


 

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

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

  
 
 

Refri systémy, s.r.o. 
Roman Frász 

U Červeného mlýnku 897/4 
196 00 Praha 9 

tel. 722 896 986 
www.refri.cz 

roman.frasz@refri.cz 
 
 

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Naše reference najdete na www.refri.cz 
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Vážení členové Sdružení zimních stadionů
pokud budeme hodnotit naši práci  za  1 pololetí toho-
to roku myslíme si, že byla cekem úspěšná a bohatá.  
Překvapila nás velká účast, jak na školení ledařů tak 
i strojníků, kdy jsme pro velký zájem museli uspořá-
dat dva běhy již v prvním pololetí. Při diskuzích s frek-
ventanty školení jsme byli  překvapeni, jak velmi málo 
vědí zaměstnanci ZS o našem Sdružení. Největším 
překvapením byl pro mnohé námi vydávaný časopis, 
který mnozí viděli vůbec poprvé a byli jím velmi pří-
jemně  překvapeni.  Na Váš podnět budeme již v příš-

tím roce pořádat sdružené opakované školeni strojníků a ledařů v jenom 
týdenním turnusu. 
Technické dny byly uspořádány dva a to na ZS v Tachově – viz článek uvnitř 
časopisu- a na ZS ve Frýdku Místku v hale Polárka. Zvláště o tento TD byl 
mezi našimi členy nečekaně  velký zájem. Popis průběhu tohoto TD bude 
uveřejněn v příštím čísle našeho časopisu. Rovněž tak v příštím čísle bude 
také uveřejněna zpráva ze Zájezdu Europa 2015, který byl účastníky velmi 
kladně hodnocen a rovněž byla vyšší účast než v minulém roce. Co se týče 
zájezdů v příštím roce, na základě  Vašich podnětů se budeme snažit zajistit 
mimo jiné i zájezd po Zimních stadionech v USA. 
Největším problémem pro naše SZS je trvající velmi malá nebo téměř vůbec 
žádná komunikace  s Vámi, co se týká Vašich námětů a připomínek k naší 
práci, které jsou minimální. Stále Vás upozorňujeme na prostor pro Vaše 
názory jak na našich webových stránkách, tak i v časopise, kde  můžete pre-
zentovat Váš zimní stadion, Vaše město, hokejový klub a  svěřit se s Vašimi 
problémy při provozu ZS .
Rádi uvítáme upozornění nebo odkaz, kde se staví nový nebo rekonstruuje 
zimní stadion ve Vašem okolí.
Závěrem bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši účast na zájezdu Europa 
2015 a také za spolupráci při technických dnech. Těšíme se na další spolu-
práci s Vámi, která jak doufáme, bude ještě lepší, než doposud.

                                    Josef  Mana, člen VV SZS a redakce časopisu
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Město Strakonice
Strakonice (německy Strakonitz) je okresní město v 
Jihočeském kraji na soutoku Otavy a Volyňky, 52 km 
severozápadně od Českých Budějovic, v nadmořské 
výšce mezi 390 až 430 m. Jeho rozloha je 3 468 ha a 
žije zde zhruba 23 000 obyvatel.

Původně zde stály čtyři malé vesničky (Strakonice, Bez-
děkov, Žabokrty a Lom), které se spojily v poddanské 
město Strakonice. Vývoj města lze předpokládat od dru-
hé poloviny 12. století a na začátku 13. století začíná rod 
Bavorů budovat místní hrad. Roku 1243 daroval Bavor I. 
se svou manželkou Bohuslavou polovinu strakonického 
hradu řádu johanitů (později zvaných maltézští rytíři), 
kteří v něm vybudovali raně gotický kostel a klášter. 
Původní gotický hrad prošel rozmanitým stavebním 
vývojem. V roce 1367 byla Strakonicím potvrzena Bavo-
rem IV. městská privilegia. 
 

Roku 1402 prodal rod Bavorů i druhou polovinu hradu 
i strakonického panství řádu johanitů a od roku 1421 se 
hrad stal sídlem velkopřevorů řádu, kteří ze Strakonic 
spravovali své komendy v celých českých zemích až do 
konce 17. století. Další rozvoj města nastal v 19. století, 
kdy byla založena textilní továrna Fezko a ve 20. století 
po založení České zbrojovky (ČZ).
 

Město získalo právo na prapor v roce 1992. Odráží 
historickou roli rodu Bavorů dlouho vládnoucích Stra-
konicům (1235–1402) a řádu johanitů (od 16. stol. řádu 
maltézských rytířů), kterým město patřilo od roku 1402 
do roku 1925.
List praporu má dvě pokosem dělená pole: horní čer-
vené s bílým maltézským křížem a dolní žluté s kosmo 
položenou střelou z historické městské pečeti. Poměr 
délky k šířce je 3:2.
 
Znak byl Strakonicům 
udělen roku 1525 (prav-
děpodobně) se symbo-
ly Johanitů. Na modrém 
štítě se nachází hradby 
s klíčovými střílnami, 
brána se zvednutou 
zlatou mříží, nad ní je 
cimbuří a věž s dvěma 
okny (uvnitř oken jsou 
kříže), dvěma cimbuřími 
a červenou střechou se 
dvěma zlatými makovi-
cemi. Po stranách věže 
jsou dva červené štítky 
se zlatými šňůrkami. 
Vpravo je na štítku stříbrný kříž, na levém štítku je stří-
brná Landštejnská růže, která má zlatý střed a zelené 
kališní lístky. Růže je tu nejspíš omylem, protože žádný 
z pánů z Landštejna nebyl tam byli Rožmberkové). Staré 
malby znak s nezachovaly, ale máme doklady o stříbrné 
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růži na červeném štítku, proto je růže stále na 
strakonickém znaku, i když nemá co do činění se 
strakonickou historií. Je také možné, že růže byla 
umístěna na znak z výtvarných důvodů.

Strakonice získali i právo na pečeť, ale neví se 
přesně kdy. Ferdinand I. na přímluvu velkopřevora 
Jana z Vartenberka (1534 – 1542) udělil městu pri-
vilegium, v němž se píše: „ Také týmž obyvatelům 
v štědrosti naší královské tuto zvláštní milost činiti 
ráčíme, aby touž pečetí, kteréž jsou od starodáv-
na užívání byli, ve všech a všelijakých potřebách 
obecních červeným voskem pečetiti mohli a moc 
jměli…“ Z této citace vyplývá, že Strakonice získali 
pečeť už dříve, zřejmě z privilegia velkopřevora 
Jana III. z Rožmberka (1511–1532). Za jeho půso-
bení totiž došlo k potvrzení a výraznému rozšíření 
stávajících městských výsad.

Ve Strakonicích má tradici především průmysl 
textilní, strojírenský a pivovarnictví. 

Mariánský sloup

Textilní průmysl zde zastupuje Fezko, a. 
s., které začalo roku 1812 vyrábět slavné 
Fezy.[zdroj?] Vyráběly se také barety a jiné 
pokrývky hlavy, přikrývky, pletené zboží 
a vlněné látky. Dnes se vyrábějí hlavně au-
totextilie. Firma vlastní Tonak a. s. a v roce 
2005 založila dceřinou společnost Fezko 
Slovakia s. r. o. v Žilině. 

Průvod při Mezinárodním dudáckém festivale

 
ČZ (neboli Česká zbrojovka) byla založena roku 1919 
(původ. název Jihočeská zbrojovka). Ze začátku vyrá-
běla jen pistole, vzduchovky a pak i automatické zbra-
ně. Od roku 1929 dělá firma jízdní kola a od roku 1932 
i motocykly (též zn. Jawa), které největší slávy dosáhly 
v 50. a 60. letech. V roce 1946 byl podnik znárodněn 
a ukončila se výroba zbraní. V 80. letech dochází k 
útlumu výroby motocyklů a firma se soustředila na 
produkci řetězů, nástrojů, forem, odlitků a obráběcích 
strojů k výrobě autokomponentů – převodových skříní 
a turbodmychadel.
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Měšťanský pivovar Dudák Strakonice
Strakonice získaly právo vařit pivo (tzv. právo várečné) v roce 1367, i když pivo se zde vařilo už před rokem 1308. Místní 
měšťanský pivovar byl založen roku 1649. Dnes vaří piva značky Dudák (DUDÁK Black tmavý ležák, DUDÁK Driver nealko-
holické pivo, DUDÁK Nektar světlý ležák, DUDÁK Premium světlý ležák, KLOSTERMANN polotmavý ležák KRÁL ŠUMAVY 
světlý ležák, OTAVSKÝ zlatý, PÁRTY soudek, ŠVANDA světlé pivo, VELKOPŘEVOR světlý speciál). Punc jedinečnosti tomu-
to zlatému moku dodává fakt, že strakonické pivo Dudák je vařeno ženou – paní sládkovou Dagmar Vlkovou
Gurmánská turistika
Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice je posledním pivovarem v České republice, který je ve vlastnictví města. Tradice 
vaření piva je spojená s bohatou historií Pootaví a traduje se do roku 1649. 

Strakonice a co by jste měli vědět
Město, kde se zrodila pověst o Švandovi s očarovanými dudami, jehož dominantou je mohutný středověký 
hrad s věží Rumpál, a kde Velké náměstí zdobí domy roztodivných jmen s působivými malbami, například 
dům U Umrlčí hlavičky nebo půvabné Papežovy domky. Tak vypadá jedna z bran Šumavy, Strakonice.
Velká část historických Strakonic zmizela během 20. století; zbouraná byla jak židovská čtvrť, tak rodné dom-
ky národních buditelů i pitoreskní domky na nábřeží Otavy. V moderním městě proto hraje hlavní roli stra-
konický hrad s Muzeem středního Pootaví. Jednotlivé expozice se věnují tradiční výrobě fezů, motocyklům, 
zbraním a dudákům, nahlédnete i do galerie a do historických interiérů s nástěnnými malbami ze 14. a 15. 
století. Velkým lákadlem je také vyhlídka z věže Rumpál.
 K divadelní hře Strakonický dudák inspirovala J. K. Tyla pověst o skvělém hráči na dudy, kterého jednou 
požádal podivný muž, aby zahrál jeho hostům, avšak nesmí při tom promluvit ani slovo. Dudák souhlasil a hrál 
celou noc, ale na konci zdvořile poděkoval – a rázem zmizel dům, společnost i zlaťáky. Ráno se dudák pro-
budil pod šibenicí s klátícími se oběšenci a pochopil, že vlastně hrál pekelníkovi. Nešťastné dudy pak uložili v 
kostele za oltář, kde každý rok při výročí toho dne začaly samy hrát.

