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Společnost	PERFECT	ICE	s.r.o.	byla	založena	v	roce	2008	a	její	hlavní	činností	jsou	dodávky	většiny	zařízení	a	
technologií	pro	zimní	stadiony	a	multifunkční	arény.	
Naše	 společnost	 spolupracuje	 s	 celou	 řadou	 českých	 i	 světových	 výrobců	 a	 je	 mimo	 jiné	 také	 výhradním	
zástupcem	společnosti	ENGO	GmbH	pro	Českou	republiku,	Polsko,	Slovensko	a	Maďarsko.	Společnost	ENGO	
GmbH	 je	 světový	 výrobce	 strojů	 na	 úpravu	 ledových	 ploch	 a	 také	 hokejových	mantinelů.	 	 Více	 než	 30	 let	
zkušeností	na	trhu	a	zároveň	neustálé	investice	do	produktů	garantují	vysokou	jakost	výrobků	ENGO.

www.perfectice.cz
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Sdružení zimních stadionů ve spolupráci fy Refri systémy a s projekční 
kanceláří Ing. Petra Dudka a s fy Transtechnik Praha  pro Vás připravují 
seminář určený pro provozovatele a vedoucí zimních stadionů.  

Na tomto semináři Vás seznámíme s připravovanou novou 
strukturou školení strojníků, rolbařů a ledařů a také  Vás 
seznámíme se změnami legislativy, které mají přímý dopad 
na provozování strojoven chlazení  s obsahem čpavku. 
 

Dále vás chceme seznámit s povinnostmi provozovatele, povinnosti provádění pravidelných revizí a 
školení. Seznámíme vás mimo jiné s rozsahem povinného školení BOZP a první pomoci pro práci se 
čpavkem. Předpokládaný termín konání semináře v 1. Q 2016  - bude spojen  s prezentací nové rolby 
Mammoth od výrobce WM .  

Program semináře: 

•	 Povinnosti provozovatele chladícího zařízení
•	 Změny v normě ČSN EN 378 1-4 pro provoz zařízení pracujících se čpavkem
•	 Dopady změn dle ČSN EN 378 1-4 na provedení strojovny a vybavení technologického zařízení
•	 Povinná školení pro obsluhu strojovny chlazení, jejich perioda
•	 Rozsahy revizí instalovaného chladícího zařízení a jejich perioda
•	 „Kontrolní a revizní prohlídky strojovny chlazení dle ČSN EN 378“
•	  a NV 378/2001 Sb.– rozsah prohlídky a obsah revizní zprávy
•	 Rozsah „Školení BOZP pro práci se čpavkem“ jeho ukázka
•	 Potřebné ochranné prostředky pro práci se čpavkem
•	 Chladící systémy přímé, nepřímé a s F plyny – rozdíly –  účinnost- bezpečnost
•	 Pravidelný servis instalovaného zařízení, ukázky chybných instalací a dopady zanedbání servisu
•	 Prezentace fy Transtechnik Praha - Budete  mít možnost prohlédnout si novou rolbu  WM Mammoth 

 
Pozvánky s přesným časovým programem a místem konáním semináře Vám budou  včas zaslány !

PF 2016

 

Servis průmyslového chlazení 
 
Provádíme servis chladících zařízení i se zajištěním potřebných náhradních dílů pro 
kompresory Sabroe a Grasso. Provedeme kontrolu a zaregulování celého chladicího 
systému včetně ledové plochy. 
 
Výhodná cenová úroveň náhradních dílů pro kompresory. 
 
Zajistíme pro vás: 

- Servisní prohlídku chladících kompresorů Grasso, Sabroe a ČKD 
- Dodávku potřebné olejové náplně 
- Kontrolu čpavkových čerpadel, odpařovacího nebo vzduchového kondenzátoru 
- Opravy nebo repase řídících a ovládacích armatur 
- Úpravu čpavkového potrubí, opravy nebo doplnění izolací 
- Revize pojistných ventilů a tlakových nádob 
- Školení strojníků obsluhy chladících zařízení a tlakových nádob 
- Projekt pro rekonstrukci nebo úpravu zařízení 
- Provedení „Kontrolní a revizní prohlídky strojovny chlazení dle ČSN EN 378“ 
- Školení BOZP pro práci se čpavkem 
- Dodávku potřebných ochranných prostředků pro práci se čpavkem 

 
 

Refri systémy, s.r.o. 
Roman Frász 

U Červeného mlýnku 897/4 
196 00 Praha 9 

tel. 722 896 986 
www.refri.cz 

roman.frasz@refri.cz 
 
 

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Naše reference najdete na www.refri.cz 
 

Děkujeme našim zákazníkům za projevenou 
důvěru a přejeme všem klidné prožití Vánočních 

svátků a šťastný nový rok 2016. 

NOVÁ ROLBA
WM MAMMOTH ELECTRIC

Motor	 	 	 	 	 	 5	AC	motorů

Celkový výkon     29 kW

Základní baterie     80V - 450Ah

Hmotnost     4.600 Kg

Nádž	na	vodu	 	 	 	 	 1.000	l

Nádrž	na	sníh	 	 	 	 	 3,7	m3

Rozměry		 	 	 DxVxŠ	 4.300	x	2.420	x	2.520	mm

Délka	nože	 	 	 	 	 2.300	mm
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Vše nejlepší do nového roku a hodně pracovních 
i osobních úspěchů 
přeje svým členům  
 
Sdružení zimních stadionů  
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• úprava ledových ploch až do 7.000m2
• postranní rotační fréza umístěná mezi nápravami
• postranní kartáč
• systém rychlé výměny nože jedním pracovníkem
• systém čištění šneků
• systém SOLIDE ICE
• proporcionální dávkování vody
• elektronicky nastavitelný záběr nože
• nádrž na vodu vyrobena z nerezu nebo plastu
• systém mytí ledu
• multifunkční joystick
• dotykový display
• pohon všech kol
• automatický stop ventil při napouštění vody

       … a spoustu dalšího možného vybavení

MINENGO
ENGO 100 RedFox

ENGO 170 
ENGO 200 RED WOLF
ENGO 230 RED TIGER

ENGO 270

PERFECT ICE s.r.o.
Provozní 3236, 723 00 Ostrava

Tel: +420 604 121 292
Tel: +420 777 771 212

E-mail: info@perfectice.cz
www.perfectice.cz
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Jsme opět o krok dopředu
LED osvětlení – Zimní stadion Sušice

Jak jistě všichni víte, neustále se musíme vyrovnávat tlaku požadavků  moderních technolo-
gií, nejen v souvislosti s využíváním tzv. úsporných opatření, ale nové trendy nezadržitelně 
ovlivňují komfort, kvalitu a životní prostředí. Takovým moderním trendem je LED osvětlení. 
Firma FAGERHULT je již dlouhodobě kvalitním dodavatelem osvětlení na zimních stadionech, 
ale také svým vývojem nyní patří opět k firmám, které novodobě využívají nejmodernější 
LED technologie. Naše LED svítidla jsou kompletně vyráběna v našem výrobním závodu ve 
Švédsku. Využíváme ty nejkvalitnější LED komponenty a reflektory, říká Karel Kotík – ob-
chodní ředitel firmy FAGERHULT pro Českou Republiku. Dodal jen, že ho mrzí, jak jsou ně-
kdy tyto LED technologie prezentovány. Na trhu je totiž mnoho LED svítidel, které jsou sice 
deklarovány jako úsporné, ale nejsou účinné a nesplňují důležité technické parametry. 

Názorným příkladem je moderniza-
ce osvětlení na „Zimním stadionu v 
Sušici“. Oprava zastaralé světelné 
soustavy byla provedena hlavně 
za účelem zvýšení kvality a kom-
fortu osvětlení. Důležitým a hlav-
ním cílem bylo snížení energetické 
náročnosti. Toto splnil FAGERHULT 
svými nově vyvinutými LED svítidly 
proti mnoha konkurentům bravůr-
ně. Samozřejmě k tomu patří i nej-
modernější technologie systému 
řízení, které jsou nedílnou součástí 
nejen v úsporách, ale je možné i 
online ovládání z webového roz-
hraní, online monitoring zaříze-
ní a měření spotřeby, nastavení 
korekce osvětlení s ohledem na 
přísvit denního osvětlení, komuni-
kace s dispečinkem, programová-
ní světelných módů a zón, apod. 

