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Servis průmyslového chlazení
Společnost Refri systémy s.r.o., provádí servis chladících zařízení a dodává potřebné
náhradní díly pro kompresory Sabroe a Grasso.
Vše jsme schopni podpořit znalostí problematiky kompresorů a našimi dlouholetými
pracovními zkušenostmi z firem York/JCI a GEA Grasso.
Víme, že jedním z palčivých problémů, se kterým se setkáváte, je cena náhradních dílů.
Nabízíme cenovou úroveň náhradních dílů, která je v porovnání s ostatními dodavateli
pro vás velice výhodná.
Základní rozsah potřebných náhradních dílů pro servis kompresorů máme k dispozici
v našem skladu v Praze k okamžité expedici. Sklad je dostupný servisním technikům 24
hodin denně.
Přesvědčte se!!! Zašlete nám nezávaznou poptávku. Jsme přesvědčeni, že pro vás
zpracujeme nabídku s nezanedbatelnou úsporou vašich finančních prostředků. Budete-li
mít zájem o naše služby, zajistíme nejen servis instalovaného zařízení, ale i pravidelné
revize, zákonná školení obsluhy, projekt na doplnění stávajícího zařízení, návrh
modernizace, případnou úpravu nebo doplnění technologie atd. Další informace o
společnosti naleznete na našich webových stránkách www.refri.cz

Refri systémy, s.r.o.
Roman Frász
U Červeného mlýnku 897/4
196 00 Praha 9
tel. 722 896 986
roman.frasz@refri.cz

Na spolupráci se za Refri systémy, s.r.o. těší Roman Frász. Neváhejte zavolat či napsat.
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Vážení členové
Sdružení zimních
stadionů !
Počátkem roku 2015 obdržíte toto nové číslo našeho
Informačního zpravodaje s označením 47 a je to druhé
číslo vydané v roce 2014. Přelom roku vede většinou
k úvahám a rekapitulaci roku uplynulého. Největší jistotou
těchto úvah je pouze fakt, že jsme o rok starší, ale cíl naší
práce se v Novém roce nezmění. Opět budeme hledat
cesty a způsoby jak udržet a zefektivnit provoz našich
stadionů a hlavně, kde na to nalézt finanční rezervy
nebo zdroje. Při ohlédnutí za rokem 2014 si může každý
zhodnotit co se mu podařilo nebo nepodařilo.
Naše sdružení od 1.1.2014 v intencích působení nového
Občanského zákoníku změnilo nepatrně svůj název na
Sdružení zimních stadionů v České republice, zapsaný
spolek ( z.s. ). Sídlem sdružení je Mikuleckého
1584/1, 147 00 Praha – Braník. IČO 005 50 132.
Při rekapitulaci práce VV SZS vycházíme z hlavní náplně
naší činnosti, kterou je služba pro členy Sdružení. Byly
uspořádány dva běhy školení strojníků a také dva běhy
školení ledařů a rolbistů a to na jaře a na podzim. Je
na Vás zda Vám tyto termíny vyhovují nebo ne popřípadě
můžete navrhnou termíny pro Vás vhodné. Toto se rovněž
týká místa pořádání školení. V letošním roce jako zatím
vždy byla vydána dvě čísla Informačního zpravodaje
(46 a 47). Byl uspořádán také tematický zájezd do Itálie,
proběhla Valná hromada s volbou nového VV a byl
uspořádán v nové multifunkční hale v Třinci Technický
den. Našimi členy jsou zatím jen dva zimní stadiony ze
Slovenska a to JL Aréna Liptovský Mikuláš a Stell Aréna
Košice.

Co se týče zahraničních zájezdů, je třeba se přihlásit
co nejdříve z důvodu zajištění ubytování, což bývá
na poslední chvíli problém. Snažíme se cenu zájezdu
uspořádat za režijní ceny a většinou je také dotujeme.
Přivítáme od Vás každý podnět zprávu nebo zkušenost,
kterou by jistě přivítali i ostatní členové našeho Sdružení.
Zarážející jsou nižší požadavky provozovatelů na zvýšení
vzdělanosti svých pracovníků v rámci námi pořádaných
školení strojníků a rolbařů. Nevíme jak někteří naši
členové proškolují své zaměstnance. Naše webové
stránky umožňují nejrychlejší propojení mezi členy
Sdružení a VV a jejich obsah je stále aktualizován. Ze
také máte možnost bezplatné inzerce v rubrice nabídky
poptávky. V rubrice zimní stadiony v ČR je uveřejněn
i kontakt na Váš zimní stadion. Prosíme Vás o kontrolu
uveřejněných údajů o Vašem ZS, popřípadě prosíme o
aktualizaci dat.
Závěrem mi dovolte
jménem VV SZS
popřát všem členům
Sdružení, ale také
ostatním pracovníkům
všech zimních stadionů
příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody
v Novém roce 2015.
Josef Mana
Předseda
organizační
komise

Toto nové číslo Informačního zpravodaje přináší zprávu
o průběhu Technického dne v Třinci a zprávu o návštěvě
VV SZS na zimních stadionech v Českém Těšíně
a ve Frýdku – Místku. Nosným stadionem tohoto čísla je
všeobecná zpráva o zimním stadionu v Tachově.
Pokud budete mít zájem o zveřejnění Vašeho zimního
stadionu, prosím obraťte se na nás a my Vám určitě
po dohodě vyhovíme.
Stálým problémem je pro nás nedostatek podnětů z řad
Vás členů Sdružení a Vaše pasivita, což se projevuje
hlavně při zpracování Zpravodaje, účasti na školení
a obsazenosti zájezdu.

BULLETIN VYDÁVÁ
SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ
V ČESKÉ REPUBLICE
Mikuleckého 1584, 147 00 Praha 4
IČO: 550 132
KONTAKT:
Mobil: + 420 731 899 533
E-mail: kucera@szs.cz
www.szs.cz
INFORMACE a KONTAKT
pro zadávání inzerátů do
časopisů nebo na webové stránky:
E-mail: kucera@szs.cz
Mobil: + 420 731 899 533
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Zimní stadion Tachov
Zimní stadion v Tachově je jedním ze sportovišť, které
byly zbudovány v posledním desetiletí v Tachově a
vytváří nedílnou součást zdejšího sportovního areálu.
Historie stadionu se začala psát mezi lety 1970-1975,
kdy začala na ostrově mezi mlýnským náhonem
a řekou Mží v Pobřežní ulici výstavba otevřeného
stadionu s přízemní budovou, kde se nacházel byt
správce, kotelna s kotlem na spalování dřeva, 4 šatny a
skladovací prostory včetně garáže pro rolbu. Součástí
budovy byla krytá tribuna pro cca 500 stojících diváků.

