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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 
- Výměna nebo náhrada stávajícího elektronického řízení MONITRON, UNISAB 
- 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 hodně štěstí a zdraví v 

roce 2017. 
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OBSAH

Vážení členové Sdružení zimních stadionů !
Na konci roku bych rád zrekapituloval práci VV SZS v roce 2016. Hlavní náplní naší práce jsou i nadále služby pro naše členy. 
V této oblasti se nám podařilo uskutečnit vždy po dvou bězích školení strojníků a také školení rolbistů a ledařů. Tato školení 
proběhla na jaře Hradci Králové a na podzim v Pardubicích s podporou vedení tamější ČEZ arény. Těchto školení se zúčastnili 
také pracovníci i ze slovenských zimních stadionů. Bohužel  spolupráce se slovenskými zimními stadiony je mizivá.  
Jsme v kontaktu pouze se 3 až 4 zimními stadiony. Založili jsme pro slovenské zimní stadiony i webové stránky, ale nikdo nemá 
již zájem je spravovat a provozovat. Sice se ozval nový president hokejového svazu na Slovensku pan Martin Kohút, ale přes 
domluvené dvě schůzky se setkání neuskutečnilo .
 
Stálým bodem naší činnosti je také organizování tematických zájezdů pro pracovníky ZS.
Přestože ze strany členů zájem o tuto formu získání nových poznatků a možnosti
srovnání našich podmínek se zahraničními bohužel stále klesá a došlo to až tak daleko , že  tematický zájezd Europa 2016 byl 
nakonec zrušen pro  malý počet přihlášených.  Zájezd do USA se po mnoha peripetiích nakonec uskutečnil. Účastníci zájezdu 
kvitovali jeho bohatý program.
Letošní vydání je pouze jediným  číslem časopisu, které vyšlo v roce 2016. SZS vydává tento informační zpravodaj každoročně, 
ale  bohužel je zde stále se opakující nedostatek námětů, článků a skutečností, z řad  Vás, našich členů, které máte možnost  
uveřejnit v našem časopise.  

Naše webové stránky mají z Vaší strany celkem dobrý ohlas, ale bohužel je členové SZS málo využívají.  
Je třeba i z Vaší strany zkontrolovat si údaje týkající se Vašeho ZS uveřejněné na našich www stránkách,  
aby odpovídaly skutečnosti a případné změny nebo opravy 
nám je třeba zaslat na adresu sekretariátu SZS.
Výkonný výbor se v průběhu roku sešel celkem 3 krát.  
 
V průběhu 2 čtvrtletí proběhla výroční členská schůze v Kutné 
Hoře, spojená s technickým dnem na místním ZS , kde byla 
představena světová novinka rolba MAMMOTH od fy WM, 
prezentovaná firmou Transtechnik Praha. 

Příští rok 2017 je rokem, kdy opět proběhne členská schůze 
našeho sdružení. 
Poslední akcí v roce 2016 bylo uspořádání Technického dne na 
nově otevřeném zimním stadionu v Čáslavi. Dovolte mi také, 
abych se s Vámi rozloučil jako sekretář, protože končím v této 
funkci koncem roku 2016. Nová adresa sekretariátu a kontakt 
na nového sekretáře bude uveden co nejdříve na našich 
webových stránkách.
Závěrem toto bilancování roku 2016 mi dovolte jménem 
výkonného výboru SZS popřát všem příjemné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí jak osobního, tak i 
pracovního v Novém roce 2017.
 
Za Váš výkonný výbor SZS, Kučera Stanislav.

PF 2017
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SDRUŽENÍ  ZIMNÍCH  STADIONŮ v ČESKÉ  REPUBLICE z.s. 
Mikuleckého 1584, 147 00  PRAHA 4 

Nezisková organizace – občanské sdružení registrované MV ČR pod číslem VSP/1‐1836/90‐R 
IČO : 550 132, Bankovní spojení: č.účtu : 0201 488 399 / 0800 ČS Praha 

 

ve spolupráci s firmou         a ZS Kutná Hora 
                    

VVááss    ssrrddeeččnněě    zzvvoouu  nnaa  VVaallnnoouu  hhrroommaadduu 
SSddrruužžeenníí  ZZiimmnníícchh  ssttaaddiioonnůů  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  zz..ss..,,  

kktteerráá  ssee  kkoonnáá  vvee  ddnneecchh  
 

30. 3. – 31. 3.2016 v hotelu „Mědínek“  
KUTNÁ  HORA 

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 
Řádně vyplněnou přihlášku zašlete obratem na adresu sekretariátu SZS nejpozději do 
23.3.2016 i na dole uvedená spojení.  Přijetí  nebudeme  potvrzovat. 
Přihlásit se můžete  telefonicky  731 899 533 nebo e‐mailem na : kucera@szs.cz .        
Je možné se též přihlásit přímo při prezenci v den konání (viz program) s výjimkou 
zajištění ubytování ! 
 
Upozorňujeme, že je povinností členů SZS se zúčastnit Valné hromady !! 

Hotel Mědínek                   
Palackého nám.316, Kutná Hora 
GPS: 49°56'59.217"N, 15°16'5.331"E  
Spojení z hlavního nádraží Kutná  
Hora : přestup na lokálku do stanice  
Kutná Hora město (cca 10 min.) a dále  
pěšky 500 m do centra Palackého  
nám. 316 Spojení z autobusového  
nádraží pěšky cca 500 m směr  
centrum  
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Prezence účastníků je 30. 3. 2016 v předsálí salonku v hotelu dle programu. Ubytování 
bude zajištěno v hotelu a to v jedno nebo v dvoulůžkových i třílůžkových  pokojích dle 
Vašich požadavkú. 

 
Režijní poplatek za jednoho účastníka pro členy SZS v ČR činí s ubytováním 1.000 Kč. 
Pro nečleny SZS je režijní poplatek 1000 Kč bez ubytování. 
Pro členy SZS je poplatek bez ubytování 500 Kč. Ubytování můžeme zajistit podle druhu 
požadovaných pokojů a počtu účastníků.(viz přihláška v příloze ! ) 
 
POZOR! Ubytování můžeme garantovat pouze včas přihlášeným účastníkům. 
Uzávěrka přihlášek s ubytováním: 25. 3. 2016 
Upozornění pro členy SZS.  
Prosíme, abyste si ověřili ve svých účtárnách zaplacení členského příspěvku na rok 2016.  
Pokud budete požadovat, zajistíme Vám ubytování za úplatu již z 29. 3. na 30.3.2016 
Více informací je uvedeno také v přihlášce. 
 

PROGRAM  
Středa 30 března 2016 
10.00  ‐ 11.30   prezence účastníků – administrace 
11.30  ‐ 12.45   zahájení Valné hromady slavnostní oběd 
13.00                schválení programu Valné hromady– volba komisí  

    výroční zpráva o činnosti SZS předsedy SZS za předcházející období  
   zpráva o hospodaření za rok 2014 ‐ 2015, předložení rozpočtu na rok 2016 
   zpráva dozorčí rady a ostatních komisí, 
   nové stanovy SZS a ostatní  dokumenty SZS 
   zájezd SZS Europa 2016a  zájezd USA – Florida a ostatní plánované akce   
   diskuse k předneseným zprávám 
   schválení usnesení VH 

15.00       závěr Valné hromady        PŘESTÁVKA  ‐  Coffee Break 
15.00 ‐ 15.30  vystoupení sponzorů Valné hromady  
                          a prezentace  dalších firem max.      5 minut   
15.30 ‐ 18.30  Seminář pro vedoucí zimních stadionů 
19.30                Večeře a společenské setkání v restauraci a v baru tamtéž. 
 

       
                                                    zimní stadion Sušice 
Čtvrtek    31. března  2015 
  8.00  ‐ 9.00  Snídaně v hotelu                                                                     
 9.00  ‐ 10.00       Prezentace fy WM a nové roby MAMOUTH  
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ZPRÁVA PŘEDSEDY  O ČINNOSTI SZS ZA ROK 
2014-2015 
 
Vážené dámy,vážení pánové,vážení hosté.
Dovolte mi,abych Vás jménem VV SZS přivítal na dnešní valné hromadě na níž,by-
chom měli zrekapitulovat naši činnost za období 2014 – 2016. Uplynuly již dva 
roky od valné hromady,která se konala v dubnu 2014 v hotelu Steel v Třinci. Naše 
práce v uplynulých dvou letech se řídila plánem práce,který byl schválen valnou 
hromadou. Zvláštní poděkování patří sponzorům dnešní valné hromady, kterými 
jsou firmy Transtechnik, Grasso a Warmnis. 
 

Do činnosti našeho VV výraznou měrou zasáhl nový občanský zákoník. Na základě tohoto nového zákonu jsme byli nuceni 
připravit nové Stanovy, které odpovídají příslušným ustanovením nového zákona a které by měly být na této valné hromadě 
předloženy ke schválení.
Letošní rok je rokem výročním vzhledem k činnosti Sdružení zimních stadionů. Před 40 lety v roce 1976 byl založen tzv. 
poradní výbor ZS při zprávě tělovýchovných zařízení ČSTV. Poradní výbor byl předchůdcem dnešního sdružení SZS. První 
valná hromada byla uspořádána v roce  1978 v pražském Národním domě. Posledním ze zakládajících členů tehdejšího 
VV je Ing. Taubr, který je již 40 let členem VV. Prvním předsedou organizace byl pan Vilém Januška z Ostravy a tajemní-
kem byl pan Miloš Pazour zaměstnanec Správy TZ ČSTV. Za uplynulých 40 let se ve vedení naší organizace vystřídali pou-
ze 3 předsedové. Kromě již vzpomínaného p. Janušky to byl ještě p. Josef Sršeň z Olomouce a náš současný předseda . 

