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

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

Na spolupráci se za Refri systémy, s.r.o. těší Roman Frász. Neváhejte zavolat či napsat.

2

Sdružení Zimních Stadionů České republiky

PF 2014
Vážení členové Sdružení zimních stadionů !

OBSAH
1
2
3
4-5
6-7
8-10
11
12-15
16-17
18-23
24-26
27
28...

Obálka
Refri Systémy
Obsah čísla
Město Břeclav
Zimní Stadion Břeclav
Ivan Hlinka Memorial Cup
2012, 2011, 2010
ZS Břeclav v kostce
Chlazené ledové plochy
Zářivkové osvětlení HC
Kobra
Zájezd ZS do USA
SOCHI 2014
Připavujeme zájezdy
SZS Zajišťuje

BULLETIN VYDÁVÁ
SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ
V ČESKÉ REPUBLICE
Mikuleckého 1584, 147 00 Praha 4
IČO: 550 132
KONTAKT:
Mobil: + 420 731 899 533
E-mail: kucera@szs.cz
www.szs.cz
INFORMACE a KONTAKT
pro zadávání inzerátů do
časopisů nebo na webové stránky:
E-mail: kucera@szs.cz
Mobil: + 420 731 899 533

Na konci roku bych rád zrekapituloval práci VV SZS v roce 2013. Hlavní náplní naší práce
jsou 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 a na podzim
v Pardubicích s podporou vedení tamější ČEZ arény. Těchto školení se zúčastnili také pracovníci ze slovenských zimních stadionů s nimiž se snažíme opětovně navázat spolupráci.
Účastníky školení bylo kladně hodnoceno zavedení opakovacích školení v těchto
oblastech. Počátkem roku byl také uspořádán technický den na nově otevřeném
stadionu Aréna Pouzar Českých Budějovicích.
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 stále klesá, chceme s touto naší činností
dále pokračovat. V roce 2013 se uskutečnil zájezd do Polska a v měsíci září se po mnoha
peripetiích uskuteč-nil i zájezd do USA. Účastníci zájezdu kvitovali jeho bohatý program
a nás těší, že jsme je v tomto nezklamali – viz 1. část zprávy ze zájezdu USA zveřejněná v
tomto čísle našeho časopisu.
Toto vydání je druhým letošním číslem časopisu, které SZS vydává každoročně, bohužel je
zde stále se opakující nedostatek námětů, článků a skutečností, z řad našich členů, které
bychom chtěli uveřejnit v našem časopise.
Zvýšenou aktivitu VV dokazuje i počet schůzí VV ,který se oproti minulému roku skoro
zdvojnásobil.Výkonný výbor se v průběhu roku sešel celkem 8 krát.
V červenci byly spuštěny nové webové stránky na nichž se dále pracuje. Mimo jiné jsme
zde zavedli jako samostatné stránky databázi slovenských zimních stadionů – Zimné
štadiony SR. Protože zde je situace složitější a našich spolupracovníků je málo jde nám
tatopráce pomalu.Jsme rádi , že se tyto nové stránky setkaly s nečekaně dobrým ohlasem.
Zveřejněna je i nová databáze Zimní stadiony v ČR.
Je třeba z Vaší strany zkontrolovat naše údaje uveřejněné na našich www stránkách se
skutečností a případné změny nebo opravy nám zaslat na adresu sekretáře SZS.
Adresář zimních stadionů na našich www stránkách bude přístupný jen pro členy SZS.
Příští rok 2014 je rokem, kdy proběhne Valná hromada našeho sdružení. VV SZS
projednává uspořádání této významné akce v Třinci, kde by měla být v té době již
otevřená nová multi-funkční aréna.
Poslední akcí v roce 2013 bylo uspořádání Technického dne na nově otevřeném zimním
stadionu ve Vlašimi.
Závěrem toto bilancování a několika námětů do nového roku 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 2014.
Váš výkonný výbor SZS
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Město Břeclav

Osídlení slovanským obyvatelstvem v době hradištní

Dnešní město Břeclav leží v krajině, kterou si pro svá obydlí vybrali první Slované, jež na toto
území přišli pravděpodobně z východního Podunají již v 6. století. Jihovýchodně od dnešního
města vzniklo na sklonku 8. století rozsáhlé sídliště s vyspělou řemeslnou výrobou, které se v
době Velkomoravské říše v průběhu 9. století stalo jedním z hradisek centrálního velkomoravského území. Toto sídliště je známo v odborném světě jako velkomoravské hradisko Pohansko u
Břeclavi. Vedle knížecího dvorce zde byl prozkoumán i velkomoravský kostel se čtyřmi stovkami
bohatě vybavených hrobů, ale i valové opevnění, řemeslnické objekty a mohutné předhradí. Výzkumy, vedené Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v
Brně, probíhají již půl století (byly zahájeny v roce 1959) a posledním významným objevem se
stal pravděpodobně druhý kostel na severním předhradí. Do hradiště se v dobách nebezpečí
uchylovali zemědělci ze širokého okolí i se svým majetkem. Nejvýznamnější osadou v okolí hradiště byla pravděpodobně ves v místech, kde dnes leží městská část Stará Břeclav.

Počátky historického osídlení Břeclavi

Po zániku hradiska na počátku 10. století se kraj po celé století ocitl ve
víru bojů o velkomoravské dědictví, z něhož vyšli vítězně čeští Přemyslovci. Po knížeti Břetislavovi získalo své jméno nové hradiště, které mělo
za úkol chránit vstup do země a bylo postaveno v místě dnešního břeclavského zámku. Tento zeměpanský hrad založený patrně někdy po r.
1041 se stal centrem hradské správy. Na počátku 13. století jej získala
věnem manželka českého krále Přemysla I. Konstancie Uherská. Někdy
ve třetí čtvrtině téhož století pak byl přestavěn v mohutnou románskou
pevnost s věží o síle zdiva téměř 5 metrů.
Hrad často měnil svého majitele a v letech 1426-1434 zde sídlila dokonce husitská posádka, která svými výpady ohrožovala jak sousední Rakousko, tak i Slovensko, které bylo v té době součástí uherského státu.
Po husitských válkách se poblíž hradu usazují obyvatelé, kteří museli uprchnout z vydrancované Staré Břeclavi a zakládají si městečko, které se v písemných pramenech nazývá Nová Břeclav.
Městečko i s hradem získávají v druhé polovině 20. let 16. století Žerotínové, kteří přestavují hrad v renesanční sídlo, jež má ovšem neustále
vojenskou funkci pohraničního hradu, protože po bitvě u Moháče r.
1526 ohrožují Moravu útoky Turků. Ti se nezřídka spojují s odbojnými uherskými magnáty bojujícími proti Habsburkům, a tak je celý
okolní kraj často terčem útoků a nelítostného drancování. Například nájezd Bočkajovců v r. 1609 znamenal vypálení Staré i Nové Břeclavi a odvlečení spousty zajatců do otroctví.

Břeclav za třicetileté války

Když v r. 1618 povstala i Morava proti Habsburkům, v
čele odbojných moravských stavů stanul břeclavský
pán Ladislav Velen ze Žerotína. Po nešťastné bitvě na
Bílé Hoře mu bylo panství zkonfiskováno a jeho jméno bylo přibito na šibenici, což tehdy znamenalo trest
smrti vynesený v nepřítomnosti obžalovaného, který
po bitvě na Bílé Hoře utekl ze země.
Břeclav byla následnými válečnými událostmi zničena téměř dokonale. Ze 141 před válkou usedlých sedláků ve Staré i Nové Břeclavi při soupisu poddaných pro
berní účely v r. 1673 vyplývá, že
válku přežilo jen 29 starých usedlíků, což znamená pokles obyvatel na 20,6 %.
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V r. 1658 břeclavské panství přikoupili k svým moravským državám
majitelé sousedního valtického a
lednického panství Lichtenštejnové. Zámek postupně ztratil na své
honosnosti, neboť sloužil pouze
knížecím úředníkům jako centrum
hospodářské správy panství a knížecích lesů. Na počátku 19. století
byla silueta břeclavského zámku
upravena do dnešní podoby. Ke
krajním křídlům zámeckého objektu byly přistavěny nové věže ukončené pobořenými korunami.

Břeclav městem

V roce 1872 byla Břeclav císařským dekretem povýšena na město. Důvodem pro žádost obyvatel o toto povýšení byl nebývalý rozmach
Břeclavi, který nastal po příjezdu prvního vlaku od Vídně dne 6. června 1839. Zakrátko se Břeclav stala prvním železničním uzlem nejen
v rakouské monarchii, ale i ve střední Evropě, neboť se zde trať dělila na větev směřující k Brnu a k Olomouci (první vlak na Přerov vyjel
1.5.1841). Později přibyla i odbočka na Znojmo (1872), Lednici (1901) a Bratislavu (1909). Na přelomu padesátých a šedesátých let 19.
století se začíná v Břeclavi rozvíjet průmysl spjatý se zemědělským prostředím Břeclavi a okolí. V r. 1862 byl založen první větší podnik
- Kuffnerův cukrovar, v r. 1867 poštorenská knížecí cihelna (dnes Poštorenské keramické závody), v r. 1872 rafinerie cukru patřící akciové společnosti lipnicko-břeclavské, v r. 1884 přibyla v Poštorné Schramova chemická továrna na výrobu umělých hnojiv a v r. 1884
byla založena lichtenštejnská pila, zpracovávající ohromné bohatství dřevní hmoty z lichtenštejnských lužních lesů v okolí města.
Tento nebývalý rozmach podnikání v Břeclavi i v jejím okolí znamenal také vzrůst počtu obyvatelstva.
Zatímco v třicátých letech mělo městečko spolu se Starou Břeclaví 2952 obyvatel, v r. 1872 to bylo 5853 a v r. 1880 již 7130.

Břeclav ve 20. století

Do rozvoje města nepříznivě zasáhla první světová válka, na jejímž
konci se převážně české obyvatelstvo města a okolí přihlásilo k nově
vzniklé Československé republice. Události po 28. říjnu 1918 byly ve
městě velmi pohnuté, neboť německé úřednictvo železničního uzlu
se pokoušelo odsunovat železniční vagony a lokomotivy do Rakouska a vznik ČSR odmítalo. Situaci ve městě komplikovaly ještě desetitisíce demobilizovaných vojáků, kteří se po železnici vraceli z italské
fronty. Podobně musel být sveden i boj o městskou radnici, která
byla až do listopadu v německých rukou.
Další rány byly uštědřeny Břeclavi v r. 1938, kdy do českého města s
11220 Čechy a 1582 Němci (podle sčítání lidu v r. 1930) vstoupila německá armáda. Také dnešní části města Poštorná a Charvátská Nová
Ves se staly součástí Tisícileté německé říše. České obyvatelstvo před
okupací z valné části uteklo do vnitrozemí a v odpoledních hodinách
8. října ustupovaly poslední policejní a vojenské jednotky s finanční
stráží za demarkační linii vedoucí za městem mezi Kosticemi a Ladnou. Po příchodu nacistů byli bezohledně z města vyhnáni i břeclavští Židé a Gestapo zahájilo rozsáhlé zatýkání nepohodlných osob.

Na samém konci války, v listopadu 1944, byla Břeclav
také bombardována. Při náletu byl zničen střed města s
kostelem sv. Václava a čtvrť Dubič. Na sklonku války přes
Břeclav projížděly rovněž transporty se zuboženými vězni z koncentračního tábora Osvětim. Dne 24. ledna 1945
bylo z transportu pohřbeno na městském hřbitově 35
vězňů, kteří útrapy nepřežili. Město bylo osvobozeno sovětskými jednotkami 15. – 17. dubna 1945. Při bojích na
jeho území padlo na 80 sovětských vojáků a také asi 50
obyvatel města. Teprve od května se mohli začít vracet
ti, které z jejich domovů vyhnali okupanti v říjnu 1938.
Vedle původních českých obyvatel města, kteří před německou okupací utekli do vnitrozemí, sem přicházeli i
noví obyvatelé ze 46 okresů obnovené republiky, nejvíce pak ze sousedních obcí, jako byl Lanžhot, Poštorná,
Moravská Nová Ves, Hrušky a další.
Další významná změna v historii Břeclavi nastala, když
v roce 1949 při reformě státní správy vznikl samostatný politický okres Břeclav. V roce 1973 byla k Břeclavi připojena Poštorná a Charvátská Nová Ves, v
roce 1976 pak Ladná – ta se ale od
Břeclavi na základě výsledků referenda odtrhla v roce 2006. Dnes má
Břeclav čtyři městské části – Břeclav,
Starou Břeclav, Poštornou a Charvátskou Novou Ves, jejichž celkový počet
obyvatel se pohybuje okolo 25.000.