 

Replika Stonehenge 
ve Strakonicích
 
Strakonický rodák ing. Pavel Pavel zanechal 
svému městu pěknou památku. Postavil na 
nábřeží repliku jedné brány ze Stonehenge. 
Oproti originálu je model z betonu, ale může 
se pyšnit stejnou velikostí.

Vlajka města Strakonic.
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Vlajka města Strakonic.

První leden 1909 byl památný pro jižní Čechy: 
doma před veřejností se představil průkopník 
jihočeského hokeje, tým SK Strakonice 1908, a 
to vítězným zápasem s SK Union Plzeň v poměru 
14:4 v sestavě: Kokeš - Aleš, Hrdina - Třeštík - 
Němějc, Šašek, Karta. Kolébka jihočeského ho-
keje s míčkem, zvaný bandy-hokej, Strakonický 
klub, byl založen na valné hromadě 28. prosince 
1908 a prvním hracím místem byl rybník Blaťák. 

 
Jeden z mohykánů jihočeského hokeje a později 
náčelník a funkcionář klubu Strakonický Jaroslav 
Bolard vzpomínal, jak v roce 1920 jeli Strakoničtí 
na turnaj do Plzně, kam dorazili vlakem v sobo-
tu ve 22 hodin. Noclehy neměli a tak seděli do 
rána v nádražní restauraci. Ráno se dozvěděli, 
že se turnaj koná v Sedlci u Plzence. Jeli tedy 
vlakem do Plzence a odtud putovali hodinu 
pěšky do Sedlce, tam dostali pro zahřátí k snída-

ni bramborovou polévku, načež celý turnaj bez 
porážky vyhráli.
Ke svému vrcholu dospěl SK Strakonice v zimě 
1921/1922, kdy ve dnech 11- 12. února 1922 vybo-
joval v Praze hrdý titul mistra ČSR pro rok 1922.
 
1938/1939  se vrátil název Jihočeské mistrovství 
I. a II. třídy a  SK Strakonice pokračovali ve své 
dlouholeté hokejové tradici i v těchto soutěžích, 
ale již bez dřívějších velkých úspěchů. V roce 
1950 se začal stavět stadion Na Tržišti, kde při 
tehdy v této době tradičním přejmenovávání, 
na SK Strakonice navázal nový klub, vzniklý při 
státním podniku Fezko, mužstvo závodní sokol-
ské jednoty Fezko. Neměl být však ani první ani 
poslední.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V říjnu 1952 byl založen při stát-
ním podniku ČZ  hokejový oddíl 
TJ Sokol ČZ. Začal se stavět také 
hokejový stadion Sokola ČZ,  na 
louce mezi domy ČZ a tratí smě-
rem na Volyň  vedle továrny ČZ. 
Do nově vzniklého oddílu přešla 
řada hráčů a funkcionářů ze So-
kola Fezko, z čehož většina pra-
covala v podniku ČZ. Objevila 
se zdravá konkurence   , která 
bezpochyby přispěla ke zvýšení 
úrovně ledního hokeje ve Stra-
konicích.

STRAKONICKÝ HOKEJ SLAVÍ  
106. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

Strakoničtí hokejoví mohykáni a začátky na Blaťáku
Stadion 
Spartaku 
Strakonice 
u ČZ

Hřiště a kluziště na Blaťáku
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Před sezónou 1969 / 1970 se Fezko svého ho-
kejového oddílu zřeklo a ten byl  převeden pod 
hlavičku TJ ČZ. Tento „ přestup“ udělal funkci-
onářům řadu starostí, ale jejich obětavou prací 
byla sezóna zajištěna. Velké potíže byly totiž s 
kluzištěm,  hřiště ČZ zaniklo a stadion Na Tržišti 
se nacházel také v nevyhovujícím stavu. 
 

Ve Strakonicích se celé desetiletí mluvilo o 
potřebě postavení stadionu s umělým ledem ale 
stavělo se jinde a ve Strakonicích ne.
Nejnáročnější období pro strakonický hokej 
přišlo od sezóny 1974/1975. Klub měl velkou 
starost se zajištěním ledové plochy pro 4 druž-
stva (muže, dorostence a dva týmy  žáků) .Na 
okolních zimních stadionech ve Vimperku nebo 
Písku  byl volný led jen v časných nebo večer-
ních hodinách a nedostatek vlastního ledu a 
výstavba zimního stadionu ve Strakonicích  byly 
nejčastější náměty do diskuze. Stávající plocha 
na Tržišti byla okresního města nedůstojná a po-
časí nepřálo. Až v roce 1976 bylo roz-
hodnuto, že v jarních měsících 1977 
se má započít s budováním zimního 
stadionu s umělou ledovou plochou 
v akci  Z.   
 
Sezóna 1978 / 1979 znamenala pro 
strakonický hokej velkou radostnou 
změnu. Vybudováním umělé ledové 
plochy byla uzavřena první etapa 
výstavby zimního stadionu (tehdy 
ještě otevřeného), který začal sloužit 
veřejnosti.
Na jednu důležitou věc bychom ne-
měli zapomenout. Hokejový chrám na 
Křemelce si postavili občané Strako-
nic sami, převážně v akci Z (zadarmo). 

To už se dnes jen tak nevidí. Ať už bylo tehdy 
důvodů více, hlavní byl - bez pochyby – lední 
hokej!  Po pěti letech zase doma. Zdá se to ne-
uvěřitelné. Přesně 19. ledna 1973 hrála naposled 
Zbrojovka na Tržišti s Blatnou. Tým ČZ jezdil do 
Vimperka, Písku, ale ve Strakonicích led neměl.  
V sezóně 1987/88 po základní části skončil tým 
ČZ  na stříbrné pozici, avšak po finále čtyř celků 
nedosáhl na „bednu“ a skončil čtvrtý. V sezóně  

1988/89 i díky omlazení kádru 
přišel na strakonický celek hlubo-
ký útlum   a měl namále, přesto 
skončil předposlední a v krajském 
přeboru se zachránil. 
 Datum 24. února 1992 vejde do 
historie strakonického hokeje. Ve 
Veselí nad Lužnici hrál strakonic-
ký tým předehrávku posledního 
kola. Hostům stačil jediný bod k 
vítězství v kraji a k přímému po-
stupu do 2. ligy. To se také stalo. 
Po vítězství 8:4 (4:4,2:0,2:0) na-
stala vítězná a postupová jistota. 
Strakoničtí hokejisté, kteří ještě 
dokončili svůj triumf výhrou nad 

Soběslaví 11:2 na domácím ledě, mohli otvírat 
šampaňské, neboť to byl jejich – ve strakonické 
hokejové historii – první postup do soutěže, kte-
rá se nazývá II. národní hokejová liga.
1998/99 šel tým HC od porážky k porážce. Chy-
běly také zkušenosti. Strakoničtí hokejisté skon-
čili poslední se čtyřmi výhrami, třemi remízami a 
26 porážkami. Čekala je dvouzápasová baráž s 
Jaroměří . V prvním utkání na domácím ledě  vy-
hrály  Strakonice 4:2 a v odvetě v Hradci Králové 
hrály 2:2, když obě branky vstřelil Martin Malkus. 
Druhá liga byla zachráněná a jak se později uká-
zalo až do roku 2007. V červenci se konala na 

Stadion  Na tržišti

Stadion na Křemelce
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Velkém náměstí ukázka slavného poháru zámoř-
ské NHL Stanley Cup. Přivezl ho Roman Turek, 
který začal s hokejem právě ve Strakonicích. 
Stanleyův  pohár vybojoval tým Dallas Stars, v 
němž  Roman tehdy chytal.
 

Druholigový tým, sezóna 2005/2006
V sezóně 2007/2008 byli muži HC Strakoni-
ce zařazeni do krajského přeboru o dvanácti 
celcích, které měli hrát v základní části každý 
s každým, po té následovali odvety a mužstva 
umístěná od prvního do osmého místa se měla 
utkat v play off. Základní část krajského přebo-
ru pro mužstvo z Křemelky nezačala dobře. V 
první polovině této soutěže se mu moc nedařilo. 
Vyhrálo až ve 3. kole a drželo se ve spodku ta-
bulky. Postupně si hráči zvykli na jiný styl hokeje 
a stoupaly tabulkou vzhůru. Ve vyřazovacích 

bojích, hraných na dva vítězné zápasy, se utkali 
strakoničtí ve finále s J. Hradcem, ,který porazil. 
Tým HC Strakonice vyhrál celkově krajský pře-
bor a postoupil do kvalifikace o 2. ligu. Vítěz-
stvím 5:1 nad Bohemians Praha si zajistili pr-
venství v kvalifikaci o 2. ligu ještě před celkově 

posledním utkáním 
v Příbrami. Se závě-
rečným houkáním 
začali oslavy na ledě. 
Stříkalo šampaňské, 
diváci vnikli na led a 
společně s hokejisty 
oslavovali postup 
do 2. ligy. Přes vel-
kou snahu, spoustu 
jednání se nepodařilo 
výboru HC Strakoni-
ce sehnat dostatek 
prostředků na hraní 
2. ligy, jejíž náročnost 
se ještě zvýšila oproti 

minulým letům. Takže nezbylo nic jiného než 
setrvat v krajské přeboru a licenci prodat.

