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Stroje na úpravu ledových ploch a kluzišť 

www.resurfice.com/www.icebear-electric.com 
Mgr. Miroslav Hornich, Tel/fax: +420 583 286 876, Mobil: +420 608 884 769, Email: m.hornich@seznam.cz 

www.isbaneteknikk.no   
 

  
 

Olympia Millennium, Olympia Millennium Plus/LPG/CNG 

        
 

Ořezávače okrajů ledových ploch a kluzišť  
Olympia Millennium / Olympia Ice Bear Electric / Ruční ořezávače Olympia 

 

                   
          Olympia/Millennium        Olympia/Ice Bear          Olympia/bateriový ořezávač     Olympia/benzín, LPG, CNG 

              
Olympia Ice Bear Electric 

   
Olympia 250 / Olympia 500 / Olympia Cart 
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Hotel PULS , Ruská 3077/135 70300Ostrava  byl uveden do provozu 1. 1. 2008 a nabízí příjemné a cenově dostupné ubytování v přímém 
sousedství ČEZ ARÉNY. Kapacita hotelu je 71 lůžek, součástí je také hotelová restaurace a klubovna s kapacitou 30 míst. Hotel má vlastní parkoviště 
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PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM    
Čtvrtek 3. června  2010 

 
10,00 – 14,45   -     ubytování účastníků  
11.00 – 12.30  -   prezence účastníků ve  
13.00 – 14.00   -   oběd tamtéž  
             15.00   -        zahájení Valné hromady  

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

 -      zpráva o hospodaření SZS za rok 2009, předložení rozpočtu na rok 2010 
  -  zpráva dozorčí rady 

-   diskuse k předneseným zprávám 
-     vystoupení zástupců ČSLH, SSLH Bratislava a dalších zvaných hostů 
-  volby nového Výkonného výboru a dozorčí rady 
-        schválení usnesení VH 
-  závěr Valné hromady 

PŘESTÁVKA – Coffee Break 
Prezentace firem: VÍTKOVICE ARÉNA, METASPORT, SILESIA WM, OLYMPIA-ISBANETEKNIKK, 
BLAHUTA ELEKTRO, BREMATECH, BRNOFROST, ČKD DIZ, ČKD CHLAZENÍ, DaK, DEROL, 
ELMAR GROUP, CHLAZENÍ CHOCEŇ, FRIGOYORK, GRASSO, FAGERHULT, HOKEJ-SPORT, 
CHEMICKÁ OBCHODNÍ, OMS CZ, IVAR, LINDAB ASTRON, NESSY, NISASPORT, PROJECSOFT, 
REMOV SPORT, ROLMONT, SEN-VYSOUŠECÍ TECHNIKA, ST 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, a baru tamtéž (bez časového omezení). Možnost návštěvy 
                             Stodolní ulice 
 
Pátek  4. června 2010 
 
8,00  -    9,00  -  snídaně 

                  10,00  -  prohlídka středisek společnosti VÍTKOVICE ARÉNA a.s – Multifunkční hala a  
                                 ČEZ Aréna s prezentací některých firem zde působících     

Po skončení exkurze odjezd účastníků 
 

OSTRAVA 
Třetí největší a nejlidnatější město České republiky, vždy označováno jako centrum nejprůmyslovější oblasti severu 
republiky na úpatí pohoří Beskyd. Blízkost hor, nedaleko do Polska a Slovenska skýtá mnoho možnosti pro 
využívání volnočasových aktivit obyvatel. Kromě průmyslového potenciálu je Ostrava známa konáním mnoha 
významných sportovních akcí od masových pro mládež až po pořádání tenisových turnajů, Davis cupových zápasů, 
atletických mítingů a  Mistrovství světa  v různých sportech.  
Právě tyto akce se hlavně konají v zařízeních společnosti VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Nejvýznamnější objekty jsou: 
Multifunkční hala (byla uvedena do provozování v roce 2007 jako náhrada za tréninkovou halu Ledňáček) a ČEZ 
Aréna. 
   

Jedna z dominant Ostravy byla dokončena a slavnostně otevřena v roce 1986. Za dobu své      
existence se stala významným sportovně – kulturním centrem a vyhledávaným místem konání 
národních, evropských a světových mistrovství, koncertů největších hudebních hvězd, 
sportovních turnajů a jiných vyhledávaných akcí. Hala je domácím prostředím hokejového týmu 
HC VÍTKOVICE STEELNa přelomu let 2003 a 2004 prošla rekonstrukcí a modernizací a od 
roku 2004 nese název ČEZ ARÉNA. Slavnostně byla znovuotevřena 6. dubna 2004 koncertem 
José Carrerase. V současnosti je ČEZ ARÉNA jedním ze sportovišť patřících společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. S kapacitou až 12.500 diváků je jednou z největších víceúčelových 
hal v České republice a díky modernímu technickému vybavení, množství variant svého 
vnitřního uspořádání a šíří poskytovaných služeb může poskytnout dokonalé zázemí i pro ty 
nejnáročnější akce. 

  

Multifunkční hala u ČEZ ARÉNY byla uvedena do provozu 1. července 2007 a plně nahradila 
funkci Zimního stadionu Ledňáček.Ledová plocha Multifunkční haly má rozměr 58 x 29 m a 
slouží především žákovským oddílům, dorostu a juniorům hokejového klubu HC VÍTKOVICE 
STEEL. Kapacita hlavní tribuny je 502 sedadel. Hala je tradičním místem konání bruslení 
proveřejnost.Byla zde odehrána, mimo jiné, skupina B Mistrovství světa ve florbalu 2008, 
European Floorball Tour 2007, koncert skupiny Tři sestry, Konference ASI nebo firemní den 
společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Jako tréninková sloužila Multifunkční hala při krasobruslařské ISU Junior Grand Prix 2008 nebo 
Grand Prix ve sportovní gymnastice 2007. 
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v datech a číslech

ČEZ ARÉNA

Jedna z dominant Ostravy byla dokončena a slavnostně otevřena v roce 

1986. Za dobu své existence se stala významným sportovně-kulturním 

centrem a vyhledávaným místem konání národních, evropských 

a světových mistrovství, koncertů největších hudebních hvězd, 

sportovních turnajů a jiných akcí.

Hala je domácím prostředím hokejového týmu HC VÍTKOVICE STEEL.

Na přelomu let 2003 a 2004 prošla rekonstrukcí a modernizací. Od roku 

2004 nese název ČEZ ARÉNA. Slavnostně byla znovuotevřena 6. dubna 

2004 koncertem José Carrerase. 

V současnosti je ČEZ ARÉNA jedním ze sportovišť patřících společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. S kapacitou až 12.500 diváků je jednou 

z největších víceúčelových hal v České republice a díky modernímu 

technickému vybavení, množství variant svého vnitřního uspořádání 

a šíří poskytovaných služeb může poskytnout dokonalé zázemí i pro ty 

nejnáročnější akce.