Stávající výbojkové osvětlení
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SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ STRANA 7

 Zimní stadion v Sušici nyní využívá LED technologii svítidel, které samozřejmě splňují 
všechny požadavky dle norem ČSN EN nejen na hlavní, ale i na bezpečnostní a nouzové osvět-
lení. Nejvýraznějším zlepšením výměny starých výbojek za LEDky byla rovnoměrnost osvětlení. 
Bývalé osvětlení dosahovalo intenzity kolem 600lx a nové osvětlení bylo dimenzováno na 750lx. 
Sice se z původních 112 výbojkových svítidel zvýšil počet LED svítidel na 175 ks, ale instalovaný 
příkon klesl z 38kW na 15,5kW, což vykazuje jednoznačnou úsporu elektrické energie kolem 60% 
s využitím systému řízení osvětlení.
 Opravdu se vývoj LED svítidel ve Švédsku vyplatil, podotýká pan Karel Kotík z Fagerhultu. 
Je to opět začátek jiné modernější technologie v podobě LED osvětlení pro zimní stadiony, které 
před šesti lety Fagerhult zahájil se zářivkovými svítidly T5. Za posledních 6 let nasvítil Fagerhult s 
pomocí spolupracujících partnerských firem 30 zimních stadionů a 15 sportovních hal v zářivkách 
T5 a nyní vstupuje do dalšího kroku s využíváním LED svítidel.
 Technologie svítidel FAGERHULT je a bude vždy o krok dopředu se srovnáním konkurenč-
ních svítidel ve splnění těch nejpřísnějších technických parametrech. 

FAGERHULT s.r.o.
Kubániho 16 
811 04 Bratislava
Tel. : +420 725 315 377
www.fagerhult.cz
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Tak se nám sešel opět rok s rokem a my 
jsme opět vyrazili do Evropy poznávat 
a nabývat nových dojmů a zkušeností 
pro naši práci. Letošního tematického 
zájezdu SZS se zúčastnilo 28 účastníků 
ze 13 zimních stadionů a  také několik 
pracovníků z  řad výrobců a  služeb 
pro zimní stadiony. Zvýšený zájem 
o tematický zájezd nás mile překvapil.  
 
Oproti odjezdu z  Prahy v  pondělí večer jsme 
odjeli od  pražského hlavního nádraží  až 
v úterý 25. 5. v 0.30 hod. V Plzni po mírných 
navigačních problémech jsme doplnili stav 
účastníků zájezdu a  mohli jsme se tak vydat 
přes hraniční přechod Rozvadov do Německa. 
Na tomto přechodu došlo k plánované výměně 
řidičů našeho autobusu. Po  nočním přesunu 
pohodlným dopravním prostředkem byl první 
naší zastávkou na  naší cestě Frankfurt nad 
Mohanem.
 
Frankfurt nad Mohanem 
je  páté největší město Německa je pokládáno 
za  nejvíce zamerikanizované německé 
město. Leží v kotlině mezi vrchovinami Taurus 
a Speassart. První zmínky o osídlení se objevují 

koncem 8. století, kdy je místo připomínáno 
jako falc franských králů. Od  14. století je 
město svobodným říšským městem, kde často 
zasedaly říšské sněmy. Roku 1356 vydal císař 
Karel IV. Zlatou bullu, která určila Frankfurt 
za  jediné místo volby říšských císařů. 20 let 
po  vydání této Zlaté bully byl ve  Frankfurtu 
zvolen říšským králem syn Karla IV.  - Václav. 
Město značně utrpělo za  30. leté války, ale 
největších škod doznalo za  II. světové války, 
kdy v letech 1943 – 1944 bylo ze 75 % zničeno 
bombardováním . Následná výstavba změnila 
charakter města, který se zamerikanizoval 
a  většina stavebních památek byla 
obnovena. Mnohé dostaly původní podobu 
a  zvenčí a  interiéry byly zmodernizovány.  

Naše cesta vedla do  sportovního areálu,  Ei-
ssporthalle Frankfurt. V  tomto městském za-
řízení nás přivítal p.  Dieter Haning, který je 
správcem nejen tohoto zařízení, ale i  dalších 
sportovních zařízení v  majetku města. Ten-
to pán nás zde již vítal v  roce 1999, kdy jsme 
toto zařízení navštívili poprvé. Následně jsme 
se také dozvěděli, že je místo-předsedou or-
ganizace profesně sdružující provozovatele 
ZS v  Německu, něco jako je naše SZS. Se-

Tématický zájezd Europa 2015
25. 5. -  29. 5. 2015  - Německo, Holandsko, Belgie
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známil nás se školícím programem určeným 
pro pracovníky strojoven ZS  v  Německu. 
 
Stadion byl postaven v  roce 1981. Hlavní kry-
tá hala má kapacitu 7.000 diváků. Návštěvy 
na  druholigových utkáních místního klubu se 
pohybují kolem 5.000 diváků. Celý areál tvoří 

hlavní hala s kluzištěm o rozměru 60 x 30 m a  
tréninková plocha pod tribunou 45 x 15 m a také 
venkovní plocha 60 x 30 m s lehkou konstrukcí 
střechy a nekrytá rychlobruslařská dráha 400 x 
12 m. Celkem vychlazovaná plocha je cca 9.000 
m2. Venkovní plochy jsou propojeny s  hlavní 
plochou chlazeným chodníkem. Pro venkovní 
plochy byly vybudovány samostatné šatnové 
prostory s  podchodem pod rychlobruslařskou 
drahou. Změny oproti naší návštěvě v  roce 
1999 doznala venkovní plocha, která je dnes 
zastřešena, chladící trubky jsou uloženy v pís-
ku nastálo a přikryty kobercem pro využití v let-
ních měsících jako tenisové kurty. Tréninková 
plocha pod tribunou byla vylepšena o kazeto-

vý strop se zabudovaným 
zářivkovým osvětlením.  
V hlavní hale bylo vybu-
dováno nové ozvuče-
ní a  místo jedné velké 
kostky byly proti sobě 
umístěny dvě velké LED 
obrazovky. Kryté ledo-
vé plochy jsou v  provozu 
od  půlky srpna do  kon-
ce dubna. Rychlobruslař-
ský ovál je provozován 
od listopadu do  poloviny 
března. Denní návštěv-
nost se pohybuje na  hra-
nici 3.000 bruslících, což 
představuje za  sezonu 

cca 300.000 bruslařů. Pro ně slouží půjčov-
na bruslí, kde je pro ně připraveno na  2.000 
párů bruslí. V  dopoledních hodinách využívají 
areál hlavně školy. V  různých kategoriích zde 
působí 16 hokejových družstev, 2 rychlobrus-
lařské oddíly, 3 oddíly krasobruslení a  1 oddíl 
curlingu a  lední metané. O provoz se stará 17 
zaměstnanců, z nichž 4 tvoří obsluhu strojovny 
chlazení a  současně pečují i o  ledové plochy. 
 
Chlazení pracuje s náplní 24.000 kg NH3.  Pou-
žita je pouze jedna expanzní nádoba s elektric-
kým hladinoznakem Kübler. Pro dopravu čpav-
ku slouží 3 x 2 hermetická čerpadla. Všechny 
samostatné nebo dělitelné části čpavkového 
okruhu jsou opatřeny elektrickými rychlouzá-
věry ovládanými příslušnými detektory úniku 
čpavku. Kondenzační strana je tvořena desko-

SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ STRANA 9
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vými výměníky u  každého kompresoru. Vodní 
okruh zajišťující chlazení kondenzátorů je osa-
zen 5 chladícími mikrověžemi EVAPCO YORK. 
Strojovna je osazena 3 šroubovými kompresory 
BROWN BOVERY YORK. Celkový chladící výkon 
je 3.000 kW. Je využíváno teplo přehřátých par 
pomocí deskových výměníků. Chlazení pracu-
je v automatickém režimu a  je již 16 roků staré. 
Odpadní teplo je využíváno pro vytápění hlavní 
haly. Do budoucna se počítá s výstavbou bazénu 
a tím i větším využitím odpadního tepla. Úpravu 
ledových ploch zajišťuje 5 roleb Zamboni, z če-
hož jsou 2 elektrické, 2 dieselové a 1 plynová.
Z  Frankfurtu jsme odjížděli v  10.30 hod. 
a  naše cesta směřovala do  Kolína nad Rýnem.  

