňkaWalce
1998 – na stadionu nedobrovolně končí hokejová Kometa, neboť majitelWalc požadu-
je zaplatit dopředu nájemna celý rok, na což klub nemá
1999 – halu ještě využívá brněnský klub Ytong, který hraje ve třetí nejvyšší soutěži
2000 – stadion se definitivně uzavírá
2000–2004 – ve stadionu se usazují bezdomovci a ničí ho vandalové
2004 – vedeníměsta Brna se rozhoduje stadion od soukroméhomajitele odkoupit
2005 – stadion využívají ještě záchranáři, kteří tam trénují se psy
25. 11. 2008 – začíná demolice stadionu

Poslední den zimního stadionu za Lužánkami
Zničený sportovní areál dnes začnou demolovat dělníci. Za tři měsíce bude už na místě stát mobilní kluziště pro bruslaře

BARBORA KURCOVÁ

Brno/ Rok 1947 znamenal pro
sportovní Brno důležitý mez-
ník. Politici a sportovci totiž
slavnostně otevřeli nový br-
něnský zimní stadion za Lu-
žánkami. Po desítkách let slá-
vy však nakonec zchátral na-
tolik, že jej dnes už není mož-
né opravit. A úterý 25. listo-
padu vstoupí do historie sta-
dionu jako jeho poslední den:
dělníci začnou ruinu dnes ro-
zebírat.
„Na stavbě bude pracovat
průměrně šedesát lidí. Nejpr-
ve budeme asi čtrnáct dní vy-
klízet nepořádek, protože
uvnitř stadionu je například

starý trabant,“ uvedl vedoucí
demolice Michal Jandásek.
Poté dělníci rozeberou střešní
ocelovou konstrukci a nako-
nec přijede recyklační linka,
která rozdrtí beton a suť. Vše
musí stihnout za devadesát
dní.

Demolující primátor
Na demolici se chce podílet i
brněnský primátor Roman
Onderka. „Je to pro mě citová
záležitost. Na kluzišti za ha-
lou jsem se učil jako kluk
bruslit. Ale je na čase, aby
stavba z Brna zmizela. Sám
přidám ruku k dílu,“ pozna-
menalOnderka.

Město zaplatí za zbourání
stadionu pětašedesát milionů
korun. Z peněz firma postaví i
nové kluziště, na které vyrazí
první bruslař už v únoru 2009.
„Demolici považuji za začátek
nové éry brněnského hokeje.
Mobilní kluziště bude totiž
jak pro běžné Brňany, tak pro
mladé hokejové talenty, kteří
by se zdemohli zase učit brus-
lit,“míní Onderka.
Zimní stadion za Lužánka-
mi byl desítky let sportovním
stánkem brněnské Komety.
Ta v něm hrála až do konce
devadesátých let minulého
století.
Podle legendy brněnského
hokeje Jaromíra Meixnera

měl stadion v pozdějších le-
tech spoustu nedostatků.
„Nedalo se zde nic bourat ne-
bo zvětšovat, zázemí bylo ne-
vyhovující. Podle mě by ale
nový stadion měl vzniknout
na stejném místě, má totiž
magické kouzlo. I chlapci,
kteří za Lužánkami nikdy ne-
hráli a neznají to tam, by tam
chtěli hrát,“ podotklMeixner.
To potvrzuje například Mi-
roslav Sláma z Brna. „Hrával
jsem tam před dvanácti lety
jako kluk. Bylo tam výborné
velké kluziště, ale zázemí
hrozně chátralo. Pokud ho
zbourají, měli by postavit ji-
nou krytou halu, kterou Brno
potřebuje. Kluziště nestačí,“

řekl Sláma, který hrál za žá-
kovskouKometu.

VZápadní bráně
Onderka chce víceúčelový
stadion postavit v takzvané
Západní bráně, která je mezi
Bohunicemi a Starým Lís-
kovcem. „Měl by to být mo-
derní stánek, kam by se vráti-
la hokejová Kometa. Stále
myšlenku víceúčelové haly
neopouštím, snad vznikne do
pěti let,“ slibuje Onderka.
Stadion má mít kapacitu de-
seti tisíc lidí a má stát miliar-
dy korun, město však zatím
nezpracovalo ani projekt na
jehovýstavbu.

V nové hale by měla vznik-
nou i síň slávy pro brněnské
hokejisty. „V loňském roce se
totiž podařilo zachránit kro-
niky a některé poháry,“ dodal
Onderka.
Majitel brněnské Komety
Libor Zábranský má o místě
jasno.
„Dovedu si to představit
kdekoliv, jen ne v současné
hokejové hale Rondo,“ po-
dotkl Zábranský.
Hala v Západní bráně měla
být hotová už v roce 2010, kdy
mají v Brně hrát mistrovství
světa basketbalistky. Město
však stadion postavit nestih-
ne, a tak za tři čtvrtě milionu
zrekonstruujeRondo.

zimní stadion
za lužánkami

v datech

JENVZPOMÍNKY. V padesátých letech byl slavný zimní stadion ještě bez střechy. Dnes je z něj ruina, v které lze najít třeba i trabant. Více fotografií nawww.brnenskydenik.cz. Foto: 1x archiv JaroslavaMeixnera, 2x Deník/Tomáš Škoda
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Legenda brněnského hokeje a hráč Komety v její nejlepší éře Jaroslav Meixner vzpomíná na léta strávená na stadionu za Lužánkami:

Je to magické místo. Měla by tam stát nová hala
BARBORA KURCOVÁ

Brno/ Legenda brněnské Ko-
mety Jaromír Meixner pama-
tuje zimní stadion za Lužán-
kami od jeho začátků až do
konce. Podle něj by měl nový
hokejový stadion vzniknout
na stejnémmístě, kde doposud
stojí jeho trosky. „Tomístomá
kouzlo,“ říká osmašedesátile-
týMeixner.

Kdy jste byl poprvé na zimním sta-
dionu za Lužánkami?
Odosmi let jsem tamstrávil

denněněkolikhodinabyl to
promnedruhýdomov. Stadion
měl určité kouzlo, o kterém
jsemsepřesvědčil nejen já.

Jak se na stadionu hrálo?
Skvěle.Měli jsmevždyvý-

borný led, nejenna zápasy, ale
i na tréninky.Předevšímzá-

sluhou správceavrchního le-
daře JaroslavaHolánka, v je-
hož práci později pokračovali
jeho synové. Původněupravo-
val led tak, žemělna saních
položený sud, z něj vedla trub-
kana tyč shadrem,nakterý
teklahorkávoda. Saně tahal
za sebouadělal led.Časem
vyměnil vlastní pohon za trak-
tor značkySvoboda. Byl to je-
ho led a jeho stadion, a běda,
když jsmemu jen z legrace
řekli: „Jaro, ten ledbylmizer-
nej.“

Více než patnáct let byl stadion bez
střechy, ačkoliv jiné už byly dávno
přestavěné na haly. Nebyly kvůli
tomu při hře problémy?
Vroce 1947 doBrnapřijeli

hrátAmeričanéa tendenod
rána sněžilo.NaAmeričany
byli všichni zvědaví ana sta-
dion se vměstnalopřes pat-

náct tisíc lidí. Jenže sněžilo
opravduhustě, a tak sehrálo
vícenež čtyři hodiny.Před za-
hájenímse asi půl hodiny řeč-
nilo amezitímnapadl sníh
skoroaž pookrajmantinelu.
Každýchpětminut pakmu-
seli hráči sníh
shrabovat.Ob-
čas takébě-
hem trénin-
ku či zápasu
pršelo, puk
vůbecnejez-
dil po ledě, a
kdyžhráč
spadl, vymá-
chal se jakov
bazénu.

Zažil jste na stadi-
onu nějaký problém
s neposluš-
nými fa-
noušky?

Všedesátých letech hodil
jeden z fanouškůna led mono-
článek.Hráli jsme s Jihlavou,
měli od začátkuvelkoupřeva-
hua zápasbychomurčitě vy-
hráli. Jenžemonočlánek trefil
dohlavybrankářeCrhu, kte-

rémuse sicemocnesta-
lo, spravilo to pár
štychů, ale dělal
„mrtvého“, čehož
Jihlavavyužila,
rozhodčí ponátla-
ku zápasukončil a
prohráli jsme
kontumačně.

Vzpomenete si i na ně-
jakou zajímavost týka-

jící se stadionu?
Málokdoužví, že
než se stadion
zastřešil, sloužil
také rychlo-
bruslařům.Od-

sunulo se párdílůmantinelua
velkékluziště se propojilo s
vedlejšímenší plochou.Pro-
jíždělo se podkavárnou, jenže
tamhrozně foukalo a táhlo,
rychlobruslaři časemBrno
opustili a prostory se zazdily.

Jak byměl podle vás vypadat nový
hokejový stadion?
Mělaby to býtmoderní ví-

ceúčelováhala.Myslím, že s
výjimkoupanaprimátora ji
nikdonechcevZápadní bráně.
Kde to je? VBrně? Hráči,
funkcionáři a fanoušci by si
přáli, aby stála zaLužánkami,
tamhokej vždybyl, tampatří,
tomístomágenia loci. Jenže
všichni budouchodit tam,kde
senováhala postaví, nic jiné-
ho jimnezbude.Pokud k tomu
dojde, což se zdábýt vnedo-
hlednu, když semánákladněa
zbytečněopravovatRondo.

TOMÁŠ MICHÁLEK

Tak už slavnémuhokejovému
stadionu za Lužánkami zvoní
definitivní umíráček. Tam,
kde brněnští hokejisté sbírali
mistrovské tituly, dnes vkro-
čí jen odvážlivec. Stavba vy-
padá, jako by ani demolici ne-
potřebovala, protože se kaž-
dou chvílí musí zřítit sama.
Zevnitř je ještě tesknější než
zvenku. Z brněnské chlouby
zbylo strašidlo, které konečně
zmizí. Kromě kolemjdoucích
ale možná strašilo i politiky a
podnikatele, kteří zkázu sta-
dionu dopustili. Možná jim
připomínalo, že zatímco v ji-
ných městech rostou krásné
arény, v Brně akorát jedna
slavná chátrá.

BRNO

Vedle kluziště vyroste koloseum
BARBORA KURCOVÁ

Brno/ Sportovní areál u br-
něnského parku Lužánky bu-
de už za několik let k nepo-
znání. Zatímco zimní hokejo-
vý stadion nahradí mobilní
kluziště, z chátrajícího fotba-
lového stadionu se do několi-
ka let má stát velkolepé mo-
derní koloseum téměř za dvě
miliardykorun.
„Stadion má mít kapacitu

třicet tisíc lidí. Šlo by o fotba-
lovou arénu, v níž by se pořá-
daly i koncerty a podobné ak-
ce,“ uvedl brněnský primátor
RomanOnderka.

Podle návrhu Architekto-
nického ateliéru Brno v čele s
Petrem Hrůšou bude na sta-
dionu také 752 parkovacích
míst ve třech patrech nebo
nákupní centrum. VIP divá-
kůma sponzorůmnabídne asi
dvacet luxusních proskle-
ných lóží. Fotbalové kolose-
um bymělo stát nejdříve v ro-
ce 2015.
Nejistou budoucnost má

ale plavecký stadion za Lu-
žánkami, který je ve velmi
špatném stavu. „Bazén zatím
přežívá, ale zatéká tam a voda
je studená. Potřebuje to ob-
rovskou investici, aby měl

stadion nějakou budoucnost.
Sportovci se tam ale zpět vrá-
tit nechtějí,“ uvedl předseda
plaveckého oddílu Komety
BrnoZdeněkTobiáš.
Město zatím neuvažuje o

odkupu bazénu od současné-
ho majitele Zdeňka Walce,
kterýměstu prodal v roce 2004
zimní stadion. „Celou situaci
sledujeme a víme, že bazén je
v problematickém stavu.
Areál potřebuje dost peněz na
opravy, ale s majitelem jsme
ještě nejednali. Uvidíme, jak
se bude situace vyvíjet,“ uve-
dl první náměstek primátora
DanielRychnovský.

19. 1. 1947 – sportovci a politici slavnostě otevírají nekrytý Brněnský národní stadion
za Lužánkami a Brňané odehrávají přátelské utkání s Pražany
únor 1947 – do Brna přijíždí na přátelské utkání Američané, kteří na stadion přilákali
rekordních patnáct tisíc lidí
1953 – vzniká hokejový tým Rudá hvězda Brno, který se později přejmenoval na hoke-
jový Zetor, a nakonec naHCKometa Brno
1959 – na brněnském zimním stadionu se hraje jedna ze základních skupin mistrovství
světa, z které do pražského finále postoupily týmy SSSR aUSA
60. léta – stadion přechází do vlastnictví Československého svazu tělesné výchovy
1963 – stadion dostává střechu podle projektu Ferdinanda Lederera
1964 – stadionmá úplné opláštění
1982 – slavnostně se otevírá nová amoderní hala Rondo a stěhují se semhráči Zetoru
1989 – po pádu komunismu stadion přechází do vlastnictví ZdeňkaWalce
1998 – na stadionu nedobrovolně končí hokejová Kometa, neboť majitelWalc požadu-
je zaplatit dopředu nájemna celý rok, na což klub nemá
1999 – halu ještě využívá brněnský klub Ytong, který hraje ve třetí nejvyšší soutěži
2000 – stadion se definitivně uzavírá
2000–2004 – ve stadionu se usazují bezdomovci a ničí ho vandalové
2004 – vedeníměsta Brna se rozhoduje stadion od soukroméhomajitele odkoupit
2005 – stadion využívají ještě záchranáři, kteří tam trénují se psy
25. 11. 2008 – začíná demolice stadionu

Poslední den zimního stadionu za Lužánkami
Zničený sportovní areál dnes začnou demolovat dělníci. Za tři měsíce bude už na místě stát mobilní kluziště pro bruslaře

BARBORA KURCOVÁ

Brno/ Rok 1947 znamenal pro
sportovní Brno důležitý mez-
ník. Politici a sportovci totiž
slavnostně otevřeli nový br-
něnský zimní stadion za Lu-
žánkami. Po desítkách let slá-
vy však nakonec zchátral na-
tolik, že jej dnes už není mož-
né opravit. A úterý 25. listo-
padu vstoupí do historie sta-
dionu jako jeho poslední den:
dělníci začnou ruinu dnes ro-
zebírat.
„Na stavbě bude pracovat
průměrně šedesát lidí. Nejpr-
ve budeme asi čtrnáct dní vy-
klízet nepořádek, protože
uvnitř stadionu je například

starý trabant,“ uvedl vedoucí
demolice Michal Jandásek.
Poté dělníci rozeberou střešní
ocelovou konstrukci a nako-
nec přijede recyklační linka,
která rozdrtí beton a suť. Vše
musí stihnout za devadesát
dní.