Plocha kluziště byla betonová se sněžným kanálem po
východní straně, který byl propojen stálým přítokem
vody z náhonu a kanálem do řeky na vypouštění
roztátého sněhu. Kropení plochy se provádělo
klasickým čerpadlem umístěným přímo v řece, takže
v té době byly náklady na údržbu plochy minimální.
Samozřejmě využití ledové plochy bylo zcela závislé
na klimatických podmínkách, ale dle pamětníků i
vlastních zkušeností z dětství byl provoz obvykle od
začátku prosince do konce února. Hlavní provoz se
odehrával v odpoledních hodinách od pondělí do
pátku a celodenní provoz býval o víkendech. Plocha
byla rozdělena v poměru 2:3 pro volné bruslení a 1:3
pro hokej. Úprava plochy se prováděla výhradně ručně
pomocí hrabel, v pozdějším období byla využívána
sněhová fréza. Provoz končil se setměním a osvětlení
plochy se využívalo výhradně pro večerní a noční
úpravu plochy a kropení.
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Další úvahy o stavbě hokejové haly se vedly v
osmdesátých letech a nezůstalo jen u úvah, v roce
1987 zpracoval Sportprojekt Praha projektovou
dokumentaci k výstavbě haly, ovšem k realizaci již
nedošlo a projekt skončil v archívu.
Hokej v té době reprezentoval klub Slavoj Tachov,
který své zápasy hrál převážně na zimním stadionu
v Mariánských Lázních, kde již byla od roku 1975
plocha s umělou ledovou plochou, a byl účastníkem
Karlovarského krajského přeboru. Od roku 1998 se
začalo intenzivně jednat na úrovni tehdejšího vedení
města o výstavbě umělé ledové plochy a rekonstrukci
zázemí. Tachov v té době reprezentoval hokejový klub
Dahok Tachov, který svá utkání hrál opět v Mariánských
Lázních, kde již od roku 1988 stála hokejová hala.
A právě na zdejším stadionu byl založen současný
klub Hockey Club Tachov, který vznikl v roce 2001
a stál u zrodu projektu nového stadionu. Projekt
měl na starosti tehdejší investiční odbor města a
hlavní postavou byl Paedr. Vladislav Krumer, jemuž
se podařilo získat dotaci na rekonstrukci stadionu a
stadion byl nákladem 21 milionů vybudován v letech
2001-2002. Vedle původní budovy na západní
straně stadionu vznikla budova strojovny s garáží pro
rolbu, byla kompletně vybudována ledová plocha o
rozměrech 58x28m s vyhříváním podloží a osazeny
mantinely, střídačky a trestné boxy. V původní budově

byly vybudovány čtyři šatny a provozní sklad, dále
vstupní hala s pokladnou. Jedna polovina budovy
byla kvůli komplikované smlouvě stále v soukromém
pronájmu původnímu nájemci, který zde provozoval
restauraci a fitness centrum, což zpočátku přinášelo
určité provozní problémy, i když vstup do této části
objektu byl stavebně oddělen. Město zřídilo středisko
Správa sportovišť pod vlastním s.r.o. Správa majetku
a údržby, které dostalo do správy kromě provozu
zimního stadionu i plavecký bazén, fotbalový stadion
a sjezdovku.
Otevřený zimní stadion byl slavnostně otevřen 31. 10.
2002 utkáním staré gardy Škody (tehdy Keramiky)
Plzeň proti výběru Tachova za účasti tehdejšího
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premiéra Vladimíra Špidly a Karla Guta, předsedy
hokejového svazu, kteří vhodili slavnostní úvodní
buly. Otevření se samozřejmě účastnilo kompletní
vedení města, krajského hokejového svazu a řada
dalších významných osobností té doby a přilákalo
téměř 2000 diváků. Stadion byl od počátku
využíván domácím klubem HC Tachov, který hrál v
kategorii mladších a starších žáků a mužů okresní a
postupně krajské přebory.
Od počátku byla výstavba ledové plochy
plánována jako 1.etapa výstavby hokejové haly a
tehdejší vedení města vyvíjelo velkou snahu, aby
přesvědčilo zastupitele o nutnosti dostavby haly,
která by zajistila možnost celoročního provozu. V
roce 2004 byla započata výstavba haly se zázemím,
kdy vznikla montovaná izolovaná plechová hala
sytému Astron a patrová budova na východní
straně objektu, kde se zbudovaly 4 šatny, šatna pro
rozhodčí, skladové prostory a v prvním nadzemním
podlaží kanceláře, zasedací místnost s audiovizuální
technikou a restaurace s výhledem na ledovou plochu s přípravou na montáž bowlingové čtyřdráhy. Montáž vlastní
haly byla hotová v létě 2004 a stadion byl v režimu předčasného užívání uveden do provozu jako hokejová hala s
tím, že probíhaly práce na dostavbě nové provozní budovy. Budova byla dokončena začátkem ledna 2005 a 25. 1.
2005 proběhla kolaudace celé haly, která definitivně umožnila normální provoz. Bowlingová dráha byla dokončena
v červnu 2005. Před halou byla zbudována přístupová komunikace s parkovištěm a hřiště pro minigolf. Mezitím se
podařilo vyřešit problémy s původním nájemcem staré budovy, klub HC Tachov svépomocí v uvolněných prostorách
zbudoval další 3 šatny a získal tuto část budovy do užívání jako své klubové zázemí, kde má k dispozici celkem 7
šaten a sklady.
Technologie chlazení haly dodávala firma ČKD Chlazení Choceň. Stadion má nepřímé chlazení s náplní 320 kg
čpavku, jako chladivo se používá ethylenglykol, který je rozveden v ploše v plastovém potrubí.
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Pod chladící deskou se nachází vrstva izolace a pod ní vyhřívaní podloží, které je vytápěno odpadním teplem z
kompresorů a jako náplň je použit Coolstar.
Základním prvkem čpavkového okruhu jsou dva pístové kompresory MYCOM N8L a N6L s řídícími mikroprocesory
MODI-PRO s automatickou regulací výkonu. Kondenzátor je od fi Baltimore typ VXC185. Kondenzátor má vlastní
vodní hospodářství s úpravnou vody. Pro cirkulaci ethylenglykolu slouží dvě oběhová čerpadla Siemens. Součástí
okruhu ethylenglykolu je podzemní havarijní jímka. Dva deskové výměníky ST12-64 zajišťují využití odpadního tepla
pro vyhřívání sněžné jámy a vody pro rolbu. Další deskový výměník Alfa-Laval zajišťuje dohřev okruhu vyhřívání
podloží, kde se udržuje teplota v rozmezí +5-+8°C. V případě nedostatku odpadního tepla slouží k výše uvedeným
činnostem záložní plynový kotel.
Strojovnu kompletně kontroluje vizualizace od fi. Remi MaR s možností přepnutí automatického provozu na
manuální. Ve velíně strojovny je možné pomocí počítače zadávat a sledovat jednotlivé provozní parametry, např.
žádanou teplotu chlazení pro jednotlivé hodiny, dny a měsíce. Software ovládá i osvětlení haly a provádí archivaci
provozních údajů.

Osvětlení haly od fi. Metasport je kombinací metalhalogenidových a sodíkových výbojek. Halogeny mají příkon
1000W a sodíky 600W, celkem je instalováno 30 halogenidových a 16 sodíkových výbojek s celkem 8 možnými
režimy svícení. Celkový příkon osvětlení je 40kW. V praxi se sodíkové výbojky používají na bruslení veřejnosti,
tréninky žáků a krasobruslařů.
Využití haly je celoroční s provozem ledové plochy od července do začátku května, ve zbývajících dvou měsících
je hala využívána pro suchou přípravu domácího hokejového klubu a pro hokejbal, případně též pro společenské
a kulturní akce. Za dobu existence haly proběhla řada koncertů, např. skupin Tři sestry, D. Kollera s Kollerbandem,
Ready Kirken nebo hudební festival Zvuky léta s Mňágou a Žďorp.
Hlavním uživatelem stadionu je v současnosti domácí klub Hockey Club Tachov, který má s výjimkou juniorky pokryty
všechny věkové kategorie. Pro nízký počet dětí jsou kategorie mladších a starších žáků a dorostenců doplňovány
v rámci společného klubu HC Tachov-HC
Mariánské Lázně, aby bylo možné hrát
soutěže. Nicméně snahou klubu je do
budoucna prostřednictvím pravidelných
náborů získat dostatečný počet pouze
vlastních dětí a hrát soutěže pouze pod
vlastní hlavičkou, protože společný klub
vytváří řadu třecích ploch a komplikací.
Co se týče soutěží, 3. a 4. třída hraje
krajskou liga KV kraje, mladší a starší žáci
ligu sk. F, mladší dorost krajskou ligu KV
kraje a starší dorost ligu st.dorostu, muži
hrají KSM Plzeňského kraje.
Díky výhodné geografické poloze je
stadion oblíbeným cílem německých
týmů, které v období letní přípravy
pořádají letní kempy, převažují opět
mládežnické kategorie. V období
červenec – říjen pořádáme řadu
6
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týdenních či víkendových soustředění. Z domácích týmů
je Tachov oblíbených cílem letní přípravy mládeže Škody
Plzeň, která využívá komplexnost celého areálu, kde v
okruhu 500 metrů se nacházejí veškerá sportovní zařízení
potřebná pro takovou přípravu. Již 4x jsme pořádali
utkání reprezentace U16 v rámci tradičního podzimního
trojzápasu ČR-Švýcarsko, své soustředění absolvovala
též reprezentace U19 nebo A tým Škody Plzeň.
Velkým fenoménem, který nelze opominout, je hobby
hokej. V Tachově, který má pouhých 12,5 tisíce obyvatel,
působí celkem 19 hobby týmů, které hrají svou hobby ligu.
Velkou oblibu mají také turnaje s účastí mezinárodních
hobby týmů. Velkým limitem pro pořádání akcí a
soustředění na vyšší úrovni je prozatím nedostatečná
kapacita a úroveň ubytování. I tuto situaci ovšem hodlá
město ve spolupráci se soukromými subjekty řešit.
Samozřejmě stadion je též využíván k bruslení veřejnosti,
kterého se každoročně zúčastní kolem11 tisíc bruslařů.
Mimoto jsou také pořádány školy bruslení, které pro
všechny místní ZŠ a MŠ zajišťuje klub HC Tachov a