Horní

Závodní

Ru
sk

á

Parkoviště "E"
63 + 3 ZTP

Atletický tunel

Parkoviště "A"
139 + 8 ZTP

Parkoviště "B"
201 + 12 ZTP

Parkoviště "C"
356 +18 ZTP95 + 5 ZTP

Hotel 
CLARION

Multifunkční
hala

ČEZ ARÉNA

HOTEL PULS

Parkoviště "D"

42 + 3 ZTP

Parkoviště
 "F"

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh

tel.: 596 620 002, fax: 596 620 001
www.arena-vitkovice.cz, e-mail: ova@arena-vitkovice.cz
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VNITŘNÍ PROSTOR 
je možno upravit do mnoha podob tak, aby 
přesně vyhovoval požadavkům konkrétní akce. 
Během několika hodin lze konfiguraci změnit 
z haly pro lední hokej v ideální prostředí pro 
konání různých sportovních, kulturních akcí 
nebo výstavní plochu. Návštěvníkům haly slouží 
k občerstvení celkem 13 bufetů a restaurace.

ZÁZEMÍ
nabízí pohodlné hlediště s 9 818 sedadly. Z toho 
9 395 v sektorech, 153 ve skyboxech, 270 na 
VIP sedadlech, včetně sociálního a společen-
ského zázemí. Samozřejmostí je v ČEZ ARÉNĚ 
bezbariérový přístup. Ve VIP zóně je 10 skyboxů 
a VIP kabin, které mají připojení na telefon, sate-
lit, počítač, televizi a internet.  

BEZBARIÉROVY PŘÍSTUP
je u všech vstupů do ČEZ ARÉNY, včetně bez-
bariérového sociálního zařízení, nájezdové rampy 
s kapacitou 17 osob před tribunou C2. V zázemí 
haly jsou také umělecké i sportovní šatny přizpů-
sobené tělesně postiženým.

TISKOVÉ STŘEDISKO
v ČEZ ARÉNĚ patří mezi nejmodernější tisková 
centra s kapacitou 200 míst, které je možno 
rozdělit na dvě samostatné místnosti. Je vybaveno strukturovanou kabe-
láží pro připojení telefonu, faxu nebo k internetu a má vlastní bistro.  

PARKOVIŠTĚ 
nabízí 896 + 49 ZTP míst pro osobní auta. Ostatní možnosti parkování jsou 
u Městského stadionu, areálu VÍTKOVICE, a.s. a nádraží Vítkovice.

 VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., HOTEL PULS
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh

recepce tel.: +420 596 790 611, fax: +420 596 790 612
vedoucí hotelu: +420 596 790 666

recepce@arena-vitkovice.cz, www.arena-vitkovice.cz

HOTEL PULS

'
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ČEZ aréna Vítkovice 
 
Palác kultury a sportu (nyní ČEZ Aréna) je multifunkční hala v Ostravě. Dokončena byla v roce 
1986. V letech 2003 - 2004 proběhla její rekonstrukce a modernizace za 690 milionů Kč, od roku 
2004 nese název ČEZ Aréna. Jedná se o domovský stadion extraligového hokejového klubu HC 
Vítkovice Steel.  
Autorem projektu stavby byl ing. arch. Vladimír Dedeček, který mj. projektoval Vysokou 
školu zemědělskou v Nitře a Slovenský státní archiv v Bratislavě, autorsky se podílel na 
projektech výstavby řady vysokoškolských areálů. Práci na projektu Paláce kultury a sportu 
zahájil v roce 1974 a dokončil ji v roce 1976. V témže roce započala demolice domů podél 
Ruské ulice na rozhraní Vítkovic a Zábřehu nad Odrou. Jako značná část Ostravy, i toto 
území bylo částečně poddolováno, proto bylo použito osvědčené koncepce a hala tak stojí 
na kompaktní železobetonové desce. Obdobný postup byl použit pro výstavbu Nové 
radnice.  
Slavnostní otevření se konalo v roce 1986, do plného provozu byla stavba dána v roce 
1988. Ve své době se jednalo o největší a nejmodernější halu v Evropě. Spolu s halou byl 
postaven také hotel Atom, náklady na dokončení obou budov dosáhly 300 milionů Kčs.  

Ačkoliv modernizace a rekonstrukce haly byla nutná, nastartovala nepříjemný trend 
necitlivých zásahů do exteriérů budovy. Původní idea jednoduchých geometrických přímek 
a strohost výrazu se stále více vytrácí vlivem nejrůznějších dodatků. Ať už se jedná o 
dostavbu skleněného přístavku pro MS v kulturistice nebo výstavbu nového zimního 
stadionu poblíž haly.  
¨¨ 
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ČEZ Aréna - základní informace 

Jedna z dominant Ostravy. Budova ČEZ ARÉNY (bývalého 
Paláce kultury a sportu) byla otevřena v roce 1986. Za dobu své 
existence se v této víceúčelové hale konalo mnoho vrcholných 
sportovních evropských i světových šampionátů (v ledním hokeji, 
házené, vzpírání, volejbale, krasobruslení atd.), velkých 
koncertů (Sting, Aerostmith, José Carreras atd.), výstav 
(Metal, Motoršou, Nový byt a dům atd.) a jiných velkých akcí 
(Holiday on Ice, Mrazík, Romeo a Julie).  
ČEZ ARÉNA je dnes, vedle Zimního stadionu Ledňáček a Městského 
stadionu, jedním ze středisek v majetku společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s.  
ČEZ ARÉNA prošla v letech 2003 a 2004 rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, v rámci níž byla vybudována 
třípodlažní přístavba, byly rozšířeny šatny – nyní jich slouží 13 větších pro sportovce a 5 menších pro 
umělce.  
Celková kapacita ČEZ ARÉNY po modernizaci je 9.568 sedadel, z toho:  
9.128 sedadel v sektorech A1-5, B1-8, D1-4 a C1,2  
270 čalouněných sedadel nad sektory A2, B2 a B3  
153 sedadel nad sektory A3, A4 a B4, náležejících ke skyboxům  
17 míst pro tělesně postižené návštěvníky na plošině v sektoru C2.  
Kapacita haly je variabilní a nabízí mnoho variant podle druhu akce, při maximální variantě až 12.000 
návštěvníků.  
Pro větší pohodlí návštěvníků akcí v ČEZ ARÉNĚ byla rozšířena sociální zařízení, vybudováno 6 bufetů a v 
přízemí 8 nových výčepů.  
V horních patrech haly bylo zbudováno 18 skyboxů s kapacitou 9 až 18 osob, všechny mají 
strukturovanou kabeláž s připojením na telefon, fax, satelit, počítač, televizi, internet.  
Pro invalidní návštěvníky jsou k dispozici WC s bezbariérovým přístupem, je pro ně připravena 
nájezdová plošina v sektoru C2 s kapacitou 17 míst. Dvě ze šaten jsou vybaveny tak, aby mohly být užívány 
také tělesně postiženými sportovci nebo účinkujícími.  
Všechny technologie v ČEZ ARÉNĚ byly přestavěny, stávající trafostanice byla osazena novými 
transformátory a novým soustrojím s dieselagregátem pro případ výpadku elektrického proudu. Objekt 
zabezpečuje nové zařízení elektrické a požární signalizace a elektrické zabezpečovací signalizace.  
Za brankami jsou umístěny nové velkoplošné světelné obrazovky, každá o ploše 45 m čverečních.  
Parkoviště nabízejí v přímém sousedství ČEZ ARÉNY 886 míst pro osobní auta a 5 pro autobusy, pro 
desítky autobusů jsou místa na přilehlých plochách. Rozšířené obslužné komunikace nabízejí ideální přístup 
pro auta ze směrů od Prahy a Brna a od hlavních komunikací z Polska a Slovenska.  

