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Od roku 2000 dodáno celkem 92 ks kompresorů pro cca 50 zimních stadionů
v České republice (mj. O2 – Aréna Praha, Aréna KV a další).
GEA Grasso s.r.o.
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Tel.: +420 224 223 048
Fax: +420 224 221 347
Email: grasso@grasso.cz
Web: www.grasso.cz
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VALNÁ HROMADA OSTRAVA
VALNÁ
HROMADA 17-18. 5.
3. – 4. června 2010

Sdružení zimních stadionů v České republice
Uspořádalo Valnou hromadu a poradu provozovatelů Zimních stadionů v ČR, která se
konala dne 3-4 června 2010 na zimním stadionu v Ostravě Vítkovicích a v hotelu PULS u
ČEZ Arény v Ostravě
Čtvrtek 3. června 2010
15.00

-

PROGRAM

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

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.
Pátek 4. června 2010
10,00 - prohlídka středisek společnosti VÍTKOVICE ARÉNA a.s – Multifunkční hala a
ČEZ Aréna s prezentací některých firem zde působících

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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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 2010
Zápis
z Valné hromady Sdružení zimních stadionů v České republice
konané 3. června 2010 v Ostravě – Hotel PULS u ČEZ Arény
3. 06.2010 – čtvrtek
Přítomni: dle prezenční listiny
1. ZAHÁJENÍ – předseda SZS Miloslav Šeba. Přivítání přítomných – schválení a doplnění programu. Děkuje
sponzorům této akce, firmě Vítkovice Aréna, METASPORT Ostrava, WM Silesia a OLYMPIAISBANETEKNIK (Norsko)
Volba pracovního
předsednictva:

VOLBA KOMISÍ:

Miloslav Šeba (VV SZS), Stanislav Kučera (ZS Liberec), ing. Miloslav Cvetler
(VV SZS)
Řízením VH pověřen S. Kučera (ZS Liberec)
Mandátová komise: Josef Mana (ZS Brno-Rondo), Sedláček (ZS Strakonice),
ing. Macháně (Pardubice)
Návrhová komise:
Jánský (Cheb).

Ing. V. Taubr (VV SZS), Ing. Zbyněk Zeman (Litvínov), Z.

Volební komise: P. Píša (České Budějovice), J. Trunda (Šternberk),
2. VÝROČNÍ ZPRÁVU o činnosti SZS v ČR za předchozí období přednesl předseda VV SSZ Miloslav Šeba.
Zhodnotil i předcházející VH v Karlových Varech a usnesení z této VH. Celý text
viz písemná zpráva.
3. ZPRÁVU O HOSPODAŘENÍ SZS V ČR za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 přednesl ing.
Miloslav Cvetler – viz písemná zpráva. Do pléna VH bylo předáno k nahlédnutí
kompletní účetnictví roku 2009 spolu s komplexním rozborem hospodaření SZS v
ČR za tento rok.
4. ZPRÁVU DORORČÍ RADY SZS v ČR přednesl její předseda Stanislav Sedláček (ZS Strakonice) – viz
písemná zpráva.
K předneseným zprávám nebylo žádných připomínek
DISKUSE
Vystoupil p. Kanuščák ze STEEL Arény Košice (Slovensko). Poděkoval za přijetí Košic za člena SZS,
neboť na Slovensku podobná organizace neexistuje. Zúčastnil se s kolegy školení rolbistů v Příbrami a velmi
tuto akci ocenil. Rád by podobnou akci přivítal i na Slovensku a jako lektory pozval členy naše lektory.
Pokud by nějaký TZ směřoval na Slovensko, rádi akci přivítají i v Košicích.
Pavel Čada – technický náměstek ČEZ Arény, jednoho se sponzorů a spoluorganizátoru VH. Uvítal
účastníky, představil novou Multifunkční halu, technické podrobnosti. Pozval i exkurzi do lehkoatletického
tunelu vedle hotelu v rámci exkurze následující den.
Miloslav Šeba – předseda SZS v ČR a místopředseda ČSLH. Vystoupil jako zástupce ČSLH. Informoval o
ekonomických problémech v hokejovém dění a v tělovýchově vůbec. Poukázal na státní dotace, které činí
cca 100 Kč/osobu (Francie cca 1000 Kč, Slovensko 300 Kč). Komentuje i úspěch na MS v LH a připomíná,
že další MS u nás bude v roce 2015.
Ing. Cvetler vystoupil s informací o školení rolbistů ve Strakonicích v tomto roce a o zrušení červnového
školení strojníků v Příbrami, když se přihlásilo pouze 7 posluchačů. Další akci, kterou SZS muselo zrušit pro
malý zájem, byl TZ ČR-Rakousko-Slovensko. VV rozhodl, že tuto akci uspořádáme v podobném nebo
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totožném rozsahu příští rok. Úspěšný byl zájezd do Kanady k firmě ZAMBONI a USA. Podrobnosti uvede
vedoucí zájezdu p. Kučera.
Další příspěvek přednesl S. Kučera s informací o vydaném Informačním zpravodaji č. 38 (k dispozici na
dnešní VH) a o nedávno uskutečněném zájezdu do Kanady a USA. Celkem 15 osob. Podrobnosti o
strojovnách, kde v Kanadě a USA i u velkých arén jsou cca poloviční (prostorově) jako u nás. A AIR
CANADA Aréně je strojovna v patře pod tribunou! Některé podrobnosti a fotodokumentace jsou již
v posledním čísle Zpravodaje č. 38.
Diskuze z pléna – žádná.
Kučera připomíná, že účast na dnešní VH je nejmenší za poslední roky. Hledá příčiny a navrhuje, aby došlo
ke změně stanov a VH se konala jednou za dva roky. Volební období VV a DR pak navrhuje prodloužit z 3
roků na roky 4. Bude navrženo do usnesení.
Josef Mana. Připomíná možnost inzerování na našich www stránkách szs.cz. Informuje o barvách na
reklamu na ledové ploše. Sděluje svoje zkušenosti s barvením a jako garant této akce v rámci SZS prý do 14
dnů bude vědět podrobnosti o vhodné barvě vyráběné v ČR.
6. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE – komise po sečtení účastníků konstatovala, že Valná hromada SZS
v ČR je usnášeníschopná.
Účast 25 zástupců ZS – členů SZS, 19 osob ze 14. firem a 4 individuální členové.
7. ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE. Do nového VV (včetně DR) SZS v ČR byli navržení:
Bartal Eduard – ZS Břeclav
Cvetler Miloslav ing. – sekretář VV SZS v ČR – podnikatel
Jánský Zdeněk – ZS Cheb
Kučera Stanislav – ZS Liberec
Mana Josef – ZS Brno Rondo
Píša Pavel – ZS České Budějovice
Sedláček Stanislav – ZS Strakonice
Šeba Miloslav – ZS Praha Kobra
Taubr Vladislav ing. – podnikatel
Trunda Jan – ZS Šternberk
Zeman Zbyněk ing. – ZS Litvínov
Hlasováno aklamací. Schváleno jednomyslně.
8. NÁVRH USNESENÍ VH SZS v ČR dne 3. 6.2010 přednesl za volební komisi ing. Vladislav Taubr. Do
usnesení byl doplněn návrh na prodloužení volebního období VV a DR SZS v ČR na 4 roky a konání VH
SZS v ČR 1 x za dva roky. Proběhlo hlasování. Pro návrh usnesení hlasovalo 100% přítomných
s hlasovacím právem. Plný text je přílohou.
9. ZÁVĚR VH SZS v ČR provedl předseda VV SZS Miloslav Šeba. Znovu poděkoval sponzorům VH za to,
že akce mohla být uspořádána opět v důstojném prostředí a všem účastníkům poděkoval za nevšední
pozornost.
Organizačně byla oficiální část VH SZS v ČR oddělena od prezentace firem, která proběhne po přestávce.
Ukončeno v 17,00 hod.
P Ř E S T Á V K A do 17,30 hod.
Vystoupení zástupců podniků a firem v rámci VH SZS v ČR.
ARENA HALLS GmbH – p. Kavtičnik. Rakouská firma. Stavby na klíč sportovních hal. Zimní haly. Provoz.
Projekty, audity. Úspora energie. Nabízí stavbu zimní haly na klíč (komplet) za cca 2 850 000 EUR.
Stavba trvá 3 ½ měsíce.
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FAGERHULT – Karel Kotík. Švédská firma na osvětlení všeho druhu. Nám známá z loňského tematického
zájezdu. Zastoupení pro Česko a Slovensko. Kompletní služby pro osvětlení. Speciálně pro ZS –
úspora až 40 - 60% energie proti klasickým výbojkám. Záruka 5 let. Realizováno v ČR na příklad K.
Vary, Přerov, Havl. Brod, Č. Budějovice. Dodávky přímo s partnery.
SILESIA WM – Martin Mazánek. Seznámil s programem firmy. Stroje na úpravu ledových ploch WM. Firma
preferuje osobní setkání. Připomíná, že stroje WM je možné spatřit zde v Ostravě při zítřejší
exkurzi.
METASOPRT – Jiří Chanek. Výrobce, prodejce a vývoj osvětlení sportovišť. Úspora energie, kombinace
svítidel. Celohliníková svítidla. Nové výbojky, nová zrcadla. O 50% větší svítivost. Možno se
obrátit na firmu prostřednictvím www stránek i osobně. Provádí údržbu starých instalací i postupnou
výměnu svítidel během provozu. Realizace v H. Králové jako osvětlení menší haly.
ICE GURD (Finsko) – S. Kučera. Upozorňuje na prvou instalaci tohoto laserového zařízení na rolbu
ZAMBONI v Liberci. Laserový snímač na rolbě automaticky naklápí hoblovací nůž podle
nastaveného parametru Cena 140 – 150 000 Kč. SZS hodlá v tomto roce uspořádat akci v Liberci
zaměřenou na tento výrobek.
ROLMONT – Miloslav Cvetler. Omlouvá přihlášeného technika firmy p. Kuchaře pro nemoc. Prezentace
firmy, která působí od roku 1995 v oboru strojů na úpravu ledových ploch. Prodej, servis a
exkluzivní zastoupení firmy ZAMBONI USA (Kanada) v ČR a na Slovensku (od letošního roku).
Informuje o světové premiéře nového elektrického (akumulátorového) stroje ZAMBONI 560 AC –
ELECTRIC, předvedeného v březnu ve švédském Jonkepingu. Zde bylo předvedení stroje a školení
(včetně jízd) prodejců firmy z celé Evropy. Popis stroje a změn oproti modelu ZAMBONI 555
ELECTRIC. Bližší podrobnost v právě vyšlém Zpravodaji č. 38. Předpokládaná cena o cca 200 000
Kč vyšší, ovšem v základní výbavě je příslušenství a vybavení, které u předešlého modelu je za
příplatek (např. proporcionální nanášení vody)
ROLMONT – Z. Kuchař. Prezentace firmy, která působí od roku 1995 v oboru strojů na úpravu ledových
ploch. Prodej, servis a exkluzivní zastoupení firmy ZAMBONI USA (Kanada) v ČR. Firma
ZAMBONI prodal za dobu své existence 10 000 strojů. V ČR jezdí 36 strojů této značky. Veškerý
servis a ND jsou zajištěny. Výroba hokejových branek a ND na rolby.
Videoprojekce firmy ICE GUARD (Finsko) – laserové zařízení na rolby, automatické pro hoblování
ledu. Vhodné a vyzkoušené na stroje ZAMBONI. Patent USA.
OLYMPIA – ISBANETEKNIK (Norsko) – Miroslav Hornich. Zastupuje norskou firmu v ČR. Olympia je
kanadská firma vyrábějící stroje na úpravu ledových ploch, kde prý má 70 – 80% podíl v prodeji
roleb. Na další aktivity odkazuje na www stránky. Do Ostravy firma přivezla stroj OLYMPIA ICE
BEAR Electric, který bude předveden při zítřejší exkurzi. Olověné akumulátory prý dodají stroji
energii na 20 – 30 úprav na jedno dobití.
DEJTE SRDCI ŠANCI - p. Schejbal – ředitel projektu. Představil projekt defibrilátorů. Podrobné vysvětlení,
popis, praktická ukázka.
Zahájena diskuse k prezentacím firem.
Ing. Cvetler vznáší dotaz na pana Hornycha (Olympia), aby blíže osvětlil příčinu výpadku roleb OLYMPIA na
rychlobruslařském stadionu při OH.
Pan Hornych odkazuje na vysvětlení, které vydala firma OLYMPIA na svých webových stánkách.
Martin Mazánek silně nesouhlasí s údajem, že by stroj dovedl provádět až 30 úprav na jedno nabití baterií.
Pan Hornych trvá na pravdivosti tohoto údaje.
Po skončení prezentace firem cca v 19. hod. byla přichystána v hotelu večeře a po večeři byla pro zájemce
k restauracím hotelu k neformálním setkáním.
4. 06.2009 – čtvrtek
Po snídani se účastníci VH, kteří měli zájem, přesunuli k aréně, kde od 10,00 hodin proběhla exkurze do
Multifunkční haly a ČEZ Arény. Zde se nás ujal technický náměstek areálu Vítkovice Aréna Pavel Čada a
informoval o výstavbě, provozu a dalších plánech. Prošli jsme celým areálem včetně lehkoatletického tunelu.
V garáži roleb si účastníci prohlédli stroj OLYMPIA. Byl zde přítomen i zástupce norské firmy p. G. A.
Svartangen, který zodpověděl dotazy.
Po skončení exkurze se účastníci rozjeli v cca 12,00 hod k domovům. Zapsal: Ing. Zbyněk Zeman
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ČERPÁNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2009
ČERPÁNÍ ROZPOČTU "Sdružení zimních stadionů v ČR" k 31.12.2009
Finanční zůstatek k 31.12.2008