Kolín nad Rýnem

je třetím největším městem v  Německu a  patří 
k  nejstarším. Leží na  obou březích řeky Rýna. 
Již v  polovině prvního století byl významnou 
součástí římské říše. Římané zde vláli až do  5 
století, kdy byli vytlačeni Franky. Ve středověku 
byl Kolín svobodným říšským městem.  

V  19. století byl Kolín připojen k  Prusku. Za  2. 
světové války bylo město ze 72 % zničeno, 
z  čehož centrum města bylo zničeno dokonce 
z  90 %. Tehdy klesl počet obyvatel z  850.000 
na  pouhých 40.000 osob. Četné historické 
budovy nepřečkaly válku, ale většina je z  nich 
opravena nebo zrekonstruována. Centrem 
historického jádra města je katedrála sv. Petra 
a sv. Marie. Katedrálu tvoří pětilodí a příčné trojlodí, 
věnec kaplí a dvě věže vysoké 157,3 m. Poválečná 
obnova katedrály trvala 11 let. Pozoruhodné 
jsou rozměry pětilodí – délka 144 m, šířka 45 m 
a výška 43,5 m. Trojlodí je dlouhé 75 m a široké 
31 m. Celkem se do  katedrály vejde na  4.000 
lidí. Římské osídlení lze nalézt na  artefaktech 
v muzeu poblíž katedrály nebo u Staré a Nové 
radnice. 

Druhý den ve  čtvrti Deutz, kde se nacházel 
také náš hotel jsme měli poblíž hotelu původně 
absolvovat plánovanou prohlídku Lanxess Arény. 
Bohužel se prohlídka neuskutečnila, protože 
Aréna byla uzavřena z důvodu nalezené bomby 
v okolí Arény z druhé světové války. 
Operativně se nám podařilo zajistit návštěvu 
LENTPARK Arény, vzhledem k výše uvedenému 
problému.
 
LENTPARK  aréna se ukázala nakonec pro 
všechny jako zajímavé sportovní centrum pro 
široké využití veřejností. Tak lze charakterizo-
val toto centrum, které vybudovalo město pro 
občany na  místě původního zimního stadionu 
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a  otevřeného koupaliště. Původní areál s  ote-
vřeným kluzištěm a  koupalištěm existoval již 
v roce 1937. Kluziště bylo zastřešeno v roce 1964 
a  mělo kapacitu 5.500 diváků. Na  tomto kluzi-
šti získal místní hokejový klub 7 mistrovských 
titulů. Bohužel však čas nelze zastavit, hala ze-
stárla a  když byla v  roce 1998 otevřena moder-
ní LANXESS Aréna, bylo rozhodnuto o  zbourá-
ní původní haly a  výstavbě nového sportovního 
centra. Základní kámen byl položen v roce 2007 
a  1. 11. 2011 bylo centrum LENTPARK otevřeno.  
 
Majitelem a provozovatelem je město Kolín. V pří-
zemí kryté části je ledová plocha o  rozměrech 
 60 x 30 m se zázemím pro návštěvníky a 25 m dlou-
hý, pětidráhový bazén. Dětský, výcvikový a perlič-
kový bazének je v 1. patře bazénové části budovy. 
Druhé patro tvoří 260 m dlouhý ledový ovál o šíř-
ce 8 m a uprostřed oválu je umístěna restaurace. 
Na  střeše haly je 244 fotovoltaických kolektorů 
s plochou 410 m2, které produkují ročně na 50.000 
kWh elektrické energie. Hala slouží pro veřejné 
bruslení a denně od 16 hod. pro amatérský hokej.  
 

Pro bruslící je v  půjčovně připraveno 3.000 
párů bruslí, což využívá až 70 % návštěvní-
ků. Za sezonu od října do konce března, se 
zde vystřídá na  170.000 bruslících. Úpra-
vu ledových ploch zajišťují dvě rolby ENGO 
Elektro 230 LX. Přesun rolby do patra zajiš-
ťuje výtah, který je pro tuto činnost uzpůso-
ben. U  ledového oválu v  patře je také pří-
slušná sněhová jáma. Strojovna chlazení je 
osazena 3 ks kompresorů Grasso 810, což 
jsou osmiválce s  110 kW motory. V systému 
přímého chlazení je použito 8 tun čpavku. 

Venkovní, ekologické, koupaliště s plaveckým 
bazénem délky 50 m je čistěno biologickou 
čističkou, jejíž plocha se rovná ploše koupa-
lišť. Pouze dětský bazének má samostatnou 
úpravu vody . Denní návštěvnost v létě se po-
hybuje kolem 4.000 návštěvníků. Pro všechny 
je zde   připraveno dostatek parkovacích míst.  
 
Po prohlídce a rozloučení s naším průvodcem 
po areálu  p. Kurtem Wolfem jsme se ubyto-
vali na druhém břehu řeky Rýna, v hotelu Alt 
Deutz. Po ubytování si většina účastníků zá-
jezdu vyšla na prohlídku historického centra, 
katedrály nebo navštívila vinařské slavnosti 
na  jednom z  kolínských náměstí. Původně 
plánovaná  prohlídka LANXESS Arény  se  
nemohla uskutečnit neboť byla uzavřena jak 
již bylo uvedeno  z bezpečnostních důvodů. 
Mohli jsme si ji prohlédnout pouze zvenčí až  

za bezpečnostním  vyhrazeným pásmem.
Středeční program začal snídaní a  po  od-
jezdu z  hotelu jsme ještě museli zakou-
pit pro náš autobus ekologickou znám-
ku, což nás částečně zdrželo, abychom 
se mohli vydat po  dálnici do  Belgie 
do  města Antverpy na  prohlídku města. 

LANXESS Aréna
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Antverpy
Leží na  řece Šeldě 20 km před jejím ústím 
do  mořského zálivu Westerschelde. Řeka je 
zde 9 - 15 m hluboká a až 500 m široká. Již v 7. 
století zde byla stanice irských misionářů a poz-
ději hrad. Město a  přístav se ve  13. století sta-
lo členem hanzy. Záhy byly Antverpy bohatým 
obchodním centrem, kde byla v  roce 1450 za-
ložena první obchodní burza v  Evropě. Ekono-
mický rozmach napomohl architektuře a umění.  
 
Narodili se tu nebo působili významní malíři  
Jordanens, van Dyck, Rubens a  další. Za  bojů 
proti španělské nadvládě bylo město poničeno 
a úpadek trval až do počátku 19. století. Tehdy 
za Napoleona I. vzniklo nábřeží a nové přístavní 
bazény. Na místě středověkých hradeb vznikly ši-
roké bulváry a na obranu bylo vybudováno 14 km 

dlouhé polygonální opevně-
ní. Město bylo poškozeno 
za  obou světových válek. 

Naše krátká zastávka nás 
přivedla do  starého měst-
ského centra na Velké tržiště 
se sedmi cechovními domy 
a  před Starou radnici. Její 
průčelí je dlouhé 76 m a před 
ní stojí novobarokní kašna. 
Největším i  nejkrásnějším 
chrámem v  Belgii je neda-
leko stojící sedmilodní kate-
drála Panny Marie stavěná 
téměř 300 let. Má dvě věže, 
z nichž ta jižní není dokonče-
na a v severní, 123 m vysoké, 

je zvonková hra se 47 zvonky.
Většinu nás zaujal zvláště bleší trh před radnicí, 
kde byly na prodej mnohé zajímavé věci. Na po-
drobnou prohlídku však bylo málo času. Kolem po-
ledne jsme již uháněli po dálnici do Eindhovenu. 
 