PhDr. Emil Kordiovský
Upraveno
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Zimní stadion
Břeclav

Výstavba zimního stadionu byla zahájena v roce 1969 (v akci „Z“)
městem Břeclav a do dnešního dne není ukončena. V roce 1972 byl
zahájen provoz ledové plochy. Provozovatelem zimního stadionu byla
TJ Slovan Břeclav (1972-1982), Technické služby (1982-1990) a od roku
1990 provozuje zimní stadion příspěvková organizace města Tereza
Břeclav (Tělovýchovné a rekreační zařízení města Břeclavi). K zastřešení ledové plochy ocelovou konstrukcí a trapézovým plechem došlo v
roce 1979. V tomto období byly kabiny sportovců v přístavbě hotelu
a ve stavebních buňkách. V roce 1985 byla provedena výměna roštu
chladicí plochy.

Výstavba šaten sportovců pod jižní tribunou byla uskutečněna v letech
1985-92 a v letech 1993-94 výstavba kluboven a vstupu do haly zimního stadionu.
V roce 1993 dochází ke zrušení staré kotelny na tuhá paliva a je postavena nová plynová kotelna včetně rekonstrukce ÚT a TUV. Ocelová
konstrukce se opravy a nového nátěru dočkala až v roce 1998. V tomto
roce byla provedena generální oprava chladicích kompresorů VN 150,
zprovozněn monitoring NH3, EPS a vyměněny mantinely za nové s
ochranným sklem. V roce 1999 proběhla výměna chladicích věží a
kotlového kondenzátoru za odpařovací kondenzátor YORK včetně
příslušného potrubí a armatur. Kompresor č. 1 VN 150 byl nahrazen
kompresorem SABROE-YORK SMC 108 L v roce 2000. Současně byla
zapojena částečná automatizace provozu. V roce 2002 se zimní stadion
konečně dočkal kvalitního střešního pláště. Použity byly sendvičové
panely KINGSPAN. Rovněž byl zapojen deskový výměník na využití
čpavkových par včetně zapojení do automatického řízení a byla pořízena rolba ZAMBONI 520. V dalším roce následovala výměna prosklených
štítových stěn za panely KINGSPAN. Díky výměně střešního pláště a
štítových stěn došlo k velkému poklesu nákladů na energii. V roce 2003
byla výměnou kompresoru č. 2 VN 150 za kompresor SABROE YORK
SMC 108 L a dokončením automatizace provozu.
V roce 2004 byl pořízen in-line povrch, který se využívá mimo sezonu
ledové plochy. In-line plochu využívá i mužský tým IHC Břeclav, který
se v roce 2004 účastnil finále extraligy v in-line hokeji.
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V roce 2005 byla zahájena dostavba prostor pod severní tribunou, dvou velkoprostorových kabin, kabiny pro
krasobruslaře brusírny, šatny rozhodčích. O dva roky
později proběhla výměna chladícího roštu ledové plochy. Byly zachovány rozměry hřiště 60x30 m. Současně
byla upravena technologie chlazení, kde došlo k zmenšení množství chladícího média NH3 z 5t na 1.4 t. V roce
2008 se dokončilo opláštění severní strany stadionu.
Rok 2009 byl ve znamení příprav na kolaudaci, která se
po čtyřiceti letech konečně uskutečnila. V následujícím
roce byly vyměněny všechny dřevěné sedačky v hale za
plastové a kapacita stadionu se tím snížila ze 4800 na
4039 míst k sezení. Kdy bude dostavba zimního stadionu ukončena, je zatím nejasné. Po 43 letech provozu
většina částí zimního stadionu prochází nebo už prošla
generální opravou. Do budoucna se plánuje odvlhčení
a výměna osvětlení haly .
Zimní stadion v Břeclavi je od začátku provozu využíván převážně oddíly ledního hokeje a krasobruslení. V
současné době zde fungují hokejové třídy a muži hrají
KP1. Nejvyšší soutěž, kterou zdejší muži hráli, byla 2.
Liga. Velký svátek měl břeclavský zimní stadion dne 12.
4. 2005, kdy zde odehrála přípravný zápas na MS ve
Vídni česká reprezentace proti Rakousku. Utkání navštívilo 4800 diváků, což byla i kapacita stadionu.
V roce 2002 se rozhodl ČSLH uspořádat mezinárodní turnaj hokejistů do 18 let pod názvem
„2002 U 18 JUNIOR WORLD CUP“. Termín turnaje byl
stanoven na 12. - 18. srpna. Skupina B (Česká republika, Rusko, USA, Švédsko) odehrála svá utkání na
zimním stadionu v Břeclavi a skupina A (Slovensko,
Švýcarsko, Finsko, Kanada) na stadionu v Piešťanech.

Po úspěšném nultém ročníku se ČSLH rozhodl pro pořádání dalších ročníků tohoto turnaje v Břeclavi. Velký vliv na toto rozhodnutí měla bezproblémová organizace turnaje ze strany Terezy Břeclav, vstřícný přístup a pomoc MÚ Břeclav a v neposlední
řadě velký zájem diváků (až 4000). V roce 2004 byl turnaj na počest velké osobnosti českého hokeje Ivana Hlinky, který předešlé ročníky navštívil, přejmenován na „Memoriál Ivana Hlinky“. O prestižnosti turnaje svědčí i každoroční účast 150-200 skautů
z NHL. V průběhu turnajů se na břeclavském ledě představily dnes již hokejové hvězdy Sydney Crosby a Alexander Ovečkin.
V letošním roce se bude konat již třináctý ročník tohoto turnaje.

Popis stadionu:

Stadion je tvořen dvěma velkými tribunami po delších stranách ledové plochy. Samozřejmostí je umělý led a mantinely s
plexiskly po celé délce kluziště. Tribuny začínají asi metr a půl nad úrovní ledu, vzdáleny jsou asi 3 metry od mantinelů. Do
prostoru pod tribuny mohou jen funkcionáři klubu a ostraha. Vchodů na stadion je několik, směrem od parkoviště je vrátnice a vchod pro hráče, diváci vstupují pokladnami směrem od bývalého pivovaru. Nad pokladnami se nachází VIP místnost.
V budově zimního stadionu najdeme hospodu (vchod od pivovaru nebo zevnitř ZS), restauraci i hotel (vchod směrem
od lesa). Sociální zařízení najdeme u hospody v přízemí, dále pak pod tribunami v patře. Sociální zařízení jsou v dobrém
stavu. Pod tribunami jsou také otevřeny bufety, ale jen v době konání zápasů A-týmu. Uvnitř zimního stadionu najdete
také brusírnu bruslí a obchod s hokejovou výstrojí. Celý objekt ZS je pokryt bezdrátovým signálem WiFi.

Historie ZS:

Na to, že je Břeclav menším okresním městem, se může pyšnit poměrně velkým stadionem, za který by se nemusely stydět
ani některé extraligové kluby. S jeho stavbou se započalo na jaře 1969, během prvních dvou let se stadion potýkal s nezájmem místních podniků, a tak se na stavbě mnohdy podíleli i dobrovolní nadšenci. Kluziště bylo dokončeno v listopadu
1972 a po měsíčním zkušebním provozu bylo slavnostně otevřeno 1. prosince 1972 zástupci města a okresu Břeclav. V
roce 1974 už bylo postaveno i zázemí pro hráče, šatny a strojovna. V roce 1978(1979) došlo k úplnému zastřešení ledové
plochy ocelovou konstrukcí. Pět let před sametovou revolucí byla dokončena rekonstrukce tribun, které byly vybetonovány a osazeny dřevěnými sedačkami. O rok později prošla rekonstrukcí i ledová plocha a chladící rošt. V roce 1992 byly
dokončeny prostory pod jižní tribunou, o rok později byla dostavěna nová plynová kotelna. V roce 1994 byla vystavěna
klubovna (dnešní bar U Zlomené brusle). Rok 1995 znamenal pro ZS rekonstrukci osvětlení, ozvučení a opravu střechy.
Na přelomu tisíciletí procházel zimní stadion rekonstrukcemi různého rázu. V roce 2000 byly nainstalovány nové mantinely a světelná tabule. V roce 2002 byla pořízena nová rolba Zamboni (generální opravou prošla v roce 2012). V roce
2003 byla opravena kompletně celá střecha (vazníky, nosníky, krytina). V roce 2005 vznikla nad pokladnami nová VIP
místnost. V létě 2007 proběhla kompletní rekonstrukce původního chlazení a ledové plochy z roku 1985. V roce 2008
byla dokončena více než tříletá výstavba hráčských kabin, posilovny, skladů, prádelny a dalších užitkových místností
pod severní tribunou, která byla navíc nově opláštěna. Na jaře roku 2009 byl stadion po čtyřiceti letech konečně
kompletně dostavěn a zkolaudován. Na jaře roku 2010 proběhla výměna všech dřevěných sedaček za plastové,
kapacita stadionu se tím snížila ze 4800 na 4039 míst k sezení. V roce 2012 získal břeclavský zimní stadion poté, co
hostil zápasy mistrovství světa hokejistů do 18 let, akreditaci IIHF pro pořádání podobných mezinárodních akcí.
Do budoucna se plánuje odvlhčení haly a výměna ozvučení. Kromě hokejových zápasů se na břeclavském zimním
stadionu konají různé akce jako veletrhy nebo koncerty (Kabát, Michal David, Olympic, No Name, Horkýže Slíže,
Kryštof, Ewa Farna, Divokej Bill, Wohnout aj.)
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MemoriálIvanaHlinkynenívrcholemčíslojedna,jenžemistrovstvísvěta proběhne až v dubnu příštího roku, navíc třeba Kanada jezdí na letní
klání v maximálním složení. Češi obstáli, do posledních vteřin se rvali
o medaili, překvapili bojovností, kondicí i hokejovými přednostmi.

Historie “ Ivan Hlinka Memorial Cup“ 2012
2012 „Na turnaji jsme nesehráli jediný slabý zápas.

Občas se nám třeba nepovedla jedna třetina, ale porazili
jsme v přípravě kanadu, pak Ameriku a Rusko,“ konstatuje
hlavní kouč Luděk Bukač. Brankář Svoboda, obránci Kokeš,
Pisárik, Čermák, Dvořák, útočníci Rob, Kaše, Česlík, Kämpf,
Pokorný a mnozí další převzali vůdčí role, v Břeclavi si počínali s velkou chutí. Je víc než patrné, že se v této věkové
kategorii vyprofilovalo hodně silné jádro mužstva.
Bude zajímavé sledovat, jestli trenéři vůbec sáhnou po posilách ze zámoří. Hokejově na to jistě někteří mají, o tom není
sporu, jenže Luděk Bukač dopředu vyhlásil, že nyní vsadí
na hráče, s nimiž může počítat celou sezonu. A připomíná
ještě jeden důležitý princip: „Základ tohoto týmu tvořili
hráči s charakterem. Tentokrát měli v tomto směru potíže
Rusové, mluvili jsme o tom i s Američany. Z krajánků vezmeme jen ty, co tenhle charakter mají, navíc za předpokladu, že se budou v Americe výrazně prosazovat,“ konstatuje.

Konečné pořadí:

1. Kanada, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. Česká republika,
5. Rusko, 6. Švýcarsko, 7. USA, 8. Slovensko.
Českou republiku reprezentovali:
Brankáři: Štěpán Lukeš (Chomutov), René Svoboda
(Vítkovice).
Obránci: Tomáš Andrlík (Plzeň), Martin Kokeš
(Litvínov), Roman Čermák (Jihlava), Ondřej Šafář
(K. Vary), Jan Štencl (Vítkovice), Tomáš Dvořák
(H. Brod), Michal Beránek (Liberec), Alex Pisárik
(Třinec).
Útočníci: Jiří Kepka, Roman Přikryl, Miroslav Indrák
(všichni Plzeň), Dominik Pokorný (Sparta Praha),
Petr Česlík (Vítkovice), Václav Pašek, Luboš Rob
(oba Č. Budějovice), Ondřej Kaše, David Kampf
(oba Chomutov), Martin Slánský (Kladno), Ondřej
Kovářů (Lukko Rauma, Finsko), Jan Mandát (Jihlava), Dan Nádrazský (Davos, Švýcarsko).
Realizační tým:
Manažer týmu: Otakar Černý, Hlavní trenér: Luděk
Bukač mladší, Asistent: David Bruk
Trenér brankářů: Radek Toth, Lékař: MUDr. Milan
Novotný, Hospodář: Zdeněk Vojtěchovský
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V duelu o bronz se Češi srdnatě bili se Švédy, kteří den předtím
promarnili finálový sen porážkou v derby s Finskem po prodloužení. Jak přiznal kupříkladu gólman Svoboda, Seveřané neměli takový drajv jako předtím. Směrem k vrcholu sezony dostali
trenéři důležité informace. „Potvrdili jsme si, že hrát můžeme s
každým soupeřem,“ upozorňuje na možná nejdůležitější poznání. Ne, pokud Češi zopakují podobné výkony, do počtu na MS
nebudou.
Český výběr stíhal protivníkovi v bruslení a agresivitě. Na Memoriálu Ivana Hlinky nebyly v jeho řadách žádné ovce, které by
jen čekaly, co s nimi favorit udělá. „Chtěli jsme medaili, ale skončili jsme čtvrtí. Ovšem v každém utkání jsme předvedli kvalitní
výkony, zápasy šly rychle za sebou, proti Švédsku to bylo na závěr také o tom, kolik nám zbylo sil. Celkově jsme odehráli dobrý
turnaj,“ uzavírá Luděk Bukač.