 V sezóně 2010/2011 podávali HC Strakonice už 
v základní části velmi dobré výkony a s násko-
kem ji vyhráli. Vítěz základní části šel rovnou do 
kvalifikace a kvalifikaci tak vyhrály. V následné 
baráži podali  Strakoničtí skvělý výkon a vyhrály  
baráž a postup do druhé ligy. Velkou radost udě-
laly i fanouškům kteří přijeli podpořit svůj tým. 
Jenže sehnat dostatek prostředků a sponzorů  i 

Druholigový tým, sezóna 2005/2006
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vzhledem  k nezájmu vedení města se na 2. ligu  opět nepodařilo a tak byli fanoušci opět  zklamaní 
a v příští sezóně 2011/2012 zase nastupovali  Strakonice v krajském přeboru. 
Od založení nejstaršího klubu v kraji a kolébky jihočeského hokeje SK Strakonice 1908 uběhlo 106 
let.  Tradice hokeje nebyla ve Strakonicích  nikdy  přerušena, přestože byla v historii klubu  i velmi 
složitá období. Jejím následovníkem  je současný klub HC Strakonice. Od té doby se podařilo ve 
Strakonicích vychovat mnoho úspěšných reprezentantů. Mezi nejslavnější patří bezesporu Roman 
Turek, Václav Král, Štěpán Hřebejk, Alexandr Salák.
Nádherná tradice Strakonického hokeje může i nadále žít díky hráčům, rodičům, trenérům, funkcio-
nářům a především skvělým a mimořádným fanouškům, které Strakonický hokej má. Na tuto skuteč-
nost jsme ve Strakonicích všichni moc pyšni. Lední hokej  je v jihočeském kraji již od počátku svého 
vzniku jednoznačně nejpopulárnější sport  a Strakonický hokej má na tom již od počátku spolu s 
ostatním jihočeskými kluby svůj velký podíl.

Sportovní areál Na Křemelce ve Strakonicích

Území v těsné blízkosti centra města je 
dlouhodobě určeno pro vrcholový a rekre-
ační sport. V rozlehlém rovinatém prostoru 
jsou roztroušeny objekty zimního a fot-
balového stadionu a plaveckého bazénu 
s letním koupalištěm. Záměrem města je 
sjednocení vzájemně odtržených částí do 
fungujícího celku, který bude celoročně 
využíván místními sportovci. Navrhli jsme 
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vytvořit několik vzájemně propojených a prolínajících 
se okruhů pro in-line bruslení a kondiční běh. Okruhy 
probíhají celým územím a spojují stávající a nové „blo-
ky sportu“. Nově zde bude umístěno, kromě zmíně-
ných in-line okruhů, víceúčelová a beachvolejbalová 
hřiště, dětská hřiště, outdoor fitness, lanové centrum, 
skatepark a 2. ledovou plochu s lehkým zastřešením. 
Součástí bude rovněž dostatečně velké parkoviště 
pro návštěvníky a strategicky rozmístěné plochy pro 
vybudování občerstvení pro doplnění sil.

 
„Nepředpokládáme, že město vybuduje vše naráz. Studie představuje 
dlouhodobou vizi, jež může být postupně naplňována.“ 

autoři: ing. arch. Viktor Drobný, ing. arch. Martin Kabriel

V roce 1976 bylo rozhodnuto orgány města 
Strakonic, že v jarních měsících 1977 že se začne 
s budováním zimního stadionu s umělou ledovou 
plochou. Plocha byla vybudována v akci  
„Z“ občany města Strakonic. 

Slavnostní otevření zimního stadionu s  umě-
lou ledovou  plochou ve Strakonicích se 
konalo 22.12.1978. Tento stadion na Křemel-
ce  byl postaven   hlavně pro  lední sporty. 
Chladící zařízení vybudovala firma ČKD Praha 
a to systémem přímého vypařování čpavku 
v trubkovém systému ledové plochy s nuce-
nou cirkulací chladiva. Chladivem je technický 
bezvodý čpavek  NH 3 (R 717)  o  celkovém  
množství pěti tun. Strojovna chlazení  a ledo-
vá plocha je dodnes původní.Mimo běžných 
oprav které jsou  vždy prováděny po  skočení 
každé sezony byla provedena v roce  1991 
generální oprava trubkovnice kondenzáto-
ru .Pro úpravu ledu dříve sloužily dvě rolby 
Destarol až do roku 1998 kdy byla zakoupena 
jako první v České republice rolba Zamboni 

HDB, která dodnes slouží jako záložní stroj.  
V roce 2008 byla zakoupena nová elektrická 
rolba ZAMBONI 552, která nám s velkou slávou 
slouží nepřetřžitě od doby zakoupení dodnes. 
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Tato rolba byla zapůjčena i  na Mistrovství světa 
v Bratislavě .

Stadion když byl otevřen v roce 1978  byl odkrytý 
a osvětlen starými žárovkovými svítidly  
 
Po zastřešení ledové plochy  v roce 1983 již bylo 
toto osvětlení nevyhovující a proto následně 
v roce 1986  bylo instalováno  nové osvětlení. 
Toto osvětlení během doby kdy došlo k fyzickému 
zastarání této osvětlovací soustavy  bylo v roce 
2002 bylo nahrazeno    instalací nového osvětlení 
hrací plochy s využitím moderních zdrojů a svítidel 
s vysokou účinností a vysokým měrným výkonem. 
Toto osvětlení nám slouží dodnes. Jsou zde k dis-
pozici  4 regulační stupně intenzity osvětlení a je 
zde též volba pro televizní přenosy.

 
Je obecně známou skutečností, že na zimních sta-
dionech jsou potíže s vysokou vlhkostí vzduchu. 
Přitom je v hale nejen z hlediska pohody prostředí 
velmi nepříjemné ale také při tom vznikají negativ-
ní jevy jako:
- Tvoření mlhy nad ledovou plochou
- Kondenzací vlhkosti na  konstrukcích do-
chází k jejímu vysrážení a následně dochází ska-
pávání vysrážená vody na ledovou plochu a k tvo-
ření boulí na ledové ploše.
- tvorba plísní a napadání dřevěných kon-
strukcí houbou a u ocelových konstrukcí dochází 
k zvýšené korozi
Tento problém se již stával neúnosným  a proto 
jsme v roce 2003 instalovali absorpční odvlhčo-
vací zařízení od švýcarské firmy Kruger. Po jeho 
instalaci a jeho  uvedením do provozu klesla 
vlhkost vzduchu velmi výrazně a již nedochází 
ke kondenzaci vody na konstrukcích a kapání 
na ledovou plochu. Tím se výrazně zlepšila kvalita 
ledové plochy.
 Jako každý zimní stadion ve většině měs-
tech slouží převážně pro domácí hokejisty a kra-
sobruslaře tak je tomu i u nás. Náš zimní stadion 
je také velmi využíván  na soustředění mládežnic-
ké reprezentace a také i ostatními kluby z české 
republiky tak i ze zahraničí. Zimní stadion je majet-
kem města ,provozuje ho příspěvková organizace 
města   STARZ  a je v provozu každý rok od čer-
vence do konce března.
 
Stanislav Sedláček vedoucí ZS

Elektrická  rolba Zamboni 552

 12     Sdružení Zimních Stadionů České republiky



Představeni společnosti Trane, Vašeho 
spolehlivého partnera pro chlazení. 

Společnost TRANE je přední světový výrobce chladicích strojů, klimatizačních    
a vzduchotechnických jednotek  s více než 100letou tradicí v oboru chlazení. 

Našim zákazníkům nabízíme prodej nových zařízení, servis po celou dobu životnosti a možnost pronájmu chladicích jednotek 
v případě havárie nebo sezónní potřeby chlazení, jako např. mobilní ledová kluziště.  

 
Chladicí jednotky Trane, tzv. „chillery“, jsou nejmodernější a 
nejúčinnější kompaktní jednotky na trhu využívající ekologická chladiva. 
Naše stroje zajištují správné chlazení v mnoha oborech a aplikacích po 
celém světě, stejně tak i na zimních stadionech v České republice a na 
Slovensku. 
 

Stejně důležité jako výběr samotné chladicí jednotky je i její správný a pohotový servis. Proto společnost Trane zajišťuje svůj 
kvalifikovaný servis 24/7 po celou dobu životnosti. Naše služby zahrnují mnohem více než jen zákonem předepsané prohlídky. 
Tak, abychom prodloužili životnost vašeho zařízení, 
eliminovali poruchy a udrželi jeho účinnost na nejvyšší 
úrovni, provádíme mnoho preventivních a prediktivních 
servisních služeb, jako jsou pravidelné analýzy oleje a 
chladiva, kontrola vibrací, čištění výměníků a jejich 
defektoskopická kontrola či dodatečná modernizace 
stávajících strojů za účelem vyšší účinnosti a mnoho 
dalšího. Většinu těchto služeb lze využít i pro stroje 
ostatních  výrobců.  
 
Novinkou v nabídce služeb je možnost pronájmu chladicího zařízení. Mobilní vzduchem chlazené jednotky ve výkonech od 25 
do 1500 kW mohou být využity jako náhrada stávajících chladicích jednotek, a to klidně i po dobu celé sezóny. Tyto jednotky 
jsou skladem v ČR i SR a tak jsou okamžitě k dispozici.  Havárie ale není zdaleka jediným případem, kdy může být pronájem to 
správné řešení. Některé zimní stadiony jsou v provozu jen několik měsíců v roce, a tak je pronájem vhodnou alternativou 
k nákupu drahého zařízení. Pronájmem Vám navíc odpadají starosti a náklady spojené s údržbou či poruchou chladicího stroje. 

Stroj je po celou dobu  majetkem pronajímatele a 
tak veškeré takto vzniklé náklady hradí pronajímatel. 
Pronájem chlazení může být využit i při samotné 
stavbě zimního stadionu, a to při betonáži ledové 
plochy, kdy stávající systém chlazení jestě  
není instalován a nelze jej využít.         

Dnes jsou velmi populární mobilní ledová kluziště, 
kde je pronájem chlazení jednoznačně 
nejekonomičtější volbou. Trane zajistil chlazení pro 
mnoho mobilních kluzišť od malých realizací až po 
obrovské projekty. K našim nejvýznamnějším 
zakázkám patří Olympijský park v Praze v roce 2014, 
kam bylo dodáno 9 strojů o celkovém výkonu více 
než 2 MW nebo unikátní 3 km dlouhá ledová dráha 
v Nizozemí, kam bylo dodáno dokonce 16 strojů.  

Ať už potřebujete dodat nové chlazení, jeho servis nebo pronájem či zajištění mobilního ledového kluziště, obraťte se na 
odborníky ze společnosti Trane a společně nalezneme to nejlepší řešení. 

Pro více informací navštivte:      
www.trane.cz    
www.trane-chiller-rental.com/cz/            

V případě zájmu o pronájem chlazení nás 
kontaktujte na:                
Tel.: 702 212 196,    rental@trane.cz
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Technický den Tachov

V pátek dne 6.3. 2015  se na zimním stadionu 
v Tachově v rámci  oslav 900 let města Tachova 
a  10 let zastřešení zimního stadionu  uskutečnil  
technický  den  organizovaný  technickou komisí  
SZS  ČR.  
Celé akce se zúčastnilo celkem  14 zaměstnanců 
nebo provozovatelů zimních stadionů  a 4  pra-
covníci dodavatelských firem. 
 