Kč 285 750,61

PŘÍJMY

Rozpočet 2009 Skutečnost 2009

Kód daňového členění :

20 Dotace r ůzné
26 Členské př íspěvky

z toho :

23
29
31
32

Tr žby za služby
J iné př íjmy
Pr opagace, služby
Akce r oku 2009

z toho :

10 000
250 000

Nedoplatky roku 2008
rok 2009
rok 2010

0
260 000
0

Školení strojníků a rolbistů
Valná hromada 2009
Tematické zájezdy
Jiné (Exkurze a.p.)

PŘÍJMY CELKEM

Kč

VÝDAJE
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
42
43
44

DHM-DNM (dr obný hmotný - nehmotný majetek)
Nákup mater iálu
Nákup služeb pr o SZS
Ener gie, paliva
Nájemné
Cestovné, str avné
Pr onájem výpočetní techniky
J iné výdaje (mimoř ádné)
Telefonní poplatky
Spoje
Poštovné
Kopír ování
Opr avy, údr žba
Čistá mzda z dohod o pr ovedení pr áce - OOV
Daň z dohod o pr ovedení pr áce - OOV
Vedení účtu u ČS a.s.
Mater iál k akcím r oku 2009
Služby k akcím r oku 2009
z toho :
Školení strojníků. a rolbistů

Pozn. Bez cestovného a OOV

Valná hromada 2009
Tematické zájezdy
Jiné

8 400
223 800
0
0

4 170
15 000
785 309

1 000

553

343 640
121 910
318 159
1 600

751 000 1 037 232
Rozpočet 2009

Kód daňového členění :

0
232 200

0
20 000
0
470 000
170 000
150 000
140 000
10 000

68 Úr oky z BÚ u ČS a.s.

31.12.2009

10 000
15 000
180 000
9 000
0
35 000
9 600
20 000
30 000
0
8 000
3 000
10 000
50 000
10 600
7 000
4 800
339 000
90 000
95 000
144 000
10 000

14 Platby daňově neuznávané : Repr ezentace
0
stvení
př
i
akcích
VV
a
DR
Občer
18
10 000
751 000
VÝDAJE a PŘÍJMY CELKEM k 10.12.2009
Kč
(+ -)
Plnění rozpočtu
+
Finanční zůstatek k 31.12.2009
Kč 347 209,13

Skutečnost
6.10.2009

1 302
7 860
253 603
0
0
31 317
9 600
480
22 404
0
5 977
439
2 121
50 229
8 866
4 633
588
565 934
158804
130630
276500

10 421
975 774
61 459
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ROZPOČET SZS NA ROK 2010
ROZPOČET "Sdružení zimních stadionů v ČR" na rok 2010
Finanční zůstatek k 31.12.2009

347 209,13 Kč

PŘÍJMY

Kód daňového členění :

20 Dotace r ůzné
26 Členské př íspěvky

z toho :

23
29
31
32

Tr žby za služby
J iné př íjmy
Pr opagace, služby
Akce r oku 2010

z toho :

Nedoplatky roku 2009
rok 2010
rok 2011

Školení strojníků
Valná hromada 2010
Tematické zájezdy
Jiné (Exkurze a.p)

68 Úr oky z BÚ u ČS a.s.

0
250 000
0
250 000
0

0
20 000
0
700 000
170 000
150 000
140 000
10 000

1 000

971 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE

Kód daňového členění :

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
42
43
44

DHM-DNM (dr obný hmotný - nehmotný majetek)
Nákup mater iálu
Nákup služeb pr o SZS
Ener gie, paliva
Nájemné
Cestovné, str avné
Pr onájem výpočetní techniky
J iné výdaje (mimoř ádné)
Telefonní poplatky
Spoje
Poštovné
Kopír ování
Opr avy, údr žba
Čistá mzda z dohod o pr ovedení pr áce - OOV
Daň z dohod o pr ovedení pr áce - OOV
Vedení účtu u ČS a.s.
Mater iál k akcím r oku 2010
Služby k akcím r oku 2010
z toho :
Školení strojníků
Valná hromada 2009
Tematické zájezdy
Jiné - Zpravodaje

5 000
10 000
200 000
0
0
35 000
9 600
10 000
22 000
0
3 000
1 000
5 000
50 000
10 600
5 000
4 800
587 000
120 000
150 000
277 000
40 000

18 Platby daňově neuznávané : Občer stvení př i akcích VV a DR
13 000
971
000 Kč
VÝDAJE CELKEM
(+ -)
Plnění rozpočtu
0
347 209,13 Kč
Předpokládaný finanční zůstatek k 31.12.2010
Rozpočet byl schválen Valnou hr omadou SZS v ČR dne 3. 6.2010 v Ostr avě
Zpracovala HK VV SZS v ČR
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Usnesení valné hromady 2010
Valná hromada SZS v ČR
1.
Bere na vědomí:
- Přednesenou zprávu o činnosti SZS v ČR za uplynulé období, tj. za rok 2009
- Zprávu dozorčí rady za rok 2009
2.
Schvaluje:
2.1 Zprávu o hospodaření SZS a jeho Výkonného výboru za rok 2009
2.2 Rozpočet SZS na rok 2010
2.3 Zprávu mandátové komise
2.4 Navržené kandidáty a jejich volbu do nového VV a DR SZS v ČR na období 2010 – 2013
složení: M. Šeba, S. Kučera, P. Píša, Ing. V. Taubr, J. Mana, J. Trunda,
Ing. Z. Zeman, S. Sedláček, Z. Jánský, D, Bartal, Ing. M. Cvetler.
2.5 Návrh na :
a) Prodloužení volebního období VV a DR SZS v ČR ze 3 na 4 roky.
b) Prodloužení konání VH (valných hromad) z 1 roku na 2 roky.

ve

3.

Ukládá
a) Výkonnému výboru SZS v ČR:
3.1 Zajistit změnu Stanov SZS v ČR ve smyslu schváleného návrhu uvedeného v v bodě 2.5.
Termín: 31.12. 2010
3.2 Ročně uspořádat 2 běhy školení obsluhy chladicích zařízení (minimální počet uchazečů 10).
Termín: ročně 31.10.2010-11
3.3 Ročně uspořádat minimálně 1 běh školení pro řidiče vozíků na úpravu ledových ploch
(minimální počet uchazečů 10). Termín: ročně 30.11.2010-11
3.4 Pokračovat v organizaci a zajišťování tematických zájezdů pro členy SZS v ČR. Tematické
zájezdy zaměřit na provozní problematiku zimních stadionů a tím rozšířit potřebné znalosti
provozovatelů ZS z hlediska vybavení ZS, bezpečnosti a ekonomiky provozu.
Termín: ročně 30.11.2010-11
4.3 Zveřejňovat výsledky a poznatky z tematických zájezdů ve Zpravodaji SZS . Termín: ročně
2010-11
3.6 Zajišťovat pro členy SZS v ČR nejnovější poznatky týkající se technických norem, předpisů a
nařízení dotýkajících se oblasti hygieny, životního prostředí a pro další oblasti, které jsou
provozem zimních stadionů ovlivňovány.
Členy SZS v ČR průběžně seznamovat s touto problematikou prostřednictvím elektronické
pošty a/nebo ve zpravodaji Sdružení ZS. Termín: průběžně
3.7 V případě zájmu členů SZS v ČR organizovat presentaci nových technologií na vybraných ZS
a/nebo firem dodávajících pro ZS příslušná doplňující zařízení.
Termín: průběžně podle
nabídek a zájmu.
b) Všem členům SZS v ČR
3.9

Podávat VV SZS v ČR na vyžádání veškeré informace a údaje o provozu svého zimního
stadionu pro účely zpracování provozně technických a ekonomických ukazatelů a k jednání
s příslušnými státními a tělovýchovnými orgány.
Termín: průběžně

4.

Žádá

4.1

Všechny členy Sdružení ZS v ČR o zaslání příspěvků do Informačního zpravodaje, především
se zaměřením na zkušenosti z provozu svých zimních stadionů a námětů na řešení nedostatků.
Firmy – členy SZS o zveřejňování aktualit a novinek ze svého oboru.

Termín: průběžně

4.2 Firmy a organizace, členy SZS v ČR, o zvážení možnosti ekonomického podílu na některé
náročné akce, které SZS pořádá, např. valné hromady, tematické zájezdy ap.
Termín: průběžně

SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE
4.3
4.4

Organizace, členy SZS v ČR, provozovatele a vlastníky ZS, o provedení prověrky a
aktualizaci svých adres, vč. emailových. Výsledky předat sekretariátu SZS.
Termín: 30.08. 2010
Všechny členy SZS, v rámci zkvalitnění tématických zájezdů, o předání svých představ a
názorů jednak na jejich vlastní náplň, jednak na termínové začlenění v kalendářním roce
prostřednictvím dotazníků VV SZS.
Termín: 30.11.2010
Vypracoval: návrhová komise ve složení:
Ing. Vladislav Taubr , Zbyněk Zeman,Zdeněk Jánský
Přednesl: Ing. Vladislav Taubr

Usnesení VH SZS v ČR schváleno všemi přítomnými členy SZS na jeho valné hromadě v hotelu
Puls Ostrava dne 03.06. 2010 bez dalších připomínek.

Zpráva dozorčí rady SZS v ČR
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akumulátorový FINIŠER
pro úpravu ledové plochy
SG ELEKTRIK







Výhody zařízení:

elektrický pohon stroje - žádné výfukové zplodiny, velká
nezávislost, vysoký užitný komfort
úspora až 60 % provozních nákladů oproti použití spalovacího
motoru
konstrukce suportu - vysoká kvalita ledové plochy
boční fréza pro dokonalé čištění rohů ledových ploch
tuhý rámu podvozku - dobrá stabilita

Technická data

Hodnota

Rozměry zařízení

4000 x 2145 x 2100 mm

Hmotnost zařízení

3850 kg
(bez žehlící vody)

Rozměr pracovního
nože
Pracovní radius (min)

2000 mm

Objem sněhové nádrže

3,65 m3

Objem vodní nádrže

560 l

Objem hydraulického
oleje
Příkon
(pojezd, hydraulika)

70 l

pomocný elektromotor
1 kW

Pohon šneků

hydraulický, regulovatelný

Akumulátor 80V4PzS320

X-TRACTION vč.
dokovací stanice
Osvětlení
Příslušenství

Opce

Průmyslová 1038
739 65 Třinec – Staré Město
Česká republika

Business Department
Tel.: +420 558 532 316
Tel.: +420 558 535 640
Fax: +420 558 321 328
Marketing
Tel.: +420 558 535 680
marketing.tzsv@trz.cz

2 x 16 kW
(stejnosměrný, DC)

Příkon (fréza)

Pohonný systém

Strojírny Třinec, a.s.