 
Tréninková hokejová hala, amatérský hokej, veřejné bruslení, koncerty, firemní akce, 
dějiště MS ve florbalu 2008. 
 

O MULTIFUNKČNÍ HALE 
Multifunkční hala u ČEZ ARÉNY byla uvedena do provozu 1. července 2007 a plně 
nahradila funkci Zimního stadionu Ledňáček. 
Ledová plocha Multifunkční haly má rozměr 58 x 29 m a slouží především žákovským 
oddílům, dorostu a juniorům hokejového klubu HC VÍTKOVICE STEEL. Kapacita hlavní 
tribuny je 502 sedadel. Hala je tradičním místem konání bruslení pro veřejnost. 
Byla zde odehrána, mimo jiné, skupina B Mistrovství světa ve florbalu 2008, European 
Floorball Tour 2007, koncert skupiny Tři sestry, Konference ASI nebo firemní den 
společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
Jako tréninková sloužila Multifunkční hala při krasobruslařské ISU Junior Grand Prix 2008 
nebo Grand Prix ve sportovní gymnastice 2007. 
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ČEZ ARÉNA (dříve Palác kultury a sportu) 
Jedna z dominant Ostravy byla dokončena a slavnostně otevřena v roce 
1986. Za dobu své existence se stala významným sportovně - kulturním 
centrem a vyhledávaným místem konání národních, evropských a světových 
mistrovství, koncertů největších hudebních hvězd, sportovních turnajů a jiných 
vyhledávaných akcí. 
Hala je domácím prostředím hokejového týmu HC VÍTKOVICE STEEL. 
Na přelomu let 2003 a 2004 prošla rekonstrukcí a modernizací a od roku 2004 
nese název ČEZ ARÉNA. Slavnostně byla znovuotevřena 6. dubna 2004 
koncertem José Carrerase.  
V současnosti je ČEZ ARÉNA jedním ze sportovišť patřících společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. S kapacitou až 12.500 diváků je jednou z největších 
víceúčelových hal v České republice a díky modernímu technickému 
vybavení, množství variant svého vnitřního uspořádání a šíří poskytovaných 
služeb může poskytnout dokonalé zázemí i pro ty nejnáročnější akce. 
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Autor Pavel Čada

24 let provozování oslaví ČEZ ARÉNA 
dříve Palác kultury a sportu.

Dvacetčtyři let slouží lidem moderní 
hala ČEZ ARÉNA, která byla uvedena 
do provozu na podzim roku 1986. Byla 
unikátní stavbou v době svého vzniku, 
mnoho prvků při její stavbě bylo zcela 
nových. Ve sportovním a kulturním 
stánku už vystupovali umělci i sportov-
ci z celého světa a tuto tradici dodržuje 
dnešní management s úspěchem do-
dnes.

Se stavbou se začalo v roce 1978 jako 
s náhradní výstavbou za asanované 
objekty na ulici Místecké. Hala vzni-
kala na poddolovaném území v Ostra-
vě – Zábřehu podle projektu skupiny 
bratislavských architektů pod vedením 
ing. arch. Dědečka. Spodní část je beto-
nový monolit a na něm těžká ocelová 
konstrukce o váze 6000 tun. Střechu 
o váze 1250 tun bylo nutné zvednout 
současně, což bylo v té době ojedinělé 
technické řešení v evropském měřítku.

V dané době dávala rostoucí stavba 
tušit, že v Ostravě vzniká hala, která u 
nás neměla obdoby a byla jedinečnou 
i v Evropě. Hala byla neobvyklá svým 
vzhledem i možnostmi využití. Posky-
tovala a poskytuje nejméně 44 variant  
podle nároků na program a povahu 
jednotlivých kulturních nebo sportov-
ních akcí. Počet diváků se může pohy-
bovat od 1 000 do 12 500.

„Součástí zařízení byla i atletická drá-
ha. Byla úplně postavena včetně do-
skočišť, nebyla však nikdy použita, i 
když měla požadované klopené zatáč-

ky. V té době se však měnily normy pro 
halovou atletiku a těm novým už dráha 
nevyhovovala,

 Za své existence už tento kulturní a 
sportovní stánek hostil stovky význam-
ných umělců a sportovců. Pořádaly se 
mistrovství světa v různých druzích 
sportů , politická a společenská shro-
máždění a mnoho vyprodaných kon-
certů.
Tento charakter provozování je dodržo-
ván po celou dobu existence zařízení.

Mezníkem v dosavadní činnosti byla 
příprava a konání MS v ledním hokeji v 
roce 2004.
Z důvodu dodržení regulí mezinárodní 
hokejové federace bylo přistoupeno k 
rozsáhle rekonstrukci arény.
Modernizováno bylo chladicí zařízení 
, klimatizace , trafostanice , náhradní 
el.zdroj , všechny šatny a sociální zaří-
zení. Pro diváky byly vybudovány nové 
bufety , vstupy do areálu a vylepšeno 
technické vybavení hlediště , vybudo-
valy se Skyboxy a tiskové středisko.
Instalován byl bezpečnostní kamerový 
a odbavovací systém , řízení měření a 
regulace ,
Doplnění osvětlovací soustavy , poříze-
ní nových mantinelů a plexi nadstavby 
, zázemí pro činnost hokejového klubu 
a modernizace parkovišť byla součásti 
rekonstrukce.

Všechny uvedené zlepšení zabezpečily 
bezproblémový průběh MS v ledním 
hokeji 
v roce 2004 , na které navázal další pro-
voz v kvalitnějších podmínkách .
Zlepšení užitných vlastností celého 

areálu poskytuje 
možnost splnění 
náročných poža-
davků
pořadatelů a ná-
jemců ČEZ ARÉNY.
Další zvýšení uži-
vatelského kom-

fortu jak pro diváky tak pro sportovce 
a účinkující by mělo přinést připravo-
vané úpravy.Jedná se o novou ledovou 
plochu , nové sedadla , opravy a úpravy 
tribun a vylepšení osvětlení.Úpravy 
jsou směrovány ke kandidatuře na po-
řádání
MS v ledním hokeji v roce 2015.

Na přilehlém pozemku ČEZ ARÉNY je 
postavena Multifunkční hala a hotel 
PULS, kteří společně s arénou vytvářejí 
komplex,  o kterém bylo uvažováno už 
v roce 1980.
Multifunkční hala (MFH) byla uvedena 
do provozu v roce 2007 a nahradila už 
zastaralý legendární LEDŇÁČEK . Hala 
poskytuje hlavně zázemí mládeži HC 
Vítkovice , občanům Ostravy pro veřej-
né bruslení a také pro jiné aktivity bez 
ledu.
Součástí haly je SPORTBAR , zázemí 
s 12-ti šatnami pro hráče, 1 šatna pro 
rozhodčí a šatna pro veřejnost se soci-
álním zázemím.
Celý areál doplňuje šestidráhový 115 
m dlouhý lehkoatletický tunel se záze-
mím , který slouží pro zimní přípravu 
atletů a hasičů pro požární sport.