K dnešnímu dni evidujeme v České republice 173 zimních stadionů, z nichž je pouze 10 otevřených. Oproti počátkům Sdru-
žení je to nárůst až o 50 % a poměr tehdejších krytých a otevřených ZS převážil dnes na stranu těch krytých. V posledních 
10 letech došlo k výstavbě nových zařízení , která jsou většinou multifunkční / např. Třinec,Liberec, Karlovy Vary a jiné/ nebo 
byla provedena generální rekonstrukce /např. Brno – Rondo/ a v posledních letech dochází k bourání původních ZS, které 
nahrazuje nová výstavba, která již využívá nové výkonné a úsporné technologie /např. Frýdek – Místek/. V některých městech 
již byly dokončeny nebo se staví úplně nové ZS, které  doplňují občanskou vybavenost příslušného města např. Turnov nebo 
Čáslav. Všechny tyto nové výstavby jsou většinou akcí městských správních orgánů, které tímto reagují na potřeby obyvatel 
daného místa. Ze stávajících ZS je 118 členů našeho Sdružení. Dále evidujeme 23 firem, které vyrábějí nebo prodávají potře-
by pro ZS a dále je ve Sdružení 5 individuálních členů, dnes většinou důchodců.
VV sdružení se scházel pravidelně dle plánu každého ¼ roku převážně na ZS Kobra Praha. Několik zasedání se uskutečnilo v 
rámci technických dnů. 
 
Organizační komise pracovala v uplynulých dvou letech ve složení Josef Mana, Stanislav Kučera a Ladislav Čížek. Tato komise 
se největší měrou podílela na všech akcích pořádaných Sdružením. Hlavním posláním naší práce nabídka služeb, vzdělání 
a servis pro členy našeho Sdružení.
Jedním z těchto úkolů je zvyšování kvalifikace a periodické školení pro strojníky a stejně tak pro ledaře a rolbaře. V uplynulých 
dvou letech byly každoročně uspořádány vždy dva běhy těchto školení, které jsme rozšířili ještě o jeden běh v roce 2015. 
Tento mimořádný termín jsme zařadili na žádost zaměstnavatelů z Ostravy, Třince a Frýdku-Místku. Školení strojníků bylo 
uspořádáno v hotelu Puls, který je součástí ostravské ČEZ Arény. Ostatní školení proběhla v hotelu Sport, který se nachází 
v areálu ČEZ arény Pardubice, jejíž vedení nám vychází mimořádně vstříc. Pro naše potřeby je důležitá také zde instalovaná 
technologie, která patří k těm nejmodernějším u nás. Jednou z forem školení je kromě základního tzv. opakovací školení, 
které je zkrácené a splňuje požadovanou periodicitu, která je tříletá.
Stálým bodem činnosti organizační komise je organizace tematických zájezdů. V uplynulých dvou letech jsme zorganizovali 
dva zájezdy v rámci Evropy. V roce 2014 ve dnech 12. – 16. 5. se 25 účastníků zájezdu vypravilo do Itálie a Švýcarska. Postupně 
navštívili výrobce roleb ENGO v Terentu a WM v Blumau. Dále navštívili Collalbo, Bolzano a Veronu. Ve Švýcarsku to pak bylo 
Lugano a Davos. S organizací tohoto zájezdu nám velmi významnou měrou pomohli zástupci těchto firem v České republice, 
fi. Perfect Ice a Transtechnic. Zájezd v roce 2015 směřoval na sever Evropy do Německa, Holandska a Belgie. Tohoto zájezdu 
se zúčastnilo 35 účastníků ze ZS a firem. V průběhu zájezdu jsme navštívili mimo jiné dalšího z výrobců roleb pro ZS a to firmu 
ICE Bären, která vyrábí rolby Olympia. Během zájezdu jsme navštívili Kolín nad Rýnem, Eindhoven, Rotterdam, Amsterodam, 
Wolfsburg, Lipsko a Drážďany. Ve Frankfurtu jsme se setkali s členem VV obdobné organizace, jakou je naše Sdružení a která 
v uvedeném zařízení pořádá školení pro pracovníky strojoven zimních stadionů.
Z uvedeného počtu účastníků je vidět, že nás trápí malý zájem našich členů o získávání nových poznatků pro svoji práci. Naše 
zájezdy jsou jednak poznávací z hlediska provozu, ale slouží také jako forma oddychu a získání nových zkušeností jednak z 
návštěv obdobných zařízení v zahraničí a jednak z osobních zkušeností účastníků.
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Nové technologie a nově postavené nebo zrekonstruované zimní stadiony se snažíme prezentovat v rámci tzv. Technických dnů. 
V uplynulém období jsme uspořádali celkem čtyři tyto akce a to v každém roce dvě. V roce 2014 byl prvou akcí Technický den 
27. března v multifunkční hale Polárka ve Frýdku-Místku. Tato akce proběhla za účasti  36  účastníků ze  ZS. Začátkem října 2014 
jsme uspořádali Technický den v nově otevřené Werk aréně v Třinci. Této akce se zúčastnilo 41 účastníků ze 14 zimních stadionů 
a zástupci 4 firem. První akcí roku 2015 byl Technický den uspořádaný na Zimním stadionu a v celém sportovním areálu v Tacho-
vě. Akce se zúčastnilo 18 pracovníků ze zimních stadionů a zástupci 4 firem. Začátkem prosince 2015 byl uspořádán nedlouho 
po slavnostním zahájení provozu nově vybudovaného zimního stadionu v Turnově na tomto stadioně Technický den, kterého  
se zúčastnilo  28  účastníků ze ZS a 3 firmy.
O všech těchto akcích jsou členové Sdružení pravidelně informováni prostřednictvím Informačního Zpravodaje SZS. Toto pe-
riodikum, které vychází dvakrát ročně, nese v sobě význam-ný podíl práce členů organizační komise. Zpravodaj seznamuje 
čtenáře s posledními událostmi ve Sdružení, novými technologiemi v provozu a upozorňuje na další program Sdružení. Nosným 
programem každého čísla bývá představení některého ze zimních stadionů v ČR nebo ze zahraničí. Představujeme zde nejenom 
historii, ale i současnost a výhled do budoucnosti příslušného zařízení. Problémem při přípravě každého čísla Zpravodaje je jeho 
naplnění. Stále nám chybí příspěvky nebo informace z řad našich členů, které by pomohli dalším členům řešit jejich problémy, 
se kterými se při své práci setkáváte.
Samozřejmostí dnešní doby jsou webové stránky, které nejrychlejší formou přenášejí informace do řad členů Sdružení. Najdete 
zde také nabídky a poptávky z řad členů SZS a inzerci firem, které vyrábějí zařízení pro potřeby zimních stadionů.
Členové organizační komise se kromě jednoho případu pravidelně zúčastňovali zasedání VV SZS. Kromě těchto zasedání se 
komise setkala na jednom společném zasedání v listopadu 2015 na ZS Boskovice. Zde jsme projednali plnění akcí Sdružení v 
roce 2015, zprávu o účasti p. Kučery na Veletrhu Sport v Kolíně nad Rýnem a další úkoly pro zbytek roku a nové pro rok 2016.
Další činností OK byla společná práce dvou členů na Příručce pro školení ledařů a rolbařů. Toto společné dílo se při několika se-
tkáních v Brně a Boskovicích podařilo dostat do poslední-ho stádia před konečnou podobou, která půjde do tiskárny. Původně 
zamýšlená příručka s pouze několika stranami se nakonec rozrostla do téměř 170 stránkové publikace, která obsahuje historii 
tohoto odvětví a také současné trendy v technologické oblasti.
Práce OK se v nejbližším období zaměří na skloubení obou druhů školení zvláště v opakovací verzi. 

Technické komise za uplynulé období 2014 a 2015 pracovala ve složení 
Předseda komise: Ing. Vladislav Taubr
Členové komise:     Pavel Čada  , Vladislav Bejček 
Technická komise v uvedeném složení je prakticky zaměřena především na technicky vzdělávací, poradenskou, publicistkou a 
konzultační činnost. V těchto oblastech působení byla jako každoročně  organizována 4 internátní týdenní školení obsluhy chla-
dicích zařízení, zaměřená jednak na zvyšování kvalifikace stávající obsluhy chladicích zařízení, jednak na školení zcela nových 
pracovníků ve strojovnách zimních stadionů. 
Lze konstatovat, že zájem o tato školení v poslední době stoupl a v minulém roce pro větší zájem byl proti plánu uskutečněn 
další  pátý běh na Moravě Lektorská činnost byla zajištěna stálým kolektivem pracovníků pod vedením Ing. Taubra, který kromě 
vlastních přednášek předsedá zkušební komisi. Některé další přednášky jsou prováděny dalšími členy výboru  SZS panem Kuče-
rou a panem Manou, kteří z úsporných důvodů nahradili dosavadní externí lektory.  
Za účelem zlepšení organizace a kvality školení, pokračovala technická komise ve spolupráci na digitalizaci vybraných částí uči-
va za účelem rozšíření prostoru pro podrobnější výklady např. složitějších statí, diagramů a obrázků při současném prohloubení 
technické problematiky proti již 12 let staré příručce.
S ohledem na technicky zastaralý a již i obrazově nekvalitní starý stávající instruktážní film bylo pokračováno s přípravou nového 
filmu, kde budou již zahrnuty nové komponenty a technologie chladicích zařízení.  
Další činnost byla, kromě jiného,  zaměřena  i  na poskytování  technických konzultací a to jak provozovatelům zimních stadionů, 
tak i jejich majitelům jako městským úřadům při přípravách a rekonstrukcích stávajících zařízení nebo i při záměrech na jejich 
novou výstavbu. Konkrétně pro ZS Turnov, Skuteč, Slaný, Tábor a další.
Kromě toho jsou podávány i informace o firmách provádějících příslušné činnosti pro zimní stadionu, vč. jejich referencí. 
 Z hlediska publikační činnosti technická komise přispívá příspěvky s technickou problematikou související s provozem zimních 
stadionů nebo z tematických zájezdů na zimní stadiony. do  našeho Informačního zpravodaje.   
Od poslední valné hromady v roce 2014 byly uskutečněny technické dny např. na ZS v Třinci, Turnově a  Sušici.   Všechny tyto 
akce za velké účasti byly velmi vydařené, technicky prospěšné a měly velkou kladnou odezvu všech účastníků. 
Hospodářská komise pracovala ve složení  Trunda Jan předseda komise a Kučera Stanislav. Tato komis průběžně koordinovala a 
kontrolovala příslušné finanční zabezpečení již výše uvedených  akcí  a zabezpečovala finančně i provoz sekretariátu sdružení  
SZS  Připravovala také pro VV vyhodnocení čerpání finančních prostředků SZS pro jednotlivé roky 2014 a 2015 dle všech usku-
tečněných  akcí dle plánu organizační komise.