Eindhoven
je průmyslové město s cca 200.000 obyvatel. 
Město je proslulé výrobou elektroniky. Její zá-
klad zde položili bratří Philipsové roku 1891, kdy 
zde založili dílnu s  12 zaměstnanci na  výrobu 
žárovek. Dnes zaměstnává koncern PHILIPS 
na 250.000 osob v různých částech světa. Přímo 
v Eindhovenu je to 40.000 zaměstnanců. Dru-
hou celosvětovou značkou je místní firma DAF, 
kterou zde založili bratří Doornové roku 1928. Je 
to jediná holandská továrna na výrobu motoro-
vých vozidel a má dnes na 5.000 zaměstnanců. 
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V Eindhovenu jsme navštívili sportovní centrum 
pro zimní sporty GENEPER Park,  které je provo-
zováno celoročně. Provozní přestávka je jen 6 
týdnů, ale led je v hlavní hale celoročně, neroz-
pouští se. V celém Holandsku je 23 zimních sta-
dionů a 13 stadionů rychlobruslařských, z nichž je 
10 krytých. Místní rychlobruslařský ovál je dlouhý 
400 m se šířkou 12 m. Byl postaven v roce 1976 
a  následně zakryt v  roce 1999. Kryt je pouze 
nad hledištěm a drahou. Hlavní hala s kluzištěm 
60 x 30 m byla postavena v roce 1969 a v roce 
1980 byla přebudována do  stávající podoby.  
 
Venkovní krytá tréninková plocha je dnes již 
mimo provoz. Rychlobruslařský ovál má chla-
zení přímé, hala pak nepřímé. Strojovna pro 
obě plochy je osazena 7 ks čtyřválcových kom-
presorů GRASSO. Objekt strojovny tvoří dvě 
části. V  jednom objektu jsou kompresory s od-
lučovači oleje, druhý objekt  je osazen vý-
parníkem, čerpadly, zásobníkem lihové smě-
si a  automatickým odvzdušňovačem. Venku 
stojí dva odpařovací kondenzátory EVAPCO.  

 
Odpadní teplo je využíváno k vytápění provoz-
ních prostor haly a rozpouštění sněhu ve velké 
sněžné jámě před strojovnou. Hala má kapacitu 
5.000 diváků. Chladící rošt rychlobruslařského 
oválu je rozdělen do 4 sektorů. Rozvodné trubky 
jsou zabetonovány při vnitřním okraji dráhy. Trub-
ky roštu mají rozteč 10 cm. O údržbu ledu se stara-
jí kanadské rolby OLYMPIA. Pro ovál se používají 
stroje s noži 244 a 230 cm dlouhými. Na úpravě 
ledu v  hale se používá ořezávačka ICE Geard. 

Hertogenbosch 
Středeční odpoledne jsme strávili u výrobce 
kompresorů ve firmě GEA GRASSO ve městě 
Hertogenbosch. 
 
Zde jsme byli přivítáni v konferenční místnos-
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NOVÁ ROLBA
WM MAMMOTH ELECTRIC

Motor	 	 	 	 	 	 5	AC	motorů

Celkový výkon     29 kW

Základní baterie     80V - 450Ah

Hmotnost     4.600 Kg

Nádž	na	vodu	 	 	 	 	 1.000	l

Nádrž	na	sníh	 	 	 	 	 3,7	m3

Rozměry		 	 	 DxVxŠ	 4.300	x	2.420	x	2.520	mm

Délka	nože	 	 	 	 	 2.300	mm
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Tel.: +420 274 812 280
Fax: +420 274 814 287

E-mail: info@transtechnikcs.cz
www.transtechnikcs.cz

TRANSTECHNIK CS spol. s r.o. , 
P , 100 00 Praha 10 - Strašnice
V á 264/120b, 619 00 Brno

Volejte bezplatné info  800 187 267

VYBAVENÍ
5,7 palcový barevný display zobra-
zující základní údaje

Intuitivní ovládací joystick

Automatický napouštěcí STOP ventil

Akustický signál při zpětném chodu

Opružené a výškově nastavitelné
sedadlo řidiče s loketní opěrkou

Sedadlo spolujezdce s bezpečnost-
ním pásem

Snadno přístupný motorový prostor 
s výklopnou kabinou

Výkonné značkové trakční baterie s 
tekutým elektrolytem s kapacitou až 
775 Ah

Vysokofrekvenční nabíječka s na-
bíjecím protokolem - rychlost nabi-
tí až 6 hod.

Elektrický systém doplňování desti-
lované vody do akumulátorů

Bezúdržbové AC motory

Automatické boční osvětlení frézy a 
koštěte

Oplachy kol, šneků a nádrže na sníh  
- OPTION

Vysokotlaké mytí ledu  - OPTION

Vodní sprcha  - OPTION

Nádrž na vodu z PE

Potažená nádrž na sníh

Hydraulická parkovací brzda

Hydraulická odpružená boční fréza 
umístěná mezi nápravami  - OPTION

Proporcionální nanášení vody  - OP-
TION

Konstantní přítlak suportu

Systém rychlé výměny nože z boku

Nože z HSS oceli - výměna každých 
6 - 8 týdnů

Vozík na baterii

Vybavení pro provoz na silničních 
komunikacích - OPTION

Přední a zadní kamera - OPTION

Couvací přední sensory  - OPTION

Vyhřívaná kabina, sedačka a zrcát-
ka  - OPTION

CD MP3 radio s USB - OPTION

Kabina s panoramatickým sklem, 
stěrači a vyhřívanými skly - OPTION

Pneumatiky s hroty, celkem 240 hro-
tů

Italský nadčasový design
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ti firmy jejími manažery p. Henri Rogerem a 
p. Danny  Heuwreimanem. Představili nám 
firmu GRASSO, která vznikla v roce 1818. První 
čpavkový kompresor vyrobila až v roce 1910. 
Z původních prostor se přestěhovala v roce 
1913, kdy byla postavena továrna na tomto 
místě, kde dosud stojí. Firma přešla v roce 
1992 do koncernu GEA. Nejnovější série 
výrobků pochází z roku 2010. Mateřský závod 
prošel generální rekonstrukcí v roce 2013. 
Z původní stavby v podstatě zůstalo pouze 
průčelí budovy a vše ostatní bylo zásadně pře-
budováno v duchu dnešní techniky a možnos-
tí. Momentálně tvoří firmu dva závody. Jeden v 
Hertogenboschi a druhý v Berlíně. Berlínská 
filiálka je zaměřena na výrobu šroubových 
kompresorů. Závod v Hertogenboschi má 130 
zaměstnanců, kteří vyrobí na 950 pístových 

kompresorů za rok s obratem 36 mil. Euro. 
Berlínský závod má 250 zaměstnanců a vy-
rábí ročně na 1.500 kompresorů s obratem 
cca 100 mil. Euro. Firma produkuje 54 modelů 
pístových a 18 modelů šroubových kompreso-
rů. Větší odbyt je u kompresorů šroubových, 
které s použitím frekvenčního měniče dávají 
záruku lepšího využití elektrické energie. 
Z celkové produkce kompresorů je průmys-
lově využito 85 – 90 %. Je to hlavně v potra-
vinářském průmyslu. Pro sport je pak využito 
zbývajících 10 – 15 %. Renovace výrobních 
prostor trvala 2,5 roku a byla prováděna za pl-
ného provozu. Renovované prostory využívají 
nyní optimalizované výrobní postupy.
Po malém pohoštění jsme se vydali na prohlíd-
ku výrobních prostor, kde nás nejvíce překvapi-
lo uspořádání pracovišť s vyznačením prostorů 
pro uložení materiálů, komponent a  výrobků. 
Samozřejmostí jsou zde automatická výrobní 
centra, automatická svářecí stanoviště s použi-
tím svařování v ochranné atmosféře apod. Mě-
řící středisko, kde jsou výrobky a podskupiny 
kontrolovány je umístěno v  samostatných kli-
matizovaných prostorách.
Po  více jak dvouhodinové prohlídce 
jsme se vydali k  poslednímu středeční-
mu cíli do  města Rotterdam, kde jsme se 
ubytovali poblíže centra v  EURO hotelu. 
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Rotterdam
leží u řeky Šelda a je s 610.000 obyvatel druhým 
největším holandským městem. Město bylo za-
loženo roku 1230. Většina památek byla zničena 
za 2. světové války a při bouřlivém rozvoji průmy-
slové výroby v 19. století. Střed města byl po válce 
zastavěn moderními výškovými budovami. Celé 
město lze přehlédnout z  vyhlídkové věže Euro-
most, vysoké 185 m. V ní je ve výšce 100 m restau-
race Panorama. Poblíž našeho hotelu se nachá-
zelo námořní muzeum, které dokumentuje historii 
přístavu, stavbu lodí a  lodních zařízení. Rotter-

damský přístav je největším evropským přístavem 
a druhým největším na světě. Známý most Eras-
mus Bridge byl otevřen 4. 10. 1996 a spojuje jižní 
a severní část města. Je dlouhý 400 m a jeho py-
lon na kterém je upevněno 32 lan je vysoký 139 m. 
Celkové náklady stavby se vyšplhaly na  181 mil. 
Euro. První zmínky o přístavu pochází z roku 1283.  
 