4,86 m

náhon na všechna čtyři kola

80 V, 320 A/ hod, centrální
dolévání a provzdušňování
světlomety - LED
nabíječka AXItrac vč.
systému odvzdušňování
boční metlička
boční fréza

www.strojirnytrinec.cz
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UMĚLÉ LEDOVÉ PLOCHY
zdroj GEA Grasso
Uměle vytvořené ledové plochy, které dnes již neodmyslitelně patří k našim životům, jsou využívané zejména ke
sportovním a zábavným aktivitám. Co všechny tyto plochy spojuje, je technologie strojního chlazení. Kde se
vlastně vzalo? Jaké systémy se používají pro výrobu ledu. A jaká jsou chlazení ledových ploch?
Uměle vytvořené ledové plochy – druhy podle druhu sportu:
• Ledové plochy pro lední hokej (cca 60 x 30 m), využívané rovněž pro krasobruslení a rychlobruslení short-track
• Rychlobruslařské ovály (400 m dlouhé)
• Curlingové haly se speciální povrchovou úpravou ledu
• Méně časté sáňkařské a bobové dráhy
• Popř. speciální aplikace jako umělé kryté lyžařské haly, ledové stopy skokanských můstků apod.

HISTORIE VÝROBY LEDU
Již v 5. století lidé objevili, že klouzání se po ledě je zábavné a zároveň rychlejší než obyčejná chůze. Mnoho let pak
bruslili za pomoci zvířecích kostí místo bruslí na přírodním ledě. Kolem roku 1400 došlo k nahrazení kostí
ocelovými noži, ale přírodní mráz zůstal stále jedinou možností, jak získat led. Bruslení si v průběhu století
získávalo stále větší popularitu, o čemž svědčí i četné používání motivu zamrzlé přírodní ledové plochy s bavícími
se lidmi mnohými slavnými malíři (zejména holandskými). S tím rostla i poptávka po tzv. umělém ledu – i když se
jedná o nesprávný výraz, neboť led je ve skutečnosti stále přírodní, pouze způsob jeho výroby je umělý (strojním
chlazením). První ledová plocha, vytvořená strojním chladicím systémem používajícím přírodní chladiva, se
objevila někdy v polovině 19. století, kdy bruslení zažívalo vrchol popularity a krasobruslení bylo považováno
téměř za umění. Krasobruslaři cestovali se svým představením mezi kontinenty (z Ameriky do Evropy a zpět).

První byl London Ice Floor
Protože i v těchto dobách ne každá zima byla dostatečně studená, vznikla skutečná poptávka po „umělém” ledu. V
roce 1840 se objevil první krytý zimní stadion London Ice Floor, v roce 1868 pak následoval New York. Ledová
plocha byla vyrobena z chemických sloučenin: většinou roztoky soli, alumu nebo síry. Podle dobových pramenů to
šíleně zapáchalo, nad „ledem” se tvořila mlha a bruslaři se doporučovalo raději nespadnout! V roce 1851 americký
fyzik John Gorrie získal patent na svůj stroj na výrobu ledu, který fungoval na principu komprese par. Systém
pracoval se vzduchem a mohl vyrábět led při teplotě -7°C. Brzy poté se objevil zájem o výzkum možností výroby
ledu i u britských vědců. Rankine popisuje v roce 1852 systém chladícího stroje k chlazení vzduchu v tropických
botanických zahradách. Na Evropském kontinentu byly vyvinuty další stroje na principu parní komprese, ovšem s
jinými chladivy:
•

slavný německý vědec Carl von Linde použil zapáchající čpavek (amoniak NH3)

•

zatímco švýcarský profesor Raoul Pictet navrhl soustrojí s jedovatým kysličníkem siřičitým

•

a švýcarská firma Escher Wyss měla kompresory pracující s oxidem uhličitým (CO2).

(SO2)

12

SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UMĚLÉ LEDOVÉ PLOCHY
zdroj GEA Grasso

V roce 1876 Brit Dr. John Gamgee cirkuloval glycerin okruhem z oválných měděných trubek. Ten byl
chlazen stroji Raula Picteta. Čerpadla a kompresory byly poháněny parou. Tato malá ledová plocha (12 x 7 m),
nazývána Galciarium, se nacházela v Londýnské čtvrti Chelsea a je v literatuře zmiňována jako první strojní umělá
ledová plocha na světě (pozn.: Na první automobil musel svět čekat ještě dalších 10 let!)
Tento princip čerpání studené kapaliny skrz síť trubek byl dalšími brzy kopírován. Po celé Evropě byly
budovány malé bruslařské haly, např. v Paříži, Londýně i Berlíně, většinou nesoucí krásná jména jako Eispalast,
Palais de Glace atd.
Ve Spojených státech první takováto hala otevřela své dveře v New Yorku v roce 1879 a měřila 864 m2.
Frankfurt se dočkal své haly v roce 1881 se systémem von Lindeho, kde solanka byla chlazena pomocí
čpavkového kompresorového systému.
Následoval Berlín se svým prvním Eispalast v 1908 (1 900 m2) a v 1910 se Sportpalast 2 500 m2. V roce
1911 otevřel Admiralspalast s CO2 kompresory od Esher Wysse. Dokonce i pro Berlín však byly tři ledové paláce
příliš a brzy tak musely být uzavřeny z ekonomických důvodů.
První umělé kluziště vychlazované chladicím zařízením na principu přímého vypařování chladiva
v trubkovém systému ledové plochy bylo postaveno již v roce 1886 ve Washingtonu. V roce 1904 následovalo
zařízení v Adelaide a v roce 1906 pak v Melbourne. V Evropě bylo první kluziště s přímým vypařováním postaveno
až v roce 1946 v Curychu – Oerlikon firmou Escher Wyss. Rozmach výstavby uměle vychlazovaných ledových ploch
byl zaznamenán až po roce 1930 a dodnes jsou to stovky stadionů v různých zemích.
Původní umělá kluziště byla vesměs ve sportovních halách, což bylo v létech 1900 až 1922. První otevřené
kluziště s plochou 1100 m2 bylo postaveno v roce 1909 Engelmannem ve Vídni. Rozmach výstavby ledových ploch
uměle vychlazovaných nastal teprve kolem roku 1930, kdy bylo postaveno první kluziště ve Švédsku, dále
v Curychu a v roce 1933 v Berlíně. V Praze byl první zimní stadion postaven v roce 1932 na ostrově Štvanice.
Pro olympijské hry byla postavena kluziště s abnormálními rozměry. V roce 1936 v Garmisch Partenkirchenu 3 600 m2, v roce 1956 v Cortině d´Ampezzo 4 200 m2 a v roce 1964 v Innsbrucku 10 760 m2.
Největší rozmach výstavby ledových ploch nastal prakticky v Evropě až po druhé světové válce. Zatímco
např. v roce 1945 bylo ve Švýcarsku 5 ledových ploch, v roce 1960 to bylo již přes 50 s celkovou chlazenou plochou
více než 135 000 m2. Od roku 1950 všechny ledové plochy s přímým odparem. Ve Švédsku pak v roce 1965 asi 100
kluzišť na přímý odpar s celkovou chlazenou plochou přes 300 000 m2, v Německu v témže roce 30 kluzišť s
celkovou plochou cca 70 000 m2 a v ČSSR v roce 1960 32 ledových ploch s celkovou chlazenou plochou 57 000 m2.
Takto bychom mohli pokračovat dále až přes první otevřené ledové plochy ze začátku 20. století, přes
první uměle chlazené rychlobruslařské dráhy na konci 50. let 20. století až do dnešních dnů. Jenom v České
republice je v současné době přes 160 ledových ploch, ve Slovenské republice přes 70, bohužel dosud žádná
rychlobruslařská dráha.
V průběhu let se pak vyvíjely jak chladicí systémy, tak použitá chladiva.
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Steel Arena - Košický štadión Ladislava Trojáka
Vážení přátelé členové našeho sdružení .
Dovolujeme si Vám představit zimní stadion v Košicích a trochu přiblížit
historii toho zimního stadionu a hokeje v Košicích .
Jedná se totiž o prvního zahraničního člena našeho sdružení.

Na tomto stadionu bude též
probíhat MS v ledním hokeji 2011
História hokeja v Košiciach
Hokej sa v Košiciach začal hrať
v roku 1921. V tom čase sa už
hral v Čechách kanadský (ľadový)
hokej, no na Slovensku ešte stále
pretrvával bandy-hokej (s loptičkou).
Tradícia hokeja v metropole
východného Slovenska je bohatá
a v rámci Slovenska má naše
mesto niekoľko primátov. V sezóne
1922/23 usporiadali v Košiciach prvú
organizovanú súťaž na Slovensku,
boli tu založené prvé mládežnícke
družstvá a v Košiciach vyrástol
aj prvý Slovák, ktorý obliekol
reprezentačný dres Československa Ladislav Troják.
Prvým hokejovým klubom v
Košiciach bol 1.ČsČK, no zakrátko
vznikali ďalšie kluby - KAC, KSC, ŠK
Slávia, Törekves. V ďalších rokoch
patril košický hokej medzi najlepšie
na Slovensku. Po druhej svetovej
vojne však nastala stagnácia a k
nečakanému oživeniu dochádza až
v roku 1962. TJ Lokomotíva mala
v tom čase v krajskej súťaži dve
mužstvá a súhlasila, aby jedno z nich
doplnené o vojakov mohlo štartovať
pod hlavičkou Dukly.
Dukla Košice hneď v prvom roku
svojej existencie vyhrala krajské
majstrovstá, čím sa prebojovala do
druhej ligy. V nasledujúcej sezóne
vyhrala druhú ligu i kvalifikáciu o
postup do najvyššej súťaže. Od
roku 1964 patrili Košice medzi
československú elitu. Uprostred

sezóny 1966/1967
našla Dukla nový
domov i nový
názov – TJ VSŽ
Košice.
Košice počas
svojho účinkovania
v spoločnej
československej
lige a neskôr aj
v samostatnej
slovenskej súťaži
ani raz nevypadli
do nižšej súťaže,
čo je tiež cenný
fakt. Najviac
sezón v košickom
drese odohral Bedřich Brunclík
- 16 (583 zápasov a 237 gólov),
najúspešnejším odchovancom
košického hokeja je Vincent Lukáč 14 sezón (518 zápasov a 393 gólov).
Úspechy košického hokeja
Za prvý úspech Košičanov
možno smelo považovať postup
do najvyššej československej
hokejovej súťaže v roku 1964.
Od tohto momentu už Košičania
elitu nikdy neopustili, čo možno
tiež svojim spôsobom považovať
za úspech. Najväčšie úspechy
však zažili hokejisti Košíc v druhej
polovici deväťdesiatych rokov. V
roku 1985 to bolo ešte konečné
druhé miesto, no v roku 1986 už
hráči TJ VSŽ Košice získali prvý
titul majstra ČSSR. V tejto sezóne
sa prvýkrát v histórii ligy hralo o
majstra systémom play-off a Košice
zdolali svojho najväčšieho rivala
Duklu Jihlava v rozhodujúcom
finálovom stretnutí až
na samostatné nájazdy.
O dva roky si hráči VSŽ
slávu zopakovali, keď
zdolali vo finále pražskú
Spartu. V nasledujúcich
sezónach Košičania
popredné priečky
opustili, no stále patrili
medzi to lepšie, čo
Federálna liga ponúkala.
Po týchto dvoch
sezónach v ktorých VSŽ
získali titul, predstavili
sa v Pohári Európskych