Demolující primátor
Na demolici se chce podílet i
brněnský primátor Roman
Onderka. „Je to pro mě citová
záležitost. Na kluzišti za ha-
lou jsem se učil jako kluk
bruslit. Ale je na čase, aby
stavba z Brna zmizela. Sám
přidám ruku k dílu,“ pozna-
menalOnderka.

Město zaplatí za zbourání
stadionu pětašedesát milionů
korun. Z peněz firma postaví i
nové kluziště, na které vyrazí
první bruslař už v únoru 2009.
„Demolici považuji za začátek
nové éry brněnského hokeje.
Mobilní kluziště bude totiž
jak pro běžné Brňany, tak pro
mladé hokejové talenty, kteří
by se zdemohli zase učit brus-
lit,“míní Onderka.
Zimní stadion za Lužánka-
mi byl desítky let sportovním
stánkem brněnské Komety.
Ta v něm hrála až do konce
devadesátých let minulého
století.
Podle legendy brněnského
hokeje Jaromíra Meixnera

měl stadion v pozdějších le-
tech spoustu nedostatků.
„Nedalo se zde nic bourat ne-
bo zvětšovat, zázemí bylo ne-
vyhovující. Podle mě by ale
nový stadion měl vzniknout
na stejném místě, má totiž
magické kouzlo. I chlapci,
kteří za Lužánkami nikdy ne-
hráli a neznají to tam, by tam
chtěli hrát,“ podotklMeixner.
To potvrzuje například Mi-
roslav Sláma z Brna. „Hrával
jsem tam před dvanácti lety
jako kluk. Bylo tam výborné
velké kluziště, ale zázemí
hrozně chátralo. Pokud ho
zbourají, měli by postavit ji-
nou krytou halu, kterou Brno
potřebuje. Kluziště nestačí,“

řekl Sláma, který hrál za žá-
kovskouKometu.

VZápadní bráně
Onderka chce víceúčelový
stadion postavit v takzvané
Západní bráně, která je mezi
Bohunicemi a Starým Lís-
kovcem. „Měl by to být mo-
derní stánek, kam by se vráti-
la hokejová Kometa. Stále
myšlenku víceúčelové haly
neopouštím, snad vznikne do
pěti let,“ slibuje Onderka.
Stadion má mít kapacitu de-
seti tisíc lidí a má stát miliar-
dy korun, město však zatím
nezpracovalo ani projekt na
jehovýstavbu.

V nové hale by měla vznik-
nou i síň slávy pro brněnské
hokejisty. „V loňském roce se
totiž podařilo zachránit kro-
niky a některé poháry,“ dodal
Onderka.
Majitel brněnské Komety
Libor Zábranský má o místě
jasno.
„Dovedu si to představit
kdekoliv, jen ne v současné
hokejové hale Rondo,“ po-
dotkl Zábranský.
Hala v Západní bráně měla
být hotová už v roce 2010, kdy
mají v Brně hrát mistrovství
světa basketbalistky. Město
však stadion postavit nestih-
ne, a tak za tři čtvrtě milionu
zrekonstruujeRondo.

zimní stadion
za lužánkami

v datech

JENVZPOMÍNKY. V padesátých letech byl slavný zimní stadion ještě bez střechy. Dnes je z něj ruina, v které lze najít třeba i trabant. Více fotografií nawww.brnenskydenik.cz. Foto: 1x archiv JaroslavaMeixnera, 2x Deník/Tomáš Škoda
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Legenda brněnského hokeje a hráč Komety v její nejlepší éře Jaroslav Meixner vzpomíná na léta strávená na stadionu za Lužánkami:

Je to magické místo. Měla by tam stát nová hala
BARBORA KURCOVÁ

Brno/ Legenda brněnské Ko-
mety Jaromír Meixner pama-
tuje zimní stadion za Lužán-
kami od jeho začátků až do
konce. Podle něj by měl nový
hokejový stadion vzniknout
na stejnémmístě, kde doposud
stojí jeho trosky. „Tomístomá
kouzlo,“ říká osmašedesátile-
týMeixner.

Kdy jste byl poprvé na zimním sta-
dionu za Lužánkami?
Odosmi let jsem tamstrávil

denněněkolikhodinabyl to
promnedruhýdomov. Stadion
měl určité kouzlo, o kterém
jsemsepřesvědčil nejen já.

Jak se na stadionu hrálo?
Skvěle.Měli jsmevždyvý-

borný led, nejenna zápasy, ale
i na tréninky.Předevšímzá-

sluhou správceavrchního le-
daře JaroslavaHolánka, v je-
hož práci později pokračovali
jeho synové. Původněupravo-
val led tak, žemělna saních
položený sud, z něj vedla trub-
kana tyč shadrem,nakterý
teklahorkávoda. Saně tahal
za sebouadělal led.Časem
vyměnil vlastní pohon za trak-
tor značkySvoboda. Byl to je-
ho led a jeho stadion, a běda,
když jsmemu jen z legrace
řekli: „Jaro, ten ledbylmizer-
nej.“

Více než patnáct let byl stadion bez
střechy, ačkoliv jiné už byly dávno
přestavěné na haly. Nebyly kvůli
tomu při hře problémy?
Vroce 1947 doBrnapřijeli

hrátAmeričanéa tendenod
rána sněžilo.NaAmeričany
byli všichni zvědaví ana sta-
dion se vměstnalopřes pat-

náct tisíc lidí. Jenže sněžilo
opravduhustě, a tak sehrálo
vícenež čtyři hodiny.Před za-
hájenímse asi půl hodiny řeč-
nilo amezitímnapadl sníh
skoroaž pookrajmantinelu.
Každýchpětminut pakmu-
seli hráči sníh
shrabovat.Ob-
čas takébě-
hem trénin-
ku či zápasu
pršelo, puk
vůbecnejez-
dil po ledě, a
kdyžhráč
spadl, vymá-
chal se jakov
bazénu.

Zažil jste na stadi-
onu nějaký problém
s neposluš-
nými fa-
noušky?

Všedesátých letech hodil
jeden z fanouškůna led mono-
článek.Hráli jsme s Jihlavou,
měli od začátkuvelkoupřeva-
hua zápasbychomurčitě vy-
hráli. Jenžemonočlánek trefil
dohlavybrankářeCrhu, kte-

rémuse sicemocnesta-
lo, spravilo to pár
štychů, ale dělal
„mrtvého“, čehož
Jihlavavyužila,
rozhodčí ponátla-
ku zápasukončil a
prohráli jsme
kontumačně.

Vzpomenete si i na ně-
jakou zajímavost týka-

jící se stadionu?
Málokdoužví, že
než se stadion
zastřešil, sloužil
také rychlo-
bruslařům.Od-

sunulo se párdílůmantinelua
velkékluziště se propojilo s
vedlejšímenší plochou.Pro-
jíždělo se podkavárnou, jenže
tamhrozně foukalo a táhlo,
rychlobruslaři časemBrno
opustili a prostory se zazdily.

Jak byměl podle vás vypadat nový
hokejový stadion?
Mělaby to býtmoderní ví-

ceúčelováhala.Myslím, že s
výjimkoupanaprimátora ji
nikdonechcevZápadní bráně.
Kde to je? VBrně? Hráči,
funkcionáři a fanoušci by si
přáli, aby stála zaLužánkami,
tamhokej vždybyl, tampatří,
tomístomágenia loci. Jenže
všichni budouchodit tam,kde
senováhala postaví, nic jiné-
ho jimnezbude.Pokud k tomu
dojde, což se zdábýt vnedo-
hlednu, když semánákladněa
zbytečněopravovatRondo.

TOMÁŠ MICHÁLEK

Tak už slavnémuhokejovému
stadionu za Lužánkami zvoní
definitivní umíráček. Tam,
kde brněnští hokejisté sbírali
mistrovské tituly, dnes vkro-
čí jen odvážlivec. Stavba vy-
padá, jako by ani demolici ne-
potřebovala, protože se kaž-
dou chvílí musí zřítit sama.
Zevnitř je ještě tesknější než
zvenku. Z brněnské chlouby
zbylo strašidlo, které konečně
zmizí. Kromě kolemjdoucích
ale možná strašilo i politiky a
podnikatele, kteří zkázu sta-
dionu dopustili. Možná jim
připomínalo, že zatímco v ji-
ných městech rostou krásné
arény, v Brně akorát jedna
slavná chátrá.

BRNO

Vedle kluziště vyroste koloseum
BARBORA KURCOVÁ

Brno/ Sportovní areál u br-
něnského parku Lužánky bu-
de už za několik let k nepo-
znání. Zatímco zimní hokejo-
vý stadion nahradí mobilní
kluziště, z chátrajícího fotba-
lového stadionu se do několi-
ka let má stát velkolepé mo-
derní koloseum téměř za dvě
miliardykorun.
„Stadion má mít kapacitu

třicet tisíc lidí. Šlo by o fotba-
lovou arénu, v níž by se pořá-
daly i koncerty a podobné ak-
ce,“ uvedl brněnský primátor
RomanOnderka.

Podle návrhu Architekto-
nického ateliéru Brno v čele s
Petrem Hrůšou bude na sta-
dionu také 752 parkovacích
míst ve třech patrech nebo
nákupní centrum. VIP divá-
kůma sponzorůmnabídne asi
dvacet luxusních proskle-
ných lóží. Fotbalové kolose-
um bymělo stát nejdříve v ro-
ce 2015.
Nejistou budoucnost má

ale plavecký stadion za Lu-
žánkami, který je ve velmi
špatném stavu. „Bazén zatím
přežívá, ale zatéká tam a voda
je studená. Potřebuje to ob-
rovskou investici, aby měl

stadion nějakou budoucnost.
Sportovci se tam ale zpět vrá-
tit nechtějí,“ uvedl předseda
plaveckého oddílu Komety
BrnoZdeněkTobiáš.
Město zatím neuvažuje o

odkupu bazénu od současné-
ho majitele Zdeňka Walce,
kterýměstu prodal v roce 2004
zimní stadion. „Celou situaci
sledujeme a víme, že bazén je
v problematickém stavu.
Areál potřebuje dost peněz na
opravy, ale s majitelem jsme
ještě nejednali. Uvidíme, jak
se bude situace vyvíjet,“ uve-
dl první náměstek primátora
DanielRychnovský.

19. 1. 1947 – sportovci a politici slavnostě otevírají nekrytý Brněnský národní stadion
za Lužánkami a Brňané odehrávají přátelské utkání s Pražany
únor 1947 – do Brna přijíždí na přátelské utkání Američané, kteří na stadion přilákali
rekordních patnáct tisíc lidí
1953 – vzniká hokejový tým Rudá hvězda Brno, který se později přejmenoval na hoke-
jový Zetor, a nakonec naHCKometa Brno
1959 – na brněnském zimním stadionu se hraje jedna ze základních skupin mistrovství
světa, z které do pražského finále postoupily týmy SSSR aUSA
60. léta – stadion přechází do vlastnictví Československého svazu tělesné výchovy
1963 – stadion dostává střechu podle projektu Ferdinanda Lederera
1964 – stadionmá úplné opláštění
1982 – slavnostně se otevírá nová amoderní hala Rondo a stěhují se semhráči Zetoru
1989 – po pádu komunismu stadion přechází do vlastnictví ZdeňkaWalce
1998 – na stadionu nedobrovolně končí hokejová Kometa, neboť majitelWalc požadu-
je zaplatit dopředu nájemna celý rok, na což klub nemá
1999 – halu ještě využívá brněnský klub Ytong, který hraje ve třetí nejvyšší soutěži
2000 – stadion se definitivně uzavírá
2000–2004 – ve stadionu se usazují bezdomovci a ničí ho vandalové
2004 – vedeníměsta Brna se rozhoduje stadion od soukroméhomajitele odkoupit
2005 – stadion využívají ještě záchranáři, kteří tam trénují se psy
25. 11. 2008 – začíná demolice stadionu

Poslední den zimního stadionu za Lužánkami
Zničený sportovní areál dnes začnou demolovat dělníci. Za tři měsíce bude už na místě stát mobilní kluziště pro bruslaře

BARBORA KURCOVÁ

Brno/ Rok 1947 znamenal pro
sportovní Brno důležitý mez-
ník. Politici a sportovci totiž
slavnostně otevřeli nový br-
něnský zimní stadion za Lu-
žánkami. Po desítkách let slá-
vy však nakonec zchátral na-
tolik, že jej dnes už není mož-
né opravit. A úterý 25. listo-
padu vstoupí do historie sta-
dionu jako jeho poslední den:
dělníci začnou ruinu dnes ro-
zebírat.
„Na stavbě bude pracovat
průměrně šedesát lidí. Nejpr-
ve budeme asi čtrnáct dní vy-
klízet nepořádek, protože
uvnitř stadionu je například

starý trabant,“ uvedl vedoucí
demolice Michal Jandásek.
Poté dělníci rozeberou střešní
ocelovou konstrukci a nako-
nec přijede recyklační linka,
která rozdrtí beton a suť. Vše
musí stihnout za devadesát
dní.