Město získalo městská práva v  roku 1299. 
Největšího rozkvětu ve  středověku se dosta-
lo přístavu v  16. století, kdy se nejvíce rozví-
jí obchod s  Francií a  Anglií a  nastává rozvoj 
lodního a  tkalcovského průmyslu. Největší 
pohromou pro město byly za  2. světové vál-
ky nálety německé Luftwaffe v  roce 1940. 
Na  nábřežní kolonádě lemované mnohými re-
stauracemi je tzv. Cesta slávy, kde jsou čtverce se 
štítky a otisky nohou a dlaní světových celebrit.
Čtvrteční program začal snídaní v  hote-
lu a  již v  7.30 hod. jsme se vydali do  cíle 
naší první zastávky, kterou bylo sídlo fir-
my na  výrobu roleb ICEBEAR – Osnabrück.‘ 

Osnabrück
je rodným městem spisovatele E. M. Remarqua. 
Město s více jak 160.000 obyvatel leží ve spolko-
vé zemi Dolní Sasko. Město bylo založeno Kar-
lem Velikým v roce 708 jako místo arci-biskupa. 
Do  historie se neblaze zapsalo v  letech 1561 – 
1639 tzv. čarodějnickými procesy, při nichž našlo 
smrt 276 žen a 2 muži. V pozdně gotické radni-
ci, dokončené koncem 16. století, byl roku 1648 
uzavřen tzv, Vestfálský mír, který ukončil 30. letou 
válku. Během 2. světové války zažilo město 79 
náletů, při nichž bylo zničeno nebo poškozeno 
na 65 % města.
Firma OLYMPIA ICE BEAR ELECTRIC má své 
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sídlo v  okrajové části města mezi rodinnými 
dom-ky. Ve firmě jsme byli přivítáni vedoucím, 
panem Mülleringem a  také zástupci českého 
zastoupení firmy Mátl a  Bulla z  Rajhradu pa-
nem Miroslavem Hornichem. Prohlédli jsme 
si výrobní prostory, kde vznikají elektrické 
rolby. Mnoho dílů je nakupováno a  jen část 
je vlastní výroby včetně povrchové úpravy 
a  montáže. Ve  výrobní hale nám byly před-
staveny některé typy z  výrobní řady. Po  ma-
lém pohoštění, při kterém jsme mimo jiné 
ochutnali výborné víno z  rajhradského kláš-
tera, jsme se vydali k cíli do města Wolfsburg.  

Wolfsburg
je jedním z  nejmladších měst Evropy. Město 
vzniklo v roce 1938, kdy tehdejší německý kan-
-cléř A. Hitler položil základní kámen nové to-
várny. Město dostalo název Kraft durch Freude 
Stadt (Silou k  přátelskému městu). Plán a  vý-
stavba města odpovídal tehdejší zvykům vlád-
noucí strany s honosnými veřejnými budovami 
a  širokými triumfálními bulváry. V  roce 1945 

zde Britové našli mnoho dělníků z celé Evropy 
ubytovaných v blocích, které se jen málo liši-
ly od bloků v koncentračních táborech. Město 
dostalo nový název podle nedalekého zámku. 
Podnětem k založení města bylo nařízení vůd-
ce, dle kterého měl Ferdinand Porsche vyvi-
nout lidový automobil, který by si za hraniční 
cenu 999 říšských marek mohl pořídit každý 
Němec. Původních vozů se mnoho nevyrobi-
lo, nastala válka a vůz byl upraven do armádní 
verze. Po válce vyráběný „Brouk“ byl do roku 
1972 nejprodávanějším autem na  světě. 
Zimní stadion je situován do sportovního kom-

plexu, jehož součástí  je také Aquacentrum 
s  krytým bazénem a  toboganem, otevřené 
koupaliště a  také fotbalový stadion s  krytými 
tribunami pro 30.000 diváků velká otevřená 
vodní plocha. Na  zimním stadionu jsme byli 
uvítáni manažerem mí. Vedle stadionu je pak 
místního hokejového klubu HK Grizzly p. Schu-
macherem. Ten nás seznámil s historií a pro-
vedl nás po stadionu. Původní stadion byl po-
staven v  roce 1983 soukromým investorem, 

který jej provozoval až 
do  roku 1995, kdy jej 
odkoupilo město. V le-
tech 2003 a 2004 pro-
šel stadion nákladnou 
rekonstrukcí. Vznikly 
dvě nové tribuny, nový 
vstup pro diváky, za-
střešení, VIP prostory, 
restaurace a  také se 
vylepšilo zázemí pro 
diváky a  sportovce.  
Došlo také k  moder-
nizaci technologie 
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chlazení a  osvětlení. Strojní zařízení nám zů-
stalo bohužel skryto, protože ho provozuje 
soukromá firma napojená na  město v  rámci 
městských služeb a v době naší návštěvy zde 
nebyl nikdo přítomen. Stadion vlastní město 
v  rámci podniku provozujícího městské služ-
by, ale obsazování řídí místní hokejový klub 
EHC Wolfsburg Grizzly Adams. EHC platí roč-
ně městu za pronájmy a služby 353.000 Euro.  
 
Ledová plocha o  rozměrech 60 x 30 m je 

v provozu od srpna do konce dubna v době 
od  7 do  23 hod. Pokud nejsou o  víkendech 
hokejová utkání, pořádají se v hale diskotéky 
na ledě nebo veřejné bruslení. V hale není nad 
ledem žádná kostka. Pro úpravu ledu slouží 
pouze jedna rolba ICE BEAR Olympia. Pokud 
se však probojuje oddíl do play off, půjčují si 
záložní rolbu z  výrobního závodu. EHC má 
ve svých řadách družstva veškerých věkových 
kategorií, která hrají regionální soutěže. Muži 
v letošním ročníku bundesligy obsadili 7. mís-
to, když byli vyřazeni ve  čtvrtfinále soutěže.  

Den jsme zakončili ubytováním v  místním, 
velmi pěkném, hotelu Global Inn. Mnozí si 
den ještě prodloužili posezením v  hotelo-
vé restauraci nebo jiných pohostinských za-
řízeních ve  městě. Páteční program začal 
jako obvykle hotelovou snídaní, nástupem 
do  autobusu a odjezdem ve  směru Lipsko. 
 
 
 
Lipsko

je více jak půlmilionové město ležící na seve-
rozápadě spolkové země Sasko. Název města 
je odvozen od názvu „Lípa“. První osada byla 
založena slovanskými osadníky v  10. století. 
Městská práva obdrželo město v  roce 1165. 
V  roce 1409 zde němečtí mistři, kteří na  zá-
kladě Dekretu kutnohorského odešli z  praž-
ské university, založili Lipskou universitu.  
 