Všechny  účastníky přivítal jménem  technické 
komise  SZS ČR   Vladislav Bejček . Představil 
ředitele sportovních zařízení  města Tachova 
příspěvkové organizace  a zároveň vedoucího 
zimního stadionu  pana Mgr. Petra Vránu. 

Pan Vrána  seznámil  všechny účastníky s histo-
rií  vzniku  celého sportovního areálu  až po sou-
časnost .Dnes   Sportovní  zařízení města Tachov  
spravují  .tato zařízení: zimní stadion , plavecký 
bazén , venkovní koupaliště ,  fotbalový   areál  ,  
střelnici  a sjezdovku..
 
Následně nás seznámil  s  provozem a  technic-
kým zázemím zimního stadionu.  
 
V  další části následovala   neformální  diskuze 
všech zúčastněných   při  , které  se navzájem 
účastníci informovali o svých zkušenostech s pro-
vozem   sportovních areálů ve svém městě.

  V  závěru diskuze 
nás přišel  pozdravit   
pan starosta  Jiří  Stru-
ček  a  paní místostarost-
ka  Mgr. Jana  Hrčková. 
Pan starosta byl  potě-
šen  zájmem ostatních 
provozovatelů a pracov-
níků  sportovní zařízení 
o  areál , který  město 
prostřednictvím  spor-
tovních zařízení spravu-
je. 
 P této části následo-
valo  malé občerstvení.
 Po  občerstvení se 
účastníci vydali na  pro-
hlídku   zimního  stadio-
nu  při ,které  je p. Vrána 
seznámil  s  celým pro-
vozem  včetně strojov-
ny  .  Dále  se účastníku 
ujal  vedoucí plavecké-
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ho   bazénu   p. Kamil  Báča , který nás provedl 
plaveckým bazénem  a koupalištěm  .  Plavecký 
bazén využívá    solární panely umístěné na stře-
še  k ohřevu vody  .   Přilehlé koupaliště   má 
všechny bazény z nerezového  plechu.  Fotba-
lový areál se skládá ze tří hřišť,  dvou  s přírodní 
trávou a třetí  má  umělou trávu třetí generace   
Všechna hřiště   mají standardní rozměry  pro 
fotbalová utkání.   Vedle hřiště s umělou trávou  
je budova střelnice  vzduchové palné zbraně  a  
lukostřelecká  střelnice . Na této střelnici jsou  
čtyři stavy pro lukostřelce a  čtyři pro  palná 
zbraně.  
 
Po návratu  z prohlídky areálu  proběhla krátká 
diskuse   a pan Vrána se rozloučil s účastníky.  

Oficiální zakončení technického dne  a podě-
kování všem za   účast  provedl jménem SZS 
ČR   p. Vladislav Bejček.
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Kontroly Oblastních inspektorátů  
bezpečnosti práce (OIP) na zimních 

stadionech 
Technická komise  SZS Ing. Vladislav Taubr, Vladislav Bejček

     Od začátku roku 2015  probíhají prakticky celorepublikové kontroly Oblastních inspektorátů 
bezpečnosti práce ( OIP) na zimních stadionech. Tyto kontroly jsou zaměřeny především na 
strojovny chladicích zařízení a týkají se jak  bezpečnosti, tak i   hospodárnosti jejich provozu.   
 
     Požadavky  na chladicí zařízení a to ve všch oblastech (projektové řešení, montáž,  provoz a 
údržba)  jsou podrobně stanoveny v  příslušných předpisech  a normách, především:  

 
ČSN EN  378 „Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální 

požadavky“, část 4 – Provoz, údržba, oprava a rekuperace, kapitola 5 Údržba a oprava – cituji - 
čl. 5.1.1 Každé chladicí zařízení musí být podrobeno preventivní údržbě v souladu s instrukční 

příručkou, viz EN 378-2“. 
čl. 5.1.2 Uživatel/vlastník, který je zainteresován na daném chladicím zařízení musí zajistit, aby 

chladicí zařízení bylo prohlíženo, pravidelně kontrolováno a řádným způsobem 
udržováno“. 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48 ze dne 15. 4. 1982 „Základní požadavky    
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, kde v první části třetího oddílu – 
cituji:  

 § 3 druhý odstavec „Neoddělitelnou součástí technické dokumentace musí být zásady 
pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí“. 
§ 7 „Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobovány 
pravidelným   předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím a opravám“. 

     Nařízení vlády č. 101/2005 
    Zákoník práce. 
      
     Protože   provozovatelé často  nesleduji a tedy ani neplní všechny své povinnosti  (mnohdy je ani 
neznají), je nutno ve smyslu platných norem upozornit na  povinnost provádět i revize celkového 
stavu zařízení,   

Tyto revize jsou komplexním vyhodnocením stavu daného chladicího zařízení vč. jeho 
náležitostí, jako vybavení strojovny, bezpečnostní opatření, technické dokumentace, návodů a 
směrnic, havarijních plánů, kvalifikace obsluhy a údržby vč. periodických školení s prokazatelným 
ověřením znalostí pro provoz,  těsnost zařízení, kontrola provádění ostatních revizí, vyhodnocuje 
spotřeby provozních hmot a hospodárnost provozu, plnění povinností obsluhy, provádění kontrol a 
seřizování přístrojů, vedení dokumentace o provozu atd.  

Takovéto revize  nenahrazují, ani nedublují ostatní povinné specializované revize (TNS, elektro, 
poj. ventily, dýchací přístroje, hygiena, životní prostředí, hasiči, BP apod.), pouze kontrolují, zda 
jsou prováděny.   
    Celková revize upozorní, bez sankcí, provozovatele na všechny nedostattky a závady, které musí 
provozovatel ve stanoveném termínu podle jejich závažnosti odstranit.  OIP i  takovéto revizní 
zprávy při jejich kontrolách vyžaduje – viz  bod 27 z kontrtoly strojovny v Rokycanech. 
 

 Rozsah a periodicita revizí je stanovena projektovou dokumentací, zpravidla ve dvou až 
tříročních intervalech, podle stavu zařízení i v termínu bližším. Ostatní periodické revize pak  
revizním orgánem (technikem) na základě výsledku posledního stavu revidovaného zařízení. 

 
Na základě výše uvedeného s tím, že OIP při zjištění především závažných nebo opakovaných a 

neodstraněných závad a nedostatků může již provozovatele sankcionovat, je níže uveden  jednak  
rozsah kontroly  na zimním stadionu v Rokycanech, jednak rozsah  komplexní revize spňující 
požadavky podle výše uvedených předpisů. 

 
    Začátkem  roku  2015 proběhla na některých ZS v Plzeňském a Karlovarském kraji kontrola  
oblastního pracoviště OIP pro Plzeňský  a  Karlovarský kraj. Na zimním stadionu v Rokycanech  
postupoval pracovník OIP dle předem dané osnovy, která obsahovala  tyto body. 
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1. Výpis z Registru  ekonomických subjektů ČSÚ  
2. Identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění  – strojovna. chlazení , údržba ,
 rolba  
3. Školení BOZP   strojníků. 
4. Havarijní    plán objektu 
5. Instrukce pro provoz  a obsluhu   
6. Pokyny pro obsluhu chlazení 
7. Plán obsluhy a dozoru ve strojovně chlazení. 
8. Návod  pro první pomoc  při  úrazu  čpavkem 
9. Pokyny pro obsluhu a provoz TNS 
10. Směrnice pro práci   v rozvodném kanálu 
11. Návod pro likvidaci  havarijní situace 
12. Havarijní karta pro výron čpavku 
13. Bezpečnostní listy pro  čpavek , olej  atd. 
14. Směrnice pro poskytování  OOPP 
15. Základní vyhodnocení rizik – ekologie 
16. Revize těsnosti  plynového zařízení   / plynová  kotelna  / 
17. Revizní knihy TNS 
18. Provozní revize TNS 
19. Zaškolení k obsluze  chladicího zařízení / zápis dodavatele strojovny o seznámení obsluhy  

všech strojníků se zařízením / 
20. Lékařské prohlídky  
21. Protokol o zkouškách poj. ventilů 
22. Protokol o určení vnějších vlivů 
23. Revize el. zařízení 
24. Revize hromosvodů 
25. Provozní denník strojovny 
26. Doklad o nastavení  úrovně signalizace  
27. Doklad  o provozní kontrole  strojovny chladicího zařízení 
28. Záznam o zkouškách  dýchacích přístrojů 
 
     U revize nouzového osvětlení  vyžadoval samostatný protokol  o  provozuschopnosti celého 
zařízení  
     U   revize tlakových nádob ve strojovně  a pojistných ventilů  požadoval ještě samostatně  
doklad nebo zápis o těsnosti celého  zařízení. 
     K prostředkům OOPP požadoval  doklad  o jejich poskytnutí a podpis pracovníka o převzetí , 
zda tyto  prostředky používají. Vybavení strojovny dýchacími přístroji, maskou  s funkčním filtrem 
na NH3 , gumovými rukavicemi , zástěrou , štítem atd. 
 

Celková revize (zahrnuje bod 27) 
 

1. Strojovna a její vybavení 
- štítek se základními údaji 
- technologické schema v blízkosti strojovny  
- kontrola zařízení na těsnost 
- Kontrola čistoty chladicího zařízení  vnější   
- Kontrola způsobu ovládání vysoko položených částí zařízení a armatur  
- Kontrola výfukového potrubí od pojistných ventilů   
- Kontrola stavu tepelných izolací  potrubí a tlakových nádob 
- Kontrola stavu potrubí a armatur   
- Kontrola způsobu zamezení manipulace se zařízením nekvalifikovanými osobami 

     Od začátku roku 2015  probíhají prakticky celorepublikové kontroly Oblastních inspektorátů 
bezpečnosti práce ( OIP) na zimních stadionech. Tyto kontroly jsou zaměřeny především na 
strojovny chladicích zařízení a týkají se jak  bezpečnosti, tak i   hospodárnosti jejich provozu.   
 