Demolující primátor
Na demolici se chce podílet i
brněnský primátor Roman
Onderka. „Je to pro mě citová
záležitost. Na kluzišti za ha-
lou jsem se učil jako kluk
bruslit. Ale je na čase, aby
stavba z Brna zmizela. Sám
přidám ruku k dílu,“ pozna-
menalOnderka.

Město zaplatí za zbourání
stadionu pětašedesát milionů
korun. Z peněz firma postaví i
nové kluziště, na které vyrazí
první bruslař už v únoru 2009.
„Demolici považuji za začátek
nové éry brněnského hokeje.
Mobilní kluziště bude totiž
jak pro běžné Brňany, tak pro
mladé hokejové talenty, kteří
by se zdemohli zase učit brus-
lit,“míní Onderka.
Zimní stadion za Lužánka-
mi byl desítky let sportovním
stánkem brněnské Komety.
Ta v něm hrála až do konce
devadesátých let minulého
století.
Podle legendy brněnského
hokeje Jaromíra Meixnera

měl stadion v pozdějších le-
tech spoustu nedostatků.
„Nedalo se zde nic bourat ne-
bo zvětšovat, zázemí bylo ne-
vyhovující. Podle mě by ale
nový stadion měl vzniknout
na stejném místě, má totiž
magické kouzlo. I chlapci,
kteří za Lužánkami nikdy ne-
hráli a neznají to tam, by tam
chtěli hrát,“ podotklMeixner.
To potvrzuje například Mi-
roslav Sláma z Brna. „Hrával
jsem tam před dvanácti lety
jako kluk. Bylo tam výborné
velké kluziště, ale zázemí
hrozně chátralo. Pokud ho
zbourají, měli by postavit ji-
nou krytou halu, kterou Brno
potřebuje. Kluziště nestačí,“

řekl Sláma, který hrál za žá-
kovskouKometu.

VZápadní bráně
Onderka chce víceúčelový
stadion postavit v takzvané
Západní bráně, která je mezi
Bohunicemi a Starým Lís-
kovcem. „Měl by to být mo-
derní stánek, kam by se vráti-
la hokejová Kometa. Stále
myšlenku víceúčelové haly
neopouštím, snad vznikne do
pěti let,“ slibuje Onderka.
Stadion má mít kapacitu de-
seti tisíc lidí a má stát miliar-
dy korun, město však zatím
nezpracovalo ani projekt na
jehovýstavbu.

V nové hale by měla vznik-
nou i síň slávy pro brněnské
hokejisty. „V loňském roce se
totiž podařilo zachránit kro-
niky a některé poháry,“ dodal
Onderka.
Majitel brněnské Komety
Libor Zábranský má o místě
jasno.
„Dovedu si to představit
kdekoliv, jen ne v současné
hokejové hale Rondo,“ po-
dotkl Zábranský.
Hala v Západní bráně měla
být hotová už v roce 2010, kdy
mají v Brně hrát mistrovství
světa basketbalistky. Město
však stadion postavit nestih-
ne, a tak za tři čtvrtě milionu
zrekonstruujeRondo.

zimní stadion
za lužánkami

v datech

JENVZPOMÍNKY. V padesátých letech byl slavný zimní stadion ještě bez střechy. Dnes je z něj ruina, v které lze najít třeba i trabant. Více fotografií nawww.brnenskydenik.cz. Foto: 1x archiv JaroslavaMeixnera, 2x Deník/Tomáš Škoda

2 ZPRAVODAJSTVÍ úterý 25. listopadu 2008deník

INFO STADION ZA LUŽÁNKAMI

PŘEVZATO Z  TISKU
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Tato hala vznikala v období 1972 – 
1982 jako největší  „ Akce Z „ v rámci 
Československa.
Investorem výstavby byl Obvodní národní výbor 
Brno 1. Architektonický projekt vytvořil tehdejší 
zaměstnanec Investprojektu Brno, ing.arch.Ivan 
Ruller. Tento architekt byl mimo jiné také pro-
jektantem interiéru nového Janáčkova divadla a 
administrativní budovy n.p. Ingstav.
V 1.etapě byla vybudována strojovna, která v 
celkem nezměněné podobě funguje dodnes a
vlastní ledová plocha . Dnešní ledová plocha je v 
podstatě již třetí vybudovaná na místě té
původní. Při otevření v roce 1973 byla 
ledová plocha otevřená a zázemí pro 
bruslící bylo vytvořeno v tzv.Tesco-
baráku ,montované dřevěné stavbě, 
v níž byly šatny , sociální zázemí a 
kanceláře . Z těchto šaten byl dlouhý přístup k 
ledové ploše po gumovém koberci . Hokejisty na 
střídačkách chránilo proti nepřízni počasí torzo 
staré tramvaje. Zpočátku se prováděla úprava 
ledové plochy pouze ručně-sněhovými hrably. 
Pro mokrou úpravu sloužila upravená
benzínová multikára s nádrží vody na korbě. 
Voda se v ní ohřívala pomocí elektrických 
topných tyčí . Celá stavba byla skryta před 
zraky veřejnosti za plechovým plotem a byla 
ohraničena ulicemi Nové sady, Poříčí, Náplavka a 
Křídlovická.
Stadion byl projektován tak, aby neporušil silue-
tu Brna tvořenou dominantním Petrovem a
Špilberkem. Toto řešení si vyžádalo vytvoření ho-
rizontálního prstence, který obepíná krakorcovitě 
čočkovou konstrukci střechy . Celkovým tvarem 
haly je válec s kruhovou základnou průměru 84 
m. Tento je začleněn do obdélníkové terasy o 
rozměrech 108 x 98 m.
Hlavní nosné prvky konstrukce jsou ocelové . 
Terasa je tvořena Prefa-monolitickou deskou po-
depřenou ocelovými sloupy . Střecha je tvořena 
předpjatou dvouvrstvou radiální lanovou
konstrukcí tvaru čočky . Lana jsou uchycena k 
vnitřnímu dvoudílnému prstenci a vnějšímu
obvodovému prstenci . Vnitřní, střední prstenec 
je tvořen horním a dolním diskem spojeným
rozpěrnou trubkou . Vnější prstenec tvoří příhra-
dový nosník trojúhelníkového průřezu . Pásové 
trubky spojené diagonálami tvoří soustředné 
42-úhelníky mezi jejichž vrcholy je vytvořen
trojúhelníkový rám, ke kterému jsou pomocí 

čepů připojena lana . 
Vnější pásy obvodo-
vého prstence jsou 
přes čepy uloženy na 
konzolách sloupů . 
Sloupy jsou utvořeny 
jako uzavřený
plnostěnný svařova-
ný profil . 
Vyrovnání výškového 
rozdílu mezi ulicemi 
Poříčí a Křídlovická 
bylo vyřešeno 
pochůznou terasou , pod níž byly umístěny šatny, 
sociální zařízení, bar a také automatická kuželna. 
Další prostory byly pronajaty a tak se zde nachází 
komerční posilovna, prodejna hokejové výzbroje
a kanceláře .V prostorách, kde měla být původně 
restaurace a vodoléčba, pod terasou se nyní 
nachází prodejna supermarketu Billa.
V kruhovém uspořádání haly se našly 4 
nadzemní podlaží v nichž se umístily kanceláře 
hokejových klubů a vedení haly, dvě ubytovny, 
místnosti pro tisk, rozhlas televizi, ale také 
promítací kabina pro kino . 
Pro obvodový plášť byly použity 
montované panely z glazovaných 
hurdisek, které mají lépe
odolávat agresivnímu městskému 
prostředí . Tento systém byl poprvé použit při 
stavbě našeho pavilonu na světové výstavě EXPO 
v Montrealu .
Původně měly být v areálu Ronda 3 ledové 
plochy. Nakonec se však vybudovaly pouze obě
kryté plochy, které slouží dodnes . Je to hlavní 
hala s kapacitou 7.200 diváků a ledovou plochou  
60 x 30 m a Krasohala se stejně velkou ledovou 
plochou a kapacitou cca 500 diváků .
Třetí plocha, která měla sloužit veřejnosti, měla 
být otevřená s rozměrem ledové plochy
56 x 26 m ,se již nevybudovala a také nevybu-
duje .
Strojovna pro všechny tyto plochy je 
centrální . Původní přímý odpar čpavku ,který 
znamenal náplň 18 tun, byl nahrazen v roce 
1999 nepřímým způsobem chlazení . Množství 
čpavku se zmenšilo na cca 1.200 kg.  
Nositelem chladu se stal holandský Dawcal v 
množství 48 tun.
Původní kompresory ČKD Choceň typu NF byly 
nahrazeny dvanáctiválcem a šestnáctiválcem
Sabroe . Zůstal šroubový kompresor MYCOM . 

Původní odpařovací věže z ČKD Choceň na-
hradil odpařovací kondenzátor EVAPCO . Kovový 
rošt v hale byl nahrazen roštem tvořeným   
plastovými trubkami . Deskové výměníky ve 
strojovně dodala firma Günther . Odpadní teplo
je využíváno hlavně pro rozpouštění ledové tříště 
ve sněžné jámě . Celý chladící proces ve strojovně 
je řízen počítačem . Pro úpravu ledové plochy 
slouží elektrická rolba WM 2070 Junior a rolba s 
PB pohonem Destarol 92 P.
Při rekonstrukci plochy v roce 2001 zůstala 
původní konstrukce mantinelů, která byla žárově
pozinkovaná a vyměněna byly pouze původní 
vodovzdorné překližky za makrolon .Důvodem
byly nedostatečné finanční prostředky . Kryty 
reklam na mantinelech byly pořízeny až v roce
2006 .
Pro víceúčelové využití haly je připravena dřevě-
ná palubová podlaha, kterou lze zakrýt ledovou 
plochu pro pořádání seminářů, koncertů apod. 
Zvláštností haly je pořádání motokrosových
závodů . Původně se jezdilo na dřevě, lépe 
řečeno dřevotřísce, kterou v roce 2001 nahradila 
hlína na níž se jezdí doposud .Je to také nejná-
ročnější akce protože jen hlíny se musí na plochu 
navézt   600 m3 a v poměrně krátké době také 
uklidit . Pro koncerty máme připraveno několik
variant podia a další praktikábly . Pro lepší mani-
pulativnost s tímto materiálem slouží dva vy-
sokozdvižné vozíky .
Pro pořádání koncertů není v Brně větší hala a 
proto mohlo Rondo přivítat mnohé světové hvěz-
dy showbyznysu (např.Judas Priest, Sting, Kelly 
Families a jiné). Ze sportovních akcí bylo
první akcí mistrovství světa v kuželkách v roce 
1982 . Proběhlo zde také mistrovství světa v
basketbalu juniorek, mistrovství Evropy v 
odbíjené žen apod.     

BRNO - víceúčelová hala RONDO
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Rekonstrukce haly Rondo
 
Vzhledem k tomu,že již uplynulo téměř 27 roků,kdy byla hala dokončena je 
vidět,že se na ní podepsal zub času.Její vybavení již neodpovídá začátku
21.století v němž žijeme.Poslední úpravy,které v hale proběhly byly pouze 
lokálního charakteru. 1999-2000 – výměna a změna technologie chlazení 
vč.nové ledové plochy 2006   - výměna technologie ve výměníku topení a 
ohřevu TUV. Hlavní podnět pro rekonstrukci nastal s přidělením MS v košíkové 
žen,které bude uspořádáno v roce 2010.Uvažovaná nová multifunkční hala 
si vyžaduje delší přípravné období,rozhodlo vedení města o rekonstrukci a 
modernizaci stávající haly Rondo.Poměrně krátká doba pro tuto akci a nut-
nost zachovat provoz ledové plochy pro Kometu Brno si vyžaduje provádění 
za provozu haly. Tato skutečnost bude znamenat pro všechny zainteresované 
velmi náročný program .
 
Zahájení rekonstrukce :  květen   2009
Ukončení rekonstrukce :  červenec 2010 

 
Co by měla rekonstrukce vyřešit :
1. větší počet a lepší vybavení šaten pro sportovce
2. větší,s plně vybaveným zázemím,šatnu pro domácí muže
3. šatny pro umělce při pořádání kulturních akcí
4. doplňkové šatny pro rozhodčí a dopinkovou kontrolu
5. výměny rozvodů vody,tepla,el.energie,slaboproudu
6. centrální řízení technologie provozu vč.větrání,topení,odvlhčení
7. nová a dostačující sociální zařízení pro diváky
8. dostačující a větší prostory pro občerstvení návštěvníků
9. úpravu stupňovitého hlediště vč.sedaček
10. V.I.P. prostory
11. prostory pro tisk,rozhlas a televizi
12. ozvučení a osvětlení haly
13. nové časoměrné zařízení nad plochou
14. úpravu stropu haly – nátěry a akustické izolace
15. dokončení automatizace strojovny vč. využití odp. tepla

hokej v brně
Vznikal jako všude jinde.Předchůdcem dnešního tzv.kanadského hokeje byl 
bandy hokej . Prvně jej v Brně provozovali v SK Moravská Slavia a SK Žide-
nice.První ukázkové utkání zorganizoval v roce 1910 nadšený propagátor 
sportu,židenický mlynář,Cyril Lacina.V tomto utkání podlehla Mor.Slávia
družstvu SK Velké Meziříčí 2:6.
Klasický hokej se začal hrát až po 1.světové válce.První exhibiční utkání
se hrálo 15.1.1922 a v něm zvítězili hosté,SK Slávia Praha,nad svojí brněn-
skou jmenovkyní SK Moravská Slávia Brno v poměru 10:1.    
Ve 20.letech hokej v Brně stagnoval a jediným pokračovatelem byl německý 
klub Brünner EV.Koncem 20.let vznikl nový klub,SK Královo Pole,který brzy
patřil k moravské elitě.Největšími konkurenty na Moravě byly ČSS Olomouc,
EV Opava a třebíčské kluby DSK a Horácká Slávia Třebíč.
Zajímavostí předválečného období byl v roce 1942 vznik Sportovního klubu
hokejového-Brno (SKH),jemuž se přezdívalo SK Harnach.V klubu byli vůdčími 
postavami bří Harnachové a jejich otec byl předsedou klubu.
Nejlepší kluby,tedy SK Kralovopolská a SK Moravská Slávia,usilovali o po-
stup do nejvyšší soutěže,ale nakonec to vyšlo až v sezoně 1948-1949 muž-
stvu Zbrojovky Brno (dříve SK Židenice).