Bombové nálety za 2. světové války zničily až 
60 % budov. Po válce se město stalo součás-
tí NDR. Vznikla zde velká sídliště a velké prů-
myslové podniky. Ve  městě, které proslavila 
výroba knih, se koná každoročně knižní vele-
trh, který je po  Frankfurtu druhým největším. 
Našim cílem byl památník připomínající bitvu 
u  Lipska, která je známa jako Bitva národů. 
Bitva se odehrála mezi 16. a  19. říjnem 1813. 
Vlastní památník byl dokončen k  100. výro-
čí bitvy. Stavba památníku trvala 15 let a  stá-
la 6 milionů marek. Památník stojí na mírném 
pahorku na  okraji města. Na  bitevním poli 
stála proti sobě na  jedné straně francouzská 
armáda s polskými a rýnskými spojenci v po-
čtu 191.000 mužů. Proti ní stála spojená voj-
ska Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska o síle 
330.000 mužů. V boji ztratila francouzská stra-
na 30.000 mužů a dalších 30.000 bylo zajato. 
Spojenecké armády ztratily na 52.000 mužů. 
Porážka v  této bitvě vedla císaře Napoleona 
k rezignaci. Následně byl umístěn do vyhnan-
ství na ostrově Elba. Koaličním vojskům velel 
kníže Karel Filip Schwanzenberg a  náčelní-
kem jeho štábu byl Jan Radecký z  Radče.  
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Památník je postaven z betonu a obložen žu-
lovými deskami. Je vysoký 90 m a  na  vyhlíd-
kovou plošinu na  vrcholu vede 509 schodů. 
U  vchodu do  komplexu je 12 m vysoká socha 
archanděla Michaela, kterého Němci považu-
jí za  patrona svých vojáků. Uvnitř se nachází 
Síň slávy, která obsahuje na 324 obrazů jezdců 
a  jsou zde alegorické sochy, které symbolizu-
jí odhodlání, odvahu a  víru lidí. Zde se konají 
různé akce a  koncerty. Celý památník navrhl 
německý architekt Bruno Schmitz. Umělé je-
zero See der Tränen před památníkem je sym-
bolem krve a slz války. V době Třetí říše slou-
žil památník různým nacistickým slavnostem. 
Proto se po  skončení války objevily názory 
na  jeho likvidaci. Nakonec však převážil ná-
zor ruské strany na zachování památníku jako 
symbolu německo-ruského přátelství ve zbrani. 
Po  prohlídce památníku jsme se vydali k  po-
slední zastávce našeho putování do Drážďan. 

Drážďany
Hlavní město spolkové země Sasko je nazýváno 
pro své kulturní památky Florencií severu. Měs-
to vzniklo na  přelomu 12. a  13. století, kdy při 
slovanské osadě ( Drezdzany ) byl roku 1216 za-
ložen strážní hrad. Koncem 15. století již vystu-
puje město jako rezidence míšeňských hrabat, 
respektivě saských kurfiřtů a od roku 1806 sas-
kých králů. Za 2. světové války v noci na 14. února 
1945 podnikly spojenecké letecké svazy v počtu 
1.300 letadel největší nálet na město, při kterém 
zničili většinu města. Většina památek je sou-
středěna ve Starém městě na břehu řeky Labe.  
Na  Divadelním náměstí stojí Semperova 

opera, pomník saského krále Jana a  Zwin-
ger – barokní zámek postavený v  letech 
1709 – 1728. Tento zámek je proslaven svý-
mi sbírkami starých mistrů, zbraní a  porcelá-
nu. Nedaleko stojí katolická katedrála (1739 
– 1755) a  sídelní, naposledy novorenesanč-
ně zrekonstruovaný zámek saských králů.  
Protestantský kostel Panny Marie (Frauenkir-
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che) stavěný v  letech 1726 – 1743 byl od  roku 
1993 znovustavěn. Při výstavbě byly částeč-
ně použity původní stavební prvky, ale vět-
šina musela být vyro-bena nově. Obnova tr-
vala 20 let a  v  roce 2013 byl kostel otevřen. 
Před budovou stojí pomník Martina Luthera. 
Naproti je umístěno muzeum dopravy do-
kumentující vývoj dopravních prostředků. 
První kroky v Drážďanech nás vedly do místní-

ho sportovního centra zaměřeného na bruslař-
ské a míčové sporty. Nová krytá Freibergeraré-
na byla vybudována v roce 2007, jako náhrada 
za starou halu poničenou povodní v roce 2002. 
Výstavba trvala 2 roky a stála na 30 milionů Euro. 
Půdorys haly je 150 x 80 m a ve svých útrobách 
skrývá 2 ledové plochy (60 x 30 a 58 x 28 m) 
a  3 treninková házenkářská hřiště. Venkovní, 
nekrytá rychlobruslařská dráha má délku 330 m.  
Celková vychlazovaná plocha představuje 
7.400 m2. Strojní zařízení s  přímým odpa-rem 

je osazeno 4 šroubovými kompresory Sabroe 
a obsahuje 21 tun čpavku. Provoz kryté haly je 
od srpna do poloviny dubna denně od 7 do 23 
hod. Hala je multifunkční s hledištěm pro 4.400 
diváků. V prostorných VIP prostorech jsou pořá-
dány různé konference a jiné společenské akce.  

Dosud je v hale výbojkové osvětlení s  intenzi-
tou 2.000 Luxů, které bude ještě letos nahraze-
no úspornějšími zářivkami. V roce 2012 vlivem 

nadměrného množství sněhu došlo k destrukci 
střechy, která musela být následně vyměněna. 
Výměnu provedla firma, která střechu původně 
stavěla a vzniklou škodu ve výši cca 2 miliony 
Euro uhradila včetně projektantů střechy. Opra-
va trvala asi půl roku. Za sezonu se na všech le-
dových plochách vy-střídá na 100.000 bruslařů.  
Na  tvorbu ledu v hale využívají vlasní vodu ze 
studny, která má tvrdost pouze 6°N, což má vel-

mi příznivý vliv na kvalitu ledové plochy.
Po  prohlídce historického centra a  ochutnání 
kvalitního piva v restauraci před Zwingrem jsme 
v 18 hod. odjeli na zpáteční cestu do Prahy, kam 
jsme dorazili po 20 hodině. 
 
Tematický zájezd byl účastníky hodnocen velice 
kladně a všichni se již těší na tematický zájezd 
v roce 2016, kterého se  určitě zúčastní.
                                                              
                                                   Mana Josef
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Technický den ve Frýdku Místku
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Akce roku 2015 započal technický den, který 
VV SZS uspořádal pro své členy a ostatní zá-
jemce ze zimních stadionů v nově otevřené 
multifunkční hale „Polárka“ ve Frýdku-Místku 27. 
března. Tato nová hala nahradila halu původní 
otevřenou v roce 1986, kterou projektoval ar-
chitekt Oskar Chmiel. Nová hala se nachází jen 
200 m od haly původní. Tato již nevyhovovala 
z hlediska dnešních nároků a technologií, pro 
potřeby města byla kapacitně předimenzovaná 
a náklady na provoz byly vzhledem k stáří ob-
jektu vysoké. Proto, v souvislosti s požadavkem 
výstavby obchodního centra, bylo rozhodnuto 
starou halu zbourat a do takto vzniklého pro-
storu umístit nejen obchodní centrum, ale také 
novou, moderní a dnešní době odpovídající 
multifunkční halu.

Této akce se zúčastnilo  35 pracovníků ze   zim-
ních stadionů a většina členů VV SZS, který 
tuto akci uskutečnil v rámci svého výjezdního  
zasedání.
Sraz všech účastníků akce byl v zaseda-
cí místnosti haly Polárka, kterou jsme téměř 
plně zaplnili. Uvítání všech zúčastněných ob-
staral náš sekretář p. Stanislav Kučera, který 
nastínil i program tohoto setkání. V jeho rám-
ci byla uspořádána střelecká soutěž na míst-
ní střelnici, která se nachází v podzemí haly. 

Za provozovatele a spolupořadatele akce přiví-
tal zúčastněné ředitel Sportplexu Frýdek-Místek 
ing Slunský. Seznámil nás s činností organiza-
ce, která provozuje sportovní a rekreační areály 
v majetku města. Na závěr svého vystoupení se 

Kapacita hlediště pro sport / lední hokej, krasobruslení, míčové sporty
- severovýchodní tribuna 1446 míst
- jihozápadní tribuna 593 míst
- VIP boxy  21 míst
- celkem 2060 míst k sezení.
 