     Požadavky  na chladicí zařízení a to ve všch oblastech (projektové řešení, montáž,  provoz a 
údržba)  jsou podrobně stanoveny v  příslušných předpisech  a normách, především:  

 
ČSN EN  378 „Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální 

požadavky“, část 4 – Provoz, údržba, oprava a rekuperace, kapitola 5 Údržba a oprava – cituji - 
čl. 5.1.1 Každé chladicí zařízení musí být podrobeno preventivní údržbě v souladu s instrukční 

příručkou, viz EN 378-2“. 
čl. 5.1.2 Uživatel/vlastník, který je zainteresován na daném chladicím zařízení musí zajistit, aby 

chladicí zařízení bylo prohlíženo, pravidelně kontrolováno a řádným způsobem 
udržováno“. 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48 ze dne 15. 4. 1982 „Základní požadavky    
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, kde v první části třetího oddílu – 
cituji:  

 § 3 druhý odstavec „Neoddělitelnou součástí technické dokumentace musí být zásady 
pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí“. 
§ 7 „Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobovány 
pravidelným   předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím a opravám“. 

     Nařízení vlády č. 101/2005 
    Zákoník práce. 
      
     Protože   provozovatelé často  nesleduji a tedy ani neplní všechny své povinnosti  (mnohdy je ani 
neznají), je nutno ve smyslu platných norem upozornit na  povinnost provádět i revize celkového 
stavu zařízení,   

Tyto revize jsou komplexním vyhodnocením stavu daného chladicího zařízení vč. jeho 
náležitostí, jako vybavení strojovny, bezpečnostní opatření, technické dokumentace, návodů a 
směrnic, havarijních plánů, kvalifikace obsluhy a údržby vč. periodických školení s prokazatelným 
ověřením znalostí pro provoz,  těsnost zařízení, kontrola provádění ostatních revizí, vyhodnocuje 
spotřeby provozních hmot a hospodárnost provozu, plnění povinností obsluhy, provádění kontrol a 
seřizování přístrojů, vedení dokumentace o provozu atd.  

Takovéto revize  nenahrazují, ani nedublují ostatní povinné specializované revize (TNS, elektro, 
poj. ventily, dýchací přístroje, hygiena, životní prostředí, hasiči, BP apod.), pouze kontrolují, zda 
jsou prováděny.   
    Celková revize upozorní, bez sankcí, provozovatele na všechny nedostattky a závady, které musí 
provozovatel ve stanoveném termínu podle jejich závažnosti odstranit.  OIP i  takovéto revizní 
zprávy při jejich kontrolách vyžaduje – viz  bod 27 z kontrtoly strojovny v Rokycanech. 
 

 Rozsah a periodicita revizí je stanovena projektovou dokumentací, zpravidla ve dvou až 
tříročních intervalech, podle stavu zařízení i v termínu bližším. Ostatní periodické revize pak  
revizním orgánem (technikem) na základě výsledku posledního stavu revidovaného zařízení. 

 
Na základě výše uvedeného s tím, že OIP při zjištění především závažných nebo opakovaných a 

neodstraněných závad a nedostatků může již provozovatele sankcionovat, je níže uveden  jednak  
rozsah kontroly  na zimním stadionu v Rokycanech, jednak rozsah  komplexní revize spňující 
požadavky podle výše uvedených předpisů. 

 
    Začátkem  roku  2015 proběhla na některých ZS v Plzeňském a Karlovarském kraji kontrola  
oblastního pracoviště OIP pro Plzeňský  a  Karlovarský kraj. Na zimním stadionu v Rokycanech  
postupoval pracovník OIP dle předem dané osnovy, která obsahovala  tyto body. 
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- Kontrola způsobu zamezení manipulace se zařízením mimo strojovnu 
nekvalifikovanými osobami  

- Místo plnění a doplňování chladivem   
- Možnost připojení kontrolních měřicích přístrojů   
- Barevné řešení potrubí a aparátů                                                                                         
-   Značení ovládacích prvků – armatur 
- Havarijní osvětlení                           
- Havarijní větrání1             
-  Únikové cesty  ze strojovny  a prostoru pro obsluhu          
- Plynotěsnost  dveří strojovny – je-li vyžadována                     
- Průchodky potrubí – jsou-li vyžadovány                
-  Čistota a pořádek  v určených  prostorách            
-  Dodržování zákazu kouření a používání otevřeného ohně        
-  Přirozené větrání strojovny            
-  Vytápění/temperování strojovny                
- Stav provozních ochran komplexnost                                                                 
-  Detektory úniku čpavku NH3 - čpavková   čerpadla 
- Kontrolní měřicí přístroje, stav            
- Provozní měřicí přístroje              
- Důležitá	telefonní	spojení/čísla			 

2. Bezpečnost a ochranné prostředky             
-    	Ochranné	pomůcky	osobní	a	společné			 	 	 	 	 	 				
‐					Lékárnička	první	pomoci	–	vybavení/	umístění			 	 	 	 	 				
‐					Použití	výstražných	a	přikazovacích	cedulí				 	 	 	 	 	 				
–					Hasicí	přístroje	‐			počet	a	druh				 	 	 	 	 	 	 				

3.				Havarijní	opatření		 	 	 	 	 	 	 	 	 					 
-      Zabezpečení likvidace havárie-únik kapalného čpavku)                        
-      Zabezpečení proti následkům havárie                        
-      Osvětlení	provozního	kanálu	ledové	plochy																																																																													
‐	 Druh ventilace, umístění a vyvedení potrubí z provozního                                           
- Těsnost kanálů a vstupních otvorů                                                          
- Odvodnění	provozního	kanálu	LP				 	 	 																																																											
‐	 Vstup	a	výstup	z	provozního	kanálu	–	zabezpečení			 																																																												
‐	 Havarijní	jímka	kontaminované	vody	čpavkem	 																																																													
‐	 Požární	plán/směrnice				 	 	 	 	 	 	 	 				
‐							Havarijní	plán	při	úniku	kapalného	NH3	zákon	č.	254/2001	Sb		§	39	odst.	2	písm.	A																	
(vodní	zákon)	

       4. Příslušenství strojovny         
      -     Sociální zařízení - druh: umístění:         
     -     sprcha  pro oči a tělo         
     -     Denní místnost 

       5.   Obsluha chladicího zařízení – podmínky způsobilosti	pro	provoz   
 					‐						Lékařské	prohlídky			 	 	 	 	 	 	 	 																		
‐							Vstupní	instruktáž	BP			 	 	 	 	 	 	 	 																			
‐						Odborné	proškolení	obsluhy	chladicího	zařízení		s	prokazatelným	přezkoušením						
‐	 Periodické	školení	–	TNS	 	 	 	 	 	 	 	 					
‐	 Záznamy	o	zacvičení	pracovníků	obsluhy	do	provozu		‐		 	 	 	 					
‐	 Kontrola	odborných	znalostí	pro	provoz				 	 	 	 	 	 					
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1. Výpis z Registru  ekonomických subjektů ČSÚ  
2. Identifikace nebezpečí a opatření k jejich odstranění  – strojovna. chlazení , údržba ,
 rolba  
3. Školení BOZP   strojníků. 
4. Havarijní    plán objektu 
5. Instrukce pro provoz  a obsluhu   
6. Pokyny pro obsluhu chlazení 
7. Plán obsluhy a dozoru ve strojovně chlazení. 
8. Návod  pro první pomoc  při  úrazu  čpavkem 
9. Pokyny pro obsluhu a provoz TNS 
10. Směrnice pro práci   v rozvodném kanálu 
11. Návod pro likvidaci  havarijní situace 
12. Havarijní karta pro výron čpavku 
13. Bezpečnostní listy pro  čpavek , olej  atd. 
14. Směrnice pro poskytování  OOPP 
15. Základní vyhodnocení rizik – ekologie 
16. Revize těsnosti  plynového zařízení   / plynová  kotelna  / 
17. Revizní knihy TNS 
18. Provozní revize TNS 
19. Zaškolení k obsluze  chladicího zařízení / zápis dodavatele strojovny o seznámení obsluhy  

všech strojníků se zařízením / 
20. Lékařské prohlídky  
21. Protokol o zkouškách poj. ventilů 
22. Protokol o určení vnějších vlivů 
23. Revize el. zařízení 
24. Revize hromosvodů 
25. Provozní denník strojovny 
26. Doklad o nastavení  úrovně signalizace  
27. Doklad  o provozní kontrole  strojovny chladicího zařízení 
28. Záznam o zkouškách  dýchacích přístrojů 
 
     U revize nouzového osvětlení  vyžadoval samostatný protokol  o  provozuschopnosti celého 
zařízení  
     U   revize tlakových nádob ve strojovně  a pojistných ventilů  požadoval ještě samostatně  
doklad nebo zápis o těsnosti celého  zařízení. 
     K prostředkům OOPP požadoval  doklad  o jejich poskytnutí a podpis pracovníka o převzetí , 
zda tyto  prostředky používají. Vybavení strojovny dýchacími přístroji, maskou  s funkčním filtrem 
na NH3 , gumovými rukavicemi , zástěrou , štítem atd. 
 

Celková revize (zahrnuje bod 27) 
 

1. Strojovna a její vybavení 
- štítek se základními údaji 
- technologické schema v blízkosti strojovny  
- kontrola zařízení na těsnost 
- Kontrola čistoty chladicího zařízení  vnější   
- Kontrola způsobu ovládání vysoko položených částí zařízení a armatur  
- Kontrola výfukového potrubí od pojistných ventilů   
- Kontrola stavu tepelných izolací  potrubí a tlakových nádob 
- Kontrola stavu potrubí a armatur   
- Kontrola způsobu zamezení manipulace se zařízením nekvalifikovanými osobami 
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‐	 Poučení	o	likvidaci	havarijních	situací		 	 	 	 	 	 					
‐	 Poučení	o	provozu	tlakových	nádob			 	 	 	 	 	 																						
‐	 Poučení	o	obsluze	chladicího	zařízení			 	 	 	 	 	 				
‐	 Poučení	o	obsluze	jiných	strojů	a	zařízení	(rolba,	stroje,	nářadí	apod.)	 	 				
‐	 Pracovníci provádějící práce a opravy na elektrozařízení   - kvalifikace       
- Osoby odpovědné za provoz tlakových nádob stabilních	

6.		Skladování	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
‐	 Skladování	provozních	hmot	 	 	 	 	 	 	 																		
‐	 Skladování	‐	ochranné	pomůcky	–	vybavení/uloženní	 	 	 	 					
‐	 Lékárnička	první	pomoci	–	vybavení/uložení		 	 	 	 																		
‐	 Odpady	