Nejvýznamnější brněnské hokejové kluby :

SK Královo Pole
založilo hokejový oddíl v roce 1928 a tento pod různými obměnami názvu 
domovské městské části fungoval do roku 
1969,kdy přešel do nové tělovýchovné jedno-
ty Ingstav Brno.
První kluziště tohoto klubu bylo přírodní tzv.
Kadetka vyrostlo v roce 1928. V polovině 
30.let byl SK Královo Pole jedním z nejlepších 
moravských klubů a mohl se směle měřit 
s Prostějovem,Kroměříží,Vítkovicemi a ob-
zvláště s třebíčskými družstvy DSK a Horácká 
Slávia .Největší rozmach začal po roce 1948 se 

vznikem zimního stadionu .Kádr A mužstva byl cíleně doplňován vlastními 
odchovanci a přišli také někteří borci z Prahy a brněnského okolí.
Roku 1948 se dorost Králova Pole stal jako první mimopražský oddíl přebor-
níkem republiky ve své kategorii.V tomto družstvu působili hráči,kteří později 
výrazně prosadili na celorepublikové a také mezinárodní hokejové scéně.Byli 
to např.Vl.Bubník,M.Havlát,L.Olejník,J.Pilnáček,K.Autrata a L.Pavlík.
1.ligu hrálo mužstvo v letech 1949 – 1959 . 
První ligové utkání ročníku 1949-1950 bylo v Brně se Spartou Praha 1 : 0
a sestavou :Richter-Vágner,Biedermann,Švábenický,Kučera,Martinsohn,Hru-
beš,Bertl,B.Malášek,Žák,Prchal,Bartoš,Vala.
V roce 1964 došlo ke sloučení s družstvem Spartaku ZJŠ Brno .V padesátých 
letech vyrostli v mužstvu mnozí výborní hráči , kteří však brzy přešli do nově 
vzniklé RH Brno,kde měli lepší podmínky po všech stránkách .Byli to např. 
V.Pantůček,R.Potsch,F.Vaněk,Z.a M.Kepákovi,Bárta,R.Scheuer,Vl.Bubník.

Zbrojovka Brno
Jak zněl pozdější název klubu,který navázal na SK Židenice . Tento klub vznikl 
již v roce 1910 z iniciativy nadšeného propagátora sportu,místního
mlynáře,Cyrila Laciny.Název Zbrojovka nebo Spartak ZJŠ je ohraničen léty
1948 – 1964 ,kdy došlo ke sloučení s SK Královo Pole . Jméno významného
brněnského strojírenského podniku znamenalo také určitou podporu činosti.
Do hokejové ligy se družstvo dostalo před sezonou 1948-1949 , kdy došlo
ke sloučení s SK Horácká Slávia Třebíč a převzetí její ligové příslušnosti.
První ligové utkání sehrálo družstvo 9.11.1948 v Českých Budějovicích s
výsledkem 3:10 .Sestava : Švestka-Harnach,Anton,Ošmera,Novák-Bartoň,-
Sedlák, Vidlák,Štemprok,Bouzek,Polák.

Bubník Vlastimil Černý Josef Jiřík Jaroslav Nadrchal Vladimír
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INFO HALA RONDO - BRNO

Architekt Ivan Ruller je svým životem a 
dílem spjat především s rodným Brnem. 
Přestože byl od roku 1968 tehdejším re-
žimem perzekuován, dokázal měnit tvář 
jihomoravské metropole i v tomto obdo-
bí. Mezi jeho nejvýznamnější tvorby patří 
budova Ingstavu (nyní Bussines Centrum) 
na Vídeňské ulici a sportovní hala Rondo, 
která projde letos v květnu revitalizací.
 
Jak moc napjatý je časový harmonogram? 
Rekonstrukce Ronda má začít v květnu, v 
roce 2010 se zde má pořádat mistrovství 
světa basketbalistek. Stihne se rekon-
strukce včas?
Zatím nevidím důvod, proč by se to nemělo stihnout. 
Nejde o hlavní zásahy do nosných konstrukcí, spíš jde 
o zkvalitnění vnitřních provozních podmínek. 

Jaké jsou fáze rekonstrukce?
Ve spodním podlaží od ulice Poříčí se budou řešit 
komfortní šatny pro sportovce. Připravujeme přista-
vení bloku pod úrovní terasy, čímž by vznikla ucelená 
skupina šaten a variabilní prostory pro kulturní akce. 
Při mistrovství světa basketbalistek se tam pravdě-
podobně zřídí tiskové středisko. Samozřejmě se bude 
muset obnovit technická infrastruktura, to znamená 
vzduchotechni-
ka, klimatizace 
a vytápění. Ale 
ty prostory, které 
k tomu byly na 
počátku rezer-
vovány, bohatě 
stačí. 
Druhá fáze je 
stavba nové uby-
tovny. V místě 
zásobování su-
permarketu Billa 
se nadstaví patro 
pro ubytovnu. 
Ta se v současné 
době nachází na 
severní a jižní 
straně pod tri-
bunami. Kapaci-
ta ubytovny bude kolem 50 míst, čili pro celý autobus 
hokejistů, kteří by se rovnou u Ronda chtěli ubytovat. 
Samozřejmě poslouží i veřejnosti. V místech bývalé 
ubytovny vzniknou kanceláře společnosti Starez, kte-
rá je provozovatelem haly Rondo a administrativní 
plochy hokejového klubu Kometa Brno.

I občerstvení a sociální zařízení projdou změnou. Na 
východní a západní straně pod tribunami na stání se 
zřídí komfortní WC. Naopak v severním a jižním sek-
toru záchody zmizí a občerstvovací prostory získají 
více místa. Úplně nahoře nad tribunami pro sezení 
budou boxy pro V.I.P. hosty.

Plánuje se rekonstrukce obvodového pláš-
tě Ronda?
To zatím není nutné. Plášť tvoří sendvičové panely, 
které mají zevnitř režné cihelné zdivo, pak je tam 

určitá vrstva tepelné izolace a zvenku glazované hur-
disky. Z tepelného hlediska se na fasádu dělal audit a 
rekonstrukce není potřeba.

Vyřeší se i nedostatečná kapacita parkova-
cích míst v bezprostředním okolí Ronda?
V první fázi studie rekonstrukce jsme doporučovali, 
aby na místě dnešního malého parkoviště vzniklo pa-
trové parkoviště. Myšlenka se ujala, ale z finančních 
důvodů na ni dojde až v druhé etapě. Půjde ovšem 
jen o omezenou kapacitu, pro zaměstnance, hráče, 
účinkující a V.I.P. hosty. Veřejnost bude muset par-
kovat jinde. Naštěstí jsou v místě vynikající možnosti 
hromadné dopravy - tramvaj v Renneské a autobusy 
na Poříčí.

Jak došlo k tomu, 
že Rondo nemá 
dostačující parko-
vací plochy?
Chtěli jsme postavit 
Rondo v místě, kde 
dnes stojí budova Br-
něnských komunikací, 
hned naproti  přes 
řeku. Tam by byly ne-
omezené prostory k 
parkování. Jenže teh-
dejší architekt města 
Brna Miloš Kramoliš 

rozhodl z důvo-
dů mně nezná-
mých, že Rondo 
se postaví na 
Poříčí. Hned od 
prvního okamži-
ku bylo jasné, že 
rozvojové mož-
nosti pro nějaké 
velkorysé par-
kování v tomto 
místě nejsou. 

To ovšem nebyla jediná potíž. V roce 1972 se položil 
základní kámen, až o deset let později došlo k slav-
nostnímu otevření haly.
Původně se zde nacházelo otevřené kluziště. Mezitím 
jsme vyprojektovali halu, ale když se postavila oce-
lová konstrukce, došly peníze. Hrozilo, že konstrukce 
zkoroduje. Nějaká chytrá hlava vymyslela, že zde v 
roce 1982 uspořádá mistrovství světa v kuželkách. 
Tím Rondo dostalo první velkou finanční injekci. Na-
šly se peníze pro zastřešení haly a zřízení technického 
vybavení. Nicméně šatny fungovaly pouze pro kužel-
káře. Za pár let se uspořádalo mistrovství ve volej-
balu žen a tím Rondo dostalo druhou velkou injekci. 
Nějakou dobu koloval návrh, že by se zvedla střecha. 
Město chtělo pořádat všechny druhy halového spor-
tu, ale výškové parametry omezují výběr sportovních 
utkání. Jsem však přesvědčen, že střecha by nemu-

sela vydržet. Změnou napětí v lanové konstrukci by 
hrozilo zřícení. 

Vraťme se zpět do současnosti. Zůstane su-
permarket Billa součástí Ronda?
Původně ho měla nahradit restaurace, ale zázemí 
a především finanční přínos nakonec rozhodl o za-
chování prodejny. Přesto při rekonstrukci zbudou 
prostory pro komerční využití, zatím bez konkrétního 
určení.

Rondo zůstalo jediným zimním stadionem v Brně. 
Zimní stadion v Lužánkách, jenž několik let chátral, 
definitivě zmizel z povrchu zemského.
Nechápu, že to nechali dojít tak daleko. V roce 1986 
jsme vyprojektovali studii na obnovu stadionu, po-

dobně jako nyní u Ronda. Chtěli 
jsme rozšířit a zastřešit druhou 
ledovou plochu, aby odpovídala 
parametrům oficiálního kluziště. 
Poté jsme navrhovali přestavbu 
šaten, jelikož počet hráčů v ho-
kejových týmech se rozšiřoval a 
kapacita se zužovala. Bohužel k 
tomu nedošlo z finančních důvo-
dů.

Brno se tak rozloučilo s chátrající 
ostudou města, ale zároveň se 
sportovní legendou.
Podle mého názoru je škoda, 
že střecha nebyla památkově 
chráněná. Jednalo se totiž svým 
způsobem o prototyp, který zkon-
struoval pan profesor Ferdinand 
Lederer. Jednotlivé trubky se 
montovaly na ocelové koule, což 
odstartovalo konstrukce příhra-
dových desek. Obávám se, aby 

podobně nezchátral i padesátime-
trový plavecký bazén, jenž stojí o kousek dál. Je to 
jediná padesátka v Brně, ale celý areál rapidně stár-
ne. Některá venkovní schodiště jsou úplně rozpadlá, 
někde chybí umyvadla, podhled je rezavý atd. Je tam 
prima akorát to plavání. 

V roce 2006 vznikla studie Ponava, která slibovala 
stavbu nového zimního a fotbalového stadionu. 
Nakonec se od projektu ustoupilo, příčinou byl prý 
nedostatek parkovacích ploch.
Osobně si myslím, že problém byl řešitelný. Pamatuji 
doby, kdy na fotbal chodilo 22 000 lidí. Tenkrát sa-
mozřejmě nebyla automobilová doprava hustá jako 
dnes, ale městská hromadná doprava diváky rozvez-
la. Parkování rozhodně není takový problém, jak se 
z toho dělá.

A nezasloužilo by si Brno spíš velkou mul-
tifunkční halu? 
Když město rozhodlo pořádat MS v basketbalu, za-
mýšlela se stavba sportovní haly po vzoru O2 arény 
v Praze. Měla stát v lokalitě dnešního Univerzitního 
kampusu v Brně - Bohunicích, kde je místa na parko-
vání dostatek. Město by prodloužilo tramvajovou lin-
ku v Bohunicích přímo ke stadionu. Jenže byla velmi 
pomalá a najednou se zjistilo, že na stavbu nezbývá 
čas. Proto se narychlo začala připravovat rekonstruk-
ce Ronda. Věřím, že v budoucnu bude vůle i možnosti 
velkorysou novou halu postavit.

PROF. ING. ARCH. IVAN RULLER

„ Hala Rondo  
nabídne komfortní  

prostory i služby.“ 
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     Historický vývoj zimních  stadionů v Československu
Praha Štvanice - zimní stadion otevřen 17.1.1931 
utkáním LTC  Praha – Manitoba University  0 : 2 . 
Investorem byly Pražské vzorkové veletrhy . Stavba nebyla plně 
dokončena a  pro fi nanční potíže byla zastavena. Dokončení stadionu 
pro 10.000 diváků provedla následně fy.Ing. Keclík .
6.11.1932 proběhlo druhé otevření ZS utkáním ČSR – Francie 4 : 4 . 
 Konala se zde MS v ledním hokeji v letech 1933 , 1938 , 1947 a 1959 .
Stadion byl zastřešen v roce 1956 a slouží zatím  dodnes .