také kroužky bruslení. Na stadionu též působí oddíl
krasobruslení Kraso Tachov, který každoročně pořádá
republikové přebory.
Zimní stadion je ovšem pouze jednou součástí komplexu,
který postupně v Tachově vznikl a je do určité míry
srovnatelný s podobnými areály v Nymburce či Liberci.
Tachov postupně od roku 2000 investoval 180 milionů,
z čehož 115 milionů tvořily dotace. Areál zahrnuje kromě
vlastního zimního stadionu s bowlingem a minigolfem také
plavecký bazén venkovním koupalištěm, 3 fotbalová hřiště
včetně osvětleného hřiště s umělou trávou, střelnici na
palné i vzduchové zbraně, lukostřelnici, sjezdovku s vlekem
a bikeparkem, sportovní halu a tenisové kurty, skatepark
a in-line dráhu ( viz letecký snímek.) Areál provozuje
příspěvková organizace Sportovní zařízení města Tachova.
Detailní informace naleznete na webových stránkách
www.sportoviste-tachov.cz.
Autor: Mg. Petr Vrána
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Zájezd Europa 2014
Sdružení zimních stadionů tímto děkuje při zajišťování zájezdu hlavnímu sponzoru
zájezdu firmě Transtechnik CS, spol. s r. o., která je výhradnim dodavatelem roleb
WM pro ČR a Slovensko.

Děkujeme také firmě PERFECT ICE s.r.o., která je dodavatelem roleb Engo
a také je dodavatelem mobilních kluzišť.

Zájezdu se zúčastnilo 23 osob
a to ze tří firem a dvanácti
zimních stadionů..
Zájezd se uskutečnil 12 – 16. 5. 2014
ve spolupráci s firmami Perfect Ice
a Transtechnik CS za což jim patří od všech
účastníků zájezdu dík.
Bohužel vzhledem k atraktivitě zájezdu jsme
očekávali větší zájem od našich členů a to také
proto, že jsme na VH v Třinci vypsali slevu, která
byla velmi málo využita.

8
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Dle programu jsme odjeli z Prahy
ve večerních hodinách v pondělí
12. 5. a nočním přejezdem
jsme dorazili druhý den ráno
do Itálie do fy Engo v Terentu,
kde nás přivítalo vedení firmy
nejdříve malým občerstvením
a potom následovala prohlídka
firmy. Prohlédli jsme si výrobu
roleb typů Engo E270 SX Tiger
naftové a benzinové provedení
motorů. Tento stroj je vhodný
především pro venkovní kluziště
s plochou do 7.000 m2 . Dále
jsme byli seznámeni s výrobou
roleb Elettra 200SX a Elettra
170 SX .Samozřejmostí těchto
elektrických roleb je výsuvný
ořezávač a ometač mantinelů.
Zkušební Testr skel mantinelů

Také ostatní příslušenství , které vyrábí fy Engo pro zimní stadiony je na velmi vysoké úrovni a zpracování. Zaujal nás
hlavně Testr mantinelu a skel mantinelů. Na závěr jsme od fy Engo dostali malé dárky, což nás mile překvapilo.
Po odjezdu z fy Engpo jsme pokračovali dále směrem Bolzano do fy WM v Blumau kam jsme dorazili po poledni.

Rodinnou firmu WM, kterou
založil pan Mulser je kousek
od hranice Itálie s Rakouskem
v Blumau poblíž Bolzana ,
která vyvíjí a vyrábí stroje
pro úpravu ledové plochy –
rolby již mnoho let. Hlavními
produkty firmy jsou rolby
na úpravu ledových ploch a to
typy WM Evolution, WM 2070
Junior a také WM Compact.
Po přivítání spolumajitelkou fy
pí. Muslerovou jsme zahájili
prohlídku celé firmy, kde
jsme se seznámili s výrobou
a montáží roleb WM .
Rolby WM vynikají hlavně
výkonnými motory s nízkou
spotřebou a nízkou hlučností
dále také mají grafický displej
se snadným ovládáním pomocí ovládacího panelu s joystickem. Vzdálený přístup přes internet je samozřejmostí.
K jejich dalším přednostem patří i patentovaný držák čepele pro rychlou výměnu nože.
Prohlédli jsme si celý závod, také sklad dílů včetně montážních a výrobních pracovišť , která jsou vybavena nejmodernější
technikou. Po prohlídce následovalo malé občerstvení a odjezd na nejvýše položený zimní stadion v Rittenu .
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Účastníci zájezdu ve firmě WM již po občerstvení

Arena Rittau s rychlobruslařským oválem

Arena Ritten je nejrychlejší
rychlobruslařskou
venkovní dráhou světa
v nadmořské výšce 1200
metrů nad mořem. Má
mimo kryté haly také
400 m venkovní dráhu
s umělým ledem, poloměr
oblouku: 26m a 30m.
Každoročně
přijíždějí
sem do Klobensteinu/
Collalbo
rychlobruslaři
profesionálové, aby zde
absolvovali své tréninkové
kempy. V zimě 2011 se zde
konalo Mistrovství Evropy
v rychlobruslení. Na tomto
stadionu také trénovala
naše
rychlobruslařka
Sábliková .

Prohlédli jsme si i krytou halu včetně strojovny chlazení.
Po prohlídce jsme
Příjezd lanovkou do Bolzana z Rittenu
lanovku z které byl
nádherný výhled i přes
deštivé počasí sjeli
do Bolzana. Někteří
z nás stihli ještě
prohlídku Bolzana ,
ostatní zamířili na hotel
po náročném dni. Večer
jsme byli pozváni fy WM
na přátelské posezení
s občerstvením,
kde jsme na závěr
poděkovali pí
Muslerové za příjemný
den a pobyt v Bolzanu.
10
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Další den jsme navštívili poblíž Bolzána Wurth Arenu Neumark u Bolzana, která je součástí sportovního areálu,
který doplňují dva venkovní bazény, sluneční louka a kde je využito i odpadní teplo ze zimního stadionu pro
ohřev vody do bazénů. Kapacita Arény je 900 míst k sezení.

Pohled do arény.

Strojovna chlazení.