VŠECHNY ZMÍNĚNÉ BUDOVY A ZAŘÍZENÍ 
BUDE MOŽNÉ PŘI VALNÉ HROMADĚ 
VIDĚT

Pavel Čada
náměstek ředitele
pro techniku a provoz
VÍTKOVICE ARÉNA a,s

„ STÁLE MODERNÍ ČEZ ARÉNA“ 
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MULTIFUNKČNÍ 
HALA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 3077/135
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel.: +420 596 620 002
fax: +420 596 620 001
e-mail: ova@arena-vitkovice.cz
web: www.arena-vitkovice.cz
informace: +420 596 707 112

Atletický tunel

Hotel 
CLARION

ČEZ ARÉNA

HOTEL PULS

Multifunkční
hala
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Parkoviště
 "C"

356 +18 ZTP

Parkoviště "B"
201 + 12 ZTP

95+5 ZTP

Parkoviště
 "F"

Parkoviště
 "E"

63 + 3 ZTP

Parkoviště "A"
139 + 8 ZTP

Parkoviště "D"
42+3 ZTP

Závodní

Horní

U
P

G
R

A
D

E
 C

Z
 s

.r.
o

.



SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE 11

L
T
IF

U
N

K
Č

N
Í 

H
A

L
A

U
L

M
U

M
Multifunkční hala u ČEZ ARÉNY byla uvedena do provozu 
1. července 2007 a plně nahradila funkci Zimního stadionu 
Ledňáček. Ledová plocha Multifunkční haly má rozměr 
58 x 29 m a slouží především žákovským oddílům, dorostu 
a juniorům hokejového klubu HC VÍTKOVICE STEEL. 
Kapacita hlavní tribuny je 502 sedadel. Hala je tradičním 
místem konání bruslení pro veřejnost. Byla zde odehrána 
skupina B Mistrovství světa ve fl orbalu 2008, European 
Floorball Tour 2007 a uskutečnil se zde mezinárodní 
atletický mítink ve skoku do výšky OSTRAVSKÁ LAŤKA, 
koncert skupiny Tři sestry, konference ASI nebo fi remní 
den společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Jako tréninková 
sloužila Multifunkční hala při Grand Prix ve sportovní 
gymnastice 2007 nebo krasobruslařské ISU Junior Grand 
Prix 2008.

ŠATNY A MÍSTNOSTI
šatny pro hráče 12
šatna pro rozhodčí 1
šatna pro veřejnost 1
Všechny šatny v Multifunkční hale mají sociální 
zařízení.

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
Bezbariérový vstup do Multifunkční haly nebo 
Sport baru je umožněn rampou umístěnou vedle 
vstupu do Restaurace Puls.

SPORT BAR
Sport bar je zaměřen zejména na rychlé občerstvení 
s posezením a má výhled do prostoru ledové 
plochy. Kapacita baru je cca 50 míst. Vstup je z ulice 
Ruská nebo z vnitřního prostoru Multifunkční haly.

Ostravská laťka European Floorball 
Tour 2007

Firemní den Veřejné bruslení

Sport bar Zázemí šaten
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■ systém lze zasypat křemičitým pískem na který lze položit umělý trávník
■ systém se může položit na původní betonovou chladící plochu
■ systém je odolný proti změnám podloží
■ systém je demontovatelný a rozšiřitelný
■ žebrované trubky zvyšují přenos chladu a snižují energetické nároky na provoz
■ velmi jednoduchá montáž bez rizik

BaP Holding, a.s., Purkyňova 35b, 612 00 Brno
kontaktní osoby: Ing. Zdeněk Mokroš +420 602 250 953, Ing. Zbyněk Jirásek +420 777 936 404 
www.basicphase.com

Systém ICEGRID®

Převratný systém výstavby a rekonstrukce ledových ploch

ICEGRID je patentovaný chladící systém původně určený pro rekonstrukce chladících ploch
zimních stadionů. V praxi se však ukázalo, že je vhodný i pro budování nových ledních ploch.
Základním prvkem systému ICEGRID je mřížový PE plastový díl o velikosti 40 x 35 x 4,5 cm,
který má na bocích zámky pro spojení s dalšími díly. 
V mřížových dílech jsou drážky pro žebrované PE plastové trubky, které zajišťují vedení 
chladícího média. 
Každá trubka tvoří smyčku ve tvaru „U“ a je připojena svými konci k rozváděcímu a sběrnému
potrubí.

inzerat A4:Sestava 1  10.5.10  16:24  Stránka 1
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Zdeněk Kuchař – ROLMONT s.r.o.®

Firma ZAMBONI® představila i za účasti 
fi rmy ROLMONT s.r.o., exkluzivního zástupce 
ZAMBONI® pro Českou a Slovenskou 
republiku, nový elektrický stroj na úpravu 
ledu, model ZAMBONI® 560AC. Jeho 
evropská premiéra se uskutečnila ve 
Švédsku 11. a 12. března 2010. Teoretické 
předvedení a prezentace se konala u fi rmy 
Målte Manson ve městě Skänninge, která 
tuto akci organizačně zajišťovala. Praktické 
předvedení nového stroje včetně cvičných 
jízd a školení zástupců jednotlivých prodejců 
bylo provedeno v hokejové aréně CLOETTA 
Center ve městě Liknköping.

Technické informace, školení a předvedení 
zajišťoval p. Kelly Mc.Millan, jeden z 
konstruktérů tohoto stroje. Prezentaci a 
praktické předvedení zajistili pracovníci 
fi rmy Målte Manson a Cloetta Center za účasti 
generálního zástupce  ZAMBONI® Europe p. 
Hanse Petera Baldingera. Této prezentace 
se zúčastnili pracovníci většiny regionálních 
zástupců fi rmy ZAMBONI®  v dalších evropských 
destinacích.
Předváděný stroj ZAMBONI® 560AC v. č. 9118 
je třetím kusem z předsériové výroby tohoto 
modelu. Celkově trval vývoj tohoto přibližně 
tři roky. Tento stroj je dalším pokračováním 
osvědčené řady elektřinou poháněných strojů 
ZAMBONI®, jejichž historie se začala psát 
v 80. letech minulého století. Po několika 
desetiletích úspěšné produkce stroje ZAMBONI® 
552, používajících k pohonu stejnosměrné 
elektromotory dozrál čas a technologické 
prostředky na radikální změnu způsobu pohonu. 
Tuto změnu si vyžádaly zejména požadavky na 
úsporu neustále se zvyšujících cen energií, ale 
především důraz na vyšší provozní spolehlivost a 
zjednodušení obsluhy a údržby strojů na úpravu 
ledových ploch.
Výsledkem přibližně tříletého vývoje stroje 
ZAMBONI® 560AC je zcela nová koncepce, 
která zachovává osvědčené prvky a skupiny 
předchozího vývoje, ale důmyslně je kombinuje 

s pokročilými technologiemi pohonu 
mechanických a hydraulických zařízení. 
Základní koncepce stroje, používaná již více než 
60 let, zůstala zachována. Stroje ZAMBONI® 
560AC  nadále používají mechanický náhon 
všech kol centrálním elektromotorem přes 
mechanické převody, horizontální i vertikální 
šnekové dopravníky odřezaného ledu s vysokým 
výkonem a patentovaný systém předzalití 
hlubokých vrypů, nesprávně nazývaný též „mytí 
ledu“. Na rozdíl od konkurence nepostupuje 
fi rma ZAMBONI® při zvyšování výkonu 
elektrických strojů cestou použití výkonnějších 
elektromotorů, ale její fi lozofi e spočívá spíše v 
náhradě stávajících zařízení stroji se stejným 
využitelným výkonem, ale nižšími nároky na 
celkovou spotřebu energie. Výsledkem tohoto 
záměru je právě prezentovaný stroj ZAMBONI® 
560AC, který při použití stejných trakčních 
baterií jako u ZAMBONI® 552 dosahuje o cca 10 
– 15% vyšší výkon, nebo jinak řečeno, 10 – 15% 
úsporu provozních nákladů.
Důvodem výše zmíněných úspor je za 
prvé použití střídavého elektromotoru pro 
přímý pohon pojezdu stroje bez vloženého 
hydrostatického převodníku (tento systém 