1931 ZS Praha – Štvanice  zastřešen 1956
1940 Bratislava 1958
1946 České Budějovice 1963 
1947 Brno – Lužánky 1963
                   
 Ostrava – Kotas 1955 
 Pardubice 1963
 Olomouc 1967

     Historický vývoj zimních  stadionů  ve světě 

AUTOR STANISLAV KUČERA OD ROKU 1876

HISTORIE    ZIMNÍCH   STADIONŮ

Pražská Štvanice 1931Pražská Štvanice 1931

1956 - VII.  WINTER GAMES CORTINA D‘AMPEZZO1956 - VII.  WINTER GAMES CORTINA D‘AMPEZZO

1876 -  vybudováno první umělé kluziště o ploše 76 x 22 
m v londýnské čtvrti Chelsea. Plochu tvořily měděné trubky 
eliptického průměru ponořené ve vodní lázni. Chladivo – CO2 , 
nositel chladu – glycerin .
 1881 -  první umělé kluziště na kontinentě vybudováno 
ve Frankfurtu nad Mohanem . Plochu tvořily ocelové trubky 
ponořené ve vodní lázni . 
Chladivo – NH3 , nositel chladu – solanka .
1886 – první umělé kluziště s chladícím zařízením na principu 
přímého vypařování v trubkovém systému ledové plochy 
postaveno ve Washingtonu
1909 – první otevřené umělé  kluziště s plochou 1100 m2 
otevřeno ve Vídni
1946 – první umělé kluziště s chladícím systémem přímého 
vypařování na kontinentě vybudováno ve švýcarském 
Zürich – Oerlikon .Umělé ledové plochy vybudované pro Zimní 
olympijské hry  -  Evropa
1936        Garmisch-Partenkirchen                      3.600 m2
1956        Cortina d´ Ampezzo                               4.200 m2
1964        Innsbruck                                                10.760 m2      

SZS č. 36.indd   10 14.4.2009   15:07:39



SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE 11

Na prestižním veletrhu komerčních nemovitostí 
MAPIC, jehož 14. ročník se ve Festivalovém 
paláci francouzského Cannes uskutečnil od 
19. do 21. listopadu, představila developerská 
společnost Develon na svém stánku projekt 
multifunkčního centra Štadión v Žilině. Projekt 
vytvoří v jednom z největších měst 
Slovenska městský prostor s novými 
možnostmi společenského života, 
moderní nadčasovou architekturou a 
pracovními příležitostmi.
Foto Mapa
Map data ©2009 PPWK, Tele Atlas 
- Terms of UseMapSatelliteŠtadión 
Žilina bude realizován ve třech 
samostatných etapách. Výstavba obchodního 
centra jako první etapy začne již na jaře roku 2009 
a otevření se předpokládá na podzim roku 2010. 

V následujících 
dvou etapách 
se pak obchodní 
centrum dále 
rozšíří a vznikne 
také 16patrová 
administrativní 
budova. Celý 
m u l t i f u n k č n í 
komplex by měl 

být dokončen do roku 2012. Štadión 
Žilina se nachází v centru města a těží 
také z vynikající dopravní dostupnosti. 
Je umístěn na hlavním městském okruhu 
v bezprostřední blízkosti hlavního 
vlakového i autobusového nádraží a je 
snadno přístupný pěšky z centrální pěší 
zóny. Investorem projektu je irský Quinlan 
Private společně se slovenskou společností 
Preto. Developerem jsou společně fi rmy 

Develon a Preto. Architektura projektu je 
dílem renomovaného českého architektonického 
studia Petr Franta Architekti, jehož realizace 
zahrnují mimo jiné úspěšné obchodní centrum 
Palác Flóra v Praze, pražský multifunkční komplex 
Palác Anděl či Terminál 1 letiště Praha-Ruzyně.

Jak už napovídá jeho název, má centrum blízko 
ke sportu: bude totiž spojeno se stadionem 

prvoligového fotbalového klubu  MŠK Žilina;  
Nedaleko je rovněž městský hokejový stadion, 
kde klub MsHK Žilina hraje své zápasy slovenské 
extraligy. Projekt zahrnuje i rekonstrukci a 
dostavbu stávající východní tribuny fotbalového 
klubu MŠK Žilina, čímž se zvýší i celková kapacita 
fotbalového stadionu na 15.00 diváků a bude 
tak splňovat parametry FIFA pro pořádání 
mezinárodních fotbalových utkání.

Štadión se nachází v centru města s vynikající 
dopravní dostupností. Projekt vznikne na hlavním 
městském okruhu nedaleko hlavního vlakového i 
autobusového nádraží. Pěší přístup ke Štadiónu 
bude umožněn přes prodloužený podchod 
železničního nástupiště ústícího přímo na centrální 
pěší zónu do ulice Národná. Automobilem bude 
možné do obchodně společenského centra 
dojet přímo z městského okruhu. Projekt bude 
realizován ve třech samostatných etapách. V 
první, jejíž výstavba začne na jaře 2009, vznikne 
obchodní centrum.

Ve dvou nadzemních podlažích budou prostory 
pro obchody (móda, sport, elektronika, drogerie, 
hračky, knihy…), služby a stravování. Součástí 
bude také hypermarket, isponující největší plochou 

zhruba 3.000 m2. Další jedno 
podzemní a jedno nadzemní podlaží 
poskytnou 1.000 parkovacích míst s 
pohodlným přístupem i pro větší 
rodinná auta. Druhá etapa se přímo 
napojí na první etapu a přinese 
dalších 22.000 m2 nájemní plochy a 
450 parkovacích míst. Projekt bude 

završen třetí etapou, v jejímž rámci 
bude postavena šestnáctipatrová kancelářská 
budova.

RUBRIKA ARCHITEKTURA Bc.  FE JFAR VÍTĚZSLAV

MULTIFUNKČNÍ
 centrum STADIÓN ŽILINA

„Multifunkční centrum Štadión v jednom z největších měst Slovenska Žilině je kombinací ob-chodního centra, budovaného ve dvou etapách, a kancelářské budovy.“ 
 
 

 

Firma ROLMONT s.r.o. 
nabízí nové stroje na úpravu ledové plochy 

 
 
    

              552 ELECTRIC    (USA) 
              520 BA/LPG          (KANADA) 

      POWER EDGER 10,5 HP (ořezávačka) 
k dodání IHNED! 

 
  272 769 065, 603 719 116, 601 236 960, 602 236 960, 220 800 842 

FAX: 272 768 912, 220 800 842,  e-mail: cvetler@centrum.cz,  rolmont@rolmont.cz, 
kuchar@rolmont.cz 

 

 
PRODEJ  : 

TRENINKOVÉ HOKEJOVÉ DRESY 
 

Velikost XL   -   165.- Kč 
Velikost L   -   155.- Kč 
Velikost M ,S  -   145.- Kč 

Při větším odběru cena dohodou možná . 
Barvy :  modrá, zelená, červená, černá, žlutá 

 
KONTAKT: 

Agentura KUSTA, Jasná 543, 460 15, LIBEREC 15, telefon 731 547 885 
 
 

Nabídka     služeb     pro     zimní    stadiony: 
                                                         -  zpracování provozních řádů, 
                                       -  plánů revizí, oprav, dozoru a. p. 
                                      -  provedení revizí strojoven 
                                       -  provedení revizí tlakových nádob 
   -  provedení revizí elektro 
                                      -  konzultace a. p. 

 
Požadavky adresujte:    Josef  M a n a  telefon: 517 371 610, 604 208 576 

V sídlišti 29 
693 01  Rousínov 

 
INFORMACE a KONTAKT na zadávání inzerátů : 

Cena za stránku čb. 1.00Kč , za barevnou dvojstránku 5.000 Kč 
                   Sekretariát SZS – telefon, fax, záznamník:  220 800 842, 603 719 116 

e-mail:   cvetler@centrum.cz   info@szs.cz, 
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Silesia WM s.r.o.
VŠE PRO SPORT

ROLBY   -   RATRAKY  -   MOBILNÍ KLUZIŠTĚ   -   ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY SPORTOVIŠŤ

_________________________________________________________________________________________________________________
Silesia WM s.r.o.                    Telefon   +420 596 247 644         Fax      +420 596 247 645            IČO:       26817837
Ke Kamenině 89/12                Mobil     +420 603 776 328         Mobil   +420 604 121 292           DIČ:   CZ26817837
711 00 Ostrava – Hrušov        E-mail: info@silesiawm.cz http://www.silesiawm.cz              Bankovní spojení ČSOB 184274419 / 0300

Silesia WM s.r.o
Společnost vznikla v roce 2003 se specializací na vybavení zimních stadionů jako např. sedáky, brusky
k broušení bruslí, krytí ledových ploch, časomíry, světelné obrazovky, mantinely a další, ale
především prodej roleb na úpravu ledových ploch značky WM.

· WM JUNIOR – pro profesionální hokejová sportoviště.
· WM EVOLUTION - pro profesionální hokejová sportoviště

       a rychlobruslařské ovály.

Oba dva typy jsou na velmi vysoké technické úrovni a dodávány také v elektrické verzi.
Řadí se tak mezi stroje, které tím řeší problém s exhalacemi  na zimních stadionech.

Za necelých 6 let existence společnosti jsme prodali v České republice a na Slovensku 33 nových
strojů.

Další činností společnosti je provádění záručního a pozáručního servisu. Vzhledem k vysoké
kvalitativní úrovni a velmi dobře vybavené pojízdné dílně, zajišťujeme servis nejen u nás, ale také
v Polsku na dalších 20 strojích.

Zakoupení nového stroje WM je bezesporu dobrou volbou jak z hlediska pořizovacích
nákladů, tak i nákladů na provoz, servis i dostupnost náhradních komponentů.
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Silesia WM s.r.o.
VŠE PRO SPORT

ROLBY   -   RATRAKY  -   MOBILNÍ KLUZIŠTĚ   -   ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY SPORTOVIŠŤ

_________________________________________________________________________________________________________________
Silesia WM s.r.o.                    Telefon   +420 596 247 644         Fax      +420 596 247 645            IČO:       26817837
Ke Kamenině 89/12                Mobil     +420 603 776 328         Mobil   +420 604 121 292           DIČ:   CZ26817837
711 00 Ostrava – Hrušov        E-mail: info@silesiawm.cz http://www.silesiawm.cz              Bankovní spojení ČSOB 184274419 / 0300

AKTUÁLNÍ NABÍDKA STROJŮ NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY

1 Zamboni HDB Benzín bílá-červená
2 Zamboni 500 Benzín zlatá-višeň 1982
3 Zamboni 500 Benzín / plyn zelená 1989
4 Dupon Okay Matic Benzín oranžová
5 Eisbaer Electric bílá 1996
6 Zamboni IRD Muflon Benzín zelená-stříbrná
7 WM 2300 Benzín modrá 1994
8 Zamboni 555 Electric bílá 1989
9 WM 2300 Electric modrá 1994
10 Zamboni 555 Electric stříbrná 1989
11 WM 2300 Benzín bílá-černá 1995
12 Zamboni HDB (nutná GO) Benzín bílá-modrá
13 Destarol  L1 LPG bílá-modrá
14 OKAY matic benzín bílá-modrá

VŠECHY STROJE IHNED K ODBĚRU !!!
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Přes dvě desetiletí hrál klub Indianapolis Colts 
na stadiónu RCA Dome. Nicméně chátrající 
budova si vyžadovala náhradu. V roce 2005 
začala stavba jedno z nejluxusnějších stadiónů v 
lize amerického fotbalu. Loni v září byl unikátní 
projekt dokončen a město Indianapolis se stalo 
novou metou pro konkurenční kluby.
 První zmínka o výměně starého za 
nový spadá na konec roku 2004. Pár měsíců poté 
došlo k ofi ciální dohodě, podpisům smlouvy a 
získání fi nanční prostředků. Na Lucas Oil Stadi-
um byla vymezena částka 500 milionů dolarů, 
ale konečné číslo se vyšplhalo až na 720 milionů. 
Rovných 100 milionů dal klub, zbytek uhradilo 
město. 
 V polovině září 2005 přijely stavební 
stroje a práce na druhé sportovní chloubě města 
mohly začít (ta první chlouba je sto let stará 
závodní dráha Indianapolis Speedway). Fanoušci 
projekt vítali s otevřenou náručí, ale museli 
spolknout hořkou pilulku. Aby mělo Indianapolis 
získalo dostatek fi nancí na nákladnou stavbu, 
zdražilo všechny základní produkty a služby o 
jedno procento. Vytěžené peníze putovaly do 
kasy vyhrazené pro Lucas Oil Stadium. Nárůst 
cen nebyl nijak vysoký, ale dotkl se prakticky 

všeho, od jídla přes ubytování v hotelu 
až k půjčovně automobilů.
 Na jaře 2008 už stadión stál 
a probíhalo fi nální dolaďování, koncem 
srpna musel být připraven na první 
nápor fanoušků. Už zvenku vypadá 
ohromně, ovšem teprve uvnitř dýchá na 
všechny přítomné monstróznost. Spo-
lečnost Lucas Oil zaplatila 120 miliónů 
dolarů, aby stavba nesla dvacet let její 
jméno. 
 Indianapolis Colts je teprve 
druhým týmem v lize, který se pyšní stadi-
ónem s otevírací střechou. Proto město hledalo 
jinou alternativu, díky které by získalo světový 
primát. Hlavní architekt proto navrhl obrovská 
pohyblivá okna na severní straně budovy. Ty se 
dají v případě letních horkých dnů otevřít. „Měl 
jsem šanci se chvíli před zápasem projít okolo. 
Střecha byla otevřená, stejně i okna na severní 
straně. Je to neobyčejný jev, který přiláká celou 
komunitu fanoušků,“ uvedl komisař ligy Roger 
Goodell. 
 Největší pohyblivé okno na světě je 
široké 74 metrů a vysoké 27 metrů. Složeno je ze 
šesti skleněných panelů (27 x 12 m). Každý z pa-

nelů se pohybuje na speciálních kolejích. Proces 
otevření či zavření trvá pouhých šest minut. 

„Střecha byla při úvodním zápase otevřená, 
ale při dalším utkání jsme ji zavřeli. Předpověď 
počasí slibovala bouřky a vnitřek stadiónu není 
vodovzdorný. Zavřít střechu trvá 12 minut,“ 
vysvětloval viceprezident klubu Pete Ward. 

Samozřejmostí jsou velkoplošné obrazovky. Dvě 
obrazovky, široké 30 metrů a vysoké 16 metrů, 
nabízejí maximální přehled o dění na hřišti pro 
všechny fanoušky. Divákům slouží 63 000 seda-
ček. Celková kapacita stadionu je 70 000 lidí, pro 

než je připraveno 1 400 toalet. 

Vedení města je s provozem stadiónu spo-
kojeno. Luxusní prostředí zajistilo hostování 
fi nále ligy pro rok 2012, tzv. SuperBowl. 
Nevyužívaný RCA Dome, který byl nejmenší 
z celé ligy, bude zbourán.