Po prohlídce Wurth Areny jsme pokračovali dle plánu do Verony přes Lado di Garda kde jsem měli zastávku
na občerstvení.
A potom k jezeru Lago di Garda, kde jsem měli krátkou zastávku na zastávku na občerstvení.

Pohled na jezero Lago di Garda
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Po poledni jsme konečně dorazili do Verony.
Verona je město v severní Itálii v oblasti Benátsko a hlavní město provincie Verona. Je to druhé největší
město v Benátsku, hned po Benátkách. Město leží asi 100 km Z od Benátek, 30 km V od Gardského
jezera a historické město ze tří stran obtéká řeka Adige. Pro svoji krásu a bohatství památek je město
vyhledávánoturisty a anglický dramatik William Shakespeare do ní zasadil děj své slavné tragédie Romeo a
Julie.
Porte Nuova

Od roku 2000 je historické centrum Verony zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Po prohlídce
Colosea a památek jsme odpoledne odjeli do Coma poblíž švýcarských hranic. Někteří z nás ještě navečer
stihli prohlídku města. Druhý den jsme přejeli hranice do Švýcarska do krásného města se středomořským
podnebím do Lugána.

Verona - Aréna.

12
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pohled na horu San Salvatore

Lugano. Město leží na jezeře Lugano , obklopené
horami Lugano Prealps . Jeho teplá léta
a skutečnost, že v posledních letech přitahuje
stále větší počet celebrit, bavičů a úspěšných
sportovců, dali mu přezdívku „Monte Carlo
ve Švýcarsku“. Město má silný italský charakter.
Počet obyvatel je 52 000 a celá metropolitní
oblast má 115 000 obyvatel. Staré město propojuje
s hlavním nádražím lanovka. Palmy jsou zde
běžnou rostlinou nejen v parcích a na nábřežích,
ale i na stráních.
Zimní stadion Reseda Lugano
V Luganu nás přivítalo krásné počasí. Dopoledne
jsme navštívili místi Hokejové středisko ZS Lugano
a zimní stadion RESEDA.

Resega je švýcarský hokejový stadion v okrese Cornaredo
v Luganu. Je to domovský stadion sedminásobných
švýcarských mistrů HC Lugano a HC Porza a je ve vlastnictví
města Lugano.
Aréna Resega - zimní stadion v Luganu - je využit především
pro lední hokej a je domovem HC Lugano. Je zde také
ženský hokejový team HC Lugano, dále HC Lugano-Ceresio
a HC Porza. Aréna byla postavena v roce 1995, po demolici
předchozího zimního stadionu a nyní Aréna pojme 8000
diváků.
Hockey Club Lugano, zkráceně HC Lugano nebo HCL, je
profesionální hokejový klub založený v Lugano ve Švýcarsku.
Tým soutěží v národní lize A a stal se po sedmé švýcarským
mistrem.
Potom ve vlastním volnu jsme abslovovali, každý samostatné
prohlídku Lugana a někteří také plavbu po jezeře a potom
i menší skupinka se vydala lanovku na Monte San Slavatore.
Výlet na tuto dominantu Lugana byl velkým zážitkem.

V pozdních odpoledních hodinách jsme odjeli do Davosu kde
jsme se ubytovali. Ještě v podvečer jsme stihli i malou prohlídku
města. Večer, již v Davosu, jsme v místní restauraci ochutnali
i místní vína.
Druhý den dopoledne nás čekala prohlídka Vaillant Areny.

Lugano
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Zástup
účastn
Cupu

Vaillant Arenu vlastní město Davos. Byla zastřešena v v roce
1979 a do této doby to bylo jen otevřené kluziště. Renovace
proběhly v letech 1981 , 1998 , 2005, 2006. Kapacita arény
je 7080 diváků a nájemcem je HC Davos. Leží ve výšce
1560 metrů . Každý rok se zde hraje Spengler Cup .
V létě roku 2005 byla postavena moderní tribuna, která
zahrnuje restauraci „ Nordside „ , VIP boxy, sektor pro
sponzory a nové šatny, v severním sektoru. Kapacita
byla následně snížena novou výstavbu na 7080 lidí.
Renovace pokračovala v roce 2006 s malými investicemi
do bezpečnosti na jižní a východní tribuně a montáží
obrazovky pro reklamu .

Zatahovatelné zástěny proti slunci – pro venkkovní kluziště
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Zástupci letošního
účastníka Spengler
Cupu z Areny Vítkovice

V lednu 2007 by krytý hokejový stadion přejmenován na Vaillant
Arenu a sdružení Vaillant Group zaplatilo tři miliony švýcarských
franků na jeho rekonstrukci.
Součástí arény jsou i venkovní kurty, které slouží v zimně jako
ledové plochy s mobilním zastřešením proti slunci a v létě i mimo
jiné také jako tenisové kurty.
Valliant aréna nás překvapila svojí čistotou a zachovalostí
dřevěné konstrukce a také bezvadným pořádkem ve strojovně
chlazení. Dá se říci, že jsme takovou strojovnu ještě nikde
neviděli.
Po prohlídce Arény následoval výlet lanovkou – zubačkou
na Chatzalp. Původně plánovaný výlet na horu Jakobshorn
se nemohl uskutečnit, protože lanovka byla v rekonstrukci .
Z celého Schatzalpu je překrásný výhled na Davos. Nachází se
zde také botanická zahrada Alpinum s více než 3 500 druhy
rostlin a 500 metrů dlouhá bobová dráha.
K nejluxusnějším hotelům v Davosu patří pětihvězdičkový
Steigenberger Hotel Belvedere. Kde se konají světová fora
o ekonomice.
Odtamtud byla možnost jít se podívat na hotel Schatzplalp.

Odpoledne jsme se museli
bohužel svydat na cestu
k domovu, do ČR kam jsme
dorazili dle plánu v pátek večer
v pozdních hodinách . Zájezd
byl účastníky hodnocen velmi
pozitivně a všichni účastníci se
těší dle jejich vyjádření na příští
zájezd Europa 2015 !

Lanovka na Schat

Příště pojedete
s námi i Vy?
Budeme se těšit !

Pohled od botanické zahrady
na secesní hotel Schatzalp,
ležící v nadmořské výšce
1861 m n. m.

Hotel Belvedere
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Technický den – Třinec 3. října

Již v rámci Valné hromady na jaře v květnu 2014 uspořádal VV SZS pro její účastníky prohlídku této
arény , kdy do úplného dokončení ještě zbývalo mnoho práce. Po dokončení stavby uspořádal VV SZS
ve spolupráci s investorem a dodavateli, kteří se podíleli na výstavbě arény technický den 3.10.2014. Letošní
hokejovou sezonu zahájilo družstvo Oceláři Třinec v nově otevřené multifunkční WERK Aréně, která byla
otevřena v srpnu letošního roku
Na ploše čtyř hektarů je kromě standardní ledové
plochy, hlediště s kapacitou 5 200 diváků, velmi moderní
zázemí pro sportovce, a nezbytné prostory pro divácký
servis (bufety, sociální zařízení), obchody, kanceláře, VIP
prostory a klubovou restauraci s výhledem na ledovou
plochu, zázemí pro média, související provozní
a technické zázemí apod. Nedílnou součástí Arény jsou
i příjezdové komunikace a parkoviště s kapacitou 580
stání.
Odpovídající komfort zde nalezenou kromě sportovců
také diváci, včetně rodin s dětmi. Bylo pamatováno
také na imobilní návštěvníky. Pro ně je k dispozici
bezbariérový vstup, sociální zařízení a místa v hledišti.

16
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Této akce se zúčastnilo
34 účastníků ze 14 –ti ZS,
7 členů VV SZS a zástupci
4 firem. Všichni spatřili
vskutku moderní dílo, které
odpovídá požadavkům 21.
století.