Na závěr Vám děkuji za účast a ještě jednou děkuji našim sponzorům a firmám: Warmnis Liberec, Transtechnik Praha, 
Gea Grasso.
 
Děkuji za pozornost,   předseda VV SZS  Šeba Miloslav
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STANOVY     Sdružení zimních stadionů  
v České republice z.s. - úplné znění

 
 
Článek I.    Základní ustanovení

1. Sdružení zimních stadionů v České republice z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný spolek, který na 
základě dobrovolnosti sdružuje osoby, které provozují, projektují, budují, nebo vyvíjejí 
- zimní stadiony, kluziště nebo víceúčelové haly s ledovou plochou (dále jen ZS)
- chladicí zařízení pro ZS a další technologie chlazení
- zařízení pro osvětlování, ozvučení, vytápění ZS a další doplňková zařízení pro ZS
- stroje na úpravu ledových ploch
 jakož i další zájemce o účast ve Spolku.

2. Spolek se může dobrovolně stát kolektivním členem sportovních, případně i jiných organizací bez  
 ztráty vlastní právní osobnosti.

3. Působnost Spolku se vztahuje zejména na území České republiky, popřípadě i na území Slovenské  
 republiky.

4. Sídlo Spolku je v Praze.

5. Právní osobnost a samostatnost členů Spolku zůstává jejich členstvím ve Spolku nedotčena.

Článek II.   Účel Spolku

Účelem Spolku je zvyšování úrovně řízení provozu a ekonomické efektivnosti ZS, rozvoj výstavby a 
modernizace ZS a zajištění potřebné kvalifikace pracovníků ZS. Za tímto účelem plní Spolek zejména tyto 
úkoly:
- posuzuje přípravné i projektové dokumentace ZS a navrhuje vhodná opatření
- spolupracuje s provozovateli ZS při řešení nedostatků a problémů nově budovaných ZS nebo při  
 rekonstrukcích stávajících ZS
- sleduje vývoj nových typů chladírenské technologie, strojů na úpravu ledových ploch i vývoj výroby  
 ostatních zařízení pro ZS
- poskytuje technickou odbornou pomoc při řešení provozních, technických a ekonomických   
 problémů členů Spolku
- zajišťuje zvyšování kvalifikace pracovníků ZS organizováním školení, seminářů, tematických zájezdů,  
 výměny zkušeností mezi členy Spolku a pořádáním dalších akcí
- svými odborníky napomáhá provozovatelům ZS zajišťovat potřebné revize zařízení nutných pro  
 bezpečný provoz ZS, zejména revize chladicího zařízení dle příslušných norem
- vede odbornou evidenci o ZS a na základě poskytnutých údajů případně vyhodnocuje a zveřejňuje  
 jejich technické a provozně ekonomické ukazatele
- zajišťuje inzertní, propagační a zprostředkovatelské služby svým členům i jiným osobám
- vydává Informační zpravodaj Spolku a spravuje svoje webové stránky
- organizuje technické dny a tematické zájezdy pro své členy
- spolupracuje se sportovními svazy, zejména se svazy ledních sportů
 
Vedle výše uvedené hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití 
spolkového majetku.
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Článek III.    Členství ve Spolku, práva a povinnosti členů

Členy Spolku mohou být osoby uvedené v článku I. odst. 1. těchto stanov. Každý člen Spolku má stejné hlasovací 
právo.

Členové Spolku mají zejména tato práva: 

1. zúčastňovat se Valných hromad Spolku s aktivním a pasivním volebním právem
2. předkládat návrhy na činnost Spolku a hodnotit činnost jeho orgánů
3. požadovat pomoc v rozsahu předmětu činnosti Spolku vymezeného stanovami
4. využívat zkušenosti a poznatky vyplývající z činnosti Spolku 

Členové Spolku mají zejména tyto povinnosti:

1. aktivně se podílet na plnění úkolů Spolku a jeho orgánů
2. dodržovat stanovy Spolku, usnesení a doporučení orgánů Spolku a aktivně pomáhat při jejich realizaci
3. řádně platit stanovené členské příspěvky, splatné vždy nejpozději do 1.3. příslušného kalendářního roku,  
 a to ve výši určené rozhodnutím Výkonného výboru Spolku 
4. předkládat orgánům Spolku návrhy na řešení problémů souvisejících s činností Spolku 
5. předkládat orgánům Spolku požadované informace o provozu svého ZS v rozsahu a termínech   
 stanovených Výkonným výborem Spolku
6. vzájemně si předávat poznatky a zkušenosti získané z provozu ZS

Členství ve Spolku:

a)  v z n i k á
projednáním a schválením písemné přihlášky Výkonným výborem Spolku, jehož podmínkou je zaplacení 
členského příspěvku
b)  z a n i k á
- vystoupením ze Spolku na základě písemného oznámení předloženého Výkonnému výboru Spolku
- zánikem člena Spolku
- pokud člen Spolku nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Spolkem dodatečně ve   
 výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn
- vyloučením člena Spolku v případě, že člen Spolku závažně porušil povinnost vyplývající z členství a                  
                           v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě Spolku; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti        
               odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu

Článek IV.       Orgány Spolku

A. Valná hromada
B. Výkonný výbor
C. Předseda Spolku
D. Dozorčí rada
E. Sekretariát

A. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se Valné hromady. Valnou 
hromadu svolává Výkonný výbor Spolku nejméně jedenkrát do roka. Mimořádně může být Valná hromada 
svolána na žádost třetiny členů, a to do jednoho měsíce od doručení písemného požadavku Výkonnému výboru. 
Valné hromady se mohou zúčastnit jako hosté i přizvaní zástupci jiných orgánů a institucí včetně zvaných 
fyzických osob. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů Spolku. Usnesení přijímá většinou 
hlasů členů Spolku přítomných na Valné hromadě v době usnášení; každý člen Spolku má jeden hlas.
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Valná hromada: 
1. r o z h o d u j e: 
a) o hlavních směrech a zaměření činnosti Spolku
b) o návrhu člena Spolku na přezkoumání rozhodnutí Výkonného výboru o jeho vyloučení ze Spolku
c) o změnách a doplňcích stanov
d) o členství Spolku v jiných organizacích

2. s c h v a l u j e:
a) stanovy Spolku
b) roční rozpočet Spolku
c) zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za příslušné období
d) zprávu Dozorčí rady za příslušné období
e) koncepci činnosti Spolku na další období

3. v o l í   a   o d v o l á v á:
a) členy Výkonného výboru Spolku
b) členy Dozorčí rady Spolku

B. Výkonný výbor

Výkonný výbor má 10 členů. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu Spolku a místopředsedu Spolku, a to 
nejpozději do třech dnů od zvolení členů Výkonného výboru Valnou hromadou. Členství ve Výkonném výboru je 
nezastupitelné. 
Výkonný výbor se schází zpravidla čtvrtletně a funkční období jeho členů je čtyřleté. 
Usnášení schopný je Výkonný výbor při účasti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných 
členů. 
K zabezpečení svých úkolů si Výkonný výbor vytváří nezbytně nutný aparát v čele se sekretářem Spolku. Pracovníci 
aparátu mohou být v pracovním poměru se Spolkem. 
Pracovně právní úkoly vykonává předseda Spolku, nebo z jeho pověření místopředseda Spolku či sekretář Spolku.

Výkonný výbor:
 
1. r o z h o d u j e:
a) o zásadních otázkách činnosti Spolku, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě 
b) o řízení hospodářské činnosti Spolku organizované za účelem získání finančních prostředků potřebných na  
 úhradu jeho provozních nákladů
c) o zřízení odborných poradních orgánů Spolku s trvalou nebo dočasnou působností (odborných komisí)
d) o pověření zastupování Spolku jednotlivými členy Výkonného výboru ve zvláštních případech
e) o výši členského příspěvku, a to na základě návrhu předsedy hospodářské komise Spolku
f ) o výši plateb za služby poskytované Spolkem, a to na základě návrhu předsedy hospodářské komise Spolku
g) o vyloučení člena ze Spolku; člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výkonného výboru o jeho  
 vyloučení ze Spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Valná   
 hromada Spolku

2. s c h v a l u j e:
a) rozsah technických a jiných informací, které mají členové na základě článku III. těchto stanov poskytovat  
 orgánům Spolku
b) všechny návrhy a opatření, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě

3. j m e n u j e   a   o d v o l á v á: 
a) sekretáře Spolku
b) předsedy a členy odborných komisí Spolku
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4. v o l í   a   o d v o l á v á:
a) předsedu Spolku
b) místopředsedu Spolku

5. p l n í  úkoly stanovené Valnou hromadou a plánem práce Spolku 

6. p ř i j í m á  nové členy Spolku na základě písemné přihlášky

7. u k l á d á  sekretáři Spolku a předsedům jednotlivých odborných komisí konkrétní úkoly vyplývající z   
 činnosti Spolku a kontroluje jejich plnění

C. Předseda Spolku

Předseda Spolku je statutárním orgánem Spolku. Předseda spolku zastupuje Spolek ve všech záležitostech 
samostatně.
Funkční období předsedy Spolku končí shodně s jeho funkčním obdobím jakožto člena Výkonného výboru 
Spolku. 
Předseda Spolku svolává a řídí jednání Výkonného výboru a mezi jeho jednáními rozhoduje o věcech, které 
patří do kompetence Výkonného výboru s tím, že dle závažnosti jednotlivých rozhodnutí budou tato následně 
Výkonným výborem projednána.