2011

Před rokem reprezentační osmnáctka potěšila, výběr
ročníku 1993 se na Memoriálu Ivana Hlinky probojoval
mezi čtyři nejlepší týmy.
Letošní mužstvo mělo podobný plán, jenže nakonec z
něj muselo slevit. Hokejisté nového mužstva osmnáctiletých vyhráli ze čtyř utkání na turnaji jen zápas proti Švýcarsku, neporazili ani jednoho favorita a celkově obsadili šestou příčku. „Kromě
Švýcarů jsme chtěli uspět i proti Kanadě nebo
Švédsku, abychom šli do play off. Bohužel, to se
nepovedlo. Spokojeni být nemůžeme,“ konstatuje hlavní trenér Jiří Veber.
Jiří Veber oceňuje, že jeho svěřenci mohli nastoupit proti nejlepším celkům planety v této
věkové kategorii. „Zápasy s Kanadou, Amerikou
či Švédskem dají našim hráčům strašně moc.
Věděli jsme, že tyhle týmy nebudeme porážet,
ale jsem přesvědčen o tom, že je můžeme porazit. Za předpokladu maximálního nasazení,
ochoty plnit taktiku i štěstí,“ reaguje mistr světa
1996.
Hra českého týmu odhalila některé nedostatky. O
koncovce už padla zmínka, Jiří Veber přidává další
postřehy. „Byli jsme dost nedisciplinovaní, udělali
jsme některé zbytečné fauly, což soupeř v přesilovkách potrestal. Neměli jsme takovou hru s kotoučem
jako špičkové týmy, rozdíl byl znát v situacích jeden na
jednoho. Kanaďané nebo Švédové se v ofenzivě nepouštěli do zbytečných kliček, šli jen do akcí, které měli dobře
připravené. Věřili si, byli zarputilí. V tomto ohledu potřebuje
zapracovat,“ připomíná.
A naopak pozitivní dojmy? „Zlepšili jsme hru v obranném
pásmu, určitě se projevily letní kempy, hodně jsme se tomu
věnovali. V některých pasážích zápasů byl z naší strany vidět i patřičný tlak do brány, třeba proti Švédům nám to přineslo tři branky. Určitý posun byl patrný v založení útoku a
podobně,“ konstatuje hlavní trenér.
V českém výběru se ale tentokrát nenašel žádný z hráčů,
který by výrazněji vyčníval. Někteří odvedli své, ale výrazná individualita se v ročníku 1994 dosud neprojevila. „Už před turnajem jsem říkal, že to souvisí s celkovým výkonem. Když budeme pracovat jako tým, a dosáhneme úspěchu, pak si každý všimne i jednotlivců. Crosbyho, Ovečkina nebo Forsberga skutečně
nemáme, naší předností musí být kolektivní hokej,“ dodává Jiří Veber

Finále:

Švédsko - Kanada 1:4 (0:1,1:1, 0:2).
Českou republiku reprezentovali:
Brankáři: Marek Langhammer (Pardubice),
Patrik Polívka (Plzeň).
Obránci:Petr Šidlík (Jihlava), Karel Plášil
(Č. Budějovice), Michal Plutnar (Liberec),
Jan Košťálek (Sparta Praha), Jakub Houfek
(Plzeň), Ronald Knot (Slavia Praha), Adam
Hawlik (Vítkovice).
Útočníci: Eustathio Soumelidis (Lukko
Rauma, Finsko), Richard Zehnal (Sioux
City, USHL), Martin Matějček, Dominik
Simon, Dominik Volek (všichni Sparta
Praha), Richard Nejezchleb (Slavia Praha),
Jan Schleiss (Plzeň), Patrik Machač (Kladno), Jan Hudeček, Ondřej Slováček (oba
Vítkovice), Tomáš Franek (Třinec), Pavel
Sedláček (Zlín), Matěj Zadražil (K. Vary).
Trenéři: Jiří Veber a Jakub Petr
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2010

První část turnaje na jedničku, druhá s mnohem horším vysvědčením. Česká osmnáctka předvedla na Memoriálu Ivana Hlinky
nejprve velmi dobrý týmový výkon, hokejisté dřeli, dali do zápasů srdce. Jenže v pátek a sobotu inkasovali dvě vysoké porážky
a celkový dojem trochu pokazili. Jednak nebyli tak důslední jako
předtím, jednak narazili na elitní soupeře. Kanada celý turnaj vyhrála, ve finále těsně přemohla Američany, Švédové opět potvrdili, že jsou v mládežnických kategoriích momentálně evropskou
jedničkou.
Nutno ale přiznat, že se v porovnáním s minulými ročníky česká
osmnáctka zlepšila. Trenéři Jiří Šolc a Martin Hosták vytvořili
kompaktní tým, který plnil beze zbytku povinnosti a v první
polovině turnaje hrál možná i kousek nad své možnosti. Zaujala
jeho aktivní hra, snaha nečekat, co se mnou provede soupeř. Junioři předváděli hokej, který za současných podmínek vede k
úspěchu.
Semifinále proti javorovým listům mělo nejbouřlivější kulisu. Po slavnostním úvodu návštěva 2500 diváků hnala české mladíky
na zteč. Jenže „Kanaďané hrají světový hokej. Do Břeclavi vzali nejlepší hokejisty z ročníku, což na dubnovém mistrovství světa
platit nebude, protože hráči budou plnit povinnosti v play off,“ upozornil svazový šéftrenér Slavomír Lener.
Hokejisté sehráli na jihu Moravy šest utkání v osmi dnech, to je pořádná porce. Navíc uplatňovali styl, který je velice náročný na
kondici. Žádná pasivita, nýbrž spousta bruslení, nasazení, bojovnosti.
Snaha trenérů je jednoznačná - kdo nepůjde jedním směrem, s ním se rozloučí. V době, kdy některé talenty mizí za hranicemi, a
kdy český hokej nemá tolik individualit, je na místě výhradně cesta prostřednictvím týmového výkonu.
„V Břeclavi si kluci ověřili, že se mohou měřit s každým. Musíme mít pořád na zřeteli, co vede k úspěchu. Čtvrté místo je pro tým
oceněním za předvedenou práci. Navíc je důležité, jak jsme k umístění došli. Hráči bojovali jeden za druhého, s tím jsme byli
maximálně spokojeni,“ uzavřel Martin Hosták.
Memoriál v roce 2010 vyhrálo mužstvo Kanady, které porazilo ve finále USA 1:0
Českou republiku reprezentovali:
Brankáři: David Honzík (K.Vary), Jar.Pavelka (Hradec), P.Bartošák (Vítkovice)
Obránci: Š.Jeník, A.Růžička (oba Slavia), T.Kvapil (Lulea), P.Šidlík (Jihlava), T.Pavelka (Vítkovice), L.Kříž (ČB), M.Gutwald (Kladno).
Útočníci: L.Sedlák, M.Švihálek, P.Koblasa (ČB), M.Beran (KV), V.Tomek, T.Hertl, D.Jaškin (Slavia), D.Březina (Pardubice), P.Urban
(Liberec), L.Králík (Olomouc), Zd.Doležal (Sparta), T.Hyka (Boleslav), P.Brzobohatý (Sparta).
Trenéři: Jiří Šolc a Martin Hosták Generální manažer: Martin Hosták
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ZS Břeclav V KOSTCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1969          zahájení výstavby
1972/11    zahájení provozu s otevřenou ledovou plochou
1974           dokončení provozní budovy (strojovna, hotel, šatny sportovců)
1979           zastřešení ledové plochy - ocelová konstrukce
1983-84    dokončení tribun (betonáž, sedačky)
1985          rekonstrukce ledové plochy - nový chladicí rošt (22 km trubek)
1992           dokončení koridoru II - šatny (jižní strana od parkoviště)
1993/09    zprovoznění nové plynové kotelny
1994          dokončení stavby klubovny (vstup od pivovaru)
1995          rekonstrukce osvětlení haly ZS, ozvučení, oprava střechy
2002          nová rolba Zamboni
2003          výměna kompresoru č. 2 (4VN 150, r. v. 1969) za YORK SMC 112 L
2004          zahájení dostavby severní strany, etapa 1.-2.
v přízemí 2 šatny pro hokejisty, 1 pro kraso, 1 pro rozhodčí,
malá prádelna, sušárna, 2 sklady
• 2007         výměna chladicího roštu, výměna části pororoštů
• 2008          dokončení severní strany etapa 3. - rozcvičovna, obezdění přízemí            
opláštění prvního podlaží a celé stavby na severní straně, oprava schodiště a povrchů
• 2009         dokončení výměny pororoštů
• 2010         výměna sedaček, rekonstrukce úpravny vody
• 2011         rekonstrukce kotelny, rekonstrukce WC Jižní tribuna
• 2012         generální oprava Zamboni 520, rekonstrukce WC Severní tribuna, oprava kompresorů YORK SMC 112 L
• 2013-16   plán:oprava elektrorozvodů strojovny chlazení, oprava ozvučení, osvětlení, světelná tabule,
oprava střechy hotelové části
Provozovatelé:
• 1969-1982    TJ Slovan Břeclav
• 1982-1990    Technické služby města Břeclavi
• 1990-              Tereza Břeclav

Na to, že je Břeclav menším okresním městem, se může
pyšnit poměrně velkým stadionem, za který by se
nemusely stydět ani některé extraligové kluby. S jeho
stavbou se započalo na jaře 1969, během prvních dvou
let se stadion potýkal s nezájmem místních podniků, a
tak se na stavbě mnohdy podíleli i dobrovolní nadšenci.
Kluziště bylo dokončeno v listopadu 1972 a po měsíčním
zkušebním provozu bylo slavnostně otevřeno 1. prosince
1972 zástupci města a okresu Břeclav. V roce 1974 už bylo
postaveno i zázemí pro hráče, šatny a strojovna. V roce
1978(1979) došlo k úplnému zastřešení ledové plochy
ocelovou konstrukcí. Pět let před sametovou revolucí
byla dokončena rekonstrukce tribun, které byly vybetonovány a osazeny dřevěnými sedačkami. O rok později
prošla rekonstrukcí i ledová plocha a chladící rošt. V roce
1992 byly dokončeny prostory pod jižní tribunou, o rok
později byla dostavěna nová plynová kotelna. V roce
1994 byla vystavěna klubovna (dnešní bar U Zlomené
brusle). Rok 1995 znamenal pro ZS rekonstrukci osvětlení, ozvučení a opravu střechy.
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Na přelomu tisíciletí procházel zimní stadion rekonstrukcemi různého rázu. V roce 2000 byly nainstalovány nové
mantinely a světelná tabule. V roce 2002 byla pořízena
nová rolba Zamboni. V roce 2003 byla opravena kompletně celá střecha (vazníky, nosníky, krytina). V roce 2005
vznikla nad pokladnami nová VIP místnost. V létě 2007
proběhla kompletní rekonstrukce původního chlazení a
ledové plochy z roku 1985. V roce 2008 byla dokončena
více než tříletá výstavba hráčských kabin, posilovny, skladů, prádelny a dalších užitkových místností pod severní
tribunou, která byla navíc nově opláštěna. Na jaře roku
2009 byl stadion po čtyřiceti letech konečně kompletně
dostavěn a zkolaudován. Na jaře roku 2010 proběhla
výměna všech dřevěných sedaček za plastové, kapacita
stadionu se tím snížila ze 4800 na 4039 míst k sezení.
Do budoucna se plánuje odvlhčení haly a výměna
ozvučení

Chlazené ledové plochy
Některé nejdůležitější zásady při jejich výstavbě a rekonstrukcích.
Ing. Vladislav T a u b r – technická komise VV SZS

Toto pojednání je zaměřeno pouze na zásady výstavby a
rekonstrukcí vlastních ledových ploch z hlediska jejich kvality
a životnosti. Nezahrnuje tedy pohled na výstavbu celého systému zimního stadionu (přímý nebo nepřímý chladicí systém,
velikost plochy apod).
Nedostatky při výstavbě ledových ploch se projevují především v jejich životnosti. Zatímco životnost ploch v ČR a i
v bývalé ČSR se pohybuje v průměru cca 17 let (jsou známy
případy i s 5 letou nebo na druhé straně zcela výjimečně i
s 37 letou životností), v západních státech je tato průměrná
životnost minimálně o 10 až 15 let vyšší.
Životnost ledové plochy je dána především kvalitou provedených prací, tj. u ocelových trubkových systémů dokonalostí
jejich zabetonování (trubky korodují pouze z vnějšku, vnitřní
prostředí se čpavkem je nekorosivní), tuhostí celé chlazené
vrstvy a celistvostí povrchu této plochy bez trhlin a zamezení
postupnému vydrobování a přístupu vody do betonu a k
trubkám.
V dalším je tento článek zaměřen především na ledové lochy
s pevným betonovým krytím. Nevztahuje se na ledové plochy
s nevázaným krytím (zhutnělé povlaky, násypy nebo mobilní
plochy).