Firma SYNER se podílela
na mnoha významných
sportovních stavbách např.:
sportovní areál Česká Lípa,
ZS Vlašim, Kdyně, Beroun,
Kralupy, Ostrava apod. Mezi
hlavní zákazníky této firmy
patří však obchodní řetězce,
výrobní a logistické společnosti,
vodohospodářské společnosti,
státní organizace, městské
a krajské samosprávy.
Investorem WERK Arény jsou
HC Oceláři Třinec, hlavním
projektantem BFB studio Praha
a generálním dodavatelem
SYNER.

Všichni účastníci se shromáždili ve VIP restauraci, odkud bylo možno
vidět na celou ledovou plochu arény. Zde proběhlo zahájení a úvodní
představení dodavatelů tohoto díla. Zahájení provedl za VV SZS
jeho místopředseda a sekretář p. Stanislav Kučera, který přivítal
všechny zúčastněné, včetně zástupce investora a stavebního dozoru
ing. Matuly a předáka údržby p. Lamicha.
Nejprve následovalo představení dodavatele stavební části, kterým
byla fy SYNER. Představení této firmy přednesl za uvedenou firmu
p. Kučera. Pro tuto firmu je to již třetí podobná hala . Nejprve byla
v roce 2005 dokončena v Liberci, v roce 2010 to byly Karlovy Vary
a nyní je tento typ arény i v Třinci .

VIP Restaurace
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Doba výstavby 10.10.2012 – 31.7.2014
Subdodavateli stavby byly
Thermica Plus s.r.o.
Morys s.r.o.
Lumen a.s.
Optomont a.s., DAITE s.r.o.

Celkové náklady

668.943.000,- Kč.
Dotace z EU činila 20 %,
což představuje
cca 126 mil. Kč.

ZTI včetně vytápění haly a podloží
VZT, M a R , chlazení
silnoproud
slaboproud

Při architektonickém řešení stavby bylo použito stavebních
prvků a materiálů, které charakterizují tuto průmyslovou oblast
a to je hlavně beton, ocel, prefabrikát, sklo a plech. Celková
kapacita haly je 4.638 pevných sedaček a dále 249 sedaček
odnímatelných, které při utkáních v ledním hokeji nahrazuje 480
míst na stání. Ledová plocha má rozměr 58 x 28 m.
Celý objekt arény má 4 podlaží. První přízemní patro je částečně
podsklepené a slouží pro novináře, hráče a údržbu. Jsou zde
technologické prostory, šatny pro hráče a jejich zázemí, sklady,
zásobovací dvůr a také ledová plocha.

První - nadzemní patro je prostorem pro vstupy diváků,
sociálních zařízení, gastra , bufety a hlavně vstupy na tribuny.
Je zde také síň slávy, vrátnice, recepce, pokladny a zázemí
bufetů.

Druhé -nadzemní patro je určeno pro VIP hosty, majitele a vedení klubu. Je zde také velká VIP restaurace, prostory pro
manželky a děti hráčů, SKY boxy a kanceláře HC. Jsou zde místnosti pro novináře, přenosovou techniku a řídící centrum pro
audiovizuální techniku.

Třetí -nadzemní patro je určeno pro strojovny vzduchotechniky, obslužné lávky pro LED poprsník a videokostku.
Celá aréna je vzhledem k nestabilnímu podloží uložena na 350 pilotech o průměru 620, 900, 1200 a 1500 mm s délkami
5 – 25 m. Základová deska je rozdělená na 5 dilatačních celků, z nichž 4 celky tvoří vlastní halu a pátým celkem je ledová
plocha. Celky tvořící halu mají sílu 50 cm a jsou vyztuženy armaturou položenou při obou površích. Plocha je pak silná 30 cm
spřažena piloty s armaturou.
18
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Střecha je tvořena ocelovou konstrukcí ve tvaru kulového vrchlíku. Příhradové nosníky mají výšku až 3 m
a nejdelší má délku 60 m. Nosným prvkem střechy je trapézový plech uložený na příhradových nosnících.
Vrchní část střechy tvoří sendvič provedený kombinací vaty a cetrisových desek.

Hala je opláštěna provětranou fasádou. Pásová výplňová okna 1. a 2. nadzemního podlaží jsou hliníková. Na fasádě je použit
také ocelový tahokov, který řízeně zrezne a bude součástí vzhledu haly. K hale náleží parkovací plochy pro 531 osobních aut,
35 stání pro invalidy a 5 stání pro autobusy. Hráči, VIP klienti a hosté mají samostatné parkoviště.
Projektantem chladícího zařízení byla fy. Johnson Controls. Chlazení v aréně je nepřímé. Jako chladivo je v primárním
okruhu použit čpavek. V okruhu sekundárním je použit roztok nemrznouci směsi Coolstar. V okruhu technologického
zařízení je využíváno teplo z přehřátých par chladiva, kondenzační teplo, teplo z podchlazení kapalného chladiva a také
teplo z chladičů oleje u kompresorů.
Chlazení zajišťují dvojice šroubových
kompresorů SAB 151 M. Vždy jeden z dvojice
je řízen pomocí frekvenčního měniče.
V okruhu chlazení je zapojen automatický
odvzdušňovač chladiva.
Kondenzační stranu primárního okruhu
tvoří deskový kondenzátor Thermowave
TLO 150 o výkonu 180 kw a dva odpařovací
kondenzátory Baltimore Aircoil VXC
S 288 s kondenzačním výkonem 1160 kW.
Tato kondenzační strana je společná pro
chladící zařízení plochy a chlazení vody
pro vzduchotechniku. Výkon ventilátorů
odpařovacích kondenzátorů je regulován
pomocí frekvenčních měničů.
Sekundární okruh chlazení je osazen dvěma
cirkulačními čerpadly Grundfos NB 125315/275 s motory 22 kW. Jedno z nich je
řízeno frekvenčním měničem.
Trubkový registr plochy je kovový s rozvodem uprostřed plochy. Mimo plochu jsou umístěny servisní šachty, v nichž je
umístěno odvzdušnění potrubního systému. Rozvodné a sběrné potrubí je z uhlíkaté oceli, je přívodní potrubí ze strojovny
provedeno z nerezu. Na čtyřech místech plochy jsou umístěna čidla, která řídí provoz chladícího systému.
Podloží plochy je vyhříváno plastovým roštem a využívá teplo z podchlazeného čpavku za kondenzátory. Teplo z přehřátých
par chladiva slouží pro ohřev vody pro rolby a přebytečné teplo je ukládáno v zásobní nádrži. Rozpuštěná voda ze sněhové
tříště sněžné jámy je opětovně používána pro potřebu rolby.

Několik technických parametrů chlazení :
Čpavek - 900 kg
Coolstar - 18,5 m3

Chladící výkon - 1000 kW
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Po těchto referátech následovala prohlídka haly. Nejvíce zaujala prohlídka
šatny a zázemí domácích hokejistů. Toto zázemí je špičkové a patří k nejlepším
ve střední Evropě. Hráči zde mají exkluzivní vybavení, které slouží pro přípravu
a regeneraci. Nejvíce byl všemi obdivován nerezový bazén s plochou 60 m2.
Vynikající bylo vybavení posilovny a rehabilitačního wellness centra.