D. Dozorčí rada

Dozorčí rada se skládá ze tří členů zvolených na čtyřleté funkční období Valnou hromadou. Členy Dozorčí rady 
nemohou být členové Výkonného výboru. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
Dozorčí rada kontroluje pravidelně řídící činnost orgánů Spolku a jeho hospodářskou činnost. Má právo 
požadovat od Výkonného výboru a sekretáře Spolku vysvětlení ke kontrolovaným skutečnostem. Předkládá 
Výkonnému výboru a Valné hromadě Spolku kontrolní zprávu s návrhem nápravných opatření a termínů na 
odstranění zjištěných závad a nedostatků.
Členové Dozorčí rady mají právo se zúčastňovat schůzí Výkonného výboru i zasedání odborných komisí.

E. Sekretariát Spolku

Sekretariát Spolku je součástí nezbytně nutného aparátu Výkonného výboru, který navrhuje a jmenuje Výkonný 
výbor Spolku. V čele sekretariátu je sekretář Spolku, který: 

a) z o d p o v í d á
- za přípravu plánu práce Spolku a jeho předložení Výkonnému výboru
- za plnění úkolů určených plánem práce Spolku
- za dodržování ustanovení stanov Spolku a obecně platných předpisů pro hospodářskou činnost Spolku

b) j e d n á
 z pověření předsedy Spolku jménem Spolku v hospodářských, pracovně právních i jiných záležitostech

c) ř í d í   
 činnost sekretariátu Spolku

d) k o o r d i n u j e   a   z a b e z p e č u j e  zejména:
- plnění úkolů určených plánem práce Spolku 
- plnění usnesení Valné hromady a Výkonného výboru Spolku 
- zpracování plánu práce Spolku
- přípravu zasedání orgánů Spolku
- na žádost předsedů odborných komisí svolává zasedání odborných komisí 
- výměnu zkušeností 
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- posuzování předprojektové a projektové dokumentace na výstavbu a modernizaci ZS
- sledování vývoje techniky využívané na ZS v tuzemsku i v zahraničí
- uzavírání dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti související s činností Spolku
- hospodaření s prostředky Spolku v rámci schváleného rozpočtu a plánu činnosti
- plnění dalších úkolů vyplývajících ze stanov a poslání Spolku

Článek V.
Zásady hospodaření Spolku – finanční záležitosti

Činnost Spolku je financována zejména z členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, příspěvků ČSLH, 
případně darů a příspěvků dalších sponzorů a dárců.
Členové Spolku mají nárok na poskytování služeb přednostně a pokud možno za režijní náklady.
Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. Na základě vlastní právní osobnosti může Spolek nabývat 
majetek do vlastnictví a s ním samostatně hospodařit.

Článek VI.
Zrušení a zánik Spolku

O zrušení Spolku rozhoduje Valná hromada, která zároveň rozhodne o vypořádání majetku Spolku.
Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

Článek VII.
Závěrečné ustanovení

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zpráva o činnosti technické komise Výkonného výboru 
SZS v ČR za uplynulé období 2014 a 2015 
 
Komise pracovala ve složení:
Předseda komise:  Ing. Vladislav Taubr
Členové komise:        Pavel Čada   
   Vladislav Bejček 
 
Technická komise v uvedeném složení je prakticky zaměřena především na technicky vzdělávací, poradenskou, 
publicistkou a konzultační činnost. 
  
 V těchto oblastech působení byla jako každoročně  organizována 4 internátní týdenní školení obsluhy 
chladicích zařízení, zaměřená jednak na zvyšování kvalifikace stávající obsluhy chladicích zařízení, jednak na 
školení zcela nových pracovníků ve strojovnách zimních stadionů. 
Lze konstatovat, že zájem o tato školení v poslední době stoupl a v minulém roce pro větší zájem byl proti plánu 
uskutečněn další  pátý běh na Moravě,
 
Lektorská činnost byla zajištěna stálým kolektivem pracovníků pod vedením Ing. Taubra, který kromě vlastních 
přednášek předsedá zkušební komisi. Některé další přednášky jsou prováděny dalšími členy výboru  SZS panem 
Kučerou a panem Manou, kteří z úsporných důvodů nahradili dosavadní externí lektory.  
Za účelem zlepšení organizace a kvality školení, pokračovala technická komise ve spolupráci na digitalizaci 
vybraných částí učiva za účelem rozšíření prostoru pro podrobnější výklady např. složitějších statí, diagramů a 
obrázků při současném prohloubení technické problematiky proti již 12 let staré příručce.
 
S ohledem na technicky zastaralý a již i obrazově nekvalitní starý stávající instruktážní film bylo pokračováno s 
přípravou nového filmu, kde budou již zahrnuty nové komponenty a technologie chladicích zařízení.  
 Technická komise, jmenovitě pan Bejček, dále spolupracovala při organizaci školení rolbařů na ZS v Rokycanech 
a především pak spoluúčastí na učebních skriptech a přípravě instruktážního filmu pro úpravu ledu.    
 
Další činnost byla, kromě jiného,  zaměřena  i  na poskytování  technických konzultací a to jak provozovatelům 
zimních stadionů, tak i jejich majitelům jako městským úřadům při přípravách a rekonstrukcích stávajících zaří-
zení nebo i při záměrech na jejich novou výstavbu. Konkrétně pro ZS Turnov, Skuteč, Slaný, Tábor a další.
Kromě toho jsou podávány i informace o firmách provádějících příslušné činnosti pro zimní stadionu, vč. jejich 
referencí. 
 
Z hlediska publikační činnosti technická komise přispívá příspěvky s technickou problematikou související s pro-
vozem zimních stadionů nebo z tematických zájezdů na zimní stadiony. do  našeho Informačního zpravodaje.   
Další činnost spočívala ve spoluúčasti na organizaci jednak zahraničních technických tematických zájezdů, jed-
nak jednodenních technických dnů na vybrané nové nebo rekonstruované technicky i jinak zajímavé provozy 
ZS. Od poslední valné hromady v roce 2014 byly uskutečněny technické dny např. na ZS v Třinci, Turnově a  Su-
šici.   Všechny tyto akce za velké účasti byly velmi vydařené, technicky prospěšné a měly velkou kladnou odezvu 
všech účastníků.  
 
Při této příležitosti je nutno konstatovat, že bez sponzorských příspěvků by nebylo prakticky možno žádné větší 
akce  SZS, zorganizovat.
 
Ing. Taubr Vladislav
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Zpráva organizační komise za rok 2014 – 2015 
 
Organizační komise pracovala v uplynulých dvou letech ve složení Josef Mana, Stanislav Kučera a Ladislav Čížek. 
Tato komise se největší měrou podílela na všech akcích pořádaných Sdružením. Hlavním posláním naší práce 
nabídka služeb, vzdělání a servis pro členy našeho Sdružení. 
 Jedním z těchto úkolů je zvyšování kvalifikace a periodické školení pro strojníky a stejně tak pro ledaře a 
rolbaře. V uplynulých dvou letech byly každoročně uspořádány vždy dva běhy těchto školení, které jsme rozšířili 
ještě o jeden běh v roce 2015. Tento mimořádný termín jsme zařadili na žádost zaměstnavatelů z Ostravy, Třince 
a Frýdku-Místku. Školení strojníků bylo uspořádáno v hotelu Puls, který je součástí ostravské ČEZ Arény. Ostatní 
školení proběhla v hotelu Sport, který se nachází v areálu ČEZ arény Pardubice, jejíž vedení nám vychází mimo-
řádně vstříc. Pro naše potřeby je důležitá také zde instalovaná technologie, která patří k těm nejmodernějším u 
nás. Jednou z forem školení je kromě základního tzv. opakovací školení, které je zkrácené a splňuje požadova-
nou periodicitu, která je tříletá. 
 Stálým bodem činnosti organizační komise je organizace tematických zájezdů. V uplynulých dvou 
letech jsme zorganizovali dva zájezdy v rámci Evropy. V roce 2014 ve dnech 12. – 16. 5. se 25 účastníků zájezdu 
vypravilo do Itálie a Švýcarska. Postupně navštívili výrobce roleb ENGO v Terentu a WM v Blumau. Dále navštívili 
Collalbo, Bolzano a Veronu. Ve Švýcarsku to pak bylo Lugano a Davos. S organizací tohoto zájezdu nám velmi 
významnou měrou pomohli zástupci těchto firem v České republice, fi. Perfect Ice a Transtechnic. Zájezd v roce 
2015 směřoval na sever Evropy do Německa, Holandska a Belgie. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 35 účastníků ze 
ZS a firem.  
 V průběhu zájezdu jsme navštívili mimo jiné dalšího z výrobců roleb pro ZS a to firmu ICE Bären, která 
vyrábí rolby Olympia. Během zájezdu jsme navštívili Kolín nad Rýnem, Eindhoven, Rotterdam, Amsterodam, 
Wolfsburg, Lipsko a Drážďany. Ve Frankfurtu jsme se setkali s členem VV obdobné organizace, jakou je naše 
Sdružení a která v uvedeném zařízení pořádá školení pro pracovníky strojoven zimních stadionů. 
 Z uvedeného počtu účastníků je vidět, že nás trápí malý zájem našich členů o získávání nových poznat-
ků pro svoji práci. Naše zájezdy jsou jednak poznávací z hlediska provozu, ale slouží také jako forma oddychu 
a získání nových zkušeností jednak z návštěv obdobných zařízení v zahraničí a jednak z osobních zkušeností 
účastníků.
Nové technologie a nově postavené nebo zrekonstruované zimní stadiony se snažíme prezentovat v rámci tzv. 
Technických dnů. V uplynulém období jsme uspořádali celkem 4 tyto akce a to v každém roce dvě.  
 V roce 2014 byl prvou akcí Technický den 27. března v multifunkční hale Polárka ve Frýdku-Místku. Tato 
akce proběhla za účasti      účastníků z      ZS. Začátkem října 2014 jsme uspořádali Technický den v nově otevře-
né Werk aréně v Třinci. Této akce se zúčastnilo 41 účastníků ze 14 zimních stadionů a zástupci 4 firem. První akcí 
roku 2015 byl Technický den uspořádaný na Zimním stadioně a v celém sportovním areálu v Tachově. Akce se 
zúčastnilo 18 pracovníků ze zimních stadionů a zástupci 4 firem.  
Začátkem prosince 2015 byl uspořádán nedlouho po slavnostním zahájení provozu nově vybudovaného zimní-
ho stadionu v Turnově na tomto stadioně Technický den, kterého  se zúčastnilo      účastníků z    ZS. 
O všech těchto akcích jsou členové Sdružení pravidelně informováni prostřednictvím Informačního Zpravo-
daje SZS. Toto periodikum, které vychází dvakrát ročně, nese v sobě význam-ný podíl práce členů organizační 
komise. Zpravodaj seznamuje čtenáře s posledními událostmi ve Sdružení, novými technologiemi v provozu a 
upozorňuje na další program Sdružení. Nosným programem každého čísla bývá představení některého ze zim-
ních stadiónů v ČR nebo ze zahraničí. Představujeme zde nejenom historii, ale i současnost a výhled do budouc-
nosti příslušného zařízení. Problémem při přípravě každého čísla Zpravodaje je jeho naplnění. Stále nám chybí 
příspěvky nebo informace z řad našich členů, které by pomohli dalším členům řešit jejich problémy se kterými 
se při své práci setkáváte.
 Samozřejmostí dnešní doby jsou webové stránky, které nejrychlejší formou přenášejí informace do řad 
členů Sdružení. Najdete zde také nabídky a poptávky z řad členů SZS a inzerci firem, které vyrábějí zařízení pro 
potřeby zimních stadionů.
 Členové organizační komise se kromě jednoho případu pravidelně zúčastňovali zasedání VV SZS. Kromě 
těchto zasedání se komise setkala na jednom společném zasedání v listopadu 2015 na ZS Boskovice. Zde jsme 
projednali plnění akcí Sdružení v roce 2015, zprávu o účasti p. Kučery na Veletrhu Sport v Kolíně nad Rýnem 
a další úkoly pro zbytek roku a nové pro rok 2016. 
 