degraduje přenos energie o min. cca 40% 
proti přímému náhonu), ale za druhé, rovněž 
použití střídavého elektromotoru pro pohon 
hydraulického čerpadla s elektronickým řízením. 
Elektronický řídící systém stroje adaptivně 
přizpůsobuje tok energií pro jednotlivé 
funkce a přizpůsobuje příkon elektromotorů 
momentálním požadavkům. Tím je dosaženo 
výše zmíněných úspor energie.
Elektronický řídící systém zabezpečuje 
mnoho parametrů, kterých bylo dříve možno 
dosáhnout pouze použitím přídavného 
volitelného příslušenství. Jedná se zejména o 
„proporcionální nanášení vody“ a elektronické 
seřizování hloubky řezu. Všechny tyto funkce 
zajišťuje u stroje ZAMBONI® 560AC elektronický 
řídící systém s displejem na přístrojovém panelu 
v dosahu řidiče. Další předností tohoto řídícího 
systému je možnost naprogramování několika 
variant provozních podmínek úpravy ledu 
a jejich uložení do paměti řídícího systému. 
Při využití těchto funkcí řídícího systému je 
možno, aby obsluhu stroje pod dohledem 
kvalifi kovaného pracovníka prováděla i 
nekvalifi kovaná pracovní síla, čímž je možno 
dosáhnout dalších provozních úspor ZS.

sVĚToVÁ PREMIÉRa NoVÉho sTRoJE 
ZaMboNI® 560 aC

s pokročilými technologiemi pohonu degraduje přenos energie o min. cca 40% 
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Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, 
stroj ZAMBONI® 560AC je kvalitativní skok v 
produkci fi rmy, ale v žádném případě se nejedná 
přímo o nástupnický produkční model stroje 
ZAMBONI® 552 ELECTRIC. Model ZAMBONI® 
560AC využívá všechny dobré vlastnosti 
předchozího modelu, ale není na trhu jeho 

konkurentem a výroba bude probíhat, dle 
přání zákazníků a jejich objednávek, souběžně 
s novým modelem. Model ZAMBONI® 560AC 
však nabízí uživatelům podstatně jednodušší 
ovládání a vyšší faktor provozní spolehlivosti 
a životnosti než předcházející model. Dále je 
stroj ZAMBONI® 560AC  v základním provedení 
vybaven většinou smysluplné nadstandardní 
výbavy (proporcionální nanášení vody, 
galvanizovaný suport, elektrické ovládání 
řezu nože, automatický drtič sněhu) a navíc 
je doplněn o funkce inteligentního řídícího 
systému jako je především „poslední nastavení“ 
a programovatelné předvolby.

Stroj ZAMBONI® 560AC, jak již z koncovky 
jeho názvu vyplývá a bylo zmíněno dříve, 
používá k pohonu střídavé elektromotory 
řízené výkonovou elektronikou a nadřazeným 
řídícím systémem. Rozhraní mezi obsluhou 
stroje a řídícím systémem je řešeno velkým, 
přehledným displejem umístěným v dosahu 
a viditelnosti řidiče stroje na přístrojovém 
panelu. Systém umožňuje nastavení pracovních 
podmínek pro jednotlivé druhy úpravy ledu, K 
dispozici jsou tři předvolby nastavení parametrů 

stroje, přídavného zařízení a možnost uložení 
jednotlivých uživatelských nastavení do paměti 
systému pro jejich příští okamžité použití. 
Systém průběžně zobrazuje předvolené pracovní 
parametry, a nadále umožňuje, při vypnutí 
automatického režimu, ruční ovládání všech, 
nebo předvolených, parametrů. Elektronický 

systém řízení také zajišťuje indikaci případných 
závad, nestandardních provozních stavů a 
automaticky blokuje příkazy obsluhy a nastavení 
ovladačů, neslučitelné s aktuálním provozním 
režimem stroje.
Vnější vzhled stroje, pojezdová charakteristika 
a nároky na garážování jsou téměř totožné s 
předchozími modely. Nejmarkantnější rozdíl je 
patrný pouze v mohutném zakrytování horní 
části a náhonu šneku elevátoru, přesunutí 
náhonu šneku suportu z jeho boční strany do 
profi lu suportu a nahrazení pružin otevírajících 
víko sněhové korby hydraulickými válci. Celková 
šířka záběru stroje byla zvětšena o cca 200 mm 

a činí necelých 2 200 mm. Zvětšení šířky záběru 
nože bylo umožněno zmíněným přesunutím 
náhonu šneku do profi lu suportu a při správném 
stylu jízdy šetří na klasické ploše zimního 
stadionu 30x60 m jeden okruh jízdy stroje.
Nejdůležitější změny se odehrály pod kapotou 
stroje. Byl zachován dlouho používaný a lety 
provozu prověřený systém mechanického 
náhonu všech kol, ale byla kompletně 
přepracována hydraulická soustava. Tu nově 
tvoří přímo poháněné regulační čerpadlo a 
elektronicky řízené hydraulické rozvaděče pro 
jednotlivé funkce stroje. Použití regulačního 
čerpadla výrazným dílem přispívá k úsporám 
energie při provozu stroje a omezuje hlučnost při 
současném zachování vysokého výkonu celého 
hydraulického systému.
Podvozek a mechanický systém náhonu všech 
kol byl téměř beze zbytku převzat z předchozího 
modelu, pouze byl stejnosměrný motor 
nahrazen motorem na střídavý proud. Toto 
řešení zachovává všechny přednosti přímého 
náhonu a omezuje ztráty energie nutné pro 
pohon stroje na minimum. Omezení ztrát a 
zlepšení celkové účinnosti použitím střídavých 
elektromotorů umožňuje prodloužení operační 
doby stroje při zachování kapacity stávajících 
akumulátorů. Na rozdíl od konkurenčních 
výrobků fi rem WM, ENGO, OKAY a DEROL 
nedochází u stroje ZAMBONI® 560AC k 
promarnění cca 30 – 40 % výkonu pohonného 
elektromotoru v systému hydraulického přenosu 
síly na jednotlivá kola.

Stroje ZAMBONI® 560AC začnou být, dle 
požadavků jednotlivých zákazníků, dodávány 
koncem tohoto roku. Dosavadní zkušenosti z 
provozu prototypu a předsériových strojů jasně 
naznačují, že zvolená koncepce se v provozu 
plně osvědčila a bezezbytku splňuje všechny 
nároky a požadavky kladené na moderní stroj na 
úpravu ledové plochy.
      

náhonu všech kol, ale byla kompletně 
přepracována hydraulická soustava. Tu nově 
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SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE16

Poslední akcí SZS v roce 2009 se stala prohlídka 
nejmladšího ZS v ČR , kterým je v září otevřený 
ZS Plzeň – Košutka .Účastníci akce byli přivítáni 
v restauraci investorem výstavby p.Romanem 
Kreuzingerem,provozovatelem ZS p.Václavem 
Ruprechtem a zástupcem Metrostavu a fi .CHTS 
p.Vodráčkem .