7.  Dokumentace                                                  
-    Projektová dokumentace – technologie, elektro, MaR, stavební                                
-     Návody	pro	obsluhu	a	provozní	předpisy	pro	zařízení																																																												
‐						Pokyny	pro	obsluhu			chlad.	zařízení	ČSN‐	EN	378‐2,článek	6.4.3.																																					
‐						Pokyny	pro	obsluhu	tlakových	nádob	ČSN	69	0012																																																																
‐						Technolog.	schéma			zjednodušené			barevném	řešení		ČSN–EN	378																																
‐						Návod	pro	práci	a	údržbu	v	rozvodném	kanálu																																																																							
‐						Návod	pro	první	pomoc		při	úrazu	čpavkem	a	el.	Proudem																																																			
‐						Návod	pro	likvidaci	havarijní	situace																																																																																											
‐						Revizní	knihy	tlakových	nádob																																																																																																						
‐						Plán	dozoru	ve	strojovně																																																																																																																
‐						Plán	periodických	revizí	a	oprav	strojů	a	zařízení																																																																		
‐						Provozní	deník																																																																																																																																					
‐						Denní	záznamy	strojovny																																																																																																																
‐						Evidence	(zápisníky)	bezpečnosti	práce																																																																																				
‐					Průvodní	dokumentace	strojů.																																																																																																							
‐					Knihy	revizí	a	oprav		strojů		a	zařízení			

8.  Prováděcí revize a kontroly                                                                                                                  	
‐		 Datum	poslední	revize	chladicího	zařízení			 	 	 	 	 	 				
‐						Datum	poslední	revize	elektrozařízení			 	 	 													 	 																		
‐						Datum	poslední	revize	tlakových	nádob			 	 	 	 	 	 					
‐						Datum	poslední	revize	Hromosvodů		 	 	 	 	 	 	 				
‐						Datum	poslední	revize	požární	ochrany			 	 	 	 	 	 				
‐						Datum	poslední	revize	dýchacích	přístrojů			 	 	 	 	 	 				
‐					Datum	poslední	revize	pojišťovacích	ventilů			 	 	 	 	 	 				
‐						Datum	poslední	revize	okresním	hygienikem/životní	prostředí	 	 																		
‐						Poslední kontrola   přesnosti měřicích a regulačních přístrojů                      
-     Datum	poslední	revize	hasicích	přístrojů	 	 ‐	

      Uvedená celková revize provozního celku chladicího zařízení, která je vyžadována OIP, viz bod 
27 výše, slouží provozovatelům ke zjištění současného  stavu a následně k odstranění vzniklých 
závad nebo nedostatků v uplynulém revizním cyklu. Příslušnou revizi si mohou provozovatelé  ZS 
zajistit i prostřednictvím technická komise SZS.     
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- Kontrola způsobu zamezení manipulace se zařízením mimo strojovnu 
nekvalifikovanými osobami  

- Místo plnění a doplňování chladivem   
- Možnost připojení kontrolních měřicích přístrojů   
- Barevné řešení potrubí a aparátů                                                                                         
-   Značení ovládacích prvků – armatur 
- Havarijní osvětlení                           
- Havarijní větrání1             
-  Únikové cesty  ze strojovny  a prostoru pro obsluhu          
- Plynotěsnost  dveří strojovny – je-li vyžadována                     
- Průchodky potrubí – jsou-li vyžadovány                
-  Čistota a pořádek  v určených  prostorách            
-  Dodržování zákazu kouření a používání otevřeného ohně        
-  Přirozené větrání strojovny            
-  Vytápění/temperování strojovny                
- Stav provozních ochran komplexnost                                                                 
-  Detektory úniku čpavku NH3 - čpavková   čerpadla 
- Kontrolní měřicí přístroje, stav            
- Provozní měřicí přístroje              
- Důležitá	telefonní	spojení/čísla			 

2. Bezpečnost a ochranné prostředky             
-    	Ochranné	pomůcky	osobní	a	společné			 	 	 	 	 	 				
‐					Lékárnička	první	pomoci	–	vybavení/	umístění			 	 	 	 	 				
‐					Použití	výstražných	a	přikazovacích	cedulí				 	 	 	 	 	 				
–					Hasicí	přístroje	‐			počet	a	druh				 	 	 	 	 	 	 				

3.				Havarijní	opatření		 	 	 	 	 	 	 	 	 					 
-      Zabezpečení likvidace havárie-únik kapalného čpavku)                        
-      Zabezpečení proti následkům havárie                        
-      Osvětlení	provozního	kanálu	ledové	plochy																																																																													
‐	 Druh ventilace, umístění a vyvedení potrubí z provozního                                           
- Těsnost kanálů a vstupních otvorů                                                          
- Odvodnění	provozního	kanálu	LP				 	 	 																																																											
‐	 Vstup	a	výstup	z	provozního	kanálu	–	zabezpečení			 																																																												
‐	 Havarijní	jímka	kontaminované	vody	čpavkem	 																																																													
‐	 Požární	plán/směrnice				 	 	 	 	 	 	 	 				
‐							Havarijní	plán	při	úniku	kapalného	NH3	zákon	č.	254/2001	Sb		§	39	odst.	2	písm.	A																	
(vodní	zákon)	

       4. Příslušenství strojovny         
      -     Sociální zařízení - druh: umístění:         
     -     sprcha  pro oči a tělo         
     -     Denní místnost 

       5.   Obsluha chladicího zařízení – podmínky způsobilosti	pro	provoz   
 					‐						Lékařské	prohlídky			 	 	 	 	 	 	 	 																		
‐							Vstupní	instruktáž	BP			 	 	 	 	 	 	 	 																			
‐						Odborné	proškolení	obsluhy	chladicího	zařízení		s	prokazatelným	přezkoušením						
‐	 Periodické	školení	–	TNS	 	 	 	 	 	 	 	 					
‐	 Záznamy	o	zacvičení	pracovníků	obsluhy	do	provozu		‐		 	 	 	 					
‐	 Kontrola	odborných	znalostí	pro	provoz				 	 	 	 	 	 					
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- Kontrola způsobu zamezení manipulace se zařízením mimo strojovnu 
nekvalifikovanými osobami  

- Místo plnění a doplňování chladivem   
- Možnost připojení kontrolních měřicích přístrojů   
- Barevné řešení potrubí a aparátů                                                                                         
-   Značení ovládacích prvků – armatur 
- Havarijní osvětlení                           
- Havarijní větrání1             
-  Únikové cesty  ze strojovny  a prostoru pro obsluhu          
- Plynotěsnost  dveří strojovny – je-li vyžadována                     
- Průchodky potrubí – jsou-li vyžadovány                
-  Čistota a pořádek  v určených  prostorách            
-  Dodržování zákazu kouření a používání otevřeného ohně        
-  Přirozené větrání strojovny            
-  Vytápění/temperování strojovny                
- Stav provozních ochran komplexnost                                                                 
-  Detektory úniku čpavku NH3 - čpavková   čerpadla 
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2. Bezpečnost a ochranné prostředky             
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–					Hasicí	přístroje	‐			počet	a	druh				 	 	 	 	 	 	 				

3.				Havarijní	opatření		 	 	 	 	 	 	 	 	 					 
-      Zabezpečení likvidace havárie-únik kapalného čpavku)                        
-      Zabezpečení proti následkům havárie                        
-      Osvětlení	provozního	kanálu	ledové	plochy																																																																													
‐	 Druh ventilace, umístění a vyvedení potrubí z provozního                                           
- Těsnost kanálů a vstupních otvorů                                                          
- Odvodnění	provozního	kanálu	LP				 	 	 																																																											
‐	 Vstup	a	výstup	z	provozního	kanálu	–	zabezpečení			 																																																												
‐	 Havarijní	jímka	kontaminované	vody	čpavkem	 																																																													
‐	 Požární	plán/směrnice				 	 	 	 	 	 	 	 				
‐							Havarijní	plán	při	úniku	kapalného	NH3	zákon	č.	254/2001	Sb		§	39	odst.	2	písm.	A																	
(vodní	zákon)	

       4. Příslušenství strojovny         
      -     Sociální zařízení - druh: umístění:         
     -     sprcha  pro oči a tělo         
     -     Denní místnost 

       5.   Obsluha chladicího zařízení – podmínky způsobilosti	pro	provoz   
 					‐						Lékařské	prohlídky			 	 	 	 	 	 	 	 																		
‐							Vstupní	instruktáž	BP			 	 	 	 	 	 	 	 																			
‐						Odborné	proškolení	obsluhy	chladicího	zařízení		s	prokazatelným	přezkoušením						
‐	 Periodické	školení	–	TNS	 	 	 	 	 	 	 	 					
‐	 Záznamy	o	zacvičení	pracovníků	obsluhy	do	provozu		‐		 	 	 	 					
‐	 Kontrola	odborných	znalostí	pro	provoz				 	 	 	 	 	 					
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      650 
 

ELECTRIC ICE 
RESURFACER 
 
Představujeme novou 
generaci strojů na úpravu 
ledových ploch 
 Zamboni série 600 byla navržena tak, aby
 byl nově definován standard. Model 650
 je vyvrcholením desítek let zkušeností 
 a zpětné vazby ze strany průmyslové výroby.                     
  

                                                               Efektivnost
  

                                                               Spolehlivost
  

                                                               Výkon   
 

     Ergonomie v oblasti obsluhy … a všechno ostatní, co byste 
     byla navržena s důrazem na očekávali od Zamboni.  
     bezpečnost a pohodlí řidiče  Tyto věci se nikdy nezmění. 
  
 Model 650 zachovává nejlepší 
 vlastnosti strojů série 500, ale  
 při tom zavádí mnohá výrazná 
 vylepšení uvnitř i zvenku. 
 
 Je navržený tak, aby splnil    
 očekávání. Karoserie ze skel-  
 ného laminátu dobře odolává 
 náročnému prostředí.  
      
 
Na vývoji modelu 650 pracoval kombinovaný Inteligentní konstrukce podvozku umožňuje snadný 
tým inženýrů se zkušenostmi šesti desítek let přístup ke strategicky umístěným vnitřním 
v oboru konstrukce a výroby strojů Zamboni. komponentům. Inovativní subsystémy nabízejí 
Konečný výsledek: hrdě byl tímto týmem vysokou efektivitu při zachování maximálního  
představen stroj s označením série 600.  provozního výkonu. 
 