Josef Mana - předseda komise
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Slavnostní představení rolby Mammoth  
v České republice na ZS v Kutné Hoře  31.3. 2016
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Plnění rozpočtu za rok 2014

Finanční zůstatek k 31.12.2013 (BÚ = 365.892,21  + PKL =  824,00) 366 726,21  Kč

PŘÍJMY
Dotace různé 5 000,00 15000
Členské příspěvky 225 000,00 244 400

              
Tržby za služby 110 000,00 86321
Jiné příjmy 10 000,00 65 399
Přísvěvek - valná hromada 10 000,00 38 900
Akce roku 2014 290 000,00 206 254

z toho : Školení 150 000 85 324
Tematické zájezdy 120 000 120 930
Jiné 20 00

Úroky z BÚ u ČS a.s. 300,00 448
PŘÍJMY CELKEM 650 300,00 656 722
Finanční zdroje celkem 1011724,98

VÝDAJE
Kód daňového členění :

21 Nákup materiálu 20 000 21 355
22 Nákup služeb pro SZS 175 000 109 075
23 Správa www stránek 10 000 12465
25 Cestovné, stravné 65 000 55 320
27 Jiné výdaje (mimořádné) 15 000 21 210
28 Telefonní poplatky 9 000 5 324
29 Spoje internet 4 000 4100
30 Poštovné 7 000 7 460
32 Opravy, údržba 5 000
34 Čistá mzda z dohod o provedení práce - OOV 50 000 42 976
35 Daň z dohod  o provedení práce - OOV 6 000 9 100
42 Vedení účtu u ČS a.s. 6 500 5 935
43 Materiál k akcím roku 2014 25 000
44 Služby k akcím roku 2014 385 000 306 527

Z toho: Školení 80 000
Tematické zájezdy 290 000

18 Platby daňově neuznávané: Občerstvení při akcích VV a DR 20 000 31 219
VÝDAJE  CELKEM 639 150 632 066
 finanční zůstatek k 31.12.2014 78 224,98 Kč

Finanční zůstatek k 31.12.2014 (BÚ = 403.997,51  + PKL =  466,00) 404 382,51  Kč

Plnění rozpočtu za rok 2014
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Plnění rozpočtu za rok 2015
Plnění    rozpočtu   rok      2015

Finanční zůstatek k 31.12.2014 (BÚ =  403997,50  Kč + PKL =     385.-         404.382,50   Kč    )  Kč

PŘÍJMY fin.zůstatek z roku 2014 404.382.50
plán skutečnost

Dotace různé 5 000,00
Členské příspěvky 225 000,00 272 055

                      rok 2015                
Tržby za služby 10 000,00
Jiné příjmy 10 000,00 5 000
Propagace 10 000,00
Akce roku 2015 420 000,00 622 260

z toho : Školení 250 000,00 439 450
Tematické zájezdy 150 000,00 182 810
Jiné

Úroky z BÚ u ČS a.s. 300,00 435,36

PŘÍJMY CELKEM 680 300,00 899 750
Finanční zdroje celkem 1084297,00 1 279 711

VÝDAJE
VÝDAJE
Kód daňového členění :

20 DHM-DNM (drobný hmotný - nehmotný majetek) 20 000 10402
21 Nákup materiálu 10 000 8 719
22 Nákup služeb pro SZS 160 000 183 424
23 Správa www stránek 11 000 6952
24 Cestovné, stravné 160 000 215 658
25 Jiné výdaje (mimořádné) 15 000 977
26 Telefonní poplatky 6 000 5 871
27 Spoje internet 5 000 2700
28 Poštovné 12 000 10 203
29 Opravy, údržba 5 000 2350
30 Čistá mzda OOV 45.000 41310
31 Daň z dohod  o provedení práce - OOV 7 500 8 190
32 Vedení účtu u ČS a.s. 6 500 5 088
33 Služby k akcím roku  TD  a jiné 2015 330 000 186 959
34 Školení 70 000 75 000

35 Tematické zájezdy 250 000 111 959

36 Jiné 10 000
37
38 Platby daňově neuznávané : Občerstvení při akcích VV a DR 30 000 79 606

VÝDAJE  CELKEM 778 000 768 408
Plnění rozpočtu *577277

Finanční zůstatek k 31.12.2015 535724,92

SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ STRANA 21
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Zpráva o hospodaření SZS v ČR za rok 2014-2015
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Z pověření hospodářské komise SZS předkládám dnešní Valné hromadě zprávu o hospodaření  
za rok 2014-2015. Pro rok  2014 odsouhlasila VH konaná v Třinci rozpočet s výdaji a příjmy  
ve výši 680 000.- Kč a výdaji 780 000 Kč.  
 
Přesto byl zůstatek ke konci roku opět vyšší než počítal plán. Rovněž tak plán na rok 2015 byl překročen 
z hlediska zůstatku. Vliv na zvýšení zůstatků v jednotlivých letech mělo také výrazné snížená nákladů na 
vedení a výdaje  sekretariátu a to až o 80.000 Kč ročně. Lze tedy konstatovat, že co se týče hospodaření 
našeho sdružení, můžeme být spokojeni. Je to zásluhou nejen HK, ale celého VV SZS.

Pro podrobné porovnání skutečnosti k rozpočtu jsou k dispozici: peněžní deník a komplexní rozbor 
hospodaření SZS za rok 2014 a 2015 zde na Valné hromadě.  
V případě zájmu jsou dokumenty k nahlédnutí v sídle  SZS na HC Kobra Praha.
 
Výkonný výbor SZS projednal výsledky hospodaření roku 2014 na své schůzi 26. 3. 2015 a za rok 2015  
dne 16. 11. 2016 a neshledal žádných závad a nedostatků.  
Proto je doporučuje Valné hromadě ke schválení.

Zpracoval : Kučera Stanislav člen hospodářské komice

Předloženo ke schválení Valné hromadě  SZS v ČR konané 30. 3. 2016 v  Kutné Hoře 

 
Usnesení Valné hromady SZS v ČR  konané  
dne  30. 03. 2016 v Kutné Hoře  - hotel  Mědínek
Valná hromada SZS v ČR
 
A/  Schvaluje :
1. Přednesenou zprávu předsedy  o činnosti SZS v ČR za období  2014 -2015  
2. Informaci  o  splnění všech úkolů z usnesení  VH za minulé období 2012-2013 konané 17.04.2014  v Třinci v  
 hotelu STEEL.
3. Nové stanovy SZS v ČR  z.s.
4. Zprávu o hospodaření  SZS a jeho Výkonného výboru.
5. Zprávu mandátové komise.
 