Úvodní slovo si vzal p.Kreuzinger,který nás seznámil 
s postupem,který zvolil pro realizaci stavby.Již 
při své žádosti o peníze z Evropských fondů měl 
připraveny pozemky,které byly v jeho vlastnictví 
a měl také připravený projekt,jehož autorem je p. 
Radim Hucl.Důležitou záležitostí byl vyspecifi kovaný 
záměr ucházet se o prostředky v části specifi kované 
na turistický ruch.Projekt byl předložen do druhé 
výzvy Regionálního operačního programu NUTS 
II. – jihozápad na období 20072013 (ROP),který 
významným způsobem podporuje regionální rozvoj 
v rámci Prioritní osy 3.Projekt uspěl a získal nárok 
na spolufi nancování z prostředků EU. Projekt již od 
počátku splňoval přísná ekologická kritéria stanovená 
EU. Vlastní realizace projektu měla pouze minimální 
změny oproti projektu . Investor již při žádosti o 
evropské dotace měl měl připraveny dostatečné 
fi nanční prostředky a po následném přijetí projektu 
získal z prostředků EU příspěvek 100 milionů Kč.
Návratnost je dostatečně dlouhá a EU sleduje 
výsledky provozu po dobu tří let.Celá stavba tak 
byla postavena z prostředků investora a evropských 
fondů.Pokud by bylo potřeba půjček celá stavba by se 
výrazně prodražila.
V současné době používá ZS název Kooperativa aréna.
Tento název byl výsledkem výběru ze čtyř zájemců o 
zviditelnění své fi rmy v názvu haly.Kooperativa má 
název pronajatý na následujících 3,5 roků.

Výběrovým řízením byla pro realizaci vybrána 
fi .Metrostav. Ofi ciální zahájení stavby bylo 
14.července 2008 .Výstavba trvala 11 měsíců a 
slavnostní otevření proběhlo 1.září 2009.
Hala je umístěna na okraji velkého plzeňského 
sídliště, které představuje základ pro dostatečné 
návštěvnické vytížení.Pro případné ubytování lze 
využít ubytovací kapacity v 500 m vzdáleném hotelu 
Panorama.Hala rozšířila významně možnosti pro 
bruslící veřejnost a proto nabízí 5 x týdně veřejné 
bruslení.
Z dosavadních zkušeností je největší zájem o bruslení 
v pátek večer, sobotu a v neděli dopoledne, kdy je zde 
kolem 200 bruslících.V celodenním programu je již 
dnes velmi málo volných hodin a pokud tento trend 
bude pokračovat je předpoklad pro návratnost fi n.
prostředků  do 10 let.
Projektant haly se snažil vyvarovat chybám 
vzniklým při projektování obdobných staveb (Praha 
– Kučera,Brno – Stloukal) hlavně v jejich zázemí.
Obě kluziště jsou v rozměru 28 x 58 m.Pro diváky 
je prostor pouze v jedné z nich a má kapacitu 220 
diváků . Uprostřed mezi oběma halami jsou umístěny 
šatny.
Pro hokejisty v kategorii profi  jsou dvě.Zbývající slouží 
ostatním nájemcům a veřejnosti. 
V přízemí se nachází dále prodejna sportovních 
potřeb,kanceláře,skladovací prostory a půjčovna a 
brusírna bruslí.V patře je umístěna restaurace pro 70 
osob a fi ttnes centrum s vlastními šatnami a plochou 
300 m2 .Venkovní parkoviště před halou již dneska 
nestačí a bude se rozšiřovat.
Cenové relace : Bruslení  -dospělí   30, Kč , půjčovna    
50, Kč, děti 20, Kč,  broušení    50, Kč,  doprovod  
10, Kč. Treninky – dopoledne   60 min.   1.600, Kč           
odpoledne  2.500, Kč

Ekonomika provozu
Haly využívají 100 % vyprodukované teplo z 
technologie chlazení.Nenakupuje se teplá voda, 
pouze studená, která se ohřívá z vlastních zdrojů 
(chlazení a klimatizace).Takto vyprojektované  haly 
mohou být provozovány celoročně.
Nepřímý chladící systém používá v primárním stupni 
místo čpavku freon v množství 2 x 90 kg.Používá se 
rekuperace chladu z ledové tříště, která 
ochlazuje použitý glykolfrézium. Celou technologii 
chlazení, vytápění, odvlhčování a klimatizaci řídí 
počítač.Celá budova je dokonale zateplená .
V počátku náběhu provozu se udržovala teplota v 
hale v hodnotách 810 °C při vlhkosti 60 %.V zimě 
by měla teplota v halách být kolem 4°C při vlhkost 
50 %.Teplota ledu se udržuje na 7°C při vypařovací 
teplotě 10 až 12 °C.
Trubkový rošt tvoří polyethylenové trubky na nichž je 
cca 35 mm betonu.
Osvětlení je výbojkové od fi . Thorn a v každé hale 
mají světla výkon 32 kW.
Osvětlení lze několikastupňově regulovat.
Měsíční spotřeba el.energie    cca 100 MW
¼ hodinové maximum                    280 kW
Za teplo zaplatí měsíčně cca 20.000, Kč při ceně 1 GJ 
254, Kč Sazby za energie jsou smluvní.
Ledové plochy jsou upravovány rolbami Zamboni s 
pohonem benzín a plyn.
Zaměstnanci :
provozovatel – p.Václav Ruprecht
1 kancelářská síla
2 uklizečky
5 ledařů – rolbařů
Na zabezpečení veřejného bruslení 
(pořadatelé,pokladní,zdravotní dozor)
jsou najímáni brigádníci.
Strojovna má plně automatický provoz, který 
kontroluje  montážní fi rma CHTS s.r.o. p.Vondráčka a 
sama případné poruchy vyhodnocuje a provádí
nápravná opatření.
Pro následující letní období již nyní jsou sjednávány 
letní kempy o které projevili zájem týmy z KHL a 
Německa.Mládežnické týmy se mohou ubytovat v 
blízkých internátech. Momentálně má zájem  90 
% zákazníků o krátkodobé pronájmy, ale již dnes 
se rýsují některé pronájmy dlouhodobé, pro jejichž 
pronajímatele se stanou tyto haly domovským 
zařízením.
Na závěr lze konstatovat , že se jedná o velmi zdařilý 
projekt a tato hala může být vzorem o pro ostatní 
investory.