Vyšší efektivita a snadná údržba toho stroje dá operátorům arén skutečnou konkurenční výhodu. 

 
.  

ZAMBONI COMPANY představuje 
novou generaci strojů na úpravu 

ledových ploch!
Zamboni série 600 byla navržena tak, aby byl nově definován 
standard. Model 650 je vyvrcholením desítek let zkušeností a 
zpětné vazby ze strany průmyslové výroby.
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  Baterie a nabíječky 
  

Stroj je osazen osvědčenými olověnými 
akumulátory. Upravené šasi dovoluje použít 
baterie s kapacitou až 770 Ah. 
Mikroprocesorem řízený nabíječ zaručuje 
vynikající ekonomičnost a dlouhou životnost 
baterií. 
 
Hnací ústrojí  
 
Pohon všech čtyř kol. Robustní nápravy Dana 
Spicer® nabízejí špičkovou únosnost.  24 HP 
(17,9 kW) AC trakční motor. 
 

Podvozek je nakonfigurován tak aby umožnil Konstrukce 
vložit i vysokokapacitní baterie. 
Model 650 zaručuje dostatečnou kapacitu Tuhý ocelový rám.  pojme celou řadu 
energie na úpravy ledu i při nabitém programu  vysokokapacitních baterií. Tvarované  
ve Vaši aréně.  Nejnovější generace AC motorů    sklolaminátové panely jsou pevné a nekorodují. 
a elektronických ovládacích prvků v kombinaci     Lehké panely karoserie poskytují snadný 
s osvědčenou sestavou výkonných baterií    přístup ke všem systémům a komponentům. 
je spolehlivá i při použití i v nejnáročnějším  Okénko do sněhové nádrže umožňuje řidiči 
provozu.  sledovat plnění nádrže vsedě.  
 
  Hydraulika    
   
    11 HP (8,2 kW) AC  

                                                 motor čerpadla.      
                                           Účinně přepracovaný 

                                        hydraulický systém 
                                      poskytuje optimál- 
    ní v                           ní výkon a snižuje  

                                       spotřebu energie při 
a                                         hladkém a konzistent- 

                             ním provozu. 
 

          Elektronické ovládací prvky    
 
Výkonné a spolehlivé kontroléry střídavých elektromotorů  Sevcon® Gen4. Diagnostika poskytuje 
informace v reálném čase s možností okamžitého řešení problémů. 

 
 

Více informací Vám poskytne Váš autorizovaný Zamboni distributor 
 

www.rolmont.cz 
+420 272 769 065
+420 220 800 842
+420 721 173 360
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This brochure has been prepared only as a general guide for 
the customer. Every effort has been made to assure that the 
information is correct at the time of its printing. Some 
features described or shown may be optional at extra cost 
and prices, colors, materials, specifications and models are 
subject to change. Some options are required in combination 
with other options. ZAMBONI and the configuration of the 
Zamboni® ice resurfacing machine are registered trademarks 
of Frank J. Zamboni & Co., Inc. ©Zamboni 2015.

106 cu. ft.
132 cu. ft.
              

200 USG
60 USG
260 USG

24 USG

10 in. dia.
10 in. dia.

159 in.
192 in.

89 in.
123 in.

84 in.

77 in.

59 in.

 

10700 lb.
12500 lb.

3.00 m3

3.74 m3

757 L
227 L
984 L

91 L

25.4 cm
25.4 cm

4.04 m
4.88 m

2.26 m
3.13 m

2.13 m

1.96 m

1.50 m

1.27 x 12.7 x 195.6 cm
1/2 in. x 5 in. x 77 in. 

4853 kg
5670 kg

Capacities/Dimensions

Snow Tank
Actual Volume
Compacted

Water
Ice Making
Wash Water
Total

Hydraulic Oil

Conveyor System
Horizontal Auger
Vertical Auger

Overall Length
Snow Tank Down
Snow Tank Up

Overall Height
Snow Tank Down
Snow Tank Up

Overall Width

Wheelbase

Wheel Track

Turning Radius
At Conditioner

Shaving Blade

Vehicle Weight
Empty
w/Water

   

   
   

    
    

     5  

      

Electronic Speci�cations/Features
Dependable Sevcon® Gen4 controls have been proven 
in applications throughout the world. “On-board” 
diagnostics provide trouble shooting capability and
vehicle management functions.

15 ft. 10 in.4.83 m

   

Zamboni USA
15714 Colorado Ave. 
Paramount, CA 90723
Phone 562.633.0751 

Zamboni Canada / Europe
38 Morton Ave. East, Box 1388
Brantford, ON Canada N3T 5T6
Phone 519.758.5000

zamboni.com

650
Turning radius 15’ 10” at conditioner

Technická data
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Problematika úpravy vody 
pro chladící okruhy ZS

V závislosti na kvalitě zdroje vody a typu instalovaného zařízení je v chladicích 
vodních okruzích potřeba řešit současně následující, vzájemně provázané problémy: 

A. Koroze, ta rovnou ničí konstrukční materiály 
systému, korozní zplodiny se usazují na  všech 
místech s  nízkou rychlostí proudění a  zejména také 
na teplosměnných plochách a působí zde jako izolant, což 
má vždy značný vliv na ekonomiku provozu. Kromě toho 
železo, resp. rez představuje jeden z prvků podporující 
růst biologie, nejrůznějších druhů řas, bakterií a  hub. 

Článek zaměřený na  problematiku 
úpravy vody pro chladicí okruhy 
vodou skrápěných odpařovacích 
kondenzátorů a chladicích věží.

Základními požadavky provozovatelů všech chladicích 
okruhů jsou ekonomický provoz a  bezproblémový 
chod soustavy. K  dosažení takových výsledků je 
nutný komplexní pohled na  celou vodní chladicí 
soustavu. Pro navržení celé technologie úpravny 
vody tak, aby ochrana zařízení byla na  vynikající 
úrovni a  provozní náklady na  přijatelné výši, je 
potřeba navrhnout technologii úpravy vody a regulaci 
pro každý jednotlivý okruh individuálně. Žádný 
zdroj vody ani žádná technologie chlazení není ze 
100 % stejná. Nedílnou součástí úspěchu přijatých 
technických a  provozních opatření je i  pravidelný 
odborný dohled na  chod úpravny vody, kontrola 
nastavení regulace kvality vody ve skrápěcím okruhu, 
v ideálním případě návštěva servisního technika firmy 
specializované na  úpravu vody, min. 1x za  měsíc. 
 

 

 
B. Usazování minerálních látek je nejčastější 
příčinou zhoršení ekonomiky provozu chladicího okruhu. 
Postupné zaizolování teplosměnných ploch vrstvou 
minerálních usazenin (vodní kámen) znamená pokles 
účinnosti chlazení, zvyšuje energetickou spotřebu 
nebo nakonec odstaví chladicí agregát z  provozu. 
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Pro výběr technologie, vhodné na  úpravu 
chladicí vody v  konkrétním provozu, je 
nejprve potřeba kompletně zmapovat chod 
celého systému. Základními předpoklady pro 
zpracování účinného a  spolehlivého řešení 
jsou především následující informace: analýza 
zdroje vody, instalovaný chladicí výkon, resp. 
předpokládaný odpar vody z  chladicí věže 
nebo odpařovacího kondenzátoru, maximální 
teplota chlazeného média - nejčastěji teplota 
čpavkových par na  vstupu do  tepelného 
výměníku kondenzátoru a  materiálové složení 
chladicího systému na  straně okruhové vody.

Protože na chladicí věži (kondenzátoru) dochází 
k  odpařování vody, dojde v  okruhové vodě 
po určité době k překročení meze rozpustnosti 
přítomných solí a k vylučování vodního kamene. 
K tvorbě vodního kamene ale dochází i při nízkých 
koncentracích rozpuštěných solí, protože 
na  teplosměnných plochách kondenzátorů 
dochází ke změně jejich vlastností a ke snížení 
rozpustnosti těchto solí (uhličitanů) ve vodě. Je 
tedy potřeba vodu v okruhu udržovat na správném 

„stupni zahuštění“ rozpuštěných látek tak, aby 
nedocházelo k  vylučování minerálních úsad. 
Toho se dosáhne neustálým odpouštěním části 
okruhové vody do  odpadu – mluvíme o  tzv. 
odluhu systému. K  udržení správného stupně 
zahuštění okruhové vody je potřeba instalovat 
automatické odluhovací zařízení. Aby se objem 
vody vypouštěné do kanalizace odluhem snížil 
na  minimum, je výhodné do  okruhu dávkovat 
speciální chemické přípravky, tzv. stabilizátory 
tvrdosti. Ani sebelepší stabilizátor však 
nebude fungovat bez správně nastavených 
a  stabilních parametrů okruhové vody.
Podle kvality vody, teplot a materiálů použitých 
v okruhu lze stanovit stupeň zahuštění chladicí 
vody výpočtem. Zde platí pravidlo, že čím vyšší je 
stupeň zahuštění, tím nižší jsou provozní náklady, 
a  to jak z  hlediska celkové spotřeby vody, tak 
i z hlediska spotřeb chemických přípravků. Avšak 
překračování povoleného stupně zahuštění vede 
k zanesení teplosměnných ploch a k výraznému 
snížení chladicího výkonu soustavy. Porovnáním 
provozu stejné chladicí jednotky, nejprve 
s čistým a potom se zaneseným kondenzátorem, 
bylo změřeno, že už povlak minerálních úsad 
o  tloušťce 1 mm na  teplosměnné ploše brání 
v  přestupu tepla tak výrazně, že náklady 
na  provoz soustavy vzrostou o  20 %. Ztráty 
v přestupu tepla se projeví především zvýšenou 
spotřebou elektrické energie, neboť k odvedení 
stejného množství tepla musí být cirkulace 
vody a  kompresory chladiva v  provozu déle. 
V provozech zimních stadionů se v posledních 
letech nejčastěji setkáváme s  odpařovacími 
kondenzátory společnosti Baltimore Aircoil 
Company, které jsou nabízeny obvykle se 
dvěma druhy zinkové povrchové úpravy 
na ochranu proti korozi (Baltiplus & Baltibond).
 

včetně biologických nánosů na vnitřním povrchu 
okruhu (biofilmu, biologického šlemu). Smyslem 
dávkování biocidů do vody je zejména omezení 
tvorby biofilmu, který rovněž působí jako izolant 
nebo jako zdroj koroze a vytváří ideální prostředí 
pro rozvoj a  růst nebezpečných bakterií (např. 
Legionell). O těchto bakteriích se zde zmiňujeme 
zejména proto, že tato problematika je v  ČR 
širší veřejnosti poměrně neznámá. Zejména 
během letních měsíců je i  u  nás možný vznik 
nebezpečné epidemie, tzv. legionářské horečky 
(u oslabených jedinců smrtelná nákaza) v místech, 
kde lze vdechnout aerosol (kapky chladicí vody 
ve  vzduchu) z  chladicích věží a  kondenzátorů. 
O  této situaci by měli být informováni všichni, 
kteří v  létě provozují vodou skrápěné chladicí 
věže v  obytné zástavbě. Nákaza osob je 
tím pravděpodobnější, čím je chladicí věž 
umístěna blíže k  osobám - ve  směru větru.