1. Požadavky na ledovou plochu
1.1 Rozhodujícími požadavky na ledové plochy
jsou především:
a) Stanovení délky provozu ledové plochy s jejím zaledně-

ním. Tento výchozí parametr je velmi důležitý s ohledem na
provedení podloží ledové plochy vzhledem k postupu nulové
izotermy do podloží s následným jeho promrzáním.
Se zanedbáním tohoto faktoru se ještě potýká v současné
době většina zimních stadionů, u nichž byla provedena
výstavba zprvu jako otevřené ledové plochy s délkou provozu do 5 měsíců v roce a s jejich pozdějším zastřešením a
prodloužením provozu s ledem až na 8 a více měsíců v roce.
Podloží těchto ploch promrzá s následnou devastací chlazené
desky.
b) Stanovení použití a celkového využití provozu finální chlazené desky. Při pouhém zimním provozu bez dalšího využití
hrací plochy je možnost provedení povrchu v pouhém pískovém nebo antukovém loži bez nákladného podloží, s nižšími
investičními náklady, avšak s každoroční předsezónní úpravou plochy nebo nákladnější betonovou deskou s nutnou
úpravou podloží. Toto řešení je možné pouze u otevřených
zimních stadionů nebo u nepřímých chladicích systémů.
c) V případě volby betonového krytí chladicího systému
nutno stanovit požadavky na využití plochy, např. s povrchovou úpravou podle požadavků na její provoz, tj. buď jenom
při jejím zalednění nebo i při jejím využití bez ledu, např.
pro sálové a míčové hry, kolečkové bruslení apod. S tím
souvisí i úprava povrchu např. keramickým vsypem, pevnost
(únosnost ) betonové desky s ohledem na její měrné zatížení
(pořádání výstav, autosalonů, vjezd těžké techniky na plochu,
její čištění apod.
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1.2 Pro splnění výše uvedených požadavků na
zabezpečení kvalitní betonové desky ( ledové plochy )

s její dlouhodobou životností je nutno přizpůsobit technologii při
výstavbě ledových ploch a řídit se minimálně těmito zásadami.
a) Musí být zajištěna stabilita chlazené plochy s ohledem na
délku provozu a s tím související provedení podloží. Musí být
zamezeno její devastaci změnou stavu jejího podloží, např. promrzáním, účinkům vody apod.
b) Plocha musí umožnit tepelné dilatace vlivem jejích teplotních
změn, tj. musí být opatřena dilatačními spárami oddělující ji od
pevných částí okolního prostředí.
c) Zajištění celistvosti povrchu plochy, beze spár a trhlin.
d) Jakost betonu minimálně B25 (např. podle DIN 1045) s odolností proti vodě a mrazu.
e) Zatížení ledové plochy podle provozu min. 5 kN/m2 (510 kg/
m2) a 19 kN vč. dynamického zatížení na ploše 0,25 x 0,25 m. (Din
1055 díl 3).
f) Chlazená deska musí být provedena beze spár v celku s cyklem
betonování bez přerušení.
g) Musí být vyloučeno namrzání částí plochy mimo mantinely,
např. za oblouky hrazení.

2 Konstrukce ledových ploch.

Vlastní konstrukce ledových ploch i při dodržení výše uvedených zásad je v dalším do značné míry individuální a záleží na
kvalitě podloží ledové plochy. Příklad jednoho z možných řešení.
Je uveden na níže uvedeném náčrtku a v následujícím popisu.
Odlišné konstrukce se liší složením podloží především s ohledem
na výšku spodních vod, propustností podloží, tepelnou vodivostí,
pevností a jeho skladbou apod.

2.1 Skladba, složení a konstrukce jednotlivých
vrstev, viz náčrtek.
2.1.1Chlazená betonová deska.

Pro zajištění dobrého chlazení ledové plochy, optimální kvalitu
ledu a hospodárného provozu s teplotou chladicího média –8 až
–10oC by poměr povrchu teplosměnných trubek k vychlazovanému povrchu ledové plochy  (m2/m2) měl být minimálně roven 1:1
nebo větší. Rozměr trubek z hlediska chlazení není rozhodující.
Tomu odpovídá např. u trubky s průměrem 26,9 /2,6 mm jejich
rozteč  85  mm, trubkám o průměru 25/2,6  78,5  mm, pro průměr
22/2,6  je to 70 mm atd.  Nižší poměry, např. menší průměry trubek a větší rozteče vedou pro zachování požadované kvality ledu
k nižším vypařovacím teplotám a tedy ve svém důsledku k vyšší
měrné spotřebě elektrické energie. Rozměr trubek má vliv pouze
na množství chladiva (čpavku) v zařízení, ev. na jejich cenu. Z
hlediska tuhosti a stability plochy má být použito dvojí armování
betonové desky, přičemž podle doporučení VDI (Verein Deutsche
Ingenieure):

Pro extrémní zatížení ledové plochy
a) Vrchní nepředpjaté síťové armování by mělo činit minimálně
0,4% průřezu betonu plochy (7,2 m2 na ploše 1800m2.

b) Spodní nepředpjaté síťové armování potom 0,2% v každém

směru. Zatrubkování plochy nemá být bráno v úvahu.
Přestože je toto spodní armování z hlediska tuhosti chlazené desky přinejmenším stejně důležité jako armatura vrchní, je u našich
projektantů a dodavatelů technologie ledových ploch často zanedbáváno (zřejmě z hlediska cenového).

c) Při předepnutém vyztužení v každém směru podle zjištěných tahových sil minimálně pro střední předepínací sílu 3N/m2.
Navíc horní strana má mít síťové vyztužení na 0,15% průřezu betonu.

d) Betonová chlazená deska by měla mít 1 pevný bod v jejím těžišti (zakotvení desky) pro umožnění dilatací od tohoto bodu

rovnoměrně v každém směru. Nebo toto zajistit prostřednictvím stejně účinných opatření.
Horizontální síly působící na pevný bod (HL,R) jsou zapříčiněny různými koeficienty tření a empiricky je možno uvažovat,
že HL,R = 0,1 . G . mikro , kde HL,R - Horizontální síla v podélném/příčném směru v N, působící na fixační zařízení    v rovině   
chladicí vrstvy, G - Celková hmotnostní síla chladicí vrstvy v N, miro - Koeficient tření kluzné vrstvy v nezaledněném stavu.
e)Krytí ocelových částí vč. výztuže armováním ledové plochy betonem minimálně 25 mm a celková tloušťka betonové desky
minimálně 120mm. Je nutno uvažovat maximálně se třemi křížícími se armovacími pruty kary sítí. Větší překrytí je nutno vystříhat.
f)Vrstvy odolné proti otěru, např. při úpravě pro kolečkové bruslení, lze do uvedené tloušťky započítat v případě, že je provedena
v jednom výrobním procesu s chladicí vrstvou.
g) Pro rovinnost a výškové uspořádání chladicích vrstev možno uvést např. DIN 18202 díl 5.
h) Je nutno minimalizovat smršťování betonu, zajistit dokonalé obalení kovových trubek a odstranit přebytečnou vodu z betonu.
Poznámka. Ocelová výztuž drátkovým plnidlem (drátkobeton) nebo polypropylénovými vlákny nenahrazuje výše uvedenou výztuž. Může působit pouze na povrchové zpevnění proti mikrotrhlinám. Nevýhodou kovové drátkové náplně je vylézání drátků na
povrch při konečných úpravách a hlazení v případě, že není použito pro konečnou úpravu např. keramického vsypu.

2.1.2 Kluzná vrstva
a) Je tvořena zpravidla z vhodných fólií a uložená mezi ochrannou a vyrovnávací vrstvou.
b) Měla by být zaručena dlouhodobá odolnost této vrstvy, která by měla být prokázána odpovídajícím osvědčením.

Kluzné vrstvy ze zrnitých materiálů (např. písek) a organických materiálů (např. tuk) podléhajících změně svých vlastností nesmějí
být používány. Koeficient tření by neměl přesáhnout hodnotu 0,2 (rozhodující je hodnota počáteční z klidového stavu).
c) Třecí síly musí být zachycovány chladicí vrstvou a ochrannou vrstvou vyrovnávací.

2.1.3 Ochranná vrstva, vyrovnávací vrstva.
a) Ochranná vrstva slouží k ochraně tepelné izolace pře poškozením při další nástavbě. Sestává obvykle z cementového potěru.
b) Vyrovnávací vrstva slouží k zajištění potřebné rovinnosti pro položení technologického zařízení a rozložení zátěže z výrobního
procesu a z pozdějšího provozu. Sestává obvykle z cementového nebo asfaltobetonového potěru.

c) Ochranná a vyrovnávací vrstva má být vodě nepropustná, vyztužená zpevňující síťovinou.
2.1.4 Tepelně izolační vrstva.

Tepelně izolační vrstva má zabránit jednak promrzání podloží ledové plochy a její následnou devastaci, jednak ztrátám vyrobeného chladu. Vyhovující tepelná izolace musí vyhovovat těmto podmínkám.
a) Tepelná izolace musí být vytvořena z nenasákavých materiálů s dlouhou dobou životnosti a odolných proti ztrouchnivění a s
vysokým koeficientem tuhosti.
b) Tloušťka tepelné izolace musí být zvolena podle její tepelné vodivosti tak, aby průběh nulové izotermy byl zachycen ještě
uvnitř izolační vrstvy.
c) Není-li možno této podmínce rozumně vyhovět, měl by být tento požadavek zajištěn ohřevem pod izolační vrstvou ( cca 5 až 7
W/m2). Potřebné množství tepla má být získáno z tepla odváděného z chladicího zařízení.
d) Pro běžné provozy zimních stadionů vyhovuje např. tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu o tloušťce 100 mm s tepelnou vodivostí 0,120 až 0,130 kJ/m.h.K.
e) Tepelná izolace se klade ve dvou vrstvách s překrývanými spoji nebo v zámkové úpravě a musí být uzavřena z obou stran
ochrannou fólií proti vlhkosti.

2.1.5 Nosná vrstva.

Slouží jednak jako pevnostně stabilizační prvek pro ledovou plochu, jednak jako podklad pro tepelnou izolaci. V případě nemožnosti nebo velkých potíží pro zajištění podmínek uvedených v 2.1.4 b), c) může být v této vrstvě instalován topný systém, který
je zpravidla tvořen z umělohmotného trubkového roštu. Pro vytápění podloží má být využito tepla odváděného z chladicího
zařízení.
Nosná vrstva sestává obvykle z asfaltovin nebo z asfaltobetonu, podle požadované tloušťky v jedno nebo ve dvouvrstvém provedení. Vhodné je rovněž provedení z betonu.
Pro polohu a rovinnost vrstev platí např. DIN 18202 díl 5.

2.1.6 Ochranná vrstva proti mrazu a vrstva přerušující kapilaritu.

Tyto vrstvy sestávají z vypraného štěrku kruhového zrna či drceného materiálu (drcený štěrk) podle odstupňované linie prosevu.
Jejich tloušťky se dimenzují (s ohledem na 2.1.4) tak, aby byla nulová izoterma umístěna uvnitř mrazuvzdorné oblasti.
Spodní vrstva této úpravy má zabránit vzlínavosti vlhka do prostoru k nulové izotermě a jeho zamrzání.
Nezávisle na tom se ochranná mrazuvzdorná vrstva vytváří takovým způsobem, aby případně se vyskytnuvší zatížení nemohla
způsobit nežádoucí sesedání v podkladu.
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2.1.7 Filtrovací vrstva, pláň, drenáž

Nutnost a utváření filtrovací vrstvy se řídí stávajícím podkladem a jeho schopností odvádět vodu.
Pro strukturu filtrovací vrstvy, jakož i pro její utváření a odvodnění podkladu platí např. DIN 18035 díl 5.

Podrobnější údaje a informace o stavbě ledových ploch je možno nalézt např. ve VDI 2075 (Verein Deutscher Ingenieure ).
České normy nebo předpisy pro stavbu ledových ploch dosud neexistují.