PosLEDNÍ aKCE sZs V RoCE 2009
prohlídka nejmladšího ZS v ČR

Poslední akcí SZS v roce 2009 se stala prohlídka Výběrovým řízením byla pro realizaci vybrána 
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Zájezd Kanada se uskutečnil ve dnech 25.4 –2.5 2010
V neděli 25.4 odletělo pouze 14 členů zájezdu jeden účastník pro nemoc se nemohl zúčastnit zájezdu  do Toronta a okolí .Před tím jsme byli 
napnutí zda lety kvůli aktivní sopce na Islandu nebude náš let zrušen.Nestalo se tak , takže jsme odletěli.Let byl celkem klidný a po příletu 
do Toronta jsme po  odbavení, které proběhlo až na některé vyjímky hladce bylo celkem bez problémů.Nakonec jsme všichni vstoupili na 
území Kanady a po obdržení aut z půjčovny jsme vyrazily do prvního místa našeho pobytu do Brandfordu,  jsme se večer ubytovali.Druhý 
den v pondělí  jsme navštívili fy Zamboni, kde nás přivítal majitel firmy p.Frank Zamboni a technický ředitel  Can Millar.Po prohlídce závodu, 
která trvala cca 1,5 hod jsme byli seznámeni s výrobním programem fy Zamboni a s jednotlivými operacemi při výrobě roleb.Vše perfektně 
překládala naše  průvodkyně Zuzi Jelinek.Potom jsme firmou byli pozváni na  slavnostní oběd , který proběhl  v restauraci kde byla dříve 
škola ….. Po perfektním obědě jsme navštívili Sportvní centrum Wayne Gretzkiho - Ice Centrum, které se v současné době přestavuje.Tento 
sportovní areál, se skládá ze zimního stadionu, plaveckého bazénu a venkovních sportovišť.Jako bonus od jsme obdrželi volné vstupenky do 
bazénu.
Večer proběhlo ještě neformální setkání se zástupcem fy panem Cenem Millarem do pozdních večerních hodin.
  Další den dopoledne jsme odjeli do nedalekého Hamiltonu  cca 0,5 mil obyvatel na prohlídku hokejové haly Coops Coliseum Arény.Tato 
aréna s kapacitou cca 17.500 diváků  pro hokej a byla postavena v roce  1985 a dodnes je ve velmi dobrém stavu a je řádně udržována.
Je domovem mužstva Bulldogs Hamilton AHL. Prohlédli jme si jak šatny , hlediště tak i technické zázemí.Po prohlídce haly jsme odjeli  do 
nedalekého Leteckého muzea, kde byli  vystaveny různé bojové letouny z dávných časů až do současnosti.
Potom po příjezdu do Brantfordu  někteří z nás navštívili rodný dům a muzeum Grahama Bella vynálezce telefonu.
Další den jsme odjeli do Toronta , kde jsme si dopoledne navštívili Hokejovou síň Slávy, Hall of Fame , která byla úžasným zážitkem pro 
hokejové fandy, včetně jejího zasazení do moderní zástavby.Po ubytování v hotelu bylo volno k prohlídce města.Většina z nás navečer odjela 
zpět do Hamiltonu, k shlédnutí  hokejového utkání play off Bulldock Hamilton  versus Manitoba Moose
Shlédnutí tohoto utkání byl velký zážitek,  z důvodu řízení utkáni a pískání faulů .U nás by asi polovina z každého mužsta po zákrocích, 
které jsme viděli byla stále na trestné lavici.Rovněž tak posuzování ofsajdů je zde trochu benevolentní,to vše mělo za následek velice tvrdou 
a rychlou hru celkem bez přerušení.
      Další den jsme si prohlédli Zimní stadion v Torontu AIR CANADA Centre, kde nás provázel Frank Orovitz hlavní manager arény.   Provedl 
nás celou arénou, včetně strojovny chlazení , šatnami, hledištěm , VIP ložemi atd.. Rovněž jsme byli   přítomni při úpravě ledu , rolbou 
z rozprašovačem. Hovořili jsme s hlavním ledařem této Arény o úpravách ledu a kvalitě vody.Celá aréna je nyní zastavěná do nové výstavby, 
která probíhá v okolí velice v rychlém tempu.
Odpoledne – volný program návštěva  věže CN Tower. Zde jme se kochali  výhledem na Toronto z výšky 447 m .Celková výška věže je 553 
m.Někteří z nás zavítali i do podzemního bludiště pod Torontem PATH Centra Je to velké spletiště podzemních prostor s nákupními centry 
a restauracemi, které jsou pod celým Torontem v délce asi 25 km.  Dále jsme zvolili  též plavbu lodí okolo Toronta.
Ve pátek po dvoudenním pobytu v Torontu jsme odjeli do Niagara Falls, kde jsme si prohlédly vodopády a absolvovali jízdu parníčkem pod 
vodopády,samozřejmě sme byli celí mokří celkem dokonale i přes to , že jsme měli na sobě pláštěnky. Večer jsme navštívili hlavní třídu 
v Niagra Falls a Skylon Tower .Je to vyhlídková věž . Koukali jsme na osvětlené vodopády,jak na kanadské tak i na americké straně. Dále jsme 
se nad peřejemi projeli historickou  lanovku .
Další den jsme odjeli  do USA do Buffala , kde nás čekala zkouška trpělivosti na hranicích při pasovém odbavení.
Po příjezdu do Buffala jsme se ubytovali a odpoledne jsme si prohlédli zdejší Hokejovou HSBC Arénu a vojenské lodní muzeum.Dále  jsme si 
prohlédli centrum města.Někteří z nás dali přednost nákupům.Další den byl návrat do Toronta a odlet domů. Ti co měli zajištěný pobyt na 14 
dní měli volný program pokračovali v návštěvě USA.
Celkem na závěr lze konstatovat že zájezd  splnil očekávání  účastníků  na základě bohatého programu a díky skvělé průvodkyni.Bude-li 
zájem i v příštím roce můžeme návštěvu v USA 
Zopakovat, záleží jen na Vás



SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE18

Zájezd sZs do Kanady - fotografi e

Vpravo: Mr. Frank Zamboni - majitel fi rmy
Vlevo: Mr. Millar - šéfkonstruktér Zamboni
Uprostřed: Stanislav Kučera

Wayne Gretzki - Sports Centre - Brantford

Účastníci zájezdu

Naše kanadské přibližovadlo...

Montáž motoru ve fi rmě Zamboni

Vojenské muzeum v Hamiltonu

Venkovní expozice muzea

Wayne Gretzki - Sports Centre - Brantford
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Zájezd sZs do Kanady - fotografi e
Coops Coliseum Arena Hamilton

Air Canada Centre - Toronto

Hall of Fame - hokejová síň slávy -  Toronto

Vstup
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CN TOWER

Niagara Falls - noční osvětlení

Panorama centra Buff ala

ROGERS CENTER - otevřená střecha, 
pohled ze CN Tower

ROGERS CENTER
zavřená střecha

Niagara Falls - noční osvětleníVýlet lodí pod vodopády

HSBC Aréna

Utkání Buff alo Sabers
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Rozložení a tok energie pro typickou malou tréninkovou halu

Rozložení a spotřeba energie tréninkové haly 

V ideálním případě spotřeba tepla pro halu je plně kryta teplem uvolněným v procesu chlazení. V běžném 
provozu je stále zapotřebí mít k dispozici teplo (bivalentní) pro krytí nenadálých špiček a pro případ pořádání 
koncertů, setkání apod., kdy kompresory jsou vypnuté a jsou mimo provoz.

Při výrobě chladu 
produkuje 
„chladící 
jednotka“ teplo, 
které se může 
využít při vytápění 
prostor a přípravě 
horké vody. 
Stále ještě ale 
zůstává značné 
množství tepla, 
které by mohlo 
být dobře využito 
např. v sousedním 
krytém bazénu.
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3.2 Volba pro výběr hokejové haly
Je řada způsobů jak klasifikovat a rozdělit haly s ledovou plochou . V tomto manuálu bude brán zřetel na kapacitu 
sedadel,dále no možnost občerstvení a možnost víceúčelového využití haly.  