Majstrov a zakaždým sa prebojovali
až do finálovej skupiny. V oboch
prípadoch skončili na druhom
mieste, za vtedy neporaziteľným
CSKA Moskva, takže tieto
umiestnenia možno považovať za
veľký úspech na medzinárodnom
poli. Poslednýkrát sa v PEM
predstavili v roku 1995, keď skončili
v semifinálovej skupine na druhom
mieste.
Po rozdelení Československej
federácie a následnom rozdelení
hokejovej súťaže potvrdili Košice
svoju kvalitu aj v samostatnej
Slovenskej Extralige a v prvých
šiestich sezónach zakaždým hrali
vo finále play-off. Trikrát z toho sa
radovali z titulu majstra Slovenskej
Republiky a v uplynulej sezóne
získali hráči HC Košice bronzové
medaily.
Po zisku tretieho slovenského
majstrovského titulu, upadol klub do
ťažkej ekonomickej krízy, v extralige
sa mu nedarilo, no napriek tomu
dostalo mužstvo v rámci letnej
prípravy pozvánku na kvalitne
obsadený turnaj Tampere Cup.
Košičania nesklamali, dvakrát sa
prebojovali do finále, no dvakrát žiaľ
neuspeli.
Pri vyratúvaní úspechov košickeého
hokeja nemožno zabudnúť ani na
sedem víťazstiev na tradičnom
medzinárodnom turnaji o Tatranský
pohár v Poprade na ktorom za
pravidelne schádzajú kvalitné
domáce a zahraničné kluby
doplnené niektorým mladežníckým
reprezentačným výberom.
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Steel Arena - Košický štadión Ladislava Trojáka
celej snahy je moderný
stánok, ktorý, je pýchou
mesta Košice a slúži širokej
verejnosti.

Slávnostné otvorenie STEEL ARÉNY 24. februára 2006
1. zápas v STEEL ARÉNE so Zvolenom 3. marca 2006

STEEL ARÉNA je situovaná v
centre mesta a jej súčasťou
je Club Hotel, ktorý je s
halou priamo prepojený.
Svojou kapacitou 8347
miest a svojím dobre
vybudovaným zázemím,
doplneným reštauráciou,
barmi, sieťou bufetov,
štyridsiatimi VIP lóžami a
VIP zónami, vytvorila STEEL
ARÉNA dôstojné podmienky
pre rozvoj košického
hokeja, ktorý prirodzene
je dominantný, a zároveň
umožňuje aj organizáciu
rôznych iných športových,
kultúrnych a spoločenských
podujatí, najmä výstav,
koncertov, majstrovstiev a
turnajov, rôznych mítingov, kongresov i plesov.

STEEL ARÉNA je najmodernejšou a jedinou
multifunkčnou halou na Slovensku. Vďaka úsiliu
občianskeho združenia Košická aréna, ktoré po takmer
deviatich rokoch obnovilo práce na starom Zimnom
štadióne L. Trojáka, sa brány novej STEEL ARÉNY
slávnostne otvorili dňa 24. februára 2006. Výsledkom

Netajíme sa tým, že chceme siahnuť po métach
najvyšších a zohrať úlohu hostiteľa Majstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji v roku 2011. Rovnako intenzívne však
pracujeme aj na tom, aby sa STEEL ARÉNA stala známym
športovým a kultúrno-spoločenským centrom, do
ktorého radi prichádzajú športovci, umelci, rôzni hostia a
predovšetkým diváci.

Technická data a zajímavosti
Počet miest na sedenie: 8347
Počet lóži: 40
Centrálny vstup – sever: 1
Počet turniketov: 16
Únikové východy: 3 (SZ, JZ, V)
Výška haly – svetlík: 34 m
Dĺžka oblúka: 133,8 m
Sklon hľadiska – horné tribúny: 42°
Sklon hľadiska – dolné tribúny: 28°
Hmotnosť informačnej kocky: 4500 kg
Výkon hlavného osvetlenia: 100 kw / max.1200 lx/
Núdzové osvetlenie zázemia: 663 ks svietidiel
Pracovné osvetlenie lávky oblúka: 42
Hlavné osvetlenie: 96 ks svietidiel
Efektové osvetlenie: 48 + 16 ks svietidiel
Hlavné reproduktory: 48 ks
Výťahy pre VIP a invalidov: 3
Počet bufetov: 10
Celková hmotnosť OK: 3200 t
Transformátory o výkone 1000 a 1600 kVA2

Náhradný zdroj: 250 kVA
Ročná spotreba el. energie: cca. 1800 MWh
Dĺžka chladiaceho systému: 32 km
Rozmery hracej plochy (javiska)
Dĺžka hracej plochy: 60m ,Šírka hracej plochy: 30 m
Vzdialenosť od zadného mantinelu (stred) ku bránkovej
čiare: 4 m
Vzdialenosť od zadného mantinelu (stred) k modrej čiare:
17,2 m
Vzdialenosť od modrej čiary ku červenej: 9 mVýška mantinelov: 1,25 m , výška ochranných skiel za bránou: 1,84 m
Výška ochranných skiel po krajoch: 0,85 m, vzdialenosť
mantinelu ku divákom: 2,4 m
Striedačky (vchod na plochu) dĺžka: 12 m šírka: 2,05 m ,
veľkosť otvoru dverí:1 m
Trestné lavice (vchod na plochu) :dĺžka: 13,9 m , šírka: 2,05
m ,veľkosť otvoru dverí:1m Veľkosť otvoru pre rolbu: 3,6m ,
veľkosť otvoru pre zdravotnikov: 2,2 m
Sieť za bránami : dĺžka: 43m , výška: 10m
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Začiatok výstavby tréningovej haly
Viac ako 3,3 milióna eur poskytne slovenská vláda na
výstavbu tréningovej haly pri Steel aréne v Košiciach.
Uviedol to v pondelok premiér Robert Fico, ktorý sa
spolu s predsedom NR SR Pavlom Paškom zúčastnil
na poklepaní základného kameňa novej haly. Celkové náklady na výstavbu tréningovej haly dosiahnu
4,65 milióna eur. V súčasnosti už je vydané stavebné
povolenie, stavať by sa malo začať v júli, pričom hala
by mala byť hotová do decembra 2010.
„Aj napriek kríze vláda podporí prestavbu zimného
štadióna v Bratislave a výstavbu tejto tréningovej haly
v Košiciach a to nielen pre majstrovstvá sveta v hokeji,
ktoré sa majú konať na Slovensku v roku 2011. Okrem
toho chcem realizovať aj minimálne dva zimné štadióny v hodnote vyše jedného miliónu eur, ktoré budú
slúžiť na rozvoj mládežníckeho športu,“ povedal Fico.
Premiér nepripúšťa, že by sa do termínu majstrovstiev
sveta nepodarilo zrekonštruovať zimné štadióny.
Tréningová hala pre hokejistov bude postavená z južnej strany košickej Steel arény, pričom rozmer ľadovej
plochy bude 26 x 56 metrov, kapacita bude 300 až
600 divákov. Jej súčasťou bude aj štyri až šesť šatní.
Hala bude spĺňať kritériá aj pre majstrovské súťaže
mladých hokejistov.
Primátor Košíc František Knapík informoval premiéra,
že mesto už pripravuje nové dopravné napojenie
tohto športového komplexu a výstavbu parkovacieho
domu formou PPP projektu.

Slovensko usporiada MS 2011
Slovensko usporiada hokejové MS v roku 2011. V poradí
75. svetový šampionát budú hostiť dve najväčšie slovenské
mestá - Bratislava a Košice. Rozhodli o tom delegáti kongresu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v lotyšskej
Rige. Slovensko uspelo v konkurencii Švédska a Maďarska,
Fínsko sa pred hlasovaním kandidatúry vzdalo.
Slovenský projekt uspel aj vďaka podpore prezidenta
republiky Ivana Gašparoviča, ktorý kandidatúru prišiel podporiť osobne priamo do Rigy. V Košiciach sa MS 2011 budú
hrať v novej STEEL ARÉNE.
Historický okamih pre Slovensko nastal 19.5.2006 o 16.10 h
miestneho času v Rige, keď sa začalo v hoteli Latvija hlasovanie o usporiadateľovi šampionátu.
Rozhodnutie o dejisku MS sa zrodilo hneď v prvom kole
a po necelých troch minútach mohol prezident IIHF René

Fasel oznámiť, že Slovensko získalo nadpolovičnú väčšinu
70 hlasov.
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Ladislav Troják
História hokeja na Východnom Slovensku je spojená s rokom
1921 a menom Ladislava Trojáka, ktorý ako prvý Slovák obliekol
reprezentačný dres Československa. Nestor košického hokeja sa
narodil 15. júna 1914 v Košiciach.
Ladislav Troják odohral celkom 11 ligových sezón. Reprezentoval
Česko-Slovensko ako prvý Slovák v 75 zápasoch a strelil 37 gólov. Bol
účastníkom šiestich majstrovstiev sveta v hokeji (1936-1939, 1947,
1948) a v roku 1947 v Prahe získal titul Majstra sveta. Zúčastnil sa na
Zimných olympijských hrách (ZOH) v roku 1936 a v roku 1948 získal
na ZOH striebornú medailu. Bol päťnásobným majstrom ČSR (1937,
1938, 1946-1948) a päťnásobným majstrom Česko-moravskej ligy
(1939, 1940, 1942-1944).
Jeho hokejová kariéra a život sa ukončil 8.11.1948 tragickou leteckou
nehodou nad kanálom La Manche. Spolu s ním prišli o život aj ďalší
československí reprezentanti. Výprava hokejistov Československa
letela na zájazd do Francúzska a Anglicka. Pre rôzne politické prekážky Francúzske úrady nevydali víza pre
nášho brankára Jarkovského a obrancu Švarca. Z tohto dôvodu sa výprava musela rozdeliť a cestovať v dvoch
lietadlách. Zápas v aréne Palais des Sports sa proti Racing Club de Paris (4:3) aj tak hral. Časopis L´Equipe
písal o Trojákovi, Stiborovi a Pokornom v superlatívoch. O dva dni mala výprava pokračovať do Anglicka.
Hráči Troják, Štovík a Pokorný nedostali vstupné víza, preto vedenie
výpravy sa rozhodlo opäť rozdeliť výpravu na dve skupiny. Vedúcim
druhej skupiny bol Ladislav Troják a k nemu sa pridali Jarkovský a
Švarc. Zvláštne lietadlo so skupinkou hráčov vzlietlo 08.11.1948 o 16.
hodine a 28 minúte z letiska Le Bourget, za hustej londýnskej hmly.
Pilotoval ho vojnový letec René de Narbonné. Odkaz pre členov výpravy
druhého lietadla, aby rýchlo sa z letiska presunuli taxíkmi do Wembley,
lebo zápas musel začať a nedá sa už čakať, nebol nikdy doručený.
Ôsmi hráči porazili aj kanadských profesionálov vo Wembley. Podľa
Československého veľvyslanectva v Paríži lietadlo letelo nad prieplavom
La Manche a pre hustú hmlu sa muselo vrátiť do Paríža, žiaľ tam už s
výpravou nepristálo. Prvý slovenský hokejový reprezentant už dávno
nie je medzi nami, no jeho duch stále žije. Veď od roku 1970-1996 sa
v Košiciach na jeho počesť konal memoriál L. Trojáka, t.j. 26 ročníkov a
tiež zimný štadión nesie jeho meno.
Za jeho hokejovú kariéru bol Ladislav Troják uvedený dňa 30.
novembra 2002 do Siene slávy Slovenského hokeja.