Podrobné grafi cké zpracování v angličtině 
najdete zde.

Základní údaje o stavbě:
Stavba: Lucas Oil Stadium
Investor: město Indianapolis
Projektant: HKS, Inc..
Zahájení stavby: červenec 2005
Dokončení stavby: 2008
Náklady: 720 mil. USD

214 feet

84
 fe

et

FOOTBALL
The Indianapolis Colts will play their home 
games here, starting with the 2008 season. 
Seating capacity is 63,000 but can be 
expanded to 70,000 if the city is chosen to 
host a Super Bowl.

BASKETBALL
At least once every five years, Indianapolis 
will host the NCAA men’s and women’s 
Final Four, the first and second rounds of 
the tournament or the NCAA Convention. 
The men’s Final Four will be played here in 
2010, and the women’s in 2011.

CONVENTIONS
The stadium provides 134,800 square feet of 
floor space available for convention exhibits, 
plus 50,330 square feet under the north 
lobby. That’s about twice as much 
convention space as the RCA Dome.

With an expansion of the Indiana 
Convention Center, which is to be completed  
in 2010, the city hopes to add as many as 28 
major conventions and trade shows to the 
docket.

32 rail clamps secure the panel when it is not moving.

RAIL

MOVING ROOF PANEL

TRANSVERSE TRUSSTRANSVERSE TRUSS

CARRIER (mounted under the roof panel)
To close the roof, two wheels and an engine wind cable wire 
around an internal drum to climb the rail. For opening, the 
drum releases cable, slowly using the weight of the roof to 
lower itself down the rail.

The two steel roof panels will move with help from cables 
along steel rails mounted to the five transverse trusses. 
Because the roof is at a 13.2-degree angle, it will require 960 
horsepower to raise the panels. 

OPENING, CLOSING THE ROOF

SYNTHETIC TURF

◆ The roof panels can safely open or close in wind gusts up   
    to 50 miles per hour.
◆ Takes between 7 and 11 minutes to open or close.
◆ Will be the third in the NFL; Houston’s Reliant  
    Stadium was the first, and the new Arizona Cardinals  
    stadium will be the second.
◆ Will be the only retractable roof that splits apart and 
    moves toward the sidelines, and not the end zones.

Designed to be the most leak-proof in the country, the roof 
panels will overlap. A giant cap will cover the area where the 
roof splits to keep water out.

MOVING PANEL

MOVING PANEL

TRANSVERSE TRUSSES
Five transverse steel trusses span the top, supporting the 
moving panels.

SUPERFRAMES
The roof is supported by two steel trusses that run the length 
of the stadium. They are 760 feet long, or nearly as long as the 
Chase Tower in Downtown Indianapolis is tall.

◆ 3,000 surface 
parking spaces, 
including a 
200-space 
secure parking 
lot for coaches 
and players. 

◆ Tailgating 
area for fans. 
◆ Suite holders get 
VIP parking spaces.
◆ 30-minute parking zone 
outside the team store, 
likely along Capitol Avenue.

POGUES RUN  
The 11-mile urban stream, which flows through an encased concrete 
tube through Downtown, runs under the southeast corner (shown above). 
The stream empties into the White River.

Synthetic
grass
blades

The playing surface 
for football will be 
94,000 square feet 
of Fieldturf, an 
artificial playing 
surface the 
Indianapolis Colts 
play on now in the 
RCA Dome. 
Twenty-two of the 
NFL’s 32 teams use 
Fieldturf at their 
stadiums or their 
practice facilities. 

Rock
subsurface:
Pipes under-
ground carry 
away water.

Sand and 
rubber
granule infill:
Provides
cushion and 
quick water 
drainage.

MOVING WINDOW
The operable window consists of six moving 
panels that split apart to offer a view of the 
Downtown skyline. The panels move 
along a rail system that has 
a small motor attached 
to the first panel.

  This system is similar to 
the one shown below, used to open and close 
the roof at Reliant Stadium in Houston.

BUMPERS

RAIL WHEEL AND GEAR

MOTOR: A low-horsepower electric motor is used 
to move the transporter along the rail.

IF YOU BUILD IT…
THE VIEW FROM YOUR SEATVIEW OF THE SKY

VIEW OF THE LEVELS

VIEW FROM THE FIELD PARKING
VS. THE DOME

STADIUM USES

THE PRICE TAG

VIEW OF THE CITY

THE RETRACTABLE ROOF SUITES
MINI: 26 mini suites on two levels. 
They will seat eight.
Price: $40,000.

LUXURY: 98 luxury suites on two 
levels. They will seat 21. 
Price:  $74,500 and up.  

FIELD: Eight field suites, 10 feet 
from the end zone, will seat 21.
Price: $90,000.

SUPER: 10 super suites located 
midfield. The largest suites will 
seat 21 to 36 with eight to 12 bar 
stools.
Price: Up to $235,000.

QUARTERBACK: If you can't afford 
your own suite, buy a ticket to this 
160-seat party room. Food and drink 
are included.  
Price: $3,750 to $4,000 per 
season ticket. 

About 7,100 seats are 
available on the lower and 
midlevel seating decks. 
There will be access to a 
private club lounge with 
bars, video walls and 
sound piped into the 
restrooms. Seats will be 
padded, be one inch wider 
and have two more inches 
of legroom than the 
regular seats. 

CLUB SEATS
There will be 53,600 regular 
seats on three levels. The 
seats will be blue plastic and 
have armrests and cup 
holders mounted between 
each seat. They are about 
one inch wider than the RCA 
Dome seats and have two 
more inches of legroom.

Note: The seat shown to the right is 
an example of what could be chosen.

20 inches

33 inches 
of legroom

Check out the Colts’ new 
home, Lucas Oil Stadium, from turf 
to sunroof, from your seat to the 
suites. Opening August 2008.

Lucas Oil 
Stadium RCA Dome

Opening date August 2008 1984  

Seats 63,000 57,000  

Suites  142 104 

Square feet 1.8 million 1 million

Cost to build $675 million $77.5 million  

Unique   First moving One of the few  
feature window in  inflatable-
 the NFL roof stadiums  
  at the time

Convention 185,130 95,000 
space square feet square feet

A look at how the RCA Dome compares with 
Lucas Oil Stadium:

Sources: HKS Inc., Hunt Construction Group, Indianapolis 
Colts, Indiana Stadium and Convention Building Authority

Graphic and renderings by CHRIS JOHNSON, JENNIFER IMES 
and GREG NICHOLS, Text by MICHELE MCNEIL / The Star

The new stadium will cost $500 million to 
build, which doesn’t include $175 million 
in “soft costs,” such as legal fees and land 
purchases. A breakdown of  the costs:

Excavation

Foundation and 
underground utilities

Concrete 

Mechanical, electrical 
and plumbing

Exterior walls and glass

Roof and structural steel

Miscellaneous finishing 
touches

Parking, sidewalks, 
landscaping and connecter 
from Convention Center

CONSTRUCTION COSTS

$15.3 million

$17.7 million

$56.4 million

$218.2 million

$37.5 million

$79.1 million

$56.8 million

$18.7 million

HEAVY METAL
The highest-strength steel used 
in the superframes that support 
the retractable roof will come 
from Luxembourg.

INDIANA 
LIMESTONE
Limestone from Bedford 
will be used for the 
accents on the exterior of 
the stadium.

BRICKS TO MATCH
The brown bricks were selected to 
complement other brick buildings 
Downtown, like the Century 
Building at 36 S. Pennsylvania St.

EAST ENTRANCE

CLUB LOUNGE

CLUB LEVEL BALCONY

UPPER SUITE 
LEVEL

RETRACTABLE ROOF

LOWER SUITE 
LEVEL

FIELD SUITES

QUARTERBACK SUITE

PRESS LEVEL

TEAM
STORE

RCA DOME

LUCAS OIL STADIUM

NORTH SPONSOR LOBBY

NORTH ENTRANCE

END-ZONE 
PARTY DECK

View from some of the highest seats on the Terrace 
Level under the south window looking north. View from Club Level 2nd row looking southwest. View from a Lower Suite Level looking southeast.

STREET LEVEL  
Concourse for fans in the club- and 
lower-level seats. Features a team store 
and the Lucas Oil entrance lobby.

LOWER SUITE LEVEL 
Main circulation area for the private luxury suites. 

CLUB LEVEL 
Concourse for club seat ticketholders, who will be 
able to access a private luxury lounge on this level. 

UPPER SUITE LEVEL 
Main circulation area for the second level of 
private luxury suites. 

EVENT LEVEL
Features the playing 
field, locker rooms and 
storage space. 

TERRACE LEVEL 
Main concourse for fans in the upper seats. Features 
an end-zone party deck under the moving window.  

LED RIBBON BOARDS
These high-definition video boards will 
wrap around this section of the stadium and 
display graphic images, scores and video.

SCOREBOARDS
Two jumbo high-definition television 
screens, located in opposite corners 
of the stadium, will show replays 
and keep score for fans. 

Southeast corner section

N

Capitol Ave.

South St.
South St.

McCarty St.

Missouri St.

Missouri St.

N

REGULAR SEATS

USA LUCAS OIL STADIUM

nejMoDernějŠÍ sPorTovnÍ sTaDIon 

 Slavnostní otevření při úvodním zápase ligy Slavnostní otevření při úvodním zápase ligy
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Dosloužila Vám rolba 
a nemáte na novou?

Máme pro Vás řešení:
Kupte si stroj od světového výrobce č. 1 –                                                                   model 520. 

Po generální opravě za 1 850 000 Kč + DPH (s dvouletou zárukou)
(reference: Český Těšín, Bílina, Hluboká n/V., Praha – Letňany, Mor.Třebová, Vsetín, Č.Krumlov, Kadaň, Klášterec n/O.)

Po  střední  opravě  za  1 350 000 Kč + DPH (s jednoletou zárukou)
(Reference: Benešov, Brno-hala mládeže, Frýdek-Místek, Liberec, Rimavská Sobota )

DoDÁMe jeŠTě Do ZahÁjenÍ seZÓnY 2009 – 2010.

WWW.roLMonT.CZ, e-MaIL: CveTLer@roLMonT.CZ, kUChar@roLMonT.CZ

voLe jTe IhneD!
220 800 842 
272 769 065

voLe jTe IhneD!voLe jTe IhneD!
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Pernerova 80, 565 01 Choceň

CHLAZENÍ CHOCEŇ, spol. s r.o.

Společnost CHLAZENÍ CHOCEŇ se zabývá z velké části své kapacity 
výstavbou a rekonstrukcí zimních stadionů. Pro letošní Valnou 
hromadu SZS jsme připravili prezentaci nové multifunkční
haly v Karlových Varech. 

Chlazení na stadionu je nepřímé, primárním médiem je čpavek, 
sekundárním médiem je Coolstar. Strojovna chlazení je zároveň 
zdrojem chladu i pro klimatizaci.
Chladícími agregáty jsou tři šroubové kompresory Grasso. Jeden 
je přednostně určen pro klimatizaci, ale je možný záskok každého 
kompresoru jak pro klimatizaci, tak pro chlazení ledových ploch. 
Výkon zařízení je zvýšen pomocí ekonomizéru. Dva z kompresorů 
jsou osazeny frekvenčními měniči, které umožňují regulovat jejich 
výkon na požadovanou hodnotu. 
Ledové plochy jsou chlazeny přes deskové výměníky GEA Ecofl ex. 
Čerpadla Coolstaru jsou osazena frekvenčními měniči, pomocí 
kterých lze  řídit průtok média a tím i požadovanou teplotu.
Kondenzátory jsou odpařovací od fi rmy Baltimore. Jde o dva  

kusy stejné velikosti s ventilátory regulovanými  opět přes frekvenční měniče, pro dodržení 
nejvýhodnějšího kondenzačního tlaku.
V systému chlazení je zabudováno i zařízení pro získávání odpadního tepla. Deskový kondenzátor 
ohřívá vodu z akumulační nádrže na teplotu až  25 °C. Z nádrže je pomocí dvou kusů tepelných 
čerpadel  voda z kotelny ohřívána na cca 55 °C a slouží jako doplňkový zdroj tepla pro vytápění 
objektu. Kromě toho je získáváno nemalé množství tepla i z chladičů oleje kompresorů. Toto teplo je 
rovněž využíváno pro kotelnu. 
V případě  nedostatečného odběru tepla je možno teplou vodu z chlazení oleje dochlazovat na 
samostatném malém čpavkovém deskovém výměníku, aby nebyl omezen provoz zařízení.
Hlavní ledová plocha má zabetonovaný středový kanál, všechny trubky v ploše jsou ocelové. Vedlejší 
plocha je z polyetylénových trubek, kanál  je řešen klasicky na krátké straně a je včetně spojek  z 
nerezových trubek. Veškeré rozvody  Coolstaru mimo ploch jsou v nerezu.
U vlastních ploch je značně naddimenzováno armování pro zvýšenou pevnost při případných 
kulturních a společenských akcích. Při betonáži bylo dbáno  o co nejmenší krytí trubek betonem pro 
optimalizaci prochlazení.   