Zajímavá byla návštěva videocentra
a také místnost pro děti hráčů.
Po prohlídce následovala diskuse, kde
měl hlavní slovo Ing. Matula, zastupující
orgán stavebního dozoru. Z jeho
příspěvku jsme se mohli dozvědět další
technické náležitosti haly. Seznámil nás
s osvětlením, ozvučením a dalšími audio zařízeními haly a video-kostkou o váze 3 tuny. Při pořádání kulturních akcí je ji
možno zasunout do střešní konstrukce. Její rozměr v půdorysu je 5 x 3,3 m a má příkon 61 kW. Poprsník má rozměr 0,76 x
27 m a příkon 100 kW. Novinkou v ČR jsou také videomantinely umístěné na dlouhých stranách kluziště o rozměru 40,4
x 0,76 m. Mají příkon 54 kW. Změna reklam na těchto mantinelech se provádí pouze při přerušené hře.
V hale jsou také 4 dvojice projektorů pro promítání na ledovou plochu. Kamerový systém v hale je samozřejmostí
a obsahuje 50 kamer pro ochranku a z toho 10 pevných otočných kamer slouží pro snímání hry. Pro hru slouží také 3
kamery pohyblivé a dále je zde možnost připojení pro dalších 10 kamer.

A tak to začalo !
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Hala má zářivkové osvětlení od fy Fagerhult o maximální kapacitě 1449
luxů . Tvoří jej 370 světel 2 x 80 W a 37 svítidel 1 x 40 W které slouží
v hale jako systém nouzového osvětlení.
V hale je rozmístěno 70 ks monitorů ovládaných z režie na nichž lze
nastavit 5 programů. Monitory ve SKY boxech jsou ovládány místně .
Pro potřeby návštěvníků a obsluhy slouží 7 výtahů, z nichž 2 slouží
výhradně pro bufety a restauraci. SKY boxů je v hale 22 o různé
velikosti. Invalidé mají do haly speciální vstup a je pro ně vymezena
plocha za jednou z branek.
Do budoucna se počítá s výstavbou tréninkové haly poblíž Werk Arény
již v příštím roce.
Dalším příspěvkem do diskuse byl referát zástupce Třeboňské obchodní
ing. Koudelného, který informoval o problematice vody používané při
provozu zimních stadionů a možnostech její úpravy.
SZS děkuje tímto vedení Werk Areny a panu Ing. Adamčikovi při
organizaci technického dne v nové aréně.
Akce byla ukončena kolem 14 hod. a následně bylo možno navštívit
utkání extraligy mezi družstvy Oceláři Třinec a Mountfield Hradec
Králové.
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Zimní stadion Český Těšín
Vlastník: Město Český Těšín
Provozovatel:Správa účelových zařízení, příspěvková organizace,
Svojsíkova 833, Český Těšín 737 01
Ještě před technickým dnem v Třinci navštívil výkonný výbor SZS zimní stadion v Českém Těšíně,na
kterém proběhla zatím částečná rekonstrukce.

Během této náročné a nákladné rekonstrukce došlo k zateplení budovy, vybudování hlediště,
dobudování sociálního zázemí a šaten pro sportovce, rozšíření mantinelů, vybudování sněžné jámy
či zázemí pro bufet. Neméně důležitou součásti stavby se stala také rekonstrukce venkovních
zpevněných ploch včetně parkoviště s 38 parkovacími místy. Provoz zimního stadionu se také rozšířil
o novou víceúčelovou sportovní halu.
Zimní stadion je určen k celoročnímu využití a to nejen ke sportovním aktivitám, ale také ke konání
výstav, veletrhů či promítání v rámci filmového festivalu.
Po prohlídce jsme konstatovali některé nedostatky.jako umístění vypínačů na protilehlých stranách
dveří, zajímavé provedení podlah ve sprchách, zářivkového osvětlení a hlavně by bylo potřeba
zrekonstruovat strojovnu chlazení, která má již svá nejlepší léta za sebou.

Pohled do již historické strojovny chlazení, která by si
zaslužila rekonstrukci a to co nejdříve.
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Víceúčelová sportovní hala Polárka- Frýdek Místek
Po skončení technického dne navšívil výkonný výbor také víceúčelovou sportovní halu ve Frýdku Místku.

Víceúčelová sportovní hala Polárka Frýdek-Místek je součástí komplexu Multifunkčního centra ve Frýdku Místku.
Nová Hala Polárka bude využívána jak pro zimní sporty (lední hokej, krasobruslení, bruslení veřejnosti), tak, ledové
plochy o rozměrech 58,75 x 28,5 m, jako prostor pro míčové sporty (házená, volejbal, košíková, florbal apod.).
Z provozně dispozičního hlediska je hala navržena jako centrální prostor s protilehlými tribunami a ochozem.
Východní tribuna má kapacitu 1446 sedících diváků a je přístupná z ochozu na 2.NP. Pod touto tribunou se nachází
hlavní vstupní hala pro veřejnost se sociálním zázemím a prostorem pro občerstvení a veřejné bruslení. Západní
tribuna je navržena pro 593 sedících diváků. Celková kapacita je pak 2060 míst. Tribuna je součástí pětipodlažní
přístavby, ve které jsou umístěny veškerá provozní a technická zázemí haly.
V 1. PP se nachází skladové prostory a samostatně přístupná 7-mi dráhová střelnice s veškerým zázemím. V 1.NP se
nachází šatny, technické zázemí s rolbovnou a dílnou. Ve 2.NP se nachází hygienické zázemí občerstvení, rozcvičovna, fanshop a prostory technického zázemí. Ve 3.NP je umístěno administrativní zázemí haly, prostory VIP (3 sky
boxy s kapacitou 21 míst), režie, sklady a strojovny chlazení. Ve 4.NP se nacfahází víceúčelový sál s 2 badmintonovými kurty a strojovna VZT. Jednotlivá podlaží jsou vzájemně propojena dvěma vertikálními schodišti. Vertikální
komunikace návštěvníků je rovněž zajištěna osobním výtahem, který je umístěn v prostoru vstupního vestibulu.
Na střeše budou umístěna jen technická zařízení související s vytápěním, větráním či odvětráním objektu.
V útrobách haly je také střelnice, která je
umístěna v suterénu sportovní haly . K dispozici je prostor o vnitřních rozměrech 32,95 x
12,70 m. Vnitřní prostor střelnice je rozdělen
nosnými sloupy na 3 podélné pásy široké
5,80, 3,80 a 3,10 m.
Zajímavostí je také řešení zářivkového osvětlení haly od fy Fagerhult, které je revoluční
vzhledem k využití zakryté ledové plochy pro
volejbal.
V době naší návštěvy 4.10.2014 nebyla zcela
hala ještě dokončena, přesto jsme viděli
zajímavě řešený víceúčelový zimní stadion
moderní konstrukce.
HALA má být slavnostně otevřena v polovině
prosince 2014.

Připravujeme TD haly Polárka
v 1 čtvrtletí 2015.
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79. mistrovství světa v ledním hokeji 2015 bude pořádat Česko. Rozhodl

o tom kongres IIHF v Kolíně nad Rýnem 21. května 2010.[ Turnaj se bude odehrávat v Praze a Ostravě. MS se v Praze bude pořádat už po desáté (1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992, 2004).

O2 Arena
Město: Praha
Kapacita: 17.360
Otevřeno: 2004

Turnaje se zúčastní celkem
16 týmů, 14 nejlepších z minulého mistrovství a 2 postupující
z minulého ročníku skupiny
A divize 1 - Slovinsko a Rakousko. Tyto dva nahradí týmy
Itálie a Kazachstánu, které se
účastnili minulého šampionátu
v Minsku.

Mistrovství světa v ledním hokeji
v roce 2015 v České republice
se bude konat podruhé během samostatné historie
naší země v České republice (poprvé tomu bylo před
10 lety v roce 2004)Ti z vás, kteří se o dění v hokeji
alespoň trošku zajímáte, tak už určitě víte, že se tak
stalo symbolicky během mistrovství světa, které pro
nás dopadlo nejlépe, jak jenom mohlo. Parta většinou neznámých a nikým nerespektovaných hráčů
dokráčela až na pomyslný zlatý vrchol.