Zastavěná plocha objektu:                 1.PP   1 549,40 m2        1.NP    5 179,65 m2

                                                               Obestavěný prostor objektu: 98 185 m3

   
Užitkové plochy:  
Komunikační plochy pro návštěvníky 2 166 m2 (vestibuly, ochozy, veřejné bruslení)  
Ledová plocha 1 733 m2

Zázemí hráčů (1.NP) 970 m2 (šatny, umyvárny, rozhodčí, masér, první pomoc)  
Plocha skladů (1.PP) 297 m2 (včetně prádelny a úpravny výstroje)  
Plocha střelnice (1.PP) 562 m2 (včetně zázemí)  
Pronajímatelná plocha stravování: 437 m2 (včetně zázemí)  
Administrativní plocha (3.NP) 417 m2 (včetně zázemí a VIP) 
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omluvil, protože neodkladné povinosti, zasedání 
městské rady, ho nutí naše setkání opustit. Ná-
sledně nám představil  vedoucího provozu haly 
Polárka, Mgr. Daniela Foltu, na jehož bedra vložil 
hostitelské povinnosti.
Druhým z přednášejících byl ing. Lehnert vedou-
cí projektu z fy. OSA Projekt s.r.o. Ostrava, který 
vysvětlil cestu projektu od myšlenky výstavby 
nové haly k realizaci samotného projektu. Pro-
jekt byl tvořen od roku 2009 a jeho součástí 
byla výstavba haly, stavba obchodního centra a 
demolice původní haly. Projekt haly prošel ně-
kolika změnami, z nichž nakonec vyplynula va-
rianta víceúčelové haly s podsklepením, do ně-
hož se umístily skladovací prostory, 25 m dlouhá 
střelnice a zázemí pro jeho uživatele. V tomto 
kontextu byl celý projekt schválen a obdržel 
stavební povolení. To umožnilo městské správě 
vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby, 
které vyhrála fy. GEMO Olomouc.
Dalším přednášejícím byl ing. Martin Nevrlý pro-
jektový manažer fi. GEMO Olomouc. Seznámil 
nás s výrobním programem 
firmy, v němž představuje 
tento projekt cca 10 % roční-
ho programu.

Architektonické řešení 
Hala Polárka je výrazově 
koncipována jako kompakt-
ní aréna, čímž je podpořeno 
elementární vnímání funkční 
stavby tohoto typu. Zámě-
rem bylo vytvořit v urbanizo-
vané zástavbě jednoduchou 
strukturu, která bude jasně 
vnímatelná a rozpoznatelná. 
Výrazovým akcentem objek-
tu je prostor hlavního vstupu, 

který je zaříznutý do 
objemu haly a spolu s 
předprostorem a roz-
sáhlým prosklením vy-
tvoří centrální platfor-
mu objektu. Veškeré 
prostory jsou integro-
vány do prostoru haly 
až na prostor zázemí, 
který ze zadní strany 
expanduje z celkové-
ho objemu. Fasáda, 
která je dominantní ve 

smyslu její kompaktnosti, je založena na střídání 
polotransparentních „poosvětlených“ materiálů, 
jako jsou tahokov a sítě v nuančním barevném 
provedení.
Fasáda obslužného objektu je navržena v kom-
binaci probarveného omítkového zateplovacího 
systému a předsazeného zavěšeného pláště z 
trapézového plechu, jenž je navržen na čelní ji-
hovýhodní fasádě a z části také na bočních stra-
nách objektu.
Barevné řešení vychází z barevného řešení hlav-
ního objektu Haly Polárka. Plochy fasád jsou ře-
šeny kombinací hladkých ploch v oranžovém 
odstínu v kombinaci s trapézovým plechem v 
barvě grafitově šedé. Plné plochy dveřních kří-
del, včetně větracích žaluzií, okenních rámů a 
klempířských prvků jsou navrženy také v barvě 
šedé.

Provozně dispoziční řešení 
Hala je navržena jako centrální prostor s proti-
lehlými tribunami a ochozem.
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Východní tribuna má kapacitu 1446 sedí-
cích 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 di-
váků. Tribuna je součástí pětipodlažního vestavku 
/ 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží / do objemu 
haly, kde se nachází veškeré provozní a technické 
zázemí haly.

Hala je navržena jako centrální prostor s protileh-
lými tribunami a ochozem.
Východní tribuna má kapacitu 1446 sedících di-
váků a je přístupná z ochozu na 2.NP. Pod touto 
tribunou se nachází hlavní vstupní hala pro veřej-
nost se sociálním zázemím a prostorem pro ob-
čerstvení a veřejné bruslení.
Západní tribuna je navržena pro 593 sedících di-
váků. Tribuna je součástí pětipodlažního vestavku 
/ 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží / do objemu 
haly, kde se nachází veškeré provozní a technic-
ké zázemí haly.
V 1.PP - samostatně přístupná 7-mi dráhová střel-
nice s veškerým zázemím, skladové prostory
V 1.NP - ledová plocha, šatny hokejistů, kraso-
bruslařů, trenérů, rozhodčích včetně sociálního 
zázemí, technické zázemí s rolbovnou a dílnou
Ve 2.NP - hygienické zázemí a občerstvení pro 
diváky západní tribuny, rozcvičovna a Fan Shop – 
prodejna hokejových potřeb a suvenýrů, šatnové 
zázemí pro zaměstnance
Ve 3.NP - je umístěno administrativní zázemí haly 
– kanceláře vedení společnosti, zasedací míst-
nost, kuchyňka a  prostory VIP / 3 sky-boxy/ včet-
ně sociálního zázemí
Ve 4.NP - víceúčelový sál s 2 badmintonovými kur-
ty, včetně šatnového a sociálního zázemí

Investiční náklady výstavby haly činily 283 miliony 
Kč. Divácká kapacita je 2.060 diváků umístěných 
na dvou protilehlých tribunách podél delších stran 
kluziště. Nad menší tribunou jsou umístěny SKY 
boxy. Budova je čtyřpodlažní a jedním podzemním 
podlažím. Mezi jednotlivými podlažími jezdí výtah s 
vnitřním rozměrem 5,5 x 3,2 m, což postačuje i pro 
naložení rolby. Výška haly je 19 m a plocha kluziš-
tě má rozměr 58,7 x 26,5 m. Celkový obestavěný 
prostor představuje 98.185 m2. Halu projektovali 
ing. arch. Aleš Vojtasík a ing. arch. Marek Danyš. 
 

Vnitřní osvětlení hrací plochy je zářivkové a je 
rozděleno asymetricky mimo osu hry jednotli-
vých sportů. Osvětlení je obdobné jako osvětlení  
Werk arény v Třinci.
Ke zvláštnostem haly patří tzv. ambietní osvětlení, 
což znamená, že hala je z venku nasvícena barev-
ným světlem, které odpovídá programu, který je v 
hale. Se stejným osvětlením, ale ve větším barev-
ném rozsahu jsme se setkali v hale Scandinavium 
v Göteborku.

Na střeše je umístěno technické zařízení související 
s vytápěním, stálým a požárním odvětráním objektu.  

Parkovací kapacita u haly je 160 míst, které lze na-
výšit využitím parkoviště u obchodního centra.
Základovou konstrukci haly mimo ledovou plo-
chu tvoří vrtané piloty na kterých je uložena mo-
nolitická železobetonová deska o síle 25 cm. 
Technologický kanál chlazení je průlezný a má 
průřez 1 x 1 m. Je přikryt dřevěnými fošnami a v 
místě průjezdu rolby jsou použity ocelové ple-
chy. Spodní stavba má hydroizolaci tvořenou 
ze 2 vrstev natavených asfaltových pásů SBS.  
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Konstrukci haly tvoří částečně prefabrikovaný a 
částečně monolitický železobetonový skelet za-
střešený ocelovou konstrukcí. Příhradové nosní-
ky váží cca 80 tun a na místo byly ukládány po-
mocí dvou 300 tunových jeřábů. Rozpěr nosníků 
je 30 m. Výstavba nosné konstrukce haly trvala 
8 – 10 měsíců. Nosné konstrukce obvodového a 
střešního pláště jsou z ocelových plnostěnných 
sloupů a příhradových konstrukcí. Hlavním nos-
ným prvkem ocelové střešní konstrukce je stře-
dová část tvořená z příhradových vazníků a sed-
lových vazníků a vaznic.
Vstupní průčelí tvoří plně prosklená fasáda z 
izolačního bezpečnostního čirého skla. Nosnou 
konstrukci tvoří hliníkové profily. Místy jsou pro-
sklené plochy nahrazeny plnou plochou z tepel-
ně izolovaného panelu. Jde o plochy mezi 1. A 
2. N. P. , které tímto způsobem vytváří požární 
předěl.
Hlavní obvodový plášť tvoří panely z oboustran-
ně pozinkovaného plechu s protikorozní úpra-
vou. Panely jsou kotveny na ocelové paždíky 
kotvené k ocelovým sloupům. V místech se že-
lezobetonovou konstrukcí je pa-
nel kotven přímo na obvodovou 
železobetonovou stěnu. Ve 4. N. 
P. jsou panely ve fasádě nahraze-
ny polykarbonátovými deskami. 
Obvodový plášť budovy je osa-
zen předsazeným pohledovým 
obkladem z hliníkových šablon z 
tahokovu. Do výšky 3 m nad te-
rénem jsou však tyto nahrazeny, 
z důvodů vyšší mechanické odol-
nosti, šablonami ocelovými.
Na střechách haly, většinou tvoře-
ných pásy VINITEX, jsou sběrné 
žlaby na dešťovou vodu osazeny 
elektricky vyhřívanými vpustěmi. 