3. Rekonstrukce ledových ploch.

U rekonstruovaných ledových ploch je nutno vycházet z předpokladů uvedených v kapitole 1. Dalšími hledisky jsou.
Stávající výška ledové plochy vzhledem k hledišti pro diváky, především viditelnost na plochu z prvních řad sedadel.
Počet již provedených rekonstrukcí. S tím souvisí i předešlý bod a celková budoucí vychlazovaná hmota.
Současná stabilita vrchní chlazené desky. Nutnost provést měření nerovností a tyto výsledky porovnat s původním provedením. Jedno měření provést na konci sezóny při jejím odlednění, druhé měření těsně před zahájením sezóny nové. Všechna 3
měření vzájemně porovnat a zjistit stabilitu plochy a jejího podloží. Toto měření je však pouze orientační, neboˇprokazatelnost stavu podloží závisí na celkové době odlednění plochy, která by měla být minimálně 6 měsíců.
Pro reálné vyhodnocení stavu podloží je nutno provést geologické sondy a zjistit jeho kvalitu, složení a hloubku eventuálního
promrznutí.
Teprve na základě zjištění shora požadovaných údajů lze rozhodnout o dalším postupu a rozsahu rekonstrukce.

3.1 Prostá rekonstrukce – první.

Jedná se o nejjednodušší případ, kdy založení ledové plochy a její skladba podloží byla provedena podle požadavků na
novou ledovou plochu podle kapitol 1 a 2. Plocha je rovná a nevykazuje žádné devastace, zvedání nebo propady. Tepelná
izolace je dosud kvalitní v celém svém průřezu, podloží je suché a nepromrzlé.
Důvodem k rekonstrukci je zde pouze již se opakující netěsnost trubkového chladicího systému, nekvalitní drobivý a popraskaný povrch plochy a zatékání vody k trubkám způsobující jejich korozi.
Zvýšení povrchu nové ledové plochy je v tomto případě cca 150 mm.

V prosté jednoduché rekonstrukci lze obvykle provést pouze:

- Vyrovnání plochy podle bodu 2.1.3
- Kluzná vrstva podle bodu 2.1.2
- Chlazenou betonovou desku podle bodu 2.1.1
- Umožnění tepelné dilatace chlazené desky
- Zajištění odvodu vody z ledové plochy při jejím odledňování
- Provedení povrchu betonové desky podle požadavku na její kvalitu a použití (impregnace, vsypové materiály apod).

3.2

Prostá rekonstrukce po několika předchozích GO .

Důvody a zásady jsou shodné s předchozími pracemi. Pouze je nutno k rekonstrukci přistupovat z hlediska konečné výšky
povrchu ledové plochy s ohledem na viditelnost na plochu z prvních řad pro diváky. Zde volba nezávisí na technologii a
provedení vlastní ledové plochy a je dána pouze ekonomickými hledisky.
V případě nutnosti snížit úroveň povrchu ledové plochy je nutno odstranit stávající nástavby až na úroveň nosné vrstvy po14
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psané v 2.1.5. Další postup je shodný podle 2.1.1 až 2.1.4.

3.3 Generální oprava (rekonstrukce ) ledové plochy.

Provedení této opravy je nutné ve všech ostatních případech, tj. byla-li zjištěna devastace ledové plochy, její vzedmutí nebo
propad (i částečný), při zjištění nedostatečného vlhkého, mokrého a promrzlého podloží a devastace tepelných izolací. Při
zjištění tohoto stavu je nutno odstranit nejen vrchní chlazené desky, ale i promrzlou zeminu zcela odtěžit.
V těchto případech je nutno postupovat jako při zakládání zcela nové ledové plochy podle kapitol 1 a 2.
Nutno upozornit na skutečnost, že mnohé ledové plochy v krytých halách s prodlouženým provozem proti původním předpokladům již bylo nutno od základu rekonstruovat, neboť hloubky promrznutí dosahovaly i přes 2m. Další ledové plochy
stojí z uvedených důvodů před rekonstrukcí. Jsou známé případy s nerovností provozované ledové plochy i přes 150 mm.
Z hlediska technologie chlazení pro přímé chladicí systémy by trubkové teplosměnné plochy měly být z mírně legovaných
ocelí (např. materiál tř. 12 021.2). Uspořádání rozvodů čpavku vč. vlastního zatrubkování chlazené desky by mělo sledovat
minimalizaci čpavku v zařízení.
Z hlediska bezpečnostních opatření by chladicí zařízení mělo být zajištěno tak, aby bylo možno rozdělit, např. rychlouzavíracími ventily, zpětnými klapkami apod., minimálně na 2 části (ledová plocha od strojovny).
V každém případě nutno dodržet ČSN-EN 378 „Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky“.

3.4 Uspořádání rozvodů pro distribuci chladicí látky do trubkového systému ledové plochy

Dosud používaná dispoziční uspořádání distribučních a rozvodných částí chladu do ledových ploch jsou v naprosté většině
řešena s klasickým postranním průchozím rozvodným kanálem.
Vzhledem k tomu, že v mnohých případech, především u nových zařízení, jsou s tímto uspořádáním rozvodů chladu do ledové plochy značné problémy, je možno použít dosud v Česku zcela výjimečné uspořádání s rozvody pod chlazenou ledovou
plochou. Tím je možno zmenšit prostor za ohrazením ledové plochy o cca 2 m nebo jej využít jiným způsobem, eventuálně
zkrátit o tuto délku celou stavbu.

Uspořádání rozvodů podle a) a b) je řešeno bez ovládacích prvků (armatur). Vstupní a výstupní uzavírací ventily jsou situovány až ve strojovně technologie chlazení. Spojovací kanál mezi strojovnou a ledovou plochou je neprůchozí nebo může v
případě rekonstrukcí být využito kanálu stávajícího.
Další výhodou při uspořádání podle a) a b) jsou nechlazené a nezaledněné rohy vně hrazení.
Tento stručný přehled problematiky ledových ploch by měl sloužit jako podklad provozovatelům a investorům stojícím před
problémem s rozhodnutím o výběru vhodného dodavatele a pro posouzení nabídek a kvality projektové dokumentace.
Životnost ledových ploch, jejich bezpečnost a ekonomika provozu by měla být při výběru dodavatele rozhodující. Náklady
jsou v tomto případě až druhořadé s ohledem na bohatou návratnost vynaložených investic.
V Praze, dne: 19. 11. 2013
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HC KOBRA Praha
šetří díky novému
švédskému systému
osvětlení

Nové zářivkové
osvětlení na

Před zahájením nové sezóny 2013/2014 jsme byli
postaveni před úkol, sdělil Miloslav ŠEBA – prezident
a ředitel zimního stadiónu HC KOBRA Praha,
abychom urychleně vyřešili havarijní stav obložení
střešních dřevěných nosníků a nevyhovující systém
osvětlení na základě odborného posouzení. Řešením
nevyhovujícího stávajícího stavu osvětlení mělo
spojitost s dalšími, velmi zásadními změnami. Bylo
nutné optimalizovat a zvýšit spolehlivost a odolnost
jistících prvků osvětlení, výměnu kabeláže včetně
kabelových rozvodů a konstrukcí, a také zavěšení a
uchycení svítidel. Dalším důležitým krokem tohoto
posouzení byla nutnost demontáže obložení střešních
dřevěných nosníků, kde byly dřevěné desky shnilé
a na nich připevněny stávající elektrické rozvody
osvětlení.
Jediný základní úkol byl předejít možné havárii elektrických rozvodů
osvětlení. Důvodem nefunkčnosti jističů mohlo dojít k poruše ostatních zařízení, na dožilých konstrukčních prvků dokonce k uvolnění, či pádu zařízení a
vážná porucha na stávajícím osvětlení nebo elektroinstalaci mohla dokonce mít
za následek požár. Nové obložení hlavních dřevěných nosníků bylo nevyhnutelné a montáž byla provedena z nejmodernějších materiálů na českém trhu.
Hlavním cílem byla také úspora elektrické energie díky modernizaci nové osvětlovací soustavy. Nová osvětlovací soustava je od švédské firmy
FAGERHULT. Díky použití nejmodernější technologie reflektorů, světelných
zdrojů a nejkomfortnějšího systému řízení osvětlení patříme k nejúspornějším
dodavatelům osvětlení zimních stadiónů a sportovišť v CZ a SK s garancí nejnižší spotřeby el. energie na světelnou soustavu, sdělil Karel KOTÍK – obchodní
ředitel firmy FAGERHULT pro Českou republiku.
Jejich osvětlovací systémy jsou nejen ve Skandinávii, ale také nad 15-ti ledovými plochami zimních stadiónů v CZ a SK.
Dle posouzení stávajícího stavu osvětlení a nové osvětlovací soustavy od firmy FAGERHULT byl hlavní cíl naplněn až k neuvěření. Díky použití
jejich kvalitních moderních svítidel a systému regulace osvětlení lze generovat
na zimním stadionu HC KOBRA Praha úsporu elektrické energie o 63,5% nižší
oproti stávající světelné soustavě. Tímto lze snížit náklady na elektrickou energii
a provoz. Samozřejmě tato úspora je garantována při splnění všech zadávaných
technických a světelných parametrů dle ČSN EN.
16
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ZS Kobra
Praha

Porovnání:

Stávající osvětlení:

Nové úsporné osvětlení:

Počet svítidel:
Příkon svítidel:
Intenzita osvětlení:
Rovnoměrnost osvětlení:
Úspora elektrické energie:
Roční úspora (el.energie+svět.zdroje):

30 ks - výbojka 1000W
33,8 kW
450 lx
0,58
°
°

100 ks - zářivka 2x73W s regulací - stmívání
12,3 kW - s využitím systému řízení osvětlení
518 lx
0,85
63,50%
325.000,- Kč

Výhody:

°
°
°
°
°

Úspora elektrické energie
Rychlý start svítidel bez blikání
Vysoká kvalita a rovnoměrnost osvětlení
Delší životnost světelných zdrojů
Krátkodobá návratnost investice

Navíc komfort nové zářivkové osvětlovací soustavy je nesrovnatelný se
stávajícími výbojkami. Díky elektronickým předřadníkům a celkové účinnosti svítidla se úspory elektrické energie, a tím i finanční úspory zvyšují oproti
výbojkovým svítidlům. Zářivková svítidla se rozsvítí okamžitě bez blikání, a
to i po krátkodobém či dlouhodobém výpadku elektrické energie. Rovnoměrnost osvětlení je dodržena na nejvyšší úrovni a navíc u zářivkového
osvětlení FAGERHULT nedochází na sportovištích k oslnění, jako je tomu u
klasických výbojkových svítidel nebo u LED svítidel.
Zvolením nejúspornějšího systému osvětlení byl dosažen hlavní cíl
tím, že díky garantované švédské kvalitě svítidel ve spojení s jejich nejmodernějším řízením došlo k eliminaci nevyhovujícího stavu, velkému snížení
provozních nákladů na osvětlení a zvýšení komfortu pro hráče a veřejnost v
hale HC KOBRA Praha.
Miroslav Šeba, HC Kobra Praha
17
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Zpráva ze zájezdu SZS

Zájezd USA 2013

Zájezd do USA jsme připravovali více jak rok. První termín odjezdu byl stanoven na květen - červen
2013. Ale nakonec byl termín přeložen na září 2013. A pak po dohodě s předběžně přihlášenými
jsme upravili itinerář a délku zájezdu na dvě různé délky pobytu pro dvě skupiny. První skupina
požadovala délku pobytu cca 11 dní a druhá 25 dní. Proto byl vypracován itinerář pro obě skupiny
s tím, že prvních 8 dní budou absolvovat obě skupiny společně a po 8 dnech se rozdělí. A tím byla
upravena doba pobytu a itinerář tak , že společně budeme s první skupinou 8 dní a druhá skupina
si prodlouží pobyt o dalších 14 dní. Po této úpravě se předběžně přihlásilo a rozdělený itinerář
akceptovalo celkem 14 účastníků, ale do uzávěrky zůstalo jen 7 statečných, a to v poměru na
první termín 4 a na prodloužený 3 účastníci. A tak jsme konečně mohli objednat letenky, zajistit
auta a ubytování a 5. září 2013 odletět do USA.

1. den

Odletěli jsme z Prahy dopoledne přes Amsterodam do Mienapolis, kde jsme absolvovali pohovor při vstupu na území
USA a to úspěšně. Potom jsme pokračovali již vnitrostátní
linkou do Los Angeles, kam jsme přiletěli v 5 hodin odpoledne místního času. Po vyzvednutí aut jsme se ubytovali a
po malém občerstvení jsme se konečně dostali do americké
postele.

2. den jsme absolvovali prohlídku Los Angeles a to v Hollywoodu chodník slávy a Čínské museum.