ČEZ Aréna
Město: Ostrava
Kapacita: 10.595
Otevřeno: 1986
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FAGERHULT – osvětlení na MS 2015 - ČEZ Aréna Vítkovice
Jsme hrdí na to, že jako dodavatel osvětlení zimních stadionů a sportovišť dokážeme nasvítit i arénu
na MS 2015.
To byl jeden z klíčových úkolů v roce 2014 pro společnost FAGERHULT, sdělil pan Karel Kotík, obchodní ředitel pro
Českou republiku. Samozřejmě to nebyla jen zásluha Fagerhultu, ale hlavně i spolupráce s profesionálními partnery v
oboru osvětlení. Velké poděkování patří také týmu Sdružení zimních stadionů, kteří svým přístupem a spoluprací mají
snahu velmi technicky i odborně spolupracovat. ČEZ Aréna Vítkovice je tou arénou, kde se bude hrát na MS 2015
pod svítidly Fagerhult. Společně s multimediální kostkou se na této aréně instalovalo moderní osvětlení, které splňuje
všechny parametry pro MS v ledním hokeji. Byl to velký úkol nejen pro splnění všech světelných a technických parametrů, ale i díky nové osvětlovací soustavě se také uspoří mnoho nákladů na spotřebu el.energie převyšující hodnotu
60%.

O pořadatelství v příštím roce jsme soutěžili pouze my a Ukrajina. Česká republika dostala 84 hlasů a Ukrajina pouhých 22. Myslím, že vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině si mohou činovníci IIHF mnout ruce, že rozhodli tak, jak
rozhodli. Mimochodem Praha uvítá nejlepší hokejové hráče světa na tomto turnaji už podesáté ve své historii - dříve se
tam tento turnaj už odehrával v těchto letech: 1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992 a 2004. Turnaj bude probíhat od 1. do 17. května. Turnaj začne zápasy 1. května ve stejný čas v 16:15 v Praze zápasem týmů Kanady s Lotyšskem
a v Ostravě kláním soupeřů USA s Finskem. Domácí výběr pak do turnaje vstoupí také 1. května v Praze střetnutím se
Švédskem. Tým Slovenska pak začne své působení o den později 2. května v Ostravě ve 12:15 proti soupeřům z Dánska. Celý turnaj pak vyvrcholí medailovými zápasy 17. května a to nejprve v 16:15 soubojem o bronz a poté ve 20:15
přijde na řadu úplné finále, kdy se dozvíme celkového vítěze této prestižní události. Po finále pak budou vyhlášeni
nejlepší hráči na jednotlivých pozicích, nejužitečnější hráč a all star tým celého mistrovství světa.

Pořadatelská města, jejich arény a skupiny
Turnaj bude probíhat v základní (skupinové) části ve dvou městech a halách, které jsou stejné jako na minulém mistrovství světa u nás Praha (O2 Arena) a Ostrava (ČEZ Arena). Jedinou změnou je tak přejmenování tehdejšího stadionu
v Praze Sazka arény na O2 Arenu. Hlavní vyřazovací část (od semifinále) turnaje už bude kompletně stejně minule probíhat v našem hlavním městě, dvě čtvrtfinálová utkání ještě uvidí ostravská ČEZ Arena. ČEZ Arena prodělala rozsáhlou rekonstrukci od poslední vrcholné akce u nás, takže týmy a jejich hráči v Ostravě budou mít k dispozici například
oproti poslednímu mistrovství světa u nás k dispozici i tréninkovou halu. Do ostravské (moravské) skupiny byli přesunuti z pražské části hokejisté Slovenska. Čeští pořadatelé tak využili svého práva na přesunutí jednoho celku z jedné
skupiny do té druhé. O této změně bylo jasno prakticky hned po oznámení skupin, které vznikly po skončení letošního
mistrovství světa v Bělorusku podle pořadí v žebříčku IIHF. Slovensko si tak vyměnilo místo se Švýcarskem z logických důvodů, protože slovenští fanoušci mají Ostravu daleko blíže než Prahu, takže šlo v 1. řadě o ekonomický důvod.
Samozřejmě pořadatelé akce si jako hlavní cíl celého šampionátu vytyčili, aby projekt neskončil ve ztrátě. Na turnaji se
finančně podílejí i obě dotčená města Praha a Ostrava.

Zajímavosti z tohoto i předchozích mistrovství světa v Česku,
Československu a Slovensku
Jakmile bylo jasné, že se tato událost uskuteční opět v České republice, tak nastoupili Slováci s tím, jestli by se nemohla jedna základní část hrát u nich nejspíš v Bratislavě. Nabídka počítala a spočívala v tom, že při příštím pořádání
tohoto turnaje Slovenskem by zase Česko dostalo k uspořádání jednu základní skupinu. Hned se vyrojilo spousta
názorů, proč bychom to měli pořádat společně se Slováky nebo naopak sami. Oba scénáře našly své zastánce a hojně
o něm diskutovala nejen česká veřejnost, ale i naše média. Samozřejmě k tomu měli co říct i zástupci Českého svazu
ledního hokeje. Výhoda by byla v tom, že bychom tady nejspíš opět za 4 roky měli mistrovství světa v ledním hokeji na našem území, ale naopak nevýhoda spočívala v tom, že lidi z Moravy a ze Slezska by byli ochuzeni o zápasy
a atmosféru tohoto turnaje v Ostravě. Někteří brali vazbu bývalého Československa jako plus a někteří naopak jako
mínus, že kdyby turnaj skončil ztrátově, tak by se Češi vzájemně osočovali se Slováky, kdo za to může jako kdysi
za dob společného federativního státu, kdo to zaplatí atd. Spousta lidí z České republiky také Slovákům vytýkala to, že
když pořádali svojí akci v roce 2011, tak Česku spolupořadatelství nenabídli. Nakonec činovníci Českého svazu ledního
hokeje po zvážení všech pro a proti rozhodli tak, že tento hokejový svátek uspořádá Česká republika samostatně. Přispělo k tomu i nevydařené společné pořádání tohoto turnaje Švédy s Finy v letech 2012 a 2013, kdy hlavně ve Švédsku byly návštěvy mnohdy katastrofální. Mimochodem šampionáty v roce 2012 a 2013 poprvé spolupořádaly dvě země
a tento model se do budoucna neosvědčil.
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Když před 10 lety pořádal jeden z nástupnických států po rozpadu Československa premiérový vrcholový turnaj
od roku 1992, tak nikdo nevěděl, co od toho má čekat. Nicméně akce se vydařila tak, že překonala naprosto všechna
očekávání. Na famózní atmosféru v hledišti vzpomíná spousta z tehdejších hráčů až do dnešních dnů. Akce držela
i dlouhých 10 let rekord v návštěvnosti celého turnaje, které překonalo až letos Bělorusko hlavně kvůli tomu, že se tam
hrál větší počet utkání, Proto nyní chtějí organizátoři akce vyhlásit opětovný útok na rekord a vzít si tak své prvenství
zpět. Toho se ale bohužel týká jedno kontroverzní téma, kde spousta lidí vyčítá pořadatelům vysokou cenu vstupenek
hlavně na zápasy českého a slovenského týmu. S tím se nedá asi nic dělat. U nás je finanční situace většiny lidí taková,
jaká je, ale bohužel příjmy ze vstupenek jsou nejdůležitějším faktorem pro to, aby celá událost nedopadla ztrátově.
Navíc akce je tu opět po 11 letech a tak, kdo bude mít zájem vidět nejlepší hráče na světě naživo, bude muset prostě
tuto cenu zaplatit.
Maskotem našeho domácího šampionátu budou známí králíci z klobouku Bob a Bobek. Kromě nich byl ve hře ještě
například i Krteček. Větší z králíků Bob bude působit
v Praze a ten menší Bobek v Ostravě. Doufejme, že
Bob a Bobek přinesou českému a slovenskému týmu
štěstí. Vůbec ideální by bylo, kdyby Češi i Slováci
končili tento turnaj na medailové pozici. Ještě lepší
by bylo, kdyby se splnil sen a střetly by se oba výběry
až ve finále. Tento sen se zatím na předchozích dvou
domácích turnajích po rozdělení federace nesplnil
(Češi hráli finále proti Slovákům v roce 2000 v ruském
Petrohradě). V logu šampionátu chtěli představitelé
Českého svazu ledního hokeje původně krtečka, ale
tento návrh nakonec padl kvůli autorským právům, nevyřešenému dědictví atd.
Bob a Bobek jsou hlavními postavami oblíbeného
českého kresleného Večerníčku o dvou králících, kteří
žijí v kouzelnickém klobouku. Seriál se na obrazovkách Československé televize objevil poprvé v roce 1979. Jeho
autorem je známý český výtvarník, ilustrátor, kreslíř a režisér animovaných filmů Vladimír Jiránek.
O „hokejový vzhled“ Boba a Bobka pro mistrovství světa v ledním hokeji 2015 se postaral výtvarník a scénograf Alex
Dowis.