B/ Bere na vědomí:
1. Zprávu dozorčí rady SZS v ČR za období 2014-2015
2. Zprávu organizační komise
3. Zprávu technické komise
 
C/ Ukládá Výkonnému  výboru  SZS v ČR:
1. Každoročně v létech 2016-2017 uspořádat  v každém roce 2 běhy školení obsluhy chladicích zařízení  při  
 minimálním počtu  uchazečů  10.
 Termín  : 2016-2017 červen , září
2. Dvakrát  ročně   uspořádat  školení rolbařů a ledařů při
 minimálním počtu účastníků  10.
                 Termín :2016-2017  květen, červen , září                                                                                                                 
 

szs 50.indd   22 10.1.2017   14:23:31



SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ STRANA 23

3. Pokračovat v organizaci a zajišťování  tematických zájezdů pro  členy SZS v ČR .Tematické zájezdy  zaměřit na   
 provozní problematiku  zimních stadionů a tím rozšířit znalosti  provozovatelů  ZS z hlediska vybavení ZS ,   
 bezpečnosti práce  a ekonomiky provozu
 Termín: ročně 2016-2017

4. Zveřejňovat výsledky a poznatky z tematických zájezdů ve Zpravodaji  SZS.
 Termín: ročně 2016-2017

5. Zajišťovat pro členy  SZS v ČR  nejnovější  poznatky týkající se  technických norem , předpisů a nařízení dotýkajících  
 se oblasti hygieny ,  životního prostředí  a pro další oblasti , které jsou  provozem zimních stadionů  ovlivňovány. 
 Členy  SZS v ČR  průběžně seznamovat  s touto problematikou prostřednictvím elektronické  pošty  nebo ve   
 Zpravodaji SZS. 
 Termín: průběžně.

6.  V případě zájmu  členů SZS v ČR  organizovat presentaci nových technologií  na vybraných ZS  ( technické dny )    
 nebo firem  dodávajících pro  ZS příslušná  doplňující  zařízení.
                 Termín : průběžně,  minimálně 1x ročně

D/ Žádá
 
1. Všechny členy  Sdružení  SZS v ČR o  zasílání příspěvků  do informačního zpravodaje , především na zaměření  na   
 zkušenosti z provozu  svých zimních  stadionů   námětů  na řešení nedostatků .
 Firmy – členy SZS v ČR  o zveřejňování  aktualit a novinek  ze  svého oboru.
 Termín: průběžně.
 
2.  Firmy a organizace ,  členy SZS v ČR , o zvážení  možnosti  ekonomického podílu  na některé náročné akce, které    
 SZS v ČR  pořádá   např.  valné hromady , tematické zájezdy , apod.
 Termín : průběžně.
 
3. Organizace ,  členy SZS v ČR  , provozovatele  a vlastníky  ZS , o provedení  prověrky  a 
 aktualizaci  svých adres , včetně emailových .  Výsledky zaslat  sekretariátu  SZS v ČR.
 Termín: průběžně.
 
4.  Všechny  členy SZS v ČR ,  v rámci zkvalitnění  tematických  zájezdů , o  předání  svých představ   a  názorů jednak   
 na jejich vlastní náplň , jednak na termínové   začlenění v kalendářním roce prostřednictvím  dotazníků  VV  SZS.
 Termín: průběžně.
 
5. Zveřejnit ve Zpravodaji  SZS    uzávěrky  účetnictví za  příslušná období.
 Termín:  1x ročně. 2016-2017.
         Vypracovala: návrhová komise ve složení :  Bejček , Čada  , Bala.
 
Usnesení VH SZS V ČR  schváleno všemi přítomnými  členy  SZS v ČR  na  jeho valné hromadě  v hotelu Mědínek  v Kutné 
Hoře  konané dne  30.3.2016
Zapsal :  Mgr Vrána 
Ověřovatel zápisu :  Bejček Vladislav

Zpráva mandátové komise  :
Členové   : Mana, Čížek, ing. Macháně
Přítomno ze 118 členů SZS,   68  členů  tj. tj  57,6 %
Členská schůze je  tímto  usnášení schopná .  
Za mandátovou komisi : Mana Josef

Usnesení Valné hromady SZS v ČR  konané  
dne  30. 03. 2016 v Kutné Hoře  - hotel  Mědínek 
pokračování
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Zpráva o vývoji našeho 
Informačního zpravodaje

Vážení dostává se Vám do rukou jubilejní 50. číslo Informačního 
zpravodaje Sdružení ZS v ČR. Nastává doba, kdy můžeme bilancovat 
jeho historii a ohlédnout se na jeho počátky a vývoj. Lze konstatovat, 
že celých 40 let vydávání Zpravodaje můžeme rozdělit do tří 
vývojových etap.
První vývojovou etapu, která je samostatným obdobím ve vztahu 
k dnešním číslům představuje období 1977 – 1990. Je to doba, kdy 
bylo sdružení zaštítěno Správou tělovýchovných zařízení při UV ČSTV. 
Sdružení mělo název Poradní výbor ZS.  

První číslo informačního zpravodaje  vyšlo v říjnu 1970 . 
 
Sekretářem byl p. Miloš Pazour, tehdejší zaměstnanec Ústřední správy 
tělovýchovných zařízení. Redakční radu pak kromě sekretáře tvořil 
ještě p. Josef Mikoláš a předseda p. Vilém Januška. Mezi dnešními 
zaměstnanci ZS není již mnoho těch, kteří tuto dobu pamatují.  

 
 
Proto připomenutí začátků .
 
Zpravodaje je třeba tuto dobu přiblížit 
uvedením několika skutečností. V 
uvedeném období vyšlo celkem 27 
Zpravodajů. První vydání má datum 
tisku v říjnu 1977 a poslední výtisk je 
datován v červnu 1990. První číslo a 
také ostatních 26 čísel bylo vytištěno 
v černobílém provedení v tiskárně 
Metasport Ostrava, což byla tiskárna 
OS TZ Ostrava. První číslo mělo pouze 
8 stran. Úvodní slovo představovala 
zdravice tehdejšího předsedy PV 
ZS p. Viléma Janušky, následovalo 
představení Výkonného výboru PV ZS 
a několik zpráv z Liberce, Pardubic a 
Brna.
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Pro vzpomínku uvádíme složení   tehdejšího VV z roku 1977 

Januška Vilém předseda ZS Ostrava
JUDr. Jaroš František místopředseda ZS Praha-Štvanice
Pazour Miloš sekretář US TZ Praha
Bartoš Jaroslav předseda ek. komise ZS Chomutov
Krejčí Jiří  předseda tech. komise OS TZ Ostrava
Mikoláš Josef propagační komise Československý sport     
Neuhauser Richard Škoda Ostrava
Pilař Jiří                                      US TZ Praha
Prokš Ferdinand ZS Hodonín
Ing. Řibřid Jiří Energoprojekt Praha
Sršeň Josef ZS Olomouc
Šedivý Vlastimil ZS Kroměříž
Ing. Vladislav Taubr ČKD Praha
Chytráček Václav ZS Havlíčkův Brod
Gebel Bohumil                        ZS Opava

Jen tak pro připomenutí jak 
se vyvíjel počet a výstavba 
zimních stadionů  v tehdejším 
Československu bylo uvedeno 
v  č. 2 , které vyšlo v dubnu 
1978 a kde byl uveřejněn 
první  seznam ZS  v ČR. V té 
době bylo
44 otevřených  ,  43 krytých 
a   15 rozestavěných zimních 
stadionů.  
V dalším čísle č. 5,  které bylo 
vydáno v říjnu 1979  byl 
uveřejněn i seznam zimních 
stadionů na Slovensku :  
celkem jich tehdy bylo 53, 
z toho 35 otevřených a 18 
zakrytých   
Tato čísla měla většinou 6 – 8 
listů formátu A 5 později  až i 
18  stránek 
 V č. 10  vydáno v roce  1981  
-    vyšel  tento článek : novinky

Poznámka :
tento ořezávač byl umístěn 
na pravé straně stroje vpředu 
, protože se tenkrát se jezdilo 
opačným směrem než dnes ! 
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 Další čísla již byla obsáhlejší. Byly zde články 
technické o povinnostech pracovníků, revizích 
a také inzertní část Nabídek a Poptávek z 
jednotlivých zimních stadionů. Některé z článků 
můžeme aplikovat i dnes jako např. článek ing. 
.Holého z Litvínova o tvorbě a podmínkách pro 
vytvoření kvalitní ledové plochy. Najdete zde 
také seznamy ZS v Čechách a na Slovensku včetně 
referátů z porad vedoucích ZS, které se vesměs 
konaly v hotelu SKI v Novém Městě na Moravě.  
 
Tento Zpravodaj obsahuje také nabídky 
výrobních podniků pro zimní stadiony a 
zlepšovací návrhy pro práce v provozu. První 
provozně- ekonomické údaje z hospodaření 
zimních stadionů byly pouze zveřejněny ve své 
číselné podobě. Hodnotit a srovnávat jejich 
výsledky začal až po roce 1987 tehdy nový člen 
VV, ing. Cvetler.
 
Ve většině zpravodajů se dříve stále opakovaly 
výklady norem  a bezpečnostních předpisů  pro 
strojovny chlazení, dále bezpečnostní předpisy 
pro  práci se čpavkem atp. 
  
 

 
V č. 20 , které vyšlo v lednu 1987 byl uveden upřesněný 
počet  ZS na Slovensku  -  celkem jich bylo  52 z toho  25 
zastřešených .
Poslední  číslo  č. 27  Poradního výboru ZS vyšlo v červnu 
1990. Jeho obsahem byly zprávy a události z minulého 
roku..
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Čísla, která vycházela po roce 1989 byla 
nově číslována  znovu od  čísla 1. Toto nové 
číslo zpravodaje  vyšlo  po roce 1989  a bylo  
vydáno až v  lednu 1991.  A bylo již vydáváno 
Sdružením Zimních Stadionů  (nástupce 
Poradního výboru ) ovšem stále černobílé a ve 
formátu A5 a text byl psán dále  psacím  strojem. 
 
Tato druhá etapa historie Informačního 
zpravodaje je rámována obdobím od ledna 
1991 do března 2006. V této době vzniklo 30 
čísel. Autorem převážné většiny byl tehdejší 
sekretář Sdružení ing. Cvetler. Formát se 
nezměnil, zůstala velikost A 5 a tisk černobílý 
se přesunul z Ostravy do Prahy. Jednotlivá čísla 
byla jednobarevná, většinou bez obrázků, aby 
cena tisku byla co nejlevnější.
 