Zimný štadión Ladislava Trojáka bol otvorený 1958 ako
otvorená umelá ľadová plocha
Sezóna 1963/1964 - Dukla
Košice postúpila do 1. HOKEJOVEJ LIGY
Zakrytie ľadovej plochy - jeseň
1964
Posledný ligový zápas sa hral
29. marca 1996 s Duklou Trenčín
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MS 2010 - Slovensko

Speciální hodiny v centru Bratislavy,
které odpočítávají, za jak dlouho začne
na Slovensku hokejové mistrovství světa.
Přesto pro fanoušky, kteří budou chtít
naživo sledovat zápasy české reprezentace, nastávají dny, kdy by si měli pořídit
vstupenky a případně zajistit bydlení.
Příští mistrovství světa v hokeji bude
hostit Slovensko. Turnaj se odehraje ve
dnech 29. dubna až 15. května 2011
ve městech Bratislava a Košice. Oproti
minulému MS bude kapacita hokejových
hal výrazně menší - 10000 diváků v Bratislavské Samsung aréně a 8400 diváku
v Košické Steel aréně, dají se proto očekávat problémy se získáváním vstupenek
na poslední chvíli.
Maskotem MS 2011 na Slovensku bude
šedobílý vlk Goooly ve Slovenském hokejovém dresu.
Český národní tým, který bude obhajovat zlaté medaile z Německého Kolína
nad Rýnem, byl vylosován do skupiny D
(Bratislava) spolu s Finskem, Lotyšskem a

Dánskem. Česká reprezentace odehraje
svá utkání na ledové ploše v bratislavské
aréně Ondreje Nepely. První zápas ČR
odehraje v Bratislavě 30.04.2011 s Dánskem, 02.05.2011 s Lotyšskem a poslední
utkání ve skupině odehraje 04.05.2011 s
Finskem.
Rekonstrukce ZS v Bratislavě probíhá
podle plánu, na MS má být připraven .
„Když nám bylo v roce 2006 mistrovství
přiděleno, tak jsme si říkali, že je dost
času. Teď už se to blíží a přípravy vrcholí,“ uvedl generální ředitel turnaje Igor
Nemeček na dnešní tiskové konferenci v
Praze.
Přípravy vrcholí zejména v Bratislavě, kde
momentálně končí přestavba stadionu.
Původně se měla v hlavním městě postavit nová hala, ale nakonec byla „pouze“
zrekonstruovaná hala Slovanu.
„Původně se měla postavit nová hala v
Petržalce, ale natahovalo se to a nakonec se primátor města rozhodl, že se
kompletně zrekonstruuje stará hala.
Nezůstalo z ní ale nic, vznikla nová,“ vysvětlil Nemeček. Vzhledem k možnostem
lokality však bude mít pro MS kapacitu
9246 diváků, i když pořadatelé by uvítali
větší halu.
Rekonstrukce Orange Arény bude dokončena v příštích týdnech, zápasovou
zkouškou projde v únoru, kdy se v ní
uskuteční turnaj čtyř reprezentačních
týmu Slovakia Cup. Utkání play off
extraligy v ní bude hrát i Slovan. Součástí
přestavby areálu jsou i dvě tréninkové
plochy.
Staví se i nový hotel, ve kterém budou v
průběhu turnaje bydlet slovenští a čeští

PŘED. Takhle vypadal Zimní stadion Ondřeje Nepely v Bratislavě před rekonstrukcí.

reprezentanti. „Hráči obou týmů tak
budou moci do haly chodit prakticky v
pantoflích,“ pousmál se Nemeček.
Vstupenky na zápasy MS jsou v prodeji
od 27. září a doposud se jich prodala
zhruba třetina. Momentálně jsou k
dispozici pouze takzvané balíčky, lístky
na jednotlivá utkání budou do prodeje
uvolněna až 1. prosince.
„Nechtěli jsme stanovovat cenu příliš
nízko, ani příliš vysoko. Stanovili jsme
průměr mezi šampionáty v Německu a
ve Švýcarsku,“ řekl Nemeček. Nejlevnější
vstupenky na zápasy skupiny o udržení
lze zakoupit za 10 euro, na utkání základních skupin 30 až 55 euro.
„Zatím je zájem zejména o českou a slovenskou skupinu,“ uvedl Nemeček, který
věří, že se pořadatelům podaří prodat
340.000 lístků. Zakoupit je lze i přes český web www.ticketrportal.cz
Ceny se pohybují od 201 do 273 eur (od
pěti do necelých sedmi tisíc korun). Od
1. prosince pak budou k dostání i vstupenky na jednotlivé dny a od 1. února i
lístky na jednotlivé zápasy. Ty samozřejmě vyjdou levněji (od tisícovky na jeden
zápas v základní skupině), ale hrozí, že
v případě české reprezentace budou
vyprodány či hodně probrány.
Za rekonstrukci přes 60 miliónů eur
Celkové náklady na rekonstrukci by měly
dosahovat 62,875 miliónů eur, z toho ze
státních prostředků půjde 40,575 miliónů
eur. Původně se pro hokejový šampionát
v roce 2011 plánovalo vybudovat nový
stadion, ale po průtazích přišel primátor Ďurkovský s návrhem rekonstrukce.
Kromě Bratislavy se MS uskuteční také
v Košicích, kde vyrostla nová hala před
třemi roky.
Hlavní práce na stadionu Ondreje Nepely
by měly být dokončeny do konce listopadu 2010, úplné dokončení stavby má být
hotovo do konce února 2011. Hokejový
šampionát by měl na Slovensku odstartovat 30. dubna 2011. Dosavadní kapacita
haly byla 8 350 míst, zvednout by se
měla na 13 500 míst. Slovan Bratislava,
který zde normálně hraje své domácí zápasy, se bude muset dva následující roky
spokojit s malou halou Vladimira Dzurilly,
kam se vejde jen 3 500 diváků.
První ledová plocha na místě současného
bratislavského stadionu byla otevřena
14. prosince 1940 a v letech 1948 a 1949
byla kolem postavena betonová tribuna
pro 11 tisíc míst ke stání. V roce 1958
byla před ME v krasobruslení plocha
zastřešena a přidalo se čtyři tisíce míst k
sezení. Další velká rekonstrukce proběhla
v letech 1990 až 1992, kdy se změnil interiér
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haly a šatny, zrušil se sektor pro stání a stadion
dostal novou ocelovou střechu.
S rekonstrukcí takřka 70tiletého stadionu se
začalo 1. Května 2009 a postupně bylo demontováno mobilní zařízení, odstraňovaly se sedačky
či manitnely. Poté bylo z chladících zařízeních
odčerpáno 9000 kilogramů čpavku a demontována střešní konstrukce a ocelové nosníky.
„Brzy začneme s vlastní výstavbou a věřím, že za
příznivých okolností můžeme stavbu dokončit v
předstihu,“ je optimistický primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský. „V nejbližších třech měsících
bude pokračovat bourání železobetonové
konstrukce, zapustí se piloty, budou se usazovat
kotvící prvky a v září by se mohlo začít se zastřešením objektu,“ dodal pro slovenskou agenturu

SITA generální ředitel společnosti Ingsteel Anton
Bezák, jehož firma má stavbu na starosti.
Za rekonstrukci přes 60 miliónů eur
Celkové náklady na rekonstrukci by měly
dosahovat 62,875 miliónů eur, z toho ze státních
prostředků půjde 40,575 miliónů eur. Původně
se pro hokejový šampionát v roce 2011 plánovalo vybudovat nový stadion, ale po průtazích
přišel primátor Ďurkovský s návrhem rekonstrukce. Kromě Bratislavy se MS uskuteční také v
Košicích, kde vyrostla nová hala před třemi roky
. v průběhu rekonstrukce
Hlavní práce na stadionu Ondreje Nepely by
měly být dokončeny do konce listopadu 2010,
úplné dokončení stavby má být hotovo do konce
února 2011. Hokejový šampionát by měl na Slovensku odstartovat 30. dubna 2011. Dosavadní

kapacita haly byla 8 350 míst, zvednout by se
měla na 13 500 míst. Slovan Bratislava, který
zde normálně hraje své domácí zápasy, se bude
muset dva následující roky spokojit s malou
halou Vladimira Dzurilly, kam se vejde jen 3 500
diváků.
První ledová plocha na místě současného bratislavského stadionu byla otevřena 14. prosince
1940 a v letech 1948 a 1949 byla kolem postavena betonová tribuna pro 11 tisíc míst ke stání. V
roce 1958 byla před ME v krasobruslení plocha
zastřešena a přidalo se čtyři tisíce míst k sezení.
Další velká rekonstrukce proběhla v letech 1990
až 1992, kdy se změnil interiér haly a šatny,
zrušil se sektor pro stání a stadion dostal novou
ocelovou střechu.

Nyní se
dokončuje
modernizace
arény, kde se
bude hrát v
příštím roce
mistrovství
světa.

Rekonstrukce ZS v Bratislavě probíhá podle plánu, na MS má být připraven
Dva měsíce prací má za sebou rekonstrukce zimního stadionu Ondreje Nepely v
Bratislavě, kde se má za necelé dva roky uskutečnit mistrovství světa v ledním
hokeji. Podle představitelů města i stavební společnosti probíhá zatím vše podle
plánu, dokonce jsou prý práce v mírném časovém předstihu.
S rekonstrukcí takřka 70tiletého stadionu se začalo 1. Května 2009 a postupně
bylo demontováno mobilní zařízení, odstraňovaly se sedačky či manitnely. Poté
bylo z chladících zařízeních odčerpáno 9000 kilogramů čpavku a demontována
střešní konstrukce a ocelové nosníky.
„Brzy začneme s vlastní výstavbou a věřím, že za příznivých okolností může-

me stavbu dokončit v předstihu,“ je optimistický primátor Bratislavy Andrej
Ďurkovský. „V nejbližších třech měsících bude pokračovat bourání železobetonové
konstrukce, zapustí se piloty, budou se usazovat kotvící prvky a v září by se mohlo
začít se zastřešením objektu,“ dodal pro slovenskou agenturu SITA generální
ředitel společnosti Ingsteel Anton Bezák, jehož firma má stavbu na starosti.
Za rekonstrukci přes 60 miliónů eur
Celkové náklady na rekonstrukci by měly dosahovat 62,875 miliónů eur, z toho
ze státních prostředků půjde 40,575 miliónů eur. Původně se pro hokejový
šampionát v roce 2011 plánovalo vybudovat nový stadion, ale po průtazích přišel
primátor Ďurkovský s návrhem rekonstrukce. Kromě Bratislavy se MS uskuteční
také v Košicích, kde vyrostla nová hala před třemi roky.
Hlavní práce na stadionu Ondreje Nepely by měly být dokončeny do konce
listopadu 2010, úplné dokončení stavby má být hotovo do konce února 2011.
Hokejový šampionát by měl na Slovensku odstartovat 30. dubna 2011. Dosavadní kapacita haly byla 8 350 míst, zvednout by se měla na 13 500 míst. Slovan
Bratislava, který zde normálně hraje své domácí zápasy, se bude muset dva
následující roky spokojit s malou halou Vladimira Dzurilly, kam se vejde jen 3 500
diváků.
První ledová plocha na místě současného bratislavského stadionu byla otevřena
14. prosince 1940 a v letech 1948 a 1949 byla kolem postavena betonová tribuna
pro 11 tisíc míst ke stání. V roce 1958 byla před ME v krasobruslení plocha zastřešena a přidalo se čtyři tisíce míst k sezení. Další velká rekonstrukce proběhla v
letech 1990 až 1992, kdy se změnil interiér haly a šatny, zrušil se sektor pro stání
a stadion dostal novou ocelovou střechu.
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VE SPOLUPRÁCI
S FIRMAMI
ROLMONTs.r.o.
s.r.o. aaM.C.V.
VE SPOLUPRÁCI
S FIRMAMI
ROLMONT
M.C.V.
SI VÁM DOVOLUJÍ NABÍDNOUT KVALITNÍ PAPÍROVÉ
SI VÁMSDOVOLUJÍ
NABÍDNOUT
KVALITNÍ
PAPÍROVÉ
VE SPOLUPRÁCI
FIRMAMI
ROLMONT
s.r.o.
a M.C.V.
LAJNY
NA LEDNÍ HOKEJ
Z DOVOZU.
NA LEDNÍ
HOKEJ ZPAPÍROVÉ
DOVOZU.
SI VÁM DOVOLUJÍLAJNY
NABÍDNOUT
KVALITNÍ

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: 10 300.- 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

Objednejte již nyní na novou sezónu!