Ivan Lendl zve na MSLH 2015
Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 podporují i známé
osobnosti. Jedním z nich je bývalý český tenista Ivan Lendl
Už v květnu vypukne v Praze a Ostravě světový šampionát v
ledním hokeji. Česká republika bude tento velký turnaj hostit po
jedenácti letech, a pro zdejší fanoušky tak bude mistrovství světa
velký svátek. Na turnaj se těší i řada známých českých osobností
- včetně bývalé tenisové světové jedničky Ivana Lendla.
„Těším se, mistrovství světa IIHF v ledním hokeji vždy sleduji, i
když se hraje v období Stanley Cupu,“ říká Lendl.
Bruslit umí, ale zahrát hokej si už netroufá. „Na to už jsem starý,“
směje se bývalý kouč britského tenisty Andyho Murrayho.
Na hokej chodil Lendl odmalička, za nejsilnější zážitek spojený
s hokejem považuje mistrovství světa v roce 1972, kdy se
československý tým stal mistrem světa.
Tehdy bylo Ivanu Lendlovi dvanáct let. Na šampionát v příštím roce se těší. „Určitě bude skvělá atmosféra nejen v Ostravě,
ale i v celém Česku. Když kluci budou hrát dobře, bude to ještě lepší,“ dodává s úsměvem ostravský rodák.
Pokud mu to čas dovolí, rád by bývalý český tenista byl u velkolepé akce osobně. A co vy? Musíte to vidět zblízka!
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Zimní z
stadiony
– závěry
z průzkumu
Pokračování
čísla
46.

Zimní stadiony – závěry z průzkumu

Druh chlazení a počet rolb

Druh chlazení a počet rolb

Druh chlazení / Typ zimního stadionu

Druh chlazení / Typ zimního stadionu

100%

100%

90%

90%

33%

80%
70%

Zimní stadiony
50%
a multifunkční haly
40%
s ledovou
67% plochou
30%
20%
v ČR

43%

40%

57%

60%

zastřešený - 1 plocha

nezastřešený

70%
60%

60%

50%

40%
20%

10%
0%

0%

zastřešený - 2 a více
ploch zastřešený - 1 plocha
Srovnávací
analýza

přímé chlazení

67%

30%

60%

57%

10%

zastřešený - 2 a více ploch

nezastřešený

přímé chlazení

nepřímé chlazení

Počet r
100%

100%
Ze šetření vyplývá, že dvě třetiny zastřešených stadionů
se 2 a více plochami využívá přímé chlazení.
90%

 Ze šetření vyplývá, že dvě třetiny zastřešených stadionů
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Tento dokument se odkazuje na „Analýzu KPMG“; jedná se o případy, kdy jsme
Hlavní metodou sběru podkladových dat pro vlastní zpracování studie bylo dotazníkového
šetření, kdy jsme oslovili zástupce všech námi evidovaných zimních stadionů. Z celkového
počtu 152 oslovených subjektů bylo zpět zasláno 83 vyplněných dotazníků od 83 zimních
stadionů. Tato data se stala hlavním předmětem analýzy.

provedli určité analytické procedury na základě dostupných informací, abychom byli
schopni prezentovat výsledná data. Nicméně nelze vyloučit případné nesrovnalosti
či zkreslení informací způsobené záměrným poskytnutím nepravdivých dat
Zdrojovými subjekty.

Vlastní finální dokument jsme rozdělili do několika ucelených celků. První část je zaměřena
na představení segmentu zimních stadionů v ČR a charakteristiku zkoumaného vzorku.
Subjekty dělíme a zkoumáme podle typu zimního stadionu, jejich kapacity, geografické
lokace a velikosti sídla, kde se stadion nachází apod. Následuje část věnovaná
vybavenosti zimních stadionů, jejich vlastnictví a provozování. Zároveň jsme se v této
kapitole zabývali provozem zimního stadionu, jeho využitím v čase. Poslední kapitola
podává především ekonomické informace, např. o cenách nájmu ledových ploch,
provozních nákladech, provozní a investiční podpoře ze strany veřejného sektoru.

Je nutné poznamenat, že tato práce nebyla předmětem auditu a neobsahuje tak
stanovisko nezávislého auditora.

Zimní stadiony – závěry z průzkumu

Musíme zdůraznit, že provedené kalkulace uvedené v tomto dokumentu jsou závislé
na setrvalé platnosti předpokladů, na kterých jsou naše závěry postaveny.
Doporučujeme, aby předpoklady a jejich platnost byly v budoucnu podle potřeby
ověřovány a aktualizovány v závislosti na měnící se situaci v ČR a vývoji
relevantních segmentů. Za budoucí změny provedených kalkulací proto nemůžeme
nést odpovědnost. Nutno však zdůraznit, že kalkulace jsou provedeny na základě
konzervativních odhadů.

Zimní stadiony – závěry z průzkumu

Vlastník a provozovatel zimního stadio
Vlastník a provozovatel zimního stadionu (dle velikosti sídel)

Rádi bychom vyjádřili poděkování všem subjektům, kteří se zapojili do přípravy této studie,
zejména pak zástupcům zimních stadionů sdružených v SZS ČR. Právě zástupci zimních
stadionů díky zaslaným vyplněným dotazníkům přispěli významnou měrou k realizaci této
studie.
S pozdravem,

Vlastník zimního stadionu
/ Velikost sídel
Eva Racková
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Pro bližší informace týkající se omezení našich závěrů se prosím obraťte na osobu
zodpovědnou za tento dokument.
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Sdružení stadionů v České republice
zajišťuje pro své členy
Poradenskou činnost v oblasti chlazení
tvorbě a úpravě ledu a při provozu zimního stadionu
Dále zajišťujeme pravidelná školení
strojníků, ledařů a rolbařů
Také připravujeme pro Vás, Tématické zájezdy se
zaměřením
na zimní stadiony v Evropě a v zámoří jednou za rok
Pořádáme tak zvané “Technické dny nové techniky“
kde se většinou představuje nově postavený zimní
stadion.
Vydáváme 2 x ročně pro naše členy Časopis, kde se
seznámíte s nejnovější trendy v oblasti pro provoz a
údržbu zimních stadionů
Jsme ve spojení s význačnými firmami v oboru
chlazení, které dodávají technologická zařízení pro
zimní stadiony a pro ostatní sportovní zařízení
Navštivte také naše webové stránky, tam
najdete nejrůznější odkazy související s provozem
a činností zimních stadionů, databázi členů, různé
články, prezentace firem atd.

www.szs.cz
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