V prvním čísle byly uveřejněny Stanovy 
Sdružení ZS v ČR, které nahradilo od 27. 6. 1990 
původní Poradní výbor ZS. Téhož dne byl na 
Valné hromadě, která se konala v Praze zvolen 
nový výkonný výbor, včetně dozorčí rady. Jako 
prozatímní sídlo sekretariátu byl vybrán Zimní 
stadion Praha – Štvanice, kde byl v té době  ing. 
Cvetler zaměstnán. 
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Složení Výkonného výboru Sdružení zimních stadionů v České republice 

Sršeň Josef  předseda ZS Olomouc
Chytráček Václav místopředseda ZS Havlíčkův Brod
Ing. Miloslav Cvetler sekretář ZS Praha Štvanice
Pazour Miloš předseda hosp. komise USTZ Praha
Ing. Vladislav Taubr            předseda tech. komise       ČKD Praha
Sirotek František                           ZS Příbram
Švihálek Miloslav                                ZS Jihlava
Kratochvíl Václav                                 Praha
Jelínek Zdeněk                                     ZS Rosice
Rob Stanislav                                        ZS České Budějovice
Mana Josef                                            ZS Rousínov

Dozorčí rada
Ing. Řibřid Jiří                     předseda                            Energoprojekt Praha
Ing. Lípa Jiří                                                                  ZS Praha – Konstruktiva ( nyní ZS  Kobra )
Tukinski Jiří                                                                   ZS Ostrava – Kotas
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V 1. čísle je také zpráva o prvním tematickém zájezdu za západní hranici našeho státu. Je to zpráva z pera vedoucího zájezdu 
Standy Roba z Českých Budějovic. Cílem zájezdu bylo Rakousko – Linec a NSR – Bad Reichenhall a Rosenheim. Ve Zpravo-
dajích z tohoto období jsou zveřejňovány většinou inzeráty firem, zimních stadionů, ale také členů, kteří nabízejí své služby. 
Jsou zde informace z Valných hromad, zprávy o jejich průběhu a výsledná usnesení.  
 
Zveřejněny jsou referáty o činnosti a hospodaření Sdružení včetně plánů na následující období. Najdeme zde také referáty 
zástupců firem, kteří vystoupili na VH s představením svého výrobního programu pro potřeby zimních stadionů. Následující 
VH v roce 1991 nově kooptovala do VV p. Zdeňka Hrabě ze ZS Kladno za odstoupivšího V. Kratochvíla. Do dozorčí rady za od-
stoupivší Ing. Lípu a Jiřího Tukinského byli kooptováni Bartal Eduard ZS – Břeclav a Šeba Miloslav – ZS Praha – Konstruktiva. 
Každoročně se na stránkách Zpravodaje objevovaly obsáhlé komentáře provozně – ekonomických ukazatelů, které zasílaly 
zimní stadiony na sekretariát Sdružení.
 
Významnou zajímavostí, která byla zveřejněna v čísle 4 ze září 1992 je korespondenční volba předsedy Sdružení za odstoupi-
všího Josefa Sršně. Z došlých 82 hlasů se na stranu navrženého .
Miloslava Šebu přiklonilo 47 členů. Pro Františka Sirotka pak hlasovalo 28 členů. Součástí hlasování byla také kooptace do VV 
Jana Šloufa z Plzně.
V čísle 6 z roku   1996 byl uveřejněn popis a data nového typu  vozíku na úpravu ledové plochy Destarol P
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Další čísla měla někdy až 46 stránek stále ve 
formátu  A5.
 
Od čísla 28 již se neuváděli ekonomické  uka-
zatele a poslední číslo ve formátu  A 5  bylo 
č. 30.
 
V roce 2006 vyšlo první číslo  č. 31 ve formá-
tu A 4  a  mělo již barevnou obálku. Vnitřní 
stránky byly však dále černobílé, ale v tomto 
čísle byl již výrazně lepší obsah a číslo mělo 
již 20 listů ve formátu  A 4
První celobarevné bylo č. 34, které vyšlo až v 
dubnu  2008  a  mělo 24 stran .
Další následná čísla již měla i 32 stran a výraz-
ně lepší kvalitu tisku i obsahu.

Podstatnou část jednotlivých čísel tvořily 
zprávy z tematických zájezdů, které každo-
ročně Sdružení pořádalo a o které v té době 
byl takový zájem, že nestačil ani jeden auto-
bus, nebo se musely počty zájemců regulo-
vat. V každém čísle byl uveřejněn minimálně 
jeden článek zaměřený na technické otázky 
týkající se provozu, bezpečnosti, norem chla-
zení nebo osvětlení, revizí nebo kontrol.
Zveřejňovány byly také adresy spojení 
na jednotlivé zimní stadiony včetně slo-
venských. Bylo to v době, kdy počítač 
byl na ZS velkou vzácností a o internetu 
si mohli všichni jen zdát, protože neby-
lo mnoho těch, kteří něco takového znali. 
 
Podstatnou část jednotlivých čísel tvořily 
zprávy z tematických zájezdů, které každo-
ročně Sdružení pořádalo a o které v té době 
byl takový zájem, že nestačil ani jeden au-
tobus, nebo se musely počty zájemců regu-

lovat. V každém čísle byl uveřejněn minimálně jeden článek zaměřený na technické otázky týkající se provozu, bezpečnosti, 
norem chlazení nebo osvětlení, revizí nebo kontrol.
Zveřejňovány byly také adresy spojení na jednotlivé zimní stadiony včetně slovenských. Bylo to v době, kdy počítač byl 
na ZS velkou vzácností a o internetu si mohli všichni jen zdát, protože nebylo mnoho těch, kteří něco takového znali. 
 
3. etapa historie představuje 10 leté období od roku 2006 do roku 2016. 
V těchto letech bylo vydáno 20 čísel Zpravodaje. První dvě  čísla do  roku 2007 redigoval  p. Šlouf a posledních 18 čísel informační 
zpravodaje od roku 2008  až do roku 2016 redigoval a vydával p. Stanislav Kučera, který také nahradil ing. Cvetlera od konce roku 
2013 ve funkci sekretáře. Tato poslední léta jsou většině dnešních členů Sdružení bližší. Nastalo období elektronické komunika-
ce, neskutečně se rozvinul internet a tím také elektronické spojení VV s členy. Přesto je stále v této podobě vydávaný Zpravodaj 
hmotným, hmatatelným důkazem a obrazem činnosti SZS. Každé číslo je tištěno v barvě na kvalitním papíře a většina článků je 
doplněna o barevné fotografie. Od roku 2003 se již neprovádělo zasílání a následné hodnocení provozně ekonomických ukaza-
telů zimních stadionů. Důvodem byla většinová neochota toto povinnost plnit z řad členstva a také zpracování výsledků a jejich 
zhodnocení. A také to že stadiony sportovní zařízení nejdou srovnávat dle požadovaných kritérií.

Vložit  barevnou 1 stránku  !
V tomto období bylo snahou redakční rady prezentovat v každém čísle některý ze zimních stadionů. Současně jsme chtěli také 
zmapovat počátky a následný rozvoj ledního hokeje v příslušném městě po výstavbě. Historie výstavby, současný stav a per-
spektivy do budoucna tvořily obsah těchto článků. Doplněny byly příslušnými barevnými fotografiemi, které doplňovaly texto-
vou zprávu. Čtenářům byly takto představeny ZS :
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Celkem bylo vydáno od roku  1977 do roku 2016 77 čísel,  z toho po roce 1989  50 čísel 

 a to padesáté se nyní dostává k Vám do Vašich rukou.

České Budějovice Budvar Aréna č. 34       
Litvínov ZS Ivana Hlinky č. 35
Brno                     Lužánky a Rondo č.36
Pardubice                ČEZ Aréna                 č.37
Ostrava- Vítkovice ČEZ Aréna                 č.38            
Karlovy Vary          KV Aréna                   č.40
Boskovice                č.41 
Litoměřice              Kalich Aréna              č.42
Ostrava – Poruba    č.44
Břeclav                 č.45
Cheb                                           č.46
Strakonice    č.48
Třinec                    Werk Aréna                 č.49 

Kromě těchto nosných článků jsou ve Zpravodaji kratší zprávy o dalších ZS – Stříbro, Turnov, Ostroh, Praha – Kobra atd.                                
Tak jako v předcházejících číslech najdeme zde informace z Valných hromad Sdružení, kde je prezentována zpráva o čin-
nosti VV za uplynulé období, výsledky hospodaření, zprávy o činnosti komisí a dozorčí rady, diskusní příspěvky a usnesení. 
V této etapě byly uspořádány tyto Valné hromady :
                             
Významnou část obsahu jednotlivých čísel tvoří informace z tematických zájezdů a v poslední době oblíbených tech-
nických dnů, které se konají na nových nebo rekonstruovaných zimních stadionech. Tuto formu předávání informací 
používáme také při představování nových technologií a výrobků, které slouží pro provoz zimních stadionů. Tento způsob 
je nejefektivnější pro poznání budoucích uživatelů, ale také bezprostřední reklamou pro výrobce nebo dodavatele. Na 
našich webových stránkách jsou uloženy zpravodaje až od čísla č. 35, kde si  můžete libovolní číslo otevřít a přečíst.

2006   -      Kravaře
2007   -      Hradec Králové – hotel Černigov
2008   -      Zvíkovské Podhradí         
2009   -      Karlovy Vary – hotel Thermal
2010   -      Ostrava – hotel Puls
2012   -      Praha – hotel Olšanka
2014   -      Třinec – hotel Steel
2016   -      Kutná Hora – hotel Mědínek
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Nýrsko postavilo  zimní nezastřešené kluziště 
(od našeho zpravodaje trošku opožděná aktualita)

Nové venkovní kluziště za patnáct milionů korun otevřeli 
před rokem v pětitisícovém Nýrsku na Klatovsku.
V kraji  stavba nezastřešeného kluziště s ledovou plochou 
byla ojedinělá. Na postavení plochy, pořízení chladicích 
technologií a další úpravy dostalo město dotaci z Regio-
nálního operačního programu.
 Plochu mohou využívat hráči místního hokejového klubu 
k tréninkům i občané, kteří už nebudou muset za brusle-
ním jezdit na zimní stadiony desítky kilometrů daleko.
  