Hollywood city je čtvrť města Los Angeles (Kalifornie,

USA), která leží na severozápadě od středu města (Downtownu). Jeho filmová a kulturní identita je tak proslulá, že
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slovo „Hollywood“ se často používá jako označení celého amerického filmového a televizního průmyslu. Ačkoli
je dnes většina filmového průmyslu rozmístěna v okolních oblastech, jako jsou Burbank a Westside, podpůrné
a technické služby (např. filmový střih, filmové efekty),
postprodukce a osvětlovači zůstávají v Hollywoodu.
Mnoho historických kin v Hollywoodu se stalo místem
konání hlavních filmových premiér a hostí udělování
cen Akademie filmového umění a věd tzv. Oscarů. Tato
čtvrť je také oblíbeným cílem, protože se zde nachází Hollywoodský chodník slávy (anglicky: Hollywood
Walk of Fame) či známé Universal Studios Hollywood,
kde se nacházejí atrakce inspirované filmy jako King
Kong, Mumie, Jurský park, Terminátor 2 nebo Shrek.

Griffith observatoř

Observatoř Griffith je ikona Los Angeles, otevřena pro veřejnost zabývající se především astronomii. Hvězdárna se
nachází na jižním svahu hory Hollywoodu v Griffith Parku,
těsně nad čtvrtí Los Feliz. Je umístěna na kopci 380 m nad
mořem a je viditelná z mnoha částí Los Angeles.

komplexní rekonstrukci a rozšíření. Obnovená budova otevřena pro veřejnost v listopadu 2006. Observatoř navštívilo
více jak 75 milionů lidí za posledních osm desetiletí. Observatoř Griffith je vlastněna a provozována městem Los Angeles.
Vstup do budovy observatoře a areálu je ZDARMA!

Výstavba observatoře Griffith byla umožněna na základě odkazu z roku 1919 dle vůle Griffitha. J. Griffith, který
také daroval půdu pro Griffith Park (v roce 1896). Budova
otevřena pro veřejnost 14.května 1935, a byla nepřetržitě
provozována až do 6. ledna, 2002, když byla uzavřena pro

Potom jsme zajeli na vyvýšeninu nad LA kde byl krásný výhled
na celé město. Dále jsme samozřejmě projeli čtvrť Bevery Hills
a prohlédli si sídla filmových hvězd. Viděli jsme i malý dům filmové legendy hvězdy Marylin Monroe, který maskuje její skutečné sídlo. Potom jsme se přemístili do čtvrti Santa Monika.

Santa Monica

Na promenádě v Santa Monice jsme prošli celou pěší zónu, kde vystupovali různí umělci, kteří se chtějí prosadit v různých oborech
showbyznysu. Někteří z nás zvolili jinou variantu a navštívili Holyvood Universal Studios což jim zabralo také celý den.
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3. den našeho pobytu jsme navštívili fy ZAMBONI v Parmount v LA , kde se nás ujala manažerka firmy Zamboni, která nás
provedla celým závodem a seznámila nás s výrobou elektrických roleb Zamboni v USA. Potom jsme si prohlédli Ice Land, kde
je vystavena první rolba od firmy Zamboni, která je i v současné době plně funkční. Měli jsme tu čest se seznámit se s nejstarším
z rodu Zamboni, bratrancem Franka Zamboniho. Měli jsme štěstí si prohlédnou rekonstruovaný stroj Model C11. Model C11 byl
jedenáctý stroj postavený Frankem Zambonim během raného vývoje strojů a byl sestaven na podvozku Willy Jeep CJ-3B. Poděkovali jsme příjemné průvodkyni a byli jsme pozváni k návštěvě závodu fy Zamboni, kdykoli při našich příštích návštěvách v Los
Angeles. Někteří z nás potom odpočívali na pláži v Santa Monice při krásném slunném počasí.
4. den jsme navštívili Stample Center
arénu, která je domovem hokejistů Los
Angeles Kings.
Staples Center

Rekonstruovaný stroj Zamboni Model C11.
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Staples Center je velká víceúčelová sportovní aréna v Downtown Los Angeles, která se nachází hned vedle Los Angeles Convention Center, komplexu podél Figueroa
Street. Otevřena byla již 17. října 1999 a je
to jedno z největších sportovních zařízení v Los Angeles .
Aréna je vlastněna a provozována společností LA Arena a Aréna je také domovem
pro Los Angeles Lakers a Los Angeles Clippers, Los Angeles Kings. Staples Center
pořádá více než 250 akcí za rok a navštíví ji a téměř 4 miliony hostů ročně.

Staples Center - celková zastavěná plocha je 88,257.9 m,
rozměr ledové plochy 28 m x 59,5 m. Výška ke stropu 45,7 m.
Aréna pojme až 19.060 diváků na basketbal , 18118 pro lední
hokej a kolem 20 000 míst je k dispozici na koncertech nebo
jiných sportovních akcích. Dvě třetiny arény jsou místa k sezení, včetně 2500 klubových sedadel, která jsou v dolní části
hlediště. K dispozici je také 160 luxusních sky boxů, včetně 15
sky boxů na třech úrovních mezi dolním a horním hledištěm
arény .

6. den v San Diegu již blízko u mexických hranic jsme si

prohlédli námořní muzeum , kde je zakotvena ponorka,
letadlová loď a plachetnice. Prohlídka nám zabrala celé
dopoledne a odpoledne jsme přes most dlouhý 5 km přejeli na známý ostrov Coronado odpoledne kde je nádherný hotel (viz film někdo to rád horké)...

Před Arénou na Star Plaza jsou umístěny sochy Wayne Gretzkyho a Magic Johnsna a ačkoli obě sportovní legendy dříve hrálavali v The Forum (Kings, Lakers, Sparks). Třetí socha boxera
Oscar De La Hoya byla postavena mimo Staples Center dne
1. prosince 2008. Celkem můžete spatřit 6 soch významných
činitelů.
Prohlédli jsme si také Down Town v LA a dále sme se zajeli
podívat na Long Baech, kde jsem se projeli lodí po zálivu a
z vody jsme si prohlédli domy slavných osobností. Večer jsme
povečeřeli v restauraci na Long Beach s tanečnicemi Samby. V
ceně vstupu za 15 US si můžete sníst a vypít cokoli z nabídky
restaurace nebo se můžete obloužit a vybrat si sami co hrdlo ráčí. Když ukážete zelený žeton na stole, vždy přijde číšník
s nabídkou jídla a pití, když červený tak Vás mine. Absloovovali jsem i Sambu s neskutečnš překrásnými tanečnicemi .

5. den jsme odjeli z Los Angeles směrem do San Diega. Cestou jsme zavítali do Anaheimu, kde jsme si prohlédli halu Honda Arénu, domov hokejistů Anaheim Duks a zůčastnili jsme
se tréninku hokejistů a po prohlídce haly jsme od jeli do San
Diega, kde jsme se po příjezdu ubytovali poblíž letiště, což bylo
velmi zajímavé, když vám dá se říci těsně nad hlavou přistávají
letadla.

7. den Další den jsme měli celkem dlouhou cesto do
Tusconu a to 500 km do leteckého muzea a pohřebiště
letadel jednoho z největších v USA. Je skoro nepopsatelné jaké množství letadel zde je zakonzervováno, je to
zkrátka doslova neuvěřitelné.

Také jsme měli obavy jak nás to bude rušit v noci, ale úderem
22 hodiny lety přestaly a obnoveny byly v 6 ráno, což už nám
většinou nevadilo. Stihli jsme ještě večerní prohlídku města a
krásně osvětleného nočního přístavu.

USS Midwai Museum
San Diego
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Pohřebiště letadel

Pima Air & Space Museum je jedním z největších vzdušných a
kosmických muzeí na světě. Vidíte zde více než 300 letadel a
kosmických lodí.
Mimo jiné aircraft B-52 jako vzácný a neobvyklý „Super Guppy“
dopravní letadlo. Viděli jsme také letadla používané v korejské
válce a Vietnamu, včetně sbírky stíhaček MIG, stejně tak i moderní bojová letadla, která jsou používána dodnes americkou
armádou.
Prohlédli jsme si také Air Force One prezidenta Kennedyho a
další prezidentský letoun používaný prezidentem Nixonem a
Johnsnem.
V roce 2004 a byla uznána jako nejlepší sportovní hala.
Ve dvou úrovních sezení nabízí Jobing Arena hostům neomezené výhledy na pořádané akce.

Arena Arizona Cardinals Phoenix - Glendale

Viděli jsme i zdejší letecké muzeum, kde jsou vystaveny různé druhy letedel. Odpoledne jsme dojeli do Phoenixu a ještě před ubytováním jsme si zběžně prohlédli i komplex hal a to Jobing Arénu a Fotbalový stánek
Arizona Cardinals Phoenix a potom jsme se konečně
ubytovali po náročném dni v jedno zdejším motelu.

8. den dopoledne jsme si prohlédli Jobing Arénu a také vedlejší obrovskou halu na americký fotbal, která nás facinovala
svými rozměry.

Jobing Arena se dříve jmenovalaGlendale Arena a byla
otevřena 26. prosince 2003. Je ve vlastnictví města Glendale, které je předměstí Phoenixu. Jobing Arena je domovem
Phoenix Coyotes účastníků National Hockey League.
Jobing Arena získala prestižní ocenění Best New Pollstar.
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Stadion byl otevřen dne 1. srpna 2006 po třech letech výstavby. Stadion je považován za architektonický symbol
pro region a byl jmenován v Business Week jako jeden z 10
„nejpůsobivějších“ sportovních zařízení na celém světě díky
kombinaci své zatahovací střechy a rozšíření na přírodní
trávnaté hřiště.le, podobně jako Gelredome a Veltins-Arena. To je jediný americký stadion s tímto zařízením.Náklady na stavbu činily $ 455 milionů. Potom jsme odjeli směr
Flagstav a prohlédli jsme si zajímavý útvar meteor Crater,
který vznikl po dopadu obrovského meteoritu.

Meteor Crater je impozatní přírodní útvar, který se nachází v USA asi 55 kilometrů východně od města Flagstaff v
poušti Painted Desert ve státu Arizona.

Kráter má průměr asi 1200 metrů a tvar široké ploché mísy.
Jeho okraje částečně vystupují nad úroveň okolního terénu. Vznikl v období pleistocénu před přibližně 50 tisíci lety
dopadem meteoritu, který měřil okolo 50 metrů a vážil cca
300 tisíc tun. Při nárazu rychlostí asi 65 tisíc km/h se téměř
celý vypařil a uvolnil energii cca 20 megatun TNT. Úlomky
tělesa obsahující nikl a železo se rozptýlily po okolí.

Potom jsme pokračoval částečně po Route 66 a jedna skupina pokračovala do Tuba City a druhá přes Gran Caňon
dále do Las Vegas. Tento den došlo totiž k plánovanému k
rozdělení účastníků zájezdu na dvě části.

9. den si první skupina prohlídka Las Vegas a večer po

10. den odjela první skupina z Las Vegas a cestou

se zastavili na poslední nákupy ve velkém Outletu, kde
zmizely poslední dolary z jejich peneženek. Pozdě večer
po příjezdu do Los Angeles a vrácení aut, odletěla první
skupina domů do Prahy.

11. den nás přivítalo letiště Václava Havla v Praze. Kam

jsme všichni dorazili v pořádku a litovali, že jsme si pobyt
neproloužili o více dní. Tak zase někdy příště nashledanou v USA.

prohlídce kasin a dalších atrakcí a dále hotelu MGM následovala prohlídka MGM Grand Garden Areny, kde se také
hrají i hokejové zápasy Los Angeles Kings.

Druhá část naší výpravy pokračovala dle intineráře směrem z Tuba City a dále do Monument Walley, ale o tom
až v příště.
-sk23
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G E N E R A L PA R T N E R S
XXII. zimní olympijské
hry se budou
konat 7. až 23. února 2014 v ruském
Sochi
says “Yes!”
to athletes from around the world!
Soči (mezinárodně:
Sochi).
Russia
celebrates “Year To Go”
| TicketsRozhodfor Sochi 2014 Olympic Winter Games on sale now | Sochi 2014
lo o tom
hlasování
členů Mezinárodpresents
Olympic
and Paralympic
torches | Sochi meets with NOCs’ Chefs de Mission | Paralympic
Torch
route unveiledvýboru
| 25,000 volunteers
níhoRelay
olympijského
v Guate-will be trained for Sochi 2014 Games
male 5. července 2007. Hry budou
A R Tdvou
N E R S centrech, v
organizovány Pve
pobřežním městě Soči a v horském
středisku Krasnaja Poljana.
F Fkonečný
ICIAL SU
P P L I Ekandidátů
RS
Město Soči se dostaloOna
seznam
na pořadatelství zimních her spolu s městy Pchjongčchang (Jižní Korea) a Salzburg (Rakousko). Vítězství
Soči bylo oznámeno na 119. zasedání Mezinárodního olympijského výboru (MOV), které se uskutečnilo
v červenci 2007 v Ciudad de Guatemala. Oznámil jej
prezident MOV Jacques Rogge po dlouhém hlasování
4. července 2007.
V první fázi musela kandidátská
W O R L D W I města
D E PApo
R T schválení
NERS
od svých národních olympijských výborů poslat přihlášku a vyplněný dotazník do 1. února 2006 . Byla to
města Soči (Rusko), Salzburg (Rakousko), Jaca (Španělsko), Almaty (Kazachstán), Pchjongčchang (Jižní
Korea), Sofia (Bulharsko)
Bordžomi
G E NaE R
A L P A R T(Gruzie).
N E R S Tři finální kandidáti byli vybráni výkonnou radou MOV 22.
června 2006. 2. října 2007 byl ustaven Organizační výbor zimních olympijských her v Soči 2014.