Dodávaná sada čar na lední hokej obsahuje:

Doprodej tréninkových hokejových dresů
32 ks červené kruhy pro vhazování

(60 cm)
(30 cm)
1
role
243,2
m
červená
čára
32 ks červené kruhy pro vhazování(30 cm)
(60 c
1
role
243,2
m
modrá
čára
(30
cm)
4 ks modré kruhy pro vhazování
(30 c
Výhodné ceny - omezený počet barev
role 243,2
modrá čára
1 role1 243,2
m m červená
čára (5 cm)(30 c
Velmi trvanlivý materiál - dirkovaný PE , vyztužené lokte a podpaží.
Dodávaná sada čar na lední hokej obsahuje:
role a m
243,6 mmodrá
červená čára
čára
(5 cm)(30 c
1 role3 243,2
Celkem
na
4 Kč
nalajnování
!
Pro hokejové kluby a Tělovýchovné jednoty sleva 10 % !
32 ks červené
pro
vhazování
(60 cm)
1 kruhy
roleXL
243,2
m
modrá
čára
(5 cm
velikost
- 160
Při odběru nad 50 ks sleva 15 % nebo dohodou . Cena: 9 800.- Kč
poštovné3kruhy
a balné.
4 +100
ksKčmodré
pro
vhazování
(30
cm)
role a 243,6 m červená čára
(5 cm
Velikost
LDotazy-a informace
155 Kč
poskytne(30
sekretář
SZS
1
role
243,2
m
červená
čára
cm)
Celkem naIng.
4 Miloslav
nalajnování
!
Barvy : modrá, zelená, červená, černá a žlutá
Cvetler
Velikost
M
145Kč
1
role
243,2
m
modrá
čára
(30
cm)
Objednávky na :
Cena: 9 800.- Kč +100 Kč poštovné a balné.
220 800 842 i fax., 603 719 116
Agentura Kusta -Prosport
1 role 243,2
mDotazy
modrá
čára
(5 cm)
a informace
poskytne
sekretář SZ
nebo
B. Kuchař
Velikost
S
135
Kč
Jasná 543, 460 15 Liberec 15
3 role a 243,6 m červená
čára
Ing.272Miloslav
Cvetler
272 769 065,
768 912 fax,(5
601cm)
236 960

Dodávaná sada čar na lední hokej obsahuje: 4 ks modré kruhy pro vhazování

220
800: 842
i fax.,
Celkem na 4 nalajnování
! 603 719 116
E-mail
cvetler
@centrum.cz

Cena:: 731
9 800.- 547
Kč +100
Kč poštovné
a balné.: kusta@ seznam.cznebo B. Kuchař
Tel
885
, e-mail
K dodání
ihned.
272 769
065, 272 768 912 fax, 601 236 960
Dotazy a informace poskytne sekretář SZS
Ing. Miloslav Cvetler
220 ihned.
800 842 i fax., 603 719 116
K dodání
B. Kuchař
Objednejte včas na novou sezónu! nebo
Skladem
pouze 2 sady.

Objednejte včas na novou sezónu!
Skladem
pouze 2 sady.@centrum.cz
E-mail
: cvetler
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Účelem chlazení je odnímat teplo předmětům nebo látkám, které se tím ochlazují. Existuje více způsobů
jak teplo odnímat, nicméně v souvislosti s výrobou ledu je v podstatě jediným relevantním způsobem
pomocí tzv. strojního chladícího zařízení. To je založeno na obězích s vypařováním pracovní látky –
chladiva v obězích parních, popř. sorpčních, nebo na jevech spojených se škrcením nebo expanzí plynu.

Chladící oběh
Uzavřený chladící oběh je vytvořen sledem jednotlivých pochodů – termodynamických změn, po
nichž se pracovní látka (chladivo) vrací do výchozího stavu. Oběh se uskutečňuje v soustavě strojů a
přístrojů (prvků) propojených potrubím nazývané chladící okruh. Ten se pak skládá z prvků tří typů. Jsou
to:
•

Prvky, v nichž probíhá přenos tepelné energie, bez přívodu mechanické energie z vnějšku, což
jsou zejména tepelné výměníky.

•

Prvky, v nichž probíhá přeměna energie mechanické v tepelnou, konkrétně kompresory.

•

Prvky, v nichž probíhá pochod škrcení, který se jako realizačně nejjednodušší používá v řadě
oběhů pro snížení tlaku pracovní látky.

Nejpoužívanějším oběhem strojního chlazení k výrobě ledu je tzv. parní oběh. Lze uvažovat pro
výrobu ledu i se sorpčním oběhem, ale tato aplikace je v oblasti zimních stadiónů natolik ojedinělá a
navíc by vyžadovala samostatnou kapitolu, takže ji nebudu dále zmiňovat.
Parním oběhem nazýváme takový oběh, kdy chladícího účinku je dosaženo vypařováním chladiva
a k vyvození žádaného tlaku při vypařování i ke kompresi chladiva je použito kompresoru poháněného
mechanicky (pístové nebo šroubové – objemové kompresory, které jsou nejběžněji používány pro
aplikace ledových ploch např. zimních stadionů). Chladivo musí být stlačeno na takový tlak, aby bylo
schopno kondenzace odváděním tepla do prostředí, které je k tomu účelu k dispozici (vzduch, voda,
popř. u zpětného získávání tepla nebo‐li tzv. tepelného čerpadla ohřívaná látka). Základní tepelná bilance
parního oběhu je při zanedbání sdílení tepla s okolím Qo + Pie = Qk, kde: Qo – teplo odebrané chlazené
látce (např. ledové ploše) Pie – příkon kompresoru, nejčastěji elektrický Qk – teplo kondenzační
odvedené do okolí

Druhy chladiv a jejich porovnání
Chladivem se nazývá látka, která ve výše popsaném chladícím oběhu přijímá teplo a vypařuje se
při nízkém tlaku a teplotě, odevzdává je a při tom kondenzuje při vyšším tlaku a teplotě. Existuje mnoho
desítek látek, které lze použít jako chladiva, nicméně se budeme zabývat pouze chladivy nejvíce
používanými pro aplikaci ledových ploch. Mohlo by se zdát, že při velkém množství existujících chladiv by
jeho volba neměla být velkým problémem, ale opak je pravdou. Základní nároky, které na chladivo
máme, jsou zejména:
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•

Vhodné fyzikální vlastnosti (tlaky, objemová chladivost, termodynamická dokonalost apod.)

•

Chemické vlastnosti (hořlavost a výbušnost, stabilita, jedovatost, působení na konstrukční
materiály a olej apod.)

•

Fyziologické působení na lidský organismus

•

Vliv na životní prostředí, který se dnes vyjadřuje potenciály ODP, GWP a TEWP (vysvětlivky: ODP
= potenciál poškozování ozónové vrstvy (referenční hodnota R12 = 1), GWP = potenciál
globálního oteplování – skleníkový efekt (referenční hodnota CO2 = 1)

•

Cena a dodací možnosti

Jak to už bývá, neexistuje nyní ideální chladivo, které by vyhovovalo ve všech uvedených
požadavcích. Proto je správná volba chladiva velmi důležitá a nevhodné chladivo může pro uživatele
znamenat mnoho problémů v průběhu životního cyklu celého chladicího systému (vysoká spotřeba
elektrické energie systému, vysoké náklady na doplňování chladiva, povinnosti vyplývající z negativního
vlivu na životní prostředí apod.). Tyto provozní „vícenáklady” obvykle velmi brzo vykompenzují případně
ušetřené investiční prostředky. Navíc případné špatné rozhodnutí nelze jednoduše napravit pouhou
výměnou chladiva, ale je téměř vždy nutné celou strojní technologii z velké části vyměnit.

Přírodní a syntetická chladiva
Používaná chladiva lze zjednodušeně (přesné rozdělení chladiv a jejich charakteristiky a omezení
z hlediska použití je poměrně komplexní záležitostí řešenou v rámci normy ČSN EN 378–1) rozdělit do
dvou základních skupin, a to na chladiva přírodní a chladiva syntetická. Do skupiny přírodních chladiv
patří zejména čpavek NH3, který byl používán jako chladivo ve strojním chlazení již od samého počátku,
ale jeho hlavní použití bylo v minulosti zejména v oblasti průmyslového chlazení. Čpavek má vynikající
termodynamické vlastnosti a nemá žádný negativní vliv na životní prostředí: jeho vliv na ozonovou díru
(ODP) a skleníkový efekt (GWP) je roven nule. Použití čpavku však vyžaduje jistá bezpečnostní opatření
vzhledem k jeho jedovatosti, hořlavosti a výbušnosti (hořlavost a výbušnost pouze za určitých podmínek,
takže použití NH3 nevyžaduje EEX – nevýbušné provedení strojní technologie, jak je někdy ne‐správně
interpretováno). Dalším reprezentantem přírodních chladiv je oxid uhličitý CO2, který byl rovněž
používán ve velmi raných chladicích systémech (od roku 1880). Nicméně vzhledem k relativně vysokým
tlakům v systémech jeho používání postupně klesalo. Dnes v aplikacích ledových ploch však zažívá svou
renesanci nikoliv však jako primární chladivo, ale jako sekundární teplonosná látka. Druhou skupinu tvoří
syntetická chladiva, nazývaná rovněž freony, která byla uvedena na trh kolem roku 1930 (CFC chladiva
pod označením R11, R12, R22 apod.). Jedná se o uměle vytvořené halogenové uhlovodíky, které se
několik desítek let jevily jako vhodná a bezpečná alternativa přírodních chladiv zejména proto, že jsou
nejedovatá a nevýbušná. Pochybnosti ohledně těchto chladiv však vznikly po „objevu” ozónové díry
v roce 1972 a prokázání přímého vlivu těchto chladiv na její poškozování. Konference roku 1987, jejímž
výsledkem byl Montrealský protokol, vytvořila politický tlak i na celé průmyslové odvětví chlazení s cílem
přestat používat chladiva obsahující chlor, neboť mají přímý negativní vliv na mizení ozónové vrstvy
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vyjadřovaný potenciálem ODP. Od tohoto momentu chemický průmysl začal uvádět na trh různé
alternativy CFC chladiv, tzv. „ekologická” HCFC chladiva jako R134a, R404A a R507. Nicméně
termodynamické vlastnosti těchto chladiv jsou většinou horší než původních CFC chladiv i než chladiv
přírodních, což vede zejména k vyšší spotřebě elektrické energie. K tomu mají tato alternativní chladiva
velký negativní vliv na globální oteplování, tzv. skleníkový efekt vyjádřený potenciálem globálního
oteplování GWP (viz. Tabulka ODP a GWP), a proto i tato chladiva již dnes podléhají přísné ekologické
regulaci, jejíž další zpřísnění je v budoucnu očekáváno (např. ve skandinávských zemích je používání
těchto HCFC chladiv již zakázané). Výsledkem výše uvedeného je, že paralelně s vývojem chladiv HCFC
jako náhrad za CFC se opět prosazují a jsou upřednostňována tzv. „přírodní chladiva” jako čpavek (NH3 –
R717), oxid uhličitý (CO2 – R744). Lze doslova říci, že v posledních 10 letech použití přírodních chladiv
zažívá svou renesanci. Ve stejné době klesá používání syntetických chladiv; zejména z důvodu zmíněných
negativních vlivů na životní prostředí a vysoké spotřeby elektrické energie v porovnání s přírodními
chladivy.