C. Kontrola biologické aktivity okruhové vody,

D. Výběr technologie

ztáty výkonu
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Arena Rittau s  rychlobruslařským oválem

Účastníci zájezdu ve firmě WM již po občerstvení

Mezi dodavateli služeb na  úpravu vody 
stále ještě přežívají i  firmy, které přistupují 
k  problematice ošetření chladicích soustav 
nezodpovědně nebo z  jiných důvodů ne 
zrovna profesionálně. Z  neznalosti věci pak 
různě zamlžují výsledky analýz nebo je ani 
neumí správně vyhodnotit. Postupně dovedou 
provozovatele do  slepé uličky, na  jejímž konci 
je za pár měsíců, nejpozději do tří let zanesení 
teplosměnných ploch minerálními úsadami. 
Nebo jsou dávkovány takové chemické směsi, 
které (společně s  nevhodně nastavenou 
regulací) rovnou poškozují ochrannou zinkovou 
protikorozní vrstvu zařízení. Protože takoví 
neználkové zinek na  trubkovnici udržet neumí, 
jsou schopni provozovateli tvrdit, že zinek 
je vlastně taková „obětovaná elektroda“.  
 
Před takovým dodavatelem chemie 
na  úpravu vody všechny důrazně varujeme!  

Další draze zaplacenou zkušeností může být 
společnost, která prodává změkčovače a  sůl, 
a je schopná instalovat katex i pro změkčení už 
tak velmi měkké doplňkové vody. Výsledkem 
takto nevhodně zvolené úpravy vody je 
potom koroze potrubních rozvodů a  všech 
dalších částí technologie z  oceli, nad kterými 
zapláče nakonec zase jen sám provozovatel.
 
Apelujeme tímto na  všechny projektanty 
chladicích soustav, aby se při návrhu technologie 

úpravy vody vždy raději nejprve spojili s firmou 
specializovanou v oboru úpravy vod. Ušetří tak 
sobě i provozovateli v mnoha případech nemalé 
starosti a nemalé provozní náklady po uvedení 
zařízení do  provozu. Všichni bychom měli mít 

na paměti, že v každém provozu a v každém zdroji 
je kvalita vody jiná a  jiné jsou i  další provozní 
podmínky. Neexistují proto ani dvě identicky 
shodná řešení úpravy vody.  K  její předúpravě, 
ale i  k  chemickému ošetření je vždy potřeba 
přistupovat individuálně. Navíc na území České 
republiky jsou oblasti, kde i několikrát v průběhu 
roku dochází k významným změnám některých 
důležitých parametrů dodávané vody a  to 
i v případě, že zdrojem je pitná voda z řadu. Velice 
často je do  jednoho vodojemu čerpána voda 
z několika různě vydatných zdrojů různé kvality. 
Při návrhu technologie úpravy vody je dobré brát 
i takovou situaci v úvahu a případným problémům 
včas, tedy už v  samotném návrhu předejít.
 
 
 
 
Než voda ze zdroje doteče do  chladicího 
okruhu, obvykle je potřeba některé její 
parametry upravit, aby v chladicím okruhu svými 
vlastnostmi nepůsobila škody a  bylo ji možno 
na  kondenzátoru maximum odpařit (využít 
k odvodu tepla) a co nejméně vypustit odluhem 
do odpadu. Protože dochází k úpravě vody před 
vstupem do chladicího okruhu, hovoříme o tzv. 
předúpravě vody. Mezi ty základní patří filtrace 
mechanických nečistot, katexové změkčení, 
dekarbonizace, demineralizace nebo jejich 
kombinace. Stále ještě se v  praxi setkáváme 
s  názorem, že pokud upravíme doplňkovou 
vodu ve  změkčovači (katexu), nebudou se 
minerální úsady v okruhu tvořit. Na první pohled 
logické a  jednoduché řešení. V  drtivé většině 
případů ale v  praxi nepoužitelné. Je nám 
mnohým dobře známo, že principem změkčení 
je výměna vápenatých (Ca2+) a  hořečnatých 
(Mg2+) iontů za  ionty sodné (Na+) při průtoku 
vody přes vrstvu iontoměniče na bázi pryskyřice. 
Tento způsob předúpravy doplňkové vody pro 
chladicí okruhy je z  našeho pohledu zastaralý 
a mnoho let překonaný. Změkčení vody v katexu 
neumožňuje dosahovat výrazně vyššího stupně 
zahuštění v  okruhu, než kdybyste rovnou 
použili vodu nezměkčenou. Provozovatele 
k očekávanému pozitivnímu ovlivnění provozních 
nákladů cesta přes změkčovač nedovede. 
Efekt je většinou zcela opačný, znamená 
jen zbytečné zvýšení celkových nákladů 
o  cenu změkčovače, regenerační soli a  vody.  
 
Katexové změkčení vody pro doplňování 
otevřených chladicích okruhů z  výše 
uvedených důvodů nedoporučujeme!  
 
Dalším způsobem předúpravy doplňkové 
vody je dekarbonizace. Při dekarbonizaci 
dochází k  odstranění hydrogenuhličitanů 
a  ke  snížení celkové tvrdosti vody. Tak lze 
dosáhnout výrazného zpomalení tvorby 
minerálních úsad v  okruhu v  porovnání 
s  provozem na  vodu bez úpravy. 
Nevýhodou této dekarbonizačních jednotek 

E. Předúprava vody
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je ale manipulace s  regenerační kyselinou, vyšší nároky na  obsluhu i  odborný servis. 
Po 20 letech působení naší společnosti v oboru úpravy vod, kdy více jak 80 % našich zákazníků provozuje 
právě otevřené, vodou zkrápěné okruhy, můžeme s jistotou říci, že pro doplňování okruhů lze používat 
ve většině případů přímo neupravenou vodu. Všechny parametry vody, důležité pro dobrou ekonomiku 
provozu, dlouhou životnost zařízení a nezbytné k potlačení všech negativních jevů, lze udržet pouze 
chemickou úpravou a dobře nastavenou regulací okruhové vody. Jen pro náročnější aplikace a lokality 
s méně kvalitní vodou jsme navrhli a dodáváme vlastní řešení a novou technologii předúpravy chladicí vody. 
 
F. Úprava vody v chladicím okruhu 

Odstranění zinkové protikorozní ochrany a následná koroze:

Prvním předpokladem úspěchu každého řešení 
jsou stabilní a  správně nastavené parametry 
okruhové vody a  dobře fungující automatická 
regulace odluhu. Pouze v  tom případě lze 
dávkováním kvalitní chemie dosáhnout 
očekávaného výsledku. Obvykle nejprve 
nastavíme parametry okruhové vody tak, 
abychom minimalizovali korozní tlak na materiály 
okruhu. Dalším krokem je 
zvolit ve správné dávce takový 
stabilizátor tvrdosti, který 
udrží teplosměnné plochy 
za  všech okolností čisté, a  to 
i  v  extrémních situacích, kdy 
z  nejrůznějších provozních 
důvodů, krátkodobě překročí 
okruhová voda doporučené 
parametry. Ochranu proti 
růstu biologie lze řešit dvěma 
základními typy biocidů: 
oxidačními nebo neoxidačními. 
Oxidační biocidy (např. chlornan 
sodný, peroxid vodíku, různé 
chlor-bromové tablety, apod.) 
jsou velice účinné už v nízkých 
koncentracích a bývají zpravidla 
nejlevnější. Jejich nevýhodou 
ale je, že podporují oxidaci, resp. 
korozi kovů a  předávkování 
s  sebou nese riziko nevratného poškození 
kondenzátoru a  dalších částí vodní strany 
chladicího okruhu. Naproti tomu neoxidační 
biocidy jsou z  tohoto pohledu mnohem 

bezpečnější. Pro svoji vyšší cenu se používají 
převážně do okruhů s menším objemem nebo 
jako doplněk k biocidům oxidačním. Mezi velmi 
kvalitní neoxidační biocidy patří např. přípravky 
řady Spectrus NX11** z  produkce společnosti 
General Electric Water & PT. Odstranění starších 
nánosů biologie lze dosáhnout pomocí různých 
biodispergátorů, které mikroorganismy přímo 

nezabíjí, ale zbavují jejich povrch lepivé složky, 
brání tvorbě biofilmu a  zlepšuje účinnost 
dávkovaných biocidů.

Vážení čtenáři, provozovatelé chladicích okruhů, projektanti, závěrem tohoto článku si 
dovolujeme říci, že neznalost a špatná volba technologie předúpravy vody a následné 
chemické ochrany chladicího okruhu může znamenat vysoké riziko poškození zařízení, 
v lepším případě „pouze“ zbytečně vysoké investiční a provozní náklady. Na několika 
fotografiích se můžete přesvědčit, jak potom vypadají nesprávně ošetřované systémy 
v praxi:
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Věříme, že jsme Vám touto malou ochutnávkou alespoň částečně problematiku úpravy vody přiblížili. 
Máte-li při své práci jakýkoli problém s vodou, můžete se na nás kdykoli s důvěrou obrátit. Bude-li to 
v našich silách, rádi Vám pomůžeme najít to nejvýhodnější řešení právě pro Váš provoz. Problémům 
s vodou umíme předcházet. Můžete se na nás spolehnout a sami se na vlastní kůži o vysoké úrovni 
našich řešení přesvědčit. Děkujeme za pozornost.

Ing. Jana Haladová, Jindřich Koudelný, Pavel Řeřicha
Chemická obchodní společnost, s.r.o., Pražská 1207, 379 01 Třeboň

Minerální usazeniny

Biologie
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