Hokejové soutěže mužů a žen na Olympijských hrách
v Soči se budou konat ve dnech 8. až 23. února 2014.
Bude se hrát v hale Bolšoj a v ledové aréně Šajba. Zúčastní se 12 mužských a 8 ženských týmů o dvě sady
medailí. Na rozdíl od předchozího hokejového turnaje
na olympiádě ve Vancouveru, se bude hrát na kluzišti
o rozměru 60 x 30 metrů, které odpovídají standartu
PA R T N E R S
Mezinárodní hokejové federace.
Prohlédněte si Zimní olympijské hry 2010 Vancouver
ze satelitu a sledujte doma v HD.

Olympijské hry
v Soči mají být
nejbezpečnější
v historii
SUPPLIERS

Bezpilotní letadla nad hlavou, robotická vozítka potulující se olympijskou vesnicí kvůli odhalování bomb,
vysokorychlostní hlídkové čluny brázdící černomořské
pobřeží, speciální elektronické terminály na nádražích,
systém kamer monitorujících celé město a mnohé další. Podle ruských představitelů budou při olympijských
hrách v Soči využity nejmodernější technologie, které by
měly ze zimních olympijských her v příštím roce vytvořit
nejbezpečnější olympiádu v historii.

Podle specialisty z ruské společnosti RNT
Antona Anosova má navíc inteligentní systém kamer schopných rozeznávat podezřelé chování 99,9 procentní účinnost.
Regionální experti a bezpečnostní analýzy však hovoří
o nebezpečí, které představují islámští ozbrojenci, kteří
se nacházejí jen několik set kilometrů od olympijského
areálu - v horách severního Kavkazu. Ti totiž jsou znepokojivou hrozbou, která by mohla i přes všechna bezpečnostní opatření ohrozit hladký průběh her.
6
In focus
Zdroj: Stars and Stripes (USA), The Voice of Russia (Rusko).
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SUPPLIERS

Letos poprvé bude možné sledovat online celý průběh XXI. zimních olympijských her. K dispozici bude
celkem 7 kanálů včetně jednoho, který bude vysílat
vybrané sportovní události v HD kvalitě. Obrovskou
výhodou je, že přehrávač není v náročném Flashi,
ale Silverlightu. Pokud
čirou
F I Njej
D O
U T náhodou Snemáte,
O C H I 2 0 14 | Quarterly Newsletter
zkontrolujte nabízenéMaktualizace
Windows
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naORE
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ABOUT
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THE GAMES
Olympijských her v HD + 6 dalších kamer aPhone:
zpravo+7 495 984 2014
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Sochi 2014 unveils the Olympic
and Paralympic Winter Games medals

Pobřežní část

bodem této části je především Olympijský park. Ten je samozřejmě úzce napojen na infrastrukturu města a dalšími sportovišctureÚstředním
ti, aby byla zajištěna bezproblémová přeprava návštěvníků mezi jednotlivými závody. Při využití jeho plné kapacity pojme až 70 000 jeho
návštěvníků. Poprvé v historii olympijských a
paralympijských her, budou od sebe všechny
ledové arény v docházkové vzdálenosti.

Centrální Olympijský stadion (Fisht)

tento stadion se nachází Olympijském parku,
jeho návštěvníci budou mít kromě výborného
zážitku z pohledu na zahajovací ceremoniál a
předávání olympijských medailí také krásný výhled na severní stranu s vrcholky okolních hor a
na ledové moře na jižní straně.
Za jedinečnou lze brát i jeho konstrukci, která

je svým
jedinečná.
Například na
Flying
thecharakterem
flag for the
main plaza

9

Seats Are Mounted
at “Fisht” Stadium

An auditorium with a capacity of 40,000 is being
constructed in the Olympic “Fisht” Stadium where
the opening and closing ceremonies will take place.
Seats made of waterproof plastic that is resistant to
temperature drops are being mounted in the stands.
The chairs, which will seat audiences of the 2014
Winter Games ceremonies, are all shades of blue.
The upper tiers will be the darkest blue, and the
lower the row, the lighter the shade of blue will be.
Using color in this way has enabled the designers
to visually expand the auditorium and highlight the
stage.
More than 800 seats will be provided for guests in
wheelchairs, around 1,500 seats will be reserved
for the media, and 32 platforms will be provided
for photographers, camera operators and their
equipment. The upper tier will contain commentary
rooms that face the arena and will be equipped for2
live broadcasting.

střechu je použit průsvitný polykarbonát, díky
tomu má stavba splývat s okolním prostředím.
Are Mounted
Kapacita Olympijského stadionu v Soči je zhru- Seats
at “Fisht” Stadium
ba 40 000 diváků. Využití tohoto stadionu však
zimní olympiádou nekončí, dále bude využíván
například k fotbalovým zápasům ruské fotbalové reprezentace nebo pro konání kulturních
akcí.
Svůj název získal stadion ze jména hory
Fisht, která se tyčí nad Soči do výšky 2857 m
n. m. Ta také patří mezi jednu z nejznámějších hor v Rusku. V překladu z jazyku Adyghe
její jméno znamená „Bílá hlava“, své přízvisko
Fisht stadion uvnitř
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Stadion Bolšoj „Bolyshoy Ice Dome“ „Bolshoy“

Aréna bude hostit zápasy ledního hokeje a to jak utkání v základních skupinách, tak i očekávaný finálový zápas. Stadion má kapacitu 12 000 diváků, což se zdá být na Olympiádu poměrně málo. Jeho tvar
konstrukce přestavuje obraz zmrzlé kapky. Po ukončení olympiády v Soči má sloužit jako multifunkční
sportovní hala a zábavní středisko.

4
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Pořadatelé zimních her 2014 rozdělili sportoviště do dvou částí, na horskou a pobřežní. U břehů Černého moře tak vznikl
velkolepý areál hal pro sporty, které se konají na ledu. Všechny
arény ve městě Adleru, které je součástí takzvaného velkého
Soči, jsou v pěší dostupnosti od olympijské vesnice a nacházejí se v bezprostřední blízkosti zdejších pláží. K výjimečnostem
Her XXII. zimní olympiády patří i nadmořská výška jednotlivých hal, které stojí jen několik metrů nad hladinou.
Hokejové haly jsou mezi sebou rozmístěny ve vzdálenosti 300
metrů. Vedle tréninkové haly se zde nachází Šajba Arena pro
ženský turnaj a hala Bošoj, ve které se uskuteční soutěž mužů.
Tribuny pojmou 12 tisíc diváků, v dubnu letošního roku aréna
hostila mistrovství světa juniorů. „Všichni zahraniční hráči byli
ze zdejšího zázemí a komfortu nadšení, však jsme také v nejmodernější hokejové hale v celém Rusku,“ pochlubil se při oficiální mediální prohlídce Vladimir Čerkasov, manažer haly Bolšój.

„Samozřejmě věřím, že ruská sborná tady získá zlaté medaile. Největším soupeřem bude asi Kanada, ale zápasy s českým
týmem bývají taky hodně těžké. V Naganu vám to vyšlo, ale
v Soči věřím, že zvítězíme my,“ řekl Čerkasov. Pobřežní oblast
sportovišť zahrnuje celkem sedm sportovních hal. Tři z nich
patří hokeji, Bolšój přivítá turnaj mužů, Šajba soutěž žen a třetí
hala poslouží tréninkům. Rychlobruslení se uskuteční v Adler
Areně pro 8 tisíc diváků, curlingové turnaje proběhnou v takzvané Ledové kostce, bruslařský palác Ice Berg hostí soutěže v
short tracku a v krasobruslení. Dominantní arénou vzdálenou
jen asi 150 metrů od pobřeží moře je Olympijský stadion Fisht. Tam se uskuteční zahajovací i závěrečný ceremoniál, které
bude sledovat vždy 40 tisíc olympijských příznivců. Po skončení her se kapacita ještě zvýší a stane se z ní fotbalový stadion.
V roce 2018 se v někdejším Olympijském stadionu bude konat
fotbalové mistrovství světa.

Šajba Aréna (Shayba Arena – „Puk“)

„Shayba“ Arena s kapacitou 7000 diváků je součástí skupiny arén, které jsou provozovány pod
hlavičkou Mezinárodní hokejové federace. Do
této skupiny patří stadion „Bolšoj“, Shayba Arena a tréninková hala. Stejně jako u jiných stadionů, se i tyto nachází v těsné blízkosti sebe,
návštěvník hokejových a sledgehokejových
zápasů tedy nebude muset nikde zdlouhavě
bloudit
Název Shayba Arény byl odvozen od ruského
slova Shayba, což znamená v překladu puk. Zajímavostí je, že stavba je demontovatelná. Po
ukončení olympijských her tak může sloužit k
jiným sportovním a kulturním akcím po celém
Rusku.

Adler Aréna
Aréna s kapacitou 12 000 diváků bude sloužit
pouze k rychlobruslařským soutěžím. Její dráha byla navržena tak, aby na jejím ledě byly
pokořovány nejrychlejší rychlobruslařské časy.
Český fanoušek upírá významnou pozornost
a mimořádná očekávání do Adler Areny, kde
bude připravena dráha pro rychlobruslení.
Martina Sáblíková se v Soči představí jako
dvojnásobná olympijská vítězka z Vancouveru
a také mistryně světa z posledního individuálního šampionátu, který hostilo právě dějiště
příštích olympijských her. „Martino, přeji hodně
štěstí, uvidíme se brzy,“ culil se manažer Adler
Areny Dmitrij Grigorjev. „Naše dráha patří k nejrychlejším na světě,“ připomněl, že bychom se
mohli v únoru dočkat i světových časů.

Iceberg – Palác bruslení

Do tohoto krasobruslařského stadionu se
vměstná až 12 000 diváků. Podobně jako
u jiných stadionů lze jeho konstrukci po
ukončení her demontovat.
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Zájezdy SZS
S

edmidenní letecký zájezd do Soči s prohlídkou sportovišť a hlavně hokejových
a ostatních hal a to buď po skončení OH nebo při Paraolympijských hrách.
Předběžná cena zájezdu 15 – 20.000 Kč.

Test events results

7

Sochi welcomed the Ice Hockey
U18 World Championship

Sochi 2014 test events season comes to a close
On 28 April 2013, the Sochi 2014 Organizing
Committee brought the 2012/2013 test events season
to a close with the final matches of the IIHF Ice Hockey
U18 World Championship. 20 international test events
have now been staged at the 10 competition venues
that will host the Olympic Winter Games.
The 2012/2013 test events set a new record in terms
of the number of people involved, with more than 3,000
competitors, approximately 5,000 volunteers, over 1,500
media representatives, and around 130,000 spectators
visiting venues over the last six months.
During the test events, the Sochi 2014 Organizing
Committee successfully tested all the functions and
services at the different venues. The Ticketing program
was put into operation resulting in a total attendance
that was almost double the original forecast.
Volunteers from across Russia worked alongside the
competition organizers at the test events, and were able
to feel part of the Sochi 2014 team. Thanks to these
events, the volunteers have had the opportunity to fully
prepare for the 2014 Games and will be able to share
their experiences with colleagues from the 26 Sochi 2014
Volunteer Centers throughout Russia.
During the season, the Sochi 2014 Organizing Committee
hosted test events in 15 Olympic sports disciplines:
biathlon, bobsleigh, skeleton, curling, ice hockey, luge,
figure skating, short track, speed skating, snowboard,
freestyle skiing, alpine skiing, cross-country skiing, Nordic
combined and ski jumping.