Zveme všechny účastníky VH SZS na prohlídku haly, protože jde o jeden z nejmodernějších stadionů 
v České republice a technické řešení je na špičkové úrovni. 
                               Tomáš Slovák
       Dr. Jiří Holub

CHLAZENI CHOCEŇ spol. s r. o.
Pernerova 80
565 01 CHOCEŇ
telefon: +420 465 461 880-9
fax: +420 465 471 914
 info@chlazenichocen.cz

Společnost CHLAZENÍ CHOCEŇ se zabývá z velké části své kapacity Společnost CHLAZENÍ CHOCEŇ se zabývá z velké části své kapacity 
výstavbou a rekonstrukcí zimních stadionů. Pro letošní Valnou výstavbou a rekonstrukcí zimních stadionů. Pro letošní Valnou 
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VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI ROLMONT s.r.o.  a  M.C.V. 
SI VÁM DOVOLUJÍ NABÍDNOUT KVALITNÍ PAPÍROVÉ  

LAJNY NA LEDNÍ HOKEJ Z DOVOZU. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dodávaná sada čar na lední hokej obsahuje: 
                                                                                   32    ks červené kruhy pro vhazování    (60 cm) 
                                                         4    ks  modré kruhy pro vhazování         (30 cm) 
                                                                            1    role 243,2 m červená čára             (30 cm) 
                                                                            1    role 243,2 m modrá čára               (30 cm) 
                                                                            1    role 243,2 m modrá čára               (5 cm) 
                                                                            3    role a 243,6 m   červená čára              (5 cm) 
           Celkem na 4 nalajnování !  
 Cena:  9 800.- Kč +100 Kč poštovné a balné.     

                                                                                 Dotazy a informace poskytne sekretář SZS  
                                                                                          Ing. Miloslav Cvetler  

                                                                                         220 800 842 i fax., 603 719 116 
                                                                                           nebo B. Kuchař 

                                                                                  272 769 065, 272 768 912 fax, 601 236 960  
                                                                      E-mail  :  cvetler @centrum.cz 

 

K dodání ihned. 
 Objednejte včas na novou sezónu!  Skladem pouze 2 sady. 
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 Cena:  9 800.- Kč +100 Kč poštovné a balné.     

                                                                                 Dotazy a informace poskytne sekretář SZS  
                                                                                          Ing. Miloslav Cvetler  

                                                                                         220 800 842 i fax., 603 719 116 
                                                                                           nebo B. Kuchař 

                                                                                  272 769 065, 272 768 912 fax, 601 236 960  
                                                                      E-mail  :  cvetler @centrum.cz 

 

K dodání ihned. 
 Objednejte včas na novou sezónu!  Skladem pouze 2 sady. 
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                                                                                 Dotazy a informace poskytne sekretář SZS  
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                                                                                         220 800 842 i fax., 603 719 116 
                                                                                           nebo B. Kuchař 

                                                                                  272 769 065, 272 768 912 fax, 601 236 960  
                                                                      E-mail  :  cvetler @centrum.cz 
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 Objednejte včas na novou sezónu!  Skladem pouze 2 sady. 

Dodávaná sada čar na lední hokej obsahuje:
 32    ks červené kruhy pro vhazování    (60 cm)
   4    ks  modré kruhy pro vhazování             (30 cm)
   1    role 243,2 m červená čára                          (30 cm)
   1    role 243,2 m modrá čára                             (30 cm)
   1    role 243,2 m modrá čára                               (5 cm)
   3    role a 243,6 m   červená čára                       (5 cm) 
Celkem na 4 nalajnování !  
Cena:  9 800.- Kč +100 Kč poštovné a balné.

Dotazy a informace poskytne sekretář SZS 
Ing. Miloslav Cvetler 
220 800 842 i fax., 603 719 116
nebo B. Kuchař    
272 769 065, 272 768 912 fax, 601 236 960 
E-mail  :  cvetler @centrum.cz

K dodání ihned.
 Objednejte včas na novou sezónu!  Skladem pouze 2 sady.

Výhodné ceny  - omezený počet barev 
Velmi trvanlivý materiál - dirkovaný PE , vyztužené lokte a 
podpaží.
Pro hokejové kluby a Tělovýchovné jednoty sleva 10 %  !
Při odběru nad 50 ks sleva 15 % nebo dohodou .
Barvy  : modrá, zelená, červená, černá a žlutá
Objednávky na :
Agentura Kusta  -Prosport
Jasná 543, 460 15 Liberec 15

Doprodej tréninkových hokejových dresů

velikost XL     -   160 Kč
Velikost   L     -   155 Kč
Velikost   M    -   145Kč
Velikost   S     -    135 Kč

Tel : 731 547 885 , e-mail : kusta@ seznam.cz
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www.oaza-net.cz

Partner 
úspěšných!

Vybrané reference ze sportovních oblastí:

MS 2009 - Sportovní areál Vesec
optické a datové systémy včetně pokládky a 
ukončení, časomíry, kamerový systém, rozvody  
pro zasněžování, veřejné osvětlení, kabelové  
propoje VN, trafostanice, geodetické zaměření, 
zpracování projektové dokumentace, rozvody  
k odběrným místům NN

MS2009 - sportovní areál Ještěd
osvětlení skokanských můstků, významná část  
rozvodů NN v areálu, rozvody silno/slabo budovy 
rozhodčích a dopadu

Tipsport aréna Liberec
2x ústředna Siemens zapříčkovaná po optice,  
identifikační systém, EPS, EZS, CTV, STA, evakuační  
rozhlas a hudební ozvučení včetně režie,  
slaboproudé kabelové rozvody včetně trasování  
a přípojek silnoproudu pro tyto technologie - servery  
a diskové pole Dell, počítačová síť HP Procurve,  
ezdrátová síť Cisco Aironet

Ypsilon Golf Liberec
kompletní rozvody silnoproud, datová síť LAN cca 
50 přípojných míst, server a síť HP, bezdrátová síť 
3com, kamerový systém

oaza-net spol. s r.o. 

Dr. M. Horákové 81/117
460 06 Liberec 6

tel.: +420 485 252 222
fax: +420 485 252 217

horakova@oaza-net.cz

ilac

-

MRA

K 2346

Použité fotografie byly použity za souhlasu 
provozovatele Tipsport aréna Liberec. www.tipsportarena.cz

Vjezdové systémy PoprsníkOzvučení ČasomíraKostka

Společnost oaza - net spol. s r.o. je ryze českou  
společností zabývající se komplexním řešením  
v oblasti informačních, silnoproudých a telematických  
technologií. Byla založena v roce 1992 a sídlo  
společnosti je v Liberci v ulici Dr. M. Horákové.

Navrhujeme a dodáváme: 

n elektrické požární a zabezpečovací zařízení
n datové metalické i optické kabely
n rozvody STA, kamerové systémy CCTV
 identifikační a přístupové systémy
n evakuační rozhlas, hudební ozvučení
 včetně režie 
n servery, disková pole, internetová propojení 
 apod. silová připojení technologií
n rozvody NN, elektromontážní práce
n záložní zdroje
n veřejné a speciální osvětlení
n řízení měření a regulace
n a další technologie

Výše uvedené znalosti z oblasti slaboproudu  
a silnoproudu lze využít i pro zakázky menšího roz-
sahu jakými jsou např. tenisové haly, golfová hřiště,  
osvětlení fotbalových hřišť, osvětlení skokanských 
můstků a jiné.

Nabízíme svoje znalosti při přípravě návrhů  
(studie proveditelnosti, koordinace technologií 
silnoproud vs. slaboproud vs. měření a regulace 
díky vlastní technické přípravě a dobré spolupráci  
s renomovanou projekční kanceláří Elcenter  
z Liberce), při cenové kalkulaci (optimalizace cen 
i technologických celků, náhrady při zachování  
stejných funkčních vlastností) a bezesporu  
při samotné realizaci těchto akcí (dlouholeté  
odborné i praktické znalosti, kvalitní výběr  
dodavatelů, vysoká kvalita dodávek)

Naše společnost v souladu s normami ISO 
9001:2000, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 
dokumentuje, uplatňuje a dodržuje integrovaný  
systém jakosti, bezpečnosti práce a ochrany  
životního prostředí. Dále je vlastníkem certifikátu 
Národně bezpečnostního úřadu.

Silnoproudé 
montáže

Projekční 
a inženýrská 

činnost

Výpočetní 
technika

Informační 
technologie 

a SW

Venkovní
stavby

Metrologie

Slaboproudé 
technologie

Datové 
komunikace

Měření a regulace Datové propojení, internet

Venkovní osvětlení 

inzerce_bulletin.indd   1 6.4.2009   12:13:39
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Na Chodově by mělo 
do dvou let vyrůst 
obří sportoviště dva 
v jednom.
 Návštěvníci by tam měli pod jednou střechou 
najít akvapark a zimní stadion. 

Areál má vyrůst v ulici Mírového hnutí a ačkoliv 
by se mělo začít kopat do konce léta, radní zatím 
nemají zajištěnu ani korunu dotací. Zároveň 
hledají soukromého partnera, který by jim s částí 
investice pomohl.

„Chceme požádat o sto milionů z 
Evropské unie na projekt rekuperace 
tepla. Tedy vzájemné vyměňování tepla mezi 
kluzištěm, které se musí chladit, a bazénem, kte-
rý je třeba naopak vyhřívat,“ tvrdí radní Jižního 
města a zároveň pražského 
magistrátu Jiří Janeček.

Chybí dotace i partneři
Kromě toho chce radnice 
získat peníze ještě z dotací od 
města a státu. Žádnou z nich 
přitom nemá ani předběžně 
přislíbenou. 

Starosta Jižního města 
Dalibor Mlejnský tvrdí, že 
pokud by nedostali ani 
korunu, jsou schopni vodní svět z velké 
části fi nancovat sami. 

„Šetříme si. Už nyní máme 
zhruba sto milionů a před-
pokládáme, že z vlastní 
hospodářské činnosti 
získáme další desítky,“ řekl 
Aktuálně.cz. 

Počítá také s tím, že v 
nejhorším případě by si 
městská část vzala na 
stavbu úvěr. „Uvažujeme 
zhruba o 50 až 60 milionech.“ 

Jím uváděné částky přitom mají jít pouze na 
stavbu akvacentra, není v nich započítána 

výstavba zimního 
stadionu. Na tu chtějí 
radní sehnat soukromého 
investora, který by stavbu 
sám fi nancoval a poté 
zimní stadion provozoval. 
Investice by měla dosáh-
nout zhruba 300 milionů 
korun.

Radnice: Udržíme 
nízké ceny
„Bruslení je návratová 

činnost. Určitě někoho seženeme,“ je přesvědčen 
radní Janeček. „Výběrové řízení vyhlásíme v 
nejbližší době.“ 

Pokud bude stavba zahájena skutečně na 
podzim, prvním návštěvníkům by se měl areál 
otevřít za dva roky. 

V plavecké části by měl být 25metrový 
bazén, vodní atrakce, tobogány, sauny 
a masáže. Druhou část pak budou 
tvořit dvě kluziště. V celém areálu mají 
být také obchody s občerstvením a 
dalším sortimentem. Radní slibují, že ceny 
vstupného do akvaparku budou držet na úrovni 
jiných městských zařízení, nikoliv komerčních. 

„Bude to obdobné jako v bazénu na Barrando-
vě,“ slibuje Janeček. Tam zaplatí dospělý člověk 
za hodinu 84 korun, za tři hodiny 205 korun. 
Zvláštní slevy mají mít děti, studenti, handica-
povaní, senioři i celé rodiny. 

Radnice také slibuje výhod-
né výuky plavání pro školy 

či výhodné plavání pro 
seniory. 

stadionu. Na tu chtějí 
radní sehnat soukromého 
investora, který by stavbu 
sám fi nancoval a poté 
zimní stadion provozoval. 
Investice by měla dosáh-
nout zhruba 300 milionů 
korun.

Radnice: Udržíme 
nízké ceny
„Bruslení je návratová 

FUTURISTICKÁ VIZEPROJEKT SKORO ZA 600 MIL.

RADNÍ CHTĚJÍ AKVAPARK, 
KDE SE POTKAJÍ  PLAVCI S BRUSLAŘI

činnost. Určitě někoho seženeme,“ je přesvědčen 
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OBSAH 2. ČÁST

PŘEDMLUVA
SZS Vám předkládá  materiál , který je překladem originálu příručky IIHF  ICE RINK MANUAL , který jsme  upravili a doplnili 
tak, aby byl pro všechny zájemce o výstavbu  zimních stadionů dobrým pomocníkem.Doufáme, že Vám tato příručka pomů-
že  orientovat se při výstavbě a provozování zimních stadionů.Věříme, že po přečtení tohoto materiálu se ozvou projektan-
ti, dodavatelé jednotlivých technologií a provozovatelé i ostatní zájemci o výstavbu a provozování s případným doplněním 
jednotlivých kapitol.Případné Vaše připomínky ihned uveřejníme a předem za ně děkujeme.

Úvod
Výstavba ledových ploch a zimních stadionů – manuál.
Tento a ostatní články , které budou uveřejňovány v našem časopise se 
budou týkat problematiky spojené s výstavbou umělých ledových ploch 
a hal a  dalšími otázkami, které s touto tématikou souvisejí.Budou zde 
shrnuty poznatky z literatury a příruček z celého hokejového světa se 
zaměřením na ČR, včetně legislativy a platných předpisů . Doporučení 
uveřejněná v tomto materiálu  mají pomoci budoucím investorům a 
provozovatelům zimních stadionů a hal z hlediska provozování, rekon-
strukcí, provozních předpisů a  ostatních doporučení. 
Cílovou skupinou tohoto materiálu jsou hokejové kluby, které mají am-
bice vybudovat městské kluziště a rovněž lidé v rozhodovacích pozicích  
v  rámci lokálních komunit a  podnikatelé v oblasti stavebnictví i ostatní 
zájemci o provozování zimních stadionů
Toto je první manuál  svého druhu zpracovaný pro ČR , týkající  se  stavby 
a provozu hokejových hal.