Systémy s přímým a nepřímým odparem chladiva
Pro výrobu ledových ploch hovoříme nejvíce o dvou základních systémech:
• s přímým odparem chladiva,
• s nepřímým odparem chladiva.
Při přímém odparu je kapalné chladivo o teplotě ‐10 °C do chladicího systému v ledové ploše
(v betonové desce pod vlastní ledovou vrstvou) dopravováno čerpadlem ze strojovny. Toto chladivo
odnímá teplo betonové desce, na které se tvoří vrstva ledu. Chladivo se odpařuje za konstantní teploty a
jeho páry jsou vedeny sacím potrubím zpět do strojovny. V celém chladicím systému ledové plochy je
tedy konstantní teplota (‐10 °C), což je nejvýhodnější z hlediska kvality ledu (konstantní teplota ledu v
celé ploše). Zjednodušené schéma chladicího systému s přímým odparem chladiva viz schéma č. 1.
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Při nepřímém chlazení (viz schéma č. 2. a 3.) ledové plochy je chladící zařízení (okruh)
s chladivem soustředěno ve strojovně chlazení a do vlastní haly je dopravována pouze teplonosná látka,
která se ve strojovně ochlazuje na teplotu cca ‐11 °C. Tato látka je dopravována čerpadlem do systému
v ledové ploše, kde opět odnímá teplo betonové desce pod vrstvou ledu, čímž se ohřívá na teplotu ‐9 °C
(bez změny skupenství) a vrací se potrubím zpět do strojovny. Tam je ve výměníku tepla (výparníku)
ochlazována zpět chladivem na teplotu cca ‐11 °C a opět dopravována do trubkového registru ledové
plochy. Vlastní chladící okruh ve strojovně musí pracovat s nižší vypařovací teplotou a tím pádem vyšší
spotřebou energie kompresoru než u přímého chlazení kvůli nutným teplotním spádům ve výparníku,
kde je jako teplonosná látka použita nemrznoucí směs.
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V minulosti se jako teplonosná látka nejvíce používala tzv. Solanka R (vodní roztok CaCl2 ), v současné
době se používají spíše následující teplonosné látky:
• lihový roztok (etanol),
• etylenglykol,
• monopropylenglykol (pro potravinářský průmysl),
• Coolstar (Freezium),
• Pekasol,
• Solanka R.
Alternativním a nejmodernějším řešením pro nepřímé chlazení je použití oxidu uhličitého (CO2
označení dle ISO R744) jako teplonosné látky pro ZS. CO2 se začal pro ZS používat po roce 1999 nejprve
ve Švýcarsku a Rakousku. V roce 2003 pak byla uvedena do provozu první rekonstruovaná plocha v
Německu v Ravensburgu a v roce 2004 v Holandsku. Oxid uhličitý spojuje výhody přímého i nepřímého
systému chlazení. V praxi to znamená, že v potrubním systému ledové plochy se odpařuje oxid uhličitý
při konstantní teplotě (jako čpavek). Cirkulační čerpadlo CO2 má el. Příkon jako při použití přímého
odparu se čpavkem. CO2 je látka nejedovatá, nehořlavá, nevýbušná, levná a ekologicky vhodná (ODP = 0,
GWP = 1). Nevýhodou je pouze vyšší provozní tlak (při teplotě ‐9 °C je cca 30 bar), což znamená nutnost
shromáždit CO2 ve sběrači a zabránit zvýšení tlaku nad přípustnou míru (např. malou kondenzační
jednotkou) v době provozní přestávky (květen – červenec).

Porovnání systémů z hlediska bezpečnosti a ekologie
Tato dvě hlediska plně závisejí na zvoleném chladivu. Velká většina realizovaných zimních stadionů v ČR
jako chladivo používá čpavek (NH3 označení dle ISO R 717), a to buď v systémech přímých, nebo
nepřímých. Čpavek je přírodní organická látka s velmi dobrými termodynamickými vlastnostmi. Jeho
cena je nízká (cca 10 Kč/kg) a z ekologického hlediska je to látka (na rozdíl od ostatních chladiv) neškodná
(poměrný potenciál rozkladu ozonu ODP = 0, skleníkového

Tab. 1: Porovnání chladiv z hlediska „ekologie”
Refrigerant

Group

composition

ODP

GWP

R11

CFC

CCl3F

1.00

4000

R12

CFC

CCl2F2

1.00

8500

R22

HCFC

CHClF2

0.05

1500
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R134a

HFC

CF3CH2F

0

1300

R404A

HFC

R143a/R125/R134a

0

3260

R502

CFC

R22/R115

0.23

16200

R507

HFC

R143a/R125

0

3300

R717

–

NH3

0

0

R744

–

CO2

0

1

efektu GWP = 0, viz tab. č. 1.). Dle Montrealského protokolu a Kodaňského dodatku přistoupily státy Ev‐
ropské unie k doporučení, že u zařízení o chladícím výkonu nad 150 kW (ZS potřebuje min. 400–500 kW)
tam, kde je to z bezpečnostního hlediska možné, mají být po roce 2000 přednostně používána přírodní
chladiva, z nichž čpavek je v podstatě jedinou možnou volbou. Jeho nevýhodou je hořlavost, výbušnost,
jedovatost a žíravost při styku s pokožkou. Z bezpečnostních důvodů je proto v řadě zemí Evropské unie
(např. Holandsko, Belgie, Dánsko, Německo) zakázáno používat pro kryté zimní stadiony přímé čpavkové
chlazení pro nové nebo rekonstruované stadiony, takže se vesměs používá nepřímé chlazení se
čpavkovou částí s minimální náplní soustředěnou ve strojovně. Podrobně problematiku, za jakých
podmínek a opatření lze použít čpavek jako chladivo, opět řeší zmíněná ČSN EN 378, nicméně lze říci, že
je‐li za‐řízení s tímto chladivem projektováno a realizováno
Tab. 3: CO2 jako sekundární chladivo pro zimní stadiony odbornou firmou se zkušenostmi a znalostmi
těchto předpisů a specifik, není na místě se použití čpavku jakkoliv obávat.

Porovnání z hlediska provozních nákladů
Nejvyšším provozním nákladem je náklad na spotřebovanou el. Energii. Ta je nejnižší při přímém odparu
čpavku. Vezmeme‐li tuto spotřebu za základ, tj. 100%, pak je spotřeba el. Energie u nepřímých systémů s
tradičními teplonosnými látkami o cca 30 % vyšší, tj. 130 %. Při použití CO2 jako teplonosné látky je
spotřeba energie pouze o cca 8 % vyšší než u přímého odparu, tj. 108%. Více v tabulkách č. 2 a č. 3.
Tab. 2
Způsob chlazení

Spotřeba elektrické energie

Přímý odpar NH3

100 %

Nepřímé chlazení s CO2

108 %

Nepřímé chlazení – ostatní

130 %

Tab. 3
Chladící výkon 500 kW

chladivo

v
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ploše
NH3 přímé

Glykol 35 %

CO2

Teplota vstup/výstup

°C

–10

–11/–9

–10

Výparná teplota NH3

°C

–9

–14

–13

Měrné teplo/výparné teplo

kJ/kgK kJ/kg

1292

3

263

Teplo přenesené 1kg chladiva

kJ/kg

1292

6

263

Hustota kapaliny

kg/m3

651

1120

993

Hustota plynu

kg/m3

2,38

–

66,9

100 %

130 %

108 %

Cena energie
porovnání

za

rok

–

Porovnání z hlediska investičních nákladů
Pro stejný chladící výkon je s ohledem na vypařovací teplotu chladiva nutné použít pro nepřímé chlazení
větší (dražší) kompresory než pro přímé chlazení. Také ostatní komponenty (cirkulační čerpadla,
výměníky tepla, pojistné prvky) jsou dražší. Vlastní systém ledové plochy:
•

pro přímé chlazení – pro provozní tlak 3 bar, max. tlak při odstávce do 16 bar, ocelové trubky

•

pro nepřímé chlazení s CO2 – pro provozní tlak 30 bar, ale postačí menší průměr vratného
potrubí, ocelové trubky

•

pro nepřímé chlazení – ostatní – pro provozní tlak do 6 bar, možno použít i plastové trubky.

Tab. 4: Celkové investiční náklady
Způsob chlazení

Investiční náklady

Přímý odpar NH3

100 %

Nepřímé chlazení s CO2

110 %

Nepřímé chlazení – ostatní

95 % (v případě plastových trubek)

Zjednodušeně lze říci, že pro aplikaci zimního stadionu se z hlediska investičních i provozních
nákladů a ekologie jeví jako nejvýhodnější použití přímého odparu čpavku v ledových plochách
s minimalizovanou náplní, dosažitelné využitím posledních zkušeností z oboru chlazení. Nicméně toto
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řešení může narazit na problém z hlediska bezpečnosti, a tím pádem povolení hygieny. Proto je toto
řešení potřeba vždy dopředu projednat s dotčenými úřady. Pokud přímý systém NH3 není možný
z hlediska bezpečnosti a trendu ve vyspělých evropských zemích, pak se jeví jako nejvýhodnější nepřímý
systém chlazení s použitím CO2 jako teplonosné látky. Zvýšený investiční náklad oproti tradičním
teplonosným látkám se relativně brzy vrátí sníženými náklady za el. Energii proti jiným nepřímým
systémům. Případné použití nepřímého systému se syntetickými HCFC chladivy (tzv. F plyny) s vysokým
GWP se mi jeví pro standardní zimní stadióny jako méně výhodné. A to i přesto, že investičně vychází
zajímavě a také instalačně je to vcelku jednoduché. Hlavním rizikem tohoto řešení je vyšší spotřeba
elektrické energie a nejistota s ohledem na budoucí vývoj legislativy, týkající se HCFC chladiv. Proto se
domnívám, že toto řešení je vhodné spíše pro menší ledové plochy – mobilní apod. Tento závěr je však
pouze určitým zjednodušením celé problematiky a nelze jej aplikovat plošně. Každý případ vyžaduje
individuální analýzu v závislosti na místních podmínkách.

Správnou volbu už v přípravě projektu
Výše uvedené informace jsou v podstatě aplikovatelné pro jakékoliv ledové plochy i umělé kryté
sjezdovky a podobné zatím spíše ojedinělé aplikace. Nic‐méně je zřejmé, že v českých podmínkách
můžete být nejčastěji konfrontováni s touto problematikou v souvislosti se zimními stadiony. Správná
volba chladiva a systému, čemuž se zde především věnuji, je pak naprosto zásadní z hlediska dlouhodobé
spokojenosti s realizovaným řešením, a proto doporučuji toto nepodcenit již při přípravě projektu. Určitě
se již v raném stádiu projektu vyplatí přizvat specialisty, zabývající se touto problematikou a mající
zkušenosti s danými aplikacemi.
Ing. Václav Růžek GEA Grasso s. r. o. , divize GEA Refrigeration vaclav.ruzek@geagroup.com
www.gearefrigeration.com

www.gearefrigeration.com

Projekty
Dodávky
Montáže
Servis
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Sdružení zimních stadionů v České republice
si Vás dovoluje již nyní pozvat na:

TEMATICKÝ ZÁJEZD
do

ve dnech

Zájezd je určen především všem majitelům, provozovatelům, ředitelům a vedoucím
pracovníkům zimních stadionů. Nevylučujeme však účast dalších zaměstnanců ZS (strojníků,
rolbistů, pracovníků ekonomických a technických úseků a. p.)

Hlavním účelem tohoto tematického zájezdu je prohlídka moderních sportovních
areálů pro zimní sporty a firem, které svou produkcí mají co do činění s provozem
zimních stadionů.

A nejen to. Při tomto vícedenním setkání máte možnost se seznámit i mezi sebou a navázat
pracovní i osobní přátelství. I to jistě stojí za to, abyste se tohoto zájezdu zúčastnili.