Kvůli počasí z minulých let si bruslaři v Nýrsku v zimě svůj 
sport nemohli moc užít. Ve městě nebyl zimní stadion, tak-
že byli  odkázáni na to, že v zimě zamrznou vodní plochy. 
Nejbližší zimní stadiony jsou v 20 kilometrů vzdálených 
Klatovech či v přibližně 30
kilometrů vzdálených Domažlicích nebo ještě o deset kilo-
metrů dál v Sušici. 

Podmínky dotace, která uhradila většinu z nákladů odha-
dovaných před tendrem na 14-16 milionů korun, neumož-
nila postavení zastřešeného stadionu. Případné následné 
zastřešení kluziště pak bude jen otázka času a peněz.
Kluziště je v místech, kde bývalo i v minulosti. O vybudo-

vání nového kluziště uvažovali v Nýrsku několik let, ale do 
stavby se pustili až když se podařilo získat dotaci.
Venkovní nezastřešené kluziště za zhruba patnáct milionů 
korun má rozměry 22 krát 45 metrů. Je vybaveno manti-
nely a jeho součástí je  i technologie na výrobu ledu. Na 
úpravu ledové plochy je k dispozici rolba. 
Kluziště sice nemá standardní rozměry zimních stadionů, 
ale Nýrští věří, že určitě zahálet nebude a že si své návštěv-
níky rychle najde a také našlo.
 
 „Byl to super nápad. Přece jen jezdit za bruslením desít-
ky kilometrů daleko, to tak často nejde. A to nejen kvůli 
penězům, ale hlavně z časových důvodů. Takhle budeme 
mít led u nosu a určitě budeme chodit, jak to jen půjde. 
Hlavně děti se těší. Jen aby to počasí dovolilo. Škoda, že 
kluziště není zastřešené, když bude třeba pršet, možná  to 

lidi od bruslení odradí řekla místostarostka Nýrska Soňa 
Hladíková
O zastřešení nového sportoviště v Nýrsku také přemýšleli, 
ale v městské kase na to chyběly peníze. Vedení města vě-
řilo, že se kluziště dočká i střechy. 
V Nýrsku funguje jeden hokejový oddíl, který bude spor-
toviště využívat například k tréninkům nebo dalším akti-
vitám. 
Radnice předpokládá celoroční využití. V zimě se bude na 
kluzišti bruslit nebo hrát hokej, v létě florbal a podobné 
aktivity. Ve městě je jeden hokejový oddíl, kluziště by mělo 
být maximálně k dispozici veřejnosti a školám.
Pro místní bruslaře postavilo město také i letní sportoviš-
tě - zhruba 1,4 kilometru dlouhou in-line dráhu na konci 
města u sjezdovky. I u ní počítá město s celoročním vyu-
žitím. Časem chce zde pořídit zasněžování sjezdovky. Vy-
robený technický sníh  se pak bude rozvážet i na in-line 
dráhu pro běžkaře, kteří zatím ve městě žádné upravené 
stopy k dispozici nemají.
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Technický den – Zimní stadion Čáslav 15. 12. 2016
Také v letošním roce se 
poslední akcí SZS stal 
technický den. Rok 2016 
jsme zakončili na zimním 
stadioně, jehož slavnostní 
otevření je naplánováno 
na neděli 18. prosince. Při 
naší návštěvě ještě pro-
bíhaly poslední úklidové 
práce a terénní úpravy 
okolí.
Této akce se zúčastnilo 31 
zástupců z 18 zimních sta-
dionů a proběhla v prosto-

rách budoucí restaurace zimního stadionu. 
Úvodní slovo pronesl p. Kučera za Sdružení ZS  , který 
všechny přivítal a seznámil přítomné s organizací tech-
nického dne a potom předal slovo p. Klinkáčkovi, zástup-
ci Čáslavské servisní s.r.o., která provozuje toto sportovní 
zařízení. Tato společnost provozuje v této části města celý 
sportovní areál. Jeho součástí jsou dvě fotbalová hřiště, at-
letický stadion, tenisové a volejbalové kurty, krytý bazén, 
letní koupaliště a ubytovna. Kromě dalších činností provo-
zuje společnost např. hotel Grand, ve kterém jsou spole-
čenské sály a velká restaurace. Tato restaurace zásobuje 
všechny svoje provozovny ve sportovním areálu a tedy i 
na novém zimním stadioně.

Záměr s výstavbou zimního stadionu v Čáslavi se objevil 
již v roce 2009, ale trvalo dalších 5 roků, než začala výstav-
ba tohoto zařízení. V první etapě, která byla ukončena v 
listopadu 2015 byla vybudovaná otevřená uměle chlaze-
ná plocha se strojovnou. Ostatní prostory byly pouze pro-
vizorní, aby se mohlo již v prosinci 2015 na ledové ploše 
bruslit. V březnu 2016 započala dostavba celého objektu 
včetně zastřešení. Investorem celé  výstavby bylo město a 
celá stavba spolkla na 90 milionů Kč. První stavební práce 
realizovala fi. SYNER. Technologickou část projektovala fi. 
GEA Grasso, ale montáž provedla fi. Chlazení Choceň.
 
Pracovní kolektiv zajišťující provoz stadionu tvoří 2 strojní-
ci a 2 pomocníci, recepční a 2 uklízečky. Provoz restaurace 
budou zajišťovat pracovníci z Hotelu Grand. Denní provoz 
zimního stadionu je naplánován na dobu 8.00 – 21.00 hod. 
Dopolední hodiny by měli využívat hlavně místní školy. 
Odpoledne je vyhrazeno pro veřejné bruslení a pronájmy. 
Vzhledem ke skutečnosti, že lední hokej nemá v Čáslavi 
tradici, budou se teprve formou náborů vytvářet mládež-
-nická družstva. Pro nábory a první organizované tréninky 
je vyhrazeno 14 hodin týdně. Pro-nájem se bude odvíjet 
od ceny 1.600 Kč za hodinu. Školy mohou bruslit za roční 
paušál 4.700 Kč nebo za sazbu za žáka. Hlediště má kapa-
citu 400 sedících a 150 stojících diváků.
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V neděli 18. prosince byl v Čáslavi slavnostně otevřen zimní 
stadion ve Vodrantech. Úvodní oficiální části akce se zúčast-
nili pozvaní hosté například z řad zástupců okolních obcí, fi-
rem, které se na výstavbě objektu podílely, představitelé kraje 
i další významné osobnosti. V dalším programu potom měli 
zájemci z řad veřejnosti prvně zkusit kvalitu zdejší umělé le-
dové plochy a od 17. hodiny sehráli hokejisté domácího muž-
stva zápas s HC Poděbrady. Celou slavnost završilo vítězství 
domácích 4:2.

 
Druhým vystoupením byly informace ing. Holuba z fi. Chlazení 
Choceň, týkající se techno-logie použité na této stavbě. Hrací 
plocha je tvořena trubkovým roštem z kovových trubek s rozte-
čí 8 cm. Podloží je vyhřívané s využitím odpadního tepla. Chla-
zení je s přímým vypařováním s použitím 1.500 kg čpavku. Roz-
vodný kanál je pouze průlezný za kratší stranou ledové plochy.  
 
Strojovna je osazena třemi šroubovými kompresory Bitzer 
uloženými na společném rámu. Vzhledem k plánované délce 
provozu byl použit vzduchový kondenzátor s regulací otáček. 

Odpadní teplo kromě vyhřívání podloží je využito i pro ohřev 
vody pro rolbu. Sněžná jáma je atypická, neboť je tvořena 
upravenými břehy kolem protékajícího potůčku za strojov-
nou. V plánu pro následující rok mají vybudování studny pro 
potřeby zimního stadionu. V současné době plně využívají 
vodu z veřejného vodovodu. Ledová plocha je osvětlena 38 
výbojkami RVI 1000 W, které mají intenzitu 750 Lx. Jsou to 
světla, která byla použita pro osvětlení předchozí otevřené 
ledové plochy. Existuje úvaha o výměně za úspornější osvět-
lovací systém, ale to závisí na rozhodnutí majitele.
 
Poslední informace poskytl ing. Hřebeček z fy. Transtechnik, 
který zastupuje fy. WM, která dodala na zimní stadion rolbu. 
Elektrická rolba EWO 2 je jednou z posledních modelů výrob-
-ce. Je to robustní stroj s kabinou řidiče a suportem o délce 

2420 mm. Planžetový nůž o délce 2300 mm  je upínán pomo-
cí hydraulických válečků a jeho výměna je velmi jednoduchá 
a rychlá. Akumulátor tohoto stroje má kapacitu 850 Ah, která 
vydrží 30 úprav ledové plochy, což by představovalo dobíjení 
jednou za 2 dny. Doba dobíjení je nejlépe přes noc. Napouš-
tění vody do rolby je řízeno elektrickým STOP ventilem, který 
zastaví přívod dle nastaveného množství vody i bez přítom-
nosti obsluhy. Rolba EWO 2 se prodává za cca 3 mi-liony Kč 
plus DPH.

Po těchto referátech jsme se vydali na prohlídku celého sta-
dionu a jeho zázemí. Během této prohlídky proběhla největší 
část diskuse mezi účastníky akce, takže následná diskuse v re-
stauraci již nebyla tak obsáhlá. Po občerstvení a s přáním vše-
ho nejlepšího do následujícího roku se vydali účastníci akce 
ke svým domovům. 

Transtechnik CS spol. s r.o. 
Průběžná 80b
100 00  Praha 10 - Strašnice
IČ: 45275718  |  DIČ: CZ45275718

Tel.: +420 274 812 280
Fax: +420 274 814 287
www.transtechnik.cz

e-mail: info@transtechnik.cz
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