 Trochu historie
 Na začátku všeho bruslení byly přírodní ledové plochy ,které 
vznikaly  na rybnících a řekách.Tyto plochy byly k dispozici v závislosti na délce zimy.Proto hokej byl nejvíce rozvinut v Severní Americe Skandinávii a v 
SSSR ale také v  ostatních severských státech. Tam byly budovány  nejdříve  přírodní  umělá kluziště  pro lední hokej a to byl ten důvod proč tyto státy  a 
ostatní severské země měly náskok v před ostatními Samozřejmě i u nás na přírodních ledových plochách se bruslilo a později se začal hrát i lední hokej.
První zmínky o budování led.ploch i uměle chlazených ve světe je z roku 1876 v londýnské čtvrti Chelsea ledová plocha o rozměrech 76x 22m, chladivo 
CO2 nepřímé chlazení – glycerin a u nás to byl Zimní stadion v Praze na Štvanici otevřen v roce 1931.
 V raných letech se hrál hokej  na  otevřených kluzištích.  Nic nemohlo by být krásnějšího  než hrát v  přírodě  ( jen  když teplota klesla pod  bod 
mrazu ). To vše se ale mohlo za pár hodin změnit. Metelice, prudký déšť nebo teplota nad nulou si vynutily přerušení hry případně, zrušení celého tur-
naje a také  mohlo dojít k  znehodnocení celé plochy.To byl podnět pro budování  uměle chlazených ploch a tedy otevřených zimních stadionů ,  později i 
zastřených hokejových hal.
 Pokrok v chladící technologii koncem  devatenáctého století umožnil lidem bruslit na umělé ledové ploše dokonce uprostřed velkých měst.
Dnes díky pokročilé technologii a s lepšími izolačními materiály , které umožňují  lepší využití energií  a tedy úsporu energie, je možné v každé zemi 
kdekoliv na světě postavit a provozovat umělá kluziště.                       
 V začátcích  byl , lední hokej  omezen. Hokej mohl být hrán pouze tam   kde byl k dispozici přírodní led  od prosince do konce března. Nebyla 
to dlouhá sezóna. To byl důvod proč  Severní Amerika, Skandinávie, dřívější  Sovětský svaz a několik ostatních zemí mělo náskok  před ostatními země-
mi. Dnes, mezinárodní  federace ledního hokeje sdružuje  63 národních členských federací .  Mezi země  s hokejovým programem  lze zahrnout Spojené 
arabské emiráty, Izrael, Jižní Afriku , Austrálii a Singapur a Spojené Státy  Americké kde se i ve městech  jako jsou Los Angeles, Tampa. Florida a Dallas se 
hraje hokej na vysoké úrovni. 
 Podmínkou pro tyto města  je  samozřejmě, mít k dispozici zimní halu s uměle chlazenou ledovou plochou. Zhruba před deseti lety  hrát 
hokej v uvedených zemích  by bylo považováno  za dobrý vtip. Ne dnes. Hala s umělou ledovou plochou  dnes může byt postavena kdekoliv  na poušti  
nebo na jih od rovníku..Problémy spojené s vybudováním  hokejové haly lze  shrnout do dvou otázek:
1. jak začít ?   2. není to příliš  nákladné ?

Výstavba ledových ploch a ZS - manuál  IIHF

(Photo : National Archive of Canada)
V ranných letech se hrál hokej  na  otevřených kluzištích.  Nic nemohlo by být krás-
nější  (jak  ukazuje obrázek a scenerie  z roku 1910¨)  když teplota klesla pod  bod 
mrazu. To vše za pár hodin se ale mohlo změnit. Metelice, prudký déšť nebo teplota 
nad nulou donutily aktéry k přerušení hry případně zrušení celého turnaje.
To byl výchozí podnět pro budování hokejových hal s umělou ledovou plochou.
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Victoria Skating Rink in Montreal  Ukázka prvého veřejného  hokejového 
zápasu March 3, 1875

OBSAH 3. ČÁST

Výstavba ledových ploch a ZS - manuál  IIHF

Umělé kluziště může být postaveno kdekoli.

1.1 úvod k manuálu  haly /IIHF prototyp.

      Kryté umělé kluziště  již není  nemožným  snem.Dnes můžeme v podstatě postavit umělou ledovou plochu kdekoli. Jen v Kanadě je před 2700 umělých kluzišť. 
Dnes jsou umělá kluziště v zemích a ve místech, kde nikdy neviděli sníh nebo led.
      Tento IIHF manuál  chce ukázat , že  umělé kluziště (halu) lze postavit kdekoliv na světě. Základním prvkem  k uskutečněni je nutný entuziasmus  a podnikavost.
      Chceme se zaměřit na hokejová kluby a organizace pro využití volného času a upozornit je na  možnost jak lze úspěšně postavit, projektovat, řídit  a provozovat 
umělé kluziště. Manuál se chce rovněž zaměřit na vlivné podnikatele, politiky  úředníky městské správy  a  seznámit je  jak lze  fi nančně  proveditelným způsobem 
zajistit  výstavbu umělého kluziště.
      Místní kluziště neslouží pouze pro bruslení  a hokej. Vytváří se i různé skupinky zájemců, např.  „kluzištní krysy“  které stráví  dlouhé hodiny koukáním na led aniž by 
sami bruslili  nebo aby  bruslili ve dvojici. Dále rodiče ,kteří doprovází své děti, dobrovolníci  kteří během víkendového turnaje  juniorů vám prodají „hot dogs“ párek a 
pomohou  obsluze při obnově ledové plochy.
       Výstavbou kluziště  se nepodpoří  nejen veřejné bruslení nebo  hokej. V mnoha komunitách umělé kluziště se stává středem společenského života a je využíváno 
pro mnoho dalších aktivit, např. krasobruslení, revue, menší  skupiny a školící středisko.Po ukončení sezóny a odstranění ledové pokrývky hala může být využita pro 
halové sporty jako např. košíková, házená, inline hockey, halový fotbal nebo jako výstavní plocha.
     Je  uvedena řada příkladů kde umělé kluziště  je spojujícím a využívajícím  článkem celé společnosti. Tento manuál chce být inspirací k zamyšlení  jak nalézt cestu a 
řešení za účelem  výstavby kluziště.
     V tomto manuálu  představíme  možnost výstavby umělého kluziště a řešení které by mělo být nejlacinější. Prototyp je postaven na principu marketingového přístu-
pu nabízející  moderní komfort pro aktivní i pasivní diváky prostřednictvím moderní konstrukce a technologií.Kluziště by se mělo stát přitažlivým místem pro všechny 
diváky.Musí být bezpečné, pohodlné a poskytovat divákovi možnost zábavy, radost z návštěvy buď na ledě nebo  v male komfortní restauraci, pohodlná sedadla a 
šatny. Kluziště  by mělo  být snadno provozováno s nízkými provozními a investičními náklady.

       Pisatel tohoto  manuálu  předpokládá a cítí  že navržený prototyp splňuje všechny uvedené požadavky Návrh přirovnává jako polevu na koláči.. Doufáme, že vy 
budete fascinováni zrovna tak jako mi  našim konceptem.

1.2 historie ledního hokeje
        Zatím co přesné počátky hry mohou být diskutovatelné, obecně je 
uznáváno,  že lední hokej tak jak se hraje dnes vykrystaloval  na východ-
ním pobřeží Kanady v druhé polovina roku 1800. Bandy nebo “Hurley on 
ice“ stal se logicky zábavou pro osadníky této nové země při konfrontaci s 
krutými zimními podmínkami. Časem byla stanovena pravidle a výzbroj 
. Speciálně pro hokej byly vyráběny hokejky a brusle. Dále jak popularita 
hry rostla, byl hokej exportován do dalších zemí  a stal se přístupnější s 
možností  cestování. V průběhu století došlo k mnoha změnám týkajících 
se pravidel a výstroje. Tyto změny stále pokračují ve snaze  vylepšit hokej  
jak na ledě tak  i mimo led . 
       První hokejový zápas na umělém kluzišti v hale se uskutečnil ve  Victoria Skating Rink in Montreal  v roce 1875.Od těchto skromných začátků  hokej se stal   moder-
ním halovým sportem. Vliv uzavřených hal  nelze přehlédnout. Vývoj technologie  v poslední době umožnil globální expanzi hokeje. Hokej, bruslení již nejsou závislé 
na počasí a  současné  haly umožňují   provozovat  tento sport kdekoliv na světě. 
  Je nutné podotknout  jak bylo historicky  zdokumentováno,  že opakovaně plná návštěvnost  přispívá k utužení  běžného společenského života.Tento způsob shromáž-
dění a setkávání hraje v dnešní  společnosti  stále větší význam  umožňující lidem stejného zájmu se sejít a povzbuzovat  fandit a pyšnit se místním  hokejovým týmem. 
Vzhledem  k technickému pokroku a vybavení haly  je možno hokej  provozovat po celý rok a tím i zvýšit příjmy.   Program využití haly  mohou být plánovány  s časovou 
garancí pro diváky, sponzory  a ostatní  ,včetně televizních přenosů.. 
         S tímto vědomím není překvapující , že zájem  o hokej se týká všech zúčastněných.Hokej je  atraktivním diváckým sportem  a je jedno je-li sledován přímo nebo 
prostřednictvím televizního přenosu. Bez ohledu na stáří a věk muži i ženy se těší z rychlých a vtipných akcí  v průběhu hokejového zápasu. Bez ohledu  na charakter 
a snahu v tomto sportu vyniknout a excelovat jsou samozřejmostí požadavky na  výdrž, odolnost, sílu, postřeh  kombinaci s prostorovým viděním  v kolektivu  tedy 
vlastnosti specifi cké pro hokej. Toto zahrnuje  nejen schopnost bruslit a orientovat se  v kolektivu jakým hokej je, ale i schopnost  ovládat hokejku a  pohybující se puk. 
       Vzhledem k řadě přitažlivosti a perspektivě je o hru  komerční  zájem. Korporace a fi rmy často mají prospěch ze spojení s  tímto rychlým sportem  a mohou nabízet 
své služby nebo výrobky v průběhu i mimo hru. Přes demografi cké zvláštnosti ledního hokeje od země k zemi  ukazují  důležitost reklam uvnitř haly spojené s vyšší 
návštěvnosti. Vzrušující podívaná na ledě přináší prospěch všem zúčastněným subjektům
    Dnešní společnosti  tradiční pevné reklamy uvnitř hal  doplňují a nahrazují se  reklamami umístěnými  na  výbavě a výzbroji  hráčů. V jistém smyslu se vytváří   svislé 
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integrace. Ve skutečnosti přebírají budovy nebo  sportovní licence reklamu  ve snaze vytvořit a generovat  větší informovanost u společnosti a tím samozřejmě i zvýšit 
výnosy. Podobně jako v Severní Americe  nastartoval směr profesionalizace  hokejové kluby k výstavbě  místních kluzišť a připravil tak cestu , živnou půdu pro získávání 
nových  hráčů, a příznivců hokeje , kteří se stávají nejen diváky. Vstupem do vlastnictví kluzišť a obchodní aktivitou klubů  za pomoci  přidružených partnerů všichni 
usilují  o dlouhodobý růst  reklamy na místním trhu.
     Tradičně kde bruslení  bylo bráno jako součást místní infrastruktury na rozdíl od parku nebo knihovny dnešní projekty arén  jsou posuzovány z ekonomického hledis-
ka s příjmovými a výdajovými  aspekty .Příkladem mohou být privátní divácké boxy, různé vymoženosti, včetně inovovaných reklam podél kluziště, světelných pásů a 
kostek nad ledovou plochou. 

3.1 Všeobecný  úvod

Provoz umělého kluziště zahrnuje náklady na  elektrickou energii dále provozní náklady a náklady na vnitřní klíma. Vybavení a provoz  
zimních stadionů je unikátní a v mnoha směrech se liší od vybavení a provozu běžných budov. Tepelné podmínky se  mění od -5 0C  na  le-
dovém povrchu do + 10 0C výšky stání a cca  +20 0C v prostoru 
diváků. Rovněž se různí vybavením šaten a kanceláří. Vysoká 
vlhkost prostředí podporuje korozi ocelových konstrukcí, 
podporuje rozpad dřevěných konstrukcí, růst plísně, hub a 
vyvolává problémy s vnitřním klimatem jako je smog a mlha.
To samozřejmě vyžaduje mít k dispozici technické vybavení a 
prostředky ke kontrole vnitřního klimatu a dostatek elektrické 
energie k provozu haly.Pokrok v technologii umožňuje  snížit 
energetické náklady až o 50 % ve stávajících a projektovaných 
halách s vyřešením vnitřního klimatu.
     Náklady na energie se odvíjejí od základního - vysokého 
požadavku na technické vybavení bez kterého by provozní 
náklady (energie, údržba, provoz) rostly a zkrátili by  život-
nost  systému . Potencionální úspory  lze jedině dosáhnout v 
oblasti úspory energie.

To vyžaduje  investovat do technologie šetřící energii a podporovat stoupající povědomí  obsluhujícího personálu. 
Základní technické prvky  dobře pracujícího  systému.   
• izolované zdi a strop
• efektivně pracující chladící systém
• mechanické větrání
• účinný tepelný systém 
• odvlhčení vzduchu
. výkonný nadřazený řídící systém

1) izolované zdi a strop umožňují kontrolovat vnitřní klíma bez ohledu  na venkovní klíma. 
Provozní náklady na otevřených kluzištích jsou závislé na počasí (slunce, vítr, déšť) Provozní náklady jsou vysoké a k tomu přistupují ještě 
oboustranné potíže s hlukem v případě nevhodného umístění v blízkosti silnic a domů. Zastřešení řeší problémy nejen se sluncem, deštěm 
ale neřeší  problém „ vnitřního deště. Vlhký vzduch v důsledku radiálního proudění mezi ledovou plochou a  studenou konstrukcí  konden-
zuje na vnitřním  povrchu   a ve formě „ vnitřního  deště“ padá na led. Studena ledová plocha ochlazuje vnitřní konstrukci stropu. Ačkoliv 

existují technická  řešení na minimalizaci  „vnitřního deště“  střešní konstrukce bude ovlivňována počasím a tím i provozní náklady.

pokračování v příštím čísle...

OBSAH 4. ČÁST

Výstavba ledových ploch a ZS - manuál  IIHF

Profesionální hokej se hraje ve více než  10000 moderních arénách. Akce stihá 
akci v tvrdém zápase. Obr. Mistrovství světa IIHF Kanada proti Rusku
Profesionální hokej se hraje ve více než  10000 moderních arénách. Akce stihá 
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