From 18 to 28 April 2013, Sochi hosted the IIHF
Ice Hockey U18 World Championship, an annual
competition staged by the International Ice Hockey
Federation. The Sochi 2014 Organizing Committee
and the Russian Hockey Federation (RHF) welcomed
230 athletes from 10 countries: Germany, Canada,
Latvia, Russia, Slovakia, USA, Finland, Czech Republic,
Switzerland and Sweden, to the competition.
One set of medals was won at the World
Championship: the Canadian team won gold and the
USA team won silver. Having beaten the Russian team
for third place, the Finnish team won bronze.
The IIHF Ice Hockey U18 World Championship was the
first international Sochi 2014 test event to take place
at the venues where Olympic ice hockey competitions
will be held in 2014. For the first time during the
2012/2013 test events, more than 380 members of
the Sochi 2014 Organizing Committee simultaneously
tested the security perimeter around the two ice arenas
in the Olympic Park — the “Bolshoy” Ice Dome and the
“Shayba” Arena.
The venues are located in close proximity to each
other, providing maximum convenience for athletes
and guests of the Games. Both of the stunning arenas
are specially designed for ice hockey. The “Bolshoy”
Ice Dome is a palace for celebratory events which
included the World Championship's opening and closing
ceremonies. The “Shayba” Arena provides a comfortable
space and fulfills all the necessary requirements for
staging ice sledge hockey.
Over the course of the competition, more than
70, 000 spectators visited the test events and more
than 400 volunteers, including 100 athletes, took part
in their organization. The President of the International
Ice Hockey Federation, René Fasel, said: “We have two
very good arenas. I particularly like the smaller one —
it is a typical hockey arena with a capacity of 7,000
people and it is the deeper of the two. The big arena,
the Bolshoy Ice Dome, is a multifunctional one. It is
large, nicely designed and offers a lot of comfort, space
and very good changing rooms. There are a few minor
details which need to be corrected but that is precisely
why we staged the test events.”
Thatcher Demko, the USA team goalkeeper, said:
“I think that the tournament was a success from an
organizational point of view. The organizers did a
really good job. The atmosphere was just unbelievable,
especially playing against Russia in Russia. It seemed
as though all 14,000 spectators were shouting in
unison. The changing rooms at the arena are excellent:
they are really big and have everything you need.
We also decided to go to the Black Sea for a bit and
to see the center of Sochi. Overall, it was a great
experience!”
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Test events were also held in four of the five
Paralympic sports: biathlon, cross-country skiing,
alpine skiing (including para-snowboard) and wheelchair
curling. The next Sochi 2014 test event will be
the International "Four Nations" Ice Sledge Hockey
Tournament, which will take place in Sochi between
25 August and 2 September 2013.
The test events were supported by the Sochi 2014
Partners: Coca-Cola, GE, Ingosstrakh and PwC.
Dmitry Chernyshenko, President and CEO of the
Sochi 2014 Organizing Committee, said: "The third
season of the pre-Olympic test events program, the
biggest in the history of the Winter Games, is coming to
a close. It comprised over 70 international and national
competitions in all of the Olympic and Paralympic
sports. We are very pleased with the results. The test
competitions have been successful, and we have
received positive feedback from many athletes, coaches,
International Federations, the IOC, IPC, and spectators.
We efficiently overcame all the trials that we faced and
can now be confident that we are ready to host the
Games, even in the most challenging conditions. The
test events were organized by a large team, and I would
like to thank everyone who took part in hosting them:
the Sochi 2014 Organizing Committee, Olympstroy,
the Ministry of Sport of the Russian Federation, the
Krasnodar Region Administration and Sochi City
Administration, all the contractors, and of course our
numerous volunteers who have become an integral part
of our team."

Round-up: views from Sochi

Josef Fendt, President of the International Luge
Federation: “On behalf of the International Luge
Baltika
I would like to say that we are very pleased
ochi 2014 Official Supplier, Baltika,Federation,
has launched
with the
way this sports event was held, and with
federal program called “Inspiring Victory
in Sochi”
of the luge and bobsleigh track. We are
which makes it possible for Russiansthe
to condition
send Russian
delighted to have seen such an interesting, fast-paced
Olympians good luck messages. Video
messages from
and above all, safe, track here, with the 2014 Winter
eople all over Russia will be posted to a special group
Games just around the corner.”
n the Russian social media site VKontakte, and the
est of them will be broadcast at the Baltika pavilion
t the Winter Games.
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Olympic countdown: one year to go
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Athletes of the world
officially invited
to Sochi 2014

In the evening, the celebrations moved to
Sochi. At the “Bolshoy” Ice Dome, a celebratory event dedicated to “Year To Go” took
place in which Russian President, Vladimir
Putin; President of the International Olympic
Committee, Jacques Rogge; Deputy Prime
Minister, Dmitry Kozak; President of the Russian Olympic Committee, Alexander Zhukov;
IOC Coordination Commission Chairman,
Jean-Claude Killy; IOC Executive Director
for the Olympic Games, Gilbert Felli; the
heads of National Olympic Committees; and
the President and CEO of the Sochi 2014
Organizing Committee, Dmitry Chernyshenko,
took part.
IOC President Jacques Rogge officially invited the world’s National Olympic Committees
(NOCs) and their athletes to take part in the
Games. During the event, President Rogge
personally delivered invitations to representatives of the NOCs from the host countries
of the previous, next and future editions of
the Olympic Winter Games (Canada, Russia
and Republic of Korea, respectively), in addition to the NOC of the host country of the
next Olympic Summer Games (Brazil).

2

1

“A year before the start of an Olympic
Games is traditionally the time we invite
the athletes of the world to take part in the
Games, which are a celebration of sport,
peace and humanity,” said President Rogge.
“These will be the first Olympic Winter
Games to be held in Russia, and the Russians are eager to welcome the world to the
shores of the Black Sea and the mountains
of the Caucasus. A spectacular setting with
equally impressive venues awaits those who
qualify — the perfect platform on which to
compete. I wish all the athletes hoping to
compete here next February all the best in
their preparations.”

3

4

2

1 Vladimir Putin
and Jacques Rogge
start the countdown
to the Games in Sochi

2 NOC representatives
were presented with
official invitations
to the Sochi 2014
Olympic Winter Games
by Jacques Rogge

Olympic infrastructure
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Stars shine on “Olympic” ice

3

The celebrations continued with a dazzling ice show, staged by the Sochi 2014
Ambassador and famous figure skater, Ilya
Averbukh, and other starring Russian figure
skaters Irina Slutskaya, Tatyana Navka, Roman Kostomarov, Alexei Yagudin, Tatyana
Totmyanina and Maxim Marinin. Around 300
artists took part in the show altogether. An
orchestra directed by Sochi 2014 Ambassador, Yuri Bashmet, played during the celebrations, while the ice show told the story of
the preparations for the Sochi 2014 Winter
Games from the winning bid in Guatemala
in 2007, to the present day. The celebration
ended with spectacular fireworks.
Sochi 2014 President and CEO, Dmitry
Chernyshenko, said: “Today is a milestone
for us. In just one year’s time, we will invite
the whole world to Sochi and we are eager
to make sure every guest enjoys the best
Winter Games in Olympic history. I believe
we are pretty much where we should be at
this point in time: the sports venues in the
Mountain and Coastal Clusters are almost
ready; the volunteer selection process for the
Sochi Games is approaching the finish line;
and Sochi has already become a nationwide
barrier-free environment model. Now is the
time for us to re-double our efforts to make
sure that all aspects of our preparations
are aligned as we get ready for this historic
event. The Sochi 2014 Organizing Committee
has already moved into full ‘Olympic mode’
by starting large-scale operational testing
of the sports venues. We recognize that this
is vital to ensure that all the services that we
deliver for the Games are perfect.”

“

2

In just one year’s time,
we invite the whole
world to Sochi
and we are eager
to make sure
every guest enjoys
the best Winter Games
in Olympic history

2

The hotel complex
1,2 The dazzling ice
for Games Partners
show, starring famous
(front) is located
Russian figure skaters
within walking distance
Alexander Zhukov, President of the Russian Olympic
Don Hay, head coach of the Canadian hockey team:
Ole Einar Bjorndalen (Norway), six-time Olympic
Vladislav Tretyak, President of the Ice Hockey
of the Olympic Park
Committee: “I'm delighted that Russia's junior teams
“Beautiful rink, it’s just a great rink to come and play in.
champion in biathlon: “I really liked the Olympic track.
Federation of Russia: “We were all looking forward
Visa and Sberbank
flagship station will improve the quality of voice
square at South Pier in Sochi. Rostelecom also held
20,000 km route, in the hope of setting a new Guinhave taken part in the finals of the WCF World Junior
We’ve been shown great hospitality by everybody since
And I liked Sochi in general. The setting is fantastic! I'm
to this home tournament in one of the most sporting
Worldwide Olympic Partner, Visa, and Sochi 2014
communications and mobile internet services throughan “Olympic” marathon for Russian school and college
ness world record for the longest non-ring route within
Curling Championship, for the first time ever. And our
we’ve landed here. We appreciate this hospitality and
looking forward to next year. After seeing Sochi, I have
regions of our country. Very soon, in less than a year,
General Partner, Sberbank, have been working with the
out Krasnaya Polyana, and increase the capacity of
students as part of the “Year To Go” celebrations. The
one country. During the “Year To Go” show at the
boys and girls enjoyed tremendous success at these
the efforts that people are going to for us.”
become even more motivated, and am now set to work
the Olympic Winter Games will begin in Sochi. Our
Russian Olympic Committee to launch debit cards with
the cellular network. For guests of the “Year To Go”
marathons were held in 46 Russian cities from the
“Bolshoy” Ice Dome, VOLKSWAGEN Group Rus showtournaments. We have seen some terrific developments
hard this summer.”
country has a great hockey legacy: we are proud of the
a philanthropic
TeamMentel (Netherlands),
celebrations,
MegaFon set world
up a number of colorful
Far East to Kaliningrad and were attended
by famous
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champion:
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Poirée (France),
Belarus
men’sand
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help support
Russia's Olympic team and really
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with
phone
charging
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country,
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well organized,
andaI mobile
am happy
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every
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with
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Avaya
leading experts have described the ‘Ice Cube’
delighted
willtaken
be part
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beautiful and an inspiration
to all the competitors.”
national Under 18 team. Within a few years, these
make
a purchase with the card.
Sochi 2014 General Partner, VOLKSWAGEN
Group
Sochi 2014 Official Supplier, Avaya, announced
Center as one of the best curling venuesthey
in the
world.”
Paralympic Games.”
players
will be able to join the main national team.”
Rostelecom
Rus, timed the launch of its “Amarok Polar Expedition.
it has completed preparations for its Winter Games
MegaFon
Sochi 2014 General Partner, Rostelecom, broadcast
Path of the Northern Wolf” program to coincide with
communications network. Avaya’s infrastructure
Issue 18 | June 2013ww is currently being tested during Sochi 2014 test
Sochi 2014 General Partner, MegaFon, has begun
the “Year To Go” celebrations from the “Bolshoy”
the “Year To Go” celebrations. Competitors in this
operating its Olympic cellular base station. The new
Ice Dome on the Sochi 2014 Live Site screen in the
large-scale national car race will travel a very difficult
events.

Sochi 2014 Partners boost “Year to Go” celebrations

Zájezd Evropa
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Sochi 2014 Newsletter

Připravujeme 7 denní zájezd SZS 2014 po Evropě
v květnu. Navštívíme výrobce roleb WM možná i jiné.
Dále navštívíme zimní stadiony v Německu, Švýcarsku,
další stadiony v Itálii, ZS Meran, Varese a také
Issportzentrum Oberstdorf.
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Show rooms in largest hotel com

The show rooms in the hotel complex for Sochi 20
of the Olympic Park, have been completed with th

hotel suites and halls. The majority of the material
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which makes it possible for Russians to send Russian
Theluck
rooms,
lobbies,
halls, and corridors w
Olympians good
messages.
Video entrance
messages from
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will be hotel
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ofRussia
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which include 3,600
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social
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VKontakte,
and
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in Russia, located over two sites totaling 36 hecta
best of them will be broadcast at the Baltika pavilion
of varying heights and most frame and roof wo
at the Winter are
Games.
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have been built and internal work is underway. The
to the interiors and facades are underway.
The Olympic hotel complex is designed like a mini-c
the hotel, suites, and a shopping and recreational
a significant area of the grounds. The zone include
the entire complex.

Sochi 2014 Newsletter

Máte se na co těšit. Itinerář zájezdu je zatím v jednání a
bude upřesněn v měsíci lednu 2014. Přepokládáná cena
do 5 800 Kč pro členy SZS. Členové SZS, kteří se zúčastní
tohto zájezdu v roce 2014, budou mít slevu 10% na zájezd
uspořádaný v roce 2015. Bližší info bude na našich
www stránkách www.szs.cz.
WM EVOLUTION

ENDRIZZI ROBERTA

ZIMNÍ HALA LUGANO
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Sdružení Zimních Stadionů České republiky

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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