Vyhrazujeme si v případě většího zájmu přednostně zařadit mezi účastníky zájemce,
kteří zaslali předběžnou přihlášku a dále členy SZS, a to v pořadí došlých přihlášek.
Naopak, pokud kapacita autobusu nebude naplněna, uvítáme mezi sebou i Vaše
rodinné příslušníky a další zájemce.
Upozorňujeme, že tuto cestu lze považovat u Vaší organizace za služební se všemi
náležitostmi (stravné, kapesné).
cena pro jednoho účastníka – člena SZS:

Pro nečleny SZS, členy bez zaplaceného členského příspěvku na rok 2010
a další zájemce se cena zvyšuje o 550Kč.

Nepřehlédněte !
Cena pro přihlášené do 31.3.2011

jen 5.000 Kč !!!!!

29

SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Výstavba ledových ploch a ZS - manuál IIHF
OBSAH

3. ČÁST

Pokračování z čísla 38
3.4 Materiály a konstrukční systémy pro
umělé kluziště.
V prvé řadě je nutné si uvědomit a porozumět rozdílu a účelu
mezi umělým kluzištěm ve srovnání s běžnou budovou. Rozdílné
rysy jsou:

Publisher:
International Ice Hockey Federation
Chairman of the Project Group:
Philippe Lacarričre
Editors: Robert van Rijswijk, Secretary
of the Project Group, Patrick Kelleher
Layout:
Szymon Szemberg
Robert van Rijswijk
Digital Type AG
Contributing Writers:
Kimmo Leinonen
Szymon Szemberg
Robert van Rijswijk
International Ice Hockey Federation

- veliké teplotní rozdíly uvnitř haly od -4 0C do + 24 0C a tomu odpovídající rozdíly klimatu . Požadavek na jeho kontrolu a udržení na
stálé hodnotě.
- rozdíly teplot vnitřního klimatu haly jsou příčinou vyvolávající problém s vlhkostí a tím i nutnost její kontroly.
- utěsnění stěn budovy je mnohem důležitější než tepelná izolace.
- velké zasklení průčelních fasád je příčinou zvýšených energetických
nákladů – optimální řešení je hala většinou bez prosklení.
Nicméně obdobně
jako u všech druhů
budov existuje široká
paleta konstrukčních
řešení s přihlédnutím
k možností použití
různých materiálů.
Nečastější konstrukční
systémy používané pro
kluziště a arény jsou:
- klenuté nosníky
- mřížový strop na
sloupech
- sloupová konstrukce

Mika Kallio
Lemminkkäinen Construction Ldt.
Ari Laitinen
VTT Building and Transport

Příklady malých hal s různým konstrukčním
řešením.

Prof. F. Roskam
IAKS

Hartwall Jaffa Arena Training Rink Eura, Finsko

Patrick Kelleher
Serving The American Rinks
Photographs:
IIHF Archives, City Press Berlin
Pro SZS
Přeložil - ing.Zeman Zbyněk
Upravil a redigoval – Stanislav Kučera
Technický poradce - Ing.Vladislav Tauber

Fakta
• výstavba v roce :
2000
• zastavěný plocha:
2520 m2 (70 x 36 m)
• ledová plocha velikost: 58 x 28 m
• kapacita sedadel:
400
• bruslení sezóna :
8 měsíců (srpen až březen)
• vstupné:
44–72 €/hodina
• personál:
2
• spotřeba tepla :
710 MWH/rok
• elektrická spotřeba:
710 MWH/rok
• spotřeba vody :
2200 m3/rok
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Projekt
Projekt této haly je jednoduchý. Místa stání a hráčské boxy jsou na protilehlých stranách. Čtyři šatny jsou na konci
haly. Nad šatnami jsou umístěny kanceláře včetně učebny a kavárny (bufetu). V prostoru pod sedadly pro diváky je
skladiště. Technika je umístěna odděleně v kontejneru mimo budovu.
Konsrukce
Pevná rámová konstrukce haly je zhotovena z lepeného laminovaného dřeva. Střešní konstrukce a stěny jsou vyloženy polyuretanovými prvky. Ve snaze vylepšit energetickou bilanci kluziště polyuretanové prvky zabraňující pronikání
vzduchu jsou natřeny emisním laminátovým nátěrem na vnitřním povrchu. Prvky mají také akustickou úpravu, která
ovlivňuje akustiku uvnitř haly. Fasáda je zhotovena z cihel a profilovaných kovových plechů.

Tréninková hala Hameenkyro, Finsko
Fakta
• rok stavby
• zastavěná plocha
• ledová plocha
• kapacita sedadel
• bruslení sezóna
• vstupné
• personál
• spotřeba tepla
• elektrická spotřeba
• spotřeba vody

1997
2590 m2 (68 x 38 m)
58 x 28 m
600
8,5 měsíce
59–104 € / hodina
1–2
395 MWh/rok
490 MWh/rok
1100 m3/rok

Projekt
Čtyři šatny se sprchami jsou umístěny na podélné straně pod sedadly pro diváky. Na druhé straně haly je kavárna a
tréninková místnost
Konstrukce:
Obloukový nosník je zhotoven z lepeného laminovaného dřeva. Polyuretanovými prvky je vybavena střešní konstrukce
a stěny. Ve snaze vylepšit energetickou bilanci kluziště jsou polyuretanové prvky na vnitřním povrchu natřeny emisním
laminátovým nátěrem zabraňujícím pronikání vzduchu. Prvky mají také akustickou úpravu, která ovlivňuje akustiku
uvnitř haly. Průčelí - fasáda je zhotovena z profilovaných kovových plechů obložených dřevem a vápennými cihlami.

Monrepos Arena Training Rink, Savonlinna, Finsko
Fakta
• rok výstavby
• zastavěná plocha
• ledová plocha
• kapacita sedadel
• sezóna
• vstupné
• další čas
• personál
• spotřeba tepla
• elektrická spotřeba
• spotřeba vody

1999
2420 m2 (67 x 36 m)
58 x 28 m
400
12 měsíců
léto 59– 83 € / hodina
38–73 € / hodina
3
760 MWH/rok
720 MWh/rok
3500 m3/rok

Konstrukce:
Mřížová konstrukce haly podepřená sloupy je vyrobena z laminovaného lepeného dřeva. Střecha a stěny jsou vyloženy polyuretanovými prvky. Ve snaze vylepšit energetickou bilanci kluziště jsou vzduchotěsné polyuretanové prvky
opatřeny nízkoemisním potahem, který je nalaminovaný na vnitřní povrch prvků. Prvky mají také akustickou úpravu,
která ovlivňuje akustiku uvnitř haly.
Fasáda je zhotovena z profilovaných kovových plechů.
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Konstrukce:
Mřížová konstrukce haly podepřená sloupy je vyrobena z laminovaného lepeného dřeva. Střecha a stěny jsou vyloženy polyuretanovými prvky. Ve snaze vylepšit energetickou bilanci kluziště jsou vzduchotěsné polyuretanové prvky
opatřeny nízkoemisním potahem, který je nalaminovaný na vnitřní povrch prvků. Prvky mají také akustickou úpravu,
která ovlivňuje akustiku uvnitř haly.
Fasáda je zhotovena z profilovaných kovových plechů.
V tomto manuálu se soustředíme na sloupovou nosnou konstrukci, kde konstrukční materiál můžeme rozdělit následovně:
-

ocelová konstrukce
dřevěná konstrukce
armovaná betonová konstrukce
kombinace ocel, dřevo, beton

Obr.5 Vlastnosti materiálů hlavních nosných prvků
Pokud se modulární systém zdá být rozumný a možný, nejlepší flexibilitu umožňuje kovový nebo dřevěný konstrukční materiál. Pochopitelně kvalifikovanými odborníky lze případné další změny provádět s jiným materiálem a systémem.
V plánu na změny kapacity budovy, zvětšení, je nutné posuzovat doporučené změny s přihlédnutím k velikosti pozemku, dopravní situaci a celému okolí.
Při uvědomění si požadovaných změn je řada možností volby optimální ceny konstrukce, která bude nižší než pozdější povozní náklady.

3.4.1 Konstrukční systém dle prototypu IIHF haly
Střešní konstrukce sestává z ocelových nosníků, z nichž každý je nesen dvěma betonovými sloupy. V místech
podpěry spodní rám nosníku spočívá na pružném nosném podstavci, který je přišroubován k nosnému betonovému
sloupu.
Celá ocelová třešní konstrukce ( kapitola viz 3.3.2) plave na vrchní části betonového rámu. Betonové sloupy spočívají na
betonových základech.
Co se týče oblasti kde bude plánované kluziště postaveno, hraje při výběru nejekonomičtějšího konstrukčního systému velkou roli horizontální namáhání střešní konstrukce, jako je např. sníh.
Pokud zátěž sněhem není významná, pak ocelové nosníky mohou být ekonomicky nejúsporněji instalovány nad hlediště a kluziště při rozteči 40- 45 m a rozteč betonových sloupu může byt 6-8 m. Minimální výška volného prostoru mezi
zaledněným povrchem a spodními trámy nosníků by měla být alespoň 6 m.
Pro zabránění vážným problémům s vlhkostí způsobující korozi na strojním a elektro zařízení je nutné vybavit halu
účinným odvlhčovacím zařízením.

31

32

SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE

3.4.2 Plášť, zastřešení
Hlavní funkcí pláště stadionu je vzduchotěsnost, spíše než tepelná
izolace.
Konstrukce pláště může být nejúčinněji vytvořena pouze pro splnění této hlavní funkce.
Většina užívaných střešních konstrukcí se skládá z následujících
vrstev:
• vnější kovový obvodový plášť
• parotěsná zábrana
• tepelná izolace (10 cm až 15 cm skelná vlna) asi má být čedičová –
přeloženo skalní
• izolace proti vodě

Obr. 7 Konstrukční systém

3.4.3 Obvodové zdi

Vnější stěny hokejové haly jsou konstruovány, ve snaze
zabránit pronikání vzduchu, s obložením různými kovovými
panely. Tyto panely sendvičového typu na vnitřní straně jsou
vyloženy izolaci ze skelné vlny nebo polyuretanu a obě strany
uzavřeny plechovým krytem.
V případě plánovaných změn jsou tyto prefabrikované panely
za relativně nízkých nákladů snadno vyměnitelné.
Tyto kovové panely jsou dodávány až v délce 8 m v různem
provedení a úprav povrchu a barvě.
Nevýhodou použití těchto kovových panelů může být slabá
odolnost proti mechanickým nárazům, např. puků nebo
vandalismu. Proto se doporučuje v nižších partiích vnější
stěny použít betonové elementy a kovové panely osadit až
od výšky cca 2,5 m.
Obr. 8 Typická konstrukce stěny

3.4.4 Struktura uspořádání ledové plochy.
Největší zvláštností hokejové haly je ledová plocha, která je složena z vrstev zeminy, tepelné izolace a z potrubí uloženého pod vlastní ledovou vrstvou. Moderní technologie zná možnosti použití nových materiálů a technologií, které v
současnosti snižují energetické i provozní náklady. Za současného optimálního řešení výběru je běžným konstrukčním
materiálem beton.
Písková vrstva (použita v hale ZS Litvínov) z energetického hlediska, je v důsledku o něco lepšího prostupu tepla
(tepelné vodivosti) mokrým pískem proti betonu nebo asfaltu a slabší vrstvy písku nad chladicími trubkami (bez armování), výhodnější. Avšak využití pro ostatní sporty je bez následného dodatečného zakrytí podlahou nemožné. Asfaltový nebo betonový povrch je vhodný s výhledem na využití haly po skončení sezony, např. míčové hry, kulturní akce
apod.. Asfaltový povrch je lacinější než betonový, náklady na chlazení jsou větší.

Obr. 9 Typická uspořádání ledové plochy

POKRAČOVÁNÍ MANUÁLU IIHF
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

VÁM PŘINÁŠÍ NOVOU TECHNOLOGII
PRO ÚPRAVU VAŠÍ LEDOVÉ PLOCHY

Bezobslužný ořezávač okrajů ledové plochy
Bližší informace na tel.: 220 800 842