Haly lze rozdělit do tří skupin:
- hala s kapacitou   diváků do 2000
- hala střední velikosti s kapacitou 2000-6000 sedadel a možnosti více účelového využití
- moderní víceúčelově arény s více než 6000 pevných sedadel s širokou nabídkou  účelového využití

     Malé haly  mohou být postaveny sedadel a bez občerstvení, ale moderní malé haly mají speciální program jak zvýšit 
výnosy včetně občerstvení.
Nutno doporučit,  aby první projekt – studie nové haly - byla provedena na tak zvané „modulárním základě“, který 
umožní v průběhu let  dodatečné  rozšíření o sedadla pro diváky, případně včetně restaurace.
     Ve snaze najít optimální řešení pro budoucí rekonstrukce by projektant neměl opomenout možnosti  a vzít v úvahu 
uspořádání jako:

velikost chladicí jednotky- 
hlavní stavební nosné konstrukce a základy na jedné straně haly projektovat již na začátku pro možnost dalšího - 
rozšíření.
částečná možnost odstranění úpravy obvodových zdí - 

 
     V tomto manuále  se zaměřujeme na malé  haly definované jako IIHF prototypy  přibližně s  500 místy  k sezení  a 
vybavené malou restaurací.

Obr.5: Malá hala – 2000 sedadel                  Obr.6: Víceúčelová aréna – přes 8000 sedadel

3.3 Hala  dle prototypu IIHF
 

Minimální požadavky na prototyp IIHF  haly .
Požadovaný minimální prostor pro  provoz malé haly:

   ledová plocha 30x60 m dle standardu IIHF vybavená mantinely, ochrannými skly  a  s minimálním  •	
   prostorem 1,5 m za mantinely

    čtyři šatny včetně toalet, sprch a uzavíratelných skříňěk pro osobní  potřebu•	
    dvě  místnosti pro  trenéry•	
    šatna pro hlavní a pomocné rozhodčí včetně toalety a sprchy•	
   dvě sušárny•	
  vstupní hala včetně pokladen•	
  lékařská místnost - ošetřovna •	
  provozní místnost - technický servis (ostření bruslí, sklad)•	
  odkládací prostor - sklad•	
  strojní a elektrotechnická dílna •	
  tribuna pro 500 diváků•	
  veřejné toalety•	
  malá restaurace•	



SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE 23

S politováním jsme Vám sdělili, že tématický zájezd do Rakouska a Slovenska v termínu 17. - 21.5.2010 jsme byli nuceni  Z R U Š I T pro nedostatečný počet přihlášek 
 (7 účastníků!).  Přestože nám bylo vytýkáno na  minulé Valné hromadě v Karlových Varech , že kdybychom nepořádali zájezdy náročné na jízdu autobusem, tak by se Vás 
přihlásilo více, hlavně z menších ZS a měst.
Na tento podnět byl vypracován itinerář zájezdu na letošní rok.Jednalo se o návštěvu ZS v Č.Budějovicích dále v Linci.Další halou, kterou jsme mohli vidět byla Stadhale ve 
Vídni a také dostavba haly O.Nepely v Bratislavě a jiné.Bohužel byl to pro nás šok, že se zájezd nekoná, protože program byl velmi pestrý a zajímavý ve všech směrech.
Je to poprvé za doby dvacetiletého trvání SZS v ČR , co se zájezd nekonal.
Na Valné hromadě SZS, která bude 3.-4. června v Ostravě  očekáváme Vaše vyjádření k těmto akcím a zda  za této situace máme tematické zájezdy nadále pořádat.Věřte, že 
zajištění podobného tematického zájezdu vyžaduje nesmírné úsilí několika téměř všech členů výkonného výboru, nemluvě o času i financích (telefony, rezervace hotelů a.p).
JIŽ ZAPLACENÉ VLOŽNÉ VÁM POUKÁŽEME NA VÁŠ ÚČET. ČÍSLO ÚČTU NÁM PROSÍM SDĚLTE MAILEM NEBO PÍSMNĚ.

Zájezd Kanada , se uskutečnil  !
Je zajímavé, že zájezdu do Kanady, který se uskutečnil na přelomu dubna a května tohoto roku i přes to, že byl časově i finančně náročnější, se zúčastnilo 15 osob, což nás zase 
mile překvapilo, protože jsme takovou účast nepředpokládali, přestože trval 14 dní pro 12 osob  a ostatní 3 účastníci po jednom týdnu se vraceli domů.Navštívili jsme firmu 
Zamboni, dále 4 zimní stadiony v Brantfordu ,Hamiltonu , Torontu a v Buffalu a dále i jsme navštívil řadu velmi zajímavých míst jako,Letecké muzeum u Brantfortu, CN Tower 
v Torontu, Niagara Falls a jiné.
O tomto zájezdu se dočtete podrobněji na jiné stránce našeho časopisu.   Stanislav Kučera - místopředseda SZS

VÁŽENÍ KoLEGoVÉ, 
 JaK VIDÍTE bUDoUCNosT ZÁJEZDŮ?

Velikost jednotlivých místností pro prototyp haly dle IIHF

Místnost (prostory) Plocha Typická textura povrchu

povrchu Podlaha (nepropustná) Strop Povrchová úprava stěn

Plocha  haly s okolím 2100 m2 Beton. deska s nátěrem Plechová kovová krytina Vnější stěny opatřené nátěrem

Malá restaurace 132 m2 Dřevěný obklad Dřevěný obklad Natřené zděné stěny nebo beton

Kabina pro hráče (4x) 30 m2 Podlahová pryžová krytina 8 mm Dřevěný obklad Natřené zděné stěny nebo beton

Kabina rozhodčích               18 m2 Podlahová pryžová krytina 8 mm Dřevěný obklad Natřené zděné stěny nebo beton

Sušárna (2x) 4m2 Beton. deska s nátěrem Beton Natřené zděné stěny nebo beton

Ošetřovna 15 m2 Podlahová pryžová krytina 8 mm Sádrokarton Natřené zděné stěny nebo beton

Místnost pro výstroj a 
výzbroj 8 m2 Beton. deska s nátěrem Beton Natřené zděné stěny nebo beton

Místnost pro techniku 50 m2 Beton. deska s nátěrem Plechová kovová krytina Sádrokarton

Rolby 50 m2 Beton. deska s nátěrem Plechová kovová krytina Natřené zděné stěny nebo beton

Šatna  pro veřejnost 
diváky- 20 m2 2mm plast Plechová kovová krytina Sádrokarton

Převlékárna pro bruslící 
veřejnost  (2x) 10 m2 Podlahová pryžová krytina 8 mm Dřevěný obklad Natřené zděné stěny nebo beton

Vstupní hala – pokladny 70 m2 Podlaha z keramických dlaždic Sádrokarton Sádrokarton

Kanceláře 20 m2 2 mm plst Sádrokarton Sádrokarton

Celkový  potřebná plocha 3700 m2      
Pokračování manuálu v příštím čísle....
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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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K dodání ihned. 
 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

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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VÁM PŘÍNÁŠÍ NOVOU TECHNOLOGII
PRO ÚPRAVU VAŠÍ LEDOVÉ PLOCHY

LASER AUTOMATICKY
OVLÁDÁ SÍLU ŘEZU DLE NASTAVENÍ

Prvně nainstalováno v Tipsport aréně v Liberci

Bližší informace na tel.:

220 800 842
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