 
Technologické vybavení 
Chlazení  -  bylo použito vybavení strojovny z pů-
vodní haly. Chlazení je nepřímé, v primární části 
je použit čpavek, sekundární chladící medium je 
etylenglykol. Rozvodný kanál je po jedné kratší 
straně. Trubky v chladícím roštu jsou z polyetylé-
nu a pod deskou je ještě vyhřívací rošt.
Střelnice  -  má 7 stanovišť pro střelbu. Jedno 
střeliště je určeno pro krátké kulové zbraně s 
maximální úsťovou energií střely Eo = 4800 J a 
dalších šest střelišť je určeno pro kulové zbraně 
s maximální úsťovou energií střely Eo = 2000 J. 
Střeliště jsou vzájemně oddělené boxy. Vzdále-
nost terčových vozíků lze dálkově nastavit od 5 
do 25 m. Terčové zařízení umožňuje také otáčení 
terče kolem svislé osy. Universální závěs umož-
nuje zavěšení všech typů papírových terčů. Sou-
částí střelnice je místnost řídícího střelby spoje-
ná se skladem zbraní a střeliva, prodejna zbraní 
a střeliva, učebna a sociální zařízení se šatnou.
Závěsné konstrukce -  slouží k rozdělení haly na 
menší prostory. Ve střešní konstrukci je umístě-
no 10 pohyblivých závěsných konstrukcí slouží-
cích k upevnění látkových výkrytů, ochranných 
sítí nebo umístění dalších podpůrných svítidel. 
Konstrukce těchto zvedaných výkrytů je prove-
dena tak, aby umožnila uchycení látkových vý-
krytů z černé textilie s protipožární impregnací 
a gramáží 360 g/m2 tak případně sítí nebo do-
plňkového osvětlení s maximální hmotností 200 
kg. Pohon je elektrický a každý výkryt má svůj 
vertikální pohon.

Za dodavatele slaboproudé techniky  
promluvi p. Havel z fi. Development Control. 
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Audiovizuální technika -  tvoří v 
hale systém pro lepší informo-
vanost návštěvníků. V prosto-
ru pokladen, vstupním foyer, 
SKY boxů, bufetů, ochozů či 
rozcvičoven jsou instalovány 
ploché LCD displeje s full HD 
rozlišením. Zasedací místnost 
a učebna střelnice jsou vyba-
veny datovými projektory s 
možností připojení PC a elek-
tricky ovládaným projekčním 
plátnem. Režie pro zpracování 
a ovládání obrazu a zvuku je 
umístěna ve 3. N. P. západní 
tribuny. V režii jsou umístěny 
servery pro distribuci televizní-
ho signálu, stacionárních IP kamer v hale, infor-
mačního systému, videosignálu z video-střižny 
a z instalovaných PC. Audiosystém zabezpečuje 
dostatečné pokrytí včetně dokonalých hodnot 
srozumitelnosti, zřetelnosti a hlasitosti v daných 
prostorech. Audio soustava má příkon 20 kW.
Reprosoupravy  -  v hale jsou umístěny na lávkách 
nad hrací plochou. Celkem je to 3 x 5 souprav. Dále 
je tento systém doplněn o 4 sub. hlasové boxy pro 
doplnění reprodukce o nejnižší frekvence. Zdro-
je signálu jsou zapojeny do digitálního mixážního 
pultu. GBL reproduktory jsou odolné proti agresiv-
nímu prostředí a váží cca 25 kg. Zesilovače jsou 
anglické výroby a mají výkon 4800 W. Textové a 
grafické informace pro diváky jsou zobrazovány 
na LED stěnách umístěných na kratších stranách 
haly s výsledkovou a grafickou plochou. Celkový 
rozměr je 6,7 x 3,55 m, z čehož má plnobarevná 
část plochu 3,8 x 2,8 m. Na venkovní části haly je 
textový displej, který je dobře viditelný i za sluneč-
ního svitu. 

Posledním z přednášejících byl p. Tomáš Havlíček, 
který nám představil odbavovací systém použitý 
při provozu haly. Je to systém EPOS čtvrté gene-
race a ovládá komplexně turnikety, předprodeje, 
objednávky, pronájmy včetně šaten a elektronic-
kého otevírání a střežení skříněk. Tento systém 
používá fi. SPORTPLEX ve všech svých středis-
cích.
Po krátké diskusi jsme se rozdělili na dvě části. 
Zatímco jedna část se vydala na prohlídku haly 
pod vedením p. Folty, tak zbývající se přesunuli do 
podzemí, kde absolvovali soutěž ve střelbě na 15 
m. Střílelo se ze vždy 5 ran ze tří různých zbraní na 
vzdálenost 15 m. Po ukončení soutěže ve střelbě 
účastníci tohoto zápolení si také prohlédli prosto-
ry haly a její zázemí.
Akce byla ukončena občerstvením a diskusí účast-
níků.     

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:
Investor: Sportplex Frýdek Místek s. r. o.
Generální projektant: OSA projekt s. r. o., Ostrava,  
Autoři: Ing. arch. Aleš Vojtasík, Ing. arch. Marek 
Danyś
Vedoucí projektu: Tomáš Lehnert
Projektanti částí:  
Statika – betonové konstrukce RECOC, s. r. o. sta-
tická kancelář
Statika – ocelové konstrukce Hutní projekt Frýdek 
Místek a. s.
Generální zhotovitel: GEMO OLOMOUC, spol. s 
r. o. 
Manažer projektu: Ing. Martin Nevrlý
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Hanzlík
Doba realizace: 6/2013 – 12/2014
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Servis průmyslového chlazení 
 
Provádíme servis chladících zařízení i se zajištěním potřebných náhradních dílů pro 
kompresory Sabroe a Grasso. Provedeme kontrolu a zaregulování celého chladicího 
systému včetně ledové plochy. 
 
Výhodná cenová úroveň náhradních dílů pro kompresory. 
 
Zajistíme pro vás: 

- Servisní prohlídku chladících kompresorů Grasso, Sabroe a ČKD 
- Dodávku potřebné olejové náplně 
- Kontrolu čpavkových čerpadel, odpařovacího nebo vzduchového kondenzátoru 
- Opravy nebo repase řídících a ovládacích armatur 
- Úpravu čpavkového potrubí, opravy nebo doplnění izolací 
- Revize pojistných ventilů a tlakových nádob 
- Školení strojníků obsluhy chladících zařízení a tlakových nádob 
- Projekt pro rekonstrukci nebo úpravu zařízení 
- Provedení „Kontrolní a revizní prohlídky strojovny chlazení dle ČSN EN 378“ 
- Školení BOZP pro práci se čpavkem 
- Dodávku potřebných ochranných prostředků pro práci se čpavkem 

 
 

Refri systémy, s.r.o. 
Roman Frász 

U Červeného mlýnku 897/4 
196 00 Praha 9 

tel. 722 896 986 
www.refri.cz 

roman.frasz@refri.cz 
 
 

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Naše reference najdete na www.refri.cz 
 

Děkujeme našim zákazníkům za projevenou 
důvěru a přejeme všem klidné prožití Vánočních 

svátků a šťastný nový rok 2016. 

 Sdružení Zimních Stadionů České republiky    